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CUVÂ,\T ÎNAINTE

Însemnările din paginile ce urmeazii au fost aşternute pentru prima dată
pe hârtie începând din1969 şi până in1973; caietele respective au fost transcrise
in decembrie1973, pentru a puteafi dllctilografUJie, revăzute şi puţin completate
la sfârşiJul anului1981. Nu mi-am făcut niciodată vreo notă in legătură cu
diferitele fntâmplări ale vieţii, fie privind activitatea mea arheologică, fie
celelalte împrejurări prin care am trecut sau evenimente al căror martor am fost.
Este vorba deci, cu adevărat, de "amintiri", dar în acelaşi timp, de fapte, absolut
autentice şi povestite cinstit, tkoarece - atunci când nu-mi aminteam ceva cu
prec� - am preferat să nu scriu nimic sau să menţionez că este vorba de o
rememorare nesigură.
Dacă totup fncep să 11criu acesu fn11emnllri acum (in primăvara lui1969),
când am ajuns aproape thprr.Jgrddintre tkceniileelşaptelea şi al optulea al vieţii,
fac aceasto pentru că am socofii:o ca_o_iltilorf:J!; cel puţin unele lucruri putând
folosi la cunoaşterea împrejurărilor şi a oamenilor legaţi într-un fel sau altul de
istoria arheologiei româneşti, începând din anul1921 - când eu am intrat la
Universitate. Această dată coincide cu începutul perioadei in care Vasile Pârvan
.f-a consacrat cercetărilor preistorice şi activităţii de ridicare a unei hărţi
arheologice a României- fără a renunţa tkloc la preocupările sale privind istoria
şi arheologia greco-romană.
Nu este deci vorba de povestirea vieţii mele sub diferitele ei aspecte, ci de
povestirea vieţii şi activităţii mele de arheolog, şi sper ca inev�tabilele digresiuni
şi incursiuni în alte domenii să nu fU! nici prea numeroase, nici prea lungi.
In orice caz, doresc să spun oamenilor şi lucrurilor pe nume şi nu voi
atlopta un ton bl4nd sau impersonal, care nu se potriveşte concepţiei mele despre
lumi' şi viatii şi tkspre îndatoririle fU!căruia dintre noi. Tocmai de aceea, cred că
o bun4 parte dintn faptele ce vor fi amintite în aceste pagini constituie şi
matrriale documentare pentru o eventuală istorie a arheologiei româneşti.

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

INTRODUCERE
Este aproape sigur că oricine va încerca o privire de ansamblu asupra multiplelor
şi, in unele privinte, cu adevărat exceplionalelor realizAri obtinute de arbeologia romăneasd
in toate regiunile !ării - câmpul ei de activitate înglobând toale perioadele istorice, de la
îndepărtatele milenii ale epocii prepaleolitice şi până in perioada feudali - işi va pune de la
inceput o intrebare, ce se va amplifica pe măsură ce va parcurge cronologic această activitate
atât de bogată şi de variată: oare de ce nimeni nu a incercat până acum să scrie o istorie a
arheologie! româneşti, subiect ce s-ar dovedi cu adevărat pasionant, nu numai pentru tol mai
numeroşii discipoli ai acestei discipline ştiin!ilice, dar pentru orice cititor - elev, student,
lucrător manual sau intelectual de orice specialitate.
O lucrare consacrată istoriei arheologiei româneşti ar dezvălui, tuturor acelora care
i-ar parcurge paginile, nu numai pasiunea şi entuziasmul primilor pionier! ai cercetărilor
arheologice, dar şi greutătile inerente muncii pe teren şi mai ales acelea cu care au avut de
luptat de multe oriIn trecut pentru a câştiga intelegerea şi sprijinul factorilor de răspundere
ai !ării. Entuziasm şi pasiune pe care intelectualii fără o pregătire specială - care,In fapt, nici
nu putea exista in acea etapă de început a cercetârilor arheologice· le-au consacrat dorintei
lăudabile de a descoperi relicvele indepărtatelor timpuri ale istoriei patriei noastre şi de a
scăpa de la distrugere sau de la lnstrăinare aceste mărturii de lnegalabllă valoare pentru
luminarea problemelor legale de prezenla multimilenară a omului pe meleagurile carpato
dunărene-pontice şi a variatei lui activităti creatoare.
Pe măsură ce - In paginile acestei Inci nescrise istorii a arbeologiei româneşti - s-ar
trece treptat, de la primele cercetări ale acestor pasionati amatori, la activitatea primilor
specialişti şi a generatiilor care le-au urmat până In zilele noastre, necare cititor va ajunge
singur la concluzia c.t arbeologia este intr-adevăr o disciplină şllintilică ai cărei slujitori
trebuie să ne, In necare clipă a muncii lor, nu numai cunoscători ai problemelor pe care le
studiază şi a metodelor ce trebuie urmate - atât in cercetarea de teren, cât şiIn prelucrarea
ştiintilică a rezultatelor acesteia - dar, totodată, trebuie, aşa cum a spus atât de rrumos şi de
adevărat acum câteva decenii marele nostru magistru Vasile Pârvan, să ardă ellnsuşl la
liacâra nestinsă a pasiunii pentru munca şi disciplina căreia i s-au dedicat. Pentru reconstituirea
Istorică • partialA sau mai generală - ce formează telul nnal al oricărei cercetări pe care o
Intreprinde, datoria arheologului este aceea de a Incerca să redea viati şi să facă să vorbească
necare ciob modest rămas de la o oală străveche, fiecare unealtă, primitivă sau mai evoluată,
şi orice alt obiect sau complex pe care, cu migală şi cu permanentă emotie, el U smulge
pământului prin săpături sistematice, scotându-1 astrel din anonimatul şi din adevăratul
mormânt In care depunerile succesive de lirână I-au ascuns, tăinuindu-i cu gelozie existenta
de-a lungul mlleniilor. Fiecare din aceste resturi şi observatii trebuie să ne facă săIntelegem
cum· au trăit, ce au gândit, cum au lucrat, ce au realizat, şi -In ultimă instanti- cine au fost
lndepărtatii noştri predecesori şi strămoşi directi sau indirecti de-a lungul sutelor şi uneori
a miilor de milenii ce s-au scurs de ia prima lor aparitie pe pămăntul românesc.
Şi, lotuşi, faptul că nu s-a încercai până acum să se scrie o istorie cuprinzătoare a
arbeologiei româneşti nu se datoreşte unei simple intâmplări şi cu atât mai putin unei
eventuale lipse de interes a arheologilor pentru insuşi trecutul meseriei lor, ci - dimpotrivă
- are cauze bine determinate şi, s-ar putea spune, cel putin in parte justilicate.
In primul rând • consecintA inevitabilă a vicisitudinilor prin care a trecut poporul
român de-a lungul celor aproape două milenii ce s-au scurs de când s-a format prin
contopirea autohlonilor daci cu colonizatoril romani, până la marea unire de la 1 decembrie
1918 - cercetarea arheologică din diferitele provincii româneşti s-a desfăşurat In conditii
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diferite, chiar atunci când ele au trecut de la faza diletantilor entuziaşti la aceea a organizării
muzeelor şi la începutul unei susţinute activităti sistematice. Pin această cauză, este vădit că
o Istorie a arheologiei în România ·dacă va fi mai mult decât o simplă schită fugară ce s-ar
multumi cu indicarea grăbită a unor date şi descoperiri mai importante şi cu mentionarea
activitătii personalitătilor mai proeminente • implică în prealabil o foarte amplă şi variată
documentare, fiind vorba de un răstimp de mai bine de un secol şi jumătate. Iar dacă se tine
seama de faptul că, in tinuturile intracarpatice ale României, majoritatea datelor privind
această activitate trebuie extrase în special din publicatii apărute în limba maghiară şi din
arhivele muzeelor mai vechi, folosind • în cea mai mare parte • tot aceeaşi limbă, devine
limpede că această documentare nu s-ar putea face decât de un colectiv de specialişti din care
să facli parte şi arheologi buni cunoscători ai limbii maghiare. Pe de altă parte, această
mlgăloasă şi deosebit de anevoioasă muncă ar avea ca rezultatlinal redactarea unui volum
de multe sute de pagini, a cărui publicare ar constitui fără îndoială o problemă greu de
rezolvat pentru orice editură.
Dacli însă nu s-a scris incă o istorie detaliată a arheologiei româneşti, trebuie
recunoscut că un istoric sumar, totuşi, foarte util, al activitătii arheologice din diferitele
provincii româneşti a fost făcut în paragraful "Izvoarele arheologice ale istoriei României"
din primul volum al lucrării colective Istoria României, publicat în anul 1960 la Editura
Academiei. Cu toate acestea, mi s-a părut firesc ca în paginile de introducere ale volumului
de fată - care constituie o contributie la istoria arheologiei româneşti din prima jumătate a
secolului nostru şi in special din al doilea sfert al secolului - să nu lipsească unele referiri la
istoria arheologiei româneşti până la data când am păşit şi eu pragul cercetării în domeniul
respectiv, pentru a mă consacra acestei discipline: este o dată ce se situează la începutul celui
de al treilea deceniu, în anii când marele cărturar Vasile Pârvan, neuitatul şi inegalabilul
magistru al meu şi al tuturor arheologilor formati la Bucureşti în anii când el a fost profesor
la Universitate şi director al Muzeului National de Antichităti, începea ceea ce s-ar putea
numi al doilea mare capitol al vastei sale activităti de teren şi de organizare a arheologiei
româneşti. Într-adevăr, din primele zile ale toamnei anului 1921, când am intrat eu prima
dată in sanctuarul arheologiei care era sala Seminarului catedrei de istorie antică şi epigrafie
a Facultă!ii de Filosofie şi Litere a Universitătii din Bucureşti - catedră al cărui titular a fost
Vasile Pârvan din 1909 şi până la neaşteptata şi cu mult prea timpuria sa moarte din 1927
- pot spune că mi s-a deschis şi mie poarta acestei pasionante activităti de care nu mă pot
despărti nici acum, după mai mult de şase decenii.
Accentuând din nou faptul că arheologia are în România un trecut de mai bine de un
secol şi jumătate - deşi nu putem trece cu vederea, faptul că cei dintăi care, in scrierile lor,
s-au referit la monumentele arheologice, au fost unii dintre cronicarii secolelor XVU şi
XVID, precum şi marele învătat care a fost domnitorul Dimitrie Cantemir, iar apoi
reprezentantii "Şcolii ardelene" - trebuie totuşi precizat că cercetările sistematice şi
organizarea diferitelor institutii legate direct de - sau şi de - arheologie se situează în primii
ani ai celei de a douajumătăti a secolului trecut, cu o singură exceptie, constituită de Muzeul
Brukenthal din Sibiu. infiintat in 1817 de baronul Samuel Brukenthal, acest muzeu a fost
prima institutie din provinciile locuite de români care s-a consacrat şi adunării şi păstrării
In colectiile sale a multora dintre documentele arheologice descoperite în Transilvania. Dar
cele mai vechi muzee destinate cu prioritate, dacă nu chiar in exclusivitate, conservării
antlchitătilor, au luat fiinlă, aşa cum am spus, la începutul celei de a douajumătăti a secolului
XIX, la Bucureşti şi la Cluj.
Primul a fost Muzeul National de Antichităti din Bucureşti, întemeiat în 1864 printr
un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza (şi care, în fapt, era continuarea celor 30 de
ani de existentă a Muzeului National, infiintat în 1834 de Alexandru Ghi!"' ce cuprindea, pe
l•naA o colectie de istorie naturală, şi o importantă colectie arheologică). Intemeierea noului
muzeu a fost rezultatul donării de către generalul Mavros a unei importante colectii, iar,
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odată cu decretul a fost emis şi un regulament pentru organizarea şi functionarea muzeului,
care prevedea că directiunea va n incredintati unui Comitet arheologic, al cărui preşedinte
pe viată va li primul mare donator al colectiilor sale, adică generalul N. Mavros, in timp ce
conservatorul avea un rol pur administrativ. În afară de generalul Mavros, din Comitet au
mai făcut parte, la inceput, Al. Odobescu, V. Alexandrescu-Urechia şi A. Trebonlu-Laurian.
În scurtă vreme, muzeului i-au rost donate alte colectii particulare - ale lui Scarlat
Rosetti, Procopie Casatti, Cezar Bolliac, Mihail Ghica, Dimitrie Sturza,Mihail Kogălniceanu,
Petre Enciulescu şi C. Beldiceanu, iar In secolul nostru alte donatii şi colectii particulare au
intrat in patrimoniul muzeului: Maior D. Papazoglu, D. Butculescu, Duiliu Zamlirescu,
Lenş, Solacolu, Ardos, apoi colectia de vase greceşti a Muzeului Kalinderu şi altele.
Neavând însă intentia de a face aici istoricul Muzeului National de Antichităli din
Bucureşti, amintesc numai că, in 1956, el a fost transformat in Institutul de Arheologie din
Bucureşti, licând parte la Inceput dintre institutele de cercetare ale Academiei , trecând apoi
la Academia de Ştiinte Sociale şi Politice şi, ulterior, o dată cu integrarea cercetării ştiintilice
cu lnvătământul, devenind unul dintre institutele ştiintilice ale Universitătii din Bucureşti.
Până In 1971, muzeul a constituit una din sectiile institutului, la acea dată cele mai importante
şi cele mai numeroase piese ale sale intrând In fondul de constituire a Muzeului de Istorie
al României nou inliintat, azi Muzeul National de Istorie: in felul acesta, actualul muzeu
constituie nu numai o continuare şi o amplificare a Muzeului Intemeiat de Al. I. Cuza, ci chiar
a Muzeului National creat de domnitorul Alexandru Ghica in 1834 şi adăpostit In fosta
clădire a Colegiului sr. Sava.
Institutul de Arheologie din Bucureşti a păstrat însă in continuan, pe lângă
numeroasele sale colectii de lucru din depozite - care însumează sute de mii de piese - şi
majoritatea monumentelor sculpturale şi epigralice greco-romane ce constituiau lapidariul
muzeului (circa 1000 de piese), precum şi impresionant de numeroasele şi variatele colectii
numismatice ar.ate in grija sectorului numismatic, colectii care contin peste 100.000 de
monede, ponduri şi medalii, cele mai multe antice, dar şi multe feudale.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, din Cluj, intemeiat in 1859 in cadrul "Muzeului
Ardelean", a devenit din 1872 dependent de Universitatea clujeană. Iar pentru a mai cita şi
celelalte muzee provinciale cu o vechime apreciabilă In domeniul conservării şi cercetării
antichitătilor, va trebui să ne referim la actualul Muzeu de Istorie Natională şi Arheologie
din Constanta, inliintat in 1879, care, poate li considerat pe drept cuvânt unul dintre cele mai
impor.tant< muzee arheologice din tară, atăt prin valoroasele sale colectii cât şi prin
activitatea de teren desfăşurată; apoi Muzeul Banatului din Timişoara, intemeiat in 1872,
Muzeul Olteniei de la Craiova, fondat in 1915 ca "Muzeu de antichităti şi etnografie" şi
Muzeul de Istorie al Moldovei, de la Iaşi, inliintatincădin 1897,a cărui activitate arheologică
••te legată de intemeierea, in 1916, a Muzeului de Antichităti de către profesorul Orest
Tafrali, ca o an.. ă a catedrei sale de arheologie şi istorie veche de la Universitatea din Iaşi.
Se cuvine, in sfilrşit, apoi să amintim şi actualul Muzeu judetean Hunedoara, de la Deva,
intemeiat in 1!1112, cu n rodnică şi continuă activitate de cercetări arheologice încă de la
inct"put. 1 ,a acestea se adaugă nreşte,o bună parte a muzeelorjudetene de istorie, create mai
rerent , unele dintre ele remarcându-se in chip deosebit prin amploareacolecţiilor arheologice
�� prin permanenta cercetare de teren, dar desigur nu putem insista asupra lor in aceste
ninduri de introducere.
�-ar n insădrept să se spună că inceputul preocupărilor pentrucercetarea stăruitoare
a trecutului Îndepărtat al patriei noastre ar n fost determinat de innintarea primelor
institutii cu caracter arheologic amintite mai sus: dimpotrivă, s-ar putea mai degrabă anrma
ră acestea din urmă au fost rezultatul activitătii individuale a primilor intelectuali ce s-au
dedicat cu devotament unor asemenea preocupări şi, In acelaşi timp, câtorva dintre
exceptionalele descoperiri intâmplătoare de tezaure şi piese arheologice, cum a rost, de
exemplu, aparitia vestitului tezaur de la Pietroasa ("Cloşca cu puii de aur"), in anul 1837.
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l.uând ca punct de plecare expunerea din paragraful amintit al primului volum din

(Sioria României şi rolosind totodată datele consemnate de noi inşine In volumul Muzeul
Na(ional Je Antichităji publicat în 1968, vom trece astrel in revistă, pe provincii istorice,

contributiile direritilor arheolog! ai secolului trecut, începând cu Wladimlr de Blaremberg,
nul unui general rus, care a început în 1837 cercetări arheologice la castrul de la Sllivenl,
pe Olt din Oltenia, şi cu generalul N. Mavros, care a sApat, In acelaşi an, in aşezarea romanA
de la Celei, din sud-estul Olteniei. Rezultatele acestor prime slipături au trezit interesul
multor "căutători de comori", care s-au grăbit sli racă slipliturl clandestine, ceea ce 1-a
determinat pe Banul Mihalache Ghica, ministrul de interne de atunci, sli trimită, In 1839,
prima circulară oficială către autoritătile judetene privind ocrotirea monumentelor
arheologice şi împiedicarea slipăturilor clandestine, circulară din care credem potrivit sli
citAm aici câteva rânduri:
"1. Nimeni sli nu aibă voie a-şi lnsuşi vreun ohiect de antichitate măcar unde I-ar gi.si
in acest Printipat. Ci indată ce se va ana un asemenea ohiect, de va n lesne a se.transporta,
sli se trimită prin ocârmuirea locală la Bucureşti... Jar de va li anevoie a se transporta, sli
se raei conoscut ocârmuirii locale, ca şi aceasta sli dea de ştire Eroriei, spre a se lua măsurile
cuviincioase pentru păstrarea acestui obiect."
"2. Nimeni sli nu lie voinic a scormoni in pământ pentru a scoate obiecte de
Yntichitate, pentru că asemenea scormonitori neavând drept scop decât un interes pecuniar
prea de nimic, după ce ei de multe ori îşi pierd munca în zadar, apoi strică şi întunecă şirul
!\istematic al lucrărilor in asemenea descoperiri."
Dacă guvernele din a doua jumătate a secololui trecut şi din primele patru decenii
•le secolului nostru ar li urmat nea bătut aceeaşi linie atât delnteleaptâ, multe abuzuri s-ar
n evitat, multe monumente nu ar li rost distruse şi destule colectii şi piese pretioase, căzute
in mâinile negustor; lor de antichitâti, ar li rost salvate şi ar li intrat In patrimoninl statului.
< lrlcum, insA, prin trecerea in colectiile statului a unora dintre obiectele descoperite- printre
rare, încă din 1841, a pieselor salvate din tezaurul de la Pietroasa şi mai apoi a colectiei
arneralului Mavros, primul donator al Muzeului National de Antichităli din Bucureşti,
oresta � devenit de la inceput o institutie reprezentativă.
In Muntenia şi Oltenia activitatea arheologilor -amatori, fireşte, dar a căror înclinare
pentru antichităti nu era stârnită de vreun interes personal, ci din dorinta lăudabilă de a
rontribui la o cât mai bună cunoaştere a trecutului indepărtat şi de a salva cât mai multe
monumente şi obiecte antice -a rost continuată de maiorul Papazoglu şi In special de Cezar
Rolliac; acesta din urmă a devenit adevăratul pionier al cercetArii arheologice in domeniul
preistoriei, prin slipăturile sale întreprinse într-o serie de aşezări din epoca neo- şi eneolitică,
dintre care le amintim pe acelea de la Zâmbreasca şi de la Balaci, din judetul Teleorman,
şi mai cu seamă pe acelea de la Vădastra, din sud-estul judetului Romanati. Această aşezare
avea sli dea numele sliu - peste decenii, după reluarea unor slipături sistematice - culturii
V�Jastra, atăt de bine cunoscută astăzi in toată lumea ştiintilică de specialitate prin strilncita
"' ceramică cu decor excizat şi incrusta! cu materie albă şi prin statuetele sale umane-de lot
ars, care sunt deosebit de importante, printre altele şi prin unele particularitAII ale
costumului - care se regăsesc In portul popular românesc! - indicate de decorul lor. Articolele
publicate de Cezar Bolliac timp de un deceniu (între 11169 şi 1879) In ziarul "Trompeta
l'arpa!ilor", condus de el, constituie şi astăzi izvoare pretioase pentru descoperirile
arheologice din acea perioadă.
La Universitatea din Bucureşti, primele cursuri de arheologie au rosttinnte, Incepind
din 1874, de marele scriitor Alexandru Odobescu. Fără ca el sli fie cu adevărat un"arheolog
de teren", a adus contributii deosebit de importante disciplinei noastre: mai Intii prin
"Chestionarul arheologic" Intocmi tin urma circulare! trimise tuturor invătătorilor din lBfă
spre a comunica toate inrormatiiie cull05cute privind antichitătile din Slt�ele respectiv�� şi,
apoi prin câteva studii privind antkhitătile din tară, a căror lncunrmare o �tale
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monumentala sa lucrare in trei volume, Le Tresorde Pietroasa,apărută la Paris (in parte dupj
moartea sa şi reeditată recent de Editura Academiei), ale cărei concluzii sunt şi astăzi
valabile in cea mai mare parte.
Dar, o dată cu numirea, in 1881, a lui Grigore Tocilescu ca proresor de istorie vecbe
la Universitatea din Bucureşti şi, ca director al Muzeului National de Antichităti, cercetarea
arheologică din România intră intr-o nouăetapă,deosebitde importantă pentru desllişurarea
acestei activităti până in zilele noastre. Tocilescu a rost primul arheolog român "de teren"
cu o temeinică pregătire ştiintilică, devenind in curând una dintre figurile proeminente ale
arheologiei sud-est europene din ultimele două decenii ale secolului trecut şi din primul
deceniu al secolului nostru. Prin legea de organizare a Muzeului National deAntichltătl
(institutie care devine, in rapt, centrul activitătii arheologice şi un adevărat institut de
specialitate) a ca şi prin "Legea pentru conservarea şi cercetarea monumentelor antice", din
1883, amândouă inspirate, dacă nu chiar redactate de el, s-au pus adevăratele baze ştiintilice
ale cercetării arheologice. Autor al unei impunătoare sinteze despre Dacia inainte de Romani
(1881), Tocilescu şi-a continuat însă activitatea in special in domeniul arheologiei clasice,
greco-romane. Nu este exagerat să se spună că nu a rost judet din Oltenia, Muntenia şi
Dobrogea pe care el să nu le li străbătut in lung şi in lat, până la moartea lui atăt de timpurie,
in 1909 (la numai 59 de ani!), lie colindând in lungul valurilor romane şi prereudale (socotite
însă, pe atunci, toate romane), fie poposind mai indelung pentru sondaje sau săpături in
fiecare punct, unde socotea că se ascund importante resturi ale trecutului. Prin munca lui
neobosită, ajutat de colaboratorul său, inginerul topograr Pamlil Polonic, au intrat in
colectiile muzeului sute de monumente sculpturale şi epigralice greco-romane, in special din
Dobrogea. Activitatea lui a rost încununată de săpăturile întreprinse la cetatea Tropaeum
Traiani şi la monumentul triumral ridicat de impăratul biruitor in apropiere, pe teritoriul
comunei actuale Adamclisi, studiile sale privind acest monument şi nenumăratele sale
contributii epigralice la reviste străine de specialitate creând arheologiei româneşti un
renume de invidiat.
După moartea lui Tocilescu, in scurtul răstimp cât proresorul George Murnu - devenit
apoi celebru prin măiestrele sale traduceri ale poemelor homerice - a rost director al
Muzeului National de Antichită!i, el a continuat săpăturile de la cetatea Tropaeum Traiani şi
a initiat publicarea unora dintre colec!iile vechi ale muzeului. Interimatul său la conducerea
muzeului se incheie tn 1910, prin numirea ca director, a tânărului titular al catedrei de istorie
antică şi epigrane de la Universitate, Vasile Pârvan, dată la care incepe a treia şi cea mai
strălucită etapă din istoria Muzeului National de Antichităli din Bucureşti.
Întorcându-ne cu câteva decenii in urmă, se poate spune că descoperirea aşezării
preistorice de la Cucuteni, in Moldova, la 8 km de Târgui Frumos, acum un secol - in 1884
-reprezintă inceputul cercetării arheologice in această provincie, prin sondajele întreprinse
acolo de D. Butculescu, N. Beldiceanu, Gr. Butureanu şi G.Diamandi. Unele comunicări
sustinute lacongresele internationale de antropologie şi preistorie au răcutcunoscută această
aşezare încă dinainte de sfârşitul secolului XIX. Chiar dacă, in anii următori, această
activitate nu a rost continuată de cercetătorii români, iar in 1909/10, Guvernul l-a incuviinta!
pe proresorul Hubert Schmidt de la Berlin să intreprindă săpături sistematice pe scară
întinsă in această aşezare, descoperirile răcute cu acest prilej (publicate pe larg abia in 1932)
au rost punctul de plecare al viitoarelor săpături sistematice româneşti de după primul
război mondial in alte aşezări ale aceleiaşi culturi.
După 1944 au rost întreprinse săpături întinse şi unele chiar exhaustive in aşezări ale
aceleiaşi culturi -la Izvoare, Traian, Hăbăşeşti - adăugate acelora de la Ariuşd, despre care
vom aminti la locul cuvenit - şi mai recent chiar la Cucuteni, ultimele întreprinse de un
colectiv al Institutului de Istorie şi Arheologie al Universitătii din laşi. Toate acestea au avut
ca rezultat cunoaşterea uneia dintre cele mai reprezentative culturi ale perioadei eneolitice
- de la srârşitul epocii neolitice - din Europa: ea poartă chiar numele aşezării de la Cucuteni
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,1 !le remarcă prin exceptionala valoare artistică a ceramicii policrome şi

prin statuetele de
lui ars, foarte sugestiv stilizate şi bogat decorate.
In Transilvania şi Banat, descoperiri intâmplătoare de mare valoare (unele chiar de
la sfârşilul secolului al XVill -lea, cum a fost aceea a tezaurului de la Sînicolaul Mare din
Ranal, in 1795, urmată aproape imediat de descoperirea primului tezaur de la Şimleul
Silvaniei in 1797, al doilea tezaur din această localitate fiind descoperit abia cu un secol mai
târziu, in 1889), alături de nenumăratele descoperiri de obiecte şi castre romane, au stârnit
un mare interes in rândul tuturor iubitorilor de antichitati. Din păcate, cele mai multe
tezaure şi obiecte de valoare au luat calea muzeelor de la Viena şi Budapesta (provinciile
româneşti intercarpatice făcând atunci parte din imperiul austro- ungar). Deşi, prin
Tratatul de pace de la Trianon toate aceste tezaure - ca şi multe altele din perioadele şi epocile
mai vechi - trebuiau cedate României, guvernele noastre n-au făcut la timp demersurile
necesare, termenul prevăzut de tratat expirând, iar tezaurele n-au mai putut n recuperate.
Dintre arheologii transilvani ai secolului trecut, trebuie amintiti: J, Michael Acner
(el şi-a inceput activitatea în al doilea sfert al secolului), apoi Fr.Muler şi Orban Balasz, dar,
totodată, şi Ştefan Moldoveanu (ultimul îndreptându-şi atentia asupra antichitâtilor din
Tara Hategului) şi, în sfârşit, Cari Gooss; în Banat, B. Milleker, ale căror contributii au
apăru! in diferitele publicatii din Transilvania.
Înainte de începutul primului război mondial, au fost întreprinse în Transilvania o
'eric de cercetări şi săpături cu rezultate deosebit de importante: lulius Teutsch, din Braşov,
a săpat in câteva aşezări preistorice din judetul Braşov, innintând şi un mic muzeu
arheologic, ale cărui colectii s-au risipit însă în timpul războiului. Unele dintre rezultatele
...Opăturilor sale au fost publicate la Viena şi au intrat astfel in circulatia ştiintincă. Săpăturile
rnnduse de Ferencz Laszlo, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe, la Ariuşd şi în alte aşezări
din actualul judet Covasna apartinând aceleiaşi culturi a ceramicii pictate eneolitice ca şi
uree a de la Cucuteni, au stârni! un interes deosebit, atât prin materialele descoperite, cât şi
1•rin însăşi legăturile ce s-au făcut de la început cu descoperirile din Moldova. Pentru
J••rioade mai noi, pot li amintite şi săpăturile de la Apahida, Sîntana de Mureş - cu rezultate
d•• mare interesştiintinc, ca şi acelea de la Bandul de Câmpie. Dările de seamă asupra acestor
Importante săpături au fost publicate în special in revista "'Dolgozatok"', editată la Cluj de
Muzeul National al Transilvaniei între 1910-1919. Această activitate de la începutul secolului
"'"Iru din Transilvania a fost, în fapt, contemporană cu ultima etapă a cercetărilor lui
Tul'ilescu şi cu începutul activitâtii lui Vasile Pârvan la Muzeul National de Antichitâti din
Hut.·ureşti.
Fără a incerca măcar să intreprindem o cât de sumară descriere a acestei temeinice
••·rivitiltl, trebuie totuşi să amintim că noul director al muzeului formulase- incă din 1906,
drci, inainte de a se putea prevedea măcar că in curând, el va lua conducerea muzeului .
dlrectlvele pe baza cărora ar trebui organizate cercetările arheologice din România, ele
neputându-se mărgini numai laepocagreco-romană, ci- dimpotrivă - trebuind să imbrătişeze
hude perioadele dezvoltării istorice anterioare acesteia, precum şi continuarea firească pe
rar. o reprezintă istoria şi arheologia secolelor ce au urmat părăsirii Daciei de către
auluritătile romane. Cu primul prilej, el 1-a numit, în 1915, şef al sectiei preistorice a
nou1.eului pe cel dintăi specialist român în preistorie, tânărul cercetător Ion Andrieşescu.
''""'a işi desăvârşise studiile la Berlin şi îşi luase doctoratul la laşi, cu lucrarea Contributie
l.o 1>.ona inainle de Romani, trecând în revistă descoperirile făcute şi ipotezele formulate in
ulii mile decenii privind preistoria României. De altfel, tot Ion Andrieşescu a întreprins - in
1 � 15 · primele săpături preistorice sistematice conduse de un specialist român, în aşezarea
n•n·•nenlitică de pe Piscul Cornişorului de la Sălcuta (in judetul Dolj); din păcate n-a putut
J•uhllra sludiul său privind rezultatele acestor săpături, deoarece planurile şi desenele ce
lr•huiau să-I insotească s-au pierdut. Dar, ca şi aşezările de la Vădastra (una dintre ele
t"t'r\"l'laU pentru prima oară · cum am amintit· de Cezar Bolliac) şi de la Cucuteni, aşezarea
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de la Sălcula a dat şi ea numele unei importante culturi din perioada eneoliticl a Olteniei.
După 1944, la Sălcula s-au intreprins săpături lntinse, cu rezultate deosebit de importante
pentru periodizarea evoluliei acestei culturi.
Nu voi stărui, aici, asupra prodigioasei activităll şi asupra operei lui Vasile Pârvan,
întemeietorul şcolii române moderne de arheologie. Datorită lui, cercetarea românească se
situase. incă inainte de atăt de timpuria şi neaşteptata lui moarte, in 1927- pe primul plan
al arheologiei sud-estului Europei, cu exceplia fireascA a Greciei in ceea ce priveşte perioada
clasică.
Trebuie, totuşi, menlionat faptul el - In acelaşi timp, D.M. Theodorescu, fost elev al
lui Gr. Tocilescu si apoi colaborator, ca subdlrector al Muzeului Nallonal de Antichltali,
timp de un deceniu, al lui V. Pârvan (numit apoi profesor de arheologie la Universitatea
românească nou creată la Cluj In 1919, In urma recomandArii lui V. Pârvan)- a creat şi In
acest centru universitar o şcoală arheologică foarte activă. Una dintre realizările cele mal
importante ale şcolii de la Cluj poate n considerată cu siguranlă cercetarea ·prin săpăturile
neîntrerupte timp de decenii - a cetălilor dacice din Munlii Orăştiei, prestigiul şcolii clujene
de arheologie atingând apogeul sub conducerea lui Constantin Daicoviciu, numit profesor
la Universitate în urma pensionării, in 1938, a lui D.M. Theodorescu. Daicoviciu a fost un
istoric şi arheolog cu vastă cultură clasică, dobândită ca student al profesorului Vasile
Bogrea - unul dintre cei mai mari clasici şti ai noştri, şi el profesor la Universitatea din Cluj
începând din 1919 (de asemenea, in urma recomandării lui Vasile Pârvan)şi plecat dintre
noi in acelaşi an cu marele său contemporan. Nu este nici o îndoială că profesorul Constantin
Daicoviciu a fost una dintre cele mai proeminente - dacă nu chiar cea mai proeminentă
personalitate a istoriei antice şi a arheologiei româneşti in etapa ce a urmat mortii lui Vasile
Pârvan şi in aceea de vârf, pe care a cunoscut-o arheologia româneascl începând din1949,
când intreaga cercetare arheologică din Iară s-a desfăşurat In cadrul Academiei României,
pe baza unor noi orientări privind cercetarea istorică din Iara noastră.
Cu aceste ultime rânduri am intrat in însuşi miezul evenimentelor ce formează In
principal subiectul acestor "contributii" ale noastre la o istorie a arheologiei româneşti, tn
care oamenii şi realizările acestei noi etape vor n- primii amintili şi, celelalte privite -In chip
firesc • în funclie de participarea autorului la viala arheologicA românească intre 1921 şi
1956, când - odată cu intemeierea Institutului de Arheologie - se opresc aceste însemnări,
chiar dacă activitatea arheologică a autorului a continuat şi mulli ani după această dată.
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CAPITOLUL 1
Preliminarii

.•.

arheologice

Terminasem clasa 1 primară (în 1909), iar fratele meu Titu, terminase clasa a DI-a,
cind locuiam incă in strada Izvor, nr. 45, într-o casă încăpătoare de tip "vagon",
perpendlculară pe stradă şi construită într-o curte uriaşă; aceasta se ramilica, dublându
.e pe la mijlocul ei, având astfel două ieşiri la stradă şi alte corpuri de case, locuite de familii
cu destui de multi copii. Atunci câ_nd toti, sau aproape toti, începeam să ne jucăm "de-a hotii
ti vardiştii", alergând dintr-o curte In cealaltă şi chiar pe stradă, nu numai curtile, dar şi
&trada răsunau până departe de chiotele noastre.
Chiar în fata casei locuite de noi, de partea cealaltă a curtii, aveam o "grădinită" de
vreo 8 x 10 metri, unde la inceput erau plantate nori de-a lungul gardurilor. Dar, din al doilea
an al şederii noastre acolo, tata (Ticu, cum îi spuneam noi) ne-a cumpărat în fiecare an câte
o ciru A de nisip, descărcată chiar in grădinită,ca să nu mai alergăm toată ziua prin cele două
curti. n anul acela, fratele meu cumpărase de la un văr al nostru, Ionel Cretoiu - care locuia
cu familia la Ploieşti (ulterior a făcut politică, fiind şi deputat al partidului liberal) şi
termlnase atunci clasa 1 de liceu - manualul de ''Istorie Antică" de Th. Gavril Aguletti.
F.ntuzlasmat de tot ce a citit şi a văzut in acest manual admirabil ilustrat, Ti tu a hotărât să
nu mai rlsipim zadarnic nisipul, fiind mai bine să construim... cetăti antice, de nisip. Zis şi
ficut: am construit cu migală, din nisipul ce tocmai fusese bine udat de o ploaie binevenită,
o RomA, având diametru! de vreo 2 metri, cu ziduri groase de 20-25 centimetri şi cam tot atât
de Inalte, şi cu turnuri impunătoare din loc în loc; din păcate, toate se surpau după fiecare
ploaie mai serioasă şi trebuiau reconstruite.
Peste vreo doi ani, după ce ne-am mutat intr-o casă de pe strada Haşdeu, colt cu
Bulevardul (unde astăzi este o mare clădire la al cărei parter se aftă un mare magazin
alimentar), separată de trotuar printr-o curte in unghi drept, lată de câtiva metri şi cu un
aard de zăbrele spre stradă - am reluat jocul nostru, părăsind ,însă, Roma şi inlocuind'O cu
mal multe cetă!i antice greceşti: Atena (a lui Titu), Sparta (a mea), Teba (a sorei noastre,
Marloara), la care am adăugat mai târziu Corintul, pentru un prieten, Constantin (Tică)
Manolache, şi chiar Troia, pentru sora noastră mai mică, Nelica.
Geografta Greciei, nu era prea strict respectată, Teba �nându-se intre Atena şi
'p•rta, dar Corlntol era despărtit printr-un "canal" de restul Greciei, iar Troia se ana la
• rl�l•lt capăt al curtii, separAm astfel prin restul curtii - care constituia nemărginita
Intindere a apelor Mării Mediterane..•
"OamenH" ce populau aceste oraşe erau... pietricele având diametru! de 3-5 centimetri,
Iar "ocupatia" principală a lor nu putea fi decât. .. războiul! Nu cred necesar să descriu
"regulile" luptelor, fiecare adversar având dreptul-pe rând -la câte o lovitură cu câte una
dintre pietri cele in zidurile cetătii duşmane atacate. F.ste suficient, să spun că, de multe ori,
duşmanul reuşea să facă in zid o spărtură destul de mare, dar nu putea pătrunde in cetatea
plină de "'trupe" - adică de pietricelele-soldati cu care trăgeau in asediator pentru a-1
lmprăştia.
Mai distructive erau celelalte aspecte ale jocului nostru: "Comertul" cu lut era in
noa re, această pretioasă "materie primă" nind scoasă de la rădăcina unui liliac crescut chiar
Intr-un colt al curtii: din lut construiam un fel de sănii, folosite la transportarea pe uscat a
"oamenilor-pietricele" şi a pimâ•tul�i scos de râme, mai plastic decât lutul, �i, din care
rAceam "monetele" - respecdv "talanlti", de mărimea unei piese de 5 lei, dar mult mai groşi.
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Acest pământ era transportat - pe mări şi pe cursurile râurilor - în corăbioare de hârtie.
Fireşte, şi cursurile apelor erau trasate cu mare aproximatie, dar peste ele se arcuiau poduri
elegante construite din nisip imbibat cu apă, care însă se surpau când se uscau sau când ploua.
Câteodată, oprindu-ne din joacă şi privind printre zăbrelele gardurilor, constatam
că ceea ce făceam noi era un adevărat spectacol pentru trecătoriiîn toată firea. Iar peste multi
ani, unul dintre aceşti "spectatori" - dl. Oreviceanu, dacă nu mă înşel - 1-a Întrebat pe tata
ce-i mai fac băietii la al căror joc privise adesea cu mult interes.
Aproape de necrezut mi se pare acum şi mie faptul că aceste cetăli ale noastre aveau
chiar... ziare: pe câte o jumătate de pagină de caiet, cele trei cetăli principale au scos fiecare
câteva numere de ziare cu titluri foarte simple dar sugestive: "Atena", "Sparta" şi "Teba",
scrise cu litere capitale greceşti, pe care nu ştiu de unde le copiase Titu. Despre continutul
lor nu-mi mai aduc aminte, probabil era în legătură în special cu războaiele.
Jocul acesta cu cetătile de nisip nu putea line decât de la sfârşitul primăverii şi până
în septembrie - şi nici toată vara, căci o lună toată familia mergea, ca toti "burghezii", la
"băi"; in restul timpului, ne ocupam in special cu ceea ce mama - Mica sau Micuta, cum
i-am spus noi întotdeauna - numea "hârţoagele". Pe coli de hârtie de cea mai bună calitate,
desenam ceasuri întregi soldati, călăreti şi pedestraşi, fie greci şi romani, fie medievali sau
moderni - dar mai ales imaginari - care se luptau de zor şi-şi dădeau sfârşitul, aceasta fiind
însăşi legea vietii... Fiecare dintre noi avea multe, dacă nu chiar sute de coli desenate,
inghesuite de Mica, atunci când nu mai putea răzbate de ele, în câte o cutie metalică de
biscuiti, de 5 kg. Fantezia noastră îşi dădea curs liber, şi o dată - când am plecat toti copiii
la Mangalia cu o bună prietenă a mamei, Paraschiva Cornea-Păunescu, bine cunoscută în
mişcarea socialistă a primului deceniu al secolului nostru şi moartă acum câtiva ani - ne-am
luat cutia cu "hârtoage" desenând şi acolo.
Pentru că am pomenit de "tanti Cornea", cum ii spuneam noi, de ce n-aş aminti că
in 1906, la un an după terminarea războiului ruso-japonez, părinlii - plecând într-o scurtă
călătorie la Constantinopol - au rugat-o să stea cu noi. Ne-am jucat vijelios de-a "ruşii şi
japonezii", ruşii fiind reprezentati de tanti Cornea, scundă şi plinută, iar Titu şi cu mine fiind
japonezii; şi nu ne lăsam până nu-l trânteam jos pe rosul cel cumplit, aşa cum anaserăm noi,
plozii, lncă neduşi la şcoală, că păliseră soldatii tarului.
De la un timp însă, joaca cu "hârţoagele" i s-a părut lui Tltu prea simplă şi a inventat
alta, botezată "lumea noastră". La inceput el a desenat, pe foi răzlete şi apoi pe caiete bine
organizate, o bună parte din !ările Europei şi ale altor continente, respectând în special
geografia fizică şi oraşele mari. Pădurile erau aşezate mai mult la întâmplare, dar fireşte mai
ales în preajma muntilor. Unele oraşe erau desenate cu destulă grijă - Tltu avea un real talent
la desen - respectând de pildă stilul caselor nordice pentru oraşele-porturi aJe Germaniei etc.
- iar oamenii (atunci când erau desenali, căci trebuia să fie şi ei prezenti), erau răculi ca nişte
mici cerculete de cel mult 1-2 mm diametru, desigur inspirându-se de la pietricelele-oameni
ai cetătilor de nisip. Ceasuri şi ceasuri, zi după zi, ne grupam in jurul lnl, c:ind Tltu desena
alte regiuni ale globului, şi ne minunam ce frumos arată oraşele chinezeşti, de pildă pagodele
cu acoperişurile lor specifice,aidoma acelora din diferitele cărţi cu figuri, sau deşerturile şi
mai ales pădurile Africii, cu elefantii, leii şi celelalte fiare, reprezentate Insi In forma lor
reală, spre deosebire de bietii oameni care şl ln Africa erau tot nişte cerculete•.•
Toate aceste jocuri nu ne lmpiedicaiLsă citim toti multe cărţi de literatură, pe care
le alegeam mai putin din biblioteca tatii - care avea şi multe cărţi In limba franceză, dar la
data aceea noi abia ne luptam cu declinările şi conjugările - el, mai ales cărţi din "Biblioteca
pentru toti", fiecare dintre noi strângându-şl de pe atunci o mică bibliotecă proprie. De altfel,
citeam şi poezii, mai ales că eram destul de mândri că un văr al mamei (născută IosiO era
chiar poetul Şt. O. Iosif; mi-I aduc şi acum aminte corn - la o serbare a pomului de Crăciun
-,acasă la noi, stătea tăcut şi oarecum retras, iar noi, copiii, ne strânsesem in jurul lui. Cred
că aceasta a fost chiar in 1912, adică cu putine luni Inainte de moartea lui.
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Nu-mi mai amintesc când am incetat şi aceste jocuri, dar aş li inclinat să cred că au
n••l dural până după intrarea mea in liceu. În perioada 1913·1914 e sigur că încetaseră. Ne
n1ut,...m intr-o casă de pe strada Romană (portiunea numilăaslăzi strada N.lorga), pe lângă
Cllre lrec zilnic, acum, in drumul spre Institut., unde n-am mai construit cetăli de pământ.
In schimb, in anii când am locuit aici, m-au peocupal in gradul cel mai inalt furnicile şi felul
lor de viată. Le observasem şi mai inainte, mai ales pe cele mici, negre, cum îşi strâng cu
lirgulnlă hrana şi cum, din când in când, se războiesc cumplit, lăsând pe teren zeci de morti.
Uar acum m-am ocupat cu. devotament de aprovizionarea de iarnă a furnicilor, prinzând şi
omorind nenumărate muşte, pe care le puneam in calea lor şi ne distram privindu-le cum
reuşesc să le ducă la furnicar. Aceea care descoperise musca incerca să o lărască singură şi,
vAzind că nu reuşeşte, atinea calea altora, se pipăiau cu antenele şi apoi, după ce se
Intelegeau, se apropiau câte 3-4 de o muscă şi o apucau temeinic cu gura; deşi de multe ori
unele trăgeau hăisşi altele cea, până la urmă ajungeau la "groapa cu furnici" şi duceau acolo
pretioasa provizie pentru iarnă. Alteori, stăteam ceasuri intregi şi le priveam cum păzeau
"purlcli" de pe frunzele lăstarilor de salcâmi şi, din când in când, ii ciupeau pentru a suge
cite o picătură de "lapte". Poate că dacă nu m-ar li pasionat filologia clasică şi arheologia,
m-aş n dedicat entomologiei.
Ne-am mutat după aceea în strada Dichiu (numele nesemnincativ de astăzi nu l-am
re'lnut), lângă biserica cu acelaşi nume, unde aveam ca vecini, la a doua casă, o familie de
Italieni - Crespi - tot cu cinci copii, câli eram noi după naşterea, în 1912, a ultimei noastre
ourori, lrina-Ninuta. Cu aceşti copii italieni - 4 băieli şi o fală · mai mari decât noi cu câte
un an-doi· ne-am împrietenit bine; şi, deşi, unii dintre noi ne mai jucam seara, la lumina lunii,
de-a ''v-ali ascunselea" pe toată strada şi pe strada vecină (unde locuia şi Maria Mohor,
viltoarea artistă şi sotie a lui Victor Ion Popa), pitindu-ne câte odată chiar intr-o ladă mare
· de cele mai multe ori ne plimbam doi câte doi şi discutam despre câte in lună şi in soare şi,
Oreşte, şi despre războiul mondial care era in toi. Singurul dintre copiii italieni care a mai
rAmas multi ani in Bucureşti, Giovanni Crespi, a luat locul tatălui său, Oind reprezentantul
unor mari tesătorii de la Busto Arsizio, din Italia, până după al doilea război mondial, când
•·a intors in tara lui. După câte ştiu, şi vechile tesătorii din Lugoj au fost tot proprietatea
aceleiaşi societăti italiene până la nationalizare. Intrarea trupelor germane in 1916 ne-a
despărlit însă, noi plecând in refugiu la laşi, unde am rămas doi ani, iar ei călătorind mai
departe, prin Rusia, până in tara lor.
Tata, Oind sergent TR trecut de 50 de ani, fusese mobilizat la Cenzura Militară şi
trebuia să plece la laşi. Se gândise la Inceput să-I ia numai pe fratele meu, Titu, dar eu am
protestat, spuuiDd el am auzit că ''nemtii vor lua la lucru pe toti băielii trecuti de 14 ani",
şi astfel tata m-a luat şi pe mine. Drumul până la laşi a durat o noapte întreagă şi câteva din
orele dlmluetli urmitoare; aJUDŞillici, am dat jos «!in plasă cele două geamantane şi, suind
strada pinA In PlaJa Uuirli, ne-am oprit la Inceputul străzii Cuza Vodă, unde locuia
profesorul de limba friiDCeZi Hulullei (nu ştiu dacă era din aceeaşi familie cu viitorul savant
şi academician). Când îşi dăduse examenul de capacitate la Bucureşti, cu multi ani inainte,
profesorul de la laşi fusese găzduit in casă la noi şi era singurul cunoscut din laşi al tatălui
meu. Apartamentul In care locuia se ana la etajul D, Intr-o curte mare, familia lui Oind destul
de numeroui: pe lingi o sotie foerte guralivă, mai avea vreo patru-cinci fete şi băietl şi de
aceea, defl apartameutul era destul de cuprinzător, nu prea era loc pentru toată lumea.
VIzind ci trupele geruume o-au ocupat Incă Muntenia, tata s-a hotărât să se lntoarci
In seara urmAtoare la BIIC1U"eşti, cilitorind o parte din drum pe tampoanele unor vagoane,
pentru a aduce şi pe ceilalti membri lli familiei, reuşind cu destulă greutate să se suie
Intr-unul din ultimele trenuri ce plecau spre laşi. Fireşte, la sosirea mamei şi a surorilor
mele, apartamentul părea mic; cu chiu cu vai am reuşit să găsim şi să inchiriem o camerA
Intr-o casă de pe strada Toma Cosma, la nr.97, aproape de bariera Păcurari.

15
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

�

CAPITOLUL II
Refugiul de la Iaşi (1916-1918)
Încă din primele luni ale refugiu lui, in camera aceea din strada Toma Cosma, in care
stăteam inghesuiti toti cei şapte membri ai familiei (trei paturi, o măsută, o masă mare cu
scaunele respective, un dulap şi un lavoar, precum şi o plită-cuptor uriaşă, care, iarna slujea
şi la gătit şi la încălzit camera), a intervenit o inevitabilă schimbare radicală în viata mea.
In orele de răgaz pe care mi le lăsau cozile la pâine şi la carne (când se găsea!) şi căratul apei
cu găleata de la cel putin 200 de metri (sarcini ce mi-au fost foarte curând rezervate numai
mie, după ce Titu şi-a pierdut galoşii la Manutan!ă ...) şi printre lectiile pe care le pregăteam
singuri pentru examenele de clasa a IV-a (eu) şi a VI-a (Titu), am început şi o altă•.. activitate,
prilejuită de faptul că tata aducea acasă ziare străine. Ziarist vechi (frecventase câtiva aili,
la sfârşitul secolului trecut şi la începutul secolului nostru, clubul socialist, unde o şi
cunoscuse pe mama şi pe prietena ei ''Tanti Cornea"), el a fost unul dintre membrii fondatori
ai Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti (primul sindicat al lucrătorilor intelectuali din
Român}a), al cărui preşedinte avea să fie de altrel ales la câtiva ani după război.
In vara lui 1917, am terminat gimnaziul şi m-am hotărât - aşa cum făcuse şi Titu cu
doi ani mai înainte - să mă înscriu în clasa a V-a clasică, poate tot în amintirea cetătilor antice
cu care ne jucasem în copilărie! La latină era mai uşor, deoarece în clasa a m-a a liceului
"Mihai Viteazul" din Bucureşti îl avusesem profesor pe cunoscutul şi severul Anghel
Marinescu, la care trebuia să inveti temeinic dacă nu voiai să rişti corigenta. in schimb, limba
elenă - al cărei studiu începea atunci în clasa a V-a, era, în chip nresc, ceva cu totul nou şi
greu pentru mine, căci o pregăteam "in particular"- adică de unul singur... Mi-am procurat
de la un anticar un vechi manual de Gh. Coman (profesorul meu de germană de la Bucureşti)
şi am inceput să mă descurc cum puteam.
Nu cred însă că ar li firesc să trec - fără nici o tranzitie - de la sfârşitul clasei a IV
a la intrarea in Universitate (in 1919), imponândo-se o digresiune mai lungă, pentru a se
intelege mai uşor unele dintre lucrurile şi oamenii ce vor forma obiectul onor paragrafe ale
capitolelor următoare.
La Cenzura militară veneau tot felul de ziare din Apus- franceze, engleze, olandeze
- pentru abonatii din teritoriul ocupat; neputând li expediate destinatarilor, ziarele rămâoeau
la Cenzură, iar după câtva timp erau împărţite intre cenzori, Ticu aducând şi el acasă destul
de des câte un teanc.
Cu franceza pe care Titu incepuse să o înţeleagă binişor, cu bruma de nemtească şi
cu destul de multele cuvinte latineşti pe care le ştia (aşa corn am amintit, el urma liceul clasic,
cum aveam să fac şi eu din anul următor), a ajuns să citească ziarele engleze, nind astfel, zi
de zi la curent cu politica englezească: cunoştea numele tuturor miniştrilor şi ale unui
impresionant număr de deputati, incepuse să dezlege tainele intrigilor politice ale celor trei
partide englezeşti şi să ni le împărtăşească şi nouă. Şi aşa, Intr-<� bună şi lungă zi de iarnă,
cum stăteam noi acasă In jurul mesei, ne-a împărtăşit Ideea unui nou "joc": Marioara şi cu
mine trebuia să luăm pe contul nostru câte un personaj englez, iar Tltu şi i-a asumat pe toţi
ceilalti politicieni mai importanti (ale căror nume apăreao mai des In ziare). S-au pornit
astfel infocate dezbateri ... parlamentare, crize de guvern, alegeri şi toate combinatiile
inerente unei vieti parlamentare de tip englezesc. Personajul ''Intrupat" de Marioara era
lordul Carson (sau Curzon?), mare adversar al acordării autonomlel lrlandel, iar eu imi
luasem sarcina să nu compromit activitatea lordului Thomas Rbonda, ministru liberal, fost
minier din Ţara Galilor, care treptat ajunsese deputat şi apoi ministru, ba chiar Innobilat
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ti racul lord.

Dar, de vreme ce o asemenea "vială politică" nu se putea desfăşura normal rarA•••
prni, am inceput să "publicăm" la intervale neregulate, lotuşi destul de des, diferite ziare

ti rrvl!ite. lnchip nresc, Titu redactaziare detoate "culorile" politice-liberale, conservatoare
ti Independente - şi, pare-mi-se, chiar unul laburist - partid ce incepuse atunci să se anrme

. , In articolele cărora polemiza, de fapt, şi cu el insuşi, dar şi cu noi cei laiii. Eu publicam in
rAirva pagini de mărimea sfertului de coală (după vechiul model, dar mult sporit, al
"ziarelor" cetitilor din antichitatea grecească, pe care le părăsisem de câtiva ani), o revistA
Intitulată ''The New Europe", declarată - cu de la noi putere - organul partidului liberal.
Această activitate nepărându-ni-sedestul de multilaterală, am socotit că ar trebui sâ scoatem
ti cliteva cărli. Pentru acestea era nevoie, nreşte, şi de nume de autori; am născocit un nu
al lordului Rhonda, l-am declarat licenliat in arheologie şi l-am trimis imediat pe teren să
descopere ruinele cetălii Londinium şi ale altor câteva caslre şi oraşe romane din Britania.
Am scris mai multe cărlulii de arheologie romano-britanică, de formal 10x8 cm, necare cu
rilrva zeci de pagini - desenele monumentelor şi inscripliilor romane erau executate de Titu,
care răsfoia la Biblioteca Unlversitălii din laşi fascicolele diferitelor publicalii străine de
apeclalltate -, din care mai păstrez şi acum un exemplar (ca şi unul din revista ''The New
•:urope"), mărturie a activitălii noastre, nreşt&-destul de naive, linând seama că eu nu
lmpllnisem incă 15 ani!
In acelaşi timp, de două ori pe săptămână - ne seara, la ora 9, în Aula Universitălii,
� după amiază - în nu mai ştiu care dintre localurile Facultălii de Ştiinle -, mă duceam
rraulal la cursurile lui Nicolae Iorga, ale cărui articole (două în necare zi) din "Neamul
ruminesc" le citeam toli cei din casă, cu freamătul sunetesc pe care numai cuvintele lui il
puteau trezi atunci. Am ascultat, astfel, printre altele, un curs admirabil despre istoria
comparată a literaturi lor romanice, (deşi, nu ştiu dacă i s-a făcui un adevărat serviciu prin
rredltarea recentă, după 50 de ani de la redactarea lui, fără o punere la curent cu bibliograna
actualA). Intr-o seară, la una dintre orele de curs din Aula Universitălii ieşene, mi se făcuse
IAre somn, luptân.Ju-mă, fără să reuşesc întotdeauna, sâ lin ochii deschişi - (lucru explicabil
deoarece in necare dimineală făceam coadă la pâine prej de câte două ceasuri şi apoi - In
cursul zilei · pe lângă diferitele corvezi "casnice" aducem de două ori pe zi apă cu o găleată
pe jumătate cât mine de lnaltă, mă mai şi jucam). La un moment dat, când tocmai reuşisem
&A redeschid ochii după o alipire de câteva clipe, am văzut privirile lui Iorga alintile asupra
mea - desigur că, dacă n-aş n ridicat tocmai atunci pleoapele, m-aş n ales cu o straşnică
aposlrofă.
Unele compensalii pentru necazurile materiale şi suneteşti inerente războiului şi
rdugiului ni le-au dat victoriile trupelor române din vara lui 1917: mai intâi ofensiva de la
Mtlrăşli, când urmăream infrigurali pe hartă inaintarea oştilor noastre injudelul Vrancea,
ti apoi rezultatul bătăliei de la Mărăşeşti, amândouă constituiau o alinare a orgoliului nostru
najlonal, după cumplitele infrângeri din anul 1916.
In anul următor, hotărârea sratului Ţării de la Chişinău de a realipi Basarabia la
Moldova românească, după o robie de 106 ani, ne-a mai domolit necazul prilejuit de "Pacea
ck la Bucureşti", prin care toate crestele muntilor noştri falnici fuseseră cedate Ungariei.
In toamna acestui an 1918, când trupele aliate rupseseră frontul german in vest,
lvlndu-se astfel zorile victoriei, aproape in necare zi aveau loc manifestalii de simpatie la
1�1•11• Franlei de la laşi, la care ne duceam şi noi, copii de 16-18 ani, strigând cât ne linea
1ura, ln cor cu mullimea, "Vive la France!". Intr-o seară, in timp ce strigam de zor, simt o
mAni pe umăr şi aud o voce destul de blândă: ''Du-te acasă, băiatulţ". Era generalul
Nlcoleanu, prefectul pollliei ...
Au trecut anii, absolvind liceul clasic ''Sf. Sava" din Bucureşti cu premiul 1, şi In
11111mno onulul 1921 m-am inscris la Facultatea de Filosone şi Litere a Unlversitălii
bucur�r�tene, la seclia de nlologie clasică. De rapi, nu mi-a plăcut niciodată gramatica, dor
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mi-au plicul latina şi literaturile celor doui limbi clasice. La latini n-am fost prea norocos
In liceu: dupi un Inceput bun In clasa a m-a, cu vestitul şi severul Anghel Marlnescu, n-am
mal Invitat mare lucru cu ceilalti profesori: In clasele IV-VI, "pregitite" şi date In particular
la Iaşi, ftreşte ci n-am ficat progrese, dar am lnvitatsi scaodez perfect beumetrll lol Ovidiu
şi al lui Vlrgillu; Iar In clasele VD-VID la llceoi "Sf. Sava", l-am avut profesor pe "Moş loolli
Grama". Deşi, era un om admirabil, nu avea, sau nu mai avea (peste putlol ani a Ieşit la
pensie) darul de a te Invita slntua, firi cuooaşterea cirela nu poli şti blue latineşte; era Insi
Incintat când scandal bine dlferill metrll al Odelor lui Horajlo şi, geoeros, mai ales In clasa
a VID-a, Imi umpluse rubrica din catalog cu multi zece. In sc:blmb, la greaci, profesorul
Pandele Ionescu, doctor de la Sorbona cred, era un admirabil pedagog prin stirolnta cu care
te punea si repet! toate regulile, si anallzezl pe toate fetele necare formA gramaticali şi si
reuşeşti si traduci firi Juxti, -4eşl nu era Impotriva folosirii acesteia acasi, la pregitirea
lecllllor- poetii şi prozatorii elenl din program.
Aşa cum am spus, Incepusem si Invit elena singur, la Iaşi, folosind un vechi manual
de Gb. Coman ; era deci nresc si nu ştiu mare lucru la Intrarea In clasa a VD-a. Incepind
lectiile cu Pandele Ionescu, prima noti la tezi n-a putut n decât un patru, iar media pe
primele doni trlmestre abia cinci. Dar, deoarece, aşa cum am mal spus, Imi plAcea limba
eleni, mi-am dat osteneala si invil temeinic şi - spre uimirea colegilor de la sectia modernă
(cu care aveam ciasi comuni, in afari de orele de eleni, cind el urmau cursurile de
matematici şi de ştiinle naturale ., pe trimestrul m am luat nota 7 şi la oral şi la tezi (trei
greşeli, trei puncte sc:izute .•.) . Era nu numai un adeviratsocces, dar şi un lucru rar ,Insi, căci
Pandele Ionescu nu prea didea asemenea note dacă nu ştiai carte. Dar In anul cind eu şi doar
alti doi colegi formam ''efectivul" clasei a VD-a clasică, clasa a V-a a sectiei clasice se
populase cu ceva mai multi elevi. Printre ei, era şi Athanase Joja, elev excelent, care · ştiind
bine greaca moderni, ntnd aromân, invita bine şi la elenA şi lua regulat zece, noti pe ca.-e
• dupi câte ştiam • pini atunci Pandele Ionescu nu o mai dAduse de multi ani!
Tot ln anul acela (1919/20), când am urmat cursurile clasei a VID-a, printre alti ele\ i
eminenti al clas<:l a VID-a - modernă - se aftau şi viitorul sc:ulptor Mac Constantinescu, apoi
doi ardeleni (Gheorghe Şerban şi Ionel Mata), şi Gheorghe Ştefan, pe care Il cunoscusem cu
câtlva ani Inainte (In vara lui 1916), când era coleg cu Tltu In clasa a V-a clasică şi · după ce
se lmprleteniseri - colindau ImpreunA vechile biserici bucureştene, dar nu pentru a asista
la slujbe şi a face mitinii, ci pentru a citi, In după amiezile zilelor de lucru, pisaniile cu litere
chirilice de deasupra uşilor de intrare. În timpul războiului, tatăl lui Ştefan fusese mobilizat,
aşa lncât el a fost nevoit si-şi la o slujbA la STB, pentru a intretine Intreaga familie, pierzind
astfel doi ani de şcoalA; pe unul l-a recuperat - dând In acelaşi an examene pentru doi ani şi In felul acesta a terminat liceul cu un an inaintea mea, nind chiar premiantul sectiei clasice.
A preferat Insi si-şi facă stagiul militar Inainte de a se lnsc:rie la Universitate, iar In toamna
lui 1921 s-a lnsc:ris In anul l, o dati cu mine, la aceiaşi Sectie a FacultAtii de Filosofte şi Litere,
devenind astfel colegi.
lncă Inainte de a termina liceul, In tot cursul clasei a VID-a (anul şcolar 1920/21), am
frecventat regulat cursurile lui Iorga de la Universitate ImpreunA cu colegul Remus Die
(ulterior bun profesor de istorie, mort acum câjiva ani). Deşi aceste cursuri contineau de
multe ori detalii pe care nu aveam cum si le retinem, ele ne-au lncântat peste măsuri. Se
tineau In sala a IV-a, cel mai mare amftteatru din vechiul local al UniversitAtii, la etajul l •
aceeaşi sali In care In anul acela Vasile Pârvan şi-a tinut ultimele lectii publice - având ca
temi, Istoria religiilor • pe care eu nu le-am audiat. Mi s-a povestit, insi ci, la una dintre
aceste lectii, când urma si vorbească despre religia creştini, nu s-a aşezat ca de obicei In
fotoliu, ci astat In picioare, incepând lectia cu vorbele : "S-a născut la Nazaret". Fără lndoiali
ci, In costnmul lol ca de "pAstor protestant", trebuie si n fos! foarte Impresionant.
Revenind la cursurile lui Iorga, la care veneau foarte molii studenti şi de la alte
facultill, Imi amintesc:, cum, intr-o după amlazi • cu câteva minute Inainte de ora la care
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•rma d·fl lncupA Jectl•. a intrat val-virtej in salA, un student din anul VI, Alexandru R•lly
dar n-a dat decât foarte putin), s-a suit vertiginos la catedrA, a fAcut
•mn cu mAna, cerând linişte, şi a spus cu glas tremurat: "Domnilor, vin de la CamerA, unde
Arptolanu 1-a amenintat pe profesorul Iorga ci·i bagă pumnul in gură!". Pe atunci
Araetolanu . unul dintre cel mal cinici, daci nu chiar cel mal cinic dintre politicienii vremii·
,,. ministru de Interne In guvernul generalului Averescu şi se supărase pentru ci Ioraa
prolesta, cu cunoscutul lui talent oratorle, Impotriva ingerintelor şi a abuzurilor guvernului
In cursul ultimelor alegeri. Peste zece ani lnsă, tot el a fost ministru chiar In guvernul prezidat
dt lor&.•···
lntorcându-mă InsA la acu după-amiazA de la Universitate, când s-a anutat de afară
el se apropie Iorga, In sală s-a fAcut o tAcere mormântalA, iar când el a păşit pe up
•mftteatrulul, toatA lumea s-a ridicat in picioare ca un singur om, aplaudându-1 şi
aclamindu-1 frenetic câteva minute, lui Iorga i s-au umezit ochii de emotie.
(<U't promitea mult,

lnscrieru mula Filologia clasici l·a supărat foarte mult pe bunul meu prieten Dorin
Popescu �y pentru familie şi pentru noi Inci de pe atunci şi apoi Dody pentru toatA lumu

dt la Institutul de Arheologie) care, terminind liceul la Braşov, venise cu intentia să se Inscrie

la istorie, ştiind ci Titu urmeazA istoria şi crezând că şi eu voi face la fel.
b cunoscusem pe Dorin la laşi, In martie sau aprilie 1917, la prima oră de curs a clasei
a IV·• a improvizatului ''Liceu al refugiatilor", adăpostit In sălile Universitătii ieşene. aând
profesorul N. A. Constantinescu . vecbi elev al lui Iorga şi atunci titular de Istorie la Giurgiu
(Iar mal tărziu conferentiar la catedra lui Iorga de la Universitate, după numiru lui
Constantin Marinescu ca profesor titular la Cluj), mic şi grav, ne-a intrebat pe necare dintre
cel citiva zeci de elevi adunati In băncile lngrămădite pe un culoar lung al Universltătli · de
unde suntem, Iar Dorin a spus ci este din Braşov, eu am intrat imediat in vorbă cu el, anind
utfel ci li cunoaşte bine pe verii mei, Fabiu şi Dragoş Bercan, nil protopopulul Ion B•rcan
din Rupea • pe atunci Cobalm, cumnatul unchiului meu dinspre mamă, Aurel P. Bănut.
Deportat după lntraruRomâniei In război şi cblnultcumpllt de politia maghiarA, protopopul
Bercan a murit ca un martir pentru ci lşi iubu numul.
Jtupă terminaru lectiei, am continuat discutia cu Dody şi astfel • in timp ce fratele
lui, Calus, elev in clasa a VI-a, se imprietenise cu Titu • s-a legat intre noi o prietenie, care,
In ciuda unor mici furtuni tardive, iscate de.•. nepotrivire de caracter, a dăinuit peste 50 de
ani. El mi-a povestit şi de ce se refugiase familia lui: tatăl său, Octavian Popescu, notar public
In Braşov, fusese numit, In 1916, după lntraru trupelor româneşti In Transilvania, ajutor
de primar, aşa incât ungurii il condamnaseră la moarte pentru ''trădare de patrie", iar la
retrageru trupelor noastre a trebuit, in cbip nresc, să se refugieze cu toată familia, ajungind
utfel la Iaşi. ltupă l�beleru păcii de la Bucureşti a urmat o adevărată Odisee pentru ei toti,
trebuind să plece in Ucraina lmpreună cu multe alte familii de refugiati transilvăneni şi să
se stabiluscă In satul Bolşala VIsca . dincolo sau dincoace de Nipru? • unde o mare parte din
locuitorii satelor erau moldoveni. Dar aceasta e altă poveste, pe care n-ar n stricat să o
povestească chiar Dorin...
In vara lui 1918 când s-au Intors la laşi, tatăl lui Dorin a fost numit judecAtor la Bălti,
dt unde - In 1919 · s-a transferat la Braşov, iar apoi a fost numit preşedinte al tribunalului
dt la lleva. tllterior a fost mutat la Tirgu Mureş, nind numit inspector judecătoresc cu grad
dt consilier de casatie.
F..ste locul să-mi uprim aici regretul pentru faptul ci un om inteligent şi cult ca Dorin
nu • avut energia şi vointa necesare de a realiza tot ce ar n putut face. Fireşte, apatia de care
a dat dovadA toatA viata este ceva organic, dar, poate, dacă ar n scuturat-o putin, şi-ar n putut
Impune un alt ritm de activitate. E adevărat, In diferite rânduri a spus că, dacă n-ar n fost
Vullt Pirvan · el n-ar n fAcut arheologie, lucru valabil pentru cei mai multi, daci nu chiar
pentru toti din generatia noastră şi, desigur, şi pentru aceea a inaintaşilor noştri.
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CAPITOLUL III
Primii ani de universitate şi personalitatea
lui Vasile Pârvan
Regulamentul de atunci al Universitătii li obliga pe studentii de la Filologia clasici să
l'tecventeze şi cursurile de istoria antici şi să dea trei examene, ta toti studentii de la Istorie,
cursurile şi examenele de arheologie. Aşa am devenit totuşi şi student al lui
Vasi le Pârvan şi al lui George Murgu, din primele zile ale lui octombrie 1921.
S-a scris mult despre Vasile Pârvan, de către oameni care I-au cunoscut mai putin bine
decât au vrut să arate, de altii care I-au cunoscut dar nu I-au Inteles şi nu I-au putut aprecia
aşa cum merita, şi de unii ce n-au rezistat invidiei In rata superioritătii de necontestat a
Magistrului; dar, spre deosebire de aceştia, au rost şi oameni care I-au cunoscut cu adevărat
şi I-au pretuit aşa cum se cuvenea, dintre el răcând parte toti elevii lui care i-au urmat regulat
cursurile şi cărora le-a insunat pasiunea pentru cercetarea ştiintilică.
In primele decenii ale secolului nostru, universitătile din România nu au rost lipsite
de oameni de mare valoare, unii de o inteligentă sclipitoare şi de o cultură uimitor de
cuprinzătoare, ba chiar geniali, cum a rost Nicolae Iorga. Dar nici unul nu ne-a impresionat
pe noi, studentii "boboti" din anul lntăi, şi, nici unul, n-a lăsat In sunetul meu ecouri de
neuitat, ca Vasile Pârvan. Desigur, nu pentru că i-am devenit elev şi colaborator, iar Intr
o anumită perioadă (1935-1945) chiar urmaş la directia Muzeului National de Antichităti,
după demisia lui Ion Andrieşescu.
Este ""lăzi ştiut de toată lumea că Vasile Pârvan a rost un Invitat de talie Internationali,
recunoscut şi apreciat de toate rorurile de specialitate, lucrările lui răcând cinste ştiintei
româneşti. Fireşte, nu pot Incerca aici o bio-bibliogralie a Magistrului, dar nu e lipsit de
interes să amintesc că şi-a Inceput activitatea ştiintilică încă de pe băncile Universitălii,
publicând lucrări roarte apreciate, cu privire In special, unele probleme ale Istoriei
medievale româneşti. De asemenea, trebuie spus că - Inci Inainte de a detine vreo runctle sau
de a avea vreun rol oficial - a trasat cu o uimitoare viziune directiile complexe şi sarcinile
cercetării arheologice româneşti, directii Intru totul valabile şi astăzi- el fiind, In rapi,
creatorul Şcolii contemporane române de arheologie şi ctitorul spiritual al Institutului de
Arheologie din capitala tArii.
Obtinând o importantă bursă, a studiat câtiva ani la unele unlversităli germane cu
cei mai renumiti proresori din vremea aceea In domeniul antichitătii, pentru ta - In 1908 să-şi ia doctoratul cu o teză rămasă până astăzi unică şi Intru totul de actualitate - Dle
Nazionalitat der Kauneute im Romiscben Kaiserreiche ( Nationalitate& negustorilor din
Imperiul Roman) - publicată la Breslau (astăzi Broclaw, ln Polonia) In 1909. 1ntors In jară,
a publicat In acelaşi an o importantă lucrare intitulată Marcus Aurelius Verus Caesar şi L.
Aurelius Commodus ; pe lângă o documentatie exhaustivă şi o expunere de mare valoare
istorică şi literară, admiratia autorului pentru impăratul stolc şi filosofia acestuia - al cărui
adept era el insuşi - străbătând din toate paginile cărtii.
Numit prin concurs proresor de Istorie antică şi epigrafte Inainte de a n Implinit 30
de ani şi apoi director al Muzeului National de Anticbităti, amândouă posturile rămase
vacante prin moartea lui Grlgore Tocilescu In 1909, Vasile Pârvan a rost ale� In 1911,
membru corespondent al Academiei Române şi, din 1913, membru titular al el. In 1923, a
rost ales Secretar general al Academiei, practic devenind astfel conducătorul Intregii
activităti şi proiectând construirea unui nou local cu mai multe corpuri, pentru bibliotecă,
aulă şi toate celelalte servicii, dintre care - din cauza mortii lui - nu s-a realizat decât actualul

ti tot astfel şi
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local al Bibliotecii Academiei României.
Se ştie InsA de mai putini lume • şi socotesc util ca acest lucru si ne consemnat şi aici
• ci, In 1919-1920, i s-a propus in chip stăruitor si ne ales preşedinte al partidului tirinesc
de curând lnnintat, propunere pe care a reruzat-o, pentru a se consacra exclusiv cercet6rii
ştlintince şi activilitii didactice, dupi cum a reruzat si primească directia unui mare cotidian
ce urma si apară.
Îşi răcuse un adevărat crez din munci, şi dacă nu toate proiectele lui au putut n
realizate, aceasta s-a datorat neintelegerii guvernantilor de atunci şi, Intr-o anumită măsură,
poate şi unor dincultătl bugetare.
Admirabil organlzator, desivârşlt lnvătat şi un om de o vastă cultură, a rost In acelaşi
timp un sunet ales şi un proresor ideal, care a ştiut si creeze In preajma lui atmosrera necesară
pentru ca tinerii dornici si sa consacre activitătii ştiintlnce si se simti In largul lor, el
lncurajându-i pe toti aceia la care constata sau lntrevedea existenta !atentă a calitătilor
cerute unui cercetător. 1-a ajutat pe discipolii sili, pe măsură ce se anrmau la lucrArile de
seminar, numindu-1 curând asistenti ia Muzeul National de Antichităli sau la catedra sa, iar
apoi - Incepind din 1922 - lnnintarea Şcolii Române de la Roma, trimitându-i ca membri ai
acesteia pentru a studia acolo, timp de doi anl,ln admirabilul mediu constituit de monumentele,
muzeele şi bibliotecile incomparabile; iar atunci când nu erau locuri sunciente pentru toti
absolventi! buni din aceeaşi promotie, recomandându-1 pe câte unul ca membru al Şcolii
Române de la Fontenay aux Roses, de lângă Paris.
.
Personalitatea sa atât de copleşitoare, analiza evenimentelor istorice atât de neobişnuite
prin prorunzimea şi originalitatea ei, rrumusetea rrazei şi, In timp ce vorbea, chiar mimica
Intru totul corespunzătoare verbului, toate la un loc constituiau un intreg exceptional, cum
nu mi-a fOst dat si Intilnesc in atitea decenii câte s-au scurs de atunci. Dacă ar mai n trăit
lncă cel putin zece-cincisprezece ani, Vasile Pârvan ar n dat ştiinfei istorico-arheologlce
multe alte opere esentiale imprimând In acest rei nu numai arheologiei, ci lnsişi culturii
româneşti, alt ritm de dezvoltare, ridicând-o la cel mai inalt nivel.
Pilda lui de om care · cum ne spunea chiar el la cursuri despre marile personalltăti
ale istoriei antice • s-a mistuit pe sine insuşi in rocul aprins pe altarul ştiintei şi al culturii,
n-ar n trebuit si ne uitată. Iar dacă nu s-ar n pasionat şi pentru cercetarea pre· şi
protoistorici, incepind chiar el sipături in aşezări din acele îndepărtate milenii, ar mai n
trecut desigur multi ani pânA la Intemeierea unei Şcoli Româneşti de Arheologie preistorică
de nivel european.
Imaginea lui nu s-ar n cuvenit si ne intinatâ de unii epigoni ai cărui elevi · spre a-i
linguşi • işi îngăduie si scrie că proresorul lor ar n intemeietorul şcolii româneşti de
arheologie pre· şi protoistorici, deoarece rără săpături le începute de Vasile Pârvan şi de
discipolii lui, rără magistrala lui Getica, ar mai n trecut multi ani până la Intemeierea unei
adevărate arheologii preistorice româneşti cu adevărat ştiintince.
După cum se ştie, in urma aprobării de către Parlament . la propunerea lui Nicolae
Iorga, inteles cu Vasile Pârvan · a intemeierii celor două şcoli superioare româneşti de la
Roma şi de la Paris · Fontenay aux Roses (Iorga a rost numit director al acesteia din urmă),
iar Magistrul Vasile Pârvan al celei de la Roma. Aici şi-a creat repede un loc de rrunte printre
specialişti şi printre directorii celorlalte şcoli străine similare, iar cele două anuare ale Şcolii
Române innintate şi conduse de el • Ephemeris daco-romana şi Diplomatarium ltallcum •
In care se publicau lucrările membrilor Şcolii • s-au bucurat repede de o apreciere unanimă
a specialiştilor. Biblioteca pe care a creat-o şi a dotat-o cu multe cărti de valoare In numai
doi-trei ani, a rost de un neasemuit rolos pentru membrii Şcolii, aceştia nemainlnd obligati
si se ducă la bibliotecile altor institutii pentru cele mai mărunte inrormatll, deşi • nreşte •
rrecventarea regulată a acestora era absolut necesară pentru documentarea completă cerută
de redactarea lucrărilor ce trebuiau predate la srârşitul necărui an.
in speranta că guvernul va Indeplini rormele necesare pentru innintarea unui Institut
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de Arheologie al României - al cărui proiect de lege a fost redactat chiar de el şl lnmânat
profesorului Al. Lapedatu, colegul lui la Academie, atunci ministru al cultelor şi artelor - şi
pentru a se da posibilitatea publicării rezultatelor amplelor săpaturi arheologice pe care le
organizase prin colaboratorii săi, in toată tara - a initiat publicarea unui anuar In limbi
străine (dar precumpănitor in limba franceză) - Dacia. Recberches el dkouvertes
archeologiques en Roumanie. A reuşit să publice primele două numere din anuar (1/1924 şi
Wl925) - concomitent cu Getica , amintită mai sus - definit in prdata primului volum - ''un
anuar al unui institut care incă nu există".
Succesorii lui la directia Muzeului National de Antichităti • printre care am avut
cinstea să mă număr şi eu începând din 1935 - au continuat publicarea Dacie! până In 1947.
Din 1957, Institutul de Arheologie din Bucureşti (preconizat de Magistru cu decenii Inainte
şi care a luat liintă in 1956) publică o nouă serie a Dacie! , ajunsă In 1982 1a al XXVI-lea volum.
Faima despre minunatele lui cursuri depăşise de mult nu numai cercurile studentilor
Facultătii de Filosofie şi Litere, ci chiar zidurile Universitătli; cu un an Inainte de a n eu
student, el tinuse cursuri publice, cum am mai spus, In sal a a IV-a a vechiului local. Dar, pe
lângă cei dornici cu adevărat să invete, ascultăndu-1 prelegerile, veneau multi snobi şi
''cuconite" fără nici o legătură nu numai cu istoria, dar In multe cazuri nici cu cultura, ci
numai pentru că prelegerile Magistrului ajunseseră vestite şi astfel erau ,,a modă". De
aceea, din toamna lui 1921, el a renuntat la prelegerile publice, tinându-şi toate cursurile In
sala Seminarului de istorie veche şi epigrafie, pe a cărui uşă un afiş preciza că numai studentii
regulat înscrişi pot urma cursurile lui. Desigur, se mai strecurau şi atunci unii neportlti,
printre care şi o profesoară devenită ulterior şi scriitoare şi care - multi ani după moartea
Magistrului - a publicat un roman, chipurile autobiografic, povestind - printre altele - că, In
timpul unei excursii la Istanbul s-ar li cu lcat cu el Intr-o barcă de pe puntea superioară a
vaporului ... Chiar dacă ar n fost adevărat (ceea ce nu-mi vine să cred), numai o femeie lipsită
de demnitate şi de decentă poate povesti o asemenea intămplare, dorind să-şi facă glorie o
din faptul că s-a culcat cu un om celebru!
în ultimul an al vietii • când noi eram la Şcoala Română de acolo · Magistrul a tinut
două conferinte publice l a Teatrul Regina Maria • una despre Leonardo da Vinei şi alta
despre Michelangelo · care au avut un răsunet putin obişnuit. Sala era ticsit.il de jos până la
ulti mele locuri de la galerie iar auditorii erau aşa de multi şi InghesuialA atăt de mare, Incit
câteva doamne au leşinat. Dacă aceste conferinte ar n fost stenografiate şi publicate, acel ce
nu I-au ascultat (şi poate nici nu I-au citit) vreodată, ar n putut Intelege ce Invitat n:ceptionai
a fost Vasile Pârvan şi ce a Insemnat el pentru cultura românească. Moartea lui atăt de
neaşteptată şi de prematură (In 1927), Inainte de a Implini 45 de ani, a fost una dintre cele
mai grele pierderi. Lui i se datoreşte crearea şcolii române moderne de arheologie, al cărei
prestigiu a fost recunoscut lncă Inainte de disparitia lui, făcând şi astăzi ciDSie ştiintel
româneşti, discipolii şi urmaşii lui striduindu-se, fiecare pe măsura posibllltă!llor şi
temperamentului său, să-i ducă opera mal departe.
După această lungă paranteză ce mi s-a părut absolut necesari, să revin lnsă la anul
1921.
''Seminarul" de istorie veche şi epigralie era marea sali dreptunghiulari de la etajul
D al aripii stăngi (cum priveai la ea) a vecbli clidlri a UniversitAtii (dlstrusi, după cum se
ştie, de un bombardament aerian In vara anului 1944), sală situatA deasupra localului din
acea vreme ai Senatului (anat la etajul 1); la rindul lui, acesta era deasupra Muzeului
National de Anticbităti care ocupa aproape tot parterul aripii amintite a Uulversitilil p
marele hol de la intrarea principali, blocată lnsă de nenumărate monumente antice.
Ajuns pe palierul etajului D, te anal cblar In fata upl cancelariei Magistrulul Vasile
Pârvan (din aceasta, pe altă uşă se intra dlr� In sala Seminarului), Iar la citiva metri spre
dreapta era uşa principală a Seminarului. Aici, Intr-un vecbl fotoliu cu arcarlle stricate,
străjuia gravul Moş Ion, om de peste 60 de ani (dar piriDd mal bitriD), prdlanul"fd al
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Muzeului. Atunci când nu motiia, citea - cine ştie pentru a cita oarA? - vechi romane In
fuclcule, silabisind cu glas şoptit necare cuvânt; nu fAcuse şcoalA şi InvAtase sinaur li
citeascA; cu zeci de ani In urmli, când Grigore Tocilescu il numise paznic la muzeu, nu ""'
cerea nici un certincat şcolar pentru acest post. în timpul neclirei ore de curs a Magistrului,
Moş Ion Intra tiptil in salii, venea prin spatele "catedrei", aducind o condicA cât toate zilele,
o punea pe mlisuta-c:atedrA şi aştepta pânA ce Magistrul termina fraza, lua tocul şi isclilea
de prezentA, mentionând şi subiectul lec!iei, el neducându-se niciodată la secretariatul
facultAtii pentru Indeplinirea acestei formalitAti.
Bineânteles eli intrarea studentilor se făcea pe uşa ''plizit.i" de Moş Ion, eliel In
cancelaria Magistrului nici un student nu cuteza sli intre Inainte de a n trecut In anul m.
îndatoririle vietii de student nu constau lnsli numai din audierea prelegerilor şi din
trecerea examenelor la un număr de profesori, ci includeau şi lucrările de seminar (pentru
01ii m şi IV) şi de proseminar (pentru anii I şi m - cel putin laVasile Pârvan, eliel la ceilalti
profesori pe care li audiam nu se răcea această deosebire.
în această salii, destinată initial numai lucrărilor Il• seminar, s-au tinut - lncepând de
la I 920 - pe lângă şedlntele de seminar - şi toate cursurile profesorului nostru de istorie antieli
jl epigrane, Vasile Pârvan - Magistrul, cum li spuneam foii, aşa cum moştenlserăm de la
ll"neratiile anterioare de studenti -, precum şi cele ale profesorului George Murnu, titularul
«atedrei de arheologie - de fapt de istoria artei antice.
Căptuşit.i aproape in Intregime cu dulapuri de contineau peste zece mii de volume de
specialitate ale bibliotecii seminarului, dar şi ale catedrelor de latină şi greacA (arse toate In
timpul incendiului din 1944, deoarece nimeni nu se lngrijise sli le coboare la subsol), sala
aceasta era lungă de vreo 15 metri şi impăf!itli, practic, In trei: un soclu mare, de cel putin
8-1 O metri lungime, Inalt cam de 1 metru şi lat de peste 2 metri, situat cam la 1 metru de
coridorul In care se intra de pe palierul scărilor, dar şi pe o uşă a cancelariei MagJstrnlui cât
şi pe aceea, mai mieli a Joi Harilaos Metaxa, conservator la muzeu. De cealaltă parte asoclului
era sala propriu-zisi a Seminarului. Pe soclu se anau orânduite - In ordinea originală mulajele sculpurilor frontoanelor templului grec din epoca arhaicli - de la Eglna, iJISniA «<in
fata Atenel - "eginetii", cum le spuneam noi: soldatii -arcaşi şi sulltaşi - purtau coifuri,
platoşe, scuturi, cnemlde şi tlnând armele In mâini, In rest erau goi-goluti, cu tot realismul
artei greceşti, constituind, pentru ''bobocli" care p�u la Inceputul anului 1 de universitate
pentru prima dată In această salii, o adevârat.i surprizA, deoarece In manualele şcolare toate
statuile antice aveau nellpslta frunză de vilă adAugati din or«<lnele papilor de la Roma.
Bineinteles eli mal apoi, după câteva lnnl, foll - studenti şi studente - ne oblşnuisem cu el, aşa
Incit nici nu-i mai rel!larcam sau nu ne mai jenam sli-i privim•.• ; baza soclului - şi unele
portiuni din partea superioarA a peretilor - erau acoperite cu mnlaje ale celebrelor frlze ale
Parthenonului.
De partea cealaltă a soclulul - In sala propriu-zisi - se anau câteva mese lungi, dispuse
In formA de potcoavă nngbiulari, cu scaune de ambele păr!i şi având la nn capăt, pe un mic
podium, o mlisutli, drept catedrA, şi un fotoliu vetust pentru Maglstru.
Şirul de mese de lângă frontoanele templului din Egina era destinat studentilor, Iar
cel din fală studentelor şi numai rareori această lege nescrlsi, dar st.atorniclt.i de mnlt şi
transmisA din generatie In generatie, era cilcat.i de vreun novice sau de vreun intrus, In orele
de curs când sala era ticslt.i.
LângA catedrA, o tablA, l.ar In spatele catedrei alte dulapuri cu clirtl, perpen«<iculare
pe soclul eginetllor, care separau "sala" de cursuri de restul lncliperll, tot alei nlnd p un
birou pentru nnll «<intre asistentii Muzeului National de Antichităti; atât alei - "'n fund" cit p de jur Imprejur, In spatiile dintre dulapurlle cu cArti - se anan alte mulaje de llbtul,
printre care Hermes de Praxltele, Venus «<in Milo, Nike Jegându-şl sandaua, un centaur
riplnd o lapltli, precum şi basorellefurile Parlhenonului.
Pentru multi «<intre studentii lncepători, prelegerile lui savante nu erau llfOI" de
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urmărit; din fericire - din acest punct de vedere - eu mă anam într-o situatie privilegiatA,
tocmai pentru că - aşa cum am amintit -, îl ascultasem ani intregi pe Iorga Oind deci obişnuit
cu nivelul la care trebuia să se situeze cursurile unui bun profesor universitar.
Cu toate acestea, la început am rămas şi eu uluit: nu numai nindcă ni se vorbea de
lucruri necunoscute, despre care nici nu auzisem incA în liceu, ci pentru că prelegerile lui al.llt
de clare şi de atrăgătoare aveau darui să ne transpună, aproape firi să ne dăm seama, In
atmosfera acelor epoci îndepărtate. intr-adevăr, în primul meu an de universitate, Magistr
reîncepând ciclul de trei ani al cursurilor sale - în care trata despre istoria lumii grec
romane - în primul an vorbea în chip firesc, despre istoria Greciei, pentru ca In anul urmă
să ne vorbească despre Alenndru cel Mare şi despre epoca elenisticA, - In timpul cărei
precum se ştie, cultura elenă se va răspândi in tot orientul Mediteranei şi până depar
dincolo de nuviul lndus, iar In anul al treilea cursurile erau consacrate istoriei Romei, de
inceputurile modeste ale oraşului legendarului Romulus si până la apogeul strălucit
secolelor imperiului circum-mediteraneean, care - lncorporând cuceririle geniale a
spritului elen - a pus bazele întregii civilizatii a lumii moderne.
In primele prelegeri din iarna lni 1921/1922, Vasile Pirvan ne-a dezvăluit celor intra
in anul 1 o lume necunoscul.ll, de o frumusete nebănuil.ll şi cu accente de basm oriental
descriindu-ne cu o putere de sugestie neegalată, aspectele culturii minoică şi miceniană
adevăratele prevestitoare ale "miracolului elen".
Cuvintele lui reconstituiau pentru noi imaginea·completăa exceptionale! şi exuberantei
civilizatii minoice din Creta: vedeam parcă aievea Palatul legendarului rege Minos de la
Cnossos (pe care abia după SO de ani, In 1970, am avut norocul să-I văd In realitate, cu prilejul
participării ia un congres ştiintific în Grecia). Totul era impresionanL.. Frescele policrome
de pe peretii palatului, sala tronului demnă de un monarh puternic, ca şi acele .''coarne de
consecratie" cu semnificatie simbolică, de dimensiuni neobişnuite, situate pe clădirile
ansamblului ce formau palatul. Apoi numeroasele statuete, printre care domneau cu
autoritate acelea ale vestitei ''zeite cu şerpi", şi de asemenea nu mai putin celebrele vase
pictate In stii Kamares, precum şi scenele de aşa-zisă tauromacbie - pictate pe peretii
IncAperilor, reprezenl.llnd pe sprintenii acrobati sărind peste taurii In fugă. Sau atit de
caracteristicul şi realistul portret al unei femei - numită "Parizianca"-, pentru a nn mal
mentiona decât in treacăt impunătoarele magazii cu cuprinzătoare cblpuri de teracotA,
destinate păstrării vinului, a uleiului şi probabil şi a cerealelor.
Este o lume pe care cuvintele calde ale Magistrului o recrea In fata noastră, făcându
ne sA cunoaştem monumente despre care nici nu auzisem In liceu. Poate numai un ftlm In
culori ar fi putut revela mai clar ochilor mintii noastre această lume apusă diu răsăritul
Mediteranei, redând albastru! adânc al cerului renectat In albastrul nesfirşlt al mării ce
scânteia In razele fierbinti ale soarelui mediteranean. Am citit multe sinteze franceze,
engleze şi germane despre lumea minoică-micenlanA, despre miracolul egeic care 1-a
precedat pe cel grecesc, dar nici una nu mi s-a părut că ar contine o analiză atit de adincă
şi atit de cuprinzătoare - şi ln acelaşi timp atit de originală - ca aceste cursuri ale lui Vasile
Pirvan. S-ar putea ca In aprecierea mea sA se strecoare, eventual, şi o Impresie subiectivA,
datorită împrejurării că atnnci, In anul 1 de universitate, toate acele lucruri erau Inedite
pentru noi, In timp ce lectnrile din anii matnritătli nu mal dezvălulau noutăti, el adânceau
lucruri ce-mi erau de mult cunoscute. Dar cartea lui Gustave Glotz, profesor la Sorbona, a
apărut cbiar In anii aceia şi, deşi este admirabil scrisA, nu se poate compara cu prelegerile
Magistrului despre lumea mluoică-miceniaDă. Faptul ci Magistrul nu a admis să 1 se
stenografleze cursurile a fost, după părerea mea, o greşealA, cAci In felul acesta a lipsit cultnra
româneasc.i de o operA tot aşa de importantă ca şi celelalte sinteze pe care le-a publlcaL
De statnri potrivitA, cu fruntea lată şi bombat.A, cu sprâncenele negre, mari şlo
stufoase, şi cu ocbll vii care ftuu mereu pe unul sau pe altoi dintre audltori, pentru a stabiU
acea comuniune sufteteasci şi intelectuală de care orice vorbitor de talent are nevoie - In
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, ... rumul lul negru ce pe drept cuvânt a fost asemuit cu acela de pastor protestant, cu gulerul
••••. lnall �1 cu colturile uşor răsfrânte, cu cravata mare ce acoperea toată cămaşa albă, câtă
" udra din vestă . era, pentru noi, intruchiparea adevăratului profesor, ale cărui cuvi nte
lr •urheam cu nesat; şi abia după ce a murit Magistrul ne-am dat seama cât de tânăr rusese
•• ra .19 de ani când am intrat eu in Universitate şi era deja celebru In toată Europa, Rind,
pr dr alti parte, mai intelept, mai demn de respect şi de admiratie decât multi dintre colegii
1•1 noal In vârstă.
latol-ne deci la prima şedintă de preseminar, când toti studentii din anul ) de la sectia
dr l•lorie a Facultătii şi citiva de la filologia clasică (deci "boboci") ne-am aliniat frumos de
•mlwle laturi ale meselor lungi din sala Seminarului, aşteptând cu emotie sosirea Maglstrului.
'·• dr!iChls uşa de la cancelaria lui, cei care erau cu spatele la "egineti" nu-l vedeau, dar toti
• · om auzit imediat paşii apăsati când a trecut de-a lungul "frontonului" şi apoi, din rundul
�III. a apolrut lângă tablă şi s-a aşezat la măsuta..:atedri, pe fotoliul vechi şi ros de molii (Intr·
• nul din anii următori, la una dintre lectii, s-a oprit o clipi, s-a uitat In dreapta şi In stânga,
• lu.l fotoliul şi 1-a dat de o parte, luându-şi un scaun obişnuit, cu rezemlltoare arcuită).
Ne-a cuprins odată cu privirea pe toti, spunind câteva fraze de introducere, pe care
dr•laur nu mi le mai amintesc. După primele precizări socotite necesare, a trecut la o
lnrrrbare · mai mult alirmatie, de altrel: "Nu-i aşa că printre dvs., nu-i niciunul care a făcut
llnul clasic?" Colegul Gheorghe Ştefan şi cu mine ne-am ridicat cam speriati In picioare şi
""' •pus: "Noi am făcut liceul clasic şi urmăm Filologia clasicA", ceea ce l-a dispus vădit pe
\taKislru · asemenea aparitii liind tot mai rare toti ceilalti studenti de la Rlologia clasici din
•nul l Rind foşti seminarişti şi ne-a spus: ''Bine, atunci vă voi da subiecte la care si folositi
arrceiiSCa pe care ati invătat-o".
Mie mi-a revenit (la alegere, de altrel) un subiect despre ''Organizatia politici a
'pariei" · cetate la care ''reveneam" astfel după mai bine de zece ani ... mai apoi, tinind seama
dr a mploarea materialului documentar, subiectul a fost redus la ''Regii, eforii şi senatul
'pariei". Bineinteles, deşi pentru orientare trebuia citit şi ceea ce scriseseră istoricii modemi
d••pre aceste probleme, lucrarea trebuia redactată In runqie de izvoarele antice, aşa lncât
""' purces la exceptarea acestora, transcriind textele greceşti şi latineşti pe nenumArate ftşe
ti. dedesubtul lor, traducerea românească.
Anând că Magistrul va pleca la slărşitul lui decembrie la Roma, la Şcoala Români
dr acolo, multi colegi preferaseri si·şi amine lucrArile pentru lunile ianuarie şi februarie,
opre a n citite In prezenta asistentului Papazol, de care • evident • nimănui nu-l era teamii.
t "llt lva colegi, printre care şi eu, am preferat si riscllm şi si ne aruncăm In gura leului.
Imi stăruie In minte şi acum, dupll atitea decenii, toate detaliile celor petrecute In
dimineata acelei zile de marti, lJ decembrie 1921. Şedeam In primul loc de la mesele
rezervate studentilor, chiar lângă ''catedra" Magistrului, având In fata mea · de cealaltă
parle a sălii, la masa studentelor • pe o colegi, Basarab, programată si-şi citeascll lucrarea
Inaintea mea. Imi era inima "cât un purice" · şi, desigur, colega avea tot ătât de putin curaj
ca ti mine, deoarece In şedinta precedentă de proseminar, prima lucrare tlnută de un coleg
din anul nostru, Vasilescu,avusesedreptunnare oconcluzie a Maglstrulul ce nelnspllimântase.
Bietul biilat nu se informase şi nu anase de la nimeni cum se tin aceste lucriirl şi, ridlcindu·
10 ln picioare, adresându·se cu un solemn "Domnule Profesor, iubiti colegi şi colege", a tinut
• fapt un si miii-discurs patetic (nu mai ştiu despre ce problemA). Magistrul l-a Intrerupt tot
IIm pul arolt.indu-1 la necare pas greşelile de metodol şi lipsurile In ceea ce priveşte Informatia
..., ntialol, Iar la sfârşit l·a folcut "harcea-parcea". Aşa Incit "antecedentele" nn erau deloc
trandanrll.
A Inceput deci colega Basarab si·şi citeascll lucrarea; avea un polr des, tăiat relativ
orurt fi rotit ca o aureoli deasupra capului, nind şi ea mereu lntrernpd şi chiar foarte sever,
Iar la llflrllt s-a repetat aproape aidoma, scene din şedlnta precedenta: critici aspre, care m·
aa Inghetat de toL
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De aceea, atunci când Magistrul şi-a intors capul spre mine şi m-a invitat sl Incep
citirea lucrării, abia de mai aveam glas; nu-mi putePm Inchipui atunci că lucrarea aceea va
decide lnsuşi viitorul meu. Dar treptat-treptat, constatând • pe măsură ce prezentam fişele
celor trei capitole ale lucrării·. că nu sunt Intrerupt deloc, am prins curaj şi am citit destul
de onorabil până la sfârşit, multumit că cel putin nu m-a desnintat pe parcurs şi că lasi...
executia pentru sfirşiL Când am terminat, au fost câteva clipe de totală tâcere In sală, In
timpul cărora zecile de colegi şi colege aşteptau, ca şi mine, sentinta. Şi ea a venit, mai presus
de orice aşteptări: ''Lucrarea d-tale este foarte bună", a spus Magistrul. "Cu exceptia a două
inadvertente (nu-mi amintesc pe care autor Il acuzasem că s-a inspirat din altul, deşi
realitatea cronologică spunea tocmai contrariul!), ai lucrat cum trebuie. De azi lninte d-ta
ai terminat cu obligatiile de proseminar şi faci parte din seminar". Şi Inainte de a se ridica,
a adăugat: "Să vii la mine si stăm de vorbă". Apoi, cu paşii lui apăsati, s-a Intors In cancelarie,
şi numai după Inchiderea uşii cei câtiva colegi cu care mă Imprietenisem oarecum au venit
să mă felicite..• Această lucrare de proseminar a constituit premisa activitătii mele In
preajma lui Vasile Părvan.
De ce n-aş fi recunoscut că mă simteam fericit? Rezultatul era mai presus de toate
sperantele mele. Pe culoarele Universitătii, dar chiar şi pe stradă, în zilele următoare, eram
oprit de toti studentii mai In vârstă care mă cunoşteau, nind felicitat cu căldură. P.P.Panaltescu
• Klco, cum l-am spus noi toată viata ·, pe atunci student In anul IV (şi pe
care-I cunoşteam
din refugiul de la Iaşi el nind bun prieten al fratelui meu), m-a oprit în fata Universitătii şi
mi-a spus: ''Felicitările mele! Am auzit că ai avut mare succes la Magistru", cuvinte care,
venite de la unul dintre cei mai apreciati studenti ai Facultălii noastre (publicase deja in
''Convorbiri literare"un studiu despre Nicolae Bălcescu, foarte bine primit de toti profesorii
şi tipărit ulterior şi in volum, erau aproape tot atât de plăcute ca ale Magistrului.
·
AcasA, spunându-i lui Titu că Magistrul m-a chemat să stea de vorbă cu mine, el m
a Intrebat ironic: "Şi ce-ai să-i răspunzi dacă te va Intreba ce crezi tu despre devenirea
istorici?"
Fireşte că n-aş fi ştiut să-i răspund, aşa că m-am speriat şi nu m-am dus... Dar tot atât
de sigur este că am greşit, pentru că, din raporturile ulterioare cu Vasile Pârvan, mi-am dat
prea bine seama că el n-ar fi pus o asemenea întrebare unui "boboc" din anul 1!
Peste câteva luni, la 22 aprilie 1922, fratele meu Titu s-a sinucis. Auzisem de câtva
timp de la unii dintre prietenii lui despre această intentie şi atunci i-am spus că-i voi vorbi
Micii.
Mi-a răspuns insă că, dacă spun ceva, voi contribui la grăbirea aducerii la indeplinire
a hotărâri! lui. Şi atunci mi-a lipsit curajul să vorbesc cu Mica, aşa cum desigur ar fi trebuit
să rac.
La drept vorbind, n-am inteles cum s-a putut decide Ti tu să ia această hotărâre, de
vreme ce o diviniza pe mama (cu Titu e adevărat că nu se prea lntelegea) şi ştia că, In felul
acesta, ii va da o lovitură cumplită. Pot spune de altfel că oricâte lovituri grele a mai avut
de suferit mama (Mica, cum ii spuneam noi) in următorii 30 de ani (i-au mai murit două fete,
bolnave de piept - Ninuta (Irina) la 17 ani, în 1929 şi Nela (Cornelia), la 32 de ani, în 1937,
• aceasta a fost desigur cea mai puternică încercare. Niciodată nu s-a consolat de această
pierdere şi vorbea intotdeauna cu duioşie şi o dragoste de Titu, copilul ei preferat,
povestindu-ne scene de pe când era mic şi chiar in legătură cu naşterea lui. Venise pe lume
la 7 luni, la maternitatea de la ''Filantropia" şi se ''prezentase" exact cu partea cu care nu
trebuie. Iar profesorul care a asistat la naştere, a exclamat: "Ăsta ori va fi un om mare, ori
un nimic!". Din păcate, deşi ar li fost intr-adevăr un om mare dacă trăia, nu a avut curajul
sl treacă peste prima mare suferintă ce 1-a Întâmpinat in viată.
Se lndrăgostise de o colegă mai In vârstă, domnişoara Mititelu, care avea ca materie
principală italiana (ulterior a fost asistenta profesorului Ramiro Ortiz şi la Bucureşti şi In
Italia), în timp ce Titu lşi alesese italiana ca materie secundară. Şti indu-se cu cât iva ani mai
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In vârsti decât el, fata i-a respins propunerea de a se căsători dupA terminarea racultilll,
desigur firi si creadA ci el se va sinucide din aceasti pricini. Şi astfel, Intr-o dupl amlazi
de primăvari, un trecltor auzind gemete In piduricea de peste drum de vila Mlnovlcl, 1-a
gisit aproape in agonie; a murit in timp ce era dus la spital, stlngându-se astfel cel care a
fost, fără IndoialA, alAturi de Kico Panaltes<:u, unul dintre cei mai buni studenti ai generallei
noastre. Obtinuse până atunci numai ''bile albe" la toate examenele, se distinsese la Onclul,
la Mehedinti, făcuse impreunA cu colegul siu N. Mănescu o lucrare apreciati la seminarul
Magistrului, luase nota 10 la examenele lui N. Iorga (la unul dintre examene scrisese nu ştiu
câte pagini despre ''Mişcarea nationalisti contemporană în Europa''). Publicase de altfel şi
numeroase articole in "Neamul Românesc" semnate C. C. Demetrescu (noi am iscălit
Intotdeauna Dumitrescu, deşi Ticu a iscălit C. Demetrescu, sau, prescurtat, C. Dem.), dintre
care unul, intitulat "Argintii lui Iuda", a provocat o polemici, In Cameră; lui V. lamandl,
devenit ministru liberal, nu-i plăcea si i se spună că făcuse parte din "secăturile entuziaste",
cum îi numise N. lorga pe aceia care 11 urmaseri, ani de zile, şi In special cu prilejul mişcărilor
din 1906 · când studentii au scos pietrele caldarâmului de pe strada Academiei şi au risturnat
bietele tramvaie cu cai, pentru a protesta şi a Impiedica un spectacol In limba rrancezi,
programat la Teatrul National de câteva "coconeturi suspuse", au intrat in partidul liberal,
care le ofereau un viitor politic.
Firi pic de subiectivism, cred că pot spune că Titu a fost unul dintre cei mai culti tineri
din anii de după războiul de intregire; In acelaşi timp, scria uşor şi rrumos şi ar n avut sigur
posibilitatea si devină curând unul dintre cei mai tineri profesori universitari. Mi-aduc
aminte de altfel ci, vorbind o dati despre C. C. Giurescu, cu care era prieten şi coleg de an,
ne-a spus: "Prieten-prieten, dar când va n vorba de ocuparea catedrei de Istoria românilor,
vom n contracandidati". Discutia nu era fără obiect, titularul acelei catedre, profesorul
Dimitrie Onclul, fiind grav bolnav de câtiva ani mai venea la Universitate, tinându-şi
cursurile la Arhivele Statului, al căror director general era. Onciul a murit curând şi, după
un scurt interimat - Inceput prin transferarea lui 1. Ursu de la Cluj, iar apoi · dupA moartea
prematură a acestuia • prin suplinirea incredintati lui P. Cancel, catedra a fost scoasi la
concurs şi ocupati in iarna lui 1927 de C. C. Giurescu, rAră contracandidaL
Atunci când P. P. Panaites<:u i-a spus Magistrului (care urma să ne unul dintre
principalii membri examinatori ai comisiei de concurs, dacă nu chiar preşedintele ei) că
doreşte să se prezinte la acest concurs, i s-a rispuns: "Nu, catedra aceasta trebuie să i-o dăm
lui Giurescu (desigur şi in amintirea faptului că tatii lui Giurescu, bun istoric, murise tânir
incă). D-tale ili facem noi alti catedră". Magistrul murind chiar In vara aceea, lui P. P.
Panaitescu nu i s-a mai făcut atunci catedră, rămânând cinci ani conferentiar, până in 1932
când s-a votat In Parlament o lege care transforma conferinta lui în catedră, el fiind numit
profesor titular, o dati cu Scarlat Lambrino, care suplinea catedra de istorie veche dupil
moartea Magistrului.
Cred că lucrările lui P. P. Panaltescu dovedesc de la sine că totuşi i s-a filcut atunci
o nedreptate, cu atât mai mult cu cât el avea şi o vasti cultură generală • imbrătişând
literatura, arta şi bineinteles istoria. Ceea ce, desigur, nu insemnă că opera lui C. C. Giurescu
nu constituie şi ea o importanti contributie la istoriografia noastră şi că n-ar n meritat si
ne profesor universitar.
Pentru a Incheia aceasti lungă paranteză, poate nu e lipsit de interes să amintesc ci
după moartea profesorului Onciul, atunci când Consiliul faculiătii 1-a recomandat ca
suplinitor al catedrei de Istoria Românilor pe P. Cancel, profesorul de slavistlci de la
facultate (un om care "promitea mult", dar n-a dat mai nimic), N. Iorga - socotlndu-se
indreptitit si suplinească aceasti catedră • şi-a dat demisia de la Universitate (nu pentru
prima dati de altfel), dar motivele lui eraujustificate: ovială intreagil publicase nenumArate
lucrări deosebit de valoroase In domeniul istoriei românilor şi fireşte ci nu se putea face vreo
comparatle Intre el şi Cancel. Dar duşmăniile şi invidia colegilor hotirâseră aşa.
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S-a scurs astfel, cu unele bucurii, dar şi cu o mare durere, primul an de universitate,
pe care l-am incheiat cu şase examene luate cu şase bile albe; cel mai greu de preparat a fost
acela de la filologia comparată, cu profesorul Iuliu Valaori,mai ales că lingvistica nu m-a
pasionat niciodată. Bineinteles insă că nici eu, nici vreun alt coleg de an, n-am dat şi examenul
de istorie antică la Magistrul Vasile Pârvan, regulamentul de atunci neobligându-i pe
studen!i - pentru a promova in anul următor - să-şi treacă toate examenele la sfârşitul fiecărui
an, ci numai un anumit număr dintre ele. Nimeni nu-şi dăduse vreodată examenul de anul
intăi la Magistru, inainte de a se apropia de licentă... De aceea şi eu l-am dat după vacanta
de la sfârşitul anului m, o dată cu celelalte două.
in luna mai a aceluiaşi an (1922) a avut loc - la Curtea de Argeş - Congresul ''Ligii
Culturale" (al cărei preşedinte era N. Iorga). Au luat parte multi dintre studentii anului
nostru. Se stabilise intre câtiva dintre noi, băieti şi fete, o camaraderie adevărată, formând
un grup aproape nedespărtit - compus din Hortansa Dumitrescu, Florica Grigorescu,
Clementa Ricman, Coca Vasilco, Tan!a Aronescu şi Elena Ertlmiu (sora poetului) - dintre
fete - şi Gheorghe Ştefan, Dorin Popescu şi eu, dintre băieti; ni se alăturase şi un frate mai
mic al lui Kico Panaitescu, Dumitru (Bubu, cum il răsfă!aseră părintii şi cum îi spuneam şi
noi), student la Poduri şi Şosele (viitoarea Politehnică, şi apoi chiar Kico şi câteodată şi Caius,
li"atele lui Dody - şi el tot student la Poduri şi Şosele. Am întemeiat chiar o ''societate" de
excursii şi de plimbări, pe care am botezat-o pretentios ''Haimanalele vesele". Din aceeaşi
grupă mai făcea parte şi colega N. M., de care mă îndrăgostisem din primele luni ale anului
şcolar. Avea însă o conceptie foarte burgheză despre viată (probabil şi datorită mediului
familial) şi sigur că nu i-ar li priit convietuirea alături de mine, mai ales tinând seama de
necazurile prin care am trecut ulterior. Nu spun aceasta pentru a justifica faptul că la un
moment dat sentimentele mele s-au schimbat (acestea nedepinzând de vointa noastră), ci
pentru că sunt convins că în felul acesta a putut să aibă o viată liniştită, căsătorindu-se destul
de curând cu un ofiter.
După terminarea examenelor, am plecat la Deva, unde locuia atunci Dorin, petrecând
admirabil două săptămâni. Într-una din zile, am pornit Intr-o excursie arheologlcă, spre
Sarmizegetusa romană. Este ciudat cum unele lucruri relativ putin importante nu s-au şters
nici acum din minte, după atătea decenii, de parcă s-ar li petrecut mai ieri-alaltăieri.
În vagonul de clasa a m-a al trenului personal ce se târa domol de la Simeria la
Subcetate, a intrat In vorbă cu noi un preot de tară (pe atunci ni se părea bătrân, dar nu cred
să li avut mult peste cincizeci de ani!). Anând că suntem studenti la Bucureşti, mai nu-i venea
omului să ne creadă, pe atunci capitala !ării având lncă aureola prestigiului şi misterul
depărtării.
De la Subcetate la Ha!eg nu mai pleca însă nici un tren in după-amiaza aceea; iar cum
hotel nu se ana decât la Hateg, am pornit voiniceşte pe şosea şi - In mai putin de un ceas - am
străbătut cei 4-S kilometri. "Hotelul" era lnsă un mic corp de case, intr-o curte, unde ni s
a dat o camărută la care ne-a condus şi ne-a instalat o unguroaică plinută şi brunetă. Nefiind
insă prea tărziu, ne-am dus să vedem oraşul, iar pe drum am Inceput amândol să ne temem
de vreun... atac nocturn din partea brunetei. Aşa că ne-am luat inima In dinti, ne-am Intors
şi ne-am luat bagajele, spunând că am găsit un coleg In oraş şi vom li găzduit! la el. Am pornit
însă spre gară; când am ajuns aici, se inserase şi ne-am strecurat In sala de aşteptare, am
inchis cu grijă uşa, am mâncat ceva din merindele luate de la Deva şi ne-am culcat - unul pe
singura bancă existentă, celălalt pe o masă, luptăndu-ne cu tăria lemnului şi cu stărulnta
neinduplecată a puricilor. Din când In când, săream ''ca arşi", căci ciinele şefului de gară
se oprea la uşă şi lătra de zor, iar stăpânul lui scotea capul pe fereastra de la etaj şi striga
amenintător: ''Cine-i acolo?" Bineîn!eles că am tăcut chitic şi abia spre ziuă am Ieşit afară,
ne-am spălat la fântână şi, în curând, ne-am suit în trenul care ne-a dus până la Grădiştea,
cum se numea satul construit pe ruinele cetătii romane.
Mare lucru nu era atunci de văzut: ici-colo câte un rest de zid vechi, iar - afară din
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sat- ruinele amnteatrului, lăsate după săpăturile întreprinse cu zeci de ani Inainte. Abia priit
vreo cinsprezece ani după vizita noastră, săpăturile competente conduse de Conat.ntln
Dalcoviciu au pus intr-o nouă lumină atât ruinele amnteatrului, cât şi un numAr de •il•
constructii importante din capitala Daciei romane.A fost, totuşi, prima noastra\ excuralt
arheologică; vâzusem aievea ruine antice şi ne-am intors multumiti la Deva.
in timp ce eram la Deva, am primit o scrisoare de la Gh. Ştefan, prin care eram
inştiinptca\ Magistrul intrebase de mine spre a mă lua pentru practica arheologica\ la Histrla.
Din pă�ate, era prea târziu, ceilalti tiind de mult acolo.
In schimb, in iulie, câtiva dintre noi ne-am dus in grup la cursurile de vara\ ale
Universitătii Populare de la Vălenii de Munte: Kico, Bubu, Ştefan şi cu mine am Inchiriat
împreună o cameră mare: in afară de cele patru paturi, o masă şi un fel de lavoar, nu prea
mai aveau loc decât scaunele. Colegele Hortansa Dumitrescu (viitoarea mea sotie) şi Florica
Grigorescu s-au instalat împreună pe altă ulilă a târgului.
Florica Grigorescu era· foarte citită - nu numai în domeniul literaturii străine, ci şi
in acela al filosofiei - şi foarte des aveam cu ea discutii aprinse, eu având pe atunci o adevărată
aversiune pentru "filosofii de profesie", iar ea sustinând că tot ce spun eu dovedeşte ca\ şi eu
am o anumită conceptie filosofică despre lume şi viată. Era fata unui bun profesor de limba
franceză - pe atunci la Caracal şi curând după aceea la Târgovişte - fost coleg la Universitate
cu Nicolae Iorga. În toţi anii studentiei am fost buni prieteni, dar după aceea n-am mai
văzut-o decât rareori, iar in ultimi 40 de ani n-am mai anat decât ca\ se căsătorise cu un
oarecare domn Popescu şi a avut câtiva copii. O mai fi trăind?
Dintre lectiile variate ascultate atunci la Văleni, peste care trebuie să trec repede, ele
neavând nici o legătură cu viitoarele mele cioburi -, am ascultat, in afară de acelea ale lui
Iorga, intotdeauna pe măsura uriaşului lui talent, şi destule altele: una a lui Emil Panaitescu
de la Cluj ("Ţiganul", cum ii spuneau studentii, căci era într-adevăr foarte brunet) care,
vorbind despre fratii Grachi, şi-a arătat admiratia pentru unul dintre ei, numindu-1 un
demagog in Intelesul bun şi frumos al cuvântului"; apoi câteva lectii ale atât de timpuriu
dispărutului Vasile Bogrea) - o minte, o cultură şi un dar de a vorbi cam pe măsura lui Vasile
Pârvan (şi el brun şi destul de mic, purtând însă barbă) - mort tot foarte tânăr - , in sfârşit,
lectiile lui P. P. Panaitescu - primele lui conferinte publice; a vorbit splendid despte Mihai
Viteazul şi ne-a entuziasmat pe toţi.
Într-o sâmbătă, când nu erau programate leclii prea interesante, am plecat împreună
cu Hortensia, Florica, Bubu şi Ştefan, fără să stâm prea mult pe gânduri, sâ ne cătărăm pe
muntele Omul. Ne-am dat jos din tren la Sinaia, am suit pe la Vârful cu Dor (făcându-ne
mereu un fel de cort, deasupra capetelor, din "macferlanele" noastre, deoarece ploua destul
de des) şi am ajuns la Peştera lalomicioarei. Am vizitat-o - cu lumânări le aprinse- abia a doua
zi, după ce am dormit pe o lavită de scânduri acoperitâ cu paie, in căsuta călugărilor (pe
atunci nu se construise încă nici o cabană). Dimineata, ne-am suit iavaş-iavaş, prin Valea
lalomicioarei, până la Vârful Omul (nici acolo nu era vreo cabană), urcându-ne chiar pe
stânca cu cota 2 514 m; apoi, de-a lungul Văii Cerbului, am coborât la Buşteni. Fetele, care
veniseră cu pantofi cu locuri inalte, au cam rămas fără locuri şi au ajuns frânte de oboseali.
Cu mare greutate am găsit două camere la un hotel "aproape" instalat, incheindu-mi astfel
prima escapadă alpină care - cu toate lipsurile - mi-a plăcut atât de mult încât dupa\ aceea,
ori de câte ori am avut prilejul, m-am suit pe munti: in Bucegi, in Piatra Craiului, in Fa\giraş,
in Retezat şi pe Ceahlău. Splendoarea muntelui de piatră, cu aerul tare şi inviorător, este 
după părerea mea - inegalabilă; întotdeauna am preferat muntele mării. E adevArat ca
muntele lângă mare constituie cel mai frumos peisaj, dar pentru asta trebuie să Cllla\toreştl
in alte tări.
Tot in luna aceea, la Văleni, împreună cu Gheorghe Ştefan şi cu Bubu Panaltescu, am
scris în joacă o piesă "simbolistă" in versuri albe: aşa era atunci moda. Nu mai lin minte ce
titlu i-am dat (cred că Ştefan a păstrat această "operă", ale cărei ultime tablouri le-a scris
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el, căci de la Văleni am plecat înainte de a o termina), dar ştiu că eu am scris rolul unui poet
cam nebun, a cărui tiradă mai importanti se termina cu versul: ''Când m-am trezit, eram
sub pat... ". Pe măsură ce terminam câte două-trei scene, la citeam colegelor şi colegilor şi
toţi făceau un haz nespus, mai ales Florica Grigorescu, mare admiratoare a poetilor
simbolişti.
Tot în timpul cursurilor de la Văleni, grupul nostru a făcut cunoştinlă cu N. Bataria,
un om deosebit de simpatic. Român macedonean, făcuse parte - inainte de războiul balcanic
din 1913 - din Partidul Junilor Turci şi mi se pare cii fusese la un moment dat chiar ministru
la Constantinopol. Dar, dupii acel riizboi, se stabilise in România, iar acum venise la Văleni
cu intentia de a intra in legături mai strânse cu N. Iorga, in al cărui partid se inscrisese.
in dorinta de a-şi forma un grup de colaboratori mai tineri, a infiintat o societate
culturală - "Tineretea"; unde ne-am inscris cu toţii, şi a inceput să organizeze unele
conferinte însoţite de câte o reprezentatie teatrală cu amatori - în care grupul nostru avea
un rol principal. Nu mai tin minte ce comedii am jucat, dar ştiu că primul spectacol l-am
dat în iarna următoare chiar la Văleni, iar al doilea in Turnul Severin; eu jucam rolul unui
personaj cu barbă de doi coţi, dar nu-mi mai amintesc, repet, nici numele pieselor şi nici ce
personaje interpretau P. P. Panaitescu, Hortensia, Florica Grigorescu şi ceilalti.
Sperantele lui Batariade a redeveni cândva ministru s-auspulberat, insii in primăvara
lui 1931, când N. Iorga a format guvernul cu C. Argetoianu, ale cărui roade nefaste sunt
cunoscute de toată lumea.
Cel de-al doilea an universitar a adus o cotitură hotărâtoare in viata mea. in urma
mişcărilor studenteşti, se luase decizia ca nimeni să nu mai intre in cliidirea Universitătii
decât după ce prezenta cartea de studenL Controlul fiind făcut de portar, unul dintre colegii
mai in vârstă de la Filologia clasică m-a indemnat să-I rog pe "Moş" Evolceanu - profesorul
de limbă şi literatură latină (in anul acela şi decan al facultătii), să-I înlocuiască pe portar
cu un functionar de la secretariat la controlul cărtilor de studenL Blând ca mai intotdeauna,
dar in acelaşi timp sceptic şi ironic, "Moşul" ne-a promis cii va da curs rugiimintii noastre.
in zilele ce au urmat neproducându-se nici o schimbare, acelaşi coleg m-a zgândărit din nou
şi eu, neavând de lucru, l-am intrebat pe decan ce s-a făcut cu cererea noastrii. Puţin
stingherit, " Moş" Evolceanu a luat-o mai pe ocolite, spunând cii ,,n zilele noastre nu e nici
o deosebire intre un om de serviciu şi un functionar, aşa că, vedeti d-voastră•.. ".
Instinctiv am zâmbit, viizând cum o scaldă; eu tiind insii in banca a doua, Hreşte câ
"Moşul" a observaL A schimbat brusc tonul, devenind aproape violent şi anrmând câ nu
admite ca "nişte mucoşl de studenti să ne dea nouă lectii!".
Dacii aş n fost in capul băncii, m-aş n ridicat şi aş n ieşit din sală; dar cum In sălile
acelea de la etajul vechiului local biincile erau foarte lungi, ar n Insemnat sii tulbur lectia şi
desigur s-ar n supiirat şi mai rAu. Am aşteptat deci să se termine lectia şi dupii aceea, am
plecat pentru totdeauna de la latinA şi de la ntologla clasicii. Am urmat In continuare
cursurile Sectiei de istorie şi geograne, am dat eumenele respective şl ln toamnA am cerut
şi am obtinut inscrierea In anul m la Sectia istorie-geograne•.• Şi abia atunci, In toamnii, am
anat că, la sfârşitul anului O - când "Moş" Evolceanu decerna premiul pentru cea mai bonă
lucrare de seminar, a spus eli premiul mi s-ar n cuvenit mie, dar ntndeli n-am mai venit pe
acolo, 1-a dat tocmai lui Popescu cel care mA Indemnase sii ridic problema aceea cu adevArat
meschinA!
Lucrarea mea avusese ca subiect o analizA comparativii, detalialii, a valorii poetice
a traducerii cântulul I din Eneida, l'lcotă de G. Coşbuc, In comparatie, din punct de vedere
poetic cu originalul, iar concluzia mea fusese nu numai eli In cele mal multe cazuri traducerea
susţine foarte onorabil comparati• cu originalul, dar eli unele pasaje sunt mai poetic redate
la Coşbuc decât in originalul vergiiian.
Pentru cine 1-a cunoscui pe blândul "Moş" Evolceano, fapbil eli s-a supAral aşa de
rAu pentru un zimbet poate constitui desigur nn motiv de mirare. CAci "Moşul" era calm,
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avea mult umor şi mai niciodată nu-şi ieşea din lire. De statură potrivită (poate 1,68-1,70 m)
dar bine legat, părul alb coliliu, pieptănat cu cărare, cu un prolil rrumos şi o bărbulă-cloc
tot atăt de albă ca şi părul, era roarte simpatic. Venea cu o regularitate şi o punctualitate
exemplară la cele cinci ore şi jumătate săptămânale de curs şi seminar, mişcându-şi agale
paşii pe sală înainte de a intra în amliteatru şi de a se aşeza la catedră, dar cred că metoda
lui de predare era total greşită; nu incerca să ne racă să vorbim latineşte (deşi in principiu
trebuia să ajungem proresori de latină), nu ne cerea să racem nici o retroversiune şi se
multumea să ne ceară să traducem direritii autori, după o prealabilă pregătire acasă, aşa
incât nu prea progresam. Îşi dădea seama, de altfel, de lipsa de succes a lectiilor sale, căci
odată ne-a povestit cum cel mai bun elev pe care îl avusese până atunci - Niculescu zis
" Clasicul", ulterior proresor la liceul Lazăr,dacă nu mă înşel - i-a spus, când şi-a luat licen1a,
că ştie mai putină latină la ierminarea racultătii decât ştiuse când intrase ...
"Moşului" ii plăceau - se pare ca oricărui om in vârstă - lucrurile "piperate" şi in anul
D a pus în program traducerea Satirelor lui luvenal, autor despre care se ştie eli nu spunea
lucrurile pe ocolite. Pentru că totuşi in salii erau şi destUle studente, versurile "prea de tot"
nu le traduceam; le răceam numai o analiză gramaticală cuvânt cu cuvânt, cât se poate de
detaliată, ca nu cumva să rămâni totuşi ceva neinteles.•.
Proresorul de limba elenă - N. Burileanu - era însă exact contrariul din punct de
vedere al conştilnclozltălll. In anul întăi abia am tradus cu el 27 de capitole din Demostene,
cu analizl'i gramaticală destul de modestă, totul reprezentănd mai putin de un srert - şi
calitativ şi cantitativ - fală de ceea ce răcusem in clasele a VD-a şi a VID-a cu proresorul
Pandele Ionescu la liceul sr. Sava. Şi când te gândeşti că Burileanu - ani de-a rândul director
general al lnvălământului superior, drept care, Intr-un an n-a tinut decât 3 (trei!) lectii,
avusese pretentia să ocupe el catedra de istorie anticii, vacantA după moartea lui Tocilescu,
când - In 1910 - Magistrul se prezentase la concurs.
Al treilea profesor la Filologia clasică era Iuliu Valaori -şi el liberal, mulli ani secretar
general al Ministerului lnvătl'imântului -, bine pregl'itit In Germania şi care linea cursuri de
nlologie comparată ind�uropeană. Vorbea stănd In picioare, cu adevărate explozii de
energie verball'i, avea un rei ciudat de a-i aminti pe direritii lnvl'itati citati. Spunea, de pildl'i,
foarte des, "un lilolog german cunoscut sub numele de Bopp" - şi când pronunta numele
acestuia se zguduia sala. Dar lşi fl'icea Intotdeauna conştiincios datoria şi tinea seminariile
in limba latinii, încercând să ne racă şi pe noi să o rupem pe latineşte. Poate eli, dacii el ar
li profesor de latinii, s-ar li Invitat altfel latineşte inainte de război, la racultatea noastră.
In ceea ce-l priveşte pe George Murnu - " Murnache", cum li spuneam nu numai noi,
ci şi Magistrul, câte o ilată era un poetln adevl'iratul lnleles al cuvântului, distrat nevoie mare.
Mic de staturii şi purtând ghete cu tocuri Inalte, doar-doar o mai câştiga câtlva centimetri
In lniltime, işi tinea şi el cursurile tot In sala Seminarului, unde erau toate mulajele statuilor
greceşti despre care ne vorbea cu pasiune, dar fl'irl'i talent oratorle, gl'isindu-şi destul de greu
cuvintele. Toate lectiile erau lnsotite de nenuml'irate proiectil - pe care le fl'icea asistentul său,
Metaxa, şi deci ne vorbea pe Intuneric, cu căldurii, dar nu şi cu prea multă putere de
convingere, despre Hermes de Pruitele sau despre Venus din Millo. Eram, lireşte, şi noi
convinşi de valoarea acestor capodopere, mai ales eli aveam In fata ochilor mulajele lor, dar
frazele lui nu erau deloc curgl'itoare: se opintea mereu pentru a căuta o formulare mal
potrivită şi repeta acelaşi cuvânt de doul'i-trel ori. Nici unul dintre cei ce-l ascultau n-ar li
putut spune eli aceasta era unul şi acelaşi om cu admlrabilul traducl'itor In hexametri al
Diadei şi In versuri de 11 silabe al Odisseii lui Homer!

In cursul anilor 1 şi D, eu am urmat cu regularitate nu numai cursurile 1u1 1or11a, dar
şi seminariile lui, tinute in liecare dnmlulcl'i, la ora 10, dimineata, Intr-una din d.llle
Bibliotecii Ligii Culturale (fosta stradl'i Banul Ml'irl'iclne, de lângă Halele Centrale). MI
sculam devreme şi - dupl'i ce llceam cuvenitele târguieli in Plata Matache - mi Jll"lbeam IA
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ujunR lu timp lu seminar. Conceptia lui Iorga despre aceste şedinte era diferită de aceea
obl�nuită, căci studentii nu tineau lucrări de seminar. in fiecare şedintă, in functie de epoca
�� evenimentele despre care vorbea la cursurile din timpul săptămânii, el aducea o serie de
texte ce tratau despre aceste vremuri - in special volume de memorii - şi ne citea unele pasaje
foarte sugestive, comentăndu-le cu mare vervă şi intregind in chip fericit, in felul acesta, cele
spuse la curs. Niciodată nu veneam însă la aceste şedinte mai mult de 15-20 de studenti câteodată abia vreo 1 0 -, aşezându-se in jurul celor 3-4 mese din sala destul de mică, in timp
ce Iorga stătea la o măsută in coltul încăperii şi ne citea textele cu vocea lui caldă, ce se
înfierbânta la fiecare eveniment mai important, comentând cu umorul lui specific - uneori
chiar putin cam "decoltat" (căci îi plăcea să insiste asupra unor anumite detalii) pasajele mai
interesante. Dintre colegii nelipisti de la aceste şedinte, în afară de Hortansa, trebuie să o
amintesc pe Maricel Holbau, fata generalului Holbau, şeful Statului Major al Armatei şi
ferventa lui admiratoare de toată viata.
În toamna lui 1922, sau la începutul iernii 1923, 1a ieşirea de la o conferintă la Ateneu,
Iorga a fost ftuierat de studenti; in urma acestei neplăcute intămplări, el şi-a dat demisia din
invătământ - bineinteles respinsă de minister. Dar un timp n-a mai dat pe la Universitate.
Fireşte, n-aş li putut lua parte la o asemenea actiune; dar din toamna aceea mi-am incetat
colaborarea sporadică la Neamul Românesc, începută cu un articolaş publicat In 1920, când
eram elev in clasa a VD-a.
In anul m, colegul şi prietenul mai in vârstă Grigore Avakian mi-a spus că profesorul
Iorga 1-a rugat să vină cu alti colegi să-i aranjeze pe cât posibil biblioteca. După cum se ştie,
Iorga locuia pe atunci in casa din fosta şosea Bonaparte, pe care i-o dăruiseră, imediat după
război, câtiva intelectuali prieteni şi admiratori, cumpărând-o cu banii adunati printr-o
subscriptie publică; in această casă a fost instalat Institutul de Filozofie al Academiei
României. Ulterior, in urma sistematizării Pietii Victoriei şi a zonei înconjurătoare, casa a
fost demolată. Din cele trei camere de la stradă care, dacă imi aduc bine aminte, nu
comunicau intre ele (sau uşile erau acoperite de rafturile cu cărti) - prima era biroul lui Iorga,
căptuşit şi el cu rafturi similare, iar celelalte două aveau de-a lungul peretilor rafturi de peste
2,50 m inăltime, toate ticsite. Mergeam cu Grigore Avakian, seara, după ora 9.00, şi ne
străduiam să găsim cea mai bună metodă de aşezat multele mii de cărti şi broşuri - oprindu
ne la singura solutie posibilă, deoarece nu aveam unde scoate toate volumele spre a le putea
aşeza apoi cum trebuie; le-am aşezat deci in rafturi după inăltime! Pe cele mai Inalte, .la
extremitătile rafturilor şi, treptat-treptat, cobora spre mijloc cu cele mici. O oarecare
estetică se realizase şi totodată se oiJlinuse şi posibilitatea de a se vedea autorul şi titlul ftecărei
cărti. Dar o sistematizare adevărată nu se putea face, căci ar li trebuit alcătuit In prealabil
un catalog, şi, desigur, acest lucru nu-l puteam realiza noi doi In serie când am lucrat acolo!
Grigore Avakian era originar din Cetatea Albă şi, in timpul războiului, incepuse
Universitatea la Odesa. S-a pasionat de arheologie, urmând cursurile profesorului von Stern,
bun specialist. Apoi a făcut săpături şi a lucrat şi cu profesorul Paul Nicorescu, cănd acesta
a fost primar al Cetătii Albe. Mai tărziu a lucrat la Biblioteca Academiei Române, a fost
membru al Şcoli Române din Roma şi apoi profesor al liceului din Turnu Severin.
în ultimi ani de activitate a runctionat la un liceu din Videle, dacă nu mă înşel. Deşi
acum când scriu e trecut de 70 de ani, este In plini putere, ajută pe colegii de la Institut
fllcându-le traduceri din limba rusă. Daci şi-ar ft putut continua activitatea In domeniul
arheologiei, cu siguranlă că ar ft otinut rezultate bune, nind muncitor şi inteligent.
lli chip regulat am urmat cursurile lui Simion Mehedinti, cele de etnografte - tinnte
in Aula Bibliotecii centrale universitare din Piata Palatului - ftind cele mai interesante;
celelalte erau In special cursuri de geografie ftzică, specialitate care nu m-a pasionat
nicodată. în anul m am tinut şi o lucrare de seminar despre Orlgineasărbilor din Banat, care
Incepe cu fraza ''Lucrarea de fală este un scurt istoric al acestei probleme..•"; dar n-am
apucat să o termin, căci Mehedinti m-a Intrerupt: "Studio istoric? Dar nn e locul lui la
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seminarul nostru". Pasă-mi-te in loc de "scurt istoric" intelesese �'studiu istoric", dar l-am
lămurit repede şi am putut continua nestingherit.
La catedra de geogralie erau atunci doi asistenti: Nicu Gheorghiu şi Vinlilă Mihiiilescu.
Primul - deşi era şi el exceptional de bine pregătit şi li nea lec!ii foarte frumoase - a renuntat
la cariera universitară, Oind numit profesor la Seminarul Pedagogic universitar şi a publicat
admirabile mauale de geogralie pentru licee, după părerea multora mai bune decât acelea
ale lui Mehedinli. In schimb, Vintilă Mihăilescu a parcurs toată cariera universitară, Oind
numit curând conrerentiar, iar apoi ocupând prin concurs a doua catedră de geograne, după
moartea titularului G. Vasile, transferat de la Cluj. in anii 1943-1944 a rost Secretar general
la Ministerul Învătământului şi abia in 1964 a rost ales membru al Academiei R. S. România,
distinc!ie ce i se cuvenea din plin in urma bogatei sale activităli ştiintilice.
in anul D de racultate, după ce am citit lucrarea de seminar având ca subiect capitolul
1 din celebra operă Anabasis a lui Arrian - care in anul acela a constituit subiectul tuturor
lucrărilor de seminar, necare membru al seminarului comentând un capitol - am avut o
controversă destul de serioasă cu Magistrul. El alirma că Alexandru cel Mare nu pornise
decât odată impotriva cetă!ilor greceşti răsculate, iar eu am sustinut - potrivit textului lui
Arrian - că, aliând de pregătirile lui Alexandru cel Mare impotriva tribalilor de la nord de
Balcani, grecii s-au grăbit să se răscoale. Atunci regele Macedoniei s-a indreptat impotriva
lor şi ei s-au liniştit, Magistrul socotind că - din textul lui Arrian - rezultă că regele
macedonean nu a rost silit să. se întoarcă decât o singură dală din drum din cauza
evenimentelor din Grecia. Dar, potrivit textului lui Arrian, eu arătasem că - indată după ce
in Grecia s-a aliat despre plecarea lui Alexandru cu oştile sale spre nord - celătile greceşti
începuseră să se agite impotriva garnizoanelor macedonene stabilite in Grecia, dar - aliând
că Alexandru pornise repede inapoi - s-au liniştit şi astfel şi-a reluat expedi!ia spre Dunăre.
intrucât agitatia celătilor greceşti a reânceput destul de puternică indată ce s-au convins că
Alexandru cel Mare pornise din nou spre Dunăre, el a rost silit să se întoarcă şi să intre cu
trupele sale in Grecia şi chiar a pustiit cetatea Teba, dacă nu mă înşel, răsculată impotriva
garnizoanei macedonene tocmai când Alexandru incepuse luptele cu tribalii.
Recitind textul lui Arrian, eu am realirmat interpretarea mea, iar la sfârşitul şedlntei
de seminar, Magistrul m-a chemat din nou in cancelaria sa să stea de vorbă cu mine; de data
aceasta - "'"i-am luat inima în dinti" şi m-am dus în cancelaria lui, o adevirată Sancta
Sanctorum pentru loii studentii.
M-a intrebat ce gânduri am, care e starea materială a părintilor, dacă inten!ionez
să-mi iau o slujbă şi alte lucruri de care nu-mi mai amintesc.
l-am răspuns că voi urma in continuare istoria antică şi arheologia, că locuiesc cu
pArintii care Imi asigură posibilitătile de a urma facultatea fără să am deocamdată nevoie
să-mi iau o slujbă. De unde să ştiu eu că Intrebarea aceasta era in legătură cu un post de
asistent devenit vacant la Muzeu?
In urma răspunsului meu, după câteva zile a rost numită asistentă colega Ecaterlna
Dunăreanu, pentru care pledase logodnicul ei, Radu Vulpe (pe atunci încă functionar la
Arhivele Statului).
Dacă nu mă înşel, postul acela vacant fusese ocupat până atunci de un coleg mal In
vârstă, Georgian, care lnsă n-a făcut niciodată arheologie. Şi-a dat examenul de capacitate,
a functionat mai Intii la un liceu din Buzău şi apoi s-a transferat la Bucureşti; a făcut politică
liberală şi a câştiga! bani multi cu manualele de istorie, publicate sub numele soţiei sale,
deoarece el, devenise intre timp inspector şcolar şi nu avea voie să semneze manulale. ŞI
lată-mă ajnns astfel la vara anului 1923, cu care am inceput primele pagini ale acestor
amintiri arheologice.
La Inceputul lui iulie, nn grup de cel putin 50 de studenti de la diferite racultătl, o dati
cu terminarea cursurilor, am pornit intr-o excursie mai lungă. Din anul nostru erau
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Hortansa, Tanta Aronescu, Gheorghe Şteran şi cu mine, Hor!Jinsa şi Şteran răcând parte şi
dintr-o ''trupă" de teatru improvizată, care trebuia să joace la Turnu Severin şi in Ardeal
o piesă • cred Săptămăna luminată ., noi ceilalti multumindu-ne să cintăm In corul
studentesc.
După ce am vizitat oraşele Craiova şi Turnu Severin, ne-am imbarcat pe un vapor cu
destinatia Belgrad, unde ne �teptau colegii sărbi. A rost prima noastră călătorie prin
Cazane, unde priveam cu admiratie nu numai peisajul, dar şi urmele drumului roman de pe
malul sirbesc, minunăndu-ne cum se putuse săpa o asemenea şosea in stinci, cu mijloacele
tehnice de acum 18 secole. Inainte de a se ajunge la Belgrad, tot pe malul sirbesc se vedea
cetatea de la Smederovo (pe atunci li spuneau încă Semedria), ridicată de turci pentru a
străjui trecerea Dunării.
Desigur, intr-o singură zi, n-am putut vedea mare lucru la Belgrad, dar pe atunci
oraşul era mic şi cu totul oriental.
Cind l-am revizui cu Hortansa peste 15 ani (in 1937), parcă nici nu ne venea să
credem că ar n acelaşi oraş, iar când l-am văzut din nou peste alti aproape 30 de ani (in 1965),
Intr-adevăr că nu mai era de recunoscuL Probabil că şi pentru cine nu a locuit sau nu a văzut
an de an, Bucureştii, impresia ar n aceeaşi, după un răstimp atit de indelungaL Oricum lnsă,
pozitia Belgradului este exceptionalA, iar edilii lui au avut grijă şi de centru. De pe
Kalimegdan, rosta rortăreată turcească, se poate admira connuenta Dunării cu Sava şi cu
Tisa, ca şi şesul Voivodinei şi al Banatului, până hăt departe.
La hanchetul orerit seara in cinstea noastră de colegii sărbi, eu am stat lângă un
student de la Medicină, roarte simpatic, pe care îl chema tot Vladimir (Popovici sau
Petrovlcl), şi cu care am discutat mult, şi el vorbind binişor limba rranceză. La un moment
dat l-am intrebat de ce nu sunt şcoli româneşti in Timoc şi mi-a răspuns roarte convins că
acolo "nu sunt români". L-am intrebat apoi despre românii din Banat şi despre cei din
Macedonia (ultimii avuseseră în timpul stăpânirii turceşti . până în 1913,deci . chiar un liceu
la Bitolia-Monastir) şi atunci a izbucnit aproape indignat: "Dar după dumneata toată Serbia
e populată de români!" Omul era de bună credintă, căci niciodată vecinii noştri din direritele
puncte cardinale n-au dat minoritătilor nationale dreptul să-şi afirme apartenenta etnică şi
nici nu se invata despre ele in şcoli.
Din păcate, aşa �um am constatat in 1965 şi în 1969, cei din Macedonia abia dacă mai
vorbesc intre ei în dialect, iar cei din Timoc uită şi ei treptat să vorbească româneşte.
Excursia noastră a continuat prin Timişoara (seara, într-o grădină de vară, a cintat
basul George Florescu câteva rrumoase şi autentice melodii româneşti), apoi prin Arad,
Lipova, Deva, Sălişte, Sibiu şi s-a Incheiat la Râmnicu Vâlcea şi Cozia.
După cum am mai amintit, citiva dintre colegi alcătuiseră o mică ''trupă teatrală"
şi In două dintre oraşele vizitate au dat câte o reprezentatie. Unul dintre aceste oraşe a rost
Sălişte, unde işi petrecea atunci vacanta P.P.Panaitescu. După cum se poate vedea şi dintr·
o scrisoare a lui, relativ recent publicată de Silvia, viitoarea lui sotie, şi el a rost impresionat
de jocul Hortansei In rolul mamei care-şi omoară fiul bolnav, pentru a muri in ''Săptămâna
luminată".
După intoarcerea In Bucureşti am plecat împreună cu ramilia mea in Transilvania,
ajungind până in Maramureş.
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CAPITOLUL IV
Începutul activitătii mele arheologice
Reintors In Bucureşti, Intr-o după-amiază lnsorită de ia sfârşitul lui iulie (sau
inceputul lui august 1923), am pornit spre Universitate, dorind să văd şi să aud ce mai este
nou pe la Seminar şi ce mai spune Magistrul Vasile Pârvan.
După câteva cuvinte schimbate cu Moş Ion, am intrat in sala Seminariului, găsind·
o la o masă pe colega Ecaterina Dunăreanu, studentă in anul IV (eu intrasem In anul ID),
numită cu câteva luni mai inainte asistenti suplinitoare la muzeu. In timp ce stăteam de
vorbă, eu povestindu-i despre apele albastre şi limpezi alerâului Iza din Maramureş şi despre
caftanele micilor evrei din Sighet, s-a deschis pe neaşteptate uşa de la cancelarie şi Vasile
Pârvan a venit la noi.
Fără prea multe preliminarii, după ce s-a interesat in treacăt pe unde am fost, m-a
Intrebat: ''Dar cu practica arheologica\ ce faci? Când o Incepi?".
Eram, lireşte, bucuros să pot merge pe un şantier arheologic şi i·am răspuns că aştept
să decidă el când şi unde; mi-a spus atunci că, peste câteva zile voi pleca la Crăsani, pe
lalomlja,'Unde profesoul Ion Andrieşescu, pe atunci docent ia Universitate şi subdirector al
muzeului, Incepuse de citeva săptămâni săpăturile.
La data stabilită, Magistrul a pornit ,,n inspectie" la şantier, cu ''căruia mea"· cum
ii spunea in glumă maşinii lui, pe atunci deschisă şi condusă de un şofer pe cât de plinul, pe
atât de temerar ., luând-o pe colega Dunăreanu să viziteze şantierul şi să-şi vadă logQCJnicui
(Radu Vulpe), iar pe mine cu intenlia de a mă lăsa acolo, pentru "practică".
Ar li neliresc să incerc astăzi, cu harta in mână, să reconstitui idnerarul străbătut
acum peste 45 de ani. Dar n-am uitat şi nu voi putea uita niciodată această primă călătorie
arheologică, pe drumurile acelea pline de praf şi de hârtoape••., câinii ce lătrau neobosili de·
a lungul ulitelor din satele pe unde treceam, şi impresia de aproape sălbăticie pe care mi-o
crea starea jalnică a satelor. Nu prea cred că era atunci, după abia un an de ia inceputul
aplicării reformei agrare, prea mare deosebire intre multe din satele acelea şi aşezăriie
indigenilor din unele regiuni din Africa. De altfel şi mai târziu, unele sate din judetul Drov
şi mai ales din preajma Bucureştilor rămăseseră printre cele mai jalnice ca aspect din
intreaga tari, aşa lncât nu-i de mirare că mi s-au părut de plâns.
După 2-3 ceasuri de drum, am ajuns pe malul lalomitei, Magistrul a discutat cu
Andrieşescu despre descoperirile făcute şi despre problemele săpăturilor, dar eu n-am fost
deloc impesionat de cele câteva suprafete mici, săpate in coasta râpei inalte a râului. Mai
grăitoare mi s-a părut movila situată la câteva zeci (sau sute?) de metri, pe terasa Inalti,
străjuind până departe zarea, şi unde se incepuse săparea unui sondaj.
Contrar aşteptărilor insA, practica mea arheoiogicâ nu avea să inceapA atunci In
aşezarea geto-dacică de la Piscul Crăsani. Intr-adevăr, Andrieşescu i-a explicat Magistruhii
că nu ar li loc pentru lncă o persoană la gazdele respective. se mai ana acolo, cu ei, pe lingi
colegul Radu Vulpe, şi desenatorul muzeului, Dionisie Pecurariu • şi deci, dupll masă, am
fAcut şi eu calea intoarsa\ la Bucureşti. Magistrul m-a consolat, spunându-mi eli după 15
august il voi Insoti pe Andrieşescu la alte săpături ce trebuiau incepute ia Sultana, de data
aceasta, in judetul Dfov, unde voi avea prilejul să particip chiar de la inceputul lucrărilor.
Şi astfel, in preajma zilei de 15 august, maşina Magistrului ne-a dus prin alte coclauri
şi hârtoape . pe Andrieşescu, pe Pecurariu şi pe mine . trecând prin Obiieşti şi printr-o serie
de sate de-a lungul Văii Mostiştei · dintre care unul avea numele atât de pitoresc de "Odaia
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Vlădicbil" (mi se pare ca acum se cheamă Vlădiceasca), până am ajuns la cătunul Sultana,
aşezat cblar pe marginea terasei inalte ce domină dinspre vest intinsele ape ale iezerului
Mostiştea. Acum, satul (pe care l-am revăzut in 1961) s-a mărit şi se intinde până aproape
de aşezarea preistorică pe care trebuia să o săpllm noi, dar atunci, intre marginea micului
cătun şi botul de terasă respectiv (căruia, in lucrarea sa, Andrieşescu li spune "Măgura
Sultana", deşi nu este o movilă) mai era aproape un kilometru de câmp.
Am poposit la casa celui mal "instllrit" dintre locuitorii (loii săraci) ai cătunului, In
timp ce Pecurarlu s-a dus mai departe, la Cocon!, unde colegul Vulpe incepuse săpăturile
Intr-o altA aşezare geto-dacică şi trebuiau ridicate planurile aşezării şi ale săpăturilor. Cele
două case ale gazdei noastre erau intr-o curte largă cam de 15 m şi lungă cam de 40-SO m;
la vreo cincisprezece metri de poartA era "casa mare": o prispă, la mijloc o tindă cu vatră
şi cu horn şi, de o parte şi de alta a tindei, câte o cameră. în dreapta curţii, aproape de poartA,
era ''casa mică" · o săli!A şi o cameră in care dormeau pe jos toţi membrii ramlliei - părintil
şi trei sau patru copii. în fundul curţii, câtiva salcâmi destul de tineri, constituiau verdeal&
şi grădina casei, rolosind totodatA şi ca loc de rdugiu intim, in lipsa altuia mai adecvat... Iar
mai departe, până spre râpa de pe malul Mostiştei, era terenul agricol al gazdei, pe care
fusese şi aria de treierat şi unde a rămas Inci piatra cilindrică cu muchii puternice
longitudinale, rolositll drept. .. "maşină" de treierat.
Am inchiriat una dintre camerele din "casa mare" (in cealaltA cameră erau depozitate
câteva sute de kilograme de grâu), cu o lavită aşezatll de-a lungul unui perete, având vreo
4 m lungime acoperitA cu o cergi, apoi o măsulă cu câteva căni iar deasupra ei o oglinjoară
şi ... cam atât. Lavlta era patul nostru: la un capăt dormea Andrieşescu, la celălalt eu,
răsucindu-neamândoi toatA noaptea, căci ne doreau oasele, de ... moi ce erau scândurile. Mai
apoi, peste putine zile, după ce Andrieşescu a răcut un drum la Bucureşti, şi-a adus două
perne mari: una pentru cap şi alta pentru ... şold. Parcă-1 văd şi acum, când - trezindu-mă
după primul somn - il zăream aureolatde nacăra lumânăril, citind de zor o carte bine legatA.
Întrehându-1 ce carte citeşte, mi-a răspuns grav: ''E Kossina" şi n-a mai adăugat altceva. Dar
ce student din anul m (care nu ricuse până atunci nici o lectie de preistorie, deoarece in anul
O, Andrieşescu tinuse un curs de cronologie...egipteană), putea şti că acest nume cu
rezonantA italiană era al unui proresor celebru de la Berlin, mare partizan al teoriei originii
nordice a lndo-germanilor?
Într-o duminică, In timp ce mă ocupam cu ''treburi gospodăreşti" • care constau din
intArirea unul petic la pantaloni -, Andrieşescu mă privea oarecum mirat cum cos cu ală
lungă ''de croitor leneş" şi, la un moment dat, m-a intrebat: ''Ce ocupatie are tatAl dumi.tale,
domnule Vladimir?". Bineinteles că i-am răspuns, dar mi s-a părut curios că nu se gândise
că un student nu putea pleca la şantier cu haine bune, mai ales când in casă sunt cinci copii...
Grăsut şi roarte simpatic, cu rai& roză, ochii mari albaştri şi bul bucati, trăgând mereu
cu portAdintr-un trabuc oribil mirositor, Andrieşescu se instala la marginea şantului, pe unul
dintre scăunelele-trepied de vânătoare, ceea ce li răcea burticica şi mai proeminentA, şi nota
intr-un carnet, cu scrisul lui voit innorit, tot ce se răcea şi ce se descoperea. Bineinteles că
n-am văzut niciodatA ce scria şi ce desena, acestea fiind ... secretele zeilor, iar carnetul ceva
sacrosanct.
După ce lşi luase licenl& In istorie la Universitatea din laşi, Andrieşescu studiase ca
bursier in Germania intre 1910-1912, şi apoi lşi trecuse doctoratul la laşi cu lucrarea
Contributii la Dacia inainte de romani, publicatA tot la laşi, in 1912. De rapt, teza nu continea
prea multe lucruri noi, dar era o incercare de sinteză despre preistoria României, deşi este
indiscutabil că el ''ştia carte" la vremea aceea, adică era la curent cu tot ce se publicase
privind prelstoria sud-estului Europei. Era totodatA un admirator al lui Hubert Schmidt, pe
care il cunoscuse la Berlin, şi poate de aceea il critica rări rezerve pe C. Schuchhardt. Acesta
• proresor titular la aceeaşi Universitate, se pare că ii blocase Intr-adevăr, din invidie, cariera
universitară lui H. Schmidt, rămas până la srârşitul vietii (1933) "proresor extraordinar",
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adicA, de fapt, numai conferentiar universitar. Indiferent de aceasta, astăzi, dupA mal bine
de 50-60 de ani de la publicarea articolelor lui H. Schmldt despre problemele sud-estului
european, ipotezele lui nu mai pol rezista toate imensului material documentar descoperit
intre timp; in schimb, volumul despre rezultatele sApAturilor intreprinse de el in 1909-1910
la Cucuteni, in Moldova, îşi pAstreaza\ în mare parte valoarea şi constituie Inca\ un tem�inic
Indreptar pentru studierea evolutiei stilurilor ceramicii cucuteniene.
Revenind ins:\ la Andrieşescu, trebuie 5:\ spun, cu părere de rău, eli - deşi Inteligent
şi, repet, bine pregătit - nu a dat in cei peste 20 de ani cât a mai trAit dupa\ slipliturile de la
Sultana decât putin din ceea ce aşteptau toti de la cel dintâi specialist român In domeniul
preistoriei. Iar dintre 5:\pliturile întreprinse, singur sau In colaborare, nu a publicat decât
rezultatele acelora din anul 1923 de la Crăsani şi de la Sultana - şi aceasta sub presiunea
zilnică a Magistrului. Tot acestor insistente li se datoreşte şi publicarea studiului 5:\u despre
depozitul de bronzuri de la lliajna, care, de altfel, nu a putut intra in volumul n din Dacia
decât după multele stăruinte ale lui Metaxa pe lângă Tomek (maistru! monotipurilor de la
tipogralia "Cultura Natională''), clici toate celelalte articole ruseseră predate şi culese de
mult, volumul nind gata 5:\ intre la tipar.
Trebuie totuşi amintite şi contributiile privind impresionantele descoperiri de mai
târziu din turnului-mormânt princiar de la Agighiol, in judetul Tulcea.
N-au trecut decât cel mult două-trei zile de la Inceperea slipllturilor de la Sultana şi
apropiindu-se data examenelor de corigenti la cele trei şcoli secundare unde Andrieşescu era
profesor (Seminarul Pedagogic Universitar, Seminarul Nifon şi Institutul de Fete ''PompiHan ")
- abia In toamna aceea avea 5:\ tie numit conferentiar delinitiv - şi el mi-a ''tncredintat"
conducerea şantierului şi a plecat la Bucureşti dându-mi îndrumarea 5:\ fac şi eu aşa cum
văzusem că făcea el, notând totul intr-un carneL
Şi iată-mă singur' cu peste 25 de năcăi şi fete nu intotdeauna cu prea multă poftA de
lucru temeinic, formând un adevărat "colier" in jurul şantului lung de abia 20 de metri, şi
mutând cu sapele, mai mult sau mai putin voiniceşte, la 2-3 metri de şantul nostru, pământul
pe care cei câtiva lucrători mai voinici il aruncau din şant, vânturându-1. Stăteam la un capăt
al şantului, sortând materialele descoperite (după ce criterii?!) şi notând in carnet, după cum
mă pricepeam, tot ce găseam şi observam, pe o arşilă cumplită şi intr-un prafintiorător, cum
n-am mai avut parte în cei peste SO de ani de arheologie de teren care au trecut de atunci.
Vântul bătea înverşunat, fără încetare, dinspre lac, iar pământul slipat - nind uscat şi plin
de cenuşă, lipsit cu totul de umiditate - se transforma in praf şi aproape ne orbea. Chiar când
ploua, apa se scurgea repede pe poalele arcuite ale botului de deal şi nu pătrundea in p.Amânt.
La fiecare 15-20 minute, un băiat cobora cu "botele" 5:\ aduca\ apă de la un izvor şi de liecare
dată trţbuia mai întâi 5:\-mi spăl fata de praf inainte de a putea sorbi câteva guri de apă.
Intors de la Bucureşti peste două-trei zile, Andrieşescu mi-a cerut 5:\-i dictez ceea ce
notasem in carnet, pentru a transcrie totul în carnetul lui. Mi-aduc aminte cum, dictându
i o rrază ce incepea cu vorbele "Aiurea, o fusaiolă ", a exclamat: ''Foarte bine, da, e bine spus
aiurea!".
Am început, fireşte, 5:\-1 intreb câte ceva despre obiectele descoperite, dar rAspunsurile
erau scurte şi sibilinice. Când s-a descoperit prima statuetâ plată de os - de tipul foarte stilizat,
bine cunoscut astăzi in aşezări le culturii eneolitice Gumelnita - şi l-am intrebat ce anume este
(il văzusem încântat de descoperirea ei), mi-a râspuns: ''asta are cântecul ei". Dar nici atunci,
nici după celelalte întrebări ce-au urmat in chip liresc, de câte ori se descoperea vreun obiect
mai deosebit, nu mi-a cântat... "cântecul" lor!
Pe de altâ parte, însemnările in carnet şi marcarea pachetelor cu obiecte se fAceau
după un criteriu destul de ciudat; indicându-se rândurile de cazma 5:\pate şi adincimea, In
centimetri, de la suprafata terenului, considerat punctul +-0. Suprafata terenului nelilnd
întotdeauna plată (şi la Sultana nu era), iar straturile de cultura\ nefiind nici ele perfect
orizontale şi nici atât de groase pe toată intinderea 5:\păturii - şi apoi mai Intervin şi gropile!
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- evident cA adânclmea absolută nu poate Il un criteriu stratigrallc valabil intotdeauna.
Recunosc, de altfel, că şi noi am continuat câtva timp acest procedeu folosit atunci de
mulli arheologi. Dovadă bătaia de cap pe care ne-a dat-o tuturor stratigralla din vestita
aşezare Vinca, de lângă Belgrad, unde Mijloje Vassic nu a indicat niciodată straturile de
"·ullură, ci exclusiv adâncimile la care s-au găsit miile de obiecte.
Mâncam amândoi cu poftă după munca şi arşita zilei şi - poate nu s-ar crede · deşi eu
eram slab ca un lâr, mâncam mai mult decât Andrieşescu; el era mai degrabă pofticios decât
mâncăcios şi probabil s-a îngrăşat mai mult din pricina halbelor şi şpriturilor decât din
cauza abuzului de mâncare; câteodată ''ospetele"noastre erau udate cu câte un pahar de vin,
cumpllrat şi el de băbuta-bucălăreasă, din satul vecin.
intr-o după amiază târzie, când Andrieşescu trebuia să se întoarcă de la Bucureşti,
unde plecase iar, îl aşteptam pe teren, crezând că va sosi inainte de încetarea lucrului. Dar
s-a făcut 6 seara, a trebuit să dau drumul echipei de lucrători şi am rămas pe şantier
aşteptăndu-1, în speranta că va veni totuşi cu maşina, să putem transporta cele 15-20 de
pachete mari cu cioburi, din recolta acelei zile. Când însă a început să se întunece, am pus
pachetele în fundul şantului şi am plecat acasă. Într-un tărziu, se innoptase de-a binelea, a
venit maşina Magistrului, aducându-1 pe Andrieşescu,care m-a intrebat imediatce-am făcut
cu pachetele. Când i-am spus, s-a uitat dojenitor la mine, intrebându-mă: "Cum se poate
Cocută? (aşa îmi spunea uneori). Dacă plouă la noapte?" - Şi am plecat repede cu maşina la
şantier, încărcând pachetele cu cioburi la lumina farurilor şi aducându-le la ''sediu"•..
Nu-mi amintesc dacă atunci m-am gândit ce ciudată a fost, de fapt, calea pe care am
ajuns eu la arheologie; dar ulterior, de multe ori, depănând llrul amintirilor ce stăruie Ind
din copilărie, nu m-am putut împiedica să cred că aşa a vrut destinul, inceputul nind jocul
cu cetătile de nisip despre care am amintit.
Aşezarea eneolitică de la Sultana se află pe un bot de deal al terasei, separat de restul
terenului printr-o vâlcea putin adând şi destul de lată (foarte probabil şantul de apărare al
statiunii, dar pe atunci nimeni nu se gândea la existenta unui asemenea şanl)- Malul lezerului
Mostiştea fusese rupt prin surpările succesive de teren, şi, de pe marginea lui, aveai impresia
că sub picioare li se deschide o mică "prăpastie", adâncă de cel putin 30-40 metri, terminată
jos, la plaja lacului, unde se afla un izvor cu apă rece şi huni. De pe acest adevărat
promontoriu, privirea cuprindea întinderea de sute (şi poate mii) de hectare a iezerulul
Mostiştea, până la perdeaua de salcâmi ce îl separa de şoseaua ce aleargă de-a lungul Dunării.
La vreun kilometru de aşezarea de la Sultana, în mijlocul lacului, era un grind, pe care l-am
cercetat intr-o duminică, dar din păcate n-am găsit nici un ciob care să indice cl1 şi acolo ar
Il eldstat vreo aşezare veche. in schimb, la poalele acestui grind, ca să ne consolăm, lncercam
câteodată seara şi intotdeauna duminica dimineata, să facem baie In apa relativ curati, din
care ieşeam însă la mal cu picioarele negre până deasupra gleznelor de nămolul de pe fund.
Să păturile au Inceput a doua zi după venirea noastră In sat. Cu toate cl1 mulţi llădi
promiseseră ca vor veni la lucru, la inceput n-au venit decât vreo doi -trei, cu cazmalele:
Andrieşescu, rilbdător cum era, nu s-a descuraja! lnsă şi a inceput munca prin trasarea unui
şanl de 20 x 20m, perpendicular pe marginea abruptă a terasei şi foarte aproape de ea,
folosind o sfoaril groasă şi o rulelă - singurele "instrumente" tehnice de care dispuneam pe
atunci. Au venit apoi, Incet-Incet, mai multi llăclli şi fete, echipa mărindu-se chiar mal mult
decât ar n fost nevoie.
S-au scurs astfel, destul de repede, multe zile, lncheindu-se săpăturile din aşezarea de
la Sultana. Din păcate, ele nu au lămurit problema stratigrallei aşezării, deoarece nu s-a
ajuns la "pământul viu", adid la baza straturilor arheologice, respectiv la lutul galben.
Dimpotrivă, In primul şanl Andrieşescu a oprit lucrul dia pricina tăriei solului la o adiDclme
care nu reprezenta şi baza depunerilor arheologice, Iar In suprafejele destul de mari deschise
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dupll indemnul Magistrului, săpăturile s-au oprit la chirpicul ars al peretilor locuintelor din
primul nivel de cultură. Cineva ar li trebuit să reia aici lucrul, mai ales eli intre timp, in
sondajele răcute la Sultana de pasioqatul amator şi de toti, regretatul Barbu Ion•scu, de la
Oltenita, s-au descoperit piese exceptionale şi chiar un mormânt.
La câtiva ani după scrierea acestor pagini, s-au intreprins intr-adevăr alte săpături
in aşezarea eneolitică de la Sultana, descoperindu-se şi un bogat strat arheologic mai vechi,
apartinând culturii Boian, care precede cultura Gumelnita, reprezentată şi de materialele
descoperite in şantul săpat de Andrieşescu.
Atăteaamintiri îmi stăruie in minte de la această primă săpătură lacare am luat parte,
încât aş putea scrie zeci de pagini despre ea şi despre viata pe care o ducem, pentru prima
oară, cu adevărat "la tară".
Dimineata, inainte de plecarea la şantier, sorbeam liecare câte o ceaşcă de lapte cald,
cu putină sare (zahar am li putut aduce de la Bucureşti, dar cine să pregătească franc
careaua?) şi cu pâine cumpărată din satul vecin. La amiază, in curte, stănd rată in rată pe
scăunelele- trepied, sorbeam cum puteam o ciorbă de pasăre, rupeam cu mâinile puiul fript
sau mâncam jumări şi brânză cu smântănă - singurele feluri de "bucate" pe care ''ştia" să
le pregătească băbuta din satul vecin, angajată de noi ca "bucătăreasă" - de altfel singura
remeie pe o rază de nu ştiu câti kilometri despre care se spunea eli ''ştie să gătească".
După alte câteva zile de lucru in timp ce ne chinuiam in santul ingust, străjuit de
adevăratele "valuri" de pământ scos din săpătură de cei aproape 30 de lucrători inghesuiti,
care adeseori se incurcau unii pe altii - iată eli apare, la marginea vâlcelii ce reprezenta
probabilul sant de apărare, o maşină mare, un Steyr deschis, din care coboară Magistrul, apoi
bunul lui prieten şi proprietar al maşinii, Marin Simionescu- Râmniceanu, cu Jiul lui,
proaspăt elev de liceu, pe care ulterior l-am meditat la limba latină.
Nici n-a văzut Magistrul bine situatia şi a exclamat vijelios: "Asta-i săpătură? Cum
vrei să vezi ceva dacli nu deschizi o suprarată? Trasează imediat o suprarată cuprinzătoare,
să-li dai seama de situatie!".
Iubirea de adevăr mă obligă insă să spun că nu avea decât partial dreptate: desigur,
erau mult prea multi lucrători pentru micul şant - sondaj intreprins acolo. Dar degajarea
unor suprarete trebuie răcută numai după ce şantul sau şanturile de sondaj precizează
existenta unuia sau a mai multor stra.turi de cultură şi prezenta unor locuinte sau a altor
complexe (gropi etc); dacli se sapă de la inceput suprarete mari, există riscul să nu se poată
observa bine straligralia şi să nu se poată delimita direritele niveluri şi complexe. Dar, lireşte,
pe atunci eu habar o-aveam de aceste lucruri. Orlcum, ln săptămânile urmlltoare s-au săpat,
ceva mai la nord, două mari suprarete, totalizând mai multe sute de metri pătrat!, dar
terminarea rondurilor alocate nu ne-a îngăduit să atingem baza nivelurllor de cultură.
Pentru orice arheolog, începător raptul că apar din pământ lucruri ce zac acolo de
milenii, constituie, desigur, o senzatie. Citisem şi eu câteva clirti de arheologie - dar până la
data aceea nici una de preistorie - şi deci ştiam că In multe locuri se aliă ascunse In pământ
aşezări străvechi. Dar una este să citeşti o carte şi să priveşti ilustratia ei, şi alta este să vezi
cum, sub ochii tăi, apar In liecare clipă direrile cioburi - uneori şi vase Intregi - precum şi
tol relul de alte obiecte - topoare, cutite şi săgeti de silex, dălti de platril şlerultă, statuete de
lut şi de os şi chiar fragmente din mici piese de aramă.
Dacă ne-am dus la Sultana cu maşina Magistrului, adicâ in cele mal bune conditii
posibile, Intoarcerea la Bucureşti n-a mal rost tot atât de comodă. intr-adevAr, In ararA de
căruta angajată pentru a transporta la Bucureşti, chiar până la muzeu, sutele de pachete
continând cioburile şi direritele obiecte descoperite - inclusiv râşnite de piatrA de multe
kilograme liecare - am mal tocmit o cărulil să ne ducă, pe Andrleşescu şi pe mine, pănl la
gara Lehliu, de pe linia Constanta, adică pe putin vreo treizeci de kilometri de drum. Din
pAcate, această căru!il nn avea aşa- zisul "'eagAn"; pe scândura din ra!il, pe care pdea
proprietarul cărutei şi mâna caii, mai IncApea nnmai Andrieşescu, Iar In rundul cărutei pe
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un maldăr de paie, eu mi-am făcut un culcuş, in speranta că va n destul de bine. Dar, pe
măsură ce se scurgeau kilometrii, paiele se presau şi căruta mă zguduia şi mă hurduca din
ce in ce mai îngrozitor, provocându-mi crampe cumplite in tot abdomenul, cum n-am mai
simtit decât multi ani după aceea, în 1936 - când am avut o criză de apendicită care m-a dus
repede pe masa de operatie.
Desigur, nu puteam pretinde să se meargă la pas, căci n-am mai n prins trenul, şi astfel
prima mea călătorie arheologică cu căruta a fost şi cea mai putin plăcută.
La câteva zile după aceea, impreună cu Radu Vulpe - el incheiase sondajele de la
Coconi, aşezarea getică de la câtiva kilometri de Sultana, am pornit in prima periegheză
sistematică făcută de-a lungul terasei Dunării, de la vărsarea Mostiştei in Dunăre şi până la
Călăraşi.
Pentru nespecialişti, este necesar să spun că acest cuvânt de origine greceascA indică
o cercetare făcută "pas cu pas" pe teren pentru descoperirea diferitelor resturi de aşeziri
vechi. Această cercetare făcea parte din am piui plan întocmit de Maglstru pentru ridicarea
hirtii arheologice a jării, lucrare ce trebuia continuată de-a lungul multor ani, cu toate
''fortele" arheologice disponibile, pentru ca, pe de o parte, să se identiftce toate punctele de
importantă arheologică, iar pe de o altă parte să se prevadă măsuri In vederea conservirli
şi a împiedicării distrugerii lor prin diferite alte lucrări.
Cu prilejul acestei periegheze arheologice, noi am redescoperit şi aşezarea eneolitică
de lângă satul Cuneşti (la data aceea nu ştiam insă că, in timpul războiului, germanii făcuseră
acolo un mic sondaj), unde a săpat in 1936 Dorin Popescu. Păcat că n-a stiruit, multumindu
se şi el numai cu două sondaje, contrariat de faptul că o bună parte din aşezare fusese folosită
drept cimitir acum câteva secole. Localnicii spuneau că acolo ar n chiar un cimitir turcesc,
dar nu mi se pare deloc verosimil, deoarece nu ştiu că zona aceea să n făcut vreodată parte
din vreo raia turcească; e mai probabil vorba de un cimitir prefeudal sau feudal.
Dar cea mai importantă descoperire făcută In periegheza noastră din 1923, a fost
aşezarea neolitică de pe insula (grindul) Ulmilor, din mijlocul lacului Boian (astăzi secat şi
el), cunoscută acum de toti arheologii. intr-o după amiază, destul de târziu· ajungind la
malul lacului - am zărit insula cu ulmii mândri şi cu grindul ce se pronla destul de bine la
orizonL Am trecut cu o barcă pe insulă, am colindat-o toată, descoperind mai intâi aşezarea
leii (numită ulterior Boian B, apartinind culturii eneolitice numită cultura Gumelnita. ca şi
aşezarea de la Sultalfll) , iar spre seară - chiar spre capătul de răsărit al malului nordle al
insulei - am descoperit şi cealaltă aşezare (Boian A). Pe plaja lacului erau aici lngrămădite
mii de cioburi, foarte multe decorate cu motive geometrice e11cizate (şah, spirale etc.) şi
umplute cu o substanjă albă de încrustatie, cum nu mai văzusem nici unul dintre noi.
Entuziasmati de aceste descoperiri, adunam mereu cioburl şi nu ne mal săturam, deşi se
umpluseră desagii şi nu mai aveam nici hârtie pentru pachete; tot am mai n adunat, dacă o
ar n inceput să se lase inserarea.
Când - la sfârşitul perighezei - ne-am Intors cu "recolta" la Bucureşti, cioburile
ncizate de la Boian au stârni! senzatie, iar asemănarea lor aparentă cu ornamentarea
nclzată a unei ceramici timpurii hallstattiene de la Dunărea de Mijloc - deci din prima epocă
a nerului - 1-a făcut pe Magistru să cread4 că sunt din acea vreme. De aceea, pe harta
publicată in Getica (intocmită cam prin 1924 - deci Inainte de săpăturlle lui V. ChristeKu din
1925 de la Bolan şi ale lui 1. Nestor de la Gllna din 1926, care aveau să dovedeascA firi
posibilitate de îndoială că este vorba de o aşezare neo-eneolitică - aşezarea de la Bolan
ngurează drept hallstattiană. Este drept lnsă că acolo s-au gislt şi unele gropi cu vase din
prima epocă a nerulul.
Peregrinările de citeva zile cu Vulpe au fost foarte plăcute. El nu era deloc Increzut
şi nu-şi dădea ifose (cum făceau multi studenti diu anul IV!), Iar peutru mine nperlenta era
cu totul nouă şi interesantă, cu toatil prlmltivltatea de abmci a vietii de la tari - căci numai
rareori, In casele unde poposeam, ni se didea şi vreo mincare caldA, mnltumlndu-ne mal alea
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cu lapte, brânză şi cutii de conserve. Paturile, chiar când erau aşternute cu multe cergi, erau
tot atât de tari ca lavila de la Sultana, iar puricii erau numeroşi chiar in casele curate, din
cauza podelei de lut; dar expeditia m·a interesat şi mi-a lăsat amintiri trainice.
in ultima zi, în apropiere de Călâraşi - după ce colindasem "Măgura Călăraşilor" ,
intrasem în Borcea să racem baie, când valurile iscate de un vapor in viteză ne-a silit să ruglm
repede goi-goluti, la mal, sub privirile amuzate ale pasagerilor, pentru a ne pune la adăpost
hainele lăsate acolo.
Grindul numit "Măgura Călăraşilor" - o imensă aşezare getică Latene • era pe
vremea aceeacultivat în întregime de un grădinar; materialele scoase la suprarată in arătură
dădeau.impresia unei locuiri bogate, iar pozitia Măgurii justinca această impresie.
In a doua jumătate a lui septembrie, Magistrul mi-a comunicat că mă va numi asistent
la muzeu pe ziua de 1 octombrie, adică exact când începeam anul m de facultate. De data
aceasta nu m-a mai întrebat decll am nevoie de slujbă... Iar eu eram in al nouălea cer, cum
se spune, nindcă mi se împlineau visurile mai devreme decât puteam spera.
Peste câteva zile, anându-mă in muzeu cu Gh. Ştdan şi discutând in rata vitrinelor
cu putinele vase şi obiecte preistorice expuse atunci, îi povesteam cam cum arată unele dintre
obiectele descoperite la Sultana. Vechile colectii preistorice ale muzeului - provenind In
special din colectia lui Cezar Bolliac - erau ingrămădite in câteva vitrine dintr-una din cele
patru săli mari, anate la parterul Universitătii (in aceeaşi sală erau expuse şi o serie de vase
greceşti din colectia Mavros, iar intr-o vitrină "safe" se ana copia tezaurului gotic de la
Pietroasa (originalele nind păstrate în tezaurul Băncii Nationale).
În timp ce stăteam de vorbă, iată că apare Magistrul, se opreşte lângă noi şi-mi spune
râzând: "Îi raei şcoală şi lui?"; iar apoi mă întreabă dacă Metaxa a făcut formele pentru
numirea mea. l-am spus că Metaxa mi-a comunicat că s-a cerut numirea mea ca asistent
suplinitor în locul lui C. C. Giurescu, pe timpul celor doi ani cât acesta urma să stea in Franta
ca membru al Şcolii Române de la Fontenay-aux-Roses, de lângă Paris.
- "Măi, al dracului grec!" - a exclamat Magistrul - "face tol cum vrea el. l-am spus
că situatia lui Giurescu o aranjez eu altrel, când se Intoarce de la Paris, căci doar n-o să
rămână la muzeu!"
Din păcate lnsă, lucrurile au rămas aşa cum le făcuse ''Grecul" şi din această pricinA,
în octombrie 1925, la Intoarcerea lui Giorescu de la Paris, eu am rămas timp de trei luni fără
post, până ce el a rost numit profesor secundar titular la 1 ianuarie 19Ui. Recunosc lnsă că
Giurescu mi-a dat mie salariile pe acele luni.
Plângându-mă lui Andrieşescu de situatia creată, mi-a răspuns (In octombrie 1925):
"Lasă, domnule Vladimir, de Indată ce mi se face catedrA, te numesc asistent".
De rapi, no-i pot reproşa lui Metaxa că procedase aşa, căci era nresc să ne legat
suneteşte de tinerii ''mai vechi" de la muzeu, având şi o anumită rezervă fală de cei "noi".
Făcuse parte din prima generatie de studenti şi discipoli ai lui Pârvan, dinaiote de război,
chiar In timpul primilor ani de profesoral ai Magistroloi, iar la data când am fost eu numit
la muzeu, el ocupa postul de "conservator", venind In grad după Ion Andriqescu, sobdlrector
din 1919, când rostul subdirector D. M. (Mitică) Theodoresco - In tinerete studentul şi unul
dintre putinii colaboratori ai lui Gr. Tocilesco - l"usese numit profesor de arheologie la noua
Universitate românească din Cluj.
Scund (poate chiar mai mic decit Morno), cn părul pe atunci destul de bogat şi lncă
cu totul negru, cu o mustală neagră stufoasă, tăiată pntln "pe oală", Harllos Metan era In
acelaşi timp şi asistent la catedra de arheologie a profesorului Morno, căruia 1-a fAcut ani
de zile proiectiile şi apoi, In anii ormiltori - când s-a schimbat regulamentul şi Joii studentii
racultătil noastre dădeau buzna la arheologie pentru un examen de completare - el a corectat
mii şi mii de teze de examen. Foarte devotat Magistrolol şi muzeului, a devenit totuşi, treptat,
un birocrat "de primă mână".
Cu prilejbl centenarnloi naşterii Magistruloi Vaslle Pilrvan, prietenul Dorin Popescu
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a publicat, Intr-o broşură editată de Muzeul de Istorie al României, câteva duioase amintiri,
In care s-a strecurat şi o gre�lă. Intr-adevăr, el n-a rost numit asistent la Muzeul National
de Antichităli in 1923 ca suplinitor al lui C. C. Giurescu (plecat in Franta, cum am amintit
mai sus), pentru simplul motiv că In acel post am rost numit eu, pe data de 1 octombrie 1923.
Dorin a intrat in "circuitul arheologic" - ca să spun aşa - abia in anul următor, odată ca
Gheorghe Şteran, cu Vasile Christescu şi cu Hortansa Dumitrescu -viitoarea mea sotie-, llind
numit la muzeu in toamna lui 1924, ca suplinitor al unuia dintre sotii Vulpe, plecati atunci
la Şcoala Română din Roma; iar Vasi le Christescu a rost numit asistent la catedra
Magistrului, in locul lui Grigore Florescu, plecat tot atunci la Şcoala de la Roma.)
Multi ani mai târziu, când - in urma demisiei lui Andrieşescu - eu am rost numit
director al muzeului, am avut roarte mult de rurcă cu Metaxa din cauza relului său de a lucra:
avea o adevărată teamă să definitiveze un talk!l sau un dosar (deşi pe atunci toate erau încă
destul de putin complicate la Muzeu!) şi nici o lucrare nu putea ajunge la Minister decât In
ultima zi prescrisă şi In ultimul ceas Inainte de inchiderea registraturii!
Carte ştia destulă, invătase mult şi temeinic, aşa cum se invăta inainte de primul
război mondial; desigur că ştiuse perrect şi latineşte şi greceşte; se poate spune însă că, in cei
peste 25 de ani cât a runctionat la muzeu, n-a realizat mai nimic din punct de vedere ştiintific.
Inainte de primul război, a scris o lucrare despre Poduri de marcă de la Tomis, publicată in
"Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", dar după aceea, o singură dată, in 1942, am
reuşit să-I rac să redacteze un tabel cu identificarea monedelor romane aliate intr-un tezaur
de obiecte de podoabă dacice de argint, găsit la Poiana (Gorj). După moartea Magistrului,
In 1927, publicate in schimb o amplă bio-bibliografie a acestuia, in volumul comemorativ din
revista "Arhiva pentru ştiintă şi rerormă socială", condusă de proresorul D.Gusti.
Până prin 1925 ,se ducea in fiecare vară la şantierul de la Histria, dar nici in legătură
cu activitatea de acolo - fireşte sub conducerea Magistrului - nu a publicat vreodată ceva.
Din câte am aliat, a răcut însă un gest roarte rrumos pentru un coleg şi prieten pe care il
pretuia: atunci când Vasile Pârvan, in calitatea sa de director al Şcolii Române din Roma,
nou innintată a rAcul recomandările pentru prima serie de membri ai Şcolii şi cum, fireşte,
nu erau locuri pentru .toti roştii lui elevi, Metaxa a renuntat in ravoarea prietenului său
G.G.Mateescu şi acesta a plecat la Roma (in 1922, dacă nu greşesc), răcând parte din prima
serie de membri ai Şcolii, împreună cu Paul Nicorescu şi cu Emil Panaitescu, ca arheologi,
o dată cu alti membri de alte specialităli, printre care şi Alexandru Marcu, viitor proresor
de italiană la Universitatea din Bucureşti.
Metaxa a trăit toată viata singur cuc şi, deşi până in 1938 a avut mereu două salarii
(unul la muzeu şi altuUa racultate), nu avea niciodată bani; dormea pe un pat de campanie
In biroul lui de la muzeu (chiar şi după 1932, in localul din str. 1. C. Frimu, unde se aliă astăzi
Institutul de Arheologie), până in aprilie 1944, când a murit la spital de o meningită
inrectioasă rulgerătoare. Se pare că multă vreme (dacă nu chiar intotdeauna) şi-a ajutat
ramilia - la Giurgiu şi la Urziceni -, inclusiv pe un rrate invalid de război, dar cred că era şi
putin nechibzuit. In ultimii ani, umbla de-a dreptul cu coatele rupte, aşa încât, in 1942 a
trebuit să-I trec pe un ştat de diurnă pentru plata unor ore suplimentare pe trei luni spre
a-i putea cumpăra un costum nou de la "Cehoslovaca". De teamă să nu cheltuiască banii pe
alte lucruri, am mers cu el când şi-a ales costumul, ceea ce se pare că 1-a cam supărat, căci
peste un an mi-a reproşat că l-am dus ca pe... un băiat de prăvălie. Poate că am procedat
greşit, dar cel putin in ultimii doi ani ai vietii a avut haine ca lumea.
Marea lui pasiune devenise numismatica. Pritocea şi aranja mereu cele câteva zeci
de mii de monede antice din colectia Muzeului şi am dus cu el o "luptă" de doi-trei ani până
când am reuşit să-I determin să expună o serie importantă intr-una din sălile muzeului (In
care runctionează şi acum Sectorul numismatic al Institutului de Arheologie). N-aveam,
fireşte, competenta să controlez rezultatele muncii lui, dar din câte mi-am dat seama a răcut
treabă roarte conştiincioasă şi succesorul lui la acest sector al muzeului, Bucur Mitrea, numit
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asistent în 1942 la propunerea mea, cred că n-a avut prea mare bătaie de cap cu colectiile
orânduite de Metaxa (când a luat totul in primire)
Dintre celelalte "personaje" ale muzeului şi ale seminarului Magistrului din anii
aceia, cel mai pitoresc era rără îndoială Moş Ion, şerul gardian, despre care am mai amintit,
moştenit de pe vremea lui Tocilescu; colindaseră împreună pra in lung şi In lat, insotiti şi
de desenatorul Pamm Polonic, pe la toate castrele şi valurile de pământ (pe vremea aceea
presupuse a n rost toate romane). Când l-am cunoscut eu, avea aproape 60 de ani, dacă nu
mai mult, mai păstrând abiacâtiva dinti în gură, fiind slab şi roarle inalt, umbla adusde spate
şi cu genunchii putin indoiti. Duminica stătea şi el jos, in muzeu, cu ceilalti moşi - "gardieni"
ai muzeului, dar in zilele de lucru, aşa cum am mai spus, stătea curundat în străvechiul lui
rotoliu cu arcurile rupte de la uşa Seminarului, la etajul n, nimeni neputănd intra nici acolo,
nici in cancelaria Magistrului, rără ştirea lui.
"Ce mai citeşti, moş Ioane?", il intrebam adesea, iar el dădea din umeri şi răspundea:
"la, pe astea vechi, că le-am uitat".
Intr-adevăr, citea mereu aceleaşi romane in rascicole,silablsind cu glas tare cuvintele.
Cind incepea să-mi povestească cum cutreierase tara cu Tocilescu In trăsură, i se luminau
ocldl. Dacă m-aş n gândit să-mi notez cele ce-mi povestea el, am n avut astăzi un adevărat
"comentariu" la manuscrisele lui Tocilescu şi ale lui P. Polonic, păstrate acum la Biblioteca
Academiei.
De cum se răcea vară şi începea campania de săpături la Histria, el pleca la şantier
(tDalnte rusese şi pe la celelalte şantiere) şi, până toamna târziu, tot scotocea cu ranga prin
zidul cetAtii, dând mereu la iveală inscriptii şi alte monumente rolosite drept pietre de
c:oastructie cu prilejul reracerii zidului, după pârjolirea celătli, in secolul al ID-Iea, de către
MII năvălitori in Imperiu. Şi se bucura tot atât de mult ca Magistrul, atunci când mai găsea
cite o nouă inscriptie şi mai ales când vedea că aceasta e mare şi bine păstrată.
A rămas in slujbă şi după moartea Magistrului, până ce a rost pensionat pentru limită
de virstA (pe care o depăşise de mult!). Dar şi după aceea a locuit la muzeu, până in 1932 1a
p!111erul UniversitAtii, iar din 1932 până la moarte (nu-mi amintesc anul), in noul local. C:: ând
a murit, l-am plâns toti cei ce l-am cunoscui - şi pentru el şi pentru tol trecutul muzeului şi
al arheologiei româneşti cu care se identificase timp de peste cinci decenii.
Ceilalti ''gardieni" erau, în anii aceia, nişte bieti moşnegi slabi şi pirpirii de-i puteai
da Jos cu un singur deget. Dar intelepciunea guvernantilor nxase asemenea salarii pentru
aceste posturi, încât nu se găseau pentru angajare decât oameni deveniti incapabili pentru
orice muncă. Lasă că nici salariile personalului ştiintific nu era mai de Doamne ajută, tot din
aceeaşi mare intelegere pentru problemele culturii. Căci '1uminatii"birocrati de la minister
declarau că n-au cum să ne incadreze, muzeul fiind - după conceptia lor - un... depozit de
cultură, şi de aceea eram plătiti cam ca nişte impiegati-contopişti începători. Ciudat este că
şi astăzi, cercetătorii ştiintinci ai unora dinrte institutele Academiei, cu studii şi titluri care
I-ar indreptăti să ne pe acelaşi plan cu personalul didactic universitar, au salarii mai mici
decât proresorii secundari.
Deşi Histria este o cetate cunoscută aproape de toată lumea, pe atunci numai putini
ştiau de ea şi incă mai putini o vizitau. Era aproape o cetate în pustiu şi, in primii ani dupA
inceperea săpllturilor, până au rost construite, in vecinătate, clădirile destinate conducătorului
şantierului şi colaboratorilor lui, Vasile Pârvan stătea şi el intr-un cort, ca toti ceilalti.
Construită - după cum se ştie - de coloniştii greci veniti de pe coasta Asiel Mici, de la
Milet, In secolul VU î.e.n., Histria a rost cea mai importantă cetate grecească - şi apoi romanA
şi bizantină - de pe litoralul vestic al Mării Negre, apropierea ei de Gurile Dunării,
asigurându-i încă de la intemeiere o situatie privilegiată în comertul dintre lumea grecească
şi regiunile de la vest şi nord-vest de Dunăre, locuite de băştinaşii geti.
Încă din prima campanie de săpături, intreprinsă de Vasile Pârvan in 1914, se
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descoperiseră şi resturi datând chiar din secolul intemeierii cetălii. Din păcate, moartea
timpurie a Magistrului nu i·a dat răgazul necesar să publice toate descoperirile rAcute pănă
la acea dată, cu exceplia numeroaselor inscriplii greceşti şi romane, pe care le-a studiat cu
o acribie de epigralist desăvârşit şi cu ample comentarii istorice.
Reriicută de câteva ori in urma distrugerilor cauzate de direrite războaie şi invazii,
zidul ei impunător construit in secolul m al erei noastre, după invazia goticii, şi termele
romane, ruseseră degajate chiar in cursul campaniilor conduse de Magistru, ca şi alte
construclii din interior. Săpăturile ulterioare, atât dintre cele două războaie mondiale, cât
şi acela de după 1949, când s-au reluat cercetările de un colectiv condus de acad. pror. Emil
Condurachi, au scos la iveală alte incinte de ziduri mai vechi, iar in interiorul cetălii propriu
zise s-au dezvelit câteva monumente arhitectonice importante, de la templele greceşti din sec.
V. i.e.n., până la unele palate romano-bizantine din sec. VI-VD e.n. Astăzi la Histria se afli
o roa_rte rrumoasă şi incăpătoare clădire pentru păstrarea colecliilor descoperite in săpături.
Acelaşi lucru trebuie spus şi despre Mangalia, unde · in clădirea pentru coleclllle arheologice
• a rost incorpora! şi turnului in care acum câteva decenii s-a descoperit, In sarcoragul celui
inmormântat, şi un manuscris din timpul coloniei greceşti. Din păcate însă, In contact cu
aerul, manuscrisul s-a deteriorat şi deci nu a putut li citit.
Şi, liindcă am stăruit pulin asupra Histriei, nu mi se pare lipsit de interes să amintesc
un episod cunoscut astăzi de prea pulină lume. in primii ani după războiul din 1916-1918,
Magistrul s-a hotărât să construiască un impunător muzeu, in stil de templu grecesc, chiar
intr-unul din collurile cetălii, unde ruinele antice nu păreau prea importante. Din păcate
insă, n-a cerut avizul unui arhitect spre a se putea constata dacă terenul este destul de tasat
pentru o asemenea construclie, mullumindu-se să racă apel la cunoştinlele desenatorulol
Muzeului l'!alional de Antichităli, D. Pecurariu. Acesta, rără a race sondajele necesare, a
intocmit un plan grandios, Iar construc11a a rost destul de repede terminată. inainte insă ca
muzeul să lie mobilat, zidurile lui • construite din blocuri masive de piatră, pe un teren
instabil · au inceput să se lisureze; aşa Incit clădirea a trebuit să lie dărâmată! Cei peste
200.000 de lei cheltuill au rost insă restltuill Ministerului de Maglstru, din banii personali,
pentru a se evita orice disculle.
Asistentul de epigralie greacă şi latină de la catedra Magistrului (rusese un timp şi
asistent la muzeu), Papazol, era un om lin şi de treabă. Se spunea chiar că ştie carte şi- intr·
adevăr, in cei doi ani cit am răcut cu el epigralie latină, am invălat multe lucruri • copleşlte
insă şi alungate apoi din memorie de preistorie!
Prin 1925 el a plecat la Paris să-şi pregătească un doctorat, dar s-a intors curând şi,
trecând u-şi examenul de capacitate, a intrat in invălământul secundar, liind numit proresor
la (sau şi la) Seminarul Pedagogic Universitar. Li 1928-1929, cănd am urmat şi eu acest
seminar, am audiat câteva dintre lecliile lui la clasele a VD-a şi a VID-a şi m-am speriat:
nu avea nici o autoritate, băielii nu invălau nimic şi răceau un zgomot inrernal in timpul
lecliilor. Câtă deosebire intre el şi celălalt proresor de greacă şi latină de la Seminartll
Pedagogic • Scarlat Lambrino! Dar despre aceasta mai târziu, căci pe I-ambrino nu l-am
cunoscut bine decât in 1928, când m-am intors de la Roma. Amintesc numai că, după leclllle
practice, Papazol mi-a dat nota 10 şi, având nota 9 la o lucrare SC{isă la pedagogie, cerută
de regulament, pe care mi-a dat-o asistentul proresorului Ion Pogoneanu • directonl
Seminarului ·, mi s-a intocmit un certilicat cu media 9,50, cum era normal. Pogoneanu însă,
văzând că luasem nota 10 la Lambrino (ceea ce nu se mai intâmplase), a inapoiat certilicatul
secretariatului, dând dispozilii să mi se treacă media 10.
In dârşit, câteva cuvinte despre bibliotecara Seminarului, domnişoara Cornella
Baştiurescu: o tânără f"rumoasă (când am intrat eu la Universitate era, cred, in anul IV sau
tocmai terminase Facultatea), care însă n-a răcutştiinlă, devenind o bună proresoară de liceu
şi chiar directoarea unui liceu comercial din Bucureşti. S-a măritat In 1930 cu arhitectul

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

.,

Costescu, şi el rost membru al Şcolii Române de la Roma, care a murit acum câtiva ani.
in primăvara lui 1924 s·a tinut la Bucureşti primul Congres International de
Bizantinologie, al cărui preşedinte a rost Nicolae Iorga; din comitetul de organizare, cu rol
important răcea parte şi Magistrul nostru. Când s-a anuntat că vor începe să sosească
oaspetii, Magistrul ne-a cerut, lui Dorin şi mie, să ne ducem la gară şi să aşteptăm sosirea
Orient- Expresului ce venea d� la Belgrad. Destul de incântati de rolul ce ni se atribuia, in
dimineata când a sosit trenul şi din vagonul de Belgrad a coborât proresorul N.Vullc de la
Universitatea de acolo, bine cunoscut in domeniul studiilor clasice şi medievale, ne-am dus
direct ia el: l-am recunoscut după descrierea Magistruhri: nu era prea înalt, nici voinic şi avea
bărbută neagră. Ne-am prezentat şi l-am condus la un taxi - pe atunci taxiurile bucureştene
e: �u maşini deschise, cu "coviltir"; ne-am aşezat toti pe bancheta din spate, unul in dreapta
şi celălalt in stânga lui Vulic, căutând să intretinem conversatia în rranceza noastră cam
ş.chiopătândă din punct de vedere al accentului ... Când, din rosta stradă general Berthelot,
taxiul a intrat în Calea Victoriei, eu m-am grăbit să-i spun proresorului Vulic că aceasta este
artera principală a capitalei noastre, dar Dorin mi-a şoptii că m-am grăbit şi că ar li trebuit
să li aşteptatpânăajungeam in Piata Palatului, la Hotelul Alhenee Palace, unde erau găzduiti
oaspetii, deoarece pe atunci portiunea Căii Victoriei dintre str. Berthelot şi Piata Palatului
nu arăta prea strălucit. Dar când am ajuns la hotel, cu Ateneul la doi paşi, cu Fundatia
Universitară ceva mai incolo şi cu blocurile din jurul rostului palat, cred că impresia
oaspetelui n-a rost deravorabilă, mai ales tinând seama de relul cum arăta pe atunci
Belgradul. La acest congres l-am ascultat printre altii şi pe marele savant Charles Diehl ,
care era inalt, subtirel şi cu un cioc care-i prelungea figura aproape ascetică.
In anul şcolar l923/l924am ascultat primul curs de preistorietinul de Ion Andrieşescu,
proaspăt numit conrerentiar, după ce îşi trecuse examenul de docentă. De rapt, a rost o serie
de lectii despre principalele statiuni neolitice din Europa Centrală şi Sud-Estică şi trebuie
să spun că atunci am învătat primele şi ultimele lucruri de la Andrieşescu. Ţinea lectiile tol
In sala Seminarului şi, înainte de a începe să ne vorbească (sau, mai corect spus, să ne citească,
deoarece el nu a avut niciodată talent oratorle, citindu-şi chiar şi conrerintele publice),
umplea tabla cu zeci de desene, copiate pe hârtie de calc şi prinse cu pioneze. Aşa am aliat
atunci despre neoliticul lesalic - de aşezările de la Sesklo şi Dimini, căci cam la atât se
reduceau în general cunoştintele în acest domeniu pe vremţa aceea, deoarece, în timp ce
studiase în Germania nu apăruse încă şi cartea cercetătorilor englezi A. 1. B. Wace şi M. S.
Thompson, Prehistoric Thessaly; apoi despre Butmir din Bosnia (cu splendida sa ceramică),
despre Lengyel din Ungaria (pe care-I citea Lenigel, până când Dorin, care ştia ungureşte,
i-a atras respectuos atentia că nu-l pronuntă bine) şi despre alte statiuni de care nu-mi mai
amintesc.
Pentru lectiile de seminar, văzând că Dody ştie bine nemteşte, i-a cerul să traducă la
fiecare sedintă câte un capitol dintr-o lucrare, oarecum de popularizare, a vestilului
arheolog austriac M. Hoernes, apărută în trei mici volume în colectia "Goschen (Steinzeit.
Bronzezeil

şi

Eîsenzeit).

Cursul Magistrului din al treilea an al trilogiei !ratând despre istoria romană el a lixal
pentru lucrările de seminar problema succesiunii la tron a împăratilor, în runctie şi de toate
rudele moarte înainte de a ajunge să domnească. Mi-a revenit problema succesiunii lui
Auguslus - această lucrare fiind prima la seminarul din acel an şcolar. Tol atunci Hortansa
a tinut o remarcabilă şi remarcală lucrare despre celebrul prerecl al praeloriului din timpul
împăratului Tiberiu - Sejanus, sustînănd că figura acestuia a rost în general tendentios
prezentată nu numai de ••scriptores Historiae Augustae", dar şi de majoritatea istoricilor
moderni. Peste câtiva ani, multi dintre istoricii străini care s�au ocupat din nou cu această
problemă s-au oprit la aceeaşi concluzie� deşi bineinteles, nu avuseseră cum să cunoască
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concluzia Hortansei.
in cursul iernii, Magistrul hotărând să plece la Roma după (sau putin înainte d•l
vacanta Crăciunului, a tinut câte şase ore de curs pe săptămână. Intr-o zi m-a luat cu
"căruta" lui şi m-a dus la tipografia "Cultura Natională" din Calea Şerban Vndi
(proprietatea, la acea dată, a editurii cu acelaşi nume, al cărui director era chiar el), ti
m-a prezentat maestrului Tomek, cel ce se ocupa în mod special de volumele anuarulul
Ephemeris dac o . romana al Şcolii Române din Roma, anat tocmai atunci sub tipar. L-a ru11a1
să mă tină pe mine la curent cu mersul lucrului, pentru ca, la nevoie, să-I pot inrorma pe •1
la Roma, şi să mă initieze cu acest prilej în tainele tiparului. De rapi, o oarecare experienli
în acest domeniu aveam, căci de multe ori răcusem corecturi unor articole ale tatălui meu,
iar când eram mic, înainte de război, mă duceam adesea la tipografia "Minerva"- instahol.ll
la primul etaj al clădirii devenită apoi "Cartea Romănească" (unde este acum librăria
"Mihai Eminescu") şi priveam cu uimire cum maeştrii linotipişti bat la un aparat cu clape,
ca la maşinile de scris, şi dintr-o deschizătură laterală - apar rândurile de plumb gata
turnate •.. Nu o dată, anând că sunt fiul redactorului şer al ziarului Minerva, linotipiştii imi
compuneau câte o placă- rănd cu numele meu, ceea ce mă bucura grozav, în relul acesta
putând să-mi pun parara pe toate cârtile din biblioteca mea.
Tot in timpul lipsei din tară, Magistrul i-a pus la dispozitia lui Andrieşescu cancelarla
lui, pentru a întinde şi studia materialele descoperite la Sultana, până atunci depozitate
provizoriu, în cea mai mare parte, într-una din sălile Sectiei de artâ bisericească de la
parterul muzeului, sala bineinteles închisă atunci vizitatorilor. Astfel, de la primele săpături
preistorice s-a văzut ce spatiu mare trebuie pentru sistematizarea şi studierea materialelor,dar
această problemă a spatiului de lucru n-a rost rezolvată definitiv nici astăzi - cu exceptia unei
perioade de câ!iva ani, între 1927 şi 1935, când ni s-au pus la dispozitie săli multe la etajul
IV al noului local al Universitâtii. În cancelaria Magistrului eu mă chinuiam atunci să
întregesc direritele vase de la Sultana, deşi nu aveam la îndemână decât nişte tuburi de
Sinteticon şi clei, materiale cu totul necorespunzătoare, aşa încât era o adevărată muncii de
sisif; abia lipeam la un loc două - trei cioburi şi ele se şi dezlipeau, când le puneam la uscat
pe soba de tinchea ce încălzea cancelaria!
Revenind însă la Tomek, mai trebuie să spun că era de origină ceh, stabilit de multi
ani la noi. Fiind un specialist de mâna intii din punct de vedere tehnic, lui i se datoresc in mare
măsură admirabilele conditii în care au apărut mai întâi publicatiile Şcolii din Roma şi apoi
anuarul arheologic Dacia.
in apropierea vacantei de Paşti din 1924, s-a zvonit că va avea loc o vizită politici
foarte importantă a şefului guvernului Ion I. C. Bratianu - la Instanbul (pe atunci inci
Constantinopol), pentru discutarea unor probleme cu creatorul Turciei moderne, Mustafa
Kemal Paşa - viitorul Kema Ataturk. Pentru a se da un reliefşi mai mare vizitei, s-a organizat
şi o excursie studentească, la care ne-am înscris şi unii dintre noi - Hortansa, Lena Eftimiu,
Dody şi cu mine. Până la urmă, nu ştiu din ce motive, din vizita politică initial plănuită,
n-a ma• rămas decât o simplă excursie studenteascA. în ararA de o scurtă plimbare de o zi la
Rusciuk, cu proresorul Mehedinti,şi de ncursia răcută la Belgrad, aceasta era prima nOBStri
adevărată călătorie in străinătate; nu-i deci de mirare ci Bosr!'rul şi tot ce am văzut apoi noi,
ne-a entuziasmat, La intrarea in Bosfor, vasul a oprit putin, probabil pentru a aştepta pilotul;
privind de sus, de pe puntea superioară, apa de lângă vas părea aproape neagră, aşa cii ne
am inchipuit cii de aceea i s-a spus Marea Neagră.
Săptămâna aceea am văzutatâtea Jucrurl lncât s-au sedimentat mai greu In amintirile
nOBStre. Am fost găzduiti la marele liceu ""Galata Seray"", In plin centrul oraşului, studentii
turci, foarte prietenoşl, răcându-ne o primire cordială; ne insoteau pretutindeni,
lmprumutându-ne fesurile (pe atunci nu fuseseră lncil interzise) pentru a ne fotograna cu ele
pe cap. în afară de Instanbul, am vizitat Scutari, Insula Prlnkipo şi Brnsa, In Asia Mică, cu
celebrele moscbei ale sultanilor cuceritori, dar şi cu insecte nesitule In camerele hotelului.
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1 • lr ... .., mergea cu un trenulel cu linie îngustă şi cu vagoane deschise, ce pleca din portul
\lwonva d� pe lirmul Mării de Marmara; linia urca in serpentine până ajungea pe platoll,
• • hrnaul unor Januri de grâu presărate din belşug cu maci roşii. Pe platou, privirea
• ... ln.ka de o parte Marea de Marmara, de un albastru delicat, până departe spre
1 ·-lanllnopol, iar de cealaltă parte, spre interior, câmpia ce se intindea până la munlii din
, .... ru plscurlle albe de zăpadă, sub care se pitea Brusa.
lnvAJIISem de la studentii turci cântecul prin care se proslăvea victoria lui Kemal Paşa
""'"''lu arecllor şi o cântam şi cu ei şi singuri, incepind cu versul "lzmir daglarinde, cici
• .., ....... . după fiecare strofă urmând invocarea ''lasa, Mustafa Kemal Paşa, laşa!", ceea
• • w lraduceau cam in felul următor: "Pe dealurile Smirnei innoreau trandafirii, când
uapurl� noBStre i-au zdrobit pe greci - Trăiască Mustafa Kemal Paşa, trăiască!"
Ulntre toate clădirile şi monumentele din lnstanbul, mai mult ne-au impresionat
\to .. ·hroa Albastră - mai frumoasă, după părerea mea, decât Sfânta Sofia - şi Muzeul de
\nllchltAJI, cu exceptionalele sale colectii. Sarcofagul zis al lui Alexandru cel Mare ute şi
ot lnoaalabll prin basoreliefurile sale, pe cât de bogate pe atât de delicat sculptate; am
Oldnolrat şi alte nenumărate piese, printre care basorelieful lui Nike Apteras (cea fără aripi),
• orr ltl loagt\ sandaua, piesă a cărei copie se ană in Sala Seminarului nostru) şi ea o operă
• noarr valoare. Şi tot atunci am văzut prima mare colectie de vase greceşti, cele din colectia
"'""''" • muzeului nostru din Bucureşti fiind mult mai putine şi in general de mai mică
• okoarr •rllstică.
Nu ne-am putut insă impăca cu mâncărurile turceşti, pilaful gătit cu seu părăndu-ni
,. do ·• dreptul gretos. Iar baclavalele lor sunt cu totul diferite de cele de la noi ...
llupi Intoarcerea la Bucureşti, Grigore Florescu - atunci asistent la muzeu - a
,,.1•nlzat o excursie ştiintincă la câtevacetâli antice din Dobrogea, la care au luat parte peste
... aroci de studenti de la Seminar. Până la Medgidia s-a mers, fireşte, cu trenul, dar de acolo
l o r . •·lorescu - "Conul Grigore", cum i-am spus noi mai târziu, pănă când s-a prăpădit prea
timpuriu, In 1960 - a obtinut un autocamion cu care ne-am dus mai intâi la Adamclisi şi apoi
e. lllatrla. Am ajuns aici după ce se innoptase: numai zidurile relativ albe ale incintei se
lntruAreau In noaptea fără lună şi abia a doua zi am putut vedea cetatea cu adevărat
ImpunAtoare de pe malul lacului Sinoe, ale cărui ruine erau lncă destul de putin degajate la
..ta aceea. De pe promontoriu! dinspre sud- est privirea cuprindea zarea până departe la
maro, dincolo de lacul Sinoe şi de limba de pământ a Chitucului.
A fost primul meu contact cu cetatea Histria; ori de câte ori mă intorc acolo, imi
amlnte!iC cu melancolie de entuziasmul cu care am păşit dimineata pe impunătoarea ei
puertA, cu pragul de. piatră brăzdat de adânci făgaşe săpate de-a lungul secolelor de carele
antko. l .a lnceputul lunii iunie, Magistrul a stabilit planulsăpăturilor ce trebuiau lntreprinse
dupa terminarea cursurilor şi a examenelor, hotărând ca şi anul acela să-I insotesc pe
Andrlqe!iCu de data aceasta la Zimnicea, spre a începe cercetări In cetatea geto- dacă,
ranooc ulă de pe vremea lui Cezar Bolliac; Radu Vulpe urma să sape la Tinosul, pe malul
rAului Prahova, impreună cu Ec:aterina (se căsătoriseră la inceputul verii, cununati de
�•alatru şi de d-na Simionescu Rimniceanu).
Anind despre aceste repartizări, prietenii Dorin, Ştefan şi Vasile Christescu (ultimul
Intra atunci In anul IV, fiind - ca şi Radu Vulpe - cu un an Inaintea noastră), m-au ru11a1 să
I apun �allistrului că ar dori şi ei să ia parte la practica arheologicâ. Fireşte că m-am 11răbit
ai transmit rugAmintea, primită numaidecât cu plAcere, toti trei fiind cunoscuti de la cursuri
ti wmlnarll, şi BStfel s-a hotărât ca vom merge toti patru împreună cu Andrieşescu.
Inainte de a continua povestirea, câteva cuvinte despre Gheor11be Ştefan şi Vasile
t 'ltrlatnc:u.
Am mai amintit lmprejurărileln care l-am cunoscut pe Gheorghe Ştefan- Ghi!i - cum
l·am spus noi Intotdeauna, deşi el ar n preferat să-i spunem Gică ., aşa că nu revin asupra
wnlor detalii. De statură putin sub mijlocie, slab, cu părul foarte negru, avea lncă de pe
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atunci un inceput de cheile care ulterior a crescut simtitor. Avea o mare uşurinti la
versilicare şi inci inainte de licentă, dacă nu greşesc, tradusese in hexametri vestita parodie
a lliadei · Batracomiemahia (Lupta broaştelor cu şoarecii), dar· din păcate · nu ştiu de ce n·
a publicat-o niciodată, mai ales că nouă ni se părea roarte reuşită şi cred că aşa era. In general
avea un stil roarte curgător, desigur un dar natural, dar şi rezultatul unor bogate lectur.i
literare. Dacă, intocmai ca mine şi Dorin, a inceput prin a race săpături in aşezări preistorice,
ulterior s-a specializat in domeniul antichitătilor clasice şi post • clasice, unde a realizat
lucruri roarte valoroase. Mai tărziu a rost numit. precum se ştie, proresor de istorie antică
la Universitatea din Bucureşti şi multi dintre roştii lui studenti mi-au spus că tinea cursuri
roarte rrumoase.
Vasile Christescu era in schimb un om voinic, mai inalt decât mine şi mai bine legat
• brunet. cu o l"runte lată dar • după aprecierea remeilor • destul de urât. deşi aceasta nu J.
a impiedicat să aibă succese ... Foarte voluntar şi foarte muncitor, inteligent şi citit. a renuntat
şi el curând la preistorie şi s-a dedicat Daciei romane, in acest domeniu publicând lucrări
temeinice. Din păcate, s-a separat destul de curând de sotia lui, deşi avea o rată despre care
acum (trebuie să aibă peste SO de ani) nu mai ştiu nimic.
Un interes deosebit pentru cercetările pre şi protoistorice arătase Magistrul încă din
anul l992 (sau 1921 ) , când făcuse cu colegii noştri mai vârstnici o serie de călătorii, cu maşina
lui, pe la direritele aşezări cunoscute mal demult sau recent identificate. Acestea au constituit
premisele săpăturilor din 1923 de la Crăsani · punctul de plecare al magistralei sale lucrări
Geti ca • de la Sultana şi apoi al tuturor celorlalte săpături din Muntenia, din anii dinaintea
mortii lui. De aceea, intreaga serie de discipoli de după 1920/1921 (de fapt a doua mare serie
de discipoli ai lui), a fost in chip firesc îndreptată spre preistorie. Cu toate lipsurile tineretii
inerente, imprejurărilor din vremea aceea, fără acea initiativă nu s-ar fi putut realiza nimic
din ceea ce s-a răcut mai tărziu, in special începând din 1949. Datorită lui Vasile Pârvan şi
şcolii lui, arheologia românească s-a situat foarte curând după primul razboi mondial, in
prima linie a arheologiei europene, la nivelul celor mai înaintate şcoli arheologice lăsându
le cu mult in urmă pe cele din !ările vecine. Dintre lOii discipolii lui de atunci care au luat
parte activă la campaniile de săpături preistorice, numai Vasile Christescu a renun!at
definitiv după 1926, să se mai ocupe de preistorie, dedicându-se arheologiei şi istoriei
romane, iar Radu 'Vulpe a crezut că poate imbrătişa cu aceeaşi competenti atăt preistoria
cât şi istoria romană. In ceea ce priveşte ultima specialitate, rezultatele sunt apreciate de
toată lumea, dar pe cât de valoroase sunt lucrările lui privitoare la cultura şi istoria geto- dacă
(chiar dacă nu toate identificările lui vor rămâne valabile), pe atăt de discutabile mi se par
unele dintre ipotezele lui In problema neo • eneoliticului. Urmaşii nostri vor judeca desigur
lucrurile fără inevitabilul subiectivism al cercetătorilor contemporani care au puncte de
vedere diferite.
Paralel cu această activitate de teren, începând din toamna anului 1924 (sau poate din
1925), Vasi le Pârvan a linut un curs de antichită!i nationale, axate · in anul in care l-am audiat
• pe cultura geto- dacilor (In legături desigur şi cu Getica pe care o redacta). Intentia lui,
mlirturisită nouă incA de pe atunci, era să cearA Ministerului înfiin�&rea unei catedre de
antichităli nationale, pe care să o ocupe el prin transfer, rămânând ca altcineva să fie numită
la catedra lui de istorie anticA şi eplgrafie.
Planuri care nu s-au realizat niciodată.••
Intr-o dupA amiază de iulie, 1924, am pornit in grup · In l"runte cu Andrleşescu · In
clasa a m-a a trenului personal Bucureşti • Costeşti, iar de acolo cu alt tren, şi mal domol,
gen ''paşopt", spre Zimnicea. Dar Intre Alelllld
ll rla şi Zimnicea locomotiva a binevoit si se
strice, trenul rămânând noaptea In gara Smărdloasa, dacă nu greşesc, noi cblnulndu-ue care
mai de care In Incercarea de a dormi cât de pu!ln. Din când In când Andrleşescu • ca mai toti
oamenii graşi • sforăia risunător şi, la un moment dat. un ceferist de pe peron a dat buzna
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in vagon crezând că se intâmplase ce\'a ... Spre diminea'ă � venit in srârşit o w.Uail locumoth·i,
ducând trenul la destinalie şi, in chip firesc, de ht gara Zinmicea ne-am dus grăbili la ... hotel .
. În piala din centrul "Oraşului", in spatele unei cafenele, proprietatea unui gr<c, douM
camere cu câte două pături lineau loc de hotel in acest orăşel ai cărui locuitori ,..
indeletniceau in propor!ie de cel pu!in 80%, cu agricultura, fiind lărani sadea şi mo lii
umblănd chiar in porl !ărănesc.
Noi, cei patru tineri - Vasile Christescu, Gheorghe Ştefan, Dorin Popest·u şi cu mlnr
- ne-am aciuat intr-o cameră pentru a-i da posibilitatea lui Andrieşescu să doarn1ă şi -.1
sforăie in lege în camera cealaltă.
Am vizitat apoi cetatea, am admirat malul Dunării şi, începând de a doua zi, llm pornit
in periegheză prin împrejurimi. Bineînleles însă că, fiind vorba de nenumărali kilometri d�
străbătut, nu ni se putea cere nici nouă, necum lui Andrieşescu, să mergem pe jos; inchlrlam
ba o trăsură, ba o cărulă şi liStfel, timp de câteva zile, am colindat zona sudică a jude!ulul
Teleorman, umblând pe la Ţigăneşti - Calomfireşti, Frumoasa, Suhaia şi Usa, unde ştia
Andrieşescu, din informaliile rămase de la Bolliac şi de la Butculescu, că se ană aşezirl
preistorice.
Era deci vorba mai de grabă de o reidentificare a unor puncte arheologice de mult
cunoscute, decât de o periegheză pentru desc�perirea unor puncte noi, aşa cum făcuse Rlldu
Vulpe cu mine la începutul toamnei precedente.
La Ţigăneşti- Calomfireşti se mai vedea încă, in râpă, stratul arheologic şi am putul
aduna destule cioburi; la Frumoasa am constatat că se ană şi o cetate relativ patrati de
pământ, pe lîngă aşezarea preistorică, iar la Usa n-am găsit nimic, dar ultima expedilie a
rost de toată frumusel••·
În drum spre Usa ne-am oprit in satul Suhaia, la marginea căruia era o baltă având
in mijloc, pe un grind - o aşezare preistorică sondată de germani in timpul războiului. inainte
de a trece cu barca pe grind, ne-am oprit pentru informalii la preotul din sat. Acesta, anind
că Andrieşescu este şi profesor la un seminar teologic, nu s-a lăsat până nu i s-a făgăduit cA,
după cercetarea insulei vom veni să luăm masa cu el. Desigur, nimeni nu se gândea să-I refuze,
aşa încât, după ce am adunat ceva cioburi neolitice iar noi, tinerii, am mai făcut şi câte o bale
straşnică in lac, să ne răcorim, ne-am intors la sfinlia sa şi ne-am ospătat cu adevărat popette,
pe pulin două celiSuri. Nici amintirile părintelui in legătură cu anii de invălălurll la celAlalt
Seminar teologic din Bucureşti (Central) nu mai conteneau, nici povestirile lui Andrieşescu
despre colegii săi, care fuseseră şi profesorii părintelui, nu păreu să fie mai pul in intereSollnlr
şi nici vinul şi bucatele nu erau mai pulin plăcute. La Lisa am ajuns destul de tărziu, fAcind
repede cale întoarsă, atăt pentru că nimeni din sat nu avea cum să mai ştie de locul unde K
descoperiseră, cu zeci de ani inainte, nişte presupuse silexuri paleolitice, dar şi pentru a na
innopta pe drum. De fapt, ne aştepta la Zimnicea un alt chiolhan, pregătit de comiSoll rul tef
al oraşului, care făcuse rost de peşte pentru a ospăta nişte oameni ''insemnali"
venill de la
·
Bucureşti.
Cine lnsă, dintre noi cei tineri, mai era in stare să mănânce şi să bea dupA ma.u lk
la Suhaia, prelungită până după ora patru!? Cu tol peştele minunat, cu tot vinul ure �ellpea
in pahare, ne-a fost cu neputinlă să luăm mai mult decât �ustare. Andrieşescu ner bea •
supărare că se irosesc aşa bunătăli şi alterna indemnurile cu reproşurile, dar adevArul • c•
nici el nu mai putea să mănânce prea mult.
Din celelalte drumuri făcute atunci, imi amintesc de unul pe o ploaie torentiala *
vară, când ne ingrămădiserăm toli cinci sub coviltirul trăsurii, in timp ce Cll l l abla mai JHIIaM
inainta. Parcă-1 aud şi acum pe Andrieşescu cum izbucnea, după ce sorbea o daU n1 11111111'
din tigara de foi: "Am degenerat in aventură, domnilor. Am degenerat In aveni.,AI � • ; ,
multi ani după aceea, VliSile Christescu, care făcuse şi un an la Conservator fl a\'H ......_
il imita In cercul prietenilor, puhălnd şi el dintr-un trabuc Imaginar.
Dar expeditia ne-a distrat - eram aşa de tineri! - şi mai ales am vuut malle lanrl
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despre care până atunci habar nu aveam. Când colloram din trăsură, ceata noastră - "şeful"
Inainte, eu după el şi ceilalti In monom - năvălea in câte o necăjită de casă sau de cârciumă
din sat In căutarea unei bucă!i de brânză, pe care nu o găseam intotdeauna, deşi covrigii tari
ca piatra, pătali de muşte, şi vinul, nu lipseau mai niciodată.
Tot atunci am făcut şi o vizită peste Dunăre, la Şiştov, unde am văzut ruinele romane,
admirând şi un monument al solda!ilor francezi morii acolo In timpul războiului din 1914
- 1918.

în sfârşit, periegheza teleormăneană s-a terminat, "jaloanele" pentru săpăturile ce
trebuiau începute la Zimnicea s-au pus, iar noi ne-am intors toti la Bucureşti spre a pregăti
cele necesare cercetărilor. Dar vai, se apropia sesiunea corigentelor şi a examenelor de
admitere la multiplele licee unde preda Andrieşescu, aşa încât el amâna mereu plecarea. Ca
să nu pierdem timpul, din grupul nostru am format trei ''echipe" - eu cu Dorin iar Ştefan
şi Cbristescu fiecare de unul singur - şi am pornit la adevărate periegheze In judetul Dfov toli cu sacul in spate, cu bastonul sau scăunelul trepied in mână - bun şi de odihnă şi de speriat
câinii - de-a lungul vechilor terase ale apelor. Împreună cu Dorin am parcurs vechiul mai
al Dunării de la Mostiştea la Oltenita şi apoi malul drept al Dâmbovitei de la Budeşti in sus,
până dincolo de satul Pârli ta. Ştefan a parcurs malul Dunării de la Oltenita până la Greaca
şi apoi malul drept al Argeşului, lncepând tot de la Oltenita, pânil la Radovanu, iar
Christescu malul sting al Argeşului până la Budeşti şi de acolo, In susul apei, malul sting al
Dâmbovi!ei. Cu acest prilej fiecare echipă a descoperit - sau redescoperit - multe aşezări
importante: noi, de pildă, pe aceea de la Fundul Chiselet (şi ea sondată in timpul războiului
de germani) şi pe aceea de la Gumelnita, care m-a impresionat In chip deosebit; Gheorghe
Ştefan a descoperitaşezarea de pe "Ostrovelul" din mijlocul lacului Cătălui, de la Căscioarele
şi aşa mai departe.
În ajunul plecării in perieghe1.ă ne-am dusinsă şi noi ca oamenii ... , la "Mircea" (astăzi
se ană acolo ''Restaurantul l'niversitătii" din Bulevardul Republicii), să mâncăm şi să bem
cite un şprlt-două, căci ştiam ce post ne aşteaptă pe teren. L-am găsit la o masă şi pe
Andrieşescu , care, - lmpreună cu cercul lui de prieteni şi de colegi de la St>minarul Pedagogic
şi de la Institutul Pompili:.m - 1. Gr. Perieteanu, Mihail şi al!ii - dădeau regulat ''onorul" până
spre ziuă •.. Aşa că ne-am jenat şi am stat şi noi destul de tirziu, iar a doua zi, cu noaptea in
cap, am zorit spre gara Obor.
TOli patru am avut parte, in această săptămână de o periegheză, de adevărate
''aventuri", dintre care unele merită să fie amintite.
Era pe vremea aceea un bandit vestit (Incep şi eu ca in basme, căci cam aşa stăteau
lucrurile), pe nume Terente, care-şi făcea veacul prin băl!ile Dunării şi, mai din pricina
incapacitătiijandarmeriei, mai din cauza complicită!ii multor lărani din satele de la Dunăre,
nu putea fi prins. Ba avea probabil şi acoli!i, căci in acelaşi timp se vestea că fusese văzut in
mai multe locuri. Din cauza aceasta, toti străinii care se intilneau in zona Dunării deveneau
numaidecât suspecti.
Într-o bună zi, mergând cu Dody pe malul băl!ilor Dunării, prin apropiere de
Spantov, vedeam că vine spre noi, foarte hotărât, un vlăjgan de cioban, cu o bâtă cât toate
zilele şi cu vreo doi câini ciobăneşti după el; se opreşte cam la vreo doi-trei metri in fală
noastră, lntrebându-ne amenintător: "Da' cine sunteti şi ce căutati pe aici?". Am reuşit, până
la urmă, să-I lămurim că nu suntem in nici un fel certa!i cu legea - aveam delegatii cu toate
ştampilele necesare la noi .•• dar nu şi să-I facem să lnteleagă de ce umblăm după cioburi. Cel
putin însă am scipat cu fata curată şi am ajuns cu bine in satul vecin, dar trebuia să
recunoaştem că trăsesem o spaimă straşnică!
Ştefan ne-a povestit apoi, la Bucureşti, că şi el fusese luat drept Terente când a ajuns
la Radovanu (sau la Căscioarele).
Frânt de oboseală după o zi de mers, s-a oprit la prima casă din marginP.a satului să
ceară găzduire pentru noapte şi să mănânce ceva. S-a nimerit a fi casa unui tigan care - când
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a văzut cele trei picioare ale scaunului de vânătoare ieşind din rucsacul lui Şteran, a răcut
rete-rete: credea omul că e o•.. mitralieră cu trei tevi; a doua zi tot satul anase că a trecut pe
acolo Terenle inarmat până in dinti.
Cine race astâzi periegheze, mai cu maşina, mai cu celelalte înlesniri posibile, nu-şi
prea poate inchipui ce insemna să străbati 25-30 de kilometri pe zi, cu sacul greu In spate.
pe care il tot incărcai cu pachetele de ciobori adunate, pe o arşită de aproape 40 de grade la
umbră, şi pe drumul pe unde nu mai călcaseşi niciodată... Printre altele, irr.i amintesc de
ultima zi a perieghezei pe malul drept al Dâmbovitei, la nord de Budeşti. Pentru a merge pe
marginea vechii terase, trebuia să străbatem un desiş de salcâmi tineri, nind intepati la tot
pasul; eram morti de oboseală, de căldură, şi de sete; era după amiază iar noi pornisem
aproape din zori.
La tot pasul Dody amintea de minunatele inghetate pe care le vom savura seara la
Bucureşti, ceea ce răcea chinul şi mai cumplit; In cele din urmă i-am strigat că ''fac moarte
de om" dacă mai aud de inghetatA ... , mai ales că la prinz tot ce găsisem de mâncat in satul
Pârlita fuseseră nişte covrigi păstrati probabil de la mucenici şi tari ca piatra. Satul işi merita
deci numele.••
Dacă insă perieghezele au rost in cele din urmă terminate, examenele lui Andrieşescu
il mai tineau la Bucureşti; am rămas şi noi In capitală, arară de Dorin, al cărui cămin
studentesc se inchisese şi a trebuit să plece acasă, la Târgu Mureş (unde rusese mutat tatâl
lui), el nemailuând parte la săpăturile de la Zimnicea.
Intr-un târziu, după 20 august, când Magistrul s-a supărat de atâta amânare, "Şeful"
a găsit solutia: m-a trimis pe mine cu Şteran şi Chrlstescu să pregătim totul şi să incepem
lucrul printr-un şant de sondaj stratigranc, el urmind să vină cât de curând.
Zis şi rAcuL Ne-am suit in tren, am descins la Zimnicea, unde ne-am găsit gazda in
"cartierul" mai apropiat de cetate şi am trasat un pnt, paralel cu valul de nord al cetAtii.
A doua zi, Şteran s-a simtit rău şi s-a dos dimineata la spital; Iar la prânz, când m-am dus
să-I văd, n-am putut vorbi cu el decât din curte, pe rereastrl; doctorul il declarase suspect
de scarlatină şi il izolase; bănuiala s-a şi connrmat, aşa Incit bietul de el a trebuit să stea In
spital tot timpul cât noi ceilalti am săpat la Zimnicea.
A venit apoi, peste două-trei zile, şi Andrleşescu, Iar după ce s-a terminat de săpat
şăntuletul de sondaj, a trasat el o altă săpătură, ImpunAtoare, chiar In coltul dinspre nord
est al interiorului cetâtii: un dreptungbi de cel putin 20 - 30 metri, din care porneau spre val
trei pntori lungi, ce se opreau Insi pe coama valului, rAră să treacă şi dincolo de el, cum era
normal; de ce nu le-a trasat complet, n-am Inteles nici atunci, nici după aceea. Cum insi
examenele tot nu se terminaseră, după citeva zile Andrieşescu a plecat din nou la Bucureşti,
iar după alte două zile a plecat şi Christescu să-şi aducă SOlia (colegă din acelaşi an, cu care
se căsătoriseră inci din anul D de Universitate, minionă şi roarte drăgută); şi aşa, am rămas
singur pe şantier, cu probleme şi materiale cu totul noi pentru mine, căci nu mai luasem parte
la săpături in aşezări geto-dacice, şi cu o echipă de ftăcăi indrăcili, cărora le ardea mai mult
de joacă decât de lucru, eu fiind silit să rac lot timpul "politie" cu ei.
Printre obiectele descoperite In primele zile a rost şi o mănuşă de amroră grecească,
pe a cărei ştampilă se anau semne ce mi s-au părut cam ''cabalistice", cum nu mai văzusem
pe putinele ştampile de amrore greceşti de la Muzeu. Fiindcă săpam lntr-oaşezare geto-dacă,
m-am Intrebat, In nepriceperea mea, dacă nu era cumva vorba de primul exemplu de scriere
dacică! Ba chiar ştiu că am scris ceva in acest sens şi in carnetul meu de săpături, ca şi intr·
o scrisoare trimisă de acolo lui Kico Panaitescu, desenând şi ştampila.
Nu J!Utea fi insă vorba de aşa ceva, mai ales că mănuşa era de la o amroră grecească
veritabilă. In iarna următoare, când a venit in vizitâ la Magistrul un proresor de la Viena,
specialist in istoria Orientului Mijlociu, a spus că este sigur vorba de o ştampilă cu scriere
cuneirormă, pe mănuşa unei amrore din Rhodos, dar că nu o poate descifra. Din păcate,
această piesă unică s-a pierdut In 1927; noi eram atunci la Roma şi Dumnezeu ştie cum s-au
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transportat toate lucrurile din cancelaria Magistruluişi din sala Seminarului In noua clădire
a Universitătii, unde Magistrul obtinuse pentru istoria veche, preistorie şi arheologie un etaj
şi jumătate - de fapt mansarda a doua (etajul IV, in Intregime şi jumătate din mansarda
prima(etajul OI).
Îngrijorat de intirzierea lui Andrieşescu şi de faptul că trebuia să lucrez singur
(Christescu şi Aura au revenit abia peste vreo săptămână), i-am scris lui Andrieşescu, în
speranta că-I voi determina să-şi grăbească întoarcerea la şantier. Dar răspunsul, sub forma
unei telegrame laconlce, n-a fost deloc Incurajator: "Rezistă cât poti. Stop. La nevoie redu
echipa". Bineinteles că nu aveam cum să mai reduc echipa, nenind decât zece lucrători care
trebuiau să sape o suprafală destul de mare, pământul nind transportat In afara cetătii cu
un vagonet-platformă Imprumutat de la nu ştiu ce Intreprindere sau fabrică de cărămizi din
oraş. In cele din urmă, după mai bine de trei săptămâni de lucru şi după revenirea lui
Christescu, dornic să mai respir şi alt aer decât praful de la Zimnicea, l-am lăsat pe
Christescu să continue lucrul şi m-am repezit la Bucureşti să discut acolo situatia şi să o văd
pe Hortansa. Ghinionul meu, căci tocmai In ziua aceea Magistrul plecase cu maşina din
Bucureşti, luându-1 pe Andrieşescu cu el, să vadă ce şi cum se lucrează la Zimnicea. N-am
avut parte deci nici de eventualele critici, nici de probabilele lămuriri. După ce m-am Intors
la Zimnicea s-a mai lucrat o săptămână şi s-a Incheiat activitatea, terminându-se fondurile.
lntrasem In anul IV şi - cu exceptia a două examene la Magistru - le trecusem pe cele
de la toate materiile (inclusiv la Istoria universală, cu N. Iorga, luând şi el tot bile albe, ca
la toate celelalte); nu mai aveam decât un singur hop - celelalte examene la Magistru şi teza
de licentă. Tinusem şi toate lucrările de seminar - ba chiar una "peste plan" (la George
Murnu, care nu obliga pe nimeni să facă asemenea lucrări), în care tratau problema
diferentei cron<>logice dintre compunerea lliadei şi aceea a Odiseii, judecând după felul cum
se purta Zeus cu ceilalti zei, vădit mai "democratic" in Odiseea şi mai "autocrat" In lliada.
În această situatie, pentru a câştiga (sau a nu pierde) un an, am hotărât să-mi fac
stagiul militar. Fusesem clasat pentru ''serviciul auxiliar", nind foarte slab, dar voiam cu tot
dinadinsul să urmez Şcoala militară de onteri de rezervă; m-am dus deci cu o "proptea" 
un colonel, prieten al tatălui meu - la vizita medicală de la Şcoala din 1 J septembrie, vizită
obligatorie Inainte de primirea In şcoală. Colonelul-medic din comisie, ca să nu-şi refuze un
camarad, a acceptat să "facem încercarea", dar era de fată şi generalul-medic Constantinescu,
zis "Capac", care - după ce s-a uitat la mine atent, a spus sever: "la pune-1 pe cântar!"Şi când
a văzut că (gol puşcă) aveam numai 56 de kilograme, a dat sentinta: "Nu se poate! Cum vrei
să ducă in spate o ranită de 40 de kilograme, în marşuri de 40 de kilometri?!".
Zadarnic a Incercat colonelul "meu" să pledeze, arătănd că sunt arheolog, obişnuit
cu marşurile; generalul a rămas neclintit, iar eu..• bun pentru ''serviciul auxiliar".
Am acceptat deci stagiul militar la biroul mobilizării al Regimentului 21 1nfanterie,
sub comanda unui maior demn de pana lui Bacalbaşa, un Moş Teacă mai "modern" numai
prin repertoriul lnjurăturilor - cel putin câteva zeci intr-un ceas -, care ne tinea până la ora
3,00 şi jumătate la lucru, dându-ne ordin ca după masă la ora 4,00 să nm Inapoi!.
Folosindu-se de faptul că eram student şi la geograne, tata a obtinut mutarea mea la
Serviciul Geogranc al Armatei, unde am lntălnit altfel de oameni şi am putut respira uşurat.
Amintesc aici, ln treacăt, că, in iarna 1924/1925, a venit In vizită la Bucureşti marele savant
francez Jerome Carcopino, prieten eli Magistrul; a tinut şi o lectie de epigrane în sala
Seminarului, nind de altfel foarte multumit de răspunsurile noastre. Metaxa a făcut atunci
şi o fotograne. Eu eram In uniformă, tuns chilug, contrastind astfel cu ceilalti colegi.
Mi s-a părut necesară această paranteză nearheologică, deoarece chiar In luna de
concediu a acelui an de militărie (iulie 1925) am Intreprins primele săpături conduse de mine,
la Gumelnita; o mare măgură naturală desprinsă din timpuri geologice din terasa Dunării
şi situată la 4 km spre est de Oltenita, pe care se ani aşezarea preistorică cunoscută astăzi
de toţi arheologii. De fapt, In toamna lui 1924, făcusem cu Ştefan un mic sondaj pe
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" Ostrovelul" de la Căscioarele, dar primul şantier unde a trebuit să folosesc nu tot ce
invătasem, ci mai ales tot ce începusem să Inteleg că trebuie să fac pe un şantier arheologic,
a fost cel de la Gumelnita.
Până atunci "făcusem cunoştinjă" de două ori cu Gumelnita: prima dată In vara
anului 1924, când adunasem multe materiale de pe poalele ei, cu prilejul perleghezei despre
care am vorbit mai sus, iar a doua oară prin decembrie 1924, când un coleg de facultate, Ion
David (ulterior el a făcut şi teologia greco-catolică şi apoi a ajuns canonic, dacă nu chiar
episcop in Banat), atunci profesor suplinitor de latină la liceul din Oltenita, m-a invitat să
mă duc cu el în această urbe de la vărsarea Argeşului In Dunăre, unde voi putea vedea o
frumoasă colectie arheologică adunată de unul dintre elevii liceului.
Acest elev era Barbu ldnescu, viitorul fondator-director al Muzeului Arheologic din
Oltenita (al cărui director a rămas de altfel până la ieşirea la pensie), un pasionat căutător
de antichităti.
Anase de la unii locuitori din Oltenita Rurală (astăzi cartierul de nord al oraşului)
că pe terenurile lor de pe ''movila" Gumelnita se găsesc nenumărate cioburi de oale de la
"uriaşi" şi făcuse o serie de gropi mai în pantă, de unde scosese câteva zeci de vase şi diferite
alte obiecte preistorice. L-am determinat să le doneze Muzeului National de Antichităli (el
s-a hotărât mai mult fiindcă nu mai avea loc unde să le tină in casă!) şi astfel am adus totul
în două lăzi la Bucureşti şi le-am prezentat, încântat, Magistrului. Aceste materiale au
format subiectul primului meu articol ştiintific, publicat de Magistru In primul volum (Il
1924) al anuarului Dacia. Şi aşa mi-am legat numele de Gumelnita şi de cultura eneolltică
cu acelaşi nume, iar Magistrul a fost de acord să intreprind acolo săpăturile din vara anului
1925.
Dacă moartea tatălui său nu I-ar li silit pe Barbu Ionescu să-şi ia o slujbă şi totodată
să termine liceul comercial, desigur că el ar li urmat arheologia la Universitate. Cu mintea
lui ageră, cu energia-i neobosită şi mai ales cu pasiunea extraordinară, pe care anii parcă
i-o sporeau în loc să i-o mai potolească, desigur că ar fi ajuns un bun specialist. Dar şi aşa,
foarte frumoasele şi bogatele colectii pe care le-a adunat la Muzeul din Oltenita (mai prin
săpăturile de ••. ''salvare" neautorizate, mai prin altele autorizate) constituie o pildă şi în
acelaşi timp o mustrare pentru atitia profesori de istorie din lnvătământul secundar, străini
cu totul de asemenea preocupări ştiinţilice. Iar astăzi, muzeul Oltenita, este un popas
obligatorill pentru oricine studiază epoca neo-eneolilică din Câmpia Dunării.
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CAPITOLUL V
Cele dintâi săpături conduse de mine
inainte de a pleca la Gumelnita, Magistrul m-a trimis pentru o săptămână in
Transilvania, să-I "initiez" pe Dorin în taina săpăturilor, pe care trebuia să le înceapă la
Lechinta de Mureş, deşi nu participase lncă la nici o săpătură. Sat mare şi bogat, Lechinta
. aşa încât la lucru n-a vrut să vină decât ''tuciurii" sărăntoci; erau însă destul de harnici,
printre ei anându-se şi un năcău voinic, care s-a prins că aruncă din şant, fără nici o
illtrerupere, o sută de iopeti pline cu pământ. Ceea ce intr-adevăr a reuşit, dar după aceea
s-a odihnit, fireşte mai mult decât tinea obişnuita pauză.
Aşezarea este situată chiar pe malul drept al Mureşului, care-şi poartă domol apele
la vale, iar materialele arheologice erau interesante. Din păcate insă, straturile arheologice
erau răvâşite; obiecte din vremea romană amestecate printre cele dacice, iar acestea printre
şi peste acelea din perioada de tranzitie de la epoca bronzului la epoca fierului, neputându
se astfel face şi obsenatii stratigrafice. in pronlui din malul Mureşului se vedeau foarte bine
urmele unor lemne groase de la temelia locuintelor, numite de Dorin • in lucrarea lui de
licentă • "piloti", termen de care a făcut haz Magistrul.
"Movila" Gumelnita are aproape două hectare; pe cea mai mare parte a ei se ana
atunci via unui domn Calomfirescu, care nici n-a vrut să audă să ne dea voie să facem săpături
nici chiar pe drumurile de acces dintre şirurile de vilă de vie, destul de largi.
Am intreprins deci săpături numai intr-o mică zonă, chiar in punctul cel mai inalt al
aşezării, terenul liind proprietatea unui locuitor din Oltenita, care nu-l cultiva din pricina
''cărămizilor" de la 30-40 cm adâncime (de fapt nu erau cărămizi, ci bucăti de lut ars, rămase
de la peretii locuinte lor preistorice). Cunoscută de multă vreme, ''movila"Gumelnita dăduse
loc la multe Ipoteze, dintre care cel mai frecvent sustinutA socotea că pe ea s-ar ana resturile
cetătil Constantiana Dafne, amintită de izvoarele istorice ca nind zidită de Constantin cel
Mare pe malul stâng al Dunării, fată in fatli cu Transmarisca , unde este astăzi Turtucaia.
Chiar în Marele dicJionar geografic al României. Tocilescu • dacă nu greşesc • mentionase
această posibilitate. Dar încă din timpul perieghezei din 1924, mi-am dat seama • după
chirpicul ars şi nenumăratele cioburi scoase la suprafată de lucrările agricole • că acolo este
o aşezare preistorică, din epoca neo-eneolitică, fapt confirmat din plin şi de vasele şi celelalte
obiecte descoperite de Barbu Ionescu şi dăruite muzeului nostru. Am solicitat Magistrului
să-mi dea delegatie să intreprind cercetări, iar el a aprobat şi mi-a alocat fondurile necesare
pentru a întreprinde aici săpături In vara lui 1925.
La aceste săpături, mi·a fost dat ca ajutor şi colaborator Ion Nestor, trecut atunci in
anul D la facultate; de fapt, il cunoşteam foarte putin, el inscriindu-se la Universitate când
eu Imi făceam stagiul militar şi nu treceam decât din când In când pe la muzeu. inainte de
începerea săpăturilor de la Gumelnita, făcuse parte timp de două săptămâni din echipa lui
Christescu, la cercetările de la Boian.
in zilele ce au precedat plecarea pe şantier, când Harilaos Metaxa anase că Magistrul
a aprobat ca şi Hortansa să ia parte undeva ia săpături şi-a inceput să facă un adevărat
tărăboi, crezând că ea va merge cu mine la Gumelnita. Deşi toată lumea ştia că eram
·�ogoditi" neoficial, pe atunci că o fată care se respecta nu putea să plece Intr-o asemenea
expeditie decât după căsătorie. Fireşte, însă, că tocmai de aceea nici Hortansa nici eu nu ne
gândisem să plecăm împreună; iar întrucât Cbristescu pleca Insotit de Aura, era foarte
normal ca Hortansa să meargă cu ei, aşa cum de fapt şi bot.ărâse Magistrul, fără ca Metan
să n ştiuL
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La Gumelnita, Nestor a lucrat in rând cu mine, nind toată ziua pe şantier. Din păcate,
după aceea, atitudinea lui arogantă de copil increzut şi ingâmfat m-a determinat să incetez
orice legătură cu el pentru un timp. De altfel, incepânddin 1926/1927, el s-a transformat intr
un duşman neimpăcat - singurul duşman pe care l-am avut in toată viata. Adevaratul motiv
al urii lui n-a putut n, probabil, decât faptul că, eu nlnd inaintea lui cu doi ani, fusesem deja
numit asistent de Magistru şi in felul acesta işl socotea calea "blocată".
Planul săpături lor şi felul cum l-am lndeplinlt,ln functie de terenul liber şi de timpul
şi banii disponibili (50.000 lei) - au fost rezultatul nperientel din timpul celor două campanii
precedente, când, aşa cum am arătat, am invitat aproape singur câte ceva, deoarece de la
Andrieşescu, mai mult plecat de pe şantier, nu am amt cum să anu prea multe. Dar
rezultatele au arătat că nu e neapărat intotdeauna nnole să te invete cineva cum trebuie să
faci un lucru, ca să-I faci bine; dacă Iti dai osteneala.
Încă din primele zile de lucru, am putut constata ci sub primul strat de dărămături
arse, aliat la mică adâncime (0,30 - 0,50 m) se alill resturi rare apartin aii'Ji strat, mai vechi,
in cuprinsul căruia am Identificat efectiv şi unele funduri de bordeie. Am dat deci celor două
straturi denumiri diferite - A, cel de jos, şi B cel de dea•upra - litere folosite şi astăzi pentru
cele două faze principale de evolutie ale culturii Gumelnita. Cât priveşte resturile sporadice
mai tirzii, amestecate printre acelea ale stratulul B şi lncadrate ulterior culturii Cernavoda,
ele nu alcătuiesc la Gumelnita un strat omogen de depuneri, cum a dovedit şi controlul
stratigrafic pe care l-am intreprins aici In 1%0, ca şi 51\pAturile ample de la Căscioarele.
Echipa de 9 1ucrători - plus moşul proprietar al locului, care conditionase ingăduinta
de a săpa acolo de angajarea lui - era formată In special de oameni In toată lirea, voinici şi
obişnuill sA muncească din greu In port, la incărratul sacilor cu cereale in şlepuri, aşa incât
aruncau destul de uşor păminrul cu l�lle din şant, de la aproape 4 metri adilncime. Dar
chiar după prima zi de săpături am avut un ne�teptut... connlct de muncă.
Tocmlsem lucrătorii cu 80 lei pc zi , precizîond de la inceput că nu se sapă la metru cub,
scopul nind 51\ nu stridm nimic şi să putem gAsi pinA şi cele mal miel obiecte.
Unul dintre lucrători, fost prizonier In Germania, a socotittotuşi ci munca eprea grea
pentru pretul stabilit şi - după prima zi de lucru - i-a convins şi pe ceilalti să nu mai lucreze
decit cu 120 de lei pe zi, plus "o duhlii" de pâine. Cererea mi s-a părut exagerată in functie
de suma pe care o aveam pentru săpături şi de ceea ce ştiam că se plătise in cei doi ani
anteriori, aşa lncllt n-am putut-o accepta de la inceput şi, oamenii mi-au spus că a doua zi
nu vor mai veni la lucru; am trimis atunci ''sfoară in tari" că am nevoie de altă echipă şi 
nici nu se lnserase bine -, dind un lucrător mai tânăr, Petre, a venit la gazda noastră din
Oltenita rurală s.l1 mll anunte că strânsese deja câtiva oameni. Văzând că riscă 51\ piardă
posibilitatea de a lucra trei s.llptămâni lncheiate, o seamă dintre cei cu care Incepusem lucrul,
au venit atunci 51\ discute şi s.l1 se ''tocmească" cu mine. Argumentele lor privind dilicultatea
muncii la pământ şi greutătile lor familiale m-ao convins, şi am căzut de acord să le plătesc
120 de lei pe zi (fără pâine), dar nu l-am primit şi pe cel care stârnise toată zarva, In locul
lui angajându-1 pe Petre. După aceea, lucrul a mers de minune până la sfârşit şi numai o
singură zi (afară de d'uminici) nu s-a lucrat - de Srilntul Die. Noi am li dorit s.ll lucrăm ca să
nu pierdem această zi, Petre fiind şi el de acord; insA ceilalti, mai in vârstă, I-au apostrofat,
spunilndu-i că de, el e mai tânăr, dar ei mai au şi ei nevoie de odihnă, ftind oamenl lnsurati.
îmi stăruie In minte multe amintiri din timpul celor trei 51\ptămâni cât am lucrat la
primul şantier condus şi nominal şi practic de mine, dar mi voi mai referi numai la o singură
întâmplare. In timp ce se săpa In stratul inferior din tranşeea X, pentru dega]area unei
locuinte- bordei, Nestor mi-a adus triumfiltor un splendid topor de silex, găsit chiar In
loculntă. Dar tocmai atunci, intre resturile unei locuinte din stratul superior (din tranşeea
1), eu găsisem un pandanliv de attr cu decor ''au repousse" (despre care, bineinteles, am spus
oamenilor că e de aramă!), aşa că i-am răspuns, nu mai putin voios, In rrantozeşte, ca să nu
lnleleagl ceilalti: "J'ai trouvf de l'or, mon ami!". Aceasta era a doua piesA de aur descoperită
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în aşezarea Gumelnita: Barbu Ionescu găsise mai de mult un inel de aur cu sectiunea pătrată,
din păcate pierdut în 1927 cu prilejul mutării colectiilor în noul local al Universitătli.
În cele trei sau patru duminici cât am stat la Oltenita, plecam dimineata la ora 4,00
la Boian·Vărăşti cu trăsura cu doi cai, să văd şantierul şi să discut cu Christescu despre
descoperirile făcute, dar in primul rând să o văd pe Hortansa, mă întorceam la Oltenita
seara, pe lumina lunii, bineinteles când ea binevoia să se arate! Săpăturile de la Boian şi cele
ale lui Ştefan, de la Mănăstirea • erau de asemenea deosebit de interesante.
Peste vreo două săptămâni de la inceperea lucrărilor, când in trei din şanturile
trasate, ajunsesem rână la pământul viu şi putusem preciza fără posibilitate de îndoială
existenta a două niveluri principale de locuire, Magistrul ne-a înştiintat că va face o vizită
inspectie pe la toate şantierele din zona Dunării: Gumelnita, Mănăstirea şi Boian. Nu ştiam,
lireşte, în ce zi a săptămânii va avea loc această vizită şi, mergând înainte cu lucrul în mod
normal, în liecare dimineată puneam un om să facă de zor curAtenie în şanturile unde
încheiasem săpături le. La liecare zece-cincisprezece minute ne aruncam ochii spre vale, de
pe măgura Gumelnita putându-se zări întreaga câmpie şi toate drumurile ce veneau de la
Oltenita. Iar oamenii îşi dădeau coate, spunându-ne:''D-voastră vă simtiti acum aşa cum ne
simtim noi când făceam armata şi se anunta inspectia generalului". Deşi le-am răspuns că
nu se potriveşte comparatia, deoarece directorul, profesorul nostru era un om întelegător,
emoţii nu se putea să nu avem. Şi tocmai când a venit. maşina, noi nu scurtam zarea, aşa că
ne-am trezit cu ea la poalele movilei şi cu Magistrul cohorând grăbit din maşină şi începând
să suie spre noi.
S-a uitat peste tot, a intrat cu mine într-unul din şanturi, unde pronlul era deosebit
de clar şi se vedeau şi gropile bordeielor din stratul inferior, a discutat stratigralia şi s-a
declarat foarte multumit, spunându-mi: ''Bine băieti; ati lucrat frumos. Acum veniti unul
jos, că v-am adus ceva pregătit de Frau lda (bucătăreasa lui din vremea aceea, când locuia
In casa foştilor socri din strada Biserica Amzei, colt cu Calea Victoriei, deasupra băcăniei
Roznoveanu • casă dărâmată acum mai bine de cincisprezece ani).
L-am insotit jos până la maşină, a tăiat două felii mari dintr-un tort monumental şi,
la multumirile mele, mi-a răspuns aproape duios: "Nu sunteti O-voastră copiii mei?"••• E
adevărat câ şi noi il priveam ca pe un părinte şi nici nu ne mai gândeam Intotdeauna că este
profesorul şi mai ales directorul nostru.
De fapt, se poate spune fără falsă modestie că, In 1925, la Gumelnita s-a făcut prima
săpătură stratigrafică românească într-o aşezare preistorică, spre deosebire de ceea ce s-a scris
recent, alirmându-se că acest calilicativ s-ar cuveni săpăturilor de la Glina, din 1926. Faptul
că la Gumelnlta cele două straturi apartin aceleaşi culturi, iar la Glina cele trei straturi
apartin la trei culturi diferite, nu schimbă ''adevărul istoric".
Trebuie însă precizat că, încă înainte de război, Fr. Lazslo, directorul Muzeului de
la Slintu Gheorghe, făcuse săpături la Ariuşd, unde acordase toată atentia stragraliei,
descoperind mai multe niveluri suprapuse de resturi de locuinlă (chiar dacă, greşit, le-a spus
"terramare"). Iar în 1909 - 1910 profesorul Hubert Schmidtde la Berlin săpase la Cucuteni,
in Moldova, unde de asemenea precizase existenta unor straturi suprapuse de locuire,
reprezentând faze diferite de evolutie ale aceleaşi culturi.
Deşi la Sultana, în 1923, Andrieşescu nu arătase nici o preocupare deosebită pentru
adevărata stratigralie • aşa cum am amintit, însemnările şi obiectele fiind notate pe
"cazmale", iar pronlul l-a desenat Dionisie Pecurariu, fără nici o indicatie din partea lui ,
la Gumelnita mi-am dat seama imediat că sub stratul de dărămături arse de la adânclmea
de 30 • 40 cm se mai ani încă un strat de depuneri arheologice.
La sfârşitul lucrărilor de la Boian, Hortansa a intreprins un sondaj In tell-ul
gumelnitean de la Chiselet, sondat şi de germani in timpul războiului. Pe de alti parte,
deoarece aşezarea de la Mănăstirea fusese In cea mal mare parte distrusă de-a lungul
secolelor, Iar rezultatele săpăturilor au fost mai modeste, Magistrul l-a aprobat lui Ştefan

56
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

�

o sumă suplimentară, pentru a putea face săpături şi in aşezarea pe care o descoperise el pe
" Ostrovelul" de la Căscioarele (unde făcusem împreună un mic sondaj de o zi), rezultatele
obtinute dovedind că acolo este o statiune importantă. Faptul acesta m-a determinat, in 1962,
sa reiau pe scară amplă sapăturile de pe Ostrovel, obtinând rezultate chiar mai presus de
aşteptări.
Dar, in toamna lui 1925, rămânându-mi câteva mii de lei din cei 50.000 aprobati, am
revenit la Gumelnita, singur. N-am mai putut lucra decât câteva zile, inceperea ploilor
coincizând cu terminarea banilor.
În epoca aceea aproape ''idilică ", cu putine formalităti birocratice şi fără prea multi
"controlori contabili", mergeam la şantier cu trăsura, birjarul figurând şi el în ştatul de
plată, orice hârtie prezentată şi iscălită de noi constituind un act justificativ valabil. Mi se
pare interesant sa amintesc cum incepeam "Memoriile noastre de cheltuieli": "Trăsura la
gară, 20 lei; hamalul 5 lei; masa la prânz 25 lei" · şi aşa mai departe... Aveam într-adevăr
dreptul să folosim orice mijloc de transport la îndemână, trecând în ştatele de salarii pe
proprietarul cărutii sau al trăsurii. Pe atunci, în Oltenita se afiau trăsuri mari şi tot atât de
elegante ca acelea din Bucureşti · numai birjarii ''muscali" lipseau · aşa că am tocmit de la
început o trăsură, să ne ducă şi � ne aducă regulat, la ore fixe, la şi de la şantier, în schimbul
salariului unui muncitor pe o zi. In felul acesta, cei 4-5 km dintre casa unde locuiam şi şantier
erau, la întoarcerea "acasă", o plimbare odihnitoare, care răscumpăra praful, arşita şi
oboseala de pe şantier.
Când toate echipele s-au întors la Bucureşti de la săpături, Magistrul a dorit să vadă
piesele cele mai reprezentative descoperite: Ştefan şi cu mine am întins pe mesele lungi din
sala Seminarului, pachetele cu materialele descoperite. Fiecare arătam de zor piesele ce ni
se păreau mai deosebite, iar Magistrul le comenta, spunând la un moment dat · când Ştdan
a scos dintr-un pachet o statuetâ "cu rochie cloche"şi i-a arătat-o · ''Ei, domnule Dumitrescu,
d-ta n-ai găsit aşa ceva!". M-am grăbit să-i arăt o statuetă cu mâinile aduse la cap şi imediat
a spus: ''Pe asta trebuie să o pui în legătură cu statuetele adorantilor din Creta" ., ceea ce
cred că am şi făcut în studiul meu despre săpături le de la Gumelnita, deşi mi-am dat seama
mai târziu că între ele nu se putea face o legătură directă, piesa de la Gumelnita fiind cu peste
o mie de ani mai veche decâtstatuetele minoicedin Creta. Am incercat, de asemenea, să sustin
că, prin pandativul de aur, descoperirile de la Gumelnita sunt mai importante decât cele de
la Căscioarele. Ambitii copilăreşti, de care Magistrul a făcut haz.
În toamna aceea, la o şedintă a Academiei Române, Magistrul a tinut o comunicare
despre campania de săpături din vara ce se terminase, vorbind despre toate şantierele şi •
lucru care ne-a încântat în chip deosebit • amintindu-ne pe fiecare din noi, cu calificative
destul de măgulitoare. Probabil că această comunicare se afiă şi în volumul de Anale al
Academiei din anul respectiv; in orice caz, ea a fost publicată destul de pe larg intr-un număr
al revistei ''Vremea", prin grija prietenului nostru, criticul literar PompiliB Constantinescu.
Cu sfârşitul lunii septembrie s-a împlinit şi anul stagiului meu militar; dupli ce am dat
examenul prevăzut de regulament, luând media 6,50 am fost avansat la marele grad de
"sergent TR" şi lăsat la vatră. Examenul a fost destul de caraghios, căci,deşi eu eram auxiliar
şi trebuia să fiu ascultat din aşa • numitul Regulament interior, căpitanul comandant de
companie m-a intrebat despre sistemul de construire a tranşeelor şi, desigur, n-am prea
excelat astfel mi-a dat nota 5 la proba respectivă. În schimb, la istoria şi geografia patriei .
celelalte două probe prevăzute de regulament • n-a socotit necesar să-mi puni lntrebiri,
ştiind că peste câteva zile mă voi prezenta la examenul de licenjă chiar la istorie şi geografie,
şi mi-a dat din oficiu nota 8 sau 9!
Într-adevăr, in octombrie am trecut examenul de Jicenli In fata Comisiei formată din
Magistru, George Murnu şi Simion Mehedinti. De fapt, teza mea • cultul zei(ci Nemesis în
provinciile dunărene ale Imperiului Roman · nu prea avusese darul să-i placi Maglatrulul eliel
eu nu lmpirtăşisem punctul lui de vedere mal vechi, potrivit cirula acest cult şi slncretismul
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la care s-a ajuns mal al.", intre zeiţele Nemesis şi Diana se altolwrl .,. credinte locale
autohtone, mai vechi, ceea ce ar n explicat şi marea rolsplindire o acestui cult şi slncretlsmele
respective. Acest interesant punct de vedere nu se sprijinea insi pe vreun docoment""u vreun
izvor Istoric, aşa încât eu nu socotisen• indicat să-I adopt şi si-mi formulez conduzllle In
funcţie de el. Ullerior, la Roma, colegul nostru mai in vârstă, profesorul dr. C. Zoppa, căruia
Magls!Tul ii dăduse ca lucrare acelaşi subiect, mi-a spus cii, pe baza inscriptiilor, nu se poate
ajunge decât la rezultatele la care mă oprisem eu.
Examenul oral a mers foarte bine (l-am dat o dată cu Dorin), Magistrul ne-a felicitat
in numele comisiei şi, astfel, ialii-ne licenţiaţi magna cum laude!
În primii ani de studenţie mii duceam foarte des, in dimineţile când nu aveam cursuri,
la Biblioteca Central:\ Universitară din Piata Palatului, atât pentru a consulta cărţile şi
revistele de specialitate, cât şi pentru a citi literatura. Atunci, in anul n, cred, l-am citit in
intregime pe Anatole France, cu stilul lui inegalabil, cu limba atât de frumoasă şi cu umorul
lui uneori atât de tăios. Mi-a plăcut nespus, deşi, n-aş putea spune că împărtăşeam
intotdeauna părerile lui.
În tqti anii aceia, şi încă multi ani la rând, am fost un mare pasional al speclacolelor
de operă. In fiecare sămbătâ dimineaţa mă duceam din timp la magazinul de muzică
"Feder", din Calea Victoriei - unde se vindeau biletele pentru toată saptămâna - şi stăteam
câte un ceas la rând şi luam bilete pentru două- trei spectacole din siptămâna următoare,
atât pentru mine cât şi pentru grupul de colege şi colegi amatori de asemenea spectacole in special pentru Hortansa, Florica Grigorescu, Coca Vasilco şi Bubu Panaitescu. Fireşte,
cumpăram bilele numai la "galeria'' \"echiului Teatru Urie, ele nind cele mai ielline (20 lei).
Am ascultat în anii aceia nenumărate spectacole de foarte bună calitate, multe cu invitati
celebri din străinătate - ''În reprezentatie", cum se spunea -dintre care nu lipsea mai In nici
un an marea noastră Flori ca Cristoforeanu, care cânta foarte multe roluri: Cannen (era Intr·
adevăr excepţională!), Ai da. Tosca şi altele, precum şi In Vally, de Catalan! (operă care după
aceea nu s-a mai cantat niciodată la Bucureşti). Tol atunci am avutprilejulsi-1 ascult in opera
Balul Mascat de Verdi pe baritonul rus Petrov, fost la Opera din Petesburg şl lncadral atunci
la Opera din Belgrad: et mi s-a părut cel mai desăvârşit interpret al rolului respectiv dlnh"e
multi alţi baritoni pe rare i-am auzit in deceniile ce au urmat: avea o voce amplă şi caldă,
ce umplea sala, fără ;ă facă nici un efort. Din păcate, la Ducureştt n-a cântar decât o dată şi
numai in acel rol.
1.-am ascultat şi pe Traian Gro1ăvescu în cele câteva spectacole de operii în care a
cântat la Bucureşti după ce fusese suspendat la Opera din Cluj pe motiv de "indisciplină",
a dat şi un concert la Ateneu, unde lumea s-a bătut in adevăratul inteles al cuvântului pentru
a obţine bilete.
Pe noi, studentii, ne-au lăsat si intrăm fără bilete, cu conditia să stăm pe scenă în
spatele cântăretului şi al pianului.
Tot atunci, pentru neintelegeri cu directorul Operei din Bucureşti (Gogu Georgescu),
cei mai buni solişti au declarat grevă, dând In schimb concerte atât la Bucureşti, cât şi in
provincie. Erau in total 12 solişti, dintre care amintesc de Niculescu Basu, George Florescu,
Romulus Vrăbiescu, Elena Drăgulinescu - Stinghe. Concertele au stârnit un interes şi un
entuziasm extraordinar. Când au interpretat sextetul din Luci a de Lamermoor - fiecare rol
fiind cântat in acelaşi timp de câte doi cântăreti (cântau toti cei 12 protagonişti in grevă)
lumea a rămas cu adevărat uluitâ, aşa ceva nemaiauzindu-se vreodată până atunci. Dorin
mi-a povestit că, la Tirgu Mureş, unde a ros! dat acelaşi concert, publicul - compus in special
din unguri - spunea că nici la Opera din Budapesta nu s-a ascultat un concert aşa de frumos.
Cu unul sau doi ani mai inainte, fuseseră reluate sipăturile la unele dintre cetăţile
dacice din Muntii Orăştiei - şi anume la acelea de la Costeşti şi de la Grădiştea Muncelului,
sub conducerea profesorului D. M. Theodorescu de la Cluj şi cu fondurile dale de Comisia
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Monumentelor Istorice, la propunerea Magistrului. Ţinând seama de noutatea şi Importanta
desroperirilorde acolo, Magistrul a socotit indicat să le vedem toti şi deci să racem o ellcursle
ru intregul Seminar şi cu asistentii muzeului. După ce s-a luat legătura cu Clujul • nind la
Inceputul lui noiembrie, nu se mai lucra pe şantlere · am plecat din Bucureşti cu un tren de
""ară,ocupând vreo trei compartimente; am ajuns dimineata de tot la Orăştie, am poposit
la hotelul destul de prăpădit de atunci, spre a ne odlhi putin şi a aştepta venirea ciujenllor.
l.a sosirea lor s-a iscat însă o situatie penibilă. Unii dintre studenti băuseră toată noaptea in
tren, erau bine ametiti şi cântau in gura mare in hotel, in rrunte cu "conul" Mitică
Theodorescu, unele cântece destul de deochiate. Singurul care rămăsese cu totul treaz era
Constantin Daicoviciu (pe atunci se iscălea rără u nnal), asistentul lui D.M. Theodorescu. ln
această situatie, peste putin timp, Magistrul a hotărât să pornim numai noi, cei de la
Bucureşti, împreună cu Daicoviciu, luând un autobuz până la satul Costeşti. Abia după ce
noi terminasem vizita la neaşteptat de impresionantele ruine ale cetătil dacice de aici • cu
incinta sa de ziduri puternice, scară cvasimonumentală ce urcă la unul dintre turnurile
reşedinte princiare şi cu aliniamentele sacre de tambururi de coloane de piatră · şi întinsesem
o masă lungă pe prispa casei paznicului , au venit cei de la Cluj in l"runte cu D.M.
Theodorescu; au trecut pe lângă noi rări să se oprească, cântănd mai departe aşa-zisele
"cântece vesele". Oricât de regretabile au rost aceste lucruri, cred că este bine să ne amintite
aici, deoarece nu incape îndoială că Theodorescu, numit proresor pe baza recomandatiei lui
Vasile Pârvan (deşi nu avea doctoratul), ar n trebuit să se poarte evident astf"el cu oaspetii
şi in special cu Magistrul.
Când masa era pe srârşite şi toată lumea, bine dispusă totuşi, incepuse să uite penibile·
le incidente, Şteran, Dorin şi cu mine am cerut voie să cântăm un imn arheologic • de altă
ractură decât cântecele clujenilor · compus de noi înşine in săptămânile precedente tocmai
in vederea acestei ncursii. Şteran • care avea o rrumoasă voce de tenor (il incântase"cu ea
pe Andrieşescu in timpul perieghezei din judetul Teleorman, mai ales când cânta "Ciobănaş
cu trei sute de oi") · cânta câte două versuri şi apoi toti trei ''autorii" in cor, cântam rel"renul
••Numai cioburi şi ulcele, n-o să mai scăpăm de ele", schimbat câte o dată in "Numai cioburi
şi ulcele, păcat că... nu-i vin în ele!", pe cunoscuta melodie "Hal, hai, vinu-l dulce, cine-I bea
nu se mai duce!"
Numai primul vers era mai solemn · se şi impunea! • nind un hexametru de invocare,
care suna astrel: ''Cântă-ne muză, acum, pe Magistru şi-al lui Seminariu", după care urma
"imnul" propriu • zis, cu primele versuri închinate, nreşte, Magistrului:
"Peste noi este mai mare;
Unul răr- asemănare
(Rdrenul)
Este straşnicul Magistru
Cel cu aerul ... sinistru"
După primele versuri şi după surpriza din primele momente, toată lumea a inceput
să repete in cor rel"renul. Magistrul râdea cu hohote iar noi eram rericili că nu sărisem peste
rai. Numai Andrieşescu ne-a mustrat mai tărziu pentru "lipsa de respect" rată de Magistru,
dar în realitate era nemultumit de versurile care-I priveau pe el:
"Mult iubitul nostru Şer
Nu se sperie de-un... cher,
(Rerrenul)
Cu Sultana ... s-a incurcat
Şi nici azi n-a terminat."
Iar alt vers glăsuia: "Pe la Mircea dă onorul"; desigur toate acestea il iritaseră.
Aluzia la Sultana nu privea, nreşte, vreo remeie, ci raptul că, deşi trecuseră mal bine
de doi ani de la incheierea săpăturilor de la Sultana, din 1923, nici până atunci Andrleşescu
nu lrrmlnase studiul pentru Dacia, cu toate stărulntele Magistrulul. Iar ''Mircea" la care
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"dădea onorul" era celebrul • pe atunci • restaurant al lui lgnat Mircea de pe actualul
Bulevard al Republicii şi despre care am vorbit mai inainte.
De altfel n-am menajat pe nimeni in imnul nostru şi poate tocmai de aceea succesul
a fost peste aşteptări.
Voia bună a continuat până seara,când am fost invitati să luăm cu totii masa la preotul
din sat şi când am cântat din nou imnul. Moş Pecurariu (cum i-am spus toti, mai târziu,
desenatorul muzeului, Dionisie Pecurariu) , care nu rusese cu noi la prânz, rămânând cu
vechiul lui prieten D.M. Theodorescu , aproape se surocase de râs, bătăndu- se cu palmele
pe genunchi, chiar când cântam versurile ce-l priveau pe el:
"Dionisos Pecurariu
Desenează cu•.. hectarul
(Refrenul)
Când de la Magistru scapă,
Nu bea niciodată apă!"
Dar mai ales râdeau şi râdeam loii de curajul nostru, totuşi, căci nu se prea obişnuise
până atunci ca nişte tineri abia licentiati să-şi permită să-I pună pe Magistru in versuri, in
public, şi să-i reproşeze că nu mai termină Getica;
''De nouă luni scrie·o carte,
par de ea nu avem parte... "
lncheindu-se petrecerea de seară, cei tineri ne-am culcat pe paie intr-o clasă a şcolii,
a doua zi dimineata pornind cu cărutele spre satul Grâdiştea Muncelului şi, de acolo, pe jos,
până sus la cetatea- capitală a lui Decebal. Numai Magistrul şi cu Andrieşescu au mers pe
câte un călu! de munte, ceea ce i-a dat prilejul, mai târziu, colegei Maricel Hol ban · dornică
să ne racă... cc:>ncurentă· să compună şi ea o poezie, in acelaşi metru, despre excursia noastră,
scriind printre altele:
"Magistrul nostru călare
Parcă-ar fi Şteran cel Mare"
Au rost zile de neuitat şi desigur că cine 1-a cunoscut pe Magistru numai in calitate de
proresor "ex cathedra" nu 1-a cunoscut decât incomplet. Pentru geniul lui, pentru ştiinla lui
şi pentru felul cum işi tinea lectiile, il admirau, fireşte. Dar omenia lui, bunătatea lui
sufletească, dorinta de a se dărui pentru o cauză nobilă, permanentă incurajare ca şi sprijinul
pe care il acorda tuturor tinerilor in mintea şi In sufletul cărora găsea cea mai mică licărire
de interes şi de posiblitate de realizăre in domeniul arheologie! şi istoriei -toate aceste aspecte
ale personalitătii Magistrului nu le-am cunoscut decât putini, cei care am rost timp de câtiva
ani, zi de zi, in preajma lui şi am văzut ce uriaşă diferentă era, din toate punctele de vedere,
intre el şi ceilalti proresori.
Am amintit şi cu alt prilej o discutie avută de Magistru cu profesorul Murnu . pe care
mi-a povestit-o chiar el; dar mi se pare potrivit să o insemn şi aici, tocmai pentru că ea reflectă
perfect modul cum concepea datoria sa de profesor rată de tinerii lui colaboratori, precum
şi direrenta ce exista între conceptia lui şi a celor mai de ispravă dintre ceilalti profesori.
Întrebat odată de Murnu dacă nu e imprudent să crească atăti discipoli, Magistrul
i-a răspuns: "De ce să-mi fie teamă? Între mine şi ei vor rămâne intotdeauna două zeci de
ani de muncă şi de experientă, şi numai dacă n-aş mai citi şi n-aş mai scrie mi-ar putea fi
teamă; dar aşa. . . " Căci, într-adevăr, studia şi scria permanent netinând seama de boala care
il măcina şi care 1-a răpus atât de tânăr( de rapt, între el şi prima lui serie de studenti dinainte
de primul război nu erau decât câtiva ani direren!ă!)
În perioada aceea, Magistrul era preocupat serios de infiintarea unui Institut
Arheologic. Într-o zi, ducându-mă cu o serie de lucrări acasă la el - nu mai venea la Seminar
decât pentru cursuri şi seminarii • am văzut pe masa mare de lucru o listă pe două coloane,
cu numele celor ce urmau să fie numiti la institut. M-am bucurat, fireşte, văzând şi numele
meu pe listă, dar institutul nu a fost infiintat atunci, ci abia peste trei decenii!
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Pentru a pregăti terenul, Magistrul redactase totuşi textul unui proiect de lege,
ln.-rrdln!ându-i-1 colegului şi prietenului său, AI.Lapedatu, ministrul Cultelor şi Artelor In
1u• rrnul liberal de atunci. Tot atunci 1-a trimis pe Dorin să-i prezinte lui Vintilă Brătianu,
ntlnlslru Finan!elor, în semn de omagiu, două dintre volumele publica!iilor Şcolii Române
din Roma. Vintilă Brătianu a fost impresionat şi de aten!ia Magistrului şi de felul cum se
rrtentau volumele trimise, scoase tot sub directia şi îngrijirea lui şi nu peste multă vreme,
.tp�datu i-a povestit Magistrului că, vorbind cu Vintilă Brătianu, acesta i-ar n spus ci
. ,rrbule să-i facem d-lui Părvan un institut". Lepădatu, neavând la el anle- proiectul de lege
prr�lltit de Magistru, n-a socotit momentul oportun să insiste; când mi-a povestit toate
•ce.lea, Magistrul era foarte neţăjit de ezitarea lui Lepădatu, pe care nu şi-o putea explica.
Tot în legătură cu institutul, Magistrul mi-a spus că prevăzuse în proiect dispozi!ia
ca toate problemele de ordin adminstrativ şi nnanciar să intre în atribu!iile subdirectorului,
droarece el voia, cu drept cuvânt, să nu-şi piardă vremea cu birocratia şi să se ocupe numai
cu problemele ştiintince şi organizatorice. Când l-am înştiinlat pe Andrieşescu despre cele
anate de la Magistru, mi-a spus ca n-ar primi un asemenea post. Ulterior, relatându-i
Magistrului obiectia lui Andrieşescu, el mi-a spus râzând: "Dar de unde ştie că el va n
subdlrector? "Bineîn!eles că glumea, la data aceea nu văd la cine altul s-ar n putut gândi;
nici un moment n-ar n putut n vorba de Metaxa, un adevărat ''incurcă lume" în materie de
administra!ie!
În cursul iernii, din cauza salariilor destul de mizere de la muzeu (deşi de la 1 ianuarie
1926, fusesem numit asistent titular), mi-am luat o slujbă la "Institutul Economic" care
depindea de Banca Natională (dar nu avea statut de institu!ie publică), al cărui director era
profesorul Gheron Netta. Lucram acolo 5 ceasuri în necare diminea!ă, traducând şi
rezumând diferite articole şi informatii din revistele engleze şi franceze de specialitate,
pentru "Buletinul" institutului, iar după amiezele lucram la muzeu, redactând de zor
raportul dennitiv asupra săpăturilor de la Gumelnila. Magistrul pregătea publicarea
llaciei, pe care o considera drept anuarul unui institut ce trebuia să ia nin!ă, şi ne zorea să
ne dăm contribu!iile. Terminând destul de voluminosul manuscris, l-am trimis la Paris,
prietenului P.P.Panaitescu - atunci membru al Şcolii Române dela Fontenay aux Roses - care
Imi promisese că mi-I va traduce în limba franceză; şi, de îndată ce am primit de la el, textul
in limba franceză, m-am grăbit să-I dau Magistrului. După ce 1-a citit, singura observa!ie
făcută, a fost în legătură _!:U încercarea mea de a preciza, In secole, diferenta dintre stratul
'uperior şi eri inferior. In schimb, Andrieşescu, nu era de acc;>rd cu consideratiile mele
Jlfi•·ind difer.·n!a de densitate a locuitorilor celor două straturi pe baza desimei locuin!elor,
�i i-a scris cu roşu pe manuscris: "Jos sociologia în arheologie!" Fără comentarii. Desigur,
mai erau ele şi alte greşeli, printre altele, aceea că, pe atunci, noi toti - nu ştiu dacă inOuen!ali
de unele puncte de vedere ale Magistrului sau ale lui Andrieşescu - eram convinşi că aşezările
săpate in vara anului 1925 (Gumelni!a, Căscioarele, Boian B, Fundul Chiselet) dăinuiseră
până la inceputul celei de a doua perioade a epocii bronzului, ceea ce s-a dovedit destul de
repede că era greşit. O altă inadverten!ă era folosirea termenului de "patină" loc de înveliş
lustruil lsau "slip", cum preferă altii să-i spună). În toamna lui 1925, am avut prilejul să-I
•·ad pe Ma�istru mâniat foc pe Metaxa. Plecat la Histria, Metaxa nu se mai întorsese la
Bucureşti, cu toate că Magistrul îi trimisese de câteva ori vorbă să vină, a\'ând nevoie de el
1 pe vre!Jiea aceea toată scriptologia muzeului o făcea intr-adevăr Metaxa).
Intr-o bună zi, Magistrul 1-a chemat pe Dorin (numit şi el intre timp, cred chiar din
toamna lui 1 924, asistent suplinitor la muzeu), dictându-i o adresă fulminantă, prin care ii
făcea cunoscut lui Metaxa că se dispensează dennith· de serviciile lui, dar - !inând seama de
activitatea lui de până atunci - il va men!ine in statele de salarii, fără nici o atribu!ie. Bietul
UtKh era necăjit foc: 1"' atunci lşi mul!i ani după aceea) muzeul nenând maşină de scris, a
lrrhuil �ă scrie el adrt�a !';'>Î nu voia ca Metaxa să-şi Închipuie că ar n avut el vreun amestec
in intântplarea aceea. Norof că Metaxa �-a intor!\ chiar in după amiaza aceea şi lucrurile
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s-au liniştit, după cuvenita răruială verbală. Peste câtiva ani însă, am suferit şi eu din pricina
acelui "sistem" de tergiversare a lucrurilor şi mi-am adus aminte de această întâmplare.
Pentru a evita orice discutie, ani de-a rândul am făcut eu însumi aproape toată birocratia
şi hârtogăria muzeului, ajutat de Dody, cumpărând, fireşte, şi o maşină de scris.
Tot in toamna aceea s-a intors de la Paris, CC.Giurescu - cum am mai amintit - şi de
aceea eu n-am mai figurat in statele de salarii până la 1 ianuarie 1926, când el a fost numit
profesor secundar la Buzău. E adevărat însă că şi in lunile acelea, salariul l-am luat tot eu,
căci făceam efectiv serviciul la muzeu.
Fiindu-mi însă teamă că situatia s-ar putea prelungi, m-am dus intr-o zi la Seminarul
Pedagogic, să discut problema cu Andrieşescu. De fapt, cu alti colegi ai săi, ce mi-au
recomandat să am putină răbdare, căci de indată ce va fi numit profesor titular (atunci era
numai conferentiar definitiv) mă va numi asistentul lui. Cum nu m-a numit, voi povesti la
timpul cuvenit. Pentru seara celei de a doua zi de crăciun a anului 1925, Magistrul ne-a invitat
pe toti colaboratorii lui, la masă, la el acasă. Ne-am adunat repede - Metaxa, Pecurariu,
Christescu cu Aura, Hortansa, Ştefan, Dorin şi eu (soţii Vulpe şi Grigore Florescu erau la
Roma), dar trecea timpul şi Andrieşescu nu mai venea. DupA o aşteptare destul de lungă,
Magistrul ne-a poftit să luăm loc in jurul mesei - cu cele două reprezentante ale "sexului
frumos" in dreapta şi in stânga lui - şi a rugat-o pe Frau Ida să servească masa. Abia după
aceea, destul de târziu, a venit şi Andrieşescu, gâfâind, dar singur, deşi bineinteles fusese
invitat cu sotia, scuzându-se că n-a putut să o aducă din pricina " unei vechi dureri de picior".
De fapt, Andrieşescu avea probabil o conceptie orientală despre rolul şi pozitia femeii, căci
nici unul dintre noi nu 1-a văzut vreodată cu sotia (e probabil totuşi că uneori mai ieşeau
impreu_nă) şi nici in putinele dăti când am fost la el acasă, doamna Andrieşescu nu s-a arătat.
In sesiunea din februarie 1926, Hortansa şi-a dat şi ea examenul de licentă. Nu voia
in ruptul capului să-I dea atunci, pe motiv că nu terminase teza şi tot din cauza aceasta
nu-şi dăduse nici examenele partiale de istorie antică. Magistrul, care-I apreciase lucrările
de seminar, i-a fortat insă mâna, cerându-i carnetul de examene şi punându-1 trei bile albe
pentru cele trei examene, multumindu-se cu teza atât cât era gata (care trata despre epoca
fierului In lliria); i-a făcut un referat foarte favorabil, aşa Incit - volens nolens - Hortansa
s-a inscris şi s-a prezentat la examenul de licentă. Ca şi noi, in toamnA, tllamenul l-a sustinut
in sala Seminarului de Geografie, Hortansa având şi ea geograna drept a treia materie la
licentă. Magistrul a ascultat-o un ceas şi jumătate fără Intrerupere, punându-i Intrebare
după intrebare, lncepând cu lumea minoico-miceniană, trecând apoi la Istoria elenă şi
elenistică şi terminând cu problemele republicii şi ale imperiului roman, tocmai pentru că
ii dăduse notele cu anticipatie, fără ca ea să-şi fi dat examenele, tinind seama de toată
activitatea ei de până atunci, inclusiv participarea la săpăturlle arheologice.
A fost un examen care i-a impresionat pe toti cei de fată (examenele de licentă fiind
publice). De emotie Hortansei li curgeau lacrimile, dar răspundea de zor, asa Incit la sfârşit
a felicitat-o călduros. Iar când a plecat cu maşina împreună cu Metall3, 1-a spus acestuia: " E
fată deşteaptă ş i ştie carte". După aceea i-a decernat " Premiul amintirii" , Instituit d e el in
memoria soţiei sale pe care o iubise foarte mult - murise In 1917 1a Odesa, In timpul refugiului
- premiu pe care-I dădea la doi ani odată celui mai bun student al du.
Tot de atunci se poate spune că Magistrul a rebotezat-o pe Hortansa, spunindu-i
mereu Hortensia, şi aşa şi-a iscălit ea toate lucrările ştiintince, Iar toti colegii I-au spus de
atunci, Hortensia.
La sfârşitul anului universitar 1925/1926, chiar Inainte să ne n căsătorit, Magistrul
ne-a recomandat pe amândol ca membri ai Şcolii Romine de la Roma, cu Incepere din
toamna lui 1926.
Sora mea Marioara, vorbind o dată cu profesorul Ramlro Ortiz, a allat de la el că
" profesorul Pirvan a recomandat doi soţi pentru Şcoala de la Roma şi ea i-a spus atunci că
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urha de rralele ei şi de logodnica.lui, iar Ortiz - care-I avusese student pe rratele nostru
l llu, a rlilmllli impresionat. De altfel, mai târziu, Metaxa mi-a povestit că, şi rată de el, Ortiz
Iti nprlnllllie admiratia pentru ramilia noastră, toti rratii (Titu, eu, Marioara şi apoi Nela
· ti ra •tudentă a lui şi ulterior reuşitâ prima, cu nota 10, la concursul pentru ocuparea
<•lrdrelor de limbă italiană de la licee) remarcându-se şi ca studenti şi după aceea.
l.a 15 iulie 1926, m-am căsătorit cu Hortansa, iar după un scurt concediu la mare am
plrut in Moldova la săpături, conducând acolo primele cercetâri sistematice româneşti in
duulil aşezări ale culturii Cucuteni - Drăguşeni şi Ruginoasa, prima în jude!ul Baia de atunci,
l•r cealaltă în judetul laşi.
Faptul că, încă din 1925, toti elevii Magistrului am putut avea ronduri relativ
•unclente pentru săpături se datora tenacitâtii cu care el sustinea, cu prilejul repartizării
rundurllor Comisiei Monumentelor Istorice - al cărui membru de drept era - necesitatea
oprobării şi finantării unui vast plan.de săpături. imi amintesc de altfel că, după ce a avut
lu.- şedinta Comisiei, în care s-a hotărât distribuirea rondurilor pe anul acela, Magistrul a
•enil la Muzeu şi ne-a povestit că a trebuit să bată cu pumnul în masă pentru a-1 convinge
ti pe Iorga, preşedintele Comisiei, că planul trebuie aprobat în întregime şi astrel, în anul
acela, s-au alocat pentru săpături două milioane de lei. Cu mai putin de două luni înainte,
pe baza inrormatiilor colegului Cardaş de la Biblioteca Academiei, care mai târziu a răcut
o lnexplicabilă greşeală ce 1-a costat cariera (a plagiat un autor rrancez!) - am întreprins
lmpreună cu Şteran o periegheză in judetul Baia, mai întâi la Dolheşti şi apoi la Drăguşeni.
lln invlltător de aici, Dumitru Drăguşanu,pasionat pentru arheologie, identificase o serie de
aşezllri mai ales cucuteniene, şi strânsese materiale interesante, organizând un mic muzeu
Sllltesc. Era un om roarte ager la minte, ca şi sotia lui, tot învătătoare; mai târziu s-a mutat
cu nlca lui la Bacău.
Din judetul Baia am plecat la Roman, iar de aici cu trenul spre Raraiia, sat situat pe
linia rerată Roman-Buhăeşti (la sud de Vaslui, pe linia principală ce duce la laşi) unde se
descoperise, cu multi ani inainte, o rrumoasă fibulă de bronz, de tipul " Passemanteriefibel"
d11tând din perioada Hallstatt. Speram să găsim locul unde se răcuse această importantă
descoperire şi să Identificăm astfel o necropolă sau o aşezare hallstattiană. Mergând după
Indicatiile unor săteni, am suit vreo două dealuri până am ajuns la un loc numit "Piciorul
Hârbului"- nume care presupunea existenta unor cioburi vechi - dar n-am găsit nimic şi ne
am intors la Bucureşti rără să dăm de urmele locului unde se găsise fibula.
• •

In urma acestor cercetări preliminare, Magistrul a aprobat să săpam la Drăguşeni
ti la Ruginoasa, ceea ce am şi răcut în ultima parte a lunii iulie şi în cursul lunii august.
La Drăguşeni lmprejurările nu ne-au rost prea ravorabile. A plouat roarte mult iar
stratul de cultură fiind la roarte mică adâncime, plugurile distruseseră în mare măsură
locuintele aşezării, umezeala şi calcarul dăunând la rândul lor picturii de pe ceramică.
Numai din muchiile de pe marginea întinsei aşezări de pe ''Dealul lui Simion Rosu" - cum
11 spuneau pe atunci localnicii - am găsit câteva sute de rragmente de ceramică pictată, care
ml-11u ingăduit studierea detaliată a descoperirilor şi încadrarea culturală a aşezării, răcută
Intr-o lucrare redactată In iarna 1927/1928 la Roma şi publicată mai târziu in volumul OI
• IV din Dacia.
Acum cătiva ani, când am revăzut această aşezare, am constatat că tractoarele
ocoseseră la suprarată tot chirpicul locuintelor, aşa încât mă îndoiesc că acolo s-ar mai putea
1Ap11 cu mult rolos.
DrAguşeni şi apoi Ruginoasa au rost singurele şantiere pe care am rolosit un cort, In
care luam masa de prănz şi ne odihneam până la reînceperea lucrului. Hortansa işi răcuse
un costum de sport cu pantaloni strânşi sub genunchi, ceva cu totul neobişnuit pe atunci
pentru remei, mai ales la tară, şi oamenii se uitau destul de ciudat la noi. De altfel, la
DrAauşeni, n-am putut lucra mult, nu numai din cauzele amintite şi a ploilor, dar şi pentru

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

63 �

că numai roarte greu am putut angaja câtiva năcăi. În sat era o rabrică de bere care dădea
!le lucru celor ce doreau să câştige un ban, iar noi nu-i puteam plăti mai bine decât rabrica.
Intr-o noapte, am rost treziti din somn de semnalele fioroase ale unei sirene şi, de pe prispă,
am văzut vâlvătăile unui incendiu ce cuprinsese toată rabrica.
•
După aceea am găsit, e adevărat, ceva mai multi lucrători. In câteva din zilele când
nu ,·eniseră la şantier lucrătorii, am vizitat mănăstirile Agapia şi Văratec, precum şi cetatea
'eamţului - pe atunci aproape total ruinată şi acoperită de tulişuri şi de bălării. Din rericire,
după câtiva ani s-au intreprins lucrări temeinice de consolidare şi restaurare, acum cetatea
tii n d un splendid monument medieval, ale cărei ziduri albe se văd de departe, din Valea
Ozanei, inălţându-se printre copacii pădurii din jurul ei.
De la Drăguşeni ne-am strămutat la Ruginoasa, satul in care se anau conacul şi
mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Aşezarea cucuteniană era situată pe un
promontoriu impresionant, ce domină dealurile până spre Valea Siretului, având la poate
şi un heleşteu.
Singura gazdă pe care am găsit-o era cârciumăreasa din spatele gării; până seara
târziu nu ne puteam odihni din pricina clientilor gâlagioşi nevoie mare. Săpăturile au rost
însă mult mai spornice, cu toate că şi aici ceramica tricromă (aşezarea datează din raza
Cucuteni A 3, după periodizarea propusă de mine prin 1960) avea o crustă groasă de calcar;
cred că această statiune ar merita o cercetare mai întinsă decât am putut race atunci cu
sumele pe care le aveam la dispozitie (pentru ambele săpaturi ni se alocaseră 100.000 lei; din
aceştia, pe lângă plata lucrătorilor - intre 90-120 lei pe zi fiecăruia - trebuiau acoperite
diurnele noastre, despăgubirile pentru recoltă şi toate cheltuielile de transport). Planul
nostru a urmărit totuşi precizarea întinderii aşezării precum şi a sistemului de constructie
a locuintelor, ceea ce s-a şi realizat, noi săpând, in arară de o tranşee lungă de 60-70 metri
de-a lungul marginii dinspre râpa principală a botului de deal, şi o serie de alte câteva şanturi
şi suprarete in direrite zone ale aşezării. Dealul tiind plantat cu porumb (fireşte lncă necopt
in luna august) a trebuit să răscumparăm recolta ce avea să tie distrusă prin săpăturile
noastre. Stratigralia aşezării nu era deloc complicată, neexistând decât un singur strat de
cultură depus pe lespezile de calcar ale Podişului Moldovenesc (ca şi la Cucuteni). Singurul
vas intreg - o cupă z\<eltă cu picior - l-am scos dintr-o groapă intălnită in tranşeea cea lungă
de care am amintit, dar statuetele rragmentare şi numeroasele unelte de piatră şleruită
ne-au arătat că statiunea este destul de bogată. Materialele descoperite şi observatiile răcute
i-au dat prilej Hortansei să redacteze (tot la Roma, in iarna 1927/1928), studiul ce a apărut
in acell!Şi volum m-IV din Dacia.
În aceeaşi vară răcusem însă cu Şteran o altă cercetare perieghetică, pe Valea
Buzăului şi pe văile unora dintre anuentii acestui râu. Peisajul era roarte plăcut. Dealurile
ce străjuiau cele două maluri ale văii inăltându-se din ce In ce mai mult dând pe alocuri
impresia unor adevărati munti, deşi cercetarea noastră n-a ajuns până la Nehoiaş. in
primăvară căzuseră ploi cumplite şi apele veniseră rurioase, ca adevărate puhoiuri, rupând
toate podurile. Sau, mai exact - deşi ruseseră solide, zidite din piatră - erau acum colcaie la
pământ şi aşa cum zăceau, iti răceau impresia, de la oarecare distantă, că sunt nişte poduri
de cuburi construite de copii şi răsturnate din nebăgare de seamă. Nu ştiu după câti ani
podurile au rost rerăcute, dar in 1936 - când am suit din nou Valea Buzăului, de data aceasta
împreună cu Dorin - ele erau In picioare. În timpul cercetării răcute cu Şteran a trebuit să
trecem mereu de pe un mal al râuloi pe celălalt, prin vaduri, atât In runctie de traseul şoselei
cât şi de locurile ce ni se păreau că ar putea li aşezări preistorice, trebuind să ne cătărăm pe
ele. Am descoperit, intr-adevăr, multe aşezări preistorice, datând din epoca neolitică şi din
epocile următoare.
Pe valea unuia dintre anuentii Buzăului - Slănicul (altul decât acela din judetul
Prahova) - am descoperit aşezarea de pe teritoriul comunei Biiieşti - Aldeni, situată In
punctul numit "La balaurul", săpată de G.H. Şteran chiar in anul acela, revenind după aceea
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111 J CJ4U �i chiar mai târziu şi ohtinand rezultate deosebit de interesante. Aşezarea, datând
ti III pt.•rioada eneolitka, apartine aşa-numitului ,\ ,pt",.:l l uhural Stoican Aldeni, rezultat din

, ••nlartul triburilor culturii (. 'ucuteni cu acelea ale culturii (iumelni.a, chiar la limita dintre
.arii lt.• de răspândire ale acestor două importante culturi preistorice de pe teritoriul
Num.Jniei.

Magistrul Întocmise, după cum � vede, un plan amplu şi temeinic de cercetare a
.a�t'/.olrilor pre- şi protoi�torice din spatiul extracarpatic - desigur după ce se consultase şi cu
\ udrie�scu. Dacă acest plan ar fi fost continuat pe aceeaşi scară, s-ar fi ajuns, in câtiva ani,
1• o adnliratli revolutie in privinta cunoştinţelor noastre despre aceste îndepărtate epoci in
l''"'inciile de la nordul Dunării. Dar moartea Magistrului, chiar in anul următor, şi apoi
" rurhele de sacrificiu" de la inceputul anilor '30 au incetinit ritmul cercetărilor preistorice
. la un moment dat aproape intrerupându-1 - intlirziind mult progresul cercetlirilor
drhenlogice sistematice.
l.a sfârşitul verii acelui an se întorseseră de la Roma, solii Vulpe şi Grigore Florescu.
lloamna Vulpe şi-a reluat locul de asistentă la muzeu (in timpul celor aproape doi ani ai
runcediului de studii postul ei fusese suplini! de Hortansa), Radu a fost numit asistent de
t•pi�ralie greacă, iar Florescu asistent de epigralie latină la catedra Magistrului.
Ecaterina Vulpe - Ernica, cum i se spunea de noi loii - pe atunci o blondă (mama ei
.-ra austriacă) zveltă şi drăgulă, cu un profil clasic, era foarte energică, cum a rămas de al trei
pimă astăzi. � insotit pe Radu la aproape toate săpăturile lui, publicând împreună
rapoartele respective. Dar, in afară de acestea, a publicat mai puţin, remarcându-se în
'Jiecial prin lucrarea ei de la Roma, care tratează despre serurile de aramă din spatiul
•·arpato-dunărean, şi prin aceea de la Şcoala Română din Franla, despre unele forme de vase
preistorice din Peninsula Balcanică şi din Asia anterioară.
Astlizi sunt multe femei-arheologi şi in străinătate şi la noi, dar pe atunci aceastli
mdeletnicire nu era socotită indicată pentru "sexul frumos". Ecaterina Dunăreano- Vulpe
�i l lortansa au fost primele femei-arheologi din Iara noastră, faptul acesta datorându-se tot
mtelegerii Magistrului, el liind cu totul lipsit de prejudecăti; a apreciat activitatea Ernichii
�i a Hortansei şi nu a ezitat nici un moment să le arate incredere, pe care ele i-au
ră•plătit-o prin realizările ulterioare.
Grigore Florescu, bărbat " foarte bine" - după aprecierile doamnelor - brunet, cu
sprâncene stufoase şi ochi negri vii - făcea parte din ultima serie de discipoli ai Magistrului
de dinainte de război, dându-şi licenta abia după incheierea păcii. Fusese mobilizat şi luptase
pe front, liind rănit la mâna dreaptli de atunci rămăsese cu câteva degete semianchilozate.
ha bine pregătit, ii plăcea să lucreze pe şantiere, realizările lui de la Capidava meritlind să
Oe date ca exemplu, atlit in ceea ce priveşte săpături le propriu-zise, cât şi felului cum a inteles
de la inceput să asigure consolidarea zidurilor de incintli şi a turnurilor: _chiar acum această
.-etate poate constitui un adevărat model de cercetare şi păstrare a unui monument istoric.
Ahia întorşi la Bucureşti am plecat la Histria. Magistrul (in vara aceea nu s-a mai dus
la cetate) hotlirâse ca şi aceia dintre noi ce se specializează in preistorie trebuie să cunoască
)i problemele puse de un şantier clasic, greco-roman. Nemaivrând să-I trimită_pe Metaxa la
)'lntier - a format trei echipe cu noi cei tineri şi ne-a trimis pe rând la Histria. lntâi s-au dus
�lefan cu Dody (care insă s-a îmbolnăvit şi n-a stat decât putine zile), apoi Vasile Christescu
cu A ura, iar ultimii ne-am dus noi, Hortansa şi cu mine. Am lucrat in total trei săptămâni,
dar, deoarece in primele zile n-au venit din satul vecin decât putini lucrători, am făcut un
drum cu căruta tocmai la Jurilovca, spre a găsi oameni. Pecurariu - liind şi el ia şantier, unde
dr..,na diferitele inscriptii descoperite - a venit cu noi şi, având cunoştinte in acest mare sat,
nr·a fost uşor să angajăm o echipă de 10 lipoveni. Ne-au promis eli vor veni In prima
dumlnlcll, după amiază, şi intr-adevăr, duminică după ora prânzului, in timp ce noi ne anam
� malul lacului Sinoe şi cercetam nerăbdători cu privirea intinsul apelor am zărit la un
nmmrnt dat in depărtare o luntre cu pânzele întinse, care aducea echipa de lucrlltori
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aşteptată. TOii erau lnalli şi voinici nind insolili şi de sotiile a doi dintre ei, luate ca să le
giteasd, aducând şi alimentele, deoarece la Histria n-ar n avut de unde să şi le procure. Pot
spune ci, in cele aproape cinci decenii de când rac arheologie, n-am mai avut o lfsemenea
echipă de lucrători. Munceau cu o vigoare şi cu un spor neobişnuit, mai ales dacâ se line
seama ci la şantierele clasice se lucrează cu târnăcoapele căci cazmalele n-ar răzbi prin
mullimea de pietre provenite din dărâmături. In schimb, o asemenea echipă n-ar n rost
potrivită pentru o săpAtură prelstorică, unde se lucrează aproape mai mult cu şpaclul!
Ca şi Şteran şi Christescu, am lucrat şi noi tot la o bzsilici de lângă marile terme din
cetate, dar n-am dezvelit-o In Intregime; cu acest prilej am descoperit şi prima bază de
coloană a ceea ce s-a dovedit peste câliva ani a n palestra de lingi terme, care mi-a dat o mare
emOile, la Inceput crezind ci· este un altar cu ins;:rlplle. Doream In chip nresc să găsim şi noi
lnscrlplli, nu numai ziduri de calitate mediocri pentru a nu mal vorbi de zidurile tirzii cu
mortar de pămilnt, care lmpărjlseră, In mal multe IncAperi, sălile lnillale ale bazilicii şi pe
care noi le-am InlAturat, deoarece pe atunci nu se dădea importanli unor asemenea resturi.
In arari de sotii Pecurariu, tot atunci se ana la Histria şi vestitul Moş Ion, pe care
nu-l uitasem In imnul nostru arheologic din anul precedent, puoilndu-1 In contrast cu
Metua:
" Harilaos Metaxa
Trage chlulu'-n Histria...
Dar noroc cu moş Ion
Al Muzeului pion,
Ci prin ziduri scotoceşte
Şi inscriptii tot găseşte" .
Intr-adevăr, chiar in timp ce eram noi acolo, am mai descoperit in zidul cetalli câteva
monumente cu lnscriplii pe care insă Magistrul n-a mai avut prilejul să le publice şi nici
măcar să le vadă.
lntorşl la Bucureşti, credeam că pentru noi se Incheiase anul acela campania de
săpături şi incepusem să "'e pregătim In vederea apropiatei plecări la Roma. Dar lmprejurările
au vrut altrel cici, la sl'lirşitul lui septembrie, Magistrul · pasionat acum de problemele
preistorice, de neolotic · plecase la Bonleşti,ln rostul judel Râmnicu Sărat, lângă Focşani,
la via prietenului său Marin Simionescu Râmniceanu, pentru săpături Intr-o aşezare cu
ceramică pictată cucuteniană, descoperită chiar In marginea satului. Dar, după câteva zile,
boala de Intestine de care surerea s-a agravat şi, nemaiputând rezista s-a intors la Bucureşti
şi ne-a trimis pe noi la Bonleşti.
Am lucrat aici tot trei săptămâni încheiate in luna octombrie, pe o vreme de toamm\
destul de rece, Intr-o regiune de dealuri unde şi vara este răcoroasă, continuând adâncirea
şanlolul de sondaj Inceput de Magistru pe un bot de deal rupt şi prăbuşit mult din cauza
torenlilor; după aceea săpat şi alt şanl dincolo de râpă. Pământ aşa tare n-am mai intilnit
- poate numai cu acela de la Sultana s-ar putea compara, terenul nind in pantă uşoară, toate
apele de ploaie se scurgeau repede la vale şi nu pătrundeau in pimânL Magistrul • obişnuit
cu cetălile greco-romane - Incepuse lucrul cu târnăcoapele şi probabil că acolo nici nu s-ar
n putut săpa altrel, oricit ar n rost de voinici oamenii venili "de la munte", cum spuneau ei,
adică din zona dealurilor mal Inalte.
Cu exceplla unor rorme ceramice mal deosebite din stratul superior, In toate cele
patru straturi de arsură masivă, rezultate din incendierea locuinlelor cu pereli de bârne şi
nuiele lipite cu lut gros, din patru locuirl succesive, s-au găsit aceleaşi materiale de tip
cucutenian. Acestea seamănă In mare măsură cu cele de la Ariuşd - din Transilvania, dar
au şi unele elemente ce se apropie de acelea ale culturii Gumelnila; de aceea a rost incadrati
de arbeologii români in Aspectul Aldeni-Stoicani al culturii Gumelnila. Cred totuşi că ar n
indicat să se studieze din nou unele dintre materialele acestui aspect (In special acelea de la
Aldenl), descoperite In aşezările situate pe dealurile din zona Curburii Carpalilor.
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Afli precum la Ruginoasa, descoperisem, printre alte piese, Jumătatea superioarA a
."., otaluete decorare cu motive spiralice incizate (când am descoperit-o, Hortansa a spus
, • u •1- noaptea, dar intreagA.•. ), tot aşa, la Bonteşti am gisitjumitatea inferioarA a unei
...ru�lr masive, cu urme de ocru roşu pe corp. Fiind plini de pimânt, In primul moment am
, utul cii stalueta a rost spartă In timpul lucrului şi am cllutat de zor câteva zeci de minute
• .. tallll Jumitale, prefirând printre degete tot pimântul din jur. Numai dupi ce am vizut
• • nu Kisim şi a doua jumătate, am curătal bine partea gisită şi atunci am constatat cii
ruptura era din vechime.
In timpul verii, tot când noi săpam in Moldova, Andrieşescu • potrivit planului
lnl<><mll de Magistru • a inceput săpăturlle de la Sirata-Monteoru de pe proprietatea "
prurroorului dr. Anghelescu, ministru liberal al şcolilor, unde lncll Inainte de rizboi se
•ocoperiseri morminte preistorice cu schelete chircite, iar In timpul rAzboiului Hubert
Schmidl fAcuse cercetări în aşezare şi intr-unul dintre cimitire. De dataaceasta, Andrleşescu
rra ajutat de 1. Nestor, cllruia i-a cedat apoi, peste câtiva ani, conducerea şantierului; dupi
cum se ştie, deşi a săpat acolo aproape treizeci de ani, nu s-au publicat decât câteva rapoarte
prrliminare. Poate cii devotata lui colaboratoare, Eugenia Zaharia, va redacta monografia
qlrptată.
Tot In vara anului 1926, Ştefan · aşa cum am amintit · a săpat la Aldenl, pe "Dealul
Balaurului" de pe Valea Slinicului, iar după aceea la Poiana-Tecuci; Vasile Cbrislescu a
a.ipal la Vădastra, in judetul Romanati, cercetănd cele douA aşezări neolitice de acolo. El
•punea că numai una ar n rost cunoscută mal de mult, din vremea lui Cezar Bolliac, pe când
aceea de la " Măgura Fetelor" a fost descoperită de el.
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CAPITOLUL VI
Şcoala Română de la Roma
Fiind numiti, după cum am amintit, membri ai Şcolii Române de la Roma, Hortansa
şi cu mine am luat, la 15 noiembrie 1926, trenul ce avea să ne ducă in Italia. Plecam împreună
cu Ştefan, numit şi el tot atunci membru al Şcolii, intr-unul din locurile cuvenite Universitălii
din Cernăuli, care In anul aceia nu-l recomandase ca membru al Şcolii decât pe dr. Const.
Zoppa, ftecare dintre cele trei Universităli - Bucureşti - Cluj - Cernăuli - avea dreptul la câte
două locuri pe timp de doi ani; când un loc rămânea vacant, el putea n ocupat pe baza
recomandării directorului Şcolii, deci a Magistrului. Tot atunci, Dorin a plecat la Fontenay
aux Roses, lângă Paris, nind numit membru al Şcolii Române din Franta, al cărui director
era Nicolae Iorga.
Pe vremea aceea nu circula lncă un tren direct din Bucureşti in Italia, iar Orient
Express-ul ce pornea din Constantinopol, după ce trecea pe la Sona şi Belgrad, străbătea
nordul Iugoslaviei şi intra in Italia pe la Postum ia, unde se anau celebrele peşteri. Legătura
trenului plecat din Bucureşti cu Orient Express-ul se făcea la Vincovic, in Slovenia, şi astfel
se asigura posibilitatea să se ajungă In Italia (dar şi la Paris), dar prin transbordare.
Ajungând la Vicovic, după ce se luminase de ziuă, am aşteptat câteva ceasuri In restaurantul
gării, iar transbordarea a fost destul de neplăcută, noi având două geamantane foarte mari
(folosite câtiva ani când plecam la şantiere cu tot echipamentul necesar!) şi grele încât, abia
le puteam cocota in plasele vagoanelor.
Până la Venetia am mers de altfel in clasa a D-a, dar apoi am continuat călătoria cu
clasa a m-a, cu bănci de lemn. Mai curios ni s-a părut faptul că la trenul luat din Venetia
nu erau şi vagoane directe de clasa a ID-a pănă la Roma (ulterior asemenea anomalii au
dispărut, putându-se călători direct cu clasa a ID-a de la Roma până In ultimul coli al lării).
Ne-am oprit trei zile la Venetia şi -cu toată vremea posomorâtă - oraşul ne-a încântat.
După aceea, intre două treburi, am poposit câteva ceasuri la Bologna, ajungând la Roma la
miezul noptii şi lncepându-ne astfel stagiul roman ce avea să dureze circa 20 de luni.
După câte s-au scris despre Venetia ar n temerar să o descriu eu, deşi necare om o
vede altfel. Cert este că şi atunci, şi in anul 1927 şi in alti ani, când am revăzut-o, am colindat
o In lung şi In lat, cercetând toate strădutele şi trecând toate poduletele de pe nenumăratele
canale, aşa încât ajunsesem să o cunosc perfect şi să mă orientez fără greşeală, văzând astfel
cu siguranlă, multe lucruri pe care numai localnicii, nu şi vizitatori ocazionali, le cunoştea.
O amintire cred, totuşi, că merită să ne consemnată. Chiar in prima dimineală am
pornit toti trei pe jos - de la hotelul de lângă gară, unde ne-am instalat - in dorinta să vedem
cât mai mult din oraş Inainte de a ajunge In piata San Marco şi lăsând pentru intoarcere
călătoria cu vaporetto pe Canal Grande. Orientându-ne cu un mic plan cumpărat chiar la
gară, am trecut numeroasele poduri şi podete , multele canale, privind cu nespus interes
aspectele - pentru noi inedite - ale unui oraş italian suprapopulat; In cele din urmă am zărit,
la oarecare distantă - dincolo de casele ce mărgineau strada pe care ne anam - celebra
clopotnilă - ii Campaniie - a bisericii San Marco. După aceea, cotind pe altă strădulă, am zărit
şi cupolele bisericii; deşi cam obositi, ne-am bucurat că ajunsesem fără să ne rătăcim şi fără
să-i întrebăm prea multi trecători dacă suntem pe drumul cel bun.
Dar iată, când ne credeam mai aproape - sau poate tocmai nindcă eram prea aproape
şi nu aveam perspectiva necesară - nu mai vedeam nici cupolele bisericii, nici mirelui
Campanile; mergeam câteva minute pe o stradă, ne intorceam apoi la stânga, pe altă strădulă,
ne opream, încercând să ne dumirim şi să pricepem ce se petrece, dar zadarnic. După mai
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jumAtate de ceas, cind disperasem, am intrat pe neaşteptate Intr-un fel de gang şi,

Wflnd, ne-am trezit chiar In Piaza San Marco..•

Cum nu luasem nimic In guri şi nimânzisem, ne-am aşezat tacticos la una dintre

mrvle rafenelei "Fiorian", instalate chiar In piatA, şi am cerut o cafea cu lapte şi pâine. Dar
In kK de pâine (pane), chelnerul ainteles l'rişci (panna), aşa ci a trebuit si plătim un supliment
dnlul de gras, Insi cel putin ne-am astâmpiirat foamea.

l.a Bologna ne-au impresionat in mod plicul atât strada principali, ce duce de la garii
In centru, cu porlice largi pe ambele pirti, pe sub care te poti plimba fiJ•i si-ti pese de ploi,
ril ti cele două tunuri medievale inclinate, zidite in formă de paralipipede dreptunghiulare
1 .. u p•lllrate?) din cărămidă, care, lotuşi, nu se pol compara cu turnul din Pisa.
Muzeul de antichiliti de aici (Museo Civico), unul dintre cele mai mari din Italia,
cuprindea · pe lângă nenumăratele piese etrusce şi romane · foarte multe colectii mai vechi,
Ilustrind vestita cultură Villanova: zeci dacă nu sute de urne artistic decorate cn motive
a..,metrice incizate, liecare cu capacul siu, şi câteva morminte reconstituite integral ne-au
dezvAluit, pentru prima dati, l'rumusetea ceramicii vestitei culturi din Prima epoci a
nuulul, rAspânditi in zona de la nord-est de Apenini, ale cArei lnnuente au pâtruns pinii
departe. Astăzi nu se mai poate sustine, Insi, pArerea Magistrului • din Getica • potrivit
rireho, la inceputul Haiistatt-ului carpato-danubian, innuentele vilianoviene au jucat şi ele
un rol Important,
Singura cultură preistorică din România care se poate compara, prin mormintele ei
hoJiale, cu necropolele villanoviene, este cultura Gârla Mare - Câma, despre care voi avea
prilejul si vorbesc mai târziu. Cred lotuşi · fări a li prezumtios sau subiectiv · ci dintre toate
ne<ropolele acestei culturi din epoca bronzului, sipale până acum (şi nu numai pe teritoriul
Kominlei, ci şi in Iugoslavia şi Bulgaria), tocmai aceea de la Cârna (,din judetul Dolj, pe care
am sipai-o in intregime in câteva campanii, a dat nzultatele cele mai l'rumoase. Judecind
dupA unele aprecieri din publicatiile străine (şi de ceea ce mi-a spus acum citiva ani colegul
Alexandru Vulpe), chiar monogralia pe care am publicat-o in 1961 poate li socotiti cea mai
completă, atit in ceea ce priveşte descrierea sipiturilor şi a materialelor,cAt şi prin concluzii
ti. bineinteles, prin cele peste 100 de planşe ce reproduc vasele şi statuetele anate şi
deocoperite in cele 116 morminte descoperite de noi şi pe acelea scoase la suprafali de apele
larurilor in timpul inundatiilor Dunării.
Şcoala Română din Roma era instalati atunci in două apartamente, la parterul Inalt
unui bloc nou pe Via Emilio del Cavaliere, nr. 11, la doi paşi de intrarea in Giordaino
Hor11hese şi de Grădina Zoologică.
i n apartamentul din stânga scării ce suia pâni la ultimul etaj, se anau: biblioteca, 6
ramere pentru membrii Şcolii, două băi şi un mic cabinet de toaletă; la subsol erau o
•ufra11erie mare, o bucătirie de asemenea încăpătoare şi camerele personalului-de serviciu.
Iar in dreapta ascensorului se găseau micul apartament ai directorului • camera de dormit
�1 u mare sală-birou, unde se dădeau şi "receptiile" pentru colegii de la celelalte şcoli striUne
dr arheologie din Roma - apoi două camere pentru membri şi apartamentul destul de
confortabil al secrtarului Şcolii.
Trenul a sosit deci de la Roma, pe la miezul noptii, deşi - cum era liresc • am luat un
l•li - şi noi şi Ştefan aveam multe bagaje - am ajuns la Şcoală pe la ora 1,00 noaptea, dar până
ni •·a deschis n-a fost prea simplu. Nu ştiam că la subsol, in dreapta intrArii, era locuinta
portarului, dar din intimplare anasem că la parter. prima fereastră din stânga, era a
camrrel unuia dintre membrii Şcolii; am aruncat deci cu pietricele in geam şi, In cele din
urmi, cole11ul Mesrobeanu, de la Iaşi, ne-a deschis uşa de la intrare şi ne-a arătat camerele
•·• nr ru...seri destinate. Camera Hortansei şi a mea era cea mai mare, liind situati la coltul
hkKulul şi, cu cele două ferestre mari, era foarte luminoasA. Mobilierul era Insi destul de
•lmplu: douA paturi de metal, cu nelipsitele noptiere, câteva scaune, o masâ mare, un dulap
•1
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pentru haine şi două blblioteci-ral'turi ... goale, pe care le-am umplut treptat cu cărti în cei
aproape doi ani cât am stat acolo.
Desigur, dacă ar fi să depăn aici numai o parte dintre amintirile de la Roma, mi-ar
trebui multe sute de pagini.
Impresia pe care o făcea • unui tânăr nou venit de la DunAre • minunata capitală a
Italiei, era covârşitoare, mai ales pentru un arheolog, căruia toate monumentele antice ii
vorbesc astfel decât unui turisL E greu totuşi de spus ce ne-a Impresionat mai mult la început:
Coloseul, forurile, templele sau muzeele cu exceptionalele lor coleclil! Ca să nu mai amintesc
de Catedrala Sfântului Petru şi de Vatican, cu neegalatele Stanze ale lui Rafael şi cu Capela
Sixtină pictată de Michelangelo.
Prefer să mă multumesc cu câteva însemnări în legături cu colegii • in primul rând
cu arheologii • şi să amintesc principalele călătorii şi intâmplărl din această atât de rrumoasă
perioadă a vietii noastre, pe care , mai târziu , ne-am dat seama că n-am ştiut să o apreciam
cum trebuia.
La venirea noastră se anau la Şcoală, ca membri In anul al doilea, C. Daicoviciu, de
la Cluj, şi doi arhitecli de la Bucureşti: Horia Theodoru şi Ion Anton Popescu, amândoi
"arhitecli diplomali ai guvernului rrancez". H. Theodoru a fAcut, precum se ştie, o rrumoasă
carieră in tară, mai întâi ca arhitect şi arhitect şef al Comisiei Monumentelor Istorice după
moartea lui Gh. Balş, iar apoi ca profesor la Şcoala de Arhitectură şi la aceea de Belle Arte.
Ion Anton Popescu era şi el deosebit de talentat in meseria lui, dar • nlnd dornic să căştige
• a preferat cariera mai bănoasă de liber profesionist; a lucrat un timp şl la Casablanca, in
Maroc, dar a murit destul de tânăr, nu ştiu dacă în Iară sau in străinătate, In orice caz Inainte
de ultimul război mondial.
Tot la venirea noastră • a celor trei arheolog! din Bucureşti • se mal anau la Şcoală
ca membrii "proaspeti" şi C. Zoppa de la Cernăuli, Ion Moga de la Cluj, Constantin Radu
de la Bucureşti şi Al. Mesrobeanu de la laşi.
Faptul că la Şcoală era organizată masa colectivă a membrilor, de care ne ocupam
pe rând, fiecare, timp de câte două săptămâni, constituia un mare avantaj din punct de vedere
financiar · mai ales că bucătăreasa, ca şi femeia de serviciu, erau plitite de Şcoală - lnlesnlnd
totodată stringerea legăturilor dintre colegii venili din centre universitare diferite. în
acelaşi timp insă, avea dezavantajul de a trăi de fapt lntr-un mediu romAnesc şi de aceea
progresele in privinta limbii italiene erau destul de lente. Din fericire, eu reuşeam Inel de
la început să mă descurc destul de bine, căci citisem in cursul superior al liceului şi apoi in
anii de studentle câteva romane In limba italiană (Intre altele al treilea volum din celebrul
ciclu Prin foc şi sabie, Potopul şi Pan Wolodyovski de Sienklewlcz, ultimul pe atuncl lncă
netradus In româneşte); pentru ceilalti colegi, In primele lun,l a fost ceva mal greu.
Secretarul Şcolii era Giuseppe Lugli, pe atunci ''libero docente" la Universitatea din
Roma şi inspector la Soprintendenza Monumentelor din Roma şi Lazlo, un foarte bun
specialist In topograna Lazlului, dar (după părerea mea) tipul specialistului rAră cultură
generală şi fără orizont mal larg. Ne lua şi pe noi la excursllle prin Imprejurimi şi la vizitele
la monumente şi muzee, pe care le organiza cu studentii lui şi, din acest punct de vedere, ne
a fost de mare folos; din păcate,lnsă, mi s-a părut un om destul de meschin şi Inclinat spre
intrigi, ponegrindu-i fată de Magistru pe acei dintre noi care nu-l erau pe plac. Este
Interesant de ştiut şi faptul că, In timp ce noi eram la Şcoală, decl in anii cind regimul fascist
era la Inceputurile lui şi nu se ştia dacă şi cât se va mentlne, Lugll se arAta pe fată antifasclsL
Mai târziu, când i s-a părut că regimul s-a consolidat, s-a Inscris In partid şi, In 1937, cănd
am vizitat din nou Roma, după aproape zece ani de la plecarea noastrA de la Şcoală, el purta
la butonierA insigna cu fascio littorio. A ajuns apoi profesor titular la Universitate şi, ulterior,
a fost ales chiar membru la Accademia Nazionale dei Lincei, Iar mal târziu, membru (de
onoare sau corespondent?) al Academiei Romăne, fiind invitat oficial In RomAnia de donli
;,1'1: o dală In 1943 şi altă dală In 1959, cu prilejul bimilenarulul lni Ovidiu.
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•:u n-am avut aproapl! nici un diferend cu Lugli, aşa incit cred că pot n obiectiv; este
•l11ur ci inrăutitirea treptata a atmosfereHn rândul membrilor Şcolii s-a datorat In
marr mAsurA lui Lugli, deşi beneftcia cu prisosintă de situatia sa de aici: avea un apartament
llumo. chiar In localul Şcolii, plătit - inclusiv lumina, lncălzirul şi personalul de seviclu - de
':'coalA, plus o anumiti indemnizatie; in felul acesta, in scurti vreme, şi-a purut cumpăra un
apartament la Roma. Dacă Magistrul nu murea In 1927, 1-ar n inlocuit chiar in toamna aceea;
la n••i pul In de două luni de la venirea noastră, Lugli - având un diferend cu Daicoviclu (e
drrpt ci nu era ceva prea greu să ajungi la asemenea rezultat, tinând seama de temperamenrul
arrstuia) - i-a trimis lui Pârvan un raport foarte tendentios, In urma căruia Magistrul l-a
rrrut lui Daicoviciu, printr-o scrisoare deshll de dură, să-şi schimbe atirudinea. bitr-o după
amiazA, dupA primirea acestei scrisori, Daicoviciu ne-a rugat să ne adunAm In bibliotecă şi
nr-a anuntat că va demisiona de la Şcoală, citindu-ne un răspuns, desrul de mândru, pe care
mia să-I trimită Magistrului. Toti cei adunati In bibliotecă - locul nostru obişnuit şi pentru
••Ici taifasuri colegiale, nu numai pentru lucru (lipsea numai H. Theodoru, ln general foarte
rrtras), am discutat siruatia; evident, nu puteam n de acord ca un coleg să ne nevoit să
pArAseascA Şcoala din pricina lui Lugll. La propunerea mea, s-a redactat o scrisoare
colectivA către Magistru, arătându·i că cele relatate de Lugli erau tendentios prezentate şi
unrle chiar ineucte, diferitele neintelegeri din Şcoală datorându-se tocmai lui; Daicoviciu
• acceptat să aştepte rAspunsul Magistrului Inainte de a lua o hotarire dennitivă.
Din cele anale mai târziu de la Radu Vulpe (el era arunci la Bucureşti), scrisoarea
noastrA 1-a uimit pe Magistru, deoarece • se pare - era prima dati de la Intemeierea Şcolii
rlind constata o unitate de păreri şi o deplină solidaritate in rândul membrilor. S·a hotirât
atanci să-I InlocuiascA pe Lugli, dar boala şi apoi moartea nu i-au dat posibilitatea să-şi
relllizeze aceasta intentie. Nu-mi amintesc dacă a dat vreun rAspuns scrisorii noastre, dar
lucrurile s-au liniştit şi Daicoviciu a rămas la Roma până In vara următoare. Cert este că
arrasta a rost cauza sentimentelor nu prea favorabile ale lui Dalcoviciu fată de amintirea
Maglstrului.
Inci de arunci se vedea că el este o puternică personalitate şi nimeni nu se lndola că
pregAtirea şi dinamismul lui vor aduce ştiintei istorice şi arheologice româneşti contributii
lnsemate. Pot spune fără ezitare că a depăşit chiar cele mai optimiste aşteptiri, prin tot ceea
rr a realizat ca arheolog de teren, ca profesor creator de şcoală şi ca mare savanLPrin
Intreaga sa operă a cinstit şi memoria dascălului său, Vasile Bogrea, pe care 11 admira şi 11
rr11reta atât de mult şi despre care, chiar arunci când treceam pe lângă l'rumoşli pini ai
GrAdinei Borghese, Imi vorbea cu emotie şi cu veneratie. Dacă n-ar n rost uneori aşa de
vrhement şi de dur, nu şi-ar n creat şi duşmani, ci numai admiratori. Dar, Intotdeauna,
pentru judecarea unui om, trebuie cântirltă toată activitatea şi luate In considerati• toate
aspectele lui - iar rezultarul unui asemenea examen este covârşitorln favoarea lui Constantin
Daicoviciu, care • dacă ar mai n trăit mAcar citiva ani • ne·ar n scăpat, cu autoritatea lui,
dr psihoza tracologică ce a cuprins pe multi nespecialişti, de acum citiva ani!
Cu o ascutiti inteligentă şi o mare putere de muncă, foarte bine pregătit şi permauent
bine Informat In domeniul antichitătii şi al evului mediu timpuriu, Daicoviciu era de pe
atunci un om foarte autoritar, dur, acceptând cu greu să ne contrazis. Se lntelegea bine cu
arhltecrul Ion Anton Popescu, cu care n-aş putea spune că avea cu adevArat annitlli
trmperamentale, acesta ftind foarte blând, deşi foarte cinic.
ln.JI

Ion Moga de la Cluj, elev al profesorului Lupaş (şi consătean, de altfel, al acestuia),
ora pe arunci un tânăr hine pregătit, mnncltor şi foarte serios; după cum se file • a llcnt
curind o l'rumoasl carieră, avind contributii pretioase In domeniul Istoriei românilor
tralllllvinenl, specialitatea lui. Din păcate, a murit prea tânăr - cred că Inainte de a Implini
50 de ani - ti n-a putut da tot ceea ce pregătirea sa ne lndreplltea d aştepllm de la el.
Constantin Zoppa era mai In virsll decit noi toti ceilalti: trecuse de 40 de ani, lşl
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dăduse de mult un doctorat la Cernăuti, după ce studiase la Viena; recunoştea că nu are
ambitia să lucreze prea mult, fiind mai ales dornic să cunoască Roma şiltalia cu minunatele
lor monumente.În destul de scurtă vreme, a rupt relatiile cu "Ion Anton Popescu şi cu
Daicoviciu, socotind că aceştia nu sunt destul de politicoşi cu el - este adevărat că îl cam
ironizau şi îlluau peste picior, pentru că nu vorbea prea bine româneşte; mama lui fiind
germană, avusese o educatie complet germană, din faşă până la Universitate, şi numai in
cercul studentilor români de la Viena s-a simlit cu totul român, dar româneşte n-a reuşit să
vorbească niciodată perfect, nici chiar după ce trecuse de 80 de ani, când a murit. între el
şi Moga aveau loc mereu controverse in legătură cu profesorul Lupaş şi cu profesorul 1.
Nistor. Bineinteles că Moga il pretuia mai mult pe dascălul lui, In timp ce Zoppa - cred cu
dreptate - socotea că opera lui Nistor era mai valoroasă; adversar hotărât al politicii acestuia,
era obiectiv in aprecierea operei lui ştiintince. Fireşte că aceste discutii, la care uneori luam
şi noi parte, nu i-a răcut pe nici unul dintre ei să-şi schimbe părerea, dar niciodată nu s-au
certat.
Al. Mesrobeanu de la laşi, frate cu profesorul universitar de la Facultatea de
medicină, dacă nu mă înşel, venise la Roma cu spiritul speclnc al istoricilor Ieşeni din vremea
aceea, de ostilitate la adresa şcolii istorice de la Bucureşti şi mal ales fată de Iorga. De aceea,
după primele discutii, raporturile mele cu el au devenit destul de reci, ba chiar după una lhai
îndârjită s-au�i rupt. Nu era vorba numai de critică; pe care oricine o poate merita şi de care
nici opera lui Iorga nu poate li scutită, ci de incercarea sistematică de depreciere totală a
omului şi a operei, ridicând in schimb in slavă pe profesorul lui Ion Minea - un pitic fală de
uriaşul care era Iorga.
Constantin Radu, băiat modest, extrem de muncitor şi de cumsecade, studiind in
special in arhive, s-a îmbolnăvit după câteva luni de la venirea In Italia de o amnezie ciudată,
pe care atunci doctorii n-au putut-o explica. A stat luni de zile internat la spitalul de boli
nervoase; şi-a mai revenit, ba chiar, dacă-mi aduc aminte bine, a mai şi publicat după ce s
a intors în tară, dar cred că efortul uriaş la care s-a supus singur, lucrând - şi Inainte de a
veni la Roma, şi după aceea - de dimineală până noaptea târziu, a fost adevărata cauză a bolii
şi a mortii timpurij.
Toti lucram zilnic în biblioteci - noi mai ales la Biblioteca Muzeului de Etnografie şi
Preistorie "Luigi Pigonini", al cărui director era pe atunci Ugo Antonielli; nu se răcea foc
nici iarna, eu şi Hortansa stând cu paltoanele pe noi, până ne lnghej.au mâinile şi nu mai
puteam face fişe; şi aşa - incet-incet - au trecut lunile de iarnă.
Biblioteca Muzeului Pigonini se ana la etajul m al clădirii, alături de cancelaria
directorului, ambele camere fiind ticsite cu rafturi de cărli şi reviste. Prea putini străini
citeau acolo, aşa Incât noi doi eram aproape lntodteauna singuri, făcându-ne din când In când
de lucru şi In cancelaria directorului, să ne mai încălzim putin, acolo focul nelipsind
niciodată. Alteori ne duceam la Biblioteca Nationali, pe atunci instalată tot In aceaşi mare
clădire cu Muzeul Pigonlni, dar până obtineai o carte sau o revistă trecea aproape toată
dimlneaj.a. în schimb, In Biblioteca Institutului Arheologic German se lucra admirabil.
Multe cărti şi toate revistele erau In sala mare de lectură, liecare putând-şi lua singur
volumele de care avea nevoie. Pe de altă parte, aceasta era (şi cred că este şi astAzi) cea mai
bună bibliotecă de arheologie din Roma (In special pentru istoria antică şi arheologică
clasică), aşa lncât, termlnând lucrul la Biblioteca Muzeului Pigonlnl, ne-am dus şi acolo timp
de l-3 luni In ftecare dimineată. Instalată pe Via Sardegna (cred că la nr. 79), era relativ
aproape de Şcoala noastră, iar la dus şi la Intors străbăteam l"rumoasa Glardino Borgbese,
o adevărată desfătare a ochilor prin pinii ei impnnătorl. De foarte multe ori am făcut drumul
spre casă împreună cu C. Dalcovlclu şi cu acest prilej ne-am cunoscut biue şi ne-am
lmprleteuit.
în luua aprilie, au venit tu Italia (şi fireşte şi la Roma) părlntll mei. Tata, filud atunci
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Camerelor de Comert şi Industrie, a participat ca delegat la un Congres
'"'""•Jiun�l al diferitelor uniuni similare (tinut la Milano) şi ne-a adus câte un exemplar
otuo 11rln,.l• două volume din Dacia (singurele pe care le-a putut publica Magistrul) şi unul
dU1 ruommu·ntalele Gerica. Nu e nevoie să mai spun ce bucuroşi şi impresionali eram, atât
"''' duo r � t şi �tefan, când ne-am văzut primele lucrări tipărite şi, tot:>dată, ne-am văzutcitati
l h 1 ,r 1 1 � .1!

lntercalez aici, la inceputul lui 1974, o paranteză amară: Se pregăteşte acum
'' '""'''rt'a la editură a volumului XVIII din Dacia, Noua Serie, care- purtând mllesimul 1974
· nlr un vo l um festiv pentru aniversarea şi sărbătorirea a 50 de ani de la aparitie. Deşi R.
\ uiJ"' şi cu mine suntem singurii colaboratori în vîată ai volumului 111924, s-a procedat In
•ta frl încât să nu mi se dea posibilitatea să colaborez la acest volum! Aceasta, cu toate că,
duJ•� « in anii când Andrieşescu era director, Dacia aproape murise - am reinviat-o cu
•d•• �rai, iar "seria nouă" n-ar li putut nici să apară, nici să continue regulat dacă n-aş n
luo rol fllră preget timp de zece ani, ceasuri peste ceasuri In liecare zi (până şi la şantier!),
o i i Ind luate textele, chiar în limbile pe care le amoşteam mai putin bine, făcând corecturlle,
or litand cum să se intocmescă planşele etc... E într-adevăr o dreaptă răsplată din partea
•• rlur care n-au nici un merit în privinta reparatîei Daciei (5. 01. 1974).
lncă din timpul blândei ierni romane şi în cursul primăverii, in liecare săptămâni 
.,.. rum am amintit • Lugli organiza câte o excursie in imprejurimi şi câte o vizită la
nmnunoentele mai importante din Roma, la care luam parte şi noi, membrii Şcolii. In felul
"""'" ano 11vut cel mai bun ghid posibil, specialiatatea lui Lugli liind tocmai ''topogralia "
M unot•l şi a Latiuiui, cunoscătorii spunând că, după celebrul arheolog englez Ashby, el era
• r l mai competent în acest domeniu. Pe lângă obiectivele pur arheologice, am vizitat atunci
ti unrh• dintre vestitele Castelii romani , deosebit de pitoresc cilărate pe câte un vârf de deal,
In mulle dintre ele liind şi importante monumente arheologice.
Am vizitat cu el, pentru prima dată şi Ostia · revenind apoi de mal multe ori, şi atunci
ti In timpul călătoriilor mele ulterioare in Italia. Săpăturile intreprinse In anii aceia, In
opodol sub conducerea profesorului CBiza, dezveliseră cartiere intregi, Inclusiv forul central
prrcum şi micul teatru roman, restaurat, unde se reprezentau piese greceşti şi latine. Aici
ono vAzut Cei şapte împotriva Tebei, de Eschil, şi altă piesă (ou-mi mal aduc aminte care),
omilndoull impresionante atât prin jocul şi costumele actorilor, câtşi prin decorul monumental
rr lr lnconjura.
La Ostia ne-au uimit marile clădiri romane cu mai multe etaje - ooele păstrate până
la et•Jul ai iV -lea - destul de bine conservate şi consolidate. Ştiam din autorii latini ci la Roma
ti in celelalle oraşe mari ale imperiului existau clădiri inalte, cu multe etaje, dar până atunci
nu avusesem prilejul să le vedem nici măcar in fotografii, necum In realitate.
Tot in această vară, împreună cu d-rul Zoppa şi cu Ştefan, am făcut o excursie cu
Intentia de a ajunge la Fidenne, localitate ale cărei ruine le studiase Grigore Florescu şi
dnpre ure publicase o lucrare cu care şi-a dat doctoratul; dar noi am ales intentionat o cale
umlllll, care străbiitea mai multe dealuri, de unde priveliştea era cuprinzătoare pAnA
drparle.
1 .a Inceputul lunii mai, Şcoala a organizat excursia anuală, "tradijlonali", la Napoll
ti l'nnopei, pe rare de obicei o conducea Magistrul.
Ueşl văzusem de două-trei ori Ostla şi cu toate ci fotogralille Pompelulul ne erau blue
raiiOIC'ute, vizitarea acestui minunat de bine conservat oraş-muzeu din secolul 1 al erei
noulre ne-a emOCionat pe toli puternic. Plimbarea pe străzile perfect aliniate, CD pavajul
Ind bine lntrellnut (şi cu trotuare uneori mal bune decât cele dlu Bocureştl...), co clldlrile
•rlot.ocr•lllor pline de sculpturi şiode picturi morale de mare f'rnmlllele - este afAt de
odlhnlloore, lncât, deşi parcurgi pe neslmtite kilometri In câteva ore, parci nici un oboeefd.
In micul muzeu din incinta oraşului, când am văzut cadavrele pietrificate ale IIDOI'a
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dintre locuitorii surprinşi de erup!ia Vezuviului, arşi şi acoperili de cenuşa care i-a conservat
ca pe nişte mumii imbălsămate, am fost impresionat mai mult decât atunci când, cu mai bine
de un deceniu mai Inainte, elev in cursul inferior de liceu, citisem admirabilul roman al lui
Bulwer Lytton • Ultimele zile ale Pompeiului.
La terminarea excursiei organizată de Şcoală, Hortansa, Şteran, d-rul Zoppa şi cu
mine am plecat cu vaporul In Sicilia. N-am putut vizita atunci decâtpartea de răsărit a insulei
şi Palermo, din veşnica lipsă de bani. Dar minunatele peisaje şi monumente ne-au rămas
întipărite totdeuna pe retină. Şi cu toate că am spus că nu voi povesti prea multe despre
călătoriile noastre in Italia, câteva amintiri nu mii lasă să le trec sub tăcere.
După vizitarea Messinei, cu casele ei reconstruite aproape numai din lemn, după
groaznicul cutremur de la inceputul secolului, şi având numai câte un etaj, ne-am oprit
câteva zile şi la Siracusa, unde am vizitat frumosul muzeu şi l-am cunoscut pe renumitul
arheolog italian Paolo Orsi, directorul muzeului şi supraintendent al regiunii. Aici, după ce
ne-am plimbat prin oraş şi ne-am oprit îndelung la teatrul grec • lângă care am văzut primii
papiruşi - am făcut o excursie la vestitele Latomii din vremea coloniei greceşti • cariere de
piatră şi in acelaşi timp ascunzători in timpul primejdiilor. Pe drum, pe o căldură toridă,
intram aproape in necare curte tărănească să cerem apă, fără să ne putem răcori. Am plecat
apoi cu trenul mai departe, ajungând seara la Girgenti, cum i se spunea atunci oraşului ce
poartă acum din nou numele antic - Agrigentum de pe coasta "de sud" a Siciliei. Potrivit
indicaliilor din Ghidul Italiei, de la gară ne-am dus la hotelul Bellavista, indicat cu o stea •
deci, după regulile din vremea aceea, de bună calitate. Dar nici unul dintre noi n-a putut
dormi, din pricina nenumăratelor insecte nămânde, la ora 4,0 dimineata fiind silili să ne
lmbrăciim şi să ne suim pe tereasă.
Hotelul acela nenorocit işi merita însă numele: priveliştea era extraordinară; chiar
de la hotel terenul cobora in pantă lină • pe o distantă de 4-5 km, până la marea palidă de
dinainte de ivirea zorilor, printre plantatiile de măslini, toale înverzi le; se 1ăreau, din loc in
loc, ruinele celebrelor temple greceşti de la Agrigentum. Pot spune că această privelişte era
mai impresionantă decit-tot ceea ce văzusem până atunci în Italia! De cum s-a făcut ziuă,
ne-am strămutat la alt hotel şi am luat o trăsură-landou deschisă şi - pentru 25 de lire (pe
atunci valorănd peste 200 de lei) -am fost plimba!i toată dimineata pe la toate templele, dintre
care unele păstrează lncă aproape in totalitate coloanele peristilului. intr-un loc unde se
lucra incă, am cumpărat cu 21ire, de la un lucrător, o mică lucernă de teracotă, singurapiesă
arheologică pe care am avut-o (şi o am incă) in casă. De aici am plecat la Palermo, în al cărui
Muzeu Arheologic sunt păstrate piese de o valoare exceptională • în special metropolele
templului de la Segesta. Am făcut şi o mică excursie chiar până la Segesta, unde se ană tempul
grecesc din secolul VI sau V i.e.n., în mijlocul unui peisaj excep!ional: pe un munte destul
de inalt, într-opoiană mare din mijlocul unei păduri seculare, construc!ia aceea monumentală,
cu coloanele sale impunătoare, se ridică singuratică şi parcă, tocmai de aceea, mai
impresionantă. Cum până atunci nu văzusem nici Parlhenonul , nici templele de la Paestum,
din Campagna , templul acesta grecesc de la Segesta ne-a părul o adevărată minune; şi la
drept vorbind, cred că şi este una!
in altă zi am suit la Monreale • cel "cu grădini de portocale" din versurile poetului
• orăşel cocotat pe coasta unui munte, cu o catedrală uriaşă, din turnul căreia privirea
lmbrătişează dealurile ce coboară până departe, la mare. Frescele din interiorul catedralei
sunt adevărate capodopere, iar chiostrul mănăstirii este mai mare şi mai frumos decât acelea
ale bisericilor San Giovanni in Laterano şi San Paolo fuori le mura din Roma; colonete
cvadruple, unele lncolăcite, altele drepte, bătute cu mozaicuri ce sclipesc in soare, mărginesc
acest �rtic interior ce inchide in mijloc o grădină plantată cu arbuşti şi nori multicolore.
imi aduc aminte şi de un detaliu nostim de la sosirea noastră la Palermo. Când ne
am spus numele la ''receptia" hotelului, func!ionarul de serviciu i-a spus lui Zoppa că are
un nume italian; atunci Gh. Ştefan s-a recomandat Giorgio Stefano, ceea ce mai Intii 1-a
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lntorcindu-ne la Napoli (tot cu vaporul), Hortansa şi cu mine am mai rămas o zi şi
""·•m du• din nou la Pompei să asistăm la reprezentarea uneia dintre tragediile lui Eurlpide
• ! 1, In lr•trul roman. Mult mai mare decât acela de la Ostia, teatrul era arhiplin cu turişti
olrllnl, l11r spectacolul a durat mai bine de două ore şi ne-a incintat prin el lnsuşi cât şi prin
dot"orul n11tural ce-l înconjura, liind şi permanent acompaniat, aproape In surdină, de o mică
,.,,. ...,,tri cu instrumente de suftaL
In luna iunie, in vederea documentări! în muzee pentru lucrările fixate de Maglstru,
llortansel şi mie, pentru anul acela, ne-am dus in regiunea Picenum, la Adriatica. La muzeul
din Ancona n-am putut lucra deloc, nu atât pentru câ toale colectiile erau tocmai In curs de
mut11rrlntr-un local nou, mult mai mare, cât pentru că noul director, Moretti (ulterior numit
aupr11lntendent chiar la Roma) îşi închipuia că va studia şi va publica el toale materialele şi
nu rr11 dispus să ne lase să rotografiem piesele ce ne interesau. Dar după ce i-am scris lui Lugli
ti •ruta a intervenit la proresorul Roberto Paribeni, bun prieten al Maglstrului, i s-au dat
lut Moretti dispozitii categorice să ne sprijine, dăndu-ni-se posibilitatea să lucrăm cum
trrbuir.
In cele câteva zile cât trebuia să aşteptâm rezolvarea situatiei, ne-am dus la Ascoli
l'trrno (oraş cu rrumoase clădiri medievale) şi la Offida (orăşel cocotat Intre dealuri, l'iicând
cM ta aarli, pe jos şi pe arşită, cei 3-4 kilometri, şi la rei la intoarcere), unde am studiat şi
dnenal materialele care ne interesau din muzeele locale.
Am mai dat apoi o raită până la Venetia, In drum oprindu-ne şi In minunata Ravenna.
Mormintul marelui Dante din catedrala oraşului nu mi s-a plirut că ar avea şi o valoare
•rll•llci deosebită. In schimb, mormintul împărătesei Galla Placida - cu ferestr� de
•l•bastru, dacă nu greşesc, prin care se filtrează o lumină blândă, ca şi cele două mari bazlllci
rrrttlne din arara oraşului, amândouă datând"din secolul VI cu mozaicuri de mare valoare
•rtlollci pe peretii interiori (tinând locul unor rresce), sunt opere arhitectonice nepretuite,
r•rr merită să fie vizitate de oricine se opreşte la Ravenna.
Scurt timp după Intoarcerea la Roma, venind Intr-o după amiază ''acasă" (adică la
�OIIIA), gAsim afişată in bibliotecă o scurtă notilă a lui Lugli, insotind o telegramă a
profesorului Ion Bianu, pe atunci preşedinte (?) al Academiei Române, care glăsuia simplu:
"Proresore Pârvan, direttore Scuola, deceduto". A rost unul dintre cele mai dureroase
momente din viata mea, deşi din păcate, am avut parte de multe de acest rei•.• Ştiam cu toti
ri Magistrul era bolnav, că rusese chiar in primăvara aceea in Germania şi apoi la Paris să
.., caute; dar Dorin ne scrisese de la Paris câ doctorii diagnosticaseră o simplă apendicită
cronicA şi Magistrul se întorsese la Bucureşti să se opereze, acolo liind multi chirurgi buni,
roteat cu el ia Universitate. 1 se propusese să fie operat ia Paris şi - la argumentul lui că nu
••e• cu el destui bani pentru plata sanatoriului şi a doctorilor, Scarlat Lambrino, din prima
''Jenerajle" de discipoli ai Magistrului, anat acolo la studii (unde se căsătorise cu Marcelle
•·k•l, cunoscută specialistă în ceramica greacă, al cărei frate era un doctor renumit) - 1-a
..taur111 cA va avea el grijă de problema materială. Din păcate, Magistrul nu s-a lăsat convins,
•firmind că are toată Increderea în colegii lui de la Facultatea de Medicină. Câtă Incredere
meritau, s-a vAzut aproape imediat! La trei zile după operatie, proresorul Amza Jlanu şi
rrll•lll doctori plecaseră In week-end la Sinaia, lăsăndu-1 pe Magistru In grija unui Intern.
•:..tr probabil insă că, şi dacă proresorul Jianu ar li rămas in Bucureşti, nu ar mal n avut ce
f••·r, dro11rece - având un ruruncul la mână - amânase operatia (care trebuia rAcută urgent)
timp de douli săptămâni. Ca şi cum n-ar li putut lăsa această sarcină unui dintre colaboratorii
aAI! Nefiind operat ia timp, Magistrul a făcut peritonită şi, in cursul zilei de duminică, s-a
almlll riu şi a murit după câteva ceasuri; precum se ştie, pe atunci nu se inventase Inci
•nllblotlcele. Daci operatia s-ar fi făcut la timp, imediat după ce el se întorsese la Bucureşti
ti w tnternase, ar fi avut toale şansele să scape!
P11re eludat că, cel putin în dimineata aceea, Magistrul avea presentimentul ci va
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muri. într-adevăr, Lambrino · care se intoresese şi el in Iară · s-a dus pe la ora 10,00-l i,OOa
să-I viziteze la sanatoriu; i s-a spus că bolnavul nu se simte bine şi vizita trebuia amânată.
Şi-a lasat atunci cartea de vizită şi a plecat destul de contrariaL Nu apucase insă să ajungă
la coli, la Şosea, când a fost chemat inapoi; primind cartea lui de vizită, Magistrul a cerut
să fie lăsat să-I vadă. Iar in cursul scurtei vizite, s-a arătat foarte descurajat, spunându-i lui
Lambrlno că simte că va muri. N-au trecut nici câteva ceasuri şi presimlirea s-a adeveriL
Nu ne puteam obişnui cu gândul că ştirea poate fi adevărată şi plângeam cu hohote.
Lugli incerca să ne dea sperante, spunând că in telegramă este o greşeală de gramatică •
decedato In loc de deceduto, şi deci s-ar putea să fie o farsă... Din păcate, insă, nu era decât
o greşeală gramaticală; telegrafiind la Bucureşti, Lugli a primit imediat confirmarea mortii
Magistrului.
Ne simteam rămaşi orfani, ştiind că nu vom mai simti niciodată in preajma noastră
sunetul acela mare, inima aceea cuprinzătoare şi lntellgenla aceea sclipitoare care să ne
călăuzească şi mal departe paşii, noi fiind inci foarte tineri · aveam 25 de ani! in acelaşi timp,
toate sperantele noastre in legătură cu viitorul arheologie! române, cu innintarea Institutului
de Arheologie şi cu continuarea in acelaşi ritm a unei activităli temeinice se spulberau. Ne
intrebam chiar dacă mai este bine să mai rămânem inci un an la Şcoală şi dacă n-ar fi mai
indicat să ne Intoarcem in Iară şi să vedem acolo ce e de flicut. Căci, cu bietele lefuri de la
muzeu, nu ne puteam face iluzii că vom putea trăi omeneşte. Ştefan a plecat insă la Bucureşti
• In concediu legal de varli • să-şi dea seama de situatie. Noi am rămas, scriindu-1 lui
Andrleşescu şi intrebându-1 cum crede că e mai bine să procedlim, lar el ne-a răspuns destul
de repede să stăm unde suntem, căci ''are el grijă" de toate. ŞI am rămas.
Curând, Andrieşescu a fost numit director al muzeului şi tot atunci i s-a creat prin
lege şi catedra de arheologie preistorică, fiind imediat numit profesor titular. in postul de
subdirector al Muzeului a propus numirea lui Metaxa, iar pe mine m-a propus pentru
inaintare in postul de conservator, fost al lui Metaxa. Numirile acestea au Intrat insă in
vigoare abia pe data de 1 ianuarie 1928 şi pe aceeaşi dată, după ce l-am scris din nou lui
Andrieşescu, multumindu-i pentru ştirea trimisă şi arătându-1 totuşi eli numai cu un singur
salariu nu vom putea rezista in Bucureşti, el a recomandat-o pe Hortansa caaslstentă titulari
la muzeu, in locul rlimas vacant prin Inaintarea mea.
în luna august am plecat in vacanlă la Florenta, unde ne-am Intilnit cu Kico şi cu
Silvia Panaitescu (se căsătoriseră in vara aceea) şi am vizitatlmpreunli nu numai minunatele
monumente şi Imprejurimi ale acestui neegalat oraş al Renaşterii, dar şi Pisa, Siena, Perugia
şi Assisi.
De la Siena ne-am dus şi la San Giminiano, un orlişel medieval construit pe o colină
şi Inconjurat de ziduri cu multe turnuri. în unele momente te slmteai transpus intr-adevlir
cu câteva secole in urmli... într-o seară, ieşind pe balconul camerei de la etajul O al hotelului
din mica pială centrali a oraşului, cu nelipsita fântânA In mijlocul ei, umbrele zidurilor şi
petele de lumină aşternute printre ele de razele lunii, In liniştea aceea deplină, m-au flicut
o clipă să mă Indoiesc că sunt In anul 1927 şi nu in evul mediu târziu; numai faptul că, In locul
vreunui soldat medieval, se strecura din când in când pe stradă câte un italian din zilele
noastre m-a făcut să revin la realitate. în 1928, când ne-am Intors la B1,1cureşti, am inceput
să scriu un eseu despre San Giminiano, ·dar n-am apucat să-I termin, chiar atunci aplirând
In revista "Gândirea" un articol foarte frumos al lui Tudor VIanu despre acest oraş şi, In chip
firesc, am renuntat.
Mi se pare totuşi prezumtios să incerc să descriu aceste oraşe şi comorile lor de artă,
după tol ce au scris de călătorii şi specialiştii iluştri. Fiecare oraş işi are atmosfera lui
specifică, nici unul nu poate fi confundat cu celălalt şi toate 111 lasă amintiri de neuitat, mai
ales dacă ai avut norocul să zliboveşti mal mult In ele sau să le mai revezi cel putin o dată.
Cine ar putea rămâne indiferent in Piata Signoriei sau in fala frescelor lui Fra Angelico din
Mănăstirea San Marco din Florenta? Sau cine s-ar putea desprinde uşor de minunatul
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11rhltectonic din Pisa - celebrul turn înclinat, catedrala, baptisteriul şi Campo

,..,. ,.. 1 cimitirul) cu frescele lui? Şi cum ai putea să uili frumoasa pială din Siena, cu primăria

din al cArul turn - după ce ai urcat peste 300 de trepte - ai o privelişte uluitoare, nu numai
-pra celebrei piele în care au loc şi astăzi vestitele alergări de cai ale diferitelor cartiere,

• 1 ti uupr11 mlnunutului peisaj al Toscanei? Sau, după ce ai admirat frescele lui Giotto din

' atrdr11l11 cu două elllje interioare a Sfântului Francisc din Assisi, să nu te intrebi cum s-a
putul petrece miracolul Renaşterii, care intr-un răstimp scurt a dat lumii pictori, scluptori
ti arhltecli ce vor rămâne pe veci nemuritor! în istoria omenirii?
D11că, la Bucureşti, lucrurile păreau să revină la normal (mi s-a povestit ci, In timp
rr urm11u cortegiul, Iorga, înconjurat de toti cei interesati, distribuia diferitele posturi
rAmue vacante la moartea Magistrului), situatia Şcolii Române din Roma nu părea deloc
•trAiuclti. Forurile academice din Bucureşti - directorul Şcolii nind numit, potrivit legii, de
Ministerul lnvătământului, la propunerea Academiei • socoteau că, de vreme ce a murit
l'i,.lln, nu mai avea cine să conducă Şcoala de la Roma şi se intrebau dacă această institutie
m11i este necesară. De altrel nici nu se prea ştia ce se mai lucrează la Şcoală, deoarece
M11aistrul nu mai fusese la Roma din ianuarie 1926 şi deci nu mai dispuneau de nici un raport
r•rrnl al directorului. Inainte deci de a lua o hotărâre, s-a decis totuşi <ielegarea profesorului
Ion Blanu să facă o inspectie temeinică la Şcoala de la Roma şi să raporteze Prezidiului
Aude miei.
Impresia mea - in timpul vizitei sale la Roma - a fost că lui Bianu nu i-ar n displăcut
toi fie el directorul Şcolii, dar ştiind că aceslll are totuşi un caracter preponderent arbeologic
l•torlc, nu a făcut vreo propunere în acest sens. Oricum, venind la Roma cu SOlia sa, in
�plembrie 1927, a silit două-trei săptămâni, tăinuind mult cu Lugli (care a avut griji să ne
lnrnndeieze pe cei mai multi dintre membri), dar discutând destul de mult şi cu mine; mi
am d11t toată silinta să-i arat că membrii Şcolii lucrează serios şi că ar fi o greşeală să nu se
rnntlnue activillltea acestei institutii, care in câtiva ani îşi crease • bineinteles mai ales
d11torltă notorietătii Magistrului, dar şi temeinicelor studii publicate in primele volume ale
11nu11relor Ephemeris dacoromana şi Dipiomatarium - un prestigiu şi un loc de frunte printre
relel11lte şcoli străine de arheologie din Roma. Printre altele, i-am arătat că, fără această
ln•tltutle, ar dispărea posibilitatea pregătirii sistematice a tinerilor cercetători români nu
numai in domeniul arheologiei, dar şi în acela al limbilor şi literaturilor romanice, in acela
111 cercetării bogatelor arhive italiene şi chiar în domeniul restaurării monumentelor
J,tnrice. Păcat că astăzi "Accademiadi Romania"este numai o bibliotecă, în timp ce Ungaria,
1 'rhu•lovacia, Polonia şi chiar Finlanda au institute ştiintifice la Roma pentru studiul
11nlichită(ii, de această posibilitate fiind lipsiti tinerii cercetători români.
In timp ce eu discutam cu Bianu şi-i conduceam pe la monumentele pe care le revedea
•·u ph\rere, Hortansa o plimba pe micuta doamnă Bianu - foarte delicată şi la propriu şi la
fi11Ur11t - care nu uilll niciodată să cumpere aperitive (printre care şi minunatul somon
afun1at) pentru intregul colectiv ce lua masa acum împreună cu ea şi cu profesorul Bianu.
Dintre bârfele lui Lugli, imi amintesc una (mi-a spus-o chiar Bianu): il informase că
d-rul 7.oppa intră in bibliotecă... în papuci, deşi nu cred că aceasta era o problemă de discutat
cu Hl11nu şi, in orice caz, nu avea nici o legătură cu seriozitatea activitătii celui ,,mprlclnat".
După inapoierea profesorului Bianu la Bucureşti am aflat, totuşi, că In curând va fi
rrrom11ndat şi numit un nou director al Şcolii, ceea ce dovedea că raportul lui nu fusese
dtf11vor11bil, renuntându-se la ideea absurdă a desfiintării. Pentru ocuparea postului de
dlrr<lor s-a dat de altftl o luptă destul de aprigă, incercându-se să fie satisfăcut, ca de obicei,
un p11rtlzan politic.
Murise regele Ferdinand, liberalii erau din nou la guvern şi se făceau presiuni pentru
rrrnm11nd11rea lui Emil Panaitescu, numit de curând profesor titular de istorie veche la
l inlvrnltatea din Cluj; el era ginerele ministrului, de atunci, al României la Roma, Lahovary
ti. blnrlnteles, membru al partidului liberal. De fapt, toată cariera universitari a lui Emil
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Panaitescu s-a datorat faptului că Magistrul nu putuse opune un veto la anumite presiuni
politice in momentul in care aştepta de la guvernul liberal infiintarea Institutului de
arheologie, fără să dea totuşi un aviz favorabil. Cu ani de zile mai Inainte, când nici un alt
specialist nu obtinuse încă doctoratul, titlu ce se cerea pentru numirea intr-un post de
profesor, Emil Panaitescu fusese numit suplinitor (sau provizoriu ?) la Cluj, pe baza unui
raport al Magistrului, la data aceea nefiind încă nimeni pregătit pentru acel post, deoarece
D.M. Theodorescu era încă de la crearea Universitătii Române de la Cluj (1919), profesor
de arheologie. De la conferentiar provizoriu şi pânlli la titular definitiv (pe baza celebrului
articol 81 din vechea lege a invllitllimântului superior) era lnsă o distantă ca de la cer la
pământ, mai ales eli, Intre timp, preopinentul nu publicase nici o lucrare temeinici. Această
dlstantăa fost... sărită lnsăde legăturile politice şi de tăcerea Magistrului, impusă de motivele
amintite.
Polla vine lnsă mâncând, cum spune proverbul, şi acum Emil Panaitescu dorea să tie
urmaşul lui Vasile Pârvan la directia Şcolii Române de la Roma. Când s-a discutat lnsă la
Academie recomandarea lui Emil Panaitescu pentru acest post, Nicolae Iorga s-a opus
vehement, cu toată autoritatea lui, arătănd că simlli-activitatea ştiintilică a lui Emil
Panailescu nu-l poate lndreptăti la această numire. L-a propus, In schimb, pe G.G.Mateescu,
discipol al Magistrului şi fost membru al Şcolii, la data aceea conferentiar la Universitatea
din Cluj şi autor al unor te_meinice studii. Academia a aprobat această propunere, iar
Ministerul, scrâşnind... '1iberal" din dinti, a făcut numirea.
Lugli, care avusese unele connicte şi cu G.G.Mateescu atunci când acesta fusese la
Roma (1922-1924), nu era deloc încântat de această numire, nepierzând nici un prilej să
arunce câte o săgeată lnveninată, spunându-ne că el va demisiona din postul de secretar după
venirea lui Mateescu. E destul de probabil că, până la urmA, chiar aşa s-ar li lntămplat, clici
nici noul director nu-l "avea la inimă", cum ne-a spus In primAvara lui 1928, când a venit
la Roma.
Mateescu era Inci relativ tănăr - nu cred că avea atunci mal mult de 35 de ani - şi
lucrase cu multă râvnă in special in domeniul onomasticli trace. lnatt, slab, foarte delicat dar
şi foarte dârz, suferea din păcate destul de serios de inimă şi peste doi ani s-a prllipllidit, aşa
lncât Emil Panaitescu tot şi-a putut ajunge scopul, nlnd numit In 1930 director; nu ştiu de
ce la data aceasta Iorga nu s-a mai opus. Din punct de vedere administrativ, Panaitescu a
făcut totuşi unele lucruri utile, dar din acela al prestigiului ştilntlnc Oreşte că nu corespundea.
Să revin lnsă la toamna anului 1927.
O dată cu plecarea lui Daicoviciu şi a lui Ion Anton Popescu (şi a lui C. Radu?),
rămlliseseră vacante câteva locuri, completate In toamnlli cu Şteran Paşca, de la Cluj, lingvist
priceput (a făcut repede o frumoaslli carierlli universitară), dar din păcate a murit tănllr; apoi
Cezar Şerbu şi doamna Găzdaru de la Iaşi, precum şi arhitectul ŞL Balş de la Bucureşti.
După ce am terminat redactarea lucrărilor pentru primul an (Hortansa L'eta del
Bronzo nel Piceno, lar eu L'eta dei Fero nel Piceno), ln vacan&a de larnlli am plecat amindoi
la Paris, unde sora mea Marioara (moartă cbiar In anul când scriu aceste rânduri - 1969!)
urma Ecola des Chartes. Pe lângă monumentele şi muzeele Parisului, am vizitat lmpreună cu
Dorin - atunci membru al Şcolii Române din Franta - oraşele Relms şi Rouen şi cutreleram
lmpreunil cu toate Imprejurimile La Rouen, aspectul medieval al oraşului era cu adevărat
Impresionant, deoarece multe strllzi şi nenumărate case datau de la sBrşltul evului mediu
şi-ti dildeau posibilitatea să trăieşti atmosfera spectnclli acelor vremuri. ŞI când te gindeşti
eli, in timpul ultimului rllzboi, toate aceste miracole arhitectonice au fost distruse de
bombardamentele anglo - american, pentru a alunga pe ocupantii germani!
Deşi, cum era de aşteptat, impresia pe care ne-a făcut-o Parisul cu toate mlnuulle lui
a fost copleşitoare, faptul eli am nimerit o iarull foarte geroasll şi cu destul de multă zăpadă
ue-a Impiedicat să prontam cum am n vrut de luna aceasta de vacant�; după câteva ceasuri
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- inghetam in adevăratul inteles al cuvântului şi trebuia să intrăm repede la
Intr-una din carenelele de pe Bulevardul St. Michel, unde şi locuiam, la Hotel des

Plini in primăvară, când a venit noul director Mateescu la Şcoală, viala s-a scurs

dntul de liniştită, cu munca in biblioteci, vizitele repetate in muzee şi inerentele rrictiuni
lntn oamenii care locuiau impreună şi deci se vedeau prea des... Numai Lugli mai ricea din

Ind In când câte o gugumănie. Aşa de pildă, in rebruarie sau martie 1928 a venit in vizită
lo Moma, sotia lui Şerbu (mai târziu mare comandanti străjerijă, ca şi el, ceea ce nu i-a

•

Impiedicat să divorteze), o tânără roarte frumoasă; cum era ftresc, a locuit cu sojul el in
•n•era acestuia de la Şcoală. Dar, după vreo două zile, Lugli mi-a spus Indignat: ''Ha visto?
llanno dormlto lnsieme nellostesso letto! ",ca şi cum n-ar n rost cel mai normal lucru din lume
r • doi soţi să doarmă in acelaşi pat, dacă incap! O clipă mi-a venit pe buze intrebarea: Cum
,.. race că totuşi are şi el un copil, (Iacă are asemenea "principii" dar n-am avut tupeul
Mcrsar.
Mateescu a venit spre srârşitul lui aprilie şi in curând toti membrii Şcolii am pornit,
•ub conducerea directorului, in obişnuita excursie anuală. Ne-a Insotit şi Leon Diculescu, un
prieten bun al fratelui meu, venit la Roma cu o bursă, iar in anii următori şi el membru al
�olii. In arari de Napoli şi de Pompei, am ricut şi o călătorie circulară In Sicllia (pe care
Mateescu n-ovizitase când fusese membru al Şcolii), mergând şi la Sellnunt,cu lmpunătoarele
ruine ale templelor sale pe care le văzusem In 1927. De atunci m-am Intrebat mereu de ce
americanii nu sacrincă două- trei milioane de dolari pentru a ridica la loc ruinele acestor
mArete temple, ale căror coloane şi arhitrave zac pe Jocul unde au căzut acum multe sute de
ani nlnd prea grele şi masive pentru a putea n rurale şi transrormate de locuitorii satelor
vecine In piatră de constructie.
Ne-am oprit şi la Taormina - cu mireata privelişte a vulcanului Etna, pe care Il vezi
rei mal bine din teatrul grec, şi cu marea de la poalele muntelui, de un albastru neasemult,
atit de deschis, atât de transparent şi de striiDCitor. Mai târziu In 1937, cănd am vizitat insula
l "aprl tJ Grotta Azzura, am văzut o mare de aceeaşi culoare.
lntorşi la Roma, viata s-a scurs relativ liniştită, necare lucrind de zor la problemele
pe care le studia. După terminarea lucrărilor, am hotărât cu Hortansa ca - Inainte de
Intoarcerea In Iară - să racem o excursie in Spania, din România nlnd inftnit mai greu să
ajungem tocmai la celălalt capăt al Europei. l-am scris lui Dody la Paris, el a rost de acord
p, In seara de 11 iulie 1928, am plecat din Roma, lntâlnindu-ne cu el peste douA zile, la
Narbonne In sudul Frantei, iar de acolo am intrat In Spania. La Barcelona ne-am cumpărat
bilete de tren valabile 2000 de km, putând In relul acesta să vizităm o buni parte din oraşele
lituate In centrul- sud şi In rllsăritul Spaniei: In cele aproape trei săptămâni ale acestei
cAlAtorii, am rost la Barcelona, Madrid, Escnrlal, Toledo, Cordoba, Sevllla, Cadl-, Algerlras
ti Gibraltar. DupA aceea, prin Milano şi Viena ne-am Intors la Bucureşti la Inceputul lui
augusL
Desigur, deşi eram dornici să ne Intoarcem In tarii şi să ne revedem ramllllle, am n
1tat mal mult In Spania, dar banii erau pe spond; pe vremea aceea peseta era o monedA
"forte" · valora peste 30 de lei, adică de patru ori cât lira Italiană. ŞI cu toate că au trecut
mal bine de patru decenii de la această călătorie, multe Imagini mi-au rAmas lntipilrlte pentru
totdeauna In minte: Minunatele ramblas (bulevarde) de la Barcelona (oraş in care ne
Intelegeam roarte bine vorbind ltalieneşte cu intelectualii, căci aceştia vorbeau o catalană
culti), frumoasele catalane brune şi elegante, cn pleptenele lor marllnftpt In pilr şi sustlnând
o uriBfl dantelă neagrA ce atirna pe spate. Nu mi-a plAcut lnsă catedrala, construiti Intr
un ltil lncărcat şi roarte eludat (eu cel putin nu-mi dau seama cum ar trebui claslftcat), la
drept vorbind un adevArat coşmar!
Apoi ruinele palatului maur de la Granada, şi in primul rind celebrul "Patio ele Jos
leona"; pidurea de coloane din Interiorul catedralei (rosti moscbele) din Cordoba; mlretul
•
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Guadalquivir ce curge leneş la marginile Sevillei, Toledo cu casa- mu�eu al tui El Greco şi
cu Alcazarul impunător; oraşul Cadix scăldat in apele Ocean'!lui, Algesiras - destul de
mizerabil şi primitiv pe vremea aceea - sau masivul şi impunătorul Escurial, cu sutele de săli
şi lncăperi şi aproape tot atâtea, dacii nu şi mai multe, sute de portrete ale "regilor catolici".
Sosind la Madrid de la gară, ne-am dus la o pensiune tinută de o frantuzoaică, pentru
care aveam o recomandare de la patroana hotelului din Barcelona; nu mai avea insă nici o
cameră liberă şi ne-a dat adresa unei alte pensiuni, foarte modeste, unde nimeni nu ştia altă
limbă decât spaniola, aşa lncât ne-am Inteles cam greu. Se mânca însă bine şi, ciudat, unele
feluri de mâncare erau parcă româneşti - ostropel de pui, ardei umpluti, fripturi la grătar
etc. Tot ca la noi, pe vremea aceea, In paturi erau şi ''anumite" insecte.
Desigur, n-am pierdut prilejul sa ne ducem şi la o corrida, la "Piazza de torros" din
Madrid, luând bilete pentru locuri a las ombras, mai scumpe dar şi mai sus; spectacolul tinea
4-S ceasuri şi nu se putea sta atâta timp în soare. Oricât de crud era, ne-a plăcut totuşi, liind
pasionant; Iti dai imediat seama că e vorba Intr-adevăr de o luptă pe viată şi pe moarte, cea
mal mică neatentie a toreadorului putându-1 costa viata. Dintre cei 8 tauri programati, unul
sau doi nu prea aveau poftă de luptă şi publicul i-a huiduit iar conducătorul luptelor a ordonat
scoaterea din arenă şi Inlocuirea lor; bineinteles lnsăcă In arenă nu intrau decât pe rând, câte
unul. Doi toreadori au fost străpunşi de coarnele taurilor şi scoşi pe targă din arenă, iar a
doua zi am citit In ziare că muriseră.
La Madrid şi In restul Spaniei viata se desfăşura după un ritm ce nouă ni se părea
foarte curios- nu ştiu dacă şi astăzi e la fel. Probabil din cauza căldurii (eram în iulie!) lumea
Ieşea la plimbarea de după amiază abia dupa ora 8,00 seara, iar pe la 10,00 -11,00 pe străzi
era o animatie neobişnuită.
Dintre lntâmplirile acestei căiatorii, multe mi-au rămas lncă şi acum, după peste şase
decenii, destul de vii in minte. La Barcelona, de pildă, sau mai degrabă lângă Barceiona, ia
MontJuich (daca nu mi inşel), Intr-un fel de Luna Park instalat pe vârful unui deal, se ana,
Intre altele, o cabină, deschisă de la nivelul pieptului In sus, ce se ridica - după ce te suiai in
ea - In vârful unui stâlp Inalt de câteva zeci de metri. Hortansa n-a avut curajul să se urce,
dar Dody şi cu mine. ne-am dus, impreuni cu o englezoaică; de sus se putea admira nu numai
Barcelona, dar şi Mediterana până departe In zare, spre Baieare. Engiezoaica ne Intreba
mereu câte ceva, aritând-o jos pe Hortansa, iar noi, neântelegând şi crezând că întreabă cine
este, dădeam din umeri; până la urmă Dody i-a spus de câteva ori: "E lady of..• ", arătândui
o lntâi pe Hortansa, şi apoi aritându-mă pe mine!
In dimineata când voiam să plecăm la Escurial, In gara Madridului un individ ne-a
auzit că vorbim româneşte şi a intrat Indată in vorbi cu noi; era un evreu plecat din jari.
Ne-a convins că nu e decât un singur tren bun, la care nu sunt lnsă valabile biletele noastre
şi trebuie să plătim necare câte S pesete pentru un loc In aşa- zisa clasă ''prima de butacas"
- deşi nu era vorba de fotolii, ci de simple locuri comode de clasa 1.
La Cadix, am tinut morjiş să facem bale In apele... Oceanului; ne-am dus la plaje putin
după ora4d.m., am Inchiriat costume şi ne-am bălăcit cât am putut, apa liind destul de caldă.
Afară de vreo doi copii, ce se tot invârteau in jurul nostru, nu mai era nimeni in apă. De abia
pe la ora 6,00 când ne-am hotărât să plecăm, am văzut că Incepe să vină lumea, după ce işi
făcuse siesta.••
De la Cadix am plecat cu un autobuz deschis spre Algesiras (cam ca acela care circula
Intre Bucureşti şi Alexandria pe atunci şi cu care ne-am Intors In 1924 de la periegheza cu
Andrleşescn), de-a IDDgul falezelor Inalte ale Oceanului, parcurgând timp de vreo două ore
nenumărate serpendne şi ajungând peste câteva ceasuri la destinatie, unde străjuieşte stânca
Glbraltarului. Pe uscat nu se putea intra direct In colonia englezi; trebuia să luăm o şalupă
şi să debarcăm In port, viza pentru Spania dând implicit dreptul să vizitezi şi Gibraltarul.
Ne-am plimbat pe strada principali, pitoresci şi In panti, cu sute de cafenele şi tot felul de
privilloare cu "amlndrl" peutru turişti. Am luat apoi una dintre trisurlie cu coviltir, care
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•• •pAra de razele nemiloase ale soarelui, şi ne-am tocmit cu birjarul să ne duci cu 5 pesete
,.nA la Punla de Europa; după planul oraşului, acesta era cel mai inaintat pinten al stâncii,

"rtln. După câteva sute de metri, ajunşi intr·un parc cu palmieri impunători, birjarul
W04IMa mortiş că am ajuns; a trebuit � parlamentâm la fiecare trei· patru sute de metri
Ul·l hotărâm să meargă mai departe. In cele din urmă ne-am oprit tot in parcul acela mare
ti rtumos, dar desigur că nu acolo era Punta de Europa;de acolo nu se vedea lărmul Africii,
... cum ar li trebuit; am făcut calea întoarsă in port şi de atunci la Algesiras.
Neaşteptat este şi peisajul podişului arid dintre Madrid şi Toledo. Trenul străbate
podltul • la 800 de metri deasupra nivelului mării · aproape in linie dreaptă; intr-un anumit
loc era ridicat un monument inalt de câtiva zeci de metri; vizibil din depărtare, dar nu-mi
mal amintesc In amintirea cui fusese construiL
Spania a fost şi este, zice-se o tară săracă şi, desigur, aspectul mahalalelor şi al multor
ute confirma această alirmatie. Cu toate acestea - tin minte că am discutat de mult� ori
problema aceasta; in cursul celor 19 zile ''spaniole" - n·am văzut nici un singur om descui!- cei
Ulracl purtând in picioare un fel de târlici de pânză sau stofă. Şi in nici unul din trenurile cu
care am cilătorit (totdeauna cu clasa a m- a, cu·exceptia "primei de butacas" de la Escurlal),
n ·am întâlnit oameni murdari san cu baine zdrentuite. Avea un fel ciudat de a bea apa şi vinul
In tren; ridicau deasupra capului, cu amândouă mâinile, un ulcior sau un fel de burduf destul
de mare, deschideau larg gura şi dădeau de la distanlă drumul lichidului pe gât, firă ca,
aparent, să aibă nevoie să înghită -ca şi cum lichidul treceadirect In esofag - până se săturau.
< 'ind scriu aceste rânduri, imi stăruie in minte intrebarea: voi mai avea prilej să revăd
vreodată Spania?
opr•

c•

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

81 �

CAPITOLUL VII
Reluarea activităţii în cadrul Muzeului Naţional
de Antichităti şi a cercetărilor arheologice
Abia intorşi in tari in anul 1928, Andrieşescu m-a delegat să inspectez săpăturile
lncepute de 1. Filimon la Cristeşti, lângă Tg. Mureş cu banii Muzeului Militar. Era un
arheolog foarte entuziast, dar şi foarte.•• "amator" care, ca loli cel din categoria lui, era
preocupat numai de obiectele pe care le găsea şi nicidecum de problemele ştllntlftce legate
In primul rând de observatiile stratigrafice. Desigur că mi-am fAcut datoria, redactâDdu-ml
raportul In acest sens către Andrieşescu, şi cred (dar nu sunt sigur) că nu i s-a mal dat
suplimentul cerut.
Ceva mai târziu, in a doua jumătate a lui septembrie 1928, am plecat la Piteşti şi de
acolo intr-o nouă cercetare arheologicA in judetul Teleorman, lmpreunA cu Vasile Christescu
la examenul de capacitate el obtinuse media 10, nind proclamallntâlul dar cea mai apropiată
catedră vacantă fusese aceea de la Piteşti, unde SOlia lui, Aura, era directoarea Şcolii
Normale de Fete. Ulterior a fost transferat profesor la liceul ''Gheorghe Şincai" din
Bucureşti. Pentru săpăblri ne-am opritln satul Frumoasa; eu amsondal vreo două zile o mică
şi ciudată aşezare gumelniteană, a cărei suprafatA era In cea mal mare parte acoperită cu
prundiş de râu (deşi era pe lnăltime); numai intr-o laturA exista un strai de culturA, destul
de sărăcăcios şi acesta. Christescu a săpat ceea ce credea ci este un castru roman cu val de
pământ, având In interiorul valului o palisadă arsă. Chrlstescu a socotit că datează dintr-o
perioadA romană târzie, materialeleceramice descoperite ftlnd pe atunci cu totul necunoscute.
Acum citiva ani, colegul N. Constantinescu de la Institutul de Arheologie, reluind săpiturile,
a putut constata că e vorba de o cetate de pământ din secolul al XIV-lea, deci sigur veche
românească datarea şi Incadrarea culturali făcând-o pe baza ceramlcll, care acum nu mai
constituie o necunoscută.
Intre timp imi dădusem la dactilografiat lucrarea de doctoral L'ela del ferro nel Piceno
fme all'invasione dei Galli Senoni · şi mă rugam mereu ca Andrieşescu să o citească şi să facă
cuvenitul referat, pentru a se putea numi comisia (la Inceput se numeau numai cei doi
referenti) şi să fixeze data examenului. In cele din urmă mi-am dat referatul (vreo două
pagini şi jumătate), insuşit şi iscălit şi de G. Murnu (al doilea referent), aşa Incit - In primele
zile ale lui decembrie 1928 mi-am trecut doctoratul. Comisia ar ft trebuit să fte prezidată de
Nicolae Iorga, decanul de atunci al facultătii. Dar el nu venea la asemenea examene aşa Incit
comisia a fost compusă din cei doi referenti şi din profesorul S. Mehedinti şi C.C. Giurescu.
Şi examenul acesta - la care am obtinut callftcativul maxim, ''magna cum lauda"· a avut loc
Intr-o marti, ca şi prima lucrare de proseminar la Maglstru••.
Numai făcând ştiintA nu se prea putea tril In România pe vremea aceea, lefurile de
la muzeu cum am mai spus, nind cam 50% din lefurile profesorilor secundari. La rugămintea
mea, Hortansa şi cu mine am fost recomandati de Andrleşescu directoarei Institutului
"Pompilian", unde fusese şi el multi ani profesor; mie mi s-au repartizat cele câteva ore de
llniba elenă de la clasele a V D-a şi a VID-a, lar Hortansei, o catedrA de geografie şi de drept.
Tot atunci ea şi-a pregătit examenul de capacitate (la geografte şi drept) acestea ftind · cum
am spus • materiile pe care le preda la Pompillan, examenul treculi:u succes In primăvara
lui 1929, ea nind claslficată a doua pe tari. Eu am urmat Seminarul Pedagogic, pentru a
putea obtine autorizatia de a preda orele de limbi greacă la un institui de fete · singurele ore
pe care le-am avut vreodată in invătimântul secundar, păstrându-le până la sfârşitul anului
şcolar 1939.

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

82

�

In �- �e priveşte mereu promisa asistenti la catedra de preistorie, Andrieşescu a

ra... t, r drept, o Interventie sc:rlsA la minister pentru crearea postului. Tatăl meu s-a dus sA
tvrlwud cu dlredorul general al lnvătământului superior din minister, in speranta că va

,.... ur1enta lUcrurile, dar 1 s-a spus cam ezitând: ''Vedeti, dvs. stâruiti pentru postul
acnta, dar dl. Andrieşescu ne·• spus că nu aceasta este problema cea mai urgentă la catedra
.. ". lata de ce nici atunci, nici în anii următori, când un asemenea post nici nu mă mai putea
lntrresa, deoarece Imi trecusem şi examenul de docentă, nu s-a mai creat nici un post bugetar
dr ulstent la catedra de arheologie preistoricA.
Inci inainte de plecarea noastră in Italia, sora mea cea mai mică, Irina • Nina sau
Nlnuca, cum o alintam noi • se lmbolnăvise de piept, continuind astfel seria nenorocirilor din
familie. Se pare că microbli fuseseră luati Intr-o casA din str. Barierei nr. 4 (In dosul Gării
dr Nord), unde locuisem intre 1921-1924 şi unde • cum am anat după aceea • copiii
proprietarului suferiseră şi ei de piept. Tico neavând mijloace necesare să o interneze Intr·
un sanatorlu, iar pe atunci doctorii eficace nu prea erau, Ninuta a murit in iulie 1929, la
citeva luni după ce părintll mei reuşiseră sA se mute intr-o casA bună, In fosta Alee D din
Parcul Delavrancea (astăzi Strada Ady Endre, nr. 7). Dar de la Ninu!B am luat şi noi microbul
ti celelate două surori · Marioara şi Nela (Cornelia). Prima a reuşit, după multă suferintA,
al sc:ape, rămânând InsA mereu l"ragilă. Dar Neluta • după ce reuşise prima pe tară la
concursul pentru putinele catedre de limba Italiană, luând media 10 şi obtinind o catedră
la Sibiu (probabil că anul petrecut acolo 1-a zdruncinat de tot sAnătatea) · s-a prăpădit la 30
de ani, la 6 decembrie 1936, când eu am intrat in Spitalul Colentina; ultima dată o văzusem
la Inceputul lui noiembrie Intr-unul dintre sanatoriile TOC de la Predeal, ducându-mă la ea
cu d-rul N. Georgesc:u • bunul meu prieten ''Năilă".
Deoarece am vorbit aici despre surorile mele, e poate bine sA adaug câteva cuvinte
ti despre Marioara. înainte de a termina liceul, a invitat limba elenă cu un profesor de
origine macedoneană şi In felul acesta • o dată cu bacalaureatul, a dat şi diferenta de liceu
clasic, pentru a se lnsc:rie la nlologia clasică • atunci prima şi singura studentă la această
apeclalitate • luându-şi ca materie secundară italiana.
Profesorul care o lnvătase Iim ba elenă spunea că n-a mai avut Incă un asemenea elev,
ceea ce era adevărat, Marioara, dispunind pe lângă inteligentă, şi de o tenacitate neobişnuită.
La Facultate a luat numai "bile albe", obţinând in 1927 destul de greu, totuşi, o bursă
pentru Paris. Dlrectorul lnvătământului superior (de care depindea intr-o bună măsură
acordarea bursei) era tot D. Burileanu, profesorul de limbă elenă de la Universitate, care ii
punea piedici, spunându·l lul C. Kiritesc:u (secretarul general al ministerului şi preşedintele
Comisiei de burse In anii aceea) că nu fusese o studentă prea bună. Tata i-a arătat atunci
acestuia, carnetul de studentă, plin numai cu bile albe • inclusiv la examenul cu Burlleanu
• şi aşa Marioara a putut obtine bursa.
S-a lnsc:ris la Ecole des Chartes de la Paris, a terminat-o cu succes după patru ani, nind
• mi se pare • singura din România, după Ovid Densuşianu, care a absolvit cu "" di plom �
ofic i alA"" aceasta vestită Şcoală de arhivistică şi biblioteconomie. La sfârşitul primului an,
primise un certificat prin care se·atesta că a fost ''classee avant le premier classe " (cetătenii
1trllni nu puteau ocupa locuri In clasamentul oficial, de care depindea repartizarea In
posturi) şi astfel i s-a mentinut bursa, cu toate intrigele unei colege care trâmbila că: "toată
familia Dumitresc:u" are burse, ca şi cum ar fi fost vreo legătură între o bursă şi alta!
lmbolnllvindu-se şi ea, Marioara a fost internată in unele sanatorii, a fost şi operată,
In �ele din urmă lnsAnătoşindu·se, iar la intoarcerea în tară a fost numită hlbliotecară la
Arhivele Statului din Bucureşti; in primăvara lui 1943 a dat concurs pentru ocuparea
utedrel de blblioteconomie de la Şcoala Superioară de Arhivistică, reuşind prima dintre cei
trei �andldatl şi fiind numită profesoară. Cu un an mai Inainte, lşi dăduse şi doctoratul cu
o lu�rare despre un trubadur l"rancez. Altă monografie, consacrată trubadurului Almeric
dr Bellenoy (PO<!sies du troubadour Aimeric de Beileno:;) · teza el de la Ecole des Chartes · a
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fost publicatii în 1935 într-o colectie de mare prestigiu de la Paris (Societe des anciens textes
francais).
După terminarea examenului pentru ocuparea catedrei, Victor Papacostea (membru
al comisiei) spusese că este ''cea mai realizati dintre colegele·noastre". Dar ce folos, căci mai
tirziu, câtiva colegi invidioşi au făcut un denunt mincinos, sustinind că şi ea ar n făcut
politică, deşi nici măcar nu avusese vreodatii această intentie. De aceea, la desfiintarea Şcolii
de Arbivistici, nu a fost incadrati la facultate, ca ceilalti colegi, începând atunci pentru ea
o perioadă grea, când cu slujbă, când fără, până In 1%3, când a fost pensionati. La 22
ianuarie 1%9, a murit din pricina unui cancer • metastază la plămâni.
în iarna 1928-1929, Andrieşesco dorind să expunem in muzeu şi unele dintre obiectele
preistorice descoperite in săpăturile din ultimii ani, care nu mai aveau loc in vechile vitrine,
m-a rugat să mi ingrijesc de executarea unei vitrine centrale şi a unor vitrine panouri. Am
pierdut multi vreme cu tiimplarul angajat, dar până la urmă am instalat, chiar In prima sali
a muzeului, vitrina şi panouri le cu planşe (prinse pe pereti); sectia preistorică · reprezentati
până atunci de câteva zeci de obiecte înghesuite în vreo trei vitrine din sala cu tezaurul de
la Pietroasa şi cu vase greceşti din colectia Mavros! · a căpătat o pondere ceva mai mare In
muzeu.
Tot atunci s-au făcut formele legale pentru achizitionarea colectiei Butculescu,
Hortansa inventariind piesă cu piesă · confruntiind cu vechiul inventar al lui Botculescu •
miile de obiecte achizitionate mai tirziu de minister, deşi cu destulă greutate, multe dintre
piese erau destul de comune, In schimb altele · mai ales preistorice, descoperite In aşezirile
ne!H!neolitice de la Zâmbreasca, Tigăneşti-Calomfireşti, Balaci (toate din judetul Teleorman),
erau importante şi din punct de vedere ştiintific.
îD acest răstimp al iernii 1928-1929, m-am zbătut să găsesc banii necesari tipăririi
tezei de doctorat, nu numai pentru că, pe vremea aceea, fără tipărirea tezei nu se elibera
diploma de doctor, dar şi pentru că, fără diplomă, nu mi puteau inscrie la examenul de
docentă.
Grlgore Florescu obtinuse, mai inainte, de la Banca Nationali prin guvernatorul el,
Tilică Burileanu (oltean şi el, ca şi Grigore Florescu) un ajutor de JO 000 lei pentru tipărirea
lucrării sale despre Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare de la Roma; l-am rugat deci pe
tatii meu (şi el oltean...), care-I cunoştea bine pe guvernator, si solicite un ajutc.r similar
pentru tipărirea tezei mele & destul de curând ni s-a comunicat că mi se aprobase aceeaşi sumă
ca şi lui Grigore Florescu. In aceeaşi perioadă, profesorul C.C. Giurescu, fiind şi directorul
Aşezimlntelor Culturale I.C. Britianu şi i.I.C. Britianu, mi-a acordat şi el un ajutor din
partea acestor aşziminte pentru tipirlrea tezei, aşa lncât • cblar dacă sumele obtlnute nu
erau Inci suficiente, lucrarea fiind relativ volumlnoaslli • am dat teza la tipar la tipografia
''Universul". Desigur, nu această tipografie era cea mai Indicati pentru o asemenea lucrare,
cu mii de note şi foarte multe figuri In text, plus un număr de planşe, dar era cea mal ieftini
şi, după câteva luni de sfor!iri repetate pentru a se termina tipărirea (culesul şi tipărltul
colilor lntreropândo-se mereu) şi pentru corectarea numeroaselor greşeli (textul fiind In
limba italiană), am reuşit si scot volumul in luna mai a anului 1929 (215 pagini format In
octavo; 21 figuri ş1 9 planşe).
Mai inainte de aparitia volumului, discutasem cu Andrieşescu, problema docentei,
dar el se lăsa greu, invocând diferite motive · ba că ar fi bine si mă duc in Germania (deşi
nu spunea cu ce bursi a-şi putea face acest lucru), ba că ou am de ce si mi gribesc; eu 11
dllideam, losă, exemplul lui Radu Vulpe, care In toamna precedentă lşi trecuse examenul de
doceoli şi plecase la Şcoala RomAni din Franta.
Fireşte, aş n putut cere eu Insumi fixarea unui examen de docen!l. fără ca el si facă
demersurile necesare, dar atunci cind o docenli nu era ceruti de facultate, toate cheltuielile
de deplasare ale profesorilor de la uolversltiţlle dlo provincie (citeva zeci de mii de lei)
trebuiau plitite de solicitant, ceea ce eu n-aş n putut face. In cele din urmă, cind l-am dat
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,. ,..,., uemplar din teza tipărită, cu cuvenita dedicatie, a rost impresionat de volum şi mi• "'""'" cA va cere infiintarea unei docente de "Preistoria Europei de sud-est", la primul
• o .-l ll u profesoral; chiar dacă a mai amânat lucrurile vreo lună, totuşi, inainte de vacanta
• • ari, la ultima şedintă a consiliului facultătii, a propus Infiintarea docentei şi propunerea
a 11111 Yprobată, recomandându-se Ministerului să facă formele necesare pentru publicarea
roncursului, ceea ce s-a întâmplat abia prin luna decembrie 1929. Dar, întrucât - potrivit
pr..ederilor legii - trebuiau să treacă 6 1uni până Ia tinerea concursului, pentru ca eventualii
undldati să aibă timpul necesar să se pregAteascA - examenul n-a avutloc decât spre sfârşitul
lui 1930. Preşedinte al comisiei a rost numit, şi de data aceasta, tot Iorga, dar el n-a venit, iar
comisia a rost prezidatăde Iuliu Valaori, membri fiind I.Andrieşescu şi G. Murnu, din partea
Unlversitătii din Bucureşti, Paul Nicorescu de la laşi şi D.M. Theodorescu de Ia Cluj.
Putină lume mai ştie astăzi in ce consta un asemenea concurs, care era tot atât de
pretentios ca un concurs pentru ocuparea unei catedre universitare. Pe lângă lucrarea
tipărită, prezentată o dată cu actele necesare inscrierii, concursul prevedea două lectii tinute
In rata comisiei şi a publicului (pentru pregătirea ftecărei lectii, candidatul avea 24 de ore
de la comunicarea subiectului) şi dintr-un colocviu asupra tezei. Una dintrre lectii trebuia
să trateze despre probleme de metodologie In arheologie (la care am folosit o lucrare a unui
opeclalist german, împrumutată chiar de Andrleşescu, dar subiectele celeilalte lectii nu mi
le mai amintesc).
Cei ce obtineau tidul de docent universitar făceau parte din corpul profesoral al
fycultătii respective, spre deosebire de preparator!, asistenti şi şeD de lucrări, care se
lncadrau In corpul didactic ajutător.
Îmi aduc aminte foarte bine cum, după prima lectie, coborând cu Audrieşescu In
ucensor de la etajul m al Facvultătii de Istorie (concursul avea loc In sala de mulaje a
catedrei de arheologie), acesta mi-a spus textual: ''Prea clar, domnule Vladimir, Intelege
lootă lumea". De uimire, eu trebuie să n făcut ochii "cât ceapa" şi el a adăugat imediat:
"Adică, vezi, nu trebuie să se creadă că oricine poate face acest lucru"...
Atunci mi-am dat seama, pentru prima dată, de ce lectiile şi conferintele lui erau de
multe ori confuze. Pe lângă lipsa unui dar natural de vorbitor, el căuta cu tot dinadinsul să
ante cit de profunde sunt problemele ştiintei noastre. Mărturisesc lnsă că n-am lmpărtişlt
nklodată acest pund de vede_re, socotind intotdeauna că una dintre calitătile esentiale ale
oricArei contributii ştiintince şi ale oricărei lectii este şi trebuie să ne claritatea.
Oricum, comisia s-a declarat foarte multumită de lectiile şi răspunsurile mele şi m
a recomandat In unanimitate pentru tidul de docent universitar - tidu acordat de minister
pe data de 1 iulie 1930 (şi... reacordat In 1966 printr-o nouă lege a titlurilor universitare).
D.r Intocmirea şi publicarea deciziei respective nu a mers de la sine. Constatind că trecuse
o lunide la Incheierea concursului şi nu mi se comunica rezultatul, m-am dus lasubdlrectorul
aeneral al lnvăfământului Superior, Al. Valeriu, să-I Intreb de ce nu se fac formele legale.
Oarecum stânjenit, el a Incercat să-mi explice că, din pricina uzului şi abozulni (In scopuri
bineşd) pe baza acestui tidu Ia Facultatea de Medicină, ministerul se giodeşte să modiftce
leaeY. In timp ce eu căutam să-I conving că de pe urma tidnlui de docent la Facultatea de
I.llere nu se poate câştiga decât dreptul de a te prezenta la un concurs de conferentiar - dacă
ti cind există un asemeneapost vacant, - a intrat In biroul profesorului Tb. Saocluc- Slveaou,
atunci ministru In guvernul national - fărlnesc (fusese un timp şi ministru ad incerim la
InvAtAmint). Imediat mi-a Intins mina şi, potrivit obiceiului universitar din Austria, unde
llhldlase el pe vremuri, m-a Intrebat: "Ce mal faceti, domnule coleg?" AI.Valertu aflcut ocbli
mari ti apoi mi-a promis numaidecât că se va interesa de problemi. într-adevAr, aşa cum
am amintit, Ia 1 iulie a apArut In ziare informatia că mi s-a acordat tidol de docent la
Facultatea de Fllosofte şi Litere. Aveam 27 de ani şi jumAtate, singurul docent universitar
mal tinlr decit mine Dind atunci Grigore Molsll.
Cine ştie Insi cât mal Intirzia decizia dacă profesorul Saocluc- Slveaou o-ar n venit
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la minister chiar în momentul acela! Deşi a fost un element strălucit al şcolii arheologice de
la Viena şi, în această calitate, a întreprins săpături in insula Andros (dacă nu greşesc) din
arhipeleagul grecesc, profesorul Săveanu nu s-a impus şi in domeniul epigraftel, unde
contributiile sale au fost uneori contestate. Noi, cei tineri pe atunci, l-am cunoscut Ind din
1923 sau 1924, când venea pe la Magistru, la Seminar, şi l-am pre!ult intotdeauna pentru
atitudinea sa cu totul occidentală, atăt de contrastantă cu a altor profesori. Mal tărziu, am
avut prilejul să colaborez cu el in mai multe rânduri şi niciodată nu a incercat 511 marcheze
distanla care mă separa de el din punctul de vedere al situatiei şi al vârstel, nlnd intotdeauna
de o politete desăvârşită. Niciodată nu ni se adresa nouă, celor cu aproape douăzeci de ani
mai tineri, altfel decât cu "domnule coleg" şi tocmai de aceea mi-am consacrat c:u plăcere
multe zile in anii următori, in perioada când conduceam muzeul şi periodlcul nostru Dacia,
pentru punerea la punct a materialului ilustrativ al c:ontribu!iilor sale. Intr-una din
fotografiile trimise, el, alături de un monument de la Mangalia · era In costum de bale, şi a
trebuit să-i cer desenatorului nostru Polonic să-I imbrace... pe clişeu.
Din aceleaşi motive pentru care, cu doi ani mai Inainte, l'usesem silit să predau ore de
limbă eiP.nă la Institutul "Pompilian" , în luna februarie aanului 1930 am cerutşi am ob!lnut,
datorită intelegerii directorului de atunci al Direc!iel Presei şi Informa!lllor, Eugen Filolll,
un intelectual de valoare şi de o distinsă linută 511 nu numit referent pentru probleme
culturale la direclia pe care o conducea (uneori depindea de Ministerul Afacerilor Externe,
iar alteori de Preşedintele Consiliului de Ministri), cumulul ftlnd admis atunci. Dar m-am
obligat de la început 511 vin regulat la noul serviciu (aceasta ntnd c:ondl!ia pusi de directorul
Filotti, disperat de numărul mare al sinecuriştilor care veneau mai ales la leafă şi, In felul
ac:esta,in cei mai bine de opt ani cât am lucrat aici, am pierdut - pentru cercetarea ştiinliftcă
• un timp uriaş. Din aceeaşi pricină şi campaniile mele de 511pături au fost mal scurte, căci
trebuia să le fac exclusiv în timpul concediilor anuale de odihnă. Am continuat totuşi sA public:
diferite articole, printre care unul cerut pentru volumul închinare lui Nicolae Iorga, CII
prilejul implinirii vârstei de 60 de ani.
Fireşte că irosirea acestui timp pentru un salariu pe care l-aş n aval dacă aş n fost
numit asistent la catedra lui Andrieşescu nu era de natură 511 mă lnc:Ante şi, pe această temă,
am avut unele discutii nu tocmai plăcute cu el; nu voia (sau nu putea) 511 1nslste pentru crearea
unui post de asistent, care mi-ar n crulat opt ani de muncă intr-un domeniu şi Intr-o institu!le
la care până atunci nici nu mă gândisem.
N-au lipsit insi nici unele satisfaelii. ln vara lui 1930, "Asocla!la Academică Vasile
Părvan", a foştilor membri ai Şcolii Române de la Roma • care institulse premiul anual
''Vasile Pârvan" în valoare de 5.000 lei pentru cea mai bună lucrare a unul membru al
asociatiei, apărută în anul precedent - mi-a decernat acest premiu pentru teza mea, L'eta del
ferro nel Piceno.

In anii următori au apărut câteva recenzii foarte favorabile In unele reviste străine
de prestigiu: una In "Revue Archeologique" semnată de vestitul Salomon Reinach; a doua In
"Revue des Etudes Anciennes", semnată de Paul Grenier şi alta In "Bullenino di Palenologia
italiană", a lui Ugo Antonielli, care a reprodus în Intregime tabelul meu cronologic: pentru
necropolele piecene, tiind de acord cu toate concluziile mele.
Colegul Radu Vulpe a publicat şi el, peste vreo doi ani, o recenzie In revista clasică
"Orpheus" din Bucureşti; după ce făcea unele obieelii, foarte normale din partea nmd
specialist care are alte păreri, conchidea că lucrarea mea "este una dintre cele mai bune
!ilnteze privind subiectul tratat",deşi, în fapt era singurasintezăpublicată pinăatund (şi Ind
citeva decenii după aceea, c:And o cercetătoare italiană a reluat problema, cltăndu-mi la tot
pasul), celelalte lucrări fiind rapoarte de 511pături. Când l-am Intrebat pe Radu Vulpe care
erau celelalte "lucrări de sinteză" la care se referea, mi-a amintit de rapoartele de 511pătarl
ale lui Brlzio, despre necropolele de la Novilare, publicate Intr-un volum din seria Monumenti
Antichi, rapoarte foarte importante, ce-i drept, dar nicidecum slutexe asupra epocii neruhd
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In Plcenum.
Revenind la "Asocialia Academică Vasile Pârvan", despre care am amintit mai sus,
precizez că ea fusese intemeiati inci de pe când Hortansa şi cu mine eram la Roma, aşa incât,
In chip nresc - la pulină vreme după intoarcerea noastră la Bucureşti • ne-am inscris şi noi
ca membrii ai ei. Asocialia linea in fiecare an o adunare generală, cu prilejul căreia, după
obişnui ta dare de seamă asupra activitălli, comitetul de conducere işi depunea mandatul şi
.., alegea un alt comitet. Inci de la prima adunare generală şi ciliva ani după aceea,
preşedinte a rost Emil Panaitescu, din comitet răcând parte permanent (până la Incetarea
activitălil asocialiei, in 1938). Alexandru Marcu, Alexandru Busuioceanu, Paul Nlcorescu
şi Radu Vulpe, aleşi şi ei preşedinli (nu mai ştiu dacă chiar în ordinea amintită aici). Din 1929
' ""u 1930), am rost ales şi eu membru In comitet şi, în 1937, preşedinte.
Trebuie să consemnez şi raptul că, In anul 1931, V. Christescu, rost şi el membru al
'jcolii de la Roma In 1930 -1931, n-a mai rost recomandat de directorul Şcolii (la data
aceea,Emil Panaitescu) pentru al doilea an (deoarece nu-l plăcuse un articol publicat de
Christescu In ziarul ""Mişcarea""). Prietenul Christescu a publicat o broşură in legătură cu
activitatea ştiinlinci (aproape inexistentă) a directorului Şcolii; Emil Panaitescu a apelat la
comitetul asociallel, rugându-1 să-I dezarmeze public pe Christescu. Eu m-am opus, arătănd
ci nu fusese criticată Şcoala şi activitatea ei, ci modesta activitate ştiinlifică a directorului,
Iar cererea acestuia n-a oblinut majoritatea voturilor membrilor comitetului.
In 1934, asocialia a publicat un volum omagial -"în memoria lui Vasile Pârvan'' -,
pregAtit pentru 1932, când se impliniseră S ani de la moartea Magistrului şi SO de ani de la
naşterea lui, din direrlte motive volumul n-a putut apirea decât doi ani mai târziu. In ararA
de contribuliile multora dintre membrii Asocialiel,la acest volum au colaborat ciliva
lnvllali strllni, prieteni şi admiratori ai Magistrului (Jerome Carcopino, Mateo de la Coste,
Gabrielle de Sanctis) ca şi unii dintre colegii, discipolii şi admiratorii din Iară ai marelui
dispArut.
In vara lui 1929, rondurile de săpături fiind Inci suficiente, am hotărâtsă Intreprindem
cercetări In nordul Moldovei, la Horodiştea, şi dincolo de Prut, la Petreni.
In prima dintre aceSte localităli, punctul • socotit mai dinainte ca fiind o aşezare
preistorici • s-a dovedit a fi o movilă din imediata apropiere a apelor Prutului, în care, In
arară de cioburi puiine şi necaracteristice, am găsit o cantitate uri�de chirpic ars, resturile
probabile ale unei intărituri reuclale. In schimb, am descoperit, pe o culme Ingusti din
apropiere, aşezarea preistorlci de la care şi-a luat apoi numele cultura Horodiştea din
perioada de tranzilie de la eneolitic la epoca bronzului, rezultatele fiind studiate şi publicate
de Hortansa Intr-un studiu din Dacia.
La Petreni - la răsărit de Prut • n-am găsit, lnsă, pe nimeni care să ne poată Indica locul
unde săpase In 1901, proresorul von Stern, de la Universitatea din Odesa, aşa incit, după o
cAlAtorie până la Cetatea Albă, unde ne-am lntălnlt cu vechiul prieten Gr. Avaklan, ne-am
Intors la Bucuresti, dorind să discut cu Andrl�u problema altei -aşezllri pe care să o
dpăm. El mi-a propus să rac o periegbeză In Dobrogea, de-a lungul malului drept al Dunării,
Intre Turtucaia şi Silistra, reluând o cercetare răcută In 1915 de alli colegi mal virstnici. Şi
am pornit aslfel, mai cu căruia. mal pe Jos, prin hirtoapele şi billişurlle din apropierea
Dunării, rarA să descoperim nici o aşezare până la Silistra. Aici m-a dus la directorul liceului,
Pericle Papahagi, cunoscut om de carte (având şi unele veleităli de arheolog), Iar el mi-a
arAtat citeva vase preistorice • de relul celor cunoscute de la Gumelnl!a • descoperite Intr
o "movilll" dintre satele Sarsânlar şi Atmageaua Tătărească. Am răcut deci calea lntoarsă
pina la reşedinla de plasă, cerând pretorului concursul pentru a găsi o cărulă (desigur cu
plată), "movila" ftlnd mult mal aproape de satul Atmageaua TAtărească. Dar lntrncăt
vernul nalional • lărănesc de atunci voia să-şi "menajeze" voturile alegAtorilor bulgari,
r comuna Sarsânlar era locuită numai de bulgari, pretorul n-a mişcat nici un deget •
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chipurile ca să nu-i indispună pe alegători - şi a trebuit să rămânem peste noapte acolo. Am
rost totuşi invitati la cină de pretor (eram insolit de cumnatul meu, Ion Dumltrescu, student
la arhitectură), orerindu-ni-se câtiva raei aşa incât am rămas cam nemâncati. Abia a doua
zi după masă (ca nojiune de precizat timpul, căci n-am găsit in sat nimic ca să ne astâmpăram
foamea!) am reuşit, prin demersuri proprii, să angajăm o cărulă şi să ajungem astl'el la
Attnageaua Tătărască.
La primăria de aici, notarul era tot aşa de timorat ca şi pretorul din comuna vecină.
Pledoria noastră 1-a convins însă in cele din urmă pe un aromân bogat să ne orere găzduire,
dar nu şi cele necesare hranei, deoarece el pleca zilnic la câmp cu toată ramllia. Dar rostul
notar - schimbat in 1928 de noul guvern şi care, ulterior, avea să-şi reia postul, o dată cu alti
schimbare a guvernului - anând că suntem hotărâti să plătim ca pe un lucrător, femeia care
va voi să ne gătească, a acceptat să dea această sarcină 50liel sale, ocupându-se şi de
procurarea alimentelor; in felul acesta, două dintre cele trei probleme (casă, masă şi
lucrători) pe care le pune de la Inceput orice săpătură arheologică, erau rezolvate.
Problema lucrătorilor s-a dovedit a fi cel putin tot atât de spinoasă ca şi celelalte.
C<Jioniştii aromâni erau loji oameni înstăriti (aveau roarte multe oi şi cumpăraseră cele mal
frumoase case şi cele mai bune terenuri agricole ale turcilor plecati in patria lui Kemal
Ataturk) şi nu se angajau la săpat; iar turcii (sau tătarii), câti mai rămăseseră In sat, făcuseri
nenumArate experiente triste cu diferiti ingineri de la cadastru, care - după ce li purtaseră
zile şi săptămâni intregi pe coclauri pentru măsurători, nu le dăduserli nici un ban, spunând
că munciseră in contul .•. prestatilor! De aceea numai cu greu i-am putut convinge pe câtiva
să. vină să lucreze cu noi, sub conducerea unuia dintre ei, mai in vârsta, pe care il chema
Hogea, nind chiar neam de hoge. Din păcate, a doua zi n-au venit decât 4 -5 lucrători şl ln
zilele următoare tot destul de putini, astfel că, in loc să sectionez diametrul lntreg tell-ul
neolitic, cum avusesem intentia, a trebuit să mă multumesc cu un sondaj de identificare. Deşi
vasele de la liceul din Silistra spuneau clar că e vorba de o aşezare gumelniteană, tot acolo
se desc�perise şi o diplomă militară romană şi ,deci, aveam in chip firesc unele ezitari.
In anii următori (1931, 1933, 1934şi 1935) am continuat săpăturile pe scară mai mare,
degajând portiuni importante şi precizând stratigrafia, dar, in arară de două articole, n-am
putut publica rezultatele complete.
Chiar după prima zi de lucru, când ne pregăteam să ne intoarcem in sat, Hogea mi
a cerut să plătesc oamenii, spunând că aceştia sunt neincrezători şi, dacă nu-i plătesc in
fiecare seară, nu vor mai veni. Zadarnic am incercat să le arăt că trebuie întocmite mai lntâi
ştatele de plati şi că ii voi plăti la sfârşitul săptămânii, căci au rămas neinduplecati. De aceea,
in fiecare seară, dădeam lui Hogea suma cuvenită lucrătorilor, iar la terminarea lucrului
(când am rost alungaţi de ploile timpurii, dar roarte reci, de toamnă), am Intocmit ştatele de
plată şi toti (sau aproape toti) au iscalit rolosind alfabetul arab!
Revenind putin inapoi, amintesc că, în primăvara sau vara aceluiaşi an 1929, am
primit - spre surprinderea mea - un extras de la I.Nestor, care era încă la Berlin - continând
articolul său Zur Chronologie der rumanischen Steinkupferzeil, apărut in "Prahistorische
Zeitschrift", cu o dedicatie destul de plăcută. Deşi o transcriu din memorie, cred că nu greşesc
(de altrel păstrez, pe undeva, şi acum extrasul). "0 mână întinsă lui Vladimir pe deasupra
amintirilor comuna de la Gumelnita, in speranta că ce nu este bun aici, prin srortări comune
vom îndrepta."
l-am cerut imediat lui Metaxa adresa lui Nestor, dorind să-i trimit un exemplar din
teza mea, dar el mi-a răspuns că nu e nevoie să mai expediez lucrarea la Berlin, căci Nestor
i-a scris că se va întoarce curând în tară. Desigur,judecând după ceea ce a urmat, am greşit
ascultăndu-1. Într-adevăr, inainte de plecarea la săpături, coborând într-o zi cele câteva
trepte ale muzeului, il văd pe >;estor venind şi trecând val - vârtej pe lângă mine, fără să se
oprească şi fără să-mi spună "Bună ziua". A crezut, fireşte, că n-am vrut să tin seama de
"avansul" lui şi de atunci - chiar dacă ulterior am mai mrhit - amorul lui propriu rănit mi
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lkul d�qm11n.
Tinind seama de diOcultătile intâmpinate in anul precedent la Atmageaua Tătăreascl,
- pnlrral oi Incep dpături in altă aşezare, mai aproape de Bucureşti. Andrieşescu mi-a
.... rai li ..p aşezarea de la Vidra, dar . după o vizită preliminară făcută aici cu Dorin, 
,.. am rAmas prea multumiti; stratul superior era aproape cu totul distrus de locuitorii
.... lui ti nu puteam şti daca eventualele straturi inferioare vor da rezultate muJtumitoare.
hldenl cA m-am înşelat. dar cum fondurile erau destul de putine, mi-a rost teamă să le
' lwllulnc lntr-ocercetare incertă. De aceea am preferat să săpim la Cuneştl (lalomita), unde
a lucrat m11l mult Dorin, care a şi publicat rezultatele destul de modeste ale dpăturllor, căci
r.. mal mare parte a aşezării, destul de Intind de altfel, fusese folosită ulterior drept cimitir.
('Al priveşte statiunea de la Vidra, săpăturile începute In anul următor de Dinu V.
11.-111, cu concursul lui Nestor, şi contlnuate apoi multi ani, au dovedit ci aşezarea era
..,..owbll de bogată şi de importantă din punct de vedere arheologic. Rosetti a publicat de
allltl pul In despre săpăturile lui de la Vidra (o dare de seamă preliminară şi un studiu despre
plullu dncoperită), aşa încât cea mai mare parte a materialelor dncoperite au rămas
IIM'dlle.
Pentru a nu mai reveni asupra acestei aşezări, e bine, cred, să aminlesc farsa pe care
am aOal d a Incercat Rosetti să i-ojoace chiar lui Carol al O-lea, invitat oi-i viziteze şantierul,
nu.ml mai amintesc In ce an.
Oricine ştie ci in cursul unor săpături preistorice nu in orice moment al lucrului
vizitatorii nespecialişti au posibilitatea să vadă in situ lucruri care să-i intereseze şi chiar să
I Impresioneze. Şi cum vizita fusese anuntati abia In ajun, o serie de vase descoperite mai
Inainte au rost îngropate superOcial, pentru ca, la momentul potrivit. să ne... redescoperite
ti oi poată n arătat astfel un frumos complex arheologic, spre multumirea vizitatorului. Daci
rrlt ce mi s-au spus sunt adevărate, se pare d regele nu s-a prea lăsat păcălit de această
ln..:tnare.
I n ceea ce priveşte locul lui Dinu. V. Rosetti In istoria arheologie! româneşti, trebuie
rrcunoscul ci a rost până de curând un mare pasionat pentru ştiinta noastră, dar a publicat
rel11tlv putine din rezultatele obtinute in săpăturile sale. Şi, din păcate, nu e singurul in
această situatie.
In anii ce au urmat după intoarcerea mea de la Roma venea destul de des să vorbească
cu mine in biroul pe care-I aveam la etajul IV al noului local al Universitatii. Mai de Oecare
dată imi vorbea despre statiuni exceptionale şi despre descoperiri nemaivăzute făcute de el.
Printre altele, mă asigura că intr-o aşezare din preajma connuentei Dâmbovltei cu Argeşul
se găsesc vase cu Ogură umană pe gât. ca la Troia. Bineinteles Insi ci nimeni n-a văzut
vreodată acele vase, et pour cause, deşi ulterior chiar la Gumelnita s-au găsit şi unele vase cu
Ogură umană pe corp.
Tot pentru istorie este bine să aminlesc că, probabil, pasiunea pentru arheologie i-a
rost insuOată de legăturile sale cu pror. D. M. Theodorescu de la Cluj, pe când Rosetti era
locotenent in garnizoana de acolo. De ce a plecat din armată este altă poveste, fără nici o
legătură cu arheologia.
In privinta problemei fondurilor de săpături, intr-o discutie avută prin 1931-1932 cu
Andrieşescu in prima sală a vechiului muzeu de la Universitate, mi-am arătat durerea
noastră a tuturor celor care am sacrincat multi ani pentru a ne pregăti temeinic, dar nu
11veam drcât câteva mii de lei pe an pentru săpături, in timp ce Rosetti avea zeci şi sute de
mii de lei anual. Impresionat probabil de argumentele mele şi de tonul meu Indurerat.
Andrieşescu mi-a spus, Intre două pufăituri de trabuc, ''Bine, domnule Vladimir, de la anul
viitor distribuirea fondurilor de la Muzeul Municipiului iti va n incredintati dumltale!"
( 'ee• ce, bineinteles, nu s-a intimplat niciodată, din mai multe motive, printre care şi pentru
ci eu nu eram functionar al acestui muzeu şi totodată făceam "greşeala"să lucrez şi să public
m�reu.
1 •
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La Inceputul verii lui 1930 a murit la Cluj, răpus de boala de inimă de care suferea
de multi ani, profesorul G.G. Mateescu, remarcabil om de ştiintă, fost - după cum am amintit
mai sus - succesorul lui Vasile Pârvan la directia Şcolii Române din Roma, Andrieşescu m
a delegat să aduc omagiul Indurerat al muzeului, aceluia care, In tinerete, fusese şi el asistent
al Institutiei noastre; cu aceste prilej, am revăzut • după mai bine de zece ani • Clujul,
relntâlnindu-mă şi cu colegul Daicoviciu, pentru prima dată după plecarea din Roma. în
toamna aceluiaşi an, Daicoviciu - care sustinuse cu un an sau doi mai Inainte, examenul de
docentă · a fost numit conferentiar universitar In locul rămas vacant prin moartea lui G.G.
Mateescu.
Venind toamna lui 1930, trebuia să mă gândesc la deschiderea cursului meu de
docentă şi, In timp ce pregăteam lectia de deschidere şi lectiile ce urmau, era oarecum
Ingrijorat dacă Andrieşescu va voi să tină cuvenitul cuvânt de introducere - In calitatea sa
de profesor titular al catedrei pe lângă care urma să functionez ca docent -, el ntnd lncă
supărat In urma discutiilor amintite despre asistenti. Pentru orice eventualitate, am vorbit
cu profesorul Dimitrie Gusti, decanul facultătii, care li cunoştea pe toti elevii Magistrulul,
rugându-1 să rostească domnia sa acel cuvânt de introducere, în caz că Andrieşescu se va
abtine.
Din fericire n-a fost nevoiedeaceastăsolntie, deoarece, In ultimul moment, Andrleşescu
a Inteles că n-ar n potrivit să lase altcuiva această sarcină ce îi revenea In chip Drese
titularului catedrei, şi astfel lucrurile s-au desfăşurat normal. Dintre profesorii facultătii,ln
afară de Gusti şi de Andrieşescu, au fost de fală G. Murnu, S. Mehedinti şi C.C. Giurescu,
iar studentii au fost, la această primă lectie, destul de numeroşi.
în anui şcolar 1930/1931 am tinut un curs despre civilizatia Gumelnija, iar In anii
următori am vorbit, In special, despre diferitele aşezări şi culturi neo-eneolilice din România
şi din sud-estul Europei, lectii însotite In unii ani şi de proiectii făcute cu bunăvointă de
Metaxa. Într-un an, numai ştiu de ce (poate din pricina operatiei de apendicită complicată
cu o laparatomie), n-am tinut cursuri, In altul ele au fost lntrerupte de o grevă studentească,
Iar In 1937/1938 de o boală (scarlatină). De fapt, tineam câte o lectie pe săptămână timp de
câteva luni In necare an, de obicei In amftteatrul "Vasile Pârvan" de la etajul m.
Printre studentii din primul an erau şi Corneliu Mateescu (care lua note foarte
asiduu), Dumitru Berciu, şi Dumitru Tudor. Mai târziu a venit şi Mircea Petrescu
Dâmbovila, care, peste multi ani, In 1949, când am lucrat lmpreună la Hăbăşeşti, mi-a spus
Intr-un moment de sinceritate: "Atunci, la lectiile dvs., am Inteles ile fapt ce este preistoria";
căci, nreşte, de la cursurile lui Andrieşescu - care Intr-un an a vorbit despre Al. Odobescu,
Intr-altul despre Camiile Julian şi aşa mai departe, nu prea putea auzi şi Invita, cu adevărat,
preistorie. Iar când l-am întrebat odată pe Metaxa cum i se par lectiile mele, mi-a răspuns
că sunt clare şi că am o voce foarte potrivită pentru cursuri; ceea ce n-a împiedicat să rămân
de fapt In marginea Universitătii.
În iarna 1930/1931 Hortansa şi-a trecut şi ea examenul de doctorat, cu teza L'eta del
bronzo nel Piceno. Preşedintele comisiei a fost profesorul Gusti, decanul facultălii, cei doi
referenti nind 1. Andrieşescu şi G. Murnu, iar ceilalti doi membri - Gh. Vâlsan şi
C.C.Giurescu.
Întreaga comisie a fost foarte multumită de expunerea şi răspunsurile Hortansei,
singura obiectie ntnd făcută de Gh. Vâlsan, el ntnd de părere că lucrarea trebuia să cuprindă
şi o scurtă Introducere privind mediul lnconjurător.
La consfătuirea dinaintea proclamării rezultatului, profesorul Gusti a povestit
membrilor comisiei
că prezidase, cu putine zile Inainte, doctoratul unei asistente la
pedagogie (?), care avea zece ani de activitate la Universitate, dar aceasta se prezentase foarte
slab, ceea ce i-a dat prilejul să o elogieze pe Hortansa, proclamată apoi doctor In mosone şi
litere Magna cum laude.
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CAPITOLUL VIII
In vara anului 19.H, am plecat cu Hortansa la "Expozitia coloniali" de la Paris,
nprlndu-ne insA, la dus, vreo zece zile, in Iugoslavia şi in nordul Italiei. Atunci am vizut
.,.ntru prima datA coasta Dalmatiei şi · deşi din punctul de vedere al amenajArilor turistice
ti al şoselelor, nu se poate race vreo comparatie cu situatia actualA • am rămas copleşiti de
rrumusetea locurilor care ne aminteau in mai multe privinte de Sicilia; Split, cu uriaşul palat
oi lui Dioclelian, cu superba promenadA cu palmieri de lângi port şi cu impunitoarea
raledrali, in rata cAreia se ridici monumentala statuie a lui Gregor de Niu, patronul
oraşului, operA a celebrului Mestrovic. Apoi Troghirul venetian, cu stridutele medievale
Inguste şi cu nelipsita catedrală monumentală, şi Dobrovnicul, rosta Raguza, cu strizlle In
panlli, unele chiar in scări, cu puternica incintA de ziduri, devenitA promenadA pentru turişti,
ru micul port adăpostit şi liniştit şi cu insulele pline de verdeală din apropiere, una fiind o
adrvăraiA grădină botanică.
De la Dubrovnic am plecat intr-o zi cu o maşină deschisA, împreuni cu doi turişti
.nglezi (sau americani), la Color (Bocche din Cataro), suind apoi muntele Plevcen de-a
lungul celor peste 20 de serpentine roarte strânse, până la Cetinie, rosta capitală a
Muntenegrului. Drumul • construit chiar lângi malurile acestui adevArat nord care este
golrul Color • era intr-adevăr încântător, iar oraşul cu acelaşi nume roarte pitoresc, toate
dlidirile şi bisericile ricându-ne sA ne întrebăm dacă nu suntem cumva in sudul Italiei. Numai
1 'etinie era tipic balcanic.
În Italia ne-am oprit la Venetia • unde ne-am inlălnit, potrivit planului initial, cu
prietenul Al. Bădăută şi am poposit împreuni la Stresa. Plimbarea pe lac, până la Lugano,
11 rost o adevărată incântare, iar imaginea acestui orăşel elvetian, cu pomii in noare
oglindindu-se in apele lacului Maggiore, mi-a rămas intipirilă pe retină.
La Paris n-am prea avut, însă, nici de data aceasta noroc cu vremea; ploua mai tol
Iim pul. "Expozitia colonială" era însă exceptionalA, necare colonie rranceză din vremea
11ceea avându-şi pavilionul ei, adevărate muzee etnogrance. Cel mai impresionant era, rAră
îndoială, templul de la Ankor Val, din Cambodgia, reconstituit in pădurea de la Vincennes,
unde era instalată expozitia. Broderia in piatră a decorului in reild, sculpturile şi însăşi
11rhitectura acestui monument unic ar n meritat ca această reconstituire sA ne riculă din
materiale durabile, pentru a nu trebui sA ne dărâmată o dată cu inchiderea expozitiei. Mai
ales că, până la urmă, nu se ştie dacă el va n crutat de grozăviile rizboiului din Cambodgia.
In schimb, nici atunci nici mai târziu n-am inteles de ce se entuziasmează unii oameni
in rata artei arricane, in care de multe ori este prezent monstruosul. Sculptura neolidci de
la noi şi din tot sud- estul Europei este, după părerea mea (poate e vorba de o ddormatie
proresională •.• ) innnit superioară acestor sculpturi arricane, atât din punctul de vedere al
realizării artistice cât şi din acela al semnincatiei. Dar, pararrazând o rrazi celebră, "moda
e un lucru roarte mare" · aşa ci nu insist.
Fiindcă am amintit de scriitorul Alexandru Bădăută, e poate indicat sA spun că l-am
cunoscut la Directia Presei, unde i-am întâlnit şi m-am imprietenit şi cu scriitorii Gib.
MihAescu şi Al. Philippide, primul mort din păcate prea curând, dintr-o imprudenti; deşi
•urerise de piept in tinerete, s-a dus sA raei plajă la mare şi peste câteva sAplămâni s-a
prllplldit.
Revenind la arheologie, ar n momentul să amintesc şi despre Scarlat Lambrino.
ln11lnte de a mă intoarce de la Roma, in august 192.8, nu ştiam decât dupA nume, in timpul
•ludenjiei mele el nind la Paris. Voinic, cu o nguri severi, cu mustati şi purtând ochelari,
ora un om cu reale calilăti, dar şi cu o ciudată atitudine de suspiciune pentru toate.ti raii de
loji. l'llrea insA roarte hotărât, dornic sA racă treabă şi din pricina aceasta contrasta In chip
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izbitor cu Andrieşescu, iar noi ne puse�m mare sperantă in el. Pe atunci era profesor
suplinitor la fosta catedră a Magistrului (abia in 1 932 avea să fie titularizat) şi trebuia să lupte
pe diferite fronturi pentru a nu pierde catedra, râvnită de F.mil Panaitescu de la Cluj
(sustinut de liberali) şi de Gh. Cantacuzino (docent şi apoi conferentiar la aceeaşi catedră),
sprijinit prin mama lui, celebra Didina Cantacuzino . de tărănişti. Până la urmă, cu sprijinul
lui Iorga, Lambrino a obtinut catedra.
Avea însă un fel de teamă ciudată de ada ceva la tipar, din dorinta · teoretic justificată
(dar niciodată realizabilă, in fapt) · de a fi perfect şi de a nu omite nimic; de aceea a publicat
foarte putine studii. Dacă ulterior el nu s-a mai inteles aproape cu nici unul dintre foştii
discipoli ai Magistru lui, de vină a fost, in egală măsură, temperamentul său şi sotia lui, fosta
domnişoară Marcelle Flot, o bine cunoscută specialistă franceză in ceramica grect!Bscă, care
avea însă un dispr_Â suveran pentru români, neegalat decât de Morga cu care îşi purta peste
tot "superioritate\.". N-am avut prea multe prilejuri de discutie cu ea, dar unul din ele mi
se pare potrivit să fie mentionat, deşi anticipez cu câtiva ani, faptele pe care le voi relata
petrecându-se abia in vara lui 1937.
F.ram de doi ani director al Muzeului National de Antichitati, în buget fiind însă
trecută aceeaşi leafă de conservat'!•• nu tocmai corespunzătoare, ceea ce mă obliga să lucrez
in continuare şi la Directia Presei. Intr-o zi de iulie sau de august, am fost chemat de ministrul
de externe de atunci, Victor Antonescu (Directia Presei trecuse din nou la Ministerul de
Externe), care mi-a prezentat un foarte tânăr membru al Şcolii Franceze din Atena, in vizită
la noi in tară; era un fin al său, botezat la Paris prin 1914- 1916, când Victor Antonescu fusese
ministrul României în Franta.
M-a rugat să-i insotesc finul la Constanta şi la Histria; deşi nu-mi făcea prea mare
plăcere să-I întălnesc pe Lambrino, deoarece la data aceea raporturile noastre se răciseră,
a trebuit să implinesc dorinta ministru lui.
După vizitarea Constantei, am luat un taxi, ajungând putin după amiază la Histria,
încercuită acum şi de un zid modern pentru a se impiedica intrarea persoanelor străine pe
şantier, fără ingăduinta conducătorului şantierului, respectiv Lambrino. Situatia era
oarecum comicâ, la poartă fiind pusă o placă pe care scria: ''Muzeul National de Antichităli
- Şantierul arheol ogi c Hîstria". Eram atunci directorul muzeului şi nu se putea spune că aş
fi fost un•.. străin . Am lăsat totuşi taxiul la poartă şi, intrând in zona închisă, l-am întâlnit
pe asistentul de atunci al lui Lambrino, Emil Coliu; după ce i l-am prezentat pe oaspete, 1·
am rugat să-I inştiinteze pe Lambrino, despre venirea noastră. Mi-a răspuns că Lambrino
este la Bucureşti, dar n-a adăugat, aşa cum ar fi trebuit că doamna Lambrino era la Histria;
l-am condus deci pe francez prin cetate (o cunoşteam bine, căci lucrasem şi eu pe vremuri
acolo şi o mai vizitasem intre timp). Fără să observ că, la un moment dat, Coliu se făcuse
nevăzut, am intradin micul muzeu • clădit şi organizat de Lambrino. În timp ce priveam
diferitele piese adăpostite acolo, aud paşi şi o văd pe doamna Lambrino in uşa muzeului.
Purta o mantie lungă până aproape de pământ, care o făcea şi mai masivă decât era, având
in mână un baston lung cât o cârjă episcopală Inainte de a avea eu timp să deschid gura, m·
a apostrofat pe un ton foarte iritat: - "Mais, monsieur Dumitrescu, vous n'aves pas de carte

de visite sur vous, surtout si vous etes venu avec mon jeune compatrlote?"
Mojicia era prea mare pentru ca să răspund In acelaşi fel şi m-am multumit să-i spun
că asistentul domniei sale nu-mi pomenise de prezenta ei la şantier, Iar eu crezusem (cum era
si firesc) că era şi ea plecată la Bucureşti.
După plecarea de la Hlstrla, bietul francez, care la apostrofa doamnei Lambrlno,
roşise mal tare decit mine, mi-a cerut mii de scuze pentru situatia In care mă pusese fără voia
lui; l-am liniştit, spunându-i că, din partea doamnei Lambrlno, această ieşire nu era tocmai
de mirare. Se credea (aceasta nu i-am mai spus-o francezolui) adevărata regină nelncoronată
a Histrlei, un fel de "colegă" a reginei Maria, căreia li făcea regulat lecturi din literatura
franceză.
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l nsemnările de mai sus privind atitudinea generală a doamnei Lambrino fatA de
•rhrnlogii români şi în general fată de loji românii, sunt confirmate cum nu se poate mai bine
prin niteva rânduri dintr-o scrisoare a lui Lambrino, din 9-19 iunie 1933, trimisă regretatului
profesor Hasil Munteanu, în care spune textual că sojia sa "îi dispretuieşte
pe tinerii lui
l cthahoratori".
l.a acea dată, aceşti ''tineri colaboratori" eram noi, cei care îi dădeam concursul
nrprecupetit pentru a asigura aparitia revistei "lstros"; toti eram foşti membrii ai Şcolii
Mnmane din Roma, conferentiar!, docenti sau asistenti universitari, foarte bine apreciati In
tnYte cercurile de specialitate din tară şi din străinătate. în toamna lui 1931 am anat de la
,\ ndrieşescu, că în Elvetia se crease un comitet de initiativA pentru innintarea unui nou
nr11anism ştiintinc international - intitualt ''Congresele internationale de prelstorie şi
prutoistorie", pentru ca şi specialitatea noastră să aibă un for propriu de manifestare,
drsprizându-se de vechile Congrese de antropologie şi arheologie preistoricA. ŞI, Intr-o zi,
dlscutând cu Andrieşescu despre problemele noastre, aproape din senin -eu nu avusesell) nici
un motiv să aduc în discutie numele lui Roşka Marton - el s-a lnnăcărat, s-a făcut roşu la fajj
�1. bătând cu pumnul In masa la care lucra, a exclamat: " Roşka Marton trebuie să fie profesor
la llniversitatea din Cluj!"
L-am privit mirat şi l-am intrebat foarte liniştit: " Dar dacă el trebuie să ne profesor
la Cluj, noi de ce mai facem ştiintă, domnule director?"
Fireşte, întrebarea mea 1-a descumpănit şi m-a privit lung, fară să-mi răspundă. Poate
însă că tocmai datorită acestei discutii intâmplătoare, ulterior - când i s-a cerut de către
comitetul de organizare despre care am amintit să mai recomande doi specialişti români
pentru a fi membrii - secretari pentru România in comitet - a renuntat la Roşka, pe care-I
recomandase, în primul moment, şi ne-a recomandat pe Radu Vulpe şi pe mine.
in ceea ce-l priveşte pe Roşka, prietenul Daicoviciu mi-a povestit mal târziu că acesta
linuse ascunse ani de-a rândol tezaurele preistorice ale Muzeului din Cluj şi nu le-a dat la
Iveală decât după cedarea Ardealului de Nord, In 1940,când s-a grăbit să pobHce şi două mari
volume; până atunci nu voise să le tipărească pentru a nu da informatii românilor.
In primăvara lui 1932 a avut loc la sediul Ligii Culturale, dintr-o fostă clădire (astAzi
dărâmată), din strada Banu Mărăcine, de lângă Piata Unirii, o adunare a istoricilor români,
pentru alegerea 01\ui nou comitet de conducere.Cum era şi firesc, preşedinte a fost ales
profesorul Iorga, iar cei mai tineri dintre cei prezenti Radu Vulpe şi cu mine, am fost aleşi
cenzori supleanti. Deşi Iorga era atunci şi prim ministru, lşi găsea timp să vină la aceste
adunări, iar înainte şi după discutarea problemelor la ordinea zilei, stătea In chip.obişnult
de vorbă cu loji cei prezenti.
Discutându-se despre diferitele congrese internationale, am profitat de ocazie şl l-am
spus că în august va avea loc la Londra, primul Congres International de Ştiinjj Pre şi
Protoistorice şi că, deşi fac parte din comitetul permanent de conducere, nu voi putea
participa din lipsa banilor. lmediat Iorga mi-a spus: ''Fă dragă o cerere şi dă-o lui Vlahlde"
(secretarul general al Preşedlntiei Consiliului de Miniştri) şi-li aprob banii de care al
nevoie".
l-am multumit călduros şi a doua zi am dat cererea celui indicat, iar peste alte două
- trei zile am anat ca\ Iorga Imi aprobase 50.000 lei, suftclentl pentru o deplasare mal lungă
şi In bune conditii. Dar, inainte de a-mi Incasa banii, Radu Vulpe, care anase de cererea mea
şi de aprobare, a făcut şi el o cerere, pe care Iorga a pus rezolutia: "Nu am decit cel 50.000
lei aprobati".
La stăruintele lui Vulpe, Vlahide ne-a dat ftecAruia câte 25.000 lei. Am dat din umeri
şi n-am stăruit să mi se plătească Intreaga sumă ce-mi fusese aprobată.
Făcând şi un Imprumut la Casa Corpului Didactic, In a doua jumătate a lunii Iulie,
am plecat cu Hortansa spre Londra, oprindo-ne câte putin la Budapesta, Praga, Drezda,
l.elpzlg şi Frankfurt pe Main, pentru a vizita muzeele (bineinteles şi oraşele), cu o zi două
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Inainte de deschiderea congresului (1 august) am ajuns la Londra. Găsisem într-un Guide
Bleu o indicatie privind un hotel al "Ligii temperantei", lângă British Museum. intr-o
englezească destul de aproximativâ (deşi intelegeam perrect tot ce citeam) am cerut şi am
obtinut o cameră la ultimul etaj. Când groomul ne-a lăsat singuri şi am constatat că eram
la mansardă, Hortansa s-a aşezat pe un scaun şi a inceput să plângă, spunând "Cum, asta e
Londra?!" Am coborât In grabă la receptie, spunând "Piease, l want a better room"; şi am
rost mutati la etajul 1, Intr-o cameră mai arătoasă, al cărei pret (inclusiv micul dejun) era
de o liră sterlină pe zi; pe atunci lira englezească valora 1.000 de lei!
La Congres i-am cunoscut pe câtiva dintre specialiştii despre care ştiam de mult din
cărti şi reviste; In primul rând pe sir J.L.Myres (preşedintele congresului) şi pe E. Minns,
ultimul - proresor la Cambridge • fusese prieten al Magistrului şi, în amintirea lui, ne-a
invitat la o masă, iar după aceea, ani la rând, ne-a scris de Crăciun şi ne-a trimis rotograliile
lui şi ale sotiei sale. Mai erau la Congres, Sir Arthur Evans, vestitul cercetător de la Cnossos,
In Creta, proresorul Oswald Menghin de la Viena (In vremea aceea conducea săpăturile într·
o aşezare neolitici din Egipt), apoi Herbet Kuhn, directorul anuarului Jahrbuch fur
prahistorische und ethnographische Kunst (JPEK) şi excelent specialist în arta paleolltică şi,
bineinteles, multi altii.
in araride Vulpe, de Hortansa şi de mine, mai venise - pe proprie cheltuială- şi colegul
C.S. Nicolăescu - Plopşir. Făcea senzatie pe străzile Londrei cu barba lui neagră şi sturoasă
(pe atunci bărbile neftind la modă şi la tot pasul trecătorii se Intorceau să-I privească, râzând
şi comentând, iar intr-una din zile i-a apărut şi rotograna in nu ştiu ce ziar londonez.
Ca de obicei, lucrările congresului - desrăşurate In clădirile Universitătii din Londra
- se tineau pe sectii. La una dintre acestea a tinut o comunicare şi vestitul istoric italian Pericle
Ducati, atingând in treacăt şi o problemă legată de Picenum, aşa încât am spus şi eu câteva
cuvinte, arătând că impărtăşesc punctul lui de vedere. Imediat s-a ridicat insă Radu Vulpe,
combitându-mă; fireşte, eu am răspuns, el a revenit, până ce sir J.L. Myres, care prezida
şedinta, a Inchis Intelept discutia. La plecare, domnişoara Baumgarten • ulterior rămasă In
Anglia din pricina regimului hitlerist, cea care peste multi ani a publicat un valoros studiu
despre preistoria Egiptului - m-a Intrebat: "Colegul dumneavoastră, era••• Nestor?"
Pasă-mi-te citise polemica din Prahistorische Zeitschrift şi credea că numai el poate n
aşa de vehemenL
Dintre englezi mai putin celebru la acea dată, l-am cunoscut pe V. G. Childe, ajuns
curând unul dintre cei mai renumiti preistorici ai Europei, deşi nu se poate spune că ar n rost
un arheolog de teren cu vasti experientă. inci de când eram la Roma, citisem primul lui
volum, care 1-a răcut cunoscut - The Down of European Civilization (Zorile civilizatiei
europene) - şi scrisesem o amplă recenzie, arătând unele greşeli în ceea ce priveşte situatia
din România şi In general din sud- estul Europei. La intoarcerea la Bucureşti, am dat recenzia
lui Andrieşescu, pentru a n publicati In "Dacia""; ştiucă a apreciat-o roarte ravorabil, vorbind
şi altora In chip elogios despre ea (printre altii chiar lui D.V. Rosetti, care el mi-a spus acest
lucru după multi ani). Neavând şi alte recenzii pentru volumele m -IV din Dacia,
Andriesescu n-a inclus-o pe a mea in acest volum, iar eu n-am mai reintrat in posesia
manuscrisului pentru a-1 putea publica in altă parte.
Nu e locul să mă opresc aici pe larg asupra activitatii lui V.G. Childe, dar trebuie
precizat ci - din motive pe care nu le cunosc - el a adoptat o atitudine In general ostilă tării
noastre, lmpărtăşind punctele de vedere ale propagandei revizioniste maghiare In privinta
Transilvaniei. De altrel, in următoarea sa lucrare, roarte apreciată şi ea, The Danube in
Prehistory, apăruti in 1929,1şi opreşte ellJIUnerea la Portile de Fier, ignorind total preistoria
României extracarpatice, deşi acordă o deosebită atentie problemelor Transilvaniei, legate
In permanentă de el de cele din Ungaria.
Tot la acest congres l-am cunoscut şi pe tânărul Charles F.C. Hawkes; se logodea chiar
atunci şi ne-a Invitat şi pe noi la el acasă cu acest prilej. A ajuns apoi, destul de tânăr, proresor
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lo t ldnrd, dar când l-am revăzut in 1 966, la Praga, tot la un congres al Uniunii Internationale
do �III ni• Pre- şi Protoistorice, părea un bătrăn doborât de reumatism. La un moment dat
• dtu.r1a1, iar solia sa (păstrând numele fostului SOl), a publicat in 1963 un volum in

. . �•hc•nore cu celebrul descoperitor al mon}lmentelor regale de la Ur, sir L. Wolley
' I�•""'"'Y and the Beginnings of Civilization). In capitolele redactate de Jacquetta Hawkes
prh Ind sud - estul Europei sunt însă multe alirmatii greşite, multe dintre realitălile din tara
n<•••tri, intrate de mult în circulatia ştiinlilică internationali, liind total ignorate.De altfel,
din lipsa cunoaşterii preciSI: a geograliei României, şi ea - ca şi Childe de altfel - ii numeşte
1 lllrnlans (care se traduce cu Oltenii - respectiv populatia de la Olt), pe purtătorii culturii
1 ·urutenl din sud- estul Transilvaniei (aspectul Ariuşd), pentru simplul motiv că aşezările
'"pective se ani in valea superioară a Oltului.
Fără să se poată compara cu Parisul, Londra este totuşi un oraş frumos; catedrala
Sfllntul Paul, catedrala Westminster, clădirea Parlamentului şi celebrul Turn al Londrel,
olllrurl de celelalte edilicii Impunătoare, de largile bulevarde, de străzile comerciale şi de
nenumăratele parcuri vestite in toată lumea - la acestea adăugându-se maiestuoasa Tamisa
· lndreptătesc cu prisosintA aprecierea de mai sus. Şi lireşte, ca orice străin, am privit şi noi,
dr peste drum de impunătorul palat Buckingam, pitoreasca schimbare a gărzii călare.
Atunci (in 1932), celebrul smog al Londrei nu lipsea nici in zilele lui august, mai ales
dimineata nind foarte dens şi foarte neplăcut. Când am revizui de două ori Londra, in 1%8,
prima dată in luna martie, iar a doua oară In octombrie, smogul rămăsese o amintire a
trecutului. După câte am anat, el dispăruse din cauză că industriile şi Instalatiile de lncălzit
foloseau in locul cărbunelui alti combustibili; acum era foarte plăcut să te plimbi prin
parcurile cu celebrul gazon englezeasc atât de verde, fără să te mai supere neplăcutul smog.
in chip liresc, muzeul care ne-a Impresionat mai mult a fost British Museum; chiar
atunci fusese deschisă acolo şi o expozitie a exceptionalelor piese descoperite de sir L. Wooley
In necropola de la Ur, din Mesopotamia (peste multi ani, le-am revizui la Muzeul din
Philadelphia, in Statele Unite).
Aceste adevărate minunAtii sunt acum cunoscute de toată lumea, nind publicate şi
reproduse de nenumărate ori. Atunci ele erau Insi inedite şi nu ne venea să credem că In
mileniul al m -lea Inaintea erei noastre se putuseră realiza asemenea capodopere. Pe lingA
elegante vase de aur, se remarcau alte câteva piese lucrate In aur şi In lapis - lazuli: un
impunător cap de taur deos2bil de expresiv şi mai ales un taP ce lşi sprijină picioarele din
fală intre ramurile unui arbust, precum şi o impunătoare liră.
Pe de altă parte, in sectia de antichitâti greco - romane, pe lingA numeroase alte statui
şi reliefuri, se anau originalele celebrelor Crize ale Parthenonului de la Atena, In preajma
mulajelor cărora ne petrecusem - In sala Seminarului de istorie antică din Bucureşti - ore
şi chiar zile nenumărate.
Am vizitat, desigur, şi celelalte muzee, inclusiv celebra Galerie Tate, cu atâtea
capodopere ale picturii engleze şi continentale.
Terminându-se congresul - la care am tinut şi eu o comunicare despre strallgrana de
la Atmageaua Tătărească - ne-am dus o zi la Oxford, fără îndoială unul dintre cele mal
minunate oraşe universitare, cu zecile lui de colegii in stil gotic, cu peluzele Impecabile din
curtile acestora şi din parcurile vecine.
Fiind vacantA, In oraş aproape nu erau studenti şi liniştea deplină contribuia la
eroarea unei atmosfere speciale, de altA lume. Am spus atunci, Bră nici o Intentie de bluiT,
ci daci mi s-ar li dat o bursă - aş li stat acolo doi ani, deşi aveam 30 de ani şi nu mal eram
dr mult student.
La intoarcere spre tari, după ce am admirat imensa plajA de la Ostenda, ne-am oprit
cite o zi-douA la Bruxelles, Koln, Meinz şi ceva mai mult la Munchen; alei, pe lingA vizitarea
..alltelor muzee, am făcut şi excursiic11 maşina la Garmlsch Partenklrchen şl ln Imprejurimi,
apoi la Salsburg şi In cele din urmă am ajuns la Viena.
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Cel mai mult m-au impresionat muzeele din Munchen • Intr-unul sunt ellpuse şi
originalele sculpurilor celor două rrontoane ale templului din Egina, ale căror mulaje le
cunoşteam bine din sala Seminarului de istorie antică - cele două mari muzee de la Viena •
Intr-unul sunt păstrate numeroase tezaure antice descoperite In Transilvania, pe care
guvernanlii noştri n-au avut grijă • după Intregirea lării • să le revendice, conform
prevederilor Tratatului de pace de la Trianon. Nu pot uita lnsă nici casa-muzeu· a lui Goethe
din Frankrurt pe Main.
Am amintitdespre polemica cu Nestor, şi mi se pare că este locul să consemnez câteva
din aspectele ei, care depăşesc latura ştiinlincă. El publicase o recenzie foarte aspră In
''Prahistorische Zeitschrift" privind un studiu al meu despre cronologia ceramicii pictate
est-europene, apărut in "E)hemeris Dacoromana" (deşi nu se prea obişnuiau recenzii la
studii In reviste şi anuare), iar eu am trimis, cum era nresc, un răspuns, cu rugămintea să
ne publicat Intr-un număr următor. Cum insă Nestor se ana la Berlin, lucrând la muzeul de
acolo sub patronajul lui W. Unverzagt , 1-a determinat pe acesta · redactor al revistei P.Z.
să-mi Inapoieze răspunsul, pe motiv că era prea lung, cu toate că este nresc ca orice răspuns,
trebuind să rezume şi critica, să ne ceva mai lung decât acesta. L-am refăcut şi l-am scurtat,
trimi!ându-1 cu rugămintea să mi se facă şi 50 de elltrase pe care desigur le voi plăti. Când
a sosit lnsă pachetul cu extrase, am constatat că, după răspunsul meu, se tipărise In elltras
şi un răspuns al lui Nestor • evident pentru ca eu să nu pot folosi aceste elltrase...
Cu un an inainte de aceaste întâmplări, pulin timp după ce fusese numit prim
ministru, Iorga a început să pună In aplicare planul de evacuare din clădirea Universitălil
a tuturor instituliilor ce nu aveau legătură directă cu ea: Senatul (acesta ocupa de decenii
etajul l al aripii stângi a vechiului local) care a rost mutat in clădirea fostului Teatru Popular
de pe actualul bulevard Mihail Kogălniceanu şi Muzeul Na!ional de Anticbităli, instalat la
parterul aceleiaşi aripi şi in câteva camere de la etajul D. La parter, colec!iile muzeului
ocupau cinci săli mari, un coridor lung şi o incăpere mai mică, la care se adiuga holul central
al Universitălii, plin cu monumente antice, şi o magazie in curtea interioară, pentru
monumenteleepigrance greco-romanece nu lncăpuseri nici in holul amintit, nici pe coridor.
Situa!ia aceasta dăinuia aproape de la construirea vechiului local al Universitălii, deci la
pu!ini ani după innln!are, in 1864, a muzeului. Evident că spa!iul nu era asuftcient, mai ales
dacă se line seama că jumAtate era ocupat de Sec!ia de artă religioasă, lnnin!ată tot de
Alexandru Ioan Cuza, dar - de bine, de riu - lucrurile erau adăpostite.
Fără lndoială că măsura lui Iorga nu era o consecinlă a animozitălilor ivite Intre el
şi Magistrul Vasile Pârvan în ultimii ani ai vielii acestuia. Era o dorinlă legitimă de a elibera
Universitatea de tot ce nu-i apar!inea şi poate şi de a deveni, ill'acelaşi timp, ctitor de muzeu;
dar, intr-o anumită măsură, aqiunea lui ducea la o dezagregare a Muzeului, la care s-a ajuns
de altfel peste câ!iva ani. Oricum ar n, evacuând în prealabil nu ştiu ce institulie liră
importanlă, instalată până atunci in "Casa Cre!ulescu" de pe strada Ştirbei-Vodă - a cărei
terasă-grădină se mărgineşte direct cu Cişmigiul • Iorga a hotărât instalarea acolo a Sec!iei
de artă religioasă. Mutarea s-a făcut în două-trei zile, ceea ce n-a făcut deloc un lucru uşor,
mai ales că era nevoie şi de bani ... Andrieşescu, nenlnd de acord cu ceea ce se hotărâse · deşi
a fost toată viala un admirator al lui Iorga - a socotit că cea mai bună solu!ie este să-şi dea
demisia şi să plece. la Cluj. Fireşte, demisia nu i-a fost primită, iar prim-ministrul a aprobat
de la Ministerul lnvă\ământului, suma de 50.000 lei, cerându-i lui Virgil Drăghiceanu,
competentul secretar al Comisiei Monumentelor Istorice şi vechi colaborator al său, să se
ocupe de instalarea noii sec\ii-muzeu, spre a putea n grabnic inaugurată. Am muncit atunci
şi eu pe brânci, alături de Drăghiceanu şi, în două-trei săptămâni, s-a răcut tot ce se putea
face • pănă s-au terminal banii. Frescele originale de la Mănăstirea Curtea de Argeş şi
timplele de la Mănăstirea Arnota şi de la Cotroceni au rost puse in valoare mult mai bine
decât In vechiul local. Dar, odată banii termina!i, celelalte piese • vechile manuscrise,
odăjdille şi toate piesele de aur şi de argint · au fost expuse tot in vechile vitrine, mari şi
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DupAce VIrgil Drăghlceanu i-a comunicat primului ministru că "noul" muzeu e gata,
•·• ftul o zi pentru "inaugurare" - de fapt, aceasta s-a rezumat la o vizită a lui Iorga insotit
• cAtlv. dintre colaboratorii lui (printre ei era şi Rudolf Brandsch, "subsecretar de stat al
•-itltllor"), şi s-a terminat cu o fotografie în grup pe sc:ările din fala intrării principale;
•III ptalrez o copie, cu Iorga In mijloc şi masivul sas lângă el, Iar noi împrejur. FAră să tie
..,...,. de o "ctltorle", cum dădeau să se inteleagă diverşii ciraci · deoarece, aşa cum am spus,
"-<11• de artă religioasă fusese intemeiati de Cuza Vodă în (1864) · trebuie recunoscut, totuşi,
ci cele mal multe piese erau acum mai bine valorilicate decât fuseseră timp de câteva decenii
a. llnlversltate.
Cind lucrurile s-au liniştit, Andrieşescu s-a întors la Bucureşti şi curând a început să
• •1lte pentru găsirea unei solutii in vederea adăpostirii celorlalte colectii ale muzeului,
adevAratele antichltăti, rămase provizoriu in vechiul local. Pufăind mereu din !igările de foi
(mal tirziu a adoptat şi pipa), mergea de colo până colo in fosta sală a Seminarului de istorie.
anlki de la etajul D, despre care am vorbit · mulajele şi biblioteca fuseseră transportate in
DOUI Iocal din strada Edgar Quinet • şi nu-l ierta pe Iorga pentru că decisese mutarea unei
IIK!II a muzeului fără să-I intrebe şi pe el; "Am eu ac de cojocul domnului Iorga", ne-a spus
o dată, deşi nici Dorin, nici eu n-am priceput ce fel de "ac" putea să aibă...
lntre timp, sistemul sinecurilor nind în noare, ca sub toate celelalte guverne, ne
trezim Intr-o dimineatA cu o decizie a secretarului general al Ministerului lnvătământului
• profesorul G. Fortunescu, de fel din Craiova - care il numea pe scriitorul C.Gane
conservator la Sectia de artă religioasă cu o diurnă de 10.000 lei lunar, in timp ce salariul
meu era de 5.600 lei, deşi eram de câtiva ani conservator al Muzeului Nalional de Antichităti
ti aveam o vechime de opt ani.
Când l-am arătat secretarului general ce situatie nedreaptă se crease, el s-a multumit
11 reduci! la 5.000 lei diurna noului conservator; iar acesta s-a supărat şi a renuntat să mai
devinA muzeograf.
La Inceputul lunii august 19Jl, intorcându-ne din concediu (fusesem, aşa cum am
�pus, pe coasta Dalmatlel şl la Paris) şi ducându-mă la muzeu, Il găsesc pe Metaxa foarte
qltat, cu o telegramă In mână (Andrieşescu era Inci retras, ca Ahile, în "cortul" de la Cluj).
Telegrama, iscălită de N.lorga, fusese expediati de la Mangalia şi cerea ca muzeul să trimită
numaidecât pe cineva acolo pentru săpături arheologice, banii dându-i primăria locahli.
Metau nu voia să se duci, socotind că ar trebui să mă duc eu, deşi, nu er;tm specialist In
arbeologle clasici. Fireşte, nu puteam nesocoti cererea primului ministru, aşa inc:Şt m-am
llotlrAt să plec . Metu:a mi-a sugerat că ar li bine să-i propun şi lui Radu Vulpe să meargă,
ceea ce am acceptat imediat şi peste o zi sau douA ne-am suit in tren şi am descins la Mangalia,
duclndu-ne indată la vila lui Iorga de pe plaja de la marginea de nord a oraşului. Lui Vulpe
ti mie ne muriseră socrii cn câteva zile inainte şi purtam câte o brasardA neagrA. Când ne
• vlzut Iorga, aproape că nici n-am apucat să-i spunem bună ziua, că ne-a şi intrebat alarmat;
"Dar ce-l cu dumneavoastră, cine v-a murit?" Cind a anat despre cine era vorba, s-a liniştii
ti ne-a cerut să Incepem imediat săpăturile, socotind că este o ruşine ca ruinele din Mangalia
11 lle pllrăsite In felul acesta, şi spunându-ne câ banii • JO.OOO de lei • ni-i va da primAria
OCIIfUIUI.
De fapt, şantlerul Mangalia-Callatis era condus de profesorul Th. Sauciuc- Săveanu,
el fldnd In necare an sApAturi (in functie, desigur, de sumele mici pe care le primea), chiar
daci re mai amestecase pe acolo şi profesorul Orest Tafrali de la Iaşi. De aceea noi doi ne
am decis si mai degajăm o portiune din zidul de incintă al cetătil, chiar lângă casa
profesorului Motaş, la care se săpase Inainte de primul război mondial. In felul aceasta nu
lmpletam asupra activitătii profesorului Săveanu. Totodată, primăria hotărând să niveleze
tarenul Intr-o zonă a oraşului unde se ana o mare movilA, am săpat şi acolo timp de trei
llptlmlnl, constatind ci movila nu era decât un depozit de "gunoaie" arheologice, datind
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din antichitate, un adevărat "Monte Testaccio", cum i-a spus Vulpe. Când Primăria a
terminat banii, iar primul ministru s-a întors în capitală, s-au încheiat şi săpăturile noastre
la Mangalia. Cele mai importante rezultate au fost reprezentate de materialele adunate din
movilă; sute de fragmente de statuete greceşti de teracotă şi de mănuşi de amfore cu ştampile.
Peste vreun an, Radu Vulpe a publicat în Analele Dobrogei un articol despre aceste săpături,
dar In loc si scrie ci au fost făcute în colaborare, a scris ci au fost conduse de el, "ajutat de
dl. docent Vladimir Dumitrescu". El era tot numai docent, iar eu eram şi conservator la
Muzeu şi fusesem cel care Il invitase si mi insoteascA la Mangalia. Când i-am reproşat cele
scrise, mi-a spus ci lntelesese ci el conduce săpiturile. De ce • nu mi-a putut explica!
In timpul iernii 1931/1932, Barbu Theodorescu, biblioteconomist şi bibliograf,
director de cabinet a lui Iorga, mi-a telefonat, spunându-mi ci: ''DI. prim-ministru vi roagă
pe dumneavoastră si lngrljiti de transcrierea unui manuscris al său de către una dintre
dactilografele Directiei Presei". Nu ştiu daci initiativa de a mi se adresa mie era intr-adevăr
a primului-ministru, dar nu puteam refuza, şi câteva săptămâni a trebuit si descifrez şi si
dlctez lucrarea • care trata, daci mi-aduc bine aminte despre Petru Cercei, dactilografa
serviciului la care lucram neputind Intelege singuri textul. in schimb, pentru mine
descifrarea textului n-a fost prea dincili, căci avusesem şi mai inainte prilejul si citesc
manuscrise ale lui Iorga. Dar urmărirea desfăşurării normale a textului, şi mai ales
Identificarea locului unde trebuia pusă fiecare notă constituia adevărate şarade. Unele fraze
şi cele mai multe note erau adăugate ulterior şi scrise aproape de jur împrejurul textului
initial, pe cele patru margini ale paginilor, fără ca locul unde trebuia lntercalată o frazA si
tie Intotdeauna hine indicat. Notele nu erau numerotate, ci avea fiecare un anumit semn
gratie; din păcate Insi acelaşi semn se alia adesea de două ori pe aceeaşi pagini, dar pe
marginea paginii respective nu era decât o notă cu acel semn, nu două. Alteori, In text, lipsea
semnul corespunzător unora dintre note, aşa încât, in unele zile nu reuşeam si dlctez decât
câteva pagini, încercând mereu • dar nereuşind lntotdeuna • să identilic locul fiecărei note;
pentru această operatie ar li trebuit să pot verin ca toate lucrările citate şi In special volumele
colectiei Hurmuzachi, ceea ce era cu neputintă. De aceea, cred că s-au putut strecura unele
neconcordante şi ar li poate indicat ca un cercetător al istoriei românilor si Incerce o
verincare a câtorva dintre nenumăratele note, pentru a se vedea daci intr-adevăr ele
corespund cu textul. Nu ştiu dacă această prezentare a textului era consecinţa faptului ei
autorul avea atunci atitea îndatoriri şi deci scrisese în grabă, sau aşa se va mai li Intimplat
şi cu alte lucrări. Oricum, deşi e adevărat că punerea notelor la un studiu este intotdeuna una
dintre cele mai neplăcute operatii, unele inadvertente putându-se strecura In lucrările
oricui, nu e mai putin adevărat că manuscrisul despre care am amintit mi s-a părut cu total
extraordinar.
În primăvara lui 1932, din motive pe care nu le-am aliat, Iorga a hotărât evacuarea
Bibliotecii Pedagogice din ''Casa Macca" de pe actuala stradă I.C.Frimu, nr.ll, şi mutarea
ei la Casa Şcoalelor, de care depindea. Argentoianu, ministrul de finante, s-a grăbit si ofere
''Casa Macca" nu ştiu cărei bănci, dar, înainte ca aceasta si se poată instala, s-a aliat ei
moştenitori! colonelului Macca vor intenta actiunea pentru a intra în posesia casei, ea nind
lăsată prin testament pentru o bibliotecă sau un muzeu. Argentoianu a trebuit si renute la
intentia lui şi Iorga şi-a adus atunci aminte că jumătate din Muzeul National de Andcbititl
nu fusese Inci evacuată de la Universitate, hotărând imediat mutarea in Casa Macca. Zis şi
făcut. Fără bani destui, fără oameni de ajutor, cu câteva camioane şi câtiva muncitori, In
câteva zile totul a fost luat de la Universitate. Monumentele epigralice şi arhitectonice, până
atunci adăpostite de bine, de rău, (incă de pe vremea lui Tocilescu) într-o magazie, iar altele
lncastrate In zidurile coridor ului muzeului, au fost aduse şi trântite "claie peste grămadl"
in curtea din spatele noului local, în timp ce noi ne chinuiam si expunem piesele mai mici
In vitrinele vechi sau in altele improvizate; unele vitrine, ce datau dinainte de Inceputul
secolului, ar li putut figura ele însele ca piese de muzeu ...
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1 'um-necum, la data cerută de Iorga noul local a fost inaugurat de el, in prezenta altor
-•brl al Guvernului, fiind fericit că a dat muzeului un alt local. Nici atunci, nici mul!i ani
.... aceea, n-am putul pricepe de ce atât el, cât şi cei laiii guvernanli ai !ării, care văzuseră
-••mArate muzee in străinătate, nu în!elegeau că nu-i sulicienl să botezi "muzeu" orice
• 16dlrr, pentru ca aceasta să corespundă într-adevăr unui muzeu. Iar localul de pe Şoseaua
ll.lw�ll'. care trebuia să adăposlească şi muzeul nostru, nu se mai termina din 1912, data
..-owrll pietrei fundamentale, pentru simplul motiv că partidul liberal - care a guvernat Iara
Ilo ua mai mare parte a timpului - nu-l suferea pe Al. Tzigara-Samurcaş, zice-se "os
dom nesc ". Sprijinit de Carol l şi apoi de Ferdinand, Tzigara-Samurcaş fusese numit director
al Muzeului Etnogralic, ce trebuia instalat in acelaşi local de la Şoseaua KiseleiT. Ce-i drept,
dati construirea clădirii s-a terminat abia in 1947, Tzigara avusese grijă să se termine vila
k,.·uinlă a directorului încă dinainte de primului război mondial şi să se instaleze in ea•.•
Inainte de sfârşitul vizitătării noului local al muzeului nostru, Iorga 1-a invitat pe
Andrieşescu să vină cu el la Văleni şi să tină o lectie la "Şcoala de misionari". Pretextând unele
ocupatii, Andrieşescu a refuzat, iar Iorga ne-a invitat, pe Hortansa şi pe mine, să me111em
dupll masă cu el la Văleni. Pe la ora 2,00 sau 3,00 după masă am fost luati in maşina
Preşedentiei Consiliului de Miniştri, care a trecut apoi pe la casa lui Iorga - pe fosta şosea
Bonaparte - să-I ia şi pe el, şi am pornit spre V ăleni. Ca de obicei, Iorga şedea lângă şofer,
citind şi făcănd diferite însemnări, maşina având in fată şi un fel de pupitru, iar noi doi
ol6team pe locurile din spate. În curând ni s-a făcut inima cât un purice; şoseaua spre Ploieşti
nenlnd încă asfaltată in intregime, iar şoferul gonind cu 90-100 km pe oră chiar prin sate,
•1 ridicând nori de praf de nu se mai vedea nimic, putea in orice clipă să lovească vreo cărută.
Din fericire nu s-a întâmplat nimic, am ajuns cu bine la Văleni - unde nu mai fusesem exact
de zece ani, când luasem parte ca studenti la cursurile Universită!ii Populare de acolo;
Hortansa a tinut o lectie fetelor de la ''Şcoala de misionare" şi spre seară, in aceeaşi
''formatie", cu aceeaşi viteză şi cu aceleaşi emotii, ne-am întors la Bucureşti.
Tot în legătură cu noile localuri ale muzeului nostru,Iorgaîi propuseselui Andrieşescu,
inr:, din 1931, să se mute in Casa Cretulescu, !Jnde se anau încăperi sulicienle la parterul
dlnsFre Cişmigiu (corespunzând cu subsoluri le dinspre Ştirbei Vodă, dar mai toale camerele
având vedere spre Cişmigiu); Andrieşescu a refuzat, cu drept cuvânt, deoarece îşi făcuse o
ca.'lă, ce-i drept departe, în str. Doamna Chiajna, dincolo de Lemâtre; "Kiein, aber mein",
spunea el adesea, când vorbea de casa lui.
Neducându-se insă acasă mai niciodată la prânz şi stând acolo numai serile, noptile
�l 1ilele de sărbătoare, distanta nu-l supăra probabil prea mult. Mi-a propus, în schimb, să
mA mut eu in Casa Cre!ulescu - ceea ce am făcut, după ce am investit zeci de mii de lei in
reparatii şi zugrăveli, locuind aici până în toamna lui 1935. Dorin s-a mutat şi el într-o cameră
la parterul clădirii. Dintr-un punct de vedere, această situatie era destul de favorabilă, căci
ohiteam în plin centru şi nici nu plăteam chirie. Avantajele au fost curând depăşite de
nrcazurile pe care mi le dădea problema întretinerii clădirii. Ministerul nu avea In buget
fonduri prevăzute nici pentru încălzitul, nici pentru iluminatul muzeului şi noi dădeam din
rnll ln col! ca să găsim solutii fiindcă pentru caloriferul clădirii erau necesare lunar tone de
wmbustibil. Foloseam sobe cu petrol, dar în muzeu era frig şi, nu o dată, noaptea, am fost
trultl de apa care inunda unele săli, deoarece parte din tevi, din cauza inghetulul, se
oplirseseră•. La toate interven!iile directorului nostru, diverşii functionari din minister
ridicau din umeri şi nu lua nici o măsură.
Pentru vara anului 1933 fusese anuntat Congresul International de Istorie de la
Varşovia. Ne-am inscris şi noi, plecând împreună cu Hortansa, inainte de data congresului
Jl ducându-ne pentru câteva zile la Berlin, după ce ne-am oprit la Lwow şi la Cracovla, iar
apoi, inainte de a ajunge la Varşovia, am făcut un ocol pe la Poznan, Gdansk şi Gdinya; am
ajuns astfel la Varşovia in ajunul deschiderii congresului. Eu am tinut o comunicare despre
sceptrele de piatră de la Sălcuta şi Fedeleşeni (pe atunci credeam că reprezintă capete de
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hipopotam il, prezidând şi una dintre şedinlele secliei de istorie veche. Din Iară mai veniserA
N. lorga, lon Nistor, P.P. Panaitescu şi al! ii din generatia mai in vârstă, apoi C.S. NicoiAescu
Piopşor şi D. Berciu (acesta sus!inut pe atunci din răsputeri de Plopşor, ca olteni ce se anau,
deşi mai târziu nu s-au mai inleles). Plopşor m-a rugat sâ spun câteva cuvinte despre
activitatea Institutului oltean de arheologie, creat de el, şi despre comunicarea lui Berciu,
care vorbea tocmai de rezultatele unor cercetări făcute de acest institut, ceea ce am făcut cu
plăcere.
Într-una din zile, toli românii participanti la congres au fost invitati la masâ de
profesorul Sergescu de la Cluj - mare admirator şi partizan politic al lui Iorga, căsătorit cu
o scriitoare poloneză (doamna Kasterska, dacA memoria nu mA înşeală). Ni s-a servit la masâ
şi băutura nationali, miedul. l-am spus doamnei Kasterska, cum anasem despre această
băutură din romanele lui Sienkiewicz şi că-mi aduc aminte cu plăcere de Zagloba, mare
băutor de mied, iar ea a rămas incântată şi mi-a mai turnat o stacană.
l,a Lwow l-am cunoscut pe Tadeusz Sulimirski, pe atunci asistent al profesorului
Leon Kozlowski, iar la Varşovia pe profesorul Wladimierz Antoniewicz şi bineinteles, şi pe
profesorul Kozlowski. Ultimul era pe atunci prim ministru al Poloniei, după ce fusese un
timp ministru al agriculturii; ziarele de opozitie fAcuserA glume pe seama lui, spunind cA
vrea sâ aducă agricultura in starea in care fusese in epoca prelstorică••• Învătat de mare
valoare, a murit la Berlin in timpul războiului, in urma unui bombardament al aviatiei; dupA
ce fusese luat prizonier de ruşi in 1939, se angajase In rormatllle pregAtite pentru a lupta
impotriva germanilor , dar a căzut încă odată prizonier şi In felul acesta ajunsese la Berlin.
Antoniewicz trăia încă acum câtăva vreme, depăşind vârsta de 80 de ani. S-a refugiat
in Anglia in timpul războiului, a jucat şi un anumit rol politic, iar apoi a fost lector la Institutul
de Arheologie al Universitâtii din Londra, unde a runctionat până acum câtiva ani, când a
rost pensionat, in locul lui nind numit John Nandriş, nul rostului profesor român Grigore
Nandri§ de la Universitatea din Cernăuti.
lncă din vara anului 1932, când am paricipat la congresul de la Londra, Andrieşescu
imi dăduse câteva extrase ale studiilor noastre ce urmau sâ apară in volumul ID-IV din
""Dacia"" (volumul n-a apărut insâ decât in 19.34, la şapte ani după publicarea de către
Magistrul Pârvan a primelor două volume şi de la numirea lui Andrieşescu in postul de
director al muzeului). Sperând că va putea publica şi un studiu la care lucra atunci,
Andrieşescu a amânat an de an aparitia acestui volum; pânA la urmă, s-a hotărât totuşi sâ
publice volumul, ca primă parte a volumului ID-IV. Din păcate, a doua parte n-a mai apărut
niciodată, deşi In cele din urmă textul contributiei sale ajunsese la tipograne şi fusese chiar
cules. Acest text constituia un răspuns polemic impotriva relului cum se prezenta articolul
despre România şi celelalte articole tratând despre direritele aşezări şi descoperiri de la noi
din tară In Reallexikon der Vorgeschichte, editat de Max Ebert, fost proresor la Odesa şi apoi,
după 1918, Ja Konigsberg (astăzi Kalinin). Supărarea lui Andrleşescue�a cu totul indreptălită,
dar răspunsul lui, pe care l-am citit In şpalturi, nu mi s-a părut nici convingător, nici complet.
Mal bine de jumătate din textul sâu era constituit din citate dintr-o sinteză a lui Schuchhardt,
cu totul insunciente pentru a putea da o imagine corespunzătoare a preistoriei României,
linând seama de tot ceea ce se ştia la acea dată.
De rapi, când eram la Roma, am scris şi eu un articol destul de ''tare" impotriva
articolului lui Wilke • Rumanien · din acelaşi Reallaxikon şi l-am trimis la Paris lui Salomon
Reinach, pentru a-1 publica in ""Revue archeologique"". După câtva timp, l-am primit inapoi,
cu o scrisoare roarte amabilă a lui Reinach, din care Imi amintesc perfect fraza: "Cher
Mcosieur, votre bel articole est une polemique contre un articole qui n 'en vaut pas la pelue".
Adevăratul motiv pentru care Reinach nu mi-a publicat articolul l-am anat mal tirziu de la
Radu Vulpe, care fusese in 1929 Ja Paris; G. Wllkeera aproape singurul arbeologcu oarecare
reputatie care aprobase părerile cu totul greşite ale lui Reinach despre aşa zisele anticbităll
şi tăbllte cu insc:riptli de la Glozel; era deci nresc sâ nu publice uu articol care-I critica pe
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Revenind la ''rAspunsul" lui Andrieşescu, amintesc că peste citiva ani, când l-am

ulorll primul volum (V-VI, 19JS/19l6) al anuarului ''Dacia'", publicat de mine, mi-a reproşat
• 1 nu l-am ajutat să publice şi partea a doua a volumului m-IV •.•

Prin 1935 a venit In tară profesorul Eugene Albertini - pe atunCi titular la Universitatea
la A Iaer -, eu Rind delegat de Ministerul de Externe să-I insotesc In Transilvania, pentru
•1111are11 cetătilor dacice. La Deva eram aşteptat de Daicoviciu şi ne-am dus lmpreună la
1 ,,..etil şi prin Imprejurimi, iar de acolo, prin Alba Iulia, la Cluj, unde Albertini şi cu mine
am '""' gizdulti In casa profesorului Emil Racovilă.
In aceeaşi vară, profesorul Constantin Dascălu, directorul Liceului de băieti din
llum11 - care In anii 1909 şi 1910 participase, student fiind, la săpăturile lui Hubert Schmidt
• 111 Cucuteni - a lnştiintat Muzeul nostru că lângă oraş se descoperise un mormânt vechi
cuntlnând şi câteva obiecte. Andrieşescu m-a delegat să fac o cercetare la locul descoperirii
ti profesorul Dascălu mi-a Incredintat obiectele descoperite. M-am dus, fireşte, şi la locul
dncoperirii, Intr-un sat din marginea Romanului - astăzi devenit un cartier mărginaş al
ur11fulul - constatând că mormintul fusese gAsit In curtea unui locuitor, cu prilejul săpării
unei plvnite. Din informatiile obtinute atunci, rezulta că In comună nu se mal găsise nici un
•11 mormânt, cel descoperit Rind probabil izolat, nefăcând parte dintr-o necrojlolă.
Inventarul mormântului - publicat de mine Intr-un număr din "Revista Istorică
Română" din 1934 - data această descoperire In perioada migratiei popoarelor, atribuirea
el certă fiind mai dificilă; diferitele piese, datând de la sfârşitul secolului IV sau Inceputul
�colului V e.n., erau de caracter germanie. Dar, după cum se ştie, la data aceea gotii fuseseră
lmpinşl mai spre vest de către huni, aşa incât femeia ingropati In acel mormânt putea foarte
bine să fi fost o autohtonă.
Cu acest prilej am continuat deplasarea şi in fostul judet Baia, făcând o serie de
periegheze impreună cu vechiul nostru colaborator, lnvătătorul D. Drăguşanu şi identificind
mal multe aşezări cucuteniene, din păcate toate aproape integral distruse de alunecările de
teren şi de lucrările agricole.
In schimb, aflând de o descoperire mai putin comună, făcută pe teritoriul satului
Boureni, de pe malul stâng al Siretului, am prelungit cercetarea până acolo şi am avut
norocul să găsesc, la inv�lătorul Grigoriu din sat, un vârf de lance de silex, lung de 13 cmm,
cu retuşe frumoase pe ambele fete, descoperit intr-o grădină din marginea satului. Micile
10ndaje pe care le-am putut face printre rândurile de legume n-au intâlnit insă vreun strat
de cultură şi nici n-au prilejuit descoperirea altor piese. Când am publicat vârful de.lance,
l-am Incadrat In perioada solutreană a paleoliticului, deşi - după unele păreri - ar putea n
vorba de o piesă neolltică. Oricum insă, deşi este adevărat că in neoliticul din Polonia se
lntâlnesc piese relativ similare, in tara noastră nu s-a descoperit piese de acest fel in nici una
dintre �zările culturilor din epoca neolltică şi din perioada eneolltică.
In marginea satului Boureni am intreprins şi un mic sondaj intr-o aşezare cucuteniană
cu materiale datând din fazele A şi B, pe care le-am publicat ulterior In volumul IX-X din
''Dacia'.
Cred, de astfel, că aici se impune o mică paranteză privind respectivele faze şi
denumirile lor,tinând seama de faptul că nu toti eventualii cititori ai acestor rânduri cunosc
aceste probleme de arheologie. Cu prilejul săpăturilor lntreprinse in aşezarea eponlmă de
la Cucuteni, Hubert Schmidt precizase existenta a două straturi suprapuse de cultură,
numite de el faza A (ceamal vecbe) şi faza B (cea mal nouă). Constatând insă că intr-o aşezare
aliată chiar la poalele "Cetătuii", in punctul numit "Dimbul Morii" s-au gAsit materiale
ceramice al căror loc, In succesiunea cronologică a fazelor culturii Cucutenl, sesituează intre
raza A şi B, le-a Incadrat In faza intermediară faza A-8, socotită o tranzitie de la raza de
Inceput la aceea de sf"
arşit a acestei colturi.
Nu este locul să arăt aici pe larg in ce constau deosebirile dintre aceste trei faze
•
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(impărtite fiecare, ulterior, de arheologii români, in mai multe etape). Precizez insă că
elementul esential pentru datarea unei aşezări cucuteniene intr-una sau alta dintre (azele
amintite il constituie in special ceramica cu decor pictat, bicrom şi policrom, fiecare fază şi
etapă având caracteristici proprii, la acestea adâugându-se şi tipul statuetelor antropomorfe
de lut ars, diferit de la o fază la alta.
Aşa cum am mai spus, I.ambrino era un om energic, hotărât, desigur şi ambitios, nu
mi se pare a n un defect, ambitia pusă In slujba unei idei şi a unor realizări ce depilşesc
interesele personale. De altfel, după câte mi-au spus unii dintre foştii lui studenti, tinea
cursuri foarte frumoase.
cumpărase un Ford cu capotă, cum circulau multe pe vremea aceea, 11 pusese roti
şi cauciucuri solide, ca să reziste mai bine la drumurile dobrogene, şi făcea cu el dese
deplasări la Histria, fiind destul de des la şantier. E adevărat că a publicat prea putin despre
Histria, dar aceasta se datora curioasei lui ezitări de a da lucrările la tipar, despre care am
mai vorbit. Oricum, după ce fusese numit profesor titular la Universitate, in 1932, incepuse
să se gândească - pe drept cuvânt, după părerea mea - că situatia In care ajunsese arheologia
română in ultimii 5-6 ani, din pricina reducerilor bugetare şi a abuliei lui Andrieşescu, era
tragică şi ameninta să devină dezastruoasă. Nu-l supăra atăta faptul că banii de săpături erau
tol mai putini (vorbesc de cei dati de minister prin Comisia Monumentelor Istorice şi
distribuiti pe baza propunerii directorului Muzeului National de Antichltătl), căci el obtlnea
prin relatiile personale multe zeci de mii lei anual de la Banca Nationali şi din alte locuri.
Dar faptul că Dacia nu mai apărea şi că activitatea arheologică devenea din ce in ce mai
sporadică, deci mai putin temeinică, il ingrijora şi pe el şi ca şi pe noi. Socotea, desigur - deşi
nu ne-a spus-o niciodată - că el ar li fost un conducător mai indicat al acestei activităti decât
Andrieşescu; şi cred că, indiferent de unele aspecte ale temperamentului său, aşa era.
Conducerea activită!ii arheologice depinzând însă de directorul muzeului nostru şi de
Comisia Monumentelor Istorice, evident că această cale era Inchisi, in ambele locuri
aliându-se Andrieşescu. S-a hotărât atunci să meargă pe altă cale, plănuind editarea unei
reviste de Istorie veche şi strângerea noastră, a celor mai tineri, in jurul lui. Dornici să avem
unde publica şi totodată bucuroşi că se încearcă o ieşire din amorteala care cuprinsese
arheologia, am răspuns indată apelului lui Lambrino, atăt Gr. Florescu, mai In vârstă decât
noi, cât şi Vasile Christescu, Radu Vulpe, Dorin Popescu şi eu.
El concepea o revistă - in chip firesc, de altfel - nu numai drept o culegere de studii
şi de articole, ci ca un organism viu, din care să nu lipsească notele critice şi mai ales recenziile
- aşa cum voise să fad şi Vasile Pârvan din ""Dacia··, impiedicat lnsă de boală şi apoi de
moartea timpurie; la fel am Incercat şi eu reuşind numai In parte, să fac din ""Dacia"", când
am condus-o In anii 1935-1945, şi cum mi-am dat silinta să fac Intre 1957-1970 pentru noua
el serie, fără să reuşesc intotdeauna, din timiditalea unora dintre colaboratori sau din
comoditatea altora.
La data de care vorbesc, in 1935, muzeul nostru nu organizase incă schimbul cu
publicatiile străine şi nu primea nici o revistă de afară; Universitatea abia de mai cumpăra,
din când In când, câte o carte care ne interesa şi pe noi, iar Biblioteca Academiei era departe
de a putea satisface toate cerintele cercetării ştiintifice arheologice.
In legătură cu revista proiectată, Lambrino a socotit că, pentru Informarea noastră
şi pentru rubricile de note şi recenzii , va n nevoie de unele deplasări In străinătate, până ce
- după aparitia primelor numere - se va putea organiza un schimb sistematic de periodice.
Reuşind să obtină bani, ne-a dat fiecăruia câte o sumă şi astfel, In 1933, Inainte de congresul
de la Varşovia, despre care am mai vorbit mai Inainte, am lucrat In bibliotecile universitare
de la Cracovia şi de la Berlin, aducind un material bibliografic foarte bogat, folosit apoi
pentru recenzii In primele două fascicole din revista ce avea să apară in 1934 şi căreia
Lambrino i-a dat numele ""Isuos··.
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\' aolle Chrislescu şi Dorin au plecat şi ei la Berlin - unde ultimul a stat mai mult şi nu
a. ... ,... timp cu noi, lucrând şi pentru marea bibliografie a studiilor clasice conduse de

ptufoiUrul Marouzellu de lll Paris, al cărui colaborator principal era Lambrino.
l011inte de a se ajunge la faza tipăririi primului fascicol din " lstros", Lambrino ne
• • orul cuvintul că nu vom vorbi nimănui despre această revistă, deşi n-am in!eles niciodată
d... A are...lll nevoie de mister izvora din teama de a nu i se pune be!e în roate sau numai din
l•mprrMmentul lui bănuitor. Oricum, in cursul unei convorbiri cu Andrieşescu la muzeu,
Koula mi-a spus pe neaşteptate: "Aşadar, dumneata vei scoale o revistA cu domnul
J .ambrlno şi eu nu ştiu nimic despre aceasta? ! " Am rămas "par•, cum se spune, şi i-am
rbpuns cii eu nu voi scoate revista, ci Lambrino, care ne-a cerut şi nouă colaborarea, ceea
u era adevllrat.
Lambrino prevenindu-ne că, dacă se ană ceva înainte de apari&ia primului număr,
oi va renun&a să scoată revista, m-am găsit într-o situa&ie destul de neplăcută. Era nresc să
i relalez discu!ia cu Andrieşescu, dar în acelaşi timp mă teme;�m că va face aşa cum ne
amenln&ase şi va renun&a la revistă. Totuşi, când l-am văzut prima oară, i-am povestit
diocu&ia cu Andrieşescu, iar el a sărit "ca ars", tunând şi fulgerând împotriva ''indiscre&iei"
ricute şi anrmând că renun!ă ia toL Mai apoi am anllt cum ajunsese ''secretul " la urechile
lui Andrieşescu. Vulpe, prieten bun cu Busuioceanu, nu se putuse ab!ine să nu-i vorbească
acestuia despre pianul nostru, iar Busuioceanu, cu prilejul unei vizite de Sfântul Ion la
Andrieşescu acasă, după câteva păhărele şi socotind că asemenea ''secrete" sunt absurde (şi
avea dreptate...), i-a strecurat ştirea lui Andrieşescu.
Până ia urmă, Lambrino s-a liniştit şi in 1934 au apărut primele două fascicole din
" lstros". Trebuie să recunosc că el şi-a dat multii osteneală, revizuind textele noastre
rranceze §i traducând chiar el unele dintre recenzii, pentru a asigura o linutli cât mai bună
revistei. Indată după apari!ia primului fascicol, a făcut o amplă expedi!ie In străinătate,
101lcitând schimbul cu diversele periodice, iar in curând au început să-i sosească numeroase
reviste străine de specialitate. Din păcate, din lipsa unui local adecvat, trebuia să le lină pe
toale In biroul lui de la Universitate, aşa încât nu le-am putut folosi, iar destul de curând toată
'"organiza!ia" aveş să se.destrame.
In aprilie 1934, Asocia!ia foştilor membrii ai Şcolii Române de la Roma a organizat
o excursie in Dobrogea, la care au participat Al. Marcu, Al. Busuioceanu, Gr. Florescu, Mac
Constantinescu şi cu mine.
Coborând din tren la Cernavodă, am mers de acolo la cetatea Capidava, unde
sApăturile erau conduse de Gr. Florescu. Apoi, luând un taxi la Constanta, ne-am dus la
Adamclisi şi la Histria, iar de aici la Lunea, sat in care Paul Nicorescu lşi avea casa
părintească. El ne:a condus la Dolojman, lângă Jurilovca,pe malul lacului Razelm, vizltând
aici ruinele cetatii bizantine, unde incepuse el săpăturile. ln spatele cetatii, stânca de piatră
cobora vertical, ca un perete, inalt poate de mai bine de o sutli de metri, iar jos sclipeau apele
lacului, de un albastru inchis.
A fost o minunatii excursie colegială, in timpul căreia printre altele, Mac Constantinescu
lşi desfăşura talentele de imitare a turcilor care vorbeau prost româneşte şi ne distra tot
timpul pentru a mai uita de prarulîngrozitor al şoselelor şi de gropile ce amenlntau la necare
pas să rupă arcurile maşinii.
La câteva zile după intoarcerea la Bucureşti s-a născut nica noastră Carmen- Laura;
venirea el pe lume a insemnat, ca pentru orice părin!i, un prilej de nespusă mul!umlre
1unetească şi de bucurie.
In legătură cu localul muzeului din Casa Cre&ulescu, cred că merilll să ne amintit şi
un episod nostim.
In afară de clădirea principală, mult retrasă, In fală se anA, chiar la poartă, şi o casă
mode�tă, cu vreo trei camere (poate fosta locuinjă a portarului), In care Andrleşescu, licând
Indiscutabil o faptA bună, il iustatase pe Dionisie Pecurariu, desenatorul muzeului nostru.
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Intr-o bună zi din 1933 sau 1934, primarul Dobrescu, luâDd botărirea si lărgeasd
strada Ştirbei Vodă pe o anumită portiune, ne-am pomenit cu o echipA numeroasă de
lucrători cu târnăcoape şi lopetl, care, snindu-se pe acoperişul acestei clldlri de la poartă
(Ieşită putin din alinierea trotuarului), au inceput să-I demonteze. Îllştlln&at telefonle,
Andrieşescu a venit grabnic şi, amenintându-i vehement cu bastonul pe cel de pe acoperit.
a izbutit să-i dea jos. Se strânsese multă lume şi râdea de scena aceea putin comici; nn
impunător profesor, strigând cu putere şi agitând bastonul spre cei de pe acoperiş. Oricum,
chiar dacă initiativa primarului era justificată, el ar n trebuit si rezolve mal Inainte
problema locuintei familiei ce ocupa clădirea supusi dărâmării.
Primăria n-a renunl&t insi la planul său şi dărâmarea s-a ficnt In zilele următoare,
iar familia Pecurariu s-a mutat intr-o altă mici anexă de lângă clădirea principali.
Prin 1934, cred, a fost anuntat un congres de arheologie şi numismadci, la Craiova,
organizat de Societatea Numismatlcă Români. Cnm Insi nu mi-au fost pe plac niciodată
reuniunile '1tiintilice" la care predomină diletantii, i-am scris lui Plopşor, expnnAndu-mi
punctul meu de vedere şi anuntându-1 că nu voi participa. Peste citeva zile, dlscntAnd despre
unii colegi cu Hort.ansa şi spunându-i că am toată increderea In Plopşor - un coleg de Ispravi
-, drept răspuns a scos din sertarul biroului o telegramă şi mi-a dat-o spnnând: "Aşa? Atunci
citeşte asta!"
Textul telegrame!, pe care-I reproduc din memorie, dar cred că nu greşesc deloc, snna
astfel: "Dacă invitatia noastră o socoteşti inoportuni, atunci scrisoarea d-tale este
impertinentă. Adio şi un praz verde. Plopşor".
Am rămas destul de descumpănit, dar, In curând, raporturile noastre prieteneşti s
au restabilit şi am rămas buni prieteni până la moartea lui In 1968, o singură dată o mici
furtună tulburind colaborarea noastră.
Tot cam in această perioadă, a venit la noi in tară şi arheologul german Gerbardt
Bersu. Vizitănd şi cetatea dacică de la Costeşti, a afirmat ci aliniamentele de tamburnri de
coloane, descoperite acolo, nu apartin unor sanctuare, cum se sustinea de către arheologii
români, fiind simple baze de hambare. Imediat Nestor s-a grăbit si adopte această părere
şi (ceea ce era mai ciudat) Daicoviciu s-a declarat şi el de acord cu ea. N-am Inteles Insi
niciodată cum se putea susţine că hambarele cu provizii ale unei cetăti puteau n instalate In
afara zidurilor şi a valurilor de apărare, la discretia duşmanilor. Multi ani, Daicoviciu şi
a păstrat această părere; in discutiile noastre din 1934, când am stat cu el zece zile la Costeşti
şi la celelalte cetăti din Muntii Orăştiei, a incercat si mă convingă că nu puteau exista atăt
de multe sanctuare; eu am rămas însă la interpretarea initială dată acestor aliniamente. ln
schimb, in 1950, când m-a invitat la o excursie organizată de el, impreună cu multi profesori
de la Cluj şi de la Bucureşti -, după descoperirea marelui sanctuar cu coloane de andezit de
la Sarmizegetusa - Grădiştea Muncelului, revenise la interpretarea veche şi ftreasd a lui
D.M. Theodorescu şi a lui Vasile Pârvan, vorbindu-ne celor prezenti despre sanctnare.
Imprudent, l-am întrebat dacă nu mai crede in hambare, iar el m-a apostrofat In stilul
lui specific, eu fiind gata - gata să părăsesc excursia.
Seara, profesorul Andrei Otetea m-a consolat, spunându-mi: "Lasă, nn li supărat, nu
ştii că aşa-i Daicoviciu?"
În 1933 sau 1934 se descoperise la Oinac, lângă Giurgiu, un depozit de bronzuri şi
Andrieşescu dorea în chip firesc să-I obtină pentru muzeul nostru, conform legii. Mal aftase
insi despre această descoperire şi Dinu V. Rosetti; se pare ci se şi grăbise să plece Intr-acolo,
In speranta să-I ia pentru Muzeul Municipal. Nu ştiu cine 1-a informat pe Andrieşescn, dar
imediat el a expediat prefecturii de Vlaşca o telegramă oficiali, In care cerea "arestarea unui
anume Dinu Rosseti dacă se prezintă pentru ridicarea depozitului de bronzuri de la Oinac".
Până la urmă, lucrurile s-au liniştit, Andrieşescu a obtinut depozitul, 1-a tinut multi ani la
el, dar nu 1-a publicat. Abia acum vreo 25 de ani a fost publicat, la Indemnul meu, de eleva
mea Silvia Marinescu - Bilcu, pe atunci proaspătă cercetătoare la Institutul de Arheologie.
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In vacanla de prlmlvari a anolol 1935, obllnind prin Directia Presei un bilet circular
rerate bulgare, am llcut o ncorsle lmpreuol cu Hortansa, cu sora mea Marloara
ti 1 u dr. C. Zoppa. In timpul celor aproape dooi siptiminl cit a durat e11cursla, am putut
•l•lla Sona, Plovdlv, Burgas, Mesambrla, Şumen, Pllsca, Madara p llroovo, precum p o
•«lw mlnistlre, Stanimaka, la cillva zeci de kilometri sud de Plovdlv. Cu nce!llla Sollel
ti a Varnel - şi Intr-o oarecare misură a Burgasolol - botelorlleerao atunci adevărate banorl
cmal ales cel de la Tlrnovo); In scblmb, taxlorlle erau ieftine p numai datorită acestui rapt
am putut vizita Mesambria, Plisca p Madara, rări si ne coste prea muiL
Mesambriaeraatuncion bletsatcu cisu&elelmprăştiatepriotrerolnelenenomăratelor
blwrlcl bizantine. N-am gislt nimic si mânclm, iar primarul, ou tinăr doctor lo drept de
la Paris, se jelula că a rost trimis si putrezească Intr-un asemenea sat (Inci de atunci loii
tinerii universitari din Bulgaria erau obllgaJi si raei un stagiu de cel pntln trei ani la sate).
Cind am revizat unele oraşe din Bulgaria, In 1962, şi In special In 1966 - In timpul
unui circuit de studii la muzee - am rost impresionall p eu p Hortansa de schimbările
uimitoare constatate peste toL Parci nici nu mal erau aceleaşi oraşe. Bnlgarladevenlseo &ari
civilizată. Poate despre aceste lncrnri voi scrie mai multe mal tirziu, daci voi ajunge cu
aceste "amintiri" pini In deceniul al şaptelea al acestui secol.
,. 1 Al!.
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CAPITOLUL IX
intorşi la Bucureşti, prima ştire ana!li seara, acasă, a căzut ca un trăznet; Andrieşescu
lşi dAduse demisia de la directia muzeului. Nu-mi puteam da seama ce se petrecuse, iar
familia Hortansei, care ne-a dat ştirea, nu cun�tea nici un detaliu şi până a doua zi ne-am
zbătut in tot felul de ipoteze.
Dimineata, am anat insă totul. Al. Tzigara - Samurcaş, "comisar" guvernamental al
Expozitiei de artâ vecbe românească organlzatâ la Bruxelles, ceruse ca · printre piesele ce
vor n expuse • să ngureze şi coirul de aur de la Poiana- Cotofoneşti Gudetul Prahova).
Andrieşescu nu-l publicase, deşi il primise de la minister din 1929, şi se temea câ vreunul
dintre arheologii străini care-I vor vedea la expozitie va scrie despre coif, ceea ce nu-i putea
n pe plac. Raportase deci ministrului Cultelor şi Artelor • profesorul Alenndru Lapedatu
• câ starea de conservare a coifului, care nu fusese in nici un fel restaurat şi era in parte destul
de rragil, nu permite transportarea lui. Ministrul era dispus să înteleagă obiectiile lui
Andrieşescu, dar Tzigara Samurcaş, vrând cu tot dinadinsul să-I facă sănge rău lui
Andrieşescu (lncă de pe vremea lui Tocilescu el n-a fost In relatii bune cu nici unul dintre
directorii Muzeului National de Antichitati),a insistat, cerând cel putin un mulaj. Andrieşescu
a obiectat câ executarea unui mulaj ar periclita coiful tot atât de mult ca şi eventualul
transport • dar Tzigara Samurcaş vorbise şi regelui despre coif iar Lapedatu a fost silit să·
1 ceară lui Andrleşescu să dea dispozitii să se execute mulajul. Atunci Andrleşescu şi-a
Inaintat Inscris demisia de la directia muzeului. Lapedatu • care il cun�tea de mult şi il
aprecia • a trecut peste scrisoarea de demisie şi i-a cerut lncă o da!li, printr-o nouă adresă,
să ia măsuri p�ntru executarea mulaj ului In timp util, data deschiderii expozitiei apropiindu
se şi "de sus" se decisese să ne expus cel putin mulajul coifului.
E greu de ştiut ce s-a petrecut In sunetul lui Andrieşescu, dar inclin să cred că • cel
putin intr-o oarecare măsură • s-a folosit de acest prilej pentru a scăpa de povara pe care
o constituia pentru el muzeul; nu erau bani pentru intretinere, se lmputinaseră aproape până
la disparitie fondurile de săpături, localurile erau necorespunzătoare, colaboratorii lui
nemultumiti din cauza lefurilor de mizerie, iar el prea comod pentru a se lupta pe atitea
rronturi, mai ales câ lşi avea asiguratâ catedra universitară şi fusese ales, Inci dţ pe vremea
Magistrului şi la propunerea acestuia, membru corespondent al Academiei Române.
Oricum, el şi-a reinnoit In scris demisia dacă nu se acceplli punctul lui de vedere in legătură
cu "sacrosanctul" coif, iar ministrul Lapedatu, presat de apropierea deschiderii expozitiei
şi de insistentele lui Tzlgara Samurcaş, i-a primit-o. Aceaslli ultimă fază s-a petrecut lnsă
după Intoarcerea noastra din Bulgaria şi după ce noi toti il rugasem pe Andrieşescu In chip
repetat să nu- şi mentină hotârârea, arătându-i câ totuşi are o anumita Indatorire fată de
muzeu şi fată de m�tenirea Magistrului. Sperase, poate, până In ultimul moment că, punctul
lui de vedere va n acceptat de ministru şi de aceea a rămas intransigent, Iar la stăruintele
mele, imi răspundea că poate n numit director George Murnu (care mai fusese un an director
dupa moartea lui Gr. Tocilescu, până la numirea lui Vasile Pârvan), perspectivă cu totul
nemultumitoare, deoarece admirabilul om care era Murnu n-ar n putut n decât un director
şi mal putin energic decât Andrieşescu. Adevărurile trebuie spuse pentru istorie cel putin
după atitia ani şi In cuprinsul unor amintiri scrise cinstit; Conducerea lui Andrieşescu a fost,
după părerea mea, destul de negativă pentru Muzeul National de Antichilliti şi pentru
arheologia românească, nu pentru că ar n făcut lucruri rele, ci din pricină câ făcea prea putin
din ceea ce trebuia pentru a se continua In bune conditii activitatea prodigioasă din timpul
prestigiosului său predecesor. După opt ani de conducere, toate ajunseseră intr-o stare
necorespunzătoare • deşi trebuie să nu drept şi să recunosc că vina nu era numai a lui, ci in
primul rând a neintelegerii guvernantilor.
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SA nu se

uite că Muzeul National de Antlchi�tl lndeplinea, de fapt, rolul de Institut

• " rh�ologle al României încă din 1881, când fusese numit director Todlescu, şi a continll8t
oA J• ..r• Mcest rol până in 1956, când a fost lnnintat Institutul de Arheologie al Academiei

llnmin� din Bucureşti, prin transformarea muzeului In instituL

I n timpul acelor zile de agitatie şi de incertitudine, după ce Andrleşescu ne-a spus
nu-şi retrage demisia, ne-am mai lntâlnit de câteva ori la muzeu, când venea să
pr�du diferitele lucrări oficiale, stând de vorbă in micul birou de atunci al directiei. La una
dintr� Mceste intrevederi a fost de fată şi Nestor, care - aducând vorba despre diferitele
pnolbihtăll in legătură cu numirea unui nou director - a spus: "S-ar putea ca şi dl. Dumltrescu
li n� numit director", iar la plecare mi-a Intins mâna. Am refuzat Insi să-i strâng mâna,
•p unându-i că, In eventualitatea că eu aş fi numit director, Jioate ft sigur de tot concursul meu
In ceea ce priveşte activitatea lui ştiintincă, dar despre relatii prieteneşti nu mai JMlate ft
mrba, după cele ce mi-a făcut cu ani In urmă. Aşa s-a şi întâmplat; nlcioda� nu l-am făcut
-.�o dincultate, repartizându-i intotdeauna fonduri de săpături din belşug, deşi el mi-a filcut
Rrtutăl i ori de câte orii se părea că situatia mea devenea oarecum critică. Era, fără IndoialA,
un om inteligent şi bine pregătit, avusese norocul să studieze câtiva ani In Germania, cu
profesori de renume, rodul principal şi imediat al acestor ani ftind teza sa Der Stand der
Vorgeschichtsforschung in Rumanien ( Stadiul cerce�rii preistorice In Românla), lucrare de
hMZA la eJMICa aceea, dar cu unele greşeli şi lipsuri, dintre care pe unele le-a remarcat Radu
Vulpe, intr-o recenzie publicată In "Revista lstorid Români". Am scris şi eu o recenzie pentru
" lslros ·, rămasă in manuscris, căci Lambrino nu a mai continuat publicarea acelei reviste.
Fireşte, nu este locul aici să reproduc recenzia aceea scrisă acum mai bine de patruzeci de
ani; dar nu este lipsit de interes să arăt că - inspirat de arheologul american de origine
olandeză, H. Frankfort - Nestor aftrma că Intre fazele Cucuteni A şi B nu se JMlate stabili o
l�gătură directă, deşi avusese prilejul să studieze personal la Berlin toate materialele
rezultate din săpăturile lui Hubert Schmidt la Cucuteni. in volumul publicat de profesorul
german, se arăta clar că există o legătură indiscutabilă intre fazele A şi B, prin faza
Intermediară A-B. Pe de altă parte, urmând părerea lui Gerhardt Bersu, el a sU51inut că
allnlamentele de tamburi de coloane descoperite in cetătile dacice din Muntii Orăştiei erau
suJMlrturi pentru hambare ... in ceea ce priveşte bibliografia de la slărşitul cărtii, a intitulat
o "lista publicatiilor mai des citate in text", pentru a omite toate lucrările mele, deşi unele
rrau amintite in notele volumului şi cu un număr de lucrări care nu fuseseră citate niciodatl
ret�Rnrlc d

in notele lucrării.
Cu alte prilejuri, in alte articole, la Inceput a refuzat să accepte existenta unei faze
B a culturii Gumelnila, pe care intr-un articol a "dizolvat-a (expresia e a lui), creând insă
(in chip artificial)două alte faze - C şi D; in prima includea o serie de lucruri absolut tipice
fazei Gumelnita _B, iar in grupul D a incorJMlrat materialele care, ulterior, s-a dovedit că
apar! in culturii Cernavodă 1 - pe atunci incă necunoscută. Mai târziu, a revenit şi a precizat
că toate materialele atribuite grupei sau fazei C trebuie reincorJMlrate fazei B (pe care acum
o recunoaştea). Merită să fie amintit şi faptul că una dintre elevele sale, crezând că In felul
acesta Nestor corectează greşeala altora, nu chiar a lui, s-a grăbit să reproducă aproape
textual această formulare. Din păcate însă, el era prea increzutln posibilitălile şi cunoştiintele
sale. Pentru a da un exemplu, anticipez asupra unei discutii pe care am avut-o spre sfârşitul
deceniului al şaptelea. Vorbind cu el despre Vasile Pârvan şi despre opera lui, Nestor mi-a
spus foarte sententios: "Pârvan poate fi depăşit, domnule Dumitrescu" - gândindu-se,
desigur, la el însuşi. I.a aceasta, i-am răspuns calm: "Ca informatie, fără IndoialA, dar ca
intelegere a fenomenelor istorice, ca putere de sinteză şi claritate de expunere, nu cunosc Inci
nici un _arheolog care să-I depăşeasc ă".
In cei 30 de ani de profesat - studentii lui afirmă toti că li nea cursuri frumoase - a făcut
multi discipoli - unii dintre ei fiind astăzi cercetători de primă mână; cred însă că tocmai
aceasta este una dintre menirile unui profesor universitar.
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<:onstatând eli Andrieşescu nu renun!ă la demisie, dar şi după aceea, când demisia ii
fusese primită, am discutat de mai multeori cu l .ambrino problema 4"Succesiunii": i-am spus
că, după părerea mea, in aceste condil ii, ar li indicat sâ ceară el sâ lie numit director. La
inceput - cât timp demisia nu rusese primitâ - imi răspundea că ezitâ sâ racă vreun demers,
liind vorba de situatia unui coleg; şi avea dreptate! Apoi, după primirea demisiei, mi-a spus
că el nu intelege sâ ceară nimic şi aşteaptâ sâ Vlldă cum se vor desrăşura lucrurile. De rapt,
lie că el solicitase numirea, lie că inilillliVll llpiirlinuse ministrului (nu ştiu care a rost adevărul
şi de aceea amintesc ambele posibilitâli), i se spusese că Vll li delegat cu conducerea muzeului,
unul dintre articolele legii linanciare din anul acela impiedicând ocuparea prin titluri a
posturilor devenite vacante, spre a se race economii.
Oricum ar li rost, cert este că, prin reruzul lui de a accepta deocamdată această
situa!ie, pe care noi cei de la muzeu o doream loii atunci · cu exceplia lui Nestor · se ivea riscul
numirii unei persoane neindicate, din arară - putându-se repeta situatia din 1931, când
scriitorul Constantin Cane rusese numit conservator la Sec!ia de artă bisericească mutată
in localul din str. Ştirbei Vodă - eventualitate care, bineinteles, nu surâdea deloc nimănui.
Anând de la Grigore Florescu că Radu Vulpe s-ar gândi sâ racă unele demersuri
pentru a li numit director, m-am hotârât sâ-i trimit prietenului Daicoviciu o scrisoare,
arătându-i situatia şi spunându-i că, de vreme ce la muzeu nu poate li numit director un
proresor titular de specialitate, nu mi se pare drept ca postul sâ ne ocupat de cineva dinarară,
ci de cineva din personalul ştiintilic al muzeului; aveam 12 ani vechime in această institu!ie,
lucrasem tot timpul in cadrul ei, imi bătusem capul şi-mi pierdusem multă vreme cu
instalarea lui in cele două noi localuri şi cu toatâ scriptologia administrativ-birocratică, şi,
pe deasupra, devenisem un specialist bine cunoscut in tară şi in străinătate, liind docent
universitar de cinci ani şi autor al multor lucrări, aşa încât nu mi se părea că ar n o pretentie
prea mare sâ cred că aş putea li numit director.
Convins că aveam dreptate şi cunoscundu-mi bine activitatea, Daicoviciu a vorbit cu
ministrul Lapedatu (a cărui catedră de istorie veche a României de la Universitatea din Cluj
o suplinea el pe timpul cât titularul era ministru) şi 1-a convins că aceasta pare singura solutie
bună.
Proresorul Lapedatu, neliind specialist in istorie antică şi preistorie, nu avea altă
posibilitate sâ ne inrormat temeinic despre activitatea şi valoarea ştiin!incă a arheologilor
de la muzeu decât srătuindu-se cu Daicoviciu şi - ca atare - a tinut seama de părerea acestuia.
Numirea mea ca director delegat s-a răcut pe data de 5 iunie 1935 - dar cu precizarea
că eram delegatia conducerea sectiilor de antichităti ale muzeului, Sec!ia de artâ bisericească
trecind sub Ingrijirea Comisiei Monumentelor Istorice, rără ca totuşi Lapedatu sâ vrea sâ
consnintească, prin decret sau decizie, această scindare a muzeului inliin!al de <:uza Vodă.
După ce am primit de la Andrieşescu căteva acte onciale pe care le mai avea la el,
precum şi o sumă de 50.000 de lei · subventia anuală pe care Primăria Municipiului Bucureşti
o acorda muzeului • a trebuit să mă ocup imediat de executarea mulaj ului coirului care
stârnlse rurtuna. Am vorbit in acest sens cu prietenul Mac Constantinescu, sculptor talentat,
care prezentase intr-o expozitie personală şi căteva frumoase lucrări in metal; in scurtă
vreme copia metalică a rost gata şi am predat-o spre a n expediată la Bruxelles, unde a răcut
senzatie. De data aceasta nu mai era vorba de un fals, ca celebra ''tiară a lui Saitarrernes",
care-I cam compromisese mai de mult pe Reinacb, ci de o piesă autentică de mare valoare
artistică şi ştiintlfică, consacrată pe atunci lucrare de artă scitică, iar astăzi traco-getică.
Tzlgara - Samurcaş a avut grijă să-i tipărească o rotogralle chiar pe coperta catalogului
p..villonului românesc, pentru ca In felul acesta sa-i facă şi mal mult sânge rău lui
Andrieşescu. Această copie a rost expusă de noi, după Intoarcerea ei de la Bruxelles pânlli in
1937, In vitrina In care erau păstrate piesele tezaurului de la Pletroasa şi apoi pânlli In 1937,
când am reuşit să comand la Fabrica "Ficbet", o mare vitrină - casetă de sigurantă, cu peretii
de otel groşi de 1 cm, In care coiful original a tronat destul de putini vreme. Dar despre
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.. rula la locul cuvenit.
In ziua de 5 iunie 1935, când s-a semnal decizia pentru delegarea mea cu conducerea
-·tlllor dr antlchitA!i ale muzeului, sau poate In una din zilele imediat următoare, nu-mi mai
•n•lntrsc bine, a avut loc obişnuita masă anuală a colaboratorilor şi prietenilor "Revistei
l ''"'"· r Române", la �are luam şi eu regulat parte, ca unul dintre colaboratorii ei IncA din
prln1ul an de aparitie, deşi nu era lucru tocmai uşor să nu !ii seama de fulgerele lui lorgL
";u ttlu lnsă cine-I invitase şi pe Dinu V. Rosetti, care nu colaborase niciodatA la revistA şi cu
rarr nu mai aveam relatii de câtiva ani, din cauza unui răspuns necivilizat al lui la un foileton
publicat de mine In "Curentul"; vorbind de arheologia românească şi de necazurile ei,
•rlltasem că nu e drept ca, In timp ce specialiştii, care s-au ostenit ani de zile In {ari şi
•trAinl\tate (ca sA dobândească o pregătire temeinicA, aproape nu mal pot lucra, din lipsa
Fondurilor, unii nespecialişti, diletanti au fonduri cu nemiluita. In răspunsul sAu, D. V.
Rosetti s-a referit printre altele şi la "dl. Vladimir Dumitrescu, care sare din postul său de
•uhaltern de la muzeu ... " Vezi doamne, eu nefiind director, nu aveam... dreptul sA arlit cât
dr nenrească era situatia, in timp ce el, fiind ''nepotul statuii", avea toate drepturile.
Am părăsit restaurantul impreunA cu Lambrino şi Incet-Incet, am ajuns pânli In
actualul bulevard Mihail Kogălniceanu, unde locuia el, discutând despre problemele ce ne
rrAmântau: sl\păturile, lipsa de fonduri şi revista "lstros".
l-am spus atunci că situatia la muzeu se schimbf!se, deoarece fusesem delegat cu
directia, iar el mi-a răspuns că anase despre numire. Din convorbirea ce a urmat nu rezulta
cll lucrul ac�sta I-ar indispus, probabil tocmai fiindcA era vorba numai de o delegare;
constatase că nu fusese indus in eroare când i se spusese cA nu poate n numit director plin;
dar poate şi pentru că, In felul acesta, socotea cA mai existA incA posibilitatea ca, pânlila urmă,
să ne el numit director, intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiaL Pe de altA parte, ştia
cii eu insumi stăruisem la inceput să primească directia şi nu avea nici un motiv să se IndoiascA
de dorinta mea de a colabora mai departe cu el, iar la data aceea nu manifestase nici o
supArare pentru cele lntâmplate.
Intr-adevăr, obiectiv vorbind, nu avea motive sA se indoiascA de sentimentele mele şi,
In general, de ale celorlalti colegi; cu un an Inainte, când fusese grav bolnav şi amenintat să
şi piardă vederea, fiind internat la Spitalul Saint Vlncent de Paul, 11 vizltasem de câteva ori
şi 11 arătasem ingrijorarea noastră sinceră.
Cu putine zile inainte de primirea demisiei lui Andrieşescu ducându-mă la Academie
să discut probleme cu generalul Rosetti - pe atunci şi bibliotecar al Academiei -, l-am glisit
In biroul acestuia pe profesorul Constantin Moisil, şeful Cabinetului Numismatic al
Academiei, care apartine& şi atunci, ca şi acum când scriu aceste rânduri, Bibliotecii
Academiei. Moisil tocmai ii arăta generalului Rosetti un tezaur de peste 100 de monede
dacice descoperite, cred, in judetul Vâlcea, şi-i propunea cumpllrarea câtorva exemplare din
necare dintre tipurile monetare reprezentative in acel variat tezaur, propunere, nreşte,
aprobată. Fără să nu specialist in numismatică, m-am mirat că un tezaur, care ar trebui
păstrat şi studiat in totalitatea lui, va n astfel lmpllrtiL Termlnând discutia lncepută cu
generalul Rosetti, m-am dus in biroul profesorului Moisil şi l-am Intrebat dacA 1-a lnştlintat
pe profesorul Andrieşescu despre tezaur. Mi-a răspuns cA n-a avut timp, dar cA pot sli-1
inştiintez eu. Coborând In sala de la intrarea Academiei, unde se ana descoperitorul
tezaurului, care-I adusese spre vânzare, l-am Intrebat dacA nu vrea sli vinil piinii la muzeu,
pentru a vedea dacii putem achizitiona noi restul. N-a apucat lnsă sli-ml rllspundă, şi pe uşi
a Intrat val-vârtej o doamnA Pauker, cunoscuta colectionari, care a pus Imediat mina pe
pachetul cu monede şi a spus: "Astea le-am cumpllrat eu!" Desigur, fusese lll§tllntată
telefonic de profesorul Moisil, inainte de a n vorbit cu mine. Zadarnic am protestat, cAci
doamna Pauker nu a cedat şi cu mare greutate mi-a promis cA, dacă Andrleşescu va voi să
cumpere câteva piese, i le va accepta.
Povestlndu-1 lui Andrieşescu, la muzeu, toate acestea el mi-a spus c.A·I pare rllu, dar
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nu avem bani ... Totuşi, cum am amintit, când mi-a predat "directia", mi-a dat şi 5.000 lei.
Iar dupa numirea mea ca director, m-am dus la doamna Pauker acasă, o somptuoasă clădire
lângă aceea a Casei Şcoalelor, să discut despre tezaur, dar ea mi-a spus că a aşteptat un cuvânt
de la Andrieşescu şi intrucât n-a primit nici o ştire, a făcut schimb cu colegii săi colectionari,
păstrând numai câteva monede din fiecare tip, aşa că nu mai poate face nimic. Cel mult, dacă
insist, ne poate ceda şi nouă două piese.
Fiind vorba alei de amintiri scrise intr-o ordine mai mult sau mal putin cronologică,
dar exclusiv pe baza memoriei, este firesc cred, să trebuiască să revin uneori asupra unor
fapte despre care desfăşurarea nesilită a acestor ''amintiri" nu mi-a dat posibilitatea să spun
câteva cuvinte. De aceea lntercalez acum unele insemnări în legătură cu ""Revista istorică
română"", cu unii dintre membrii comitetului de redactie şi cu unele intămplări legate intr·
un fel sau altul de ei.
Se ştie că aparitia acestei noi publicatii 1-a Indispus şi iritat in chipul cel mai neaşteptat
pe Nicolae Iorga, care publica de multi ani • ''cu concursul mai multor specialişti", cum era
indicat pe copertă - "Revista istorică" . Era desigur nemultumit de faptul că o mână de
cercetători de valoare • printre care şi câtiva dintre foştii lui elevi • în loc să colaboreze la
revista lui, scot o nouă publicatie cu acelaşi caracter, dar in acelaşi timp intr-o prezentare
grafică impecabilă, mult superioară conditiilor în care, fără fonduri şi fără colaboratori
permanenti care să-I ajute in munca migăloasă de redactie, putea el să scoată ""Revista
istorică"". Psihologic, această iritare poatţ li socotită firească; dar, în acelaşi timp, se ştie că
orice colaborare cu Iorga era destul de dlncilă şi, cu atât mai mult o colaborare permanentă.
Ce putea li insă mai natural decât ca un grup de specialişti in domeniul istoriei, al
limbii şi al vechii literaturi româneşti să dorească să aibă un organ pe care să-I conducă ei,
după un plan propriu şi In conditii tehnice de nivel european? În afară de personalitatea celor
care conduceau noua revistă şi de aceea a colaboratorilor, ca şi de calitatea materialelor
publicate, cred că şi conditiile tehnice superioare au contribuit intr-o anumită măsură la
prestigiul şi larga răspândire de care s-a bucurat In foarte scurt timp această publicatie.
S-a spus lncă de la aparitia ei • care a coincis mai mult sau mai putin cu sciziunea
partidului liberal şi innintarea partidului ''Georglst" (fiecare dintre cele două tabere
considerându-se ''adevăratul partid liberal") · că revista este o emanatie a partidului condus
de George Brâtianu, deşi in Cuvântul Inainte din primul număr se preciza clar că revista este
publicată de Institutul de Istorie Nationali de pe lângă Universitatea din Bucureşti, institut
anexă (precizez eu) al catedrei de Istoria românilor, ocupată de C. C. Giurescu din 1927. Este
adevărat că aproape toţi, dacă nu chiar toţi membrii comitetului de redactie (despre Nicolae
Cartojan nu sunt sigur), făceau parte din partidul condus de G. Brătianu. Nu se poate spune
lnsă In nici un caz că la această revistă s-a făcut vreodată politică sau că toti colaboratorii
erau şi ei georgiştil, ci dimpotrivă. in legătură cu aceasta, merită să tie mentionati aici şi o
Intimplare petrecută aproape Imediat după intemeierea mişcării georgiste.
Ieşind Intr-o zi din lillul Universitătli, pe coridorul etajului m al aripii unde se ana
o parte din lncăperlle destinate sectiei de Istorie (pe lângă acelea rezervate la etajul IV
viitorului Institut de Arheologie plănuit de Vasile Pârvan, unde aveam şi eu o cameră de lucru
mult mai lncăpătoare decât tot ce-am avut vreodată la muzeu), m-am lntălnit cu Giurescu,
cu care eram In cei mai buni termeni (am amintit, de altfel, la locul cuvenit, de ajutorul dat
pentru tipărirea tezei mele de doctorat). Dintr-una In alta, am ajuns la discutarea situatiei
politice şi el m-a Intrebat pe neaşteptate; "Nu vii şi tu la noi In partid?" Tot atât de direct
l-am răspuns şi eu: "Nici prin gând nu-mi trece,
" căci dacă aş avea vreodată intentia să rac
politică, nu aş face-o cu partidul liberal".
Intr-adevăr, nu am simpatizat acest partid lncă de la vârsta de 14 ani (aşa cum
lnvătasem din articolele şi din cuvântărlle lui Iorga,) din cauza abuzurilor repetate In multe
domenii, pentru lipsa de principialitate cu adevărat românească a conducerii sale, pentru
dictatura pe care a uercitat-o de fapt decenii Intregi asupra tării, tinând tărănimea • adică
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"'""" n••Jorltale a Oilor neamului - in mizerie materiali şi în întuneric cultural.
Trebuie recunoscul, insi, ci acela care a asigurat cea mai mare parte a muncii
ndocllon•le şi administrative a fost Giurescu, ceea ce i-a dai posibilitatea ca, după separarea
pullll{li de George Brătianu (la începutul lui 1938) şi după destrămarea comitetului de
r<d«lle, si conducă singur revista mai departe, în bune conditii, timp de alti cătiva ani, pânll
1• lncrlarea aparitiei. Pe Giurescu îl cunoscusem încă de când eram in clasa a opta de liceu,
duuindu-mă chiar odată la o mici petrecere în casa lui, cu fratele meu Titu, coleg de an şi
prlrten cu el. Era energic, muncitor, bine pregăti!, ştiind ce vrea şi urmărind cu perseverenlă
_. •Jungă cât mai departe (de aici şi unele compromisuri), dar este absolut sigur că zvonurile
rliullicioase care au circulat în legături cu primele lui lucrări - despre care se spunea că ar
n lo•l ''moştenite" de la tatăl lui - sunt numai calomnii. Toată activitatea lui ştiintinci până
In li lele când scriu aceste pagini a dovedit că este într-adevăr un cercetător de mare valoare.
Totuşi, după părerea mea, mai valoroase sunt lucrările celuilalt istoric al românilor
din comitetul revistei - P.P. Panaitescu. Am mai spus că pe el i-am cunoscut încă din timpul
primului război mondial, la "Liceul refugiatilor" de la laşi; se Imprietenise cu fratele meu,
Ti tu, iar după moartea acestuia am devenit foarte buni prieteni, deşi el era cu trei ani inaintea
nlta la Universitate.
Înall, având circa 1,80 m, voinic chiar, firi si Re gras, umblând putin adus, era veşnic
preocupat de ceva, având un mare dar al conversatiei; chiar cănd tu nu găseai un nou subiect
de discutie, el trecea imediat la altă problemă lot alăt de atrăgătoare. Avea In acelaşi timp
�1 un deosebit talent de profesor, tinind cursuri splendide şi invătându-i pe multi dintre
•ctualii istorici � limba slavonă, nu numai istorie. Avea o cultură foarte vastă, citea multă
literatură şi cunoştea bine mai mut de 10 limbi (toate cele slave, toate limbile neolatine - afară
de portugheză, engleza, germana, şi bineinteles latina şi elena). Foarte inteligenl, cred ci a
fost cel mai de seamă reprezentant al generatiei noastre.
De o eruditie exceptionalA, tot timpul cufundat In studii, îşi făcuse treptat o bibliotecă
personală admirabili, ale cărei rafruri acopereau până in tavan peretii camerelor. Nu cred
că mă înşel spunând că lucrările lui ştiintince ''vor rămâne" in cea mai mare parte, In timp
ce multe lucrări ale altor cercetători îşi pierd sau îşi vor pierde valoarea In functie de noile
cercetări. Volumele lui din domeniul istoriograRei (cele asupra inRuentei istoricilor polonl
a.supra cronicarilor moldoveni, ca şi cele despre diferiti cronicari), precum şi sintezele lui
despre Mihai Viteazul şi Mircea cel Bătrân, scrise şi cu un real talent literar, sunt unele
dintre cele mai frumoase lucrări istorice româneşti. E drept ci s-a fâcut mult ''tapaj" In
lrgătură cu volumul Mihai Viteazul, invocându-se aşa- zisa lipsi de sentiment national al
autorului, deoarece el ajunsese la concluzia ci Mihai nu fusese ''os de domn"; dar acele
răbufniri pătimaşe Jiu pot scădea valoarea căJ1ii. Şi ar n, cred, foarte indicat si se reedlteze
11cum şi acest volum, pe lângă acela al lui Iorga despre marele voievod, dându-se posibilitatea
11ctualei generatii si facă o comparatle intre cele două lucrări. Pe de altă parte, sinteza lnl
despre Mircea cel Bătrân mi se pare ci poate n socptilă una dintre cirtlle de bazA ale
istoriografiei române, ea punând In adevărata lumină personalitatea exceptionalA a
domnitorului, care instala sultani pe tronul turcesc, potrivit intereselor Ţării RomAneşd;
cred că şi reeditarea acestui volum ar n de mare interes. Pe scurt spus, pirerea mea este ci
P.P. Panaitescu a fost cel mai bun istoric contemporan al nostru In domeniul Istoriei
Românilor şi nu am nici o IndoialA ci - atunci cănd subiectivismul cu care sunt judecati In
&eneral contemporanii se va atenua o dală cu trecerea anilor - acest adevir va n lot mal mnlt
recunoscut.
Revenind Insi la perioada In care a apirut Mihai Viteazul, firi si mal nu sigur In
privinta tuturor detaliilor şi mai ales a succesiunii lor, e sigur ci 1935, a fost anul In care s
a declanşat (sau In orice caz s-a intensiRcat) atacul neinduplecat al lul lorga lmpotrlva "noii
şcoli istorice", cum li spunea el, Impotriva lui ''ca· ca giurescu (C. C. Glurescu) p Pi - pi
Panaitescu" (P. P. Panaitescu), cum 11 numea In toale lmprejurirlle pe cel doi fotti elevi ai
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Nu e nk:l o lndolali ci atit primul volum din "Istoria românilor" de Glureseu, apirut
In primivara lul 1935, ca şi volumele ce i-au urmat, suntlucrirl de valoare. Ele lnminucbeazi
cursurile llnute la Universitate timp de câliva ani, sistematizate şi publicate apoi In citeva
edl!li. Inlocuirea notelor din josul paginilor prin bibtiogranl la sliirşitul fiecirul capitol n
a rost socotiti cea mal indicati metodi, deşi, daci bibliografia este completi, nu se poate
reproşa autorului nimic. Pe de alti parte, este nrese ca atunci când nu revezi cu destuli
aten!le lec!ille linute si se strecoare eventual şi fragmente de fraze care aparjin altora, dar
de aici şi pâni la acuza!ia de plagiat cei s-aadus de unii este o distanli ca de la cer la pimânLin
orice caz, pentru masa Intelectualilor dornici si poati citi o sintezi scrlsi curgAtor şi care
si lmbrA!işeze treptat Intreaga istorie a neamului nostru - Incepind In cbip firesc chiar cu
preistoria • volumele lui Giurescu au rost roarte bine venite, ceea ce eliJIIIci marele succes
de librArie pe care I-au avuL Aprecllnd cum se cuvine stilul lui Glurescu, nu InseamnA deloc
ci l-aş considera superior celui al lui Iorga. Am rost Intotdeauna admirator al stilului Incisiv
al acestuia, al perloadelor atit de ample ale lui, chiar daci mulli I-au criticat pentru frazele
lungi, considerate de multe ori neclare. Dar, citindu-1 pe Iorga Inci de la vârsta de 14 ani,
aşa cum am spus, m-am deprins curând cu relul lul de a scrie, cu parantezele atât de lungi
şi de bogate . care, dupi unii, Intrerup desf'işurarea firească a frazei, dar de rapi contribuie
la urmărirea şi amplificarea ideii princeps, rară a-i tiia aripile prin tol relul de semne de
punctua!le. Este adevărat, totuşi, ci • pentru cei ce nu I-au citit pe Iorga decit din când In
cind • lectura este de multe ori dlncili; dar oare raptul ci Tacit este aşa de greu de citit 11
Impiedici si ne unul dintre maeştrii limbii latine şi, probabil, cel mal mare prozator latin?
Un rAstimp destul de lung, cei din "noua şcoală de istorie" nu au răspuns atacurilor
lui N.lorga, nind destul de răbdători. Picat ci ulterior, printre cei ''cooptali"ln ralanga de
contraatac a rost şi D.Bodin, arivist care a ricut carieră universitari numai cu sprijinul lui
Glurescu, atacându-lln chip vulgar pe Iorga; mai tirziu, când Glurescu a trecut şi el printr
o perioadă grea, nind scos de la catedră, Rodin 1-a atacat şi pe el, In speranl& ci-I va putea
lua catedra...
In sf'ârşit, Inainte de a reveni la anul 1935-1936, citeva cuvinte şi despre cel mai
"masiv" răspuns pe care Iorga 1-a dat "noii şcoli de istorie" şi in special lui Giureseu. ln doi
trei ani a scris Istoria aomânilor In opt - zece volume, asupra valorii de ansamblu a căreia nu
mi pot pronunla, deşi ştiu ci cei din "noua şcoală de istorie" nu o apreciau ravorabil. Ceea
ce pot si spun Insi, este că In volumul I, pe care-I incepe şi el in chip firese tot cu preistoria,
sunt multe şi grave greşeli, unele de-a dreptul inexplicablle . ca de pildă rormularea "epoca
eneolitici a bronzului", absolut de neln!eles la un om care ştia bine greceşte şi latineşte. Se
ştie ci termenul eneolitic este o combina!ie Intre latinescul aeneus (de aramă) şi grecescul
lithos (piatră) şi Indici perioada finală a epocii neolitice (a pietrei şlerulte), când se rolosea
şi arama pentru podoabe, unelte şi arme; şi deci nu se poate spune "epoca eneolitică a
bronzului". Faptul că lucrările mele apărute până atunci sunt citate de zeci de ori constituie,
cred, dovada ci aprecierea deravorabilă pe care o rac primului volum al Istoriei Românilor
de Ior&,a nu are nici o nuanli subiectivA.
In vara lui 193S, Impreună cu colegi din generali& mea şi cu unii dintre arheologii mai
In vârsti • In primul rând cu Paul Nicorescu, proresor la Universitatea din laşi şi Grigore
Florescu, asistent la Bucureşti • am luat iniliativa si ne lntrunim pentru a discuta situa!ia
gravi a arheofogiei româneşti. Concluzia dlscu!illor noastre a rost ci este necesar si
lnfiinlim o asocialie proresională căreia l-am spus Colegiul Arheologic Român, din care si
raei parte ca membri activi loii specialiştii ce ob!lnuserA titlul de doctor şi ca membri
corespondenli cel cu llcen!i, precum şi proresorli secundari de Istorie care ar n dorit si-şi
Indrepte aten!ia spre cercetarea'arheologici. A rost redactati şi trimisi atunci o circulară,
semnati de Paul Nlcorescu In numele comitetului de iniliatlvi, pentru participarea tuturor
celor lndreptilill la şedlnl& de constituire a Colegiului, care urma si se lină In luna august
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In .... Mmlnarului de epigrane latină (asistent nind Gr. Florescu). Bineinteles că nu au venit

holl col

Invitati. Profesorul Th. Sauciuc-Săveanu a trimis o telegramă de adeziune, acelaşi
lwru mi .e pare că 1-a făcut şi Andrieşescu, dar Lambrino s-a arătat de la Inceput ostil,

!11114 lnind cll 11ceastă initiativă porneşte de la mine, din dorinta de a-mi consolida situatia la
mu•�u. De atunci colaborarea noastră a lut sfârşit, iar din revista ""lstros'" n-a mai apărut nici
•n •It numAr afară de cele două din 19J4, deşi un al treilea fusese pregătit şi se pare că era
p. punctul de a apărea in 1940. Este probabil di lui Lambrino nu-i convenea faptul eli noi
11 ai�Msem ''port-drapel" pe Paul Nicorescu, ninddi ar n dorit să ne gândim la el, deşi ma\
Intreb daci i-ar n convenit organizarea noastră, tinând seama de temperamentul lui destul
IH "dictatorial".
Dimpotrivă, Paul Nicorescu era blajin şi intelegător, fără "morgă", fiind totuşi
adevArat ci nu avea o activitate ştiintincă prea bogată. Fu5ese primar al oraşului Cetatea
AlbA pe timpul primei guvernări averesciene - pare-mi-se chiar deputat - şi apoi membru al
�olll Române din Roma, In prima serie din 1922-1924, publicând in ''EphemerisDacoromana"'
un studiu intitulat La tomba degli Scipioni, cu care cred că şi-a dat şi doctoratul. Jar după
aceea a fost numit profesor de istorie antică la Universitatea din laşi, cu toată lmpoţrlvirea
lui Orest Tarrali, profesorul de arheologie de acolo.
in şedinta de constituire a fost ales deci preşedinte Paul Nicorescu (deşi nu era un om
prea energic), vicepreşedinti Andrieşescu (sau Sauciu-Săveanu?) şi Daicoviciu, iar secretar
1ener11l am fost ales eu. Şedinta a fost urmată de o plăcută masă colegială, iar a doua zi
dlmlneată Nicorescu, Daicoviciu şi cu mine ne-am dus in vizită la Andrieşescu acasă, să-I
lnttlintăm de ceea ce s-a făcut. Ne-a primit destul de bine, cu traditionala gustare, deşi nu
ttlu dacă initiativa noastră li era pe plac.
Toată toamna, după ultima campanie de săpături la Atmageaua Tătărească, cu
bruma de fonduri pe care le obtinusem, şi la inceputul iernii m-am zbătut cu necazurile
muzeului. Am mai spus că nu erau fonduri nici pentru plata apei şi a luminii şi unul dintre
primele demersuri pe care le-am făcut a fost la Directi unea Uzinelor Electrice (nu-i mai tin
minte numele exact), care functiona pe bulevardul General Magheru. in anticamera
directorului aştepta şi o şefă de lucrări de la "Muzeul Grigore Antipa", care venise cu
aceleaşi necazuri şi mi-a spus cu reală durere: "Au şi ei un singur muzeu adevărat ÎJl capitală
ti nici de acela nu au grijă!" Reproşul justincat se adresa ministerului - acelaşi de care
depindea şi muzeul lor -, minister care nu binevoia să ordonanteze sumele necesare pentru
plata facturilor de lumină şi de apă, pe motiv că nu au fonduri. Demersurile noastre au fost
lnsă lncununate de succes, directorul cu care am vorbit arătăndu-se lntelegător şi sabia lui
Damocles a fost îndepărtată provizoriu de deasupra... Orelor electricecând indată după ce
hasesem delegat director al muzeului, mă dusesem la minister, la Directiunea Contabllită!ii,
directorul Ştdănescu nu m-a incurajat deloc, spunându-mi că nu mă poate felicita pentru
această numire, deoarece ''stăm rău cu fondurile". incet-incet am reuşit lnsă să obtinem
bani, să achit restantele şi să înlătur amenintarea de a rămâne fără apA şi lumină, stăruind
aproape zi de zi la minister. Singura modalitate de a obtine ceva era să te duci personal la
director şi la secretarul general, lucru pe care Andrieşescu ne că nu-l lntelesese, ne că nu
l socotea de demnitatea sa. Chipurile il auzise pe Magistrul Pârvan cu ani Inainte, că el n
are ce să caute la minister pentru a sta de vorbă cu Burileanu, pe atunci director general al
lnvătământului superior şi coleg de universitate, cu care nu· mai avea relatii locă de la
concursul pentru ocuparea catedrei. Magistrul se multumea deci, să-I trimită pe Metaxa cu
adresele semnate de el şi iscâlitura lui, avusese alt erect decât avea acum aceea a lui
Andrieşescu, aşa încât, treptat, se ajunsese la situatia amintită.
Nu e mai putin adevărat lnsă că la lnrăutătirea situatiei contribuiseră şi diversele
''t:urbe de sacrinciu" provocate de marea criză generală econom1că declanşată din 1929.
Destul de curând după ce am fost numit director delegat al muzeului l-am scris
prietenului Dorin la Şcoala Română din Roma - unde se ana ca ''membru ospitant" pentru

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

113 �

cillrva luni - şi el s-a grăbit să mă felicite, adăugând că "este prima ştire bună pe care o ana
de cat iva a ni ''- Tot atunci am luat măsura să i se plătească din nou salariul integral, deoarece
Andrl•şescu, pentru a-1 ajuta pe Nestor (care nu voia să-şi mai ia, camâine,oslujbă), decisese
ca acesta să primească şi jumătate din salariul lui Dorin pe timpul concediului. Fireşte,
Nes lor a prolestal dar când i-am răspuns că nu a lucrat nimic din ceea ce ar n trebuit să facă
Dorin (toate lucrările de birou făcându-le eu), n-a mai avut ce spune.
Am vorbit până acum de câteva ori, foarte pe scurt, e adevărat, de Dorin Popescu şi
rred că ar n locul să stărui mai mult asupra lui, căci a fost timp de decenii cel mai bun prieten
ni meu, încă din anii pribegiei de la Iaşi. Înalt, bine legat şi mai voinic decât mine - deşi in
tinerete era şi el destul de slăbut - a fost intr- adevăr un baiat frumos şi nici, când a trecut
de şaptezeci de ani nu se poate spune că n-ar n ''un bărbat bine". S-a inscris la sectia istorică
a Universită!ii din capitală tocmai din dorinta de a n mereu împreună şi a fost foarte
contrariat, in septembrie 1921, când - venind la Bucureşti să se inscrie la cursuri - a anat că
eu am ales nlologia clasică. Deziluzia i s-a mai atenuat când i-am aratat că foarte multe dintre
cursurile noastre vor n comune şi a dispărut cu totul In anii următori când, aşa cum am
povestit, am trecut şi eu "cu arme şi bagaje" la istorie. Lipsit însă de ambitie şi de energie
şi nereuşind să se pasioneze pentru arheologie, a fost foarte descumpănit la moartea lui
Pârvan spunându-ne că el numai de dragul Magistrului s-a făcut arheolog, ceea ce este
desigur adevărat. Mi-a repetat de altfel, de-a lungul anilor, de câteva ori că lui nu-i place
munca de teren şi aşa se explică in bună măsură de ce a făcut mai mal putine săpături şi de
ce a publicat mai putin decât altii.
După intoarcerea din Franta - unde rămăsese trei ani la Şcoala de la Fontenay aux
Roses - şi până prin 1935, voia să scrie scenarii de nlme; frumos cum era, ar n putut foarte
bine să ne chiar un bun actor de cinematograf; avea şi o voce frumoasă şi amplă de bariton
- dar toate acestea ar n cerut eforturi şi Dody nu dorea sau nu putea să facă eforturi. A citit
foarte multă literatură având şi marele avantaj (pe care-I nu 1-a fructincat destul in
arheologie) că ştia perfect germana şi maghiara; multe după-amiezi le-am petrecutimpreună,
ne la muzeu, ne la el sau la mine acasă, citind lucrări in aceste limbi - el traducind şi eu luând
nodte, In unele cazuri această colaborare ajutându-mă mult.
Tocmai din pricina nrii lui, după ce mi-am dat eu doctoratul în 1928, 1-am sâcâit vreo
trei- patru ani să- şi termine teza (cred că şi-a sustinut doctoratul in 1932 ), pe care apoi,
complet refăcută (probabil că nu mai continea nici 10% din textul initial), am publicat-o in
1944, in limba germană - Die fruhe und miniere Bronzezeit in Siebenburgen (Epoca timpurie
şi mijlocie a bronzului in Transilvania) - intr-un al doilea volum din Biblioteca Muzeului
National de Antichităli", serie initiată de mine cu citiva ani inainte, cu un prim volum,
lucrarea lui Grigore Florescu intitulată Monumenti funerari romani delia Dacia inferiore,
apărut in 1942.
De vreo două ori raporturile noastre s-au răcit, eu nind contrariat de faptul că, in
anumite perioade, mi-a spus că ar n bine să nu mai nm văzuti prea des lmpreună - dar poate
ca avea dreptate, căci cine ştie ce interpretare politică puteau da unii plimbărilor noastre.
Tot In veşnica lui nehotărâre, s-a insurat foarte târziu, abia in iarna lui 1949 - 1950, deşi
Valerica, sotia lui, il admira de vreo zece ani. Pentru felul lui comod de a n, căsătoria aceasta
a fost foarte indicată, pasivitatea lui nind din plin suplinită de energia Valericăi.
Reveninâd la problemele muzeului, un detaliu mi se pare că poate arunca lumină
asupra chipului in care Nestor privea unele indatoriri ale sale, deşi Andrieşescu li dllduse şi
locuinlă In două camere din clădirea din curtea muzeului. în situatia noastră, neavind
secretar, ştatele de plată lunar a salariilor - in patru sau cinci exemplare - le scriam de obicei
chiar eu, dar Intr-o zi l-am rugat pe Andrieşescu, pe atunci încă director, să dea această
sarcină pe rând şi celor patru asistenti ai muzeului, ceea ce a şi aprobat, aşa lncât cei trei
asistenti prezenti atunci la muzeu (Nestor, Hortansa şi Ecaterina Vulpe, căci Dorin era In
străinătate) au fllcut necare pe rând ştatele câte o lună. Când i-a venit a doua oarll rândul,
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,.,,". ,.a inruriat şi a scris pe ştatul -model: ''La Muzeul National de Andchiliti se ani
m�lurii asistenti (şi le-a trecut numele ''en toutes lettres"), aşa incât m-am resemnat şi am
mal lllrut încă o dată ştatele. Cred că exemplarul cu acest ''autograr• se ană incă in arhiva
IMIIIulul de Arheologie. Mentionez, dealtrel, că aceasta a rostsinguraactivitate administrativă
• a r r 1-a rost cerută vreodată şi de asemenea, că în toti anii (vreo patru, dacă nu mai multi)
• �nd M rost în Germania la studii, nimeni nu se gândise să-i retină o jumlitate din salariu
...- n tru a o da celor care lucrau erectiv la muzeu.
În luna august 1935, după ce se mai liniştise zarva provocată de schimbările de la
nou1en, proresorul George Fotino, deputat liberal şi primar al oraşului Balcic, m-a invitat
prin .o\lexandru Busuioceanu să intreprind săpături la Balcic, cu ronduri pe care avea să
noi It• pună la dispozitie primăria. Î n ceea ce mă priveşte, n-am inteles niciodali atractia
ntrMordinară pe care o exercita acest col! de tară in rândurile multor intelectuali, deşi
puti! ia era desigur rrumoasă. Dar aridiratea colinelor acelea golaşe şi albe nu mă copleşea
ti pe mine. Bineinteles că, având aşa de putine ronduri de săpături la muzeu, am primit şi am
•IMt la Balcic trei săptămâni. Eu aş li prderat să sap câteva moYile din preajma aeroportului,
urr puteau roarte bine să lie preistorice, dar Fotino dorea să cercetăm ruinele anate chiar
In ura�. pe o pantă. Am dezvelit ceea ce mai rămăsese din zidurile unei constructii romane,
In mijlocul caselor turceşti. Cum însă nici rondurile primăriei Balcic nu erau nelimitate,
nrr)lr că săpătura n-a putut li terminată; ruinele scoase la lumină nu erau deloc monumentale
�1 deci nu satisrăceau sperantele pe care şi le pusese George Fotino in aceste sapături. Ocupat
ru multe alte probleme, el pleca destul de des cu avionul la Bucureşti, dar mi-am putut da
•unoa că era un intelectu::1l distins şi manierat şi am rămas in cele mai bune raporturi cu el,
ru toate părerile noastre direrite in multe privinte.
Tot la Balcic, unde îşi petrecuse concediul Al. Busuioceanu, l-am cunoscut prin el,
pe ( ; rigore Nandriş, proresor de slavistică la Universitatea din CernAuti, un om deosebit de
rh·lllzat şi ponderat, cu care stăteam ceasuri întregi de vorbă la plajă şi seara la restaurant,
poiml tărziu. A murit în 1968, 1a srârşitul lui martie, exact în noaptea sosirii mele la Londra
1 unde se stabilise el), ca invitat la Congresul Societătii Engleze de Preistorie, aşa incât n-am
mMI avut prilejul să-I revăd. Fiul lui, John Nandriş, este arheolog englez şi a publicat câteva
!lt.tudii interesante.
În srârşit, pentru a termina cu Balcicul amintesc că în ultima zi a săpăturilor am luat
ru mine echipa de lucrători şi am început săpărea unui turnul pe dealul din apropierea
aeroportului. Dar, in cele câteva ceasuri de lucru, şantul - sondaj trasat pe mijlocul moYilei
nu a putut ajunge până la baza ei şi deci la probabilul mormânt, iar rondurile terminându
se am plecat a doua zi cu avionul la Bucureşti. Avionul care răcea cursele la Balcic şi inapoi
nu avea, arară de locul pilotului,decât cinci locuri pentru pasageri; a rost prima mea călătorie
cu avionul şi am rost impresionat cu adevărat de perspectivele nesrârşite pe care le poţi
Mdmira de la câteva mii de metri inăltime.
În luna rebruarie a anului următor (1936), a trebuit să fiu operat de urgentă de
a 1,.ndicită, la spitalul Saint Vincent de Paul, de către doctorul Ghitescu,cumnatul prietenului
Victor rapacostea.
In timp ce eram internat în spital, Lambrino a venit să se intereseze de soarta mea,
inturrându-mi in relul acesta vizitele pe care i le răcusem când rusese şi el internat in acelaşi
'Pital: dar, anând că merg spre însănătoşire, s-a multumit să-şi lase cartea de vizită, rAră să
no11i •uie până la mine. În primăvara aceluiaşi an (poate in aprilie, poate in mai), colegii şi
a•i•ten(ii lui Giurescu au luat initiativa să-i dea acestuia o masă, spre a-1 sărbători pentru
MJ>Ilri(ia "' Istoriei României"'. liind invitati toti colaboratorii şi prietenii "'Revistei istorice
romane"' ; am primit cu plăcere să particip la masa dată la Athenee Palace. Repet, nu-mi aduc
preei• aminte dara, dar ştiu că era la 2-3 1uni după operatia despre care am vorbit mai sus,
deoarece doctorul G hi(escu, invitat şi el, mi-am atras atentia să nu pun prea multi lămâie
pe ni .. trul la �ratar; este deci sigur că masa nu a avut loc mai devreme, deşi volumul l din
••
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Istoria Românilor a lui Giurescu apăruse cu un an inainte.

La această masă au luat parte peste o sută de invitaţi, şi mai tineri şi mai bătrâni, şi
cu coloratură "georgistă ''şi fără; S·au tinut toasturi şi discursuri, intr·un cuvânt reuniunea
s-a desfăşurat plăcut şi chiar cu entuziasm. A doua zi, cum era firesc, asistenţii sărbătoritului
au avut grijă să publice in ziare o dare de seamă despre reuniune indicind şi numele
participanţilor, aşa încât peste alte 24 de ceasuri, a izbucnit furtuna. Iorga, care socotea
acum că orice act de prietenie pentru Giurescu înseamnă un act de aversitate faţă de el lnsuşi
(prezenta la această masă ar li indicat, chipurile, şi o adeziune la criticele impotriva lui), a
publicat în ''Neamul românesc" numele celor care au participat la banchet, amintind
dedicat ii le omagiale de pe lucrările pe care aceştia i le trimiseseră lui. N-am lipsit fireşte, nici
eu din această listă, dar - după părerea mea - participarea la o masă omagială nu înseamnă
şi însuşirea tuturor ideilor şi punctelor de vedere ale celui sărbătorit (mai ales că masa
avusese ca obiect precis sărbătorirea apariţiei Istoria românilor); pe de altă parte, am socotit
că orice om major trebuie să suporte consecinţele · oricât de neaşteptate ar li ele- ale faptelor
proprii. Nu aceeaşi părere au avut-o alti patru participanţi - Constantin Moisil, Radu Vulpe
• geografie, Ion Conea şi încă unu, al cărui nume imi scapă acum · care s-au grăbit să trimită
câte o scrisoare redactiei "Neamului românesc", arătând că ei n-au nici un amestec in polemica
dintre cei doi preopinenţi, că desigur sărbătorirea unui prieten pentru o lucrare ştiinţincă
nu înseamnă aderarea la tot ce spune şi face acesta şi in sfârşit că, bineinteles, stima şi
consideraţia lor pentru Iorga rămân aceleaşi.
Retractările acestea n-au făcut deloc impresie bună. De altfel, Iorga nu 1-a iertat
niciodată pe Moisil, iar la moartea numismatului Şutzu membru al Academiei, s-a opus la
alegerea lui Moisil ca membru plin, deşi era îndreptăţit, tiind de mult membru corespondent.
Dar nici Giurescu nu 1-a iertat pe Conea, aşa încât peste doi-trei ani, când acesta s-a prezentat
la un concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar la geografie, la trântit "cu succes",
cu sprijinul socrului său, Simion Mehedinti, recomandându-1, conferenţiar pe celălalt
candidat, C.(?) Rădulescu, mult mai putin afirmat pe terenul ştiinţific, dar partizan politic
la Focş;mi ...
in primăvara sau vara aceluiaşi an a venit in ţară, invitat de Ministerul de Interne,
Jacques Ancel, profesor la unul dintre institutele de învăţământ superior de la Paris, care,
printre altele, dorea să-I viziteze pe Iorga la Văleni. Trebuia să fie însoţit de cineva de la
Direcţia Presei, dar nici Busuioceanu, subdirector pe atunci, nici Radu Vulpe, referent
cultural ca şi mine la aceeaşi direcţie, nu voiau să dea ochii cu Iorga . Am fost deci rugat
stăruitor să mă duc eu "In gura lupului", şi am primit, nesocotindu-mă vinovat cu nimic faţă
de un om pe care Il divinizasem şi pe care-I continuam să-I admir, deşi nu-l mai aprobam.
Am ajuns la Văleni astfel cu maşina şi, în timp ce doamna Catinca Iorga dădea
dispoziţii pentru pregătirea mesei, Iorga ne-a poftit la o plimbare. Din vorbă în vorbă, a
trecut şi la ceea ce-l durea, atitudinea ''noii şcoli istorice" faţă de el şi uitându-se la mine, a
spus, printre altele, pe un ton de reproş: "Meme Mr. Dumitrescu ne m'aime pas"; i-am
răspuns imediat că dacă ar li aşa, nu aş li venit la Văleni.
La Intoarcere, Jacques Ancel s-a scuzat pentru că m-a pus într-o situatie neplăcută,
dar eu socoteam că prilejul de a preciza unele lucruri fusese binevenit şi apostrofa lui Iorga
nu mă supărase deloc.
Au mai trecut câteva luni şi pe la inceputul lui iulie 1936, ministrul Lapedatu,
mulţumit de activitatea mea la muzeu , m-a numit director titular, iar eu m-am ocupat
imediat de unele situatii pe care le socoteam mai importante şi mai urgente. in primul rând
era vorba de sutele de monumente epigralice şi sculpturale greco-romane: atunci când
fuseseră aduse de la Universitate, In 1932, au fost descărcate din camioane "claie peste
grămadă "In curtea din spatele clădirii principale a noului nostru local! Această ingrămădeală
lmpiedicănd o adevărată sistematizare a sutelor de piese, pe categorii şi pe epoci, singura
posibilitate ce mi se oferea era aceea să le luăm pe rând din marea grămadă şi să le aşezăm
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in câteva şiruri; unul de-a lungul zidului care desparte curtea muzeului de clădirea de la nr.9
al străzii, altul In Formă de potcoavă unghiulară, de-a lungul grilajului care izolează mica
grădină din Faja muzeului, şi alte 5-6 şiruri relativ paralele In marea curte din spate, şl ln
spatiul dintre aceasta şi clădirea secundară, unde la parter Fuseseră grajdurile şi remlzele
trăsurilor Fostului proprietar.
Această operatie nu putea li Făcută însă numai cu paznicii muzeului - deşi cel mal
tânăr dintre ei (un ardelean care Fusese şi prin America şi o rupea englezeşte) era Foarte
voinic; am angajat câtiva zilieri, Jucrând cu ei toată luna iulie, sirigura "mecanizare" Dind
un.•. vinclu şi câteva răngi de lier.
La sFârşit "lapidariul" muzeului a luat lnrătişarea pe care a păstrat-o 35 de ani, adică
până in primăvara anului 1971, când o serie de monumente mai bine păstrate şi mai
importante au rost duse la Muzeul National de Istorie al României, inaugurat in august 1971,
in rosta clădire a Poştei Centrale, astl'el că unele dintre şirurile aliniate de mine in 1936 au
rămas "ştirbe". Fără ca ceea ce răcusem In 1936 să li constituit o solutie perFectă, era atunci
singura noastră posibilitate de expunere decentă a nenumăratelor piese, deşi aceasta nu le
scăpa de lenta dar sigura degradare; iar Andrieşescu a tinut să-mi reproşeze la prima ocazie
că "am scos pietrele In stradă". Prezentănd proFesorului C.Kiritescu (atunci tinea locul de
secretar general al ministerului, titularul liind în concediu) un memoriu insolit de ştatele de
plată a zilierilor, insumând câteva mii de lei, am găsit la el intelegerea cuvenită şi a aprobat
să mi se ordonanteze suma cheltuită ·pe care o plătisem din subventia Primăriei municipiului
şi dintr-o subventie obtinută de la Banca Natioanlă, golind astl'el punga aşa de săracă a
muzeului.
în timpul aceleiaşi primăveri răcusem un demers pentru echivaiarea salariului
personalului ştiintilic al muzeului cu acela de la Universitate, dar - deşi s-a recunoscut
dreptatea cererii noastre - Ministerul de Finante a rămas Intransigent (le era teamă că se
dezechilibrează bugetul de multe miliarde cu câteva zeci de mii de lei în plus pe an!) şi n-a
Inscris In proiectul de buget salariile modificate. Neavând altă solutie, am trecut la o actiune
"pe cale parlamentară", mobilizând toate cunoştiintele noastre, deputati din diverse partide
(George Fotino, C. C. Giurescu şi altii), lar aceştia au depus un "amendament din lnltlativă
parlamentară" şi asistentii muzeului au primit, Incepind de atunci, salarii de asistenti
universitari, iar Metaxa şi cu mine, salarii de şeli de lucrări. Nici de data aceasta Ministerul
de Finante n-a acceptat echivalarea postului de director cu acela al directorului Muzeului
"Grigore Antipa" (deci cu acela de proFesor universitar), lucruobtinut abia In vara lui 1940.
În vacanta de primăvară, din acel an Fusesem rugat de un coleg mai tânăr de la
Directia Presei - Mihail Livadaru • să insotesc In calitate de ''consilier ştiintinc" o excursie
in Grecia, organizată de societatea "Amicii Turciei" prezidată chiar de el. Era de Fapt o
societate studentească, până atunci Llvadaru multumindu-se cu excursii la lnstanbul; acum
- după o experientă de câtiva ani - voia să se avânte mai departe. Am primit cu plăcere, in
schimbul a trei prelegeri pe care urma să le tin participantilor, in Grecia, orerindu-ml-se
două locuri gratuite pe vapor şi în restul excursiei. Cabina vaporului era de clasa a m- a,
lnsă eram tineri şi n-am avut de ce să ezltăm şi nu ne-a părut rău. Ne-am oprit şl la lnstanbul
24 de ore · atât cât răcea escală vaporul - şi am vizitat multe dintre moschelle şi monumentele
vechi, pe care le revedeam astl'el după 12 ani; unii dintre participanti s-au arAtat nemultumiti
că nu rac pe... ghidul (aşa inteleseseră ei rolul meu).
în Grecia am vizitat, la Atena şi In imprejmuiri, tot ce se putea vedea In timpul relativ
scurt până la Intoarcerea vaporulul de la Alexandria (Egipt) şi am rămas foll lncântati, atât
de muzee cât şi de monumentele vechi. Am văzut prima oară · atunci - ellCeptionaiele obiecte
de aur din mormintele regale de la Micene, cunoscute din căr!l, şi tot atunci ne-am elltaZiat
pentru lntâia oară In Faja neasemuitului Parthenon. Pe scările Propyleelor am FAcut un
popas, tinind prima prelegere prevăzută In program - dupA care Llvadaru mi-a spus: "'a
li Făcut par, domn' proresor!"; răcea aluzie mai ales la cei nemultumiti la lnstanbul. într-nu
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Rrup n1al mic, noi vlzll.llsem acropola Alenei şi în ajun, seara, în nopJile cu lună plină publicul
puri.IÎndu-se sul pe acolo. Impresia este desigur şi mai covârşitoare, când - în lumina palidă
• lunii - le plimbi printre coloanele Parthenonului sau priveşti carialidele Erechteionului.
In programul nostru era prevăzută şi o excursie la Corint, chipurile ca să vedem şi
celebrul canal_ In drum, chiar lângă Atena, ne-am oprit pentru vreun ceas la Dafni, unde l
am rugat pe arhitectul Gogu Ionescu (arhitect şef la Ministerul Cultelor şi Artelor şi fost
membru al Şcolii Române din Roma - de altfel şi fost sot al ziaristei Aprileana Medianu,
colegă cu mine la Directia Presei) să ne spună câteva cuvinte despre vestita biserică. Această
adevărată perlă de artă bizantină nu era incă restaurată şi puteai privi cerul prin boltile
sparte ale cupolelor. in 1970, când am revăzut-o am putut-o admira in toată splendoarea ei,
restaurată şi admirabil lntretinut.ă.
La Corint, după vizitarea ruinelor, ne rămâneau prea multe ore libere până la
întoarcere; am propus deci să se organizeze o excursie suplimentară la Micene. Jumătate din
participanti au acceptat să plătească in plus 40 de drahme, şi astfel, cu două din cele patru
autobuze, ne-am dus degrabă până la cetatea lui Agamemnon. Nimeni n-a regretat, nici la
"mormintul Atrizilor"- care, cu bolta sa in chip de stup de albine -te uluieşte prin amploarea
lui - nici pe cetate, deşi ruinele erau destul de neîngrijite (şi cam tot aşa erau şi in 1970). Din
vârful colinei priveliştea se deschide largă, peste câmpia Argolidei, până la mare; aproape
nici n-ai nevoie să închizi ochii pentru a avea impresia că ii ai (in fată pe soldatii ahei ce păzeau
cetatea, "cea bogată In aur", cum o numea Homer. Aici am tinut o altă prelegere, explicându
le rostul cercului de lespezi al mormintelor regale, amintindu-le şi de câtiva dintre eroii
Diadei şi am avut impresia că toată lumea a fost multumită.
La Atena, am ajuns noaptea t.ărziu, nu fără oarecare teamă pe drum; şoseaua era
asfaltat.ă, ce-i drept, dar foarte îngustă şi autobuzele goneau cu o viteză nebună, fără să
semnaleze cu farurile la încrucişare cu cele ce veneau din sens invers, aşa încât aveam mereu
impresia ci ne vom ciocni.
in altă zi, am fost la Maraton, unde se construise un mare baraj, formându-se în felul
acesta un lac artificial destul de mare, iar peisajul devenise mai putin arid decât in restul
Greciei.
La Intoarcerea spre tari (după ce vlzitasem fireşte şi Pireul şi una dintre plajele
vecine, pe atunci foarte modeste, dar astăzi extrem de pretentioase, vaporul a trecut prin
largul Capului Sunion, soarele apunând pe marea atât de albastră a Greciei - dincolo de
coloanele templului ce se profilează pe stânca impunătoare pe care a fost zidit acum 25 de
secole.
Din grupul nostru făceau parte şi o serie de colegi; profesoara Mariana Rarincescu
(astăzi Zamnrescu), fratii Nicollcescu (el doctor şi ea profesoară) şi alti profesori mai tineri,
precum şi Nicolae Georgescu • Tistu, care făcea de zor curte unei fete tinere, desi fusese
Insurat de trei ori şi avea atunci peste 40 de ani. E drept că de atunci s-a mai insurat de trei
ori.
Revenind la muzeu, trebuie să amintesc şi de o altă problemă ce se punea cu strigentă
- pe lângă aceea a măririi fondurilor de săpături - şi care nu putea n rezolvată tot din cauza
refuzului Ministerului de Finante; mă refer la continuarea publicării anuarului .. Dac ia''.
Infiintat de Vasile Părvan (după cum am mai spus, el publicase primele două volume - 1/1924
şi W1925 • Iar destul de t.ărzlu Andrieşescu publicase prima parte a unui volum dublu, III
• IV/1927 . 1932 . apărut In 1934).
La clue să apelez lnsă pentru cele trei - patru sute de mii de lei căt costă tipărirea unui
volum de clrca400, pagini? Ministerul nostru spunea că n-are bani, Comisionea Monumentelor
Istorice de asemenea, Iar Ministerul de Finante nu se preocupa de aceste probleme. L-am
rugat atunci pe profesorul Nae Ionescu, care-I aprecia mult pe Vasile Părvan, să se gândească
ce s-ar putea face. După un răstimp destul de lung, mi-a trimis vorbă Intr-o zi să-i aduc iute
o cerere către Ministerul de Finante, căci va obtine aprobarea. A doua zi i-am şi trimis un
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--•• cloc:umentat · nu prea Jung, ca si ne citit! ·şi foarte curând atesta mi-a fost restituit,
• • a,...at la ministrului M. Cancitov, prin care aproba tipărirea volumului de dire

l•prlmerla Statului din Calea Şerban Vodă (fosb'i "Cultura N&�ionaJA") In contul Ministerului
• •·lnan&e. După orinduirea monumenlelor Japidariului, ob&inem in felul atesta un al doilea
ruullat lmbucurAtor, pe tare trebuia si-1 perfeclez intepând din toamnA.
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CAPITOLUL X
Alte congrese, săpături arheologice, refugiul
înainte de a începe adunarea contributiilor destinate unui nou volum din Dacia,
trebuie insi să mă gândesc la pregătirea participării mele la al doilea Congres International
de Ştiinte Pre şi Protoistorice, programat pentru prima săptămână a lunii august, la Oslo.
Era nevoie de multe insă, dacă ar n trebuit mii de lei pentru această călătorie, deşi urma să
plec fără Hortansa, nevoită să rămână cu Carmen (care abia implinise doi ani) şi să se ducă
cu ea la mare.
Cu un împrumut de la Casa Corpului Didactic şi cu putinele rezerve, m-am pregătit
de drum. Toti aceşti bani n-ar n ajuns însă, dacă ar n trebuit să plătesc toate biletele de tren.
Am obtinut prin Directia Presei (ca şi colegul Vulpe, cu care am mers împreună) câte un bilet
gratuit prin Cehoslovacia şi prin Norvegia, noi plătind doar restul traseului; am schimbat
valuta la Banca Natională şi am pornit la drum. Dar la frontiera cehoslovacă, un runctionar
putin conştiincios n-a mentionat în paşaport valuta pe care o aveam cu noi, aşa că la Praga
ne-am pierdut jumătate din singura zi cât puteam rămâne acolo, pentru a obtine de la Banca
Nationali viza de ieşire cu devize.
I.a Berlin se Incepe a tocmai atunci Olimpiada, nind, după cum anasem, greu de găsit
camere la hotel. Dar spiritul metodic al germanilor nu se desmintise şi, incă de la Dresda,
un functionar anume angajat ne-a dat în tren bonuri pentru o cameră particulară, fireşte
contra cost. Din păcate, la Berlin am constatat că era o cameră situată cam pe unde "a
intărcat dracul copiii", cum spune proverbul, şi ne-am chinuit cu geamantanele prin trenul
aerian şi mult după aceea, până am reuşit să găsim strada şi casa, pentru o singură noapte.
La Copenhaga a fost mai uşor; am găsit o cameră Intr-o pensiune foarte centrală şi
ne-am plimbat apoi toată ziua prin acest minunat oraş insular. Ne-a impresionat neplăcut
culoarea cenuşie-neagră a zidurilor din cărămidă aparentă a celor mai multe case, distrându
ne in schimb uriaşul număr de biciclete - înşirate de-a lungul tuturor bordurllor trotuarelor,
liră teama de a fi furate, căci erau foarte ieftine - şi ne-a plăcut nespus de mult celebra sirenă
din port; seara am privit parcul de distractii Tivoli, de la poartă, ca să nu cheltuim bani.
Bineinteles că primul obiectiv vizitat a fost Muzeul National - atunci renovat (cel putin sectia
arbeologică), şi deosebit de instructiv aranjat. De câte ori vedeam un muzeu frumos In
străinătate, mă gândeam la necăjitele noastre muzee din vremea aceea.
La Oslo am fost găzduiti la un cămin studentesc; nind vacantă, toate camerele erau
libere. Lui Vulpe şi mie ni s-a dat un apartament pentru doi studenti (desigur contra plată,
dar destul de modestă), compus din două camere de dormit, un salonaş şi un duş, Iar
dimineata - in pretul camerei - ni se servea şi micul dejun intr-o sală specială. Cred că am
amintit ce bogat era micul dejun la Londra. Ei bine, aici era cu adevărat pantagruelic! Lapte,
ceai, cafea, câteva feluri de brânză, peşte de mai multe feluri, şuncă, dulciuri şi câte nu mal
ştiu - şi desigur nu puteam mânca din toate, dar, oricum, mâncam pe săturate, la amiază
putând face oarecum economie la restauranL
Congresul s-a desfâşurat plăcut, sub preşedentia profesorului Brogger (nu eram
decât două-trei sute de participanti, nu câteva mii, ca la congresele de după război), secretar
general fiind profesorul Boe, un munte de om foarte simpatic. Eu am tinut o comunicare
despre ceramica pictată din aşezarea de la Atmageaua Tătărească - publicată ulterior in
englezeşte in cunoscuta revistă "'Liverpool Annalsof Anlhropology"" (care după război n-a mai
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apărut). S-au făcut citeva excursii prin Imprejurimi, unde am vizitat citiva turnul! uriaşi de
pe vremea vikingilor şi, desigur, am vizitat muzeele. Marele muzeu de la Universitate era
in special închinat artei medievale, dar mai impresionante erau muzeele unde se pistrau
corăbiile de lemn ale vikingilor, descoperite In unele dintre movilele săpate. Erau Impresionante
tocmai prin simplitatea lor; unul fusese construit h• formă de T, pentru a cuprinde lungi
corăbii de lemn depuse chiar în acelaşi turnul, cheltuindu-se in felul acesta bani putini, dar
asigurându-se o expunere şi o conservare ideali.
Radu Vulpe, care inainte de Congres făcuse primele lui săpiiturl lnaşezarea eneolldcii
de la Izvoare, din judetul Neamt (descoperită de preotul Constantin Miitasii, ca mai toate
aşezările preistorice din acel judet), a tinut o comunicare intitulată Civilisation precucutenieMe
n\cemment decouverte a Izvoare, en Moldavie, ulterior publicată in "Eurasia Septentrionalis
Antiqua", editată la Helsinki de renumitul arheolog nnlandez A.M. Tallgren.
Îndată după terminarea săpăturilor, Radu Vulpe venise la Bucureşti la muzeu şi ne
spusese ci descoperise, sub stratul cu ceramică pictată din faza Cucuteni A, un strat cu
ceramică exclusiv nepictată, dar cu ornamente incizate, ceea ce a stârni! scepticismul lui
Nestor. Cu câtiva ani înainte, mă combătuse - In recenzia pe care o făcuse - pentru cii
admisesem în lucrarea mea despre cultura Cucuteni, drept posibilă existenta unei faze
Tripolje (respectiv Cucuteni) fără ceramică pictată, potrivit unei ipoteze mai vechi a
cercetătorului nnlandez Ailio. Ulterior, bineinteles, a trebuit să admită a c;:mtre coeur
existenta acestei culturi pre-cucuteniene, astăzi bine cunoscuti, impăf!ită de Hortansa şi de
mine In trei faze de evolutie - şi ele contestate până de curând, dar in cele din urmă existenta
lor s-a impus tuturor cercetătorilor.
Nu mi se pare necesar să amintesc numele tuturor participantilor mai de seamă de
la Congres, dar trebuie spus că erau prezente multe dintre cele mai reprezentative
personalităti ale ştiintei noastre,destul de numeroase comuniciiri nind deosebit de importante.
Figura proeminentă a preistoriei europene era la acea dată profesorul Oswald Menghin de
la Universitatea din Viena, care, de altfel, a prezidat şedinta la care am vorbit şi Radu Vulpe
şi eu. Nu lipsea nici vechiul meu prieten Herbert Kuhn, atunci indepirtat de la catedră, ftlnd
căsătorit cu o evreică, dar continua să publice anuarul despre care am amintit (Jahrbuch fur
prahistorische und ethnographische Kunst), la care colaborasem şi eu. Tot atunci am fAcut
cunoştintă cu francezul alascian C.F.A. ScaeiTer, ulterior conduciitorul unor importante
săpături in Liban, nind ales dupA război membru al Institutului Frantei. Şi, desigur, multi
altii, ne cunoscuti de la Congresul din 1932, ne intâlnitl acum pentru prima oară.
Ca de obicei, In timpul Congresului au avut loc o serie de receptii, inclusiv aceea de
la palatul regal; regele şi regina, alături de profesorul Brogger, aşteptau In capul unei
impunătoare scări interioare şi strângeau mâna necărui congresist, prezentat de preşedintele
congresului.
Altă dată am cinat la un restaurant de vară, situat pe una dintre colinele care dominA
golful şi portul. Priveliştea era feerică, cu miile de lumini ale bărcilor, ale vapoarelor şi ale
felinarelor de pe cheiuri, şi cu luminile colorate ale farurilor ce sclipeau ritmic, reftectându
se în apele mării. De fapt, după cum se ştie, golful Oslo este şi el un nord, dar foarte larg,
necorespunzând dennitiei clasice a nordurilor - inguste, adinci şi cu maluri abrupte.
Datorită şi pozitiei sale, Oslo e un oraş mult mai frumos decât Copenhaga, şi la fel sunt şi
Imprejurimile sale.
După incheierea lucrărilor Congresului, unii congresişti au pornit spre Bergen, port
la Marea Nordului. Radu, eu şi Dikaios, directorul muzeului din Cipru, am format o micii
comitivă pe cont propriu, pornind dimineata spre Bergen. Calea ferată urcA ploi aproape
de creasta muntilor pentru a trece pe versantul apusean, dar muntii aceştia sunt alei foarte
tociti şi linia ferată nu suia decât pânA la l200 de metri. Totuşi, cam pe lajumllitateadrumului,
inainte de a se incepe coborirea spre Marea Nordului, la mai putin de un kilometru de una
dintre gări, se anau poalele unui uriaş ghetar ce acoperea muntii lnconjurllitori; multi
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•·ililurl, r.-hlpllll cum lrebuie, şi-au întrerupt acolo călătoria, pentru a face sport cu skiurile.
Sr11r11 11m 11juns la Bergen, am descins la un hotel destul de bun, ducându-ne apoi la un
rrsllluraml cu atmosferă specifică marinărească, unde clientii cântau, bând nenumărate
h•lbe de bere. Erau şi fete vesele şi Dikaios părea amator să intre în vreo combinatie, dar
noi ne-am retras strategic.
A doua zi am vizitat Muzeul Arheologic - director era, cred, profesorul Sheteling apoi ne-am suit cu funicularul pe una dintre înăltimile vecine, să admirăm oraşul şi portul.
Deşi runicularul ne-a lăsat la numai 400 de metri înăltime, perspectiva era neaşteptat de
cuprinzătoare: jos oraşul, cu străzile vechi, înguste, cu casele de lemn specific nordice, având
acoperişurile în pantă pronun!ată, înşirându-se până spre portul din fundul nordului, de
data aceasta un adevărat nord, "ca la carte". Nenumărate corăbii de pescari, bărci şi
vaporaşe mişunau in golf sau erau ancorate de-a lungul cheiurilor, iar pe străzi rorfoteau
oamenii ca nişte furnici. în depărtare, nesfărşita mare.
Privind spre uscat, perspectiva cuprindea,dincolo de coarnele muntilor din apropiere,
şi muntii mai îndepărtati şi mai inalti, albi de zăpadă şi de ghetari, completând astfel
panorama pe care o aveam în fata ochilor. Mă intrebam aproape cu glas tare dacă e mai
frumos acolo, sau la Taormina, în Sicilia, şi am făcut legământ să mă întorc la Berger,
împreună cu Hortansa. imprejurările nu mi-au ajutat însă să-mi îndeplinesc dorinta
aceasta.
Ziua următoare am făcut o mică excursie cu un tren local, până într-un orăsel
apropiat, în vecinătatea căruia se ana casa-muzeu a compozitorului Grieg; in mijlocul unui
lac nu prea mare, era o insulă, la care se ajungea pe un pode!, pe insulă fiind casa vestitului
compozitor. Atmosfera locului era într-adevăr favorabilă reculegerii şi liniştii de care avea
nevoie Grieg pentru compunerea minunatelor lui concerte, iar în interiorul casei toate erau
păstrate aşa cum le lăsase el: pianul, partiturile, mobilierul, tablourile şi celelalte obiecte.
in cele din urmă şi excursia noastră la Bergen trebuia să ia sfârşit; a doua seară ne
am suit toti trei într-un compartiment de vagon de dormit de clasa a III-a, cu trei paturi
suprapuse, iar diminea1a am ajuns din nou l a Oslo, pentru ca, în ziua urmi.toare, să pornim,
de data aceasta numai Radu şi cu mine, spre Stockholm. După şapte-opt ceasuri de călătorie
cu trenul accelerat, printr-o regiune de păduri, păşuni şi lacuri - totul de un verde proaspăt,
aproape fără gări şi aşezări omeneşti - spre seară am "debarcat" in capitala Suediei, numită
pe drept cuvânt "Venetia nordului". Oraşul este clădit pe câteva insule şi pe marginea unui
golf- pozitie deosebit de favorabilă, pe care oamenii au ştiut să o folosească pentru a nu pierde
nici o palmă de pământ; intr-un anumit loc una dintre străzi trece pe un pod, deasupra alteia.
Muzeul National era aşa cum il lăsase Montelius - intre timp probabil că lucrurile se
vor n schimbat - şi nu făcea P.rea bună impresie, cu obiectele prinse cu sârme de planşe, deşi
colectiile erau importante. În schimb, noul şi micul muzeu Ostasiatiska Sammlingrarna Colectiile est-asiatice -, întemeiat şi organizat de profesorul Anderson (care pe atunci era
încă în viată), continea o serie de colectii foarte bine expuse, inclusiv celebra ceramică
neolitică chineză din regiunea Hansu, cu decorul ei pictat aşa de asemănător, la prima
vedere, cu acela al ceramicii noastre cucuteniene. Aveam impresia că unele mici fragmente,
dacă ar n fost intentionat amestecate printre cioburi cucuteniene din faza B, nu s-ar n
deosebit uşor de acestea din urmă. După amiază, Radu s-a dus la Upsala (vroia sâ-1
întâlnească pe un profesor celebru, fost prieten al Magistrului), eu, preferând să hoinăresc
prin port şi pe străzi, ştiind că nu prea aveam şanse să mai revin în acest oraş. Am ajuns astfel
într-o piată unde se incrucişeau câteva străzi venind din toate directiile de pe diferite coline,
suprapunându-se, o realizare cu totul nouă şi originală, în felul încrucişărilor autostrăzilor.
La marginea pietei se înălla un turn din metal, in vârful căruia urcai cu un ascensor rapid
sau ajungeai pe un podet ce pornea de pe o lnăltime alăturată; de aici puteai privi nu numai
piata aceea originală, cu circulatia perfect orinduită, ci aproape întregul Stckholm şi până
departe spre uscat şi spre Baltica.
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in dimineata următoare - după ce am călătorit toatii noaptea tot In v•aon do dormit
de clasa a ID-a - am ajuns la Goteborg: trenul a rost Imbarcat imediat pe un rorr�·brnol ti am
străbătut Baltica, tot aşa de cenuşie şi de lipsitA de soare cum o văzusem cu llorl.lon5M la
Gdansk şi la Gdinya, in 1933.
La Berlin • după ce am rezistat ispitei de a mai rămâne o zi - căci mA lnt.!Ainlsem
întâmplător cu prietenul Al. Bădăută şi el m-a invitat să mergem împreună, dupA amiază,
la stadionul olimpic, la meciul de rotbal România-Germania ·, abia am reuşit să ajuna la timp
la gară cu un taxi, din pricina uriaşelor "embouteiilages" provocate de miile de automobile
care Oecare voia să meargă în altii directie. M-am intrebat atunci ce devenise vestll.lo ordine
şi organizare germană...
Prin Cehoslovacia, luând un tren care ocolea putin, deoarece doream să mi opresc
câteva ceasuri la KarlovyVary (pe atunci mai putin înghesuit decât acum) m-am oprit doar
o zi la ţ>raga, iar după aceea am pornit spre tară.
Intorcându-mă în Bucureşti, după câteva zile, potrivit unei intelegeri stabilite mal
înainte cu Daicoviciu, am plecat la Orăştie şi de acolo la Turdaş, pe malul Mureşulul, să
intreprind un sondaj stratigranc In bine cunoscuta aşezare neolitică de lângă oraş. MI-a
trimis ca ajutor pe un student al lui, Marius Moga · mai târziu, timp de multi ani, director
al Muzeului Banatului. Dar apele Mureşului surpaserâ treptat, de-a lungul mileniilor, tol
ceea ce se mai păstrase din aşezarea preistorică, şi sondajul nostru, paralel - la oarecare
distantă • cu malul apei, n-a dat rezultatele scontate. in arară de câteva cioburi destul de
răzlate şi cu totul necaracteristice - nu se putea spune sigur decât că erau preistorice ., rără
ornamente şi prea mici ca să se poatii preciza rorma veselor, n-am găsit nimic; a trebuit deci
să renuntăm şi să regretAm că n-am putut preciza dacă aceastA bine cunoscutii aşezare
neolitică avusese sau nu mai multe niveluri de locuire.
Tot în cursul acestui an (1936), prietenul Victor Papacostea - şi el membru al
partidului liberal-georgist, alesdeputat de Caliacra incă din 1932 · a rost cooptat în comitetul
de directie al "Revistei istorice române", numir:e care avea, cred, şi un substrat politic, el
neavând atunci nici o activitate ştiintincă mai sustinutA şi mai valoroasă decât alti colaboratori
ai revistei de laînceputul ei.
Initial, Lambrino s-a opus totuşi la cooptarea lui Papacostea, temându-se că Radu
Vulpe şi cu mine vom cere, cu toatii indreptAtirea, să Om şi noi cooptati în comitetul de
directie (cu atât mai mult cu cât din comitet nu răcea parte nici un specialist in domeniul
preisloriei). A cedat numai cu conditia ca în viitor să nu se mai racă nici o cooptare de membru
in comitet. Dorind totuşi să-I coopteze pe Victor Papacostea', ceilalti au admis propunerea
lui Lambrino, scăpat astrel de "primejdia" de a nu avea colegi.
Cam tol în acea vreme se situează, după cât mi-aduc aminte, şi un demers răcut de
Paul Nicorescu (preşedintele Colegiului Arheologic Român) pe lângă Lambrino, in dorinta
de a-1 face să înteleagă că este necesar ca toti arheologii să ne uniti, pentru a se putea obtine
sprijinul autoritAtilor. Între altele, i-a trimis o scrisoare pe hârtie cu en-tete-ul Colegiului,
la care a aşteptat zadarnic răspunsul. După un oarecare timp, Nicorescu mi-a spus lotuşi că
a primit de la I.ambrino o scrisoare personală, dar . în loc să răspundă propunerii noastre,
il întrebase dacă iscălitura de pe adresa Colegiului era într-adevăr a lui, deoarece anumite
"ligaturi" n-ar n cele obişnuite. Pasă-mi-te răcea "epigraOe" şi cu acest prilej, socotind
totodatA că mă poate bănui pe mine de a n falsincat iscălitura lui Nicorescu. Bineinteles,
acesta i-a spus că observatiile sale ... epigrance sunt neîntemeiate, dar Lambrino a rămas mai
departe pe pozitia sa de ostilitate. Împrejurările care au urmat au răcut ca nici Colegiul
nostru să nu poatii trece la demersuri sustinute la Minister şi, în felul acesta, încercarea de
organizare a unei activităli comune in vederea scoaterii arheologiei româneşti din marasmul
in care ajunsese a dat greş.
Înainte de plecarea la Congresul de la Oslo, răcusem o cercetare de teren In judetul
Neamt, unde inimosul preot Constantin Mătasă · care organizase un inceput de muzeu
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arheologic in Casa de culturii zidită cu osteneală proprie chiar lângă casa lui din Piatra
Neam! - m-a purtat pe la diferitele aşezări pristorice descoperite de el, pentru a-mi alege una,
unde să intreprind săpături sistematice, cu pu!inele fonduri de la muzeul nostru. inalt,
sub!irel, cu cioc a la Richelieu, foarte dornic de glume şi de mici petreceri decente, Mătasă
a făcut pentru arheologia Moldovei, in anii 1930-1940, mai mult decât toate olicialitii!ile la
un loc. Inerentele lipsuri ale nespecialistului, care caută mai mult obiecte de valoare
muzeistică, fără să se intereseze intotdeauna de problemele ştiin!ilice propriu-zise, nu pot
umbri - sub specie aetemitatis - meritele acestui neobişnuit căutător şi strângător de
antichiliili, in special neo-eneolitice şi mai ales cucuteniene. Cu sprijinul celor doi-trei de la
Bucureşti care l-am in!eles de indată ce am fost solicita!i, colaborând cu el, a organizat cel
mai frumos muzeu de ceramică cucuteniană din !ară, cel putin până acum câ!iva ani. Avea
de altrel şi noroc, descoperind - de indată ce făcea cel mai mic sondaj - piese de toată
frumuse!ea, pe care noi nu le găseam intodeauna nici in săpături sistematice mai indelungate.
La intoarcerea de la Congresul de la Oslo, m-am dus din nou la Piatra, plecând
Împreună cu el la Dobreni; aici - pe dealul "Mătiihuia" - se ana coco!ată o aşezare
cucuteniană. Din păcate, in timpul războiului din 1916-1918 (sau poate şi cu alt prilej) se
săpaseră acolo nenumărate gropi şi câteva tranşee, şi am constatat curând că totul era
răvăşit, materialele din diferitele faze al.e culturii Cucuteni găsindu-se amestecate de-a
valma şi, pe deasupra, foarte sfărâmate. Pentru a nu irosi zadarnic fondurile destul de
sub!irele, am renun!at după câteva zile şi am plecat, tot cu preotul Mătasă, in satul Traian
din comuna Zăneşti, la sud de Roznov, unde tot el descoperise o aşezare cucuteniană.
Situată pe un mare bot de deal - platou, numit " Dealul Fântânilor", aşeazarea este
destul de întinsă. In râpa de unde se scotea lut pentru chirpiciul caselor, se puteau vedea
rragmente ceramice şi bucăli de chirpici ars, iar deasupra, in mirişte, se puteau culege
cioburi din belşug. După ce m-am instalat, preotul Mătasă a plecat, iar eu am rămas cu fratele
Hortansei, de care am mai amintit. Gazda era " Moş Pescaru" - cum i se spunea, deşi pe atunci
avea cel mult 55 de ani - iar noi dormeam pe un "pat" de scânduri cu o cergi pe ele,
prepararea meselor noastre liind in grija so!iei lui, iar puii frip!i, brânza cu smântâni,
jumările şi mămăliga alcătuind, pe rând, diferitele noastre ''meniuri".
În vara aceea am săpat două suprafete, una de 100 mp şi alta de 60 mp, constatând
că stratul cucutenian era destul de pu!in adânc. in tranşeea de control stratigralic făcutâ pe
marginea primei suprafe!e, ne-am adâncit totuşi în lut pentru a controla dacă mai jos sunt
şi alte straturi arhelogice; la 1,80 m (sau 1,60m) adâncime am găsit un vas întreg pictat în
stilul a.2 al fazei Cucuteni A-8, care la început m-a uluit de tot; în prolilul tranşeii se vedea
bine că acolo nu existâ un alt strat arheologic, iar groapa în care se ana vasul (plin şi el cu
lut), fusese şi ea astupată tot cu lut, asa încât contururile ei nu se mai distingeau. Chiar
cumnatul meu, in timp ce desena prolilul pe hârtie milimetrică,se minuna cum de ajunsese
acolo un vas, de vreme ce nu se vedea groapa şi nu putea li vorba de alt strat.
Abia Începând din 1951, după reluarea săpăturilor de la Traian pe scară întinsă, ne
am dat seama că vasul acesta fusese un "vas de funda!ie" - cuni am numit eu asemenea
descoperiri - ingropat pe locul unde urma să lie construită o locuin!ă, sub multe dintre
locuin!ele săpate şi degajate in această aşezare între 1951 şi 1960 descoperindu-se alte
asemenea vase, ingropate destul de adânc sub nivelul locuin!elor.
Cea mai bună ''recoltă" din 1936 am avut-o Insii într-o groapă pu!in adâncă din care
am scos multe rragmente foarte interesante, dar nici un vas întreg sau intregibil. La Piatra,
când le lmpachetam bine, Inainte de expedierea la Bucuresti, Solica - ajutoarea părintelui
Mătasă, la spălat ceramica, devenită treptat o restauratoare pricepută şi lucrând apoi In
această calitate la Muzeul de Istorie din Bacău - le privea cu oarecare invidie şi spunea "De
ce nu găsim şi noi vase aşa de rrumoase?". Dar, In anii următori, au găsit şi ei, in alte aşezări,
piese mal frumoase şi mal ales Intregi, astfel că n-a mal avut de ce regreta că n-au săpat ei
la Traian. Oricum, această primă campanie de săpături de la Traian, aşezare In care am
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continuat săpăturile in 1938, 1940 şi apoi din 1951 până in 1%0 (cu o intrerupere, in ceea ce
mă priveşte, în anii 1953 şi 1954) a dat rezultate foarte importante, la Dealul Fântânilor fiind
prima aşezare din faza A - B săpată sistematic, după aceea de la Dâmbul Morii, de la
'
Cucuteni, sondatâ de Hubert Schmidt.
Desigur, putinătatea fondurilor pe care le-am avut la dispozitie înainte de 1951 nu ne
a îngăduit să facem săpături prea întinse, dar incă din 1940 am incercat degajarea completă
a unor locuinte şi, oricum, încă din 1936 mi-am dat seama de importanta deosebită a acestei
aşezări. Pe de alta parte, revenirea in Moldova - unde nu mai lucrasem din 1929 - mi-a făcut
plăcere şi din punctul de vedere al atmosferei liniştite şi al oamenilor potoliti, deşi printre
lucrători se anau şi romi - in special din familia Sârbu - jumătate din sat fiind locuit de ei.
De pe botul de deal, privirea cuprindea nu numai Valea Bistritei şi Muntii Tazlăului
spre apus, dar departe - spre nord - vest, se zăreau Ceahlăul şi Toaca, lăngă care soarele
asftntea ca o roată de foc. Iar jos, la poalele dealului pe care era aşezarea preistorică, se anan
făntânile de la care el şi-a luat numele; cel putin zece izvoare bogate şi cu apa rece, captate
şi Inconjurate cu ziduri de piatră. Ce păcat că, in ultimul timp, nimeni n-a mar avut grijii de
ele, multe s-au surpat şi peste ele trec vitele şi oile, iar apa, care înainte era excelentă, acum
nu se mai poate bea.
in aceeaşi vară, "Moş Picurariu", desenatoruJ·muzeului, împlinind 60 de ani, a cerut
peosionarea; ştia că va mai putea câştiga bine in afară de pensie, deoarece avea şi talent şi
pricepere pentru desenarea pieselor arheologice. Şi intr-adevăr a mai lucrat timp de peste
20 de ani,executănd mii de desene, unele adevărate opere de artă. E drept că, atunci când
avea mult de lucru, mai făcea pentru arheologii neatenti şi lucru de mântuială, dar dacii
stăteai §i discutai cu el şi vedea că nu accepti orice desen, nu mai incerca să "dea rasol".
In locul rămas vacant prin pensionarea lui, am recomandat ministerului numirea lui
Pamm P. Polonic. El era ftul fostului inginer topometru Pamftl Polonic, multi ani colaborator
al lui Grigore Tocilescu, pe care il cunoscusem şi eu; mic, subtirel, cu mustiti şi cioc, mal
lucra şi el câte ceva din când in când.
Polonic Jiul, deşi era licentiat in istorie şi geografte, având talent şl liind un cartograf
neîntrecut, a preferat să devină desenator de meserie; făcuse, de altfel, şi Şcoala de
cartogralie de la Serviciul Geografic al Armatei. La inceput avea şi altă slujbă, la una dintre
marile intreprinderi petroliere din Bucuresti, dar ne-am făcut cii nu ştim şi, In felul acesta,
el a continuat să-şi mentină ambele slujbe până prin 1940. Foarte harnic, muncea mult,
lucrând şi după ce a rost pensionat, acum câtiva ani, până când 1-a doborât, In câteva Juni,
un cancer la plămâni.
Dacă mă gândesc la "cantitatea " de muncă pe care au depus-o Picurariu şi Polonic,
chiar atunci când muzeul nu-l avea decât pe câte unul dintre ei, şl la "cantltatea" ·de muncii
realizată acum, când la institut sunt 5- 6 desenatori, nici nu-mi vine să cred cil lntr-adevilr
decenii întregi muzeul n-a avut decât câte un singur desenator.
in cursul aceleiaşi veri, am filcut lmpreună cu Dorin, douil cercetări In provincie, pe
baza unor informatii primite de la diferite persoane.
Prima a fost in judetul Buzău, pe valea Slănicului; ne-am dus cu o maşinii pâuil la
ultimul sat de sub munte, găsind intr-adevăr piesa despre care ni se vorbise; un topor de
bronz cu creste verticale pe ''ma�n", pe care invătătorul din sat il vilzuse mal de mult la
un băietel; acesta il găsise întâmplător şi il pusese in vârful unui bilt, să se joace cu el. l-am
dat câtiva lei copilului şi toporul a intrat in colectiile muzeului. Dar tot In acel sat am anat
cii, pe un munte vecin - care se chema, dacă nu greşesc, "Muntele Rilzbolulul", sau ceva
similar - s-ar fi anat multe arme de fier. N-am avut însă posibilitatea să controlăm Informatia,
cilci ar fi trebuit să urcilm muntii spre Penteleu; n-am mai auzit de 11tunci despre aceste
presupuse arme. in schimb am putut verifica o alti inform11tie; ni s-11 spus cii pe o micii vale
vecini s-ar n găsit un mormânt din lespezi de piatră şi ne-am dus Intr-acolo, gAsind
mormântul - cistă de piatră, 11n11t pe o coastă de deal. Proprietarul locului, care avea acolo
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o viii,

rr11 l11 Bucuresti, nind inginer la Ministerul Agriculturii, după spusele localnicilor; iar
In mormilnt s-ar n găsit şi unele vase, dar demersurile ulterioare la minister nu au dus la nici
un rezultat. Cert este că mormântul acesta, datând din perioada de tranzitie sau de la
Inceputul epocii bronzului, apartinea aceluiaşi aspect cultural ca şi mormintele destul de
numeroase descoperite de Andrieşescu în zona de dealuri a judetului Muscel, pe care însă
nu le publicase. Alte morminte in ciste de piatră s-au găsit atât în Transilvania de sud-est cât
şi in Moldova de apus.
A doua expeditie cu Dorin a fost în judetul Brăila. Din oraş, pe care l-am văzut atunci
prima dată (şi, până acum când scriu, şi ultima oară), am plecat cu o maşină spre sud- ve�t,
până la o localitate de pe valea Călmătuiului, unde ni se semnal ase o aşezare. preistorică. In
satul respectiv nimeni nu ştia insă nimic, iar pe boturile de deal pe care le-am colindat două
- trei ore n-am găsit nici un ciob.
in toamna lui 1936 (sau poate la începutul lui 1937, nu-mi aduc bine aminte) am
redactat o adresă circulară a muzeului către toti arheologii din tară, lnştiintându-i că
pregătim publicarea unui volum dublu (V- VI) din Dacia şi solicitându-le călduros colaborarea.
Aproape toti au răspuns repede, exprimându-şi satisfactia pentru reaparitia apropiată a
Daciei, cu exceptia lui Lambrino şi al lui Andrieşescu; e adevărat că ultimul mi-a promis
verbal, de câteva ori, că va transmite ceva. Printre cei care s-au grăbit să-mi răspundă şi să
trimită un text despre săpăturile conduse de el ia Mangalia - Callatis a fost profesorul Th.
Sauciuc - Săveanu, despre care am mai vorbit în aceste lnsemnări şi despre care am anat abia
ieri că a murit de câteva zile. Cum nu citisem "România liberă", iar în ''Scânteia" se publică
numai necroloage onciale, n-am anat decât prea târziu despre moartea acestui om deosebit
de indatoritor şi lipsit de irosele unor "excelente ministeriale".
Adunarea articolelor, traducerea lor şi organizarea ilustratiei au presupus o muncă
de aproape un an, eu făcând totul aproape singur, neexistând o "redactie" sau mai ştiu eu
ce alte servicii auxiliare. Cea mai mare parte din texte au fost traduse In limba rranceză de
sora mea Marioara, bineinteles plătindu-i destul de putin aşa cum lşi putea permite pe atunci
muzeul. Abia In toamna lui 1937 volumul a putut n gata pentru tipar şi a apărut In mai sau
iunie 1938; dar asupra acestui moment voi reveni mai departe.
in aceeaşi perioadă, am avut o discutie foarte aprinsă cu prietenul Christescu, in
legătură cu activitatea lui ştiintincă. Se curundase cu totul in politică şi- mi spunea că a
terminat cu ştiinta care nu i-a dat satisfactia la care se credea îndreptâtiL in cele din urmă
argumentele mele I-au convins şi a inceput să lucreze temeinic la studiul Organizarea militari!
a Dac iei romane, publicat chiar în 1937 în seria de lucrări editate de fundatia Carol l (al cărui
director era Al. Tzigara - Samurcaş), conducătorul seriei amintite nind C.C. Giurescu.
E interesant de precizat că, deşi el era numai profesor la Liceul "Gh. Şincai" (la
examenul de capacitate pe tară reuşise primul, iar în 1929 îşi dăduse şi doctoratul) şi asistent
onorinc la catedra lui Lambrino (predând orele de seminar de epigrane latină, dacă nu mă
lnşel), publicase două lucrări de sinteză (pe lângă numeroase articole), In timp ce trei dintre
cei patru profesori universitari de istorie antică (Lambrino la Bucureşti, Emil Panaitescu la
Cluj şi Paul Nicorescu la Iaşi) publicaseră mult mai putine studii temeinice. Cartea lui
Christescu a fost bine primită de specialişti şi, deşi e nresc ca unele dintre concluziile lui de
acum patruzeci de ani să nu mai corespundă stadiului actual al cercetărilor, este încă singura
sinteză asupra problemelor tratate de el.
La Inceputul lui 1938, am prezentat cartea Academiei, candidând la premiul "Vasile
Pârvan", pentru care lnaintasem şi eu un mic volum - L 'art prehistorique en Roumanie - asupra
căruia voi reveni. Referatele au fost favorabile pentru ambele lucrări şi Sectia istoricll a
Academiei le-a Inscris pe amândooă pentru premiul amintit (câte jumătate necare, adică
15.000 lei). Dar in cursul primăverii, când trebuiau decernate premiile, Ministerul de Interne
a Intervenit şi am fost şterşi amândoi de pe listă, iar premiul pe 1938 n-a mai fost decernat.
De altfel, până la data când scriu aceste rânduri, cred că sunt siogorul dintre elevii Joi Vasiie
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,., • on din 11eneratla de dupA rllzbolul lntregiril neamului, care nu am primit acest premiu.
J
In 1 976, Academia Re'publicii Socialiste România mi-a decernat InsA unul dintre

,. ,miii• ule, pentru volumul
\hrldlano.

Arta

preistoricA în România, apAr,ut In 1974 la editura

I n alti ordine de Idei, la Inceputul lui 1937 s-a comunicat in cbip oficial cA In luna
••11101 w va tine la Bucureşti Congresul International de Antropologie şi Arheologie
prol•turlrA, continuind seria care precedase rrgaoizarea congreselor de ştllnte preistorice
ti prutol•lorke (despre care am vorbit). FIInd sigur cA la acest Congres vor veni şi multi
or hoolual strAini, dornici sA viziteze neapărat şi Muzeul National de Antlchiliti, am intrat
pul In In panicA: vitrinele noastre, aduse din vecbiul local de la Universitate (cu ellceptla
, •Iuru flicute In 1932), aveau o vârstă matusalemică, fiind ele lnşile adevArate piese de
mu1ou, cAci datan din secolul trecut şi erau cu lotul lmproprii pentru o ellpunere modernA
• ,·ulocllllor.
Am Inaintat atunci un memorin ministrului ÎOviitiimintului, Dr. C. Angelescu,
orllindu-1 situatia şi solicitind o subventie de 200.000 lei pentru instalarea unor vitrine noi,
ct.uarece altfel ne vom face de rAs. Ulterior am afial cA, la o reuniune a comitetului de
ur aanlzare a congresului, din care fiicea parte şi Andrieşescu, ministrul a ad'" memoriul
n.. u �1 1-a Intrebat pe Andrieşescu ce spune despre aceasli problemA; el a rAspuns, In cbip
nr ..c, d am dreptate şi astfel mi s-a aprobat suma cerută.
A inceput atunci o activitate febrilA in legaturii cu zecile de vitrine de care era nevoie
P"nlru a mobila ambele etaje ale muzeului şi a putea scApa de toate vechiturile, suma fiind
do fapt, destul de micA, timpul prea scurt, iar banii dându-ni-se abia In primiivarii. Spre
norocul nostru, de câtiva ani, dupii moartea şefului gardian Gh. Biiliişoiu (care luase locul
lui Moş Ion), in acest post fusese numit Gh. Stanciu, lAmpi ar de meserie, care renuntase la
atollrrul sAu din cauza crizei economice. Am organizat atunci un adevArat atelier de
timpiArle - in camera de la subsol, unde a fost, ulterior, camera de lucru a asistentilor Didi
Alnandrescu şi D. Vâlceanu ai Institutului de Arheologie · , Staociu aducându-şi de acasA
"hancul" de IAmplărie şi toate sculele necesare. Planurile diferitelor vitrine le-am desenat
ou · unele mai mari şi "lai adânci, altele mal mici şi mai putin adânci, tinind seama de
camerele In care trebuiau instalate şi de piesele ce trebuiau ellpuse, iar Stanciu a cumpărat
moterlalele şi a inceput sA lucreze, ajutat de ceilalti paznici. în acelaşi timp m-am dus la firma
.... lchel" - al cArui sediu era pe actualul bulevard Bălcescu, şi am comandat o vitrinA cu
peretii de otel, groşi de 2 cm, pentru ellpunerea tezaurelor muzeului: coiful de aur de la
Pohona-Cotofeneşti şi 60 de piese (din totalul de 80) din tezaurul (pe atunci considerat scitic,
a.•lizi socotit tracogetic) de la Craiova, restul de 20 de piese nind riimase, conform unei
conventii, la Berlin (unde fuseserA piistrate şi celelalte, până In 1936). Şi aceasli vitrinA, a
clirel jumiitatesuperioară se cobora pescripete In cea inferioarA, avind deasupra un "capac"
de aceeaşi grosime ca şi peretii, a fost necutată tot după schitele mele, inspirându-mii dupii
vechea vitrină care adăpostise tezaurul de la Pletroasa In vechiul local de la Universitate
(piinii la incercarea de furt şi depozitarea lui la Banca Nationali, ellpunându-se In muzeu
numai copia tezaurului). Dupii cum se ştie, originalul fusese trimis In Rusia In timpul
rAzboiului, in 1916 şi inapoiat In 1956. Numai aceasli vitrinA metalicA a costat 50.000 lei, iar
crlstalurile şi geam·urile pentru cele câteva zeci de vitrine de lemn au costat şi ele cam tot atât.
I n legAtură cu aceste cristaluri, merită sA fie amintită o scenă destul de nostimA.
Ducându-mă la fabrica " Zwolfer" de pe Calea Grivitei (lângii garii) sA comand
cristal urile şi geamurile pentru vitrine • potrivit dimensiunilor fiute lmpreună cu Stanciu
şl arătându-mi-se un deviz-ofertă care depăşea cu putin suma de 50.000 lei, l-am rugat pe
director sA trecem intr-un birou unde sA putem vorbisinguri. Mi-am dai Imediat seama, după
cum m-a privit şi după cum s-a uitat la colaboratorii lui, cii se aştepta sA-i cer, intre patru
ochi, obişnuitul ''Spert" pentru această serioasA comandA. Când a vAzut ci nu-i cer decât o
oareure reducerea pretului, noi având bani relativ putini şi multe de făcut, a respirat uşurat,
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a mal redus vreo 2.0041 de lei şi a encutat comanda cu toată precizia cerută. Un mic dar tot
am primit, din propria lul lnltlativl, trlmltându-mi-se un presse-papierdecristal, gros de vreo
J cm, fi cu laturile de 12 cm, In Interiorul ciruia sunt gravate literele V. şi D.
Prin luna februarie sau cel mai târziu marde a acelui an s-a linut obişnuita adunare
generali anualA a Asoclallei Academice Vasile Pârvan a foşdlor membri al Şcolii Române
din Roma, convocată pentru depunerea gestiunii fostului comitet şi alegerea altuia. Câţiva
ani de-a rindul fusese preşedinte Emil Panaltescu, directorul Şcolii Române din Roma, dar
duplli aceea loii ne-am gândit, cu drept cuvânt, eli el nu poate n un preşedinte permanent;
In 19JJ(crecl) a fost ales preşedinte Alexandru Marcu, In anul urmAtor Al. Busuioceanu, apoi
Gr. Florescu şi, In 19J6, Radu Vulpe, respectându-se oarecum ordinea seriilor In care aceşda
fuseserA membri ai Şcolii, dar linându-se seama de activitatea lor ştiinlineli şi de interesul
pe care-I arătaseră intre timp pentru Asocialie. ln 1937 am fost ales eu preşedinte şl ln 1938
a fost ales Mac Consstantinescu.
Terminind cu problema vitrinelor muzeului, după ce am ,,ansat" comenzile, am
socotit eli pot respira pulin In vacanJa de primăvară şi, la solicitarea citorva colege ale
Hortansei de la liceul "Carmen Sylva" - Intre care şi directoarea, doamna Dimancea -,am
organizat o excursie de 17 zile In Italia. Au pardcipat la această excursie In special profesori
de liceu - inclusiv prietenul Pompiliu Constantinescu cu soţia, care au făcut atunci prima
ieşire din Iară. Am fost In total 16 participanli, dintre care 15 cu plată şi conducătorul firi
plati, acestea ftind _condillile nxate de agenlia din Bucureşd a organizaliei italiene de turism
ENIT. Pe baza programului Intocmit de mine, ENIT s-a Ingrijit intr-adevăr de tot, in Italia.
Obllnerea valutei a fost mal grea, dar ajutat de un prieten am trecut şi peste acest hop, la
inceputul vacanlei pornind la drum. Prima etapă a fost Postumia (astăzi Postojna, in
Iugoslavia), unde am văzut lntiia oari splendidele grote, amenajate pentru turism in cele
mai bune condilli, un trenulel purtându-ne câţiva kilometri prin sili uriaşe (Intr-una dintre
acestea celebrul Mascagni dirljase un concert cucâlva ani mai Inainte) şi galerii lungi, uneori
cam strâmte. Dupi aceea am vizitat eliteva oraşe · Venella, FlorenJa, Roma, Neapoli (inclusiv
Pompel, Capri şi Sorento), lar la Intoarcere Pisa şi Milano - făcând şi o plimbare la Lago di
Como - Fiume, Abazzia, Zagreb şi Belgrad.
Molii dintre membri grupului nostru mai fuseseră In Italia, dar le-am arătat locuri
şi lucruri cu totul noi pentru ei. Profesorul Gheorghiu, de la Seminarut Pedagogic, mi-a spus
ci mai fusese de trei ori la Venelia, dar abia acum o cunoaşte cu adevărat. E drept eli a fost
pulin cam obositor, dar s-a cllilitorit foarte comod, cu clasa a D-a, nu eu clasa a m-a, şi n
am dormit In tren decât prin Iugoslavia şi o noapte Intre Milno şi Fiume. Pentru Hortansa
şi pentru mine, a fost noui numai vizitarea Grottei Azzura de pe Insula Capri, care Intr
adevăr e incântătoare.
Centrul Romei elipătase şi el o lnfilişare cu totul diferită de aceea cu care noi ne
oblşnuisem In anii 1926-1928. De-a lungul forurilor romane e:idstaseră străduie Inguste, cu
case meschine, vechi - nu erau Insi monumente istorice, dar In zidurile lor se vedeau
fragmente arhitectonice antice. Totuldidea o impresie destul de neplăcută şi, in acelaşi timp,
ascundea multe monumente şi alte ruine Importante. Acum acestea fuseseră lnliturate
("demolate", cum se spune acum) şl ln locui tor fusese construit un niare bulevard, de la Forul
lui Traian pâni la Coliseu, bulevard numit atunci Via deil' lmpero (care după războiul din
Abisinia), iar ulterior Via dei Pori Imperiali. In felul acesta se deschisese nu numai o minunată
arterlli modernA printre forurile imperiului, dar se puneau in valoare şi toate monumentele
din stânga acestora, pâni atunci aproape total ascunse privirii.
Am fllicut, in eorpore, şi o vizită la Şcoala Români din Roma, In noul local, construit
pe un teren donat de Prlmllirla Romei, după planurile intocmite de arhitectul Antonescu, în
Valle Giulia · peste drum de Şcoala Englezi şi de Muzeul de Artă Modernă. Câtă deosebire
de vechiul local, In care ne.petrecusem noi cei aproape doi ani! Am fost primili chiar de Emil
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r-.Jt•oca, directorul de atunci al Şcolii şi - după ce ne-a arătat frumoasa şi incântitoarea
..U • biblioteci şi citeva dintre micile apartamente ale membrilor - ne-a poftit Intr-un salon

• ro.-.pe�. oferindu-ne o mici gustare. Tinind seama de faptul ci şda de cele lnlâmplate
le '"'' "' " comitetului Asociatiei foştilor membri ai Şcolii Române din Roma cu câtlva ani

tulnto, trrbule sA recunosc ci atitudinea lui a fost ireproşabilă.

Restul primAverii şi primele două luni ale verii s-a lucrat Intens la muzeu pentru
nKalaru vltrlnelor ,deşi uneori oamenii, poatesuprasolicitati, se mai abiteau după amiazA
• la program, cinstlndu-se cu câteva pâbirele. N-am putut suferi niciodati oamenii care
bo .. peste mAsurA, dar in principiu îi Intelegeam pe Stanciu şi pe ceilalti; totuşi atunci nu
patoam n IngAduitor, având de terminat Intr-un timp scurt câteva zeci de vitrine, iar lndati
ro vor n montate, dupA aducerea geamuri lor şi a cristalurilor, trebuia si trecem la expunerea
pt.wlor.
Putin mal Inainte se intimplase insi un incident pe atât de neplăcut pe cât de
Mllfleptat. Intr-o searA, când eram la pArintii mei la masă, am fost chemat la telefon la
l'rofoctura Politiei Capitalei, nind rugat si vin urgent, cici fuseserA descoperite unele
ub�te furate de la muzeu. M-am dus într-un sonet şi, spre uluirea mea, l-am găsit acolo pe
!'ttorArescu, atunci ''şeful gardian" al muzeului (după Moş Ion şi inainte de Stanciu), care
l'larue dteva obiecte de argint din depozite şi fusese prins când Incerca si le vândă: un
wrvlclu de cafea, donat pe vremuri de familia lui Mihail Kogălniceanu - toate piese cu totul
moderne, pAstrate In depozite, neputind n ellpuse. Morirescu le luase singur din podul
rlldlrll anate In curtea muzeului, unde atunci erau Instalate unele dintre depozitele noastre.
l'lnl la numirea mea ca dlrector, ln afară de celedoui-trei camere ocupate de familia Nestor,
multe dintre celelalte IncAperi erau nu numai nefolosite, dar chiar nefolosiblle In starea In
rare se an au. La parter, pe lângă camerele ocupate astizi - când scriu - de laboratorul
fotOKranc al lr.stltutului de Arheologie şi de biroul lui Nestor, se ana marele grajd al Casei
Macca (pAstrind lncă stanoagele cailor), iar alături o remiză pentru trAsuri, şi una şi alta
pavate cu bolovani de râu. La etaj erau două camere şi două poduri, unul deasnpra grajdului
şi altul deasupra remizei de trAsuri, fără uşi intre ele. Ultima era plină cu cirli ale Casei
!;coaie lor, care multi ani n-a vrut si le evacueze.
Pentru a asigura depozitarea unora dintre colectiile vechi şi amenajarea unor camere
de lucru, In anul l937 1-am rugat pe Nestor si se mute, precizându-i ci nu intentionez si mă
mut eu acolo, (ca director aş n avut dreptul si locuiesc la muzeu). ln lnciperlle ocupate până
atunci de el am instalat un laborator ceramic şi trei camere-birouri, una pentru mine, una
pentru Nestor şi alta pentru ceilalti asistenti, toti aducându-ne acolo meterialele recoltate de
pe şantlere spre a le putea studia. In podul de deasupra grajdului am organizat un depozit
pentru câteva colectii ce nu aveau "nici in elin nici In mâneci" cu adevăratele antlchltiti, iar
la parter grajdul şi remizele au fost transformate şi ele In depozite cu rafturi, depozilând
sistematic, In dteva sute de cutii de carton, comandate special In acest scop, toate colectiile
vechi ale muzeului. In felul acesta se poate spune cA, pentru prima dati de la Tocliescu,
diferitele colectii vechi erau depozitate cum trebuie, putând n cercetate şi studiate de cel
Interesati. Şi, pentru a termina cu furtul de la care am pornit această paranteză privind
depozitele, aproape nu mai este nevoie si spun ci Morirescu a fost destituit şi probabil a fiicut
şi ceva puşcărie, deşi ia proces - chemat ca martor al apărArii -am arătat cA pinA atunci fusese
un om de nădejde şi nu-mi explicam fapta lui, ceea ce cred ci i-a adus diminuarea pedepsei.
In sfârşit, a venit şi luna iulie,j Yitrinele au fost terminate, cristalurlle montate şi am
putut incepe ellpunerea obiectelor. In toate vitrinele de la etaJ am expus, aJutat de Dorin,
colectiile preistorice şi putinele materiale din perioada migratlllor, pe care le avea atunci
muzeul, Iar la parter a lucrat Melalla, expunând colectiile greco-romane, inclusiv unele
statul şi piese epigrance mai mici, dar şi nelipsltul "Cetitean de la Tomis", chiar la Intrare.
Ar n fost normal, desigur, si instalăm la parter colectlife preistorice şi la etaj pe celelalte,
pentru ca vizitatorii si le poati vedea In ordinea desfiişurArli lor cronologice, dar nu ne
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puteam permite să suim monumentele grele la etaj, neştiind ce rezistanli avea tavanul
parterulul. Din păcate, ca de obicei, Metua lucra incet , nu din rea volnli, ci gratie firii lui,
IIŞII Incit a terminat abia in ajunul deschiderii Congresului. Oricum, lotul s-a slărşit cu bine,
Iar cind arheologil veniti la Congres au vizitat muzeul, au fost desrul de plicul surprinşi ci
au purul vedea atât de multe lucruri interesante, chiar daci localul nu era deloc adecvat.
Pentru intâia oari, de altfel, erau amplu expuse obiectele preislorlce descoperite In
săpirurlle din ultimii 15 ani, c;are schimbaseri cu torul fata sectiei de prelslorle a muzeului.
Trebuie să mentionez insă ci, daci am obtinut la timp subventia acordati, faprul s
a dalorat intelegerii deosebite arătate de profesorul Minovici • direclorul lnstirurulul
Medico-Legal şi fac-lorum in comiterul român de organizare a congresului • ajutat de
doclorul Iorgulescu, secretar general al congresului. îii ziua lnceperil lucririlor, doclorul
Iorgulescu m-a rugat stăruitor să primesc să fiu secretarul sectiei de arheologie preislorici
• şi, desigur, nu .-am purul refuza, tinând seama de imprejuriri. Spre uluirea mea, peste
citiva ani, Intr-o dare de seamă iscălită de Corneliu Mateescu şi M. Petrescu-Dimbovita,
publicati In "Revista de preistorie şi de antichită(i na(ionale" condusă de Andrleşescu, am citit
ci aş li fost numit secretarul sectiei "la propunerea lui Andrieşescu". Dar aşa se scrie uneori
isloria!
Cu prilejul acesrui congres, atât Andrieşescu căt şi Lambrlno, care • potrivit legilor
- s-ar li cuvenit să predea muzeului piesele descoperite In săpirurile conduse de el, au tinut
fiecare să organizeze cite o mici expozitie proprie. Andrleşescu, In sala Seminarului de
prelslorie de la etajul IV al Universitătii, iar Lambrino in sala bibliotecii de islorie veche de
la etajul ID, unde a expus o serie de piese descoperite la Histria. Cu un an sau doi mai Inainte
el mai organizase la Academie, in fosta casă ''Banu ", o mici expozitie cu piese de la Histria.
iri expozitia lui Andrieşescu, printre diferitele obiecte preislorice, se anau şi cele
descoperite In mormănrul de la Agighiol, deşi erau - după toate legile · proprietatea Muzeului
National de Antichititi; nu numai ci nu le predase muzeului, dar nici nu ni le arătase
vreunuia dintre noi. La plecare i-am spus lui Andrieşescu ci m-am bucurat ci a trebuit să
aibi loc acest congres ca să le pot vedea şi eu, directorul muzeului, care, legal, eram
proprietarul lor, ceea ce 1-a făcut să se cam zbârleasci.
Paralel cu strădaniile pentru reorganizarea muzeului in vederea congresului, un
colectiv de la Directia Presei, sub conducerea lui Alexandru Bidăuti, din care făceam şi eu
parte • lucra până seara târziu la pregătirea broşurilor şi volumelor ce urmau să constirule
materialul documentar şi de propagandă destinat pavilionului României de la Expozitia
Internationali de la Paris, programată tot in vara lul 1937. Activitatea aceasta se desfăşura
In colaborare directă cu subsecretarul de stat de la Ministerul dt Externe din vremea aceea,
Viclor Bidulescu, el dându-şi toată silinta ca lucrurile să fie făcute cât mai bine.
S-au realizat cu acest prilej multe broşuri bine concepute, cu loate ci, de multe ori,
venea "de sus" : peste noapte - ordinul să schimbăm textele sau ilustratiile. Succesul
pavilionului românesc a fost asigurat însă şi daloritiacestei activititi. Este drept să amintesc,
pe lângă energia şi priceperea lui Bidiuti, ci la reuşită a contribuit şi interesul arătat zi de
zi de ministrul Bădulescu; lucra uneori cu noi până seara târziu, ceea ce nu prea făceau multi
miniştri! Ce mare diferentă între el şi predecesorul lui, Savei Rădulescu, increzut şi distant
fali de colaboratori.
Tot arunci s-a tipărit şi volumul meu L'an prehistorique en Roumanie; scrisesem
această lucrare cu doi ani inainte, la invitatia lui Busuioceanu, editorul unei colectii de artă,
dar el renuntase ulterior la publicarea seriei. Şi volumul meu, ca multe dintre broşurile şi
volumele editate in vederea expozitiei de la Paris, s-a tipărit la tipografia "Luceafărul", In
conditii grafice excelente, planşele liind - sunt sigur - printre cele mai bine imprimate planşe
cu piese arheologice până arunci la noi, stirnind chiar admiratia unor specialişti străini.
Revenind la congresul de la Bucureşti, amintesc că i-am insotit aproape permanent
pe profesorul Leon Kozlowski de la Low (nu mai era prim-ministru al Poloniei•••) şi pe
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proresorul Kostrzewski, de la Poznan (acesta a murit acum un an, în vârstă de 84 de ani, inci
In plină activitate). Păstrez şi acum rotograna răcută cu noi trei pe ruinele castrului roman
de la Drobeta; eu la mijloc, între cei doi proresori mai în vârstă, deşi la ei acasă nu se prea
ln!elegeau.

Ca de obicei, după terminarea congresului au urmat unele excursii, cu un tren special
rormat numai din vogoane de dormit; s-a mers întîi la Constanla, pentru o vizită la Histria,
Iar după aceea în Bucovina şi am ajuns la Cluj, trecând muntii pe la Oituz. După inerenta
agitatie a acestor deplasări am respira! şi eu putin şi am reluat munca pentru Dacia ;
rotograni, desene şi apoi corecturi; toată toamna lui 1937, întreaga iarnă şi primăvară a lui
1938 n-am avut răgaz, iar volumul a apărut abia în iunie. Singura "pauză" · fortată - a fost
una din lunile de iarnă, când a trebuit să mă internez la spitalul Colentina, lmbolnAvindu
mă de scarlatină. Iar in acest răstimp a murit sora mea Nela (Cornelia), In vârstă de numai
JO de ani şi n-am mai putut-o vedea nici la înmormântare.
intre timp avuseseră loc schimbările politice cunoscute, din primăvara lui 1938, şi In
chip firesc - am prezentat primul volum (V-VI- 1935-1936) din Dacia , publicat de mine,
episcopului Colan de la Cluj, noul ministru. Ţin să amintesc că pe coperta Daciei • atât la
acest volum, cât şi la celelalte publicate de mine după 1940 • am omis intentionat să pun şi
numele meu, In calitate de director al anuarului nostru, multumlndu-măsă indic: "Fondateur
Vasile Pârvan", spre deosebire de Andrieşescu, care • când publicase volumul ID-IV - lşi
pusese şi numele său pe copertă.
Am socotitcă e suftcient să precizez, pe pagina a doua a copertei, că toată corespondenla
pentru Dacia trebuie să mi se adreseze în calitate de director al publicatiei, iar in prefală să
arăt eforturile depuse pentru continuarea operei Magistrului Pârvan şi să multumesc
acelora care m-au ajutat să duc la bun sfârşit o muncă nu tocmai uşoară.
Prin luna februarie sau martie 1938 au ajuns in discutia consiliului profesoral al
Facultătii de Filosone şi Litere propunerile pentru crearea unor conferinte pe lângi
diferitele catedre, cerute de profesorii titulari ai acestora, destinate multora dintre ''tinerii"
ce se anrmaseră şi putinilor docenti ce mai rămăseseră. Văzând că Andrieşescu nu face nici
o propunere pentru mine, P. P. Panaitescu 1-a intrebat: "Dar dumneata, domnule Andrieşescu,
nu ceri o conferintA pentru Vladimir?"; Andrieşescu i-a răspuns: ''el (adică en) este acum
directorul Muzeului şi, pe de altă parte, nici nu ne prea intelegem" - ca şi cum aceasta ar n
trebuit să ne conditia sine qua non pentru ca cineva să poată ocupa un post de conferentiar
la catedra de arheologie! Era probabil indispus de faptul că incepuserA să se arate roadele
activitălii mele la muzeu şi, poate şi pentru că, intr-un foileton din ziarul "'Cuvântul"' ,
deplânsesem starea In care ajunsesearheologia românească după moartea lui Vasile Pârvan.
La sfârşitul lui Iunie 1938 am plecat la săpături cu Simion Barta, "gardian"la muzeu,
care - in lipsa unui post pentru un adevărat laborant - făcea şi oftciul de laborant, lntreglnd
ceramica cu o pasiune care depăşea • din păcate • cu mult indeminarea lui. Cu el am
intreprins a doua campanie de săpături la Traian, încercând de data aceasta să degajez
câteva complexe, fără să reuşesc decât partial; banii erau putini şi n-am putut lucra decât
două săptămâni, cu o echipă nu prea numeroasă.
Poate e bine să adaug (acum, In 1981) că Incercarea aceasta de degajare Integrali a
resturilor unor locuinte distruse de incendiu am făcut-o cu mult Inainte de an luat cunoşllnti
de metoda folosită de colegii sovietici pentru cercetarea aşezărilor trlpollene, recenta
anrmatie a unui coleg ieşean - care a sustinut că de la ei am Invitat acest lucru - nlnd cu totul
neintemeiată. Daci, de cele mai multe ori, noi ne multumeam să săpim tranşee şi suprafete
miel, eram siliti să procedăm aşa din pricina fondurilor insuficiente, necesare unor lucrAri
de mare amplasare. De altfel, chiar din 1925, la Gumelnita, pe lângi şanturlle de control
stratigranc, am săpat şi o suprafală de 100 mp, tocmai pentru a putea cuprinde In Intregime
resturile locuintelor, ce se întindeau şi In terenurile vecine; acestea nlnd plantate cu vii, m
au Impiedicat să lărgesc suprafetele săpate şi să degajez complet resturile locnlnJelor.

131
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

�

l:u atât mai putin exactă este şi afirmatia că introducerea metodei de săpături ample
ti de degajare a complexelor de locuinte preistorice i se poate atribui lui Nestor. Este suficient
să se compare planurile săpăturilor sale din 1948-1950 din nordul Moldovei - câteva şanJuri
de control - , cu planurile mele de la Hăbăşeşti din acelaşi an (şi, ulterior, ale celorlalte
săpături întreprinse de mine), şi se va vedea cât de tendenJioasă este anrmaJia colegnlui
ieşean. Ea trebuie atribuită faptului că în 1950, cu prilejul vizitei mele la şantierul de la
Poiana, unde el făcea parte din colectivul colegului Radu Vulpe, n" m-am arătat deloc
convins de explicatiile date cu privire la stratigrana aşezării. Dar - cum am mai spus - aşa
se scrie istoria şi de cine nu o cunoaşte şi de cine nu vrea să o cunoască.
Revenind la Simion Barta, îmi dădusem seama şi până atunci ce sunet cinstit şi ce nre
devotată avea acest om. Era de fel de lângă Ai ud (mi se pare din comuna Gârbova). lii timpul
săpăturllor din anul 1938 de la Traian am locuit in aceeaşi casă cu el (dormea in tindă, uşa
spre camera mea nlnd permanent deschisă şi, Inainte de adormi, ne spuneam unul altuia
toate pAsurile). Mâncând la aceeaşi masă şi lucrând cot la cot, zi de zi, i-am putut aprecia
calităJile. De fapt, numele lui de familie fusese Boartă, dar - in actul de naştere - stăpânirea
ungnrească dinainte de 1918 ii maghiarizase numele, transformându-l ln Barta. Din anul
acela m-a iiiSO!it la toate săpăturile: la Traian in 1940 şi 1951-1952, la Cârna in 1942, la Rast
şi Basarabi in 1943 şi 1950, la Hăbăşeşti in 1949 şi 1950, până s-a ImbolnAvit grav prin 1953
sau 1954, se pare de cancer, murind in 1956 in chinuri cumplite, după ce zăcuse doi sau trei
ani fără să se poată scula din paL
La Hăbăşeşti, Intr-una din zile,Petrescu-Dâmbovi!a a exclamat cu o nuan!ăde mirare
In ton (nu ştiu de ce!): "Dar Simion line cu adevărat la dvs"- ca şi cum ar n fost singnrul om
de pe lume care a avut asemenea sentimente fală de mine! •
Eu nu aveam de ce să mă mir, deoarece tot timpul, la muzeu şi la săpături, m-am purtat
prieteneşte cu Simion, chiar dacă uneori avea parte şi de câte o mustrare mai severă, când
bea ceva mal multă Julcă decât trebuia.
Era mic, destul de indesat, purta mustaJă roşcată şi stufoasă răsucltă ungnreşte şi,
cum am mal spus, uneori ii plăcea să bea câte o Juică in plus; era Insi muncitor, pasionându
se şi el pentru cioburi şi fiind fericit când constata că unele "se potrivesc", existând deci
posibilitatea de reconstituire a vaselor, mai ales că şi inainte de 1940, dar şi după aceea - când
am numit-o pe Georgeta Pallade laborantă en titre la muzeu, in postul nou creat - el işi dădea
toată osteneala să intregească vasele cât putea de bine.
La sfârşitut săpăturiJor din anul acela, am plecat in concediu cu Hortansa şi cu
Carmen la Buşteni. Iar pe când ne anam acolo, am citit - cred la 1 august - la rubrica
"lnformaJii" din ''Universul"- că am fost indepărtat de la directia muzeului, măsură la care
mă aşteptam.
M-am Intors repede la Bucureşti pentru intocmirea unui proces-verbal de predare
primire, nu atât a colecJiilor, pe care nu mi le dăduse nimeni In primire cu nici un fel de act
atunci când fusesem numit director, ci a fondurilor, câtă brumă mai erau, ca şi a actelor
justlftcative pentru banii cheltuiJi. Procesul-verbal I-au semnat şi Metaxa şi Dorin , iar eu
m-am Intors mal mult sau mai puJin liniştit la Buşteni, consolându-mă de cele lntămplate prin
excursii singnratice pe crestele munJilor. în felul acesta se poate spune că am luat o vacan!ă
de doi ani la arheologie.
în aceşti ani am continuat totuşi să predau limbaelenă la Institutul de fete "Pompilian"
de pe Calea Rahovei, singura şcoală secundară la care am funclionat vreodată. Deşi multe
eleve nu se prea prăpădeau cu lnvă!ătura, câteva lşl dădeau osteneala şi ajunseseră să facă
mari progrese, deşi elena nu se preda decât două ore pe săptămână, In ultimele douA clase
(iar mai târziu numai in ultima clasă).
Doream totuşi să nu pierd timpul zadarnic şi, in iarna 1938 şi in anul 1939, am
colaboratla ""Convorbiri literare.., publicind destul de multe recenzii, nu numai priviud unele
cArti de istorie, ci şi unele de literatură, L D. TorouJiu, directorul de atunci al ""Convorbirilor""
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ti proprietarul tipograftei "Bucovina" (unde se tipărea revista), imi dădea in fiecare lună
cite un teanc de cărti să le recenzez, plătindu-rnă lunar câteva mii de lei. in aceeaşi perioadă
IIM rost angajat procurlst al unui proprietar de rabrici din Ploieşti şi Braşov, lucrând pentru
el până spre srârşitul lul 1939; datorită erorturilor mele, câştigase multi clienti in Bucureşti,
slllndu-i astfel pe concurentii din capitală să incheie o conventie, după aceea a socotit că nu
mal avea nevoie de serviciile mele, dându-mi legiuitul preaviz.
Din rericire, la Inceputul lui 1940, rosta colegă Maricel Urianu, secretara directorului
Presei, auzindu-1 pe noul subsecretar de stat Radian (ziarist de meserie) că se plânge de raptul
că - deşi sunt multe de răcut - nu sunt destui colaboratori, i-a vorbit despre mine; am rost
chemat şi reangajat, in conditii chiar mai bune decât inainte din punct de vedere al salariului,
dar până la noul buget (care lncepea la 1 aprilie) - "nebugetar".
Acest nou serviciu (eram acum "mâna dreaptă" a prietenului Alexandru Bădăută)
nu avea, evident, nici o legătură cu arheologia şi cu cioburile şi ulcelele noastre. Mă voi opri
lotuşi asupra unor imprejurjiri din primăvara şi vara lui 1940, după ce voi aminti şi câte ceva
din ce s-a mai intămplat in această perioadă la muzeu.
in chip firesc, Hortansa liind In continuare şer de lucrări la muzeu, Imi povestea ce
se lntâmplă acolo; am anat astfel curând, chiar din septembrie 1938, că Lambrino răcea
demersuri să ne numit director. Din punctul lui de vedere această dorintă era roarte firească,
şi deci nu-i puteam reproşa nimic. Dar rormalitâtile de numire au durat câteva luni şi decizia
n-a apărut decât in decembrie sau chiar la 1 ianuarie 1939, cu erect retroactiv, pe data de
1 septembrie 1938 şi lot de la această dată i s-a plătit şi meschinul salariu de director. Luându
şl postul In primire numai la 1 ianuarie, a vărsat suma respectivă In c;tsa muzeului, aftrmând
ulterior că nu s-ar n interesat de muzeu decât multe luni după IndepArtarea mea. N-am
crezut in această explicatie, de vreme ce i s-a plătit salariul de la 1 septembrie, iar raptul In
sine nu are prea mare importantă.
in schimb, este interesant de notat că - deşi până atunci nu se putuse· intelege deloc
cu Nestor, care-I critica pe toate cărările - acum s-a innodat Intre ei o adevărată prietenle,
în virtutea căreia, până de curând, In ultimii ani, Nestor Il apăra ori de câte ori era adus In
discutie raptul că Lambrino rămăsese în străinătate din 1944.
Mai grav pentru conceptia lui Lambrino, în legătură cu activitatea de cercetare
arheologică este insâ un rapi care trebuia consemnat pentru Istoria arheologie! româneşti;
la stabilirea planului pentru campania de săpături din vara anului 1939, a reruzatsă dea bani
şi pentru şantierele preistorice, sustinând că s-a lucrat prea mult In acest domeniu, iar toată
lumea care doreşte sâ racă săpături, să lucreze la cetătile greceşti şi romane. Dorin a acceptat
şi a săpat la o cetate din Dobrogea de sud, pe atunci considerându-se că poate n identiftcată
cu Arrubium, dar se pare că această identificare s-a dovedit acum a n greşită; Hortan.sa a
reruzat In schimb să-şi schimbe specialitatea şi de aceea nu i s-au repartizat bani de săpături.
A existat totuşi o exceptie - bineinteles privindu-1 pe Nestor - căruia i s-au dat sume
serioase pentru continuarea lucrărilor de la Sărata Monteoru, continuate timp de câteva
decenii, despre care, aşa cum am mai spus, n-a publicat insă decât roarte putin. Această
exceptie dovedeşte Că "printipurlle" afişate erau de rormă, pentru a impiedica continuarea
actlvitătii sotiei mele; se pare Insi că lui Dorin li era indirerent ce obiective cercetează.
La un moment dat, având destul timp liber, am Intrebat prin Hortansa, dacă pot veni
la muzeu să citesc In bibliotecă; mi s-a dat un răspuns negativ, categoric. AceastA mlsură era
cu atât mai nedreaptă, cu cât biblioteca muzeului, atâta cât.A era In 1938 (şi apoi citA va n
In 1945) a rost cu adevărat o creatie personală a mea. Când am luat conducerea muzeului,
toată biblioteca se rezuma la vreo două-trei sute de volume, de pe vremea lui Tocllescu,
lipsind orice colectie de reviste de specialitate. Numai colectia revistei "Prahlstorlsche
Zeitschrift" • procurat.A In 1928, In timp ce noi eram la Roma - f'icuse exceJICie, dar ea a
disJJăn!t In cursul mutării Seminarului In noul local al UniversitAtii.
incepând din toamna lui 1935 (după cum se poate vedea In arhiva muzeului) am
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npedlat z•rl şi pm1te sute de scrisori către toate institutiile similare din străinătate şi către
dlr•qlll• diferitelor periodice, solicităndu-le schimbul cu anuarul Dacia - volumele 1, 11 şi
I I I - I V apărute până atunci şi anuntând că in scurtă vreme va apărea şi volumul V-VI; destul
de curlind au inceput sâ sosească la muzeu numeroase reviste şi chiar cărti pentru recenzii.
1\r•eaşi operatie am reluat-o apoi din vara lui 1940, asigurând în câtiva ani instrumentele
ştiintince de lucru tuturor arheologilor români şi constituind adevărata bază a actualei
biblioteci a Institutului de Arheologie, îmbogă!ită substantial începând din 1956 de-a lungul
n1ultor ani, când am a\·ut şi sarcina de a conduce şi serviciul de schimburi al Institutului.
in iarna lui 1938 (sau în 1939) s-a decretat o nouă reformă a învătământului superior;
unul dintre articolele ei mă interesa direct, deoarece prevedea că orice docent universitar
care a tinut cursuri de docentă cel putin in trei ani, va li proclamat conferentiar definitiv în
specialitatea respectivă. Am înaintat şi eu o cerere decanului Facultătii de Filosofie şi Litere
pentru a mi se elibera o adeverintă doveditoare că am tinut lectii în toti anii ''şcolari" din
1930-1931 până în 1936-1937. E adevărat că, în 1934 sau 1935 a trebuit sâ întrerup lectiile
in luna februarie, din cauza unei greve a studentilor, iar în 1937-1938 n-am mai tinut cursuri,
fiind internat în spital.
Pe de altă parte, legile anterioare neprevăzând obligatia pentru docenti de a tine
cursuri regulate, după foarte multe lectii tinute la etajul III (de obicei in amfiteatrul Vasile
Pârvan) - nu mă mai ahăteam pe la secretariat sâ semnez în condică şi cred chiar că în unii
ani n-am semnal aproape deloc.
Pornind de la această situatie, secretarul Facultălii, Marin Popescu-Spineni (ginerele
unui fost episcop liberal de Buzău) - cu care fusesem coleg in anii de studentle şi eram în cele
mai bune relatii - a redactat in aşa fel adeverinta încât să reiasă că aş li tinut numai cel mult
câte 7 lectii, în 3 sau 4 ani şcolari. Chiar dacă ar li fost adnărat, o asemenea adeverintă nu
era in spiritul noii legi, care nu cerea ca un docent sâ li tinut cursuri de-a lungul intregului
an şcolar spre a putea li numit conferentiar, ci numai să ti tinut aceste cursuri in cel putin
3 ani şcolari. 1\m refuzat deci adeverinta şi m-am dus in audientă la decan, profesorul
Constantin Rădulescu-Motru; după ce m-a ascultat, mi-a dat dreptate şi i-a spus lui Marin
Popescu-Spineni sâ întocmească altă adeverintă, aşa cum ceream eu, şi apoi a iscălit-o.
Întrebându-1 pe Popescu-Spineni de ce procedase aşa, el mi-a răspuns că Andrieşescu
i-a indicat sâ redacteze adeverinta in felul acela. Aşadar, după ce refuzase sâ ceară, in consiliu
infiintarea unei conferinte de preistoria suu-estului Europei, la care sâ tiu încadrat, voia sâ
împiedice şi numirea mea drept conferentiar definitiv onorific, C'!m prevedea noua lege. Nu
mi făceam iluzii că ministerul va da atunci curs cererii mele; m-am dus totuşi la secretarul
general, profesorul C. Daşco\·ici (vechi cunoscut al tatălui meu) şi i-am prezentat petitia
împeună cu adeverinta. El m-a sfătuit sâ mă duc in audien(ă la ministrul Petre Andrei, ceea
ce n-am făcut, iar cererea mea nu s-a rezolvat decât în vara lui 1940.
După cum am spus, deşi intâmplările de la Subsecretariatul de Stat al Presei şi
Propagandei n-au legătură cu arheologia, cred că este locul sâ amintesc şi unele dintre
"peripetiile'" mele din primăvara lui 1940.
Curând, după incadrarea mea, Subsecretariatul de Stat a fost transformat in minister
plin, ministru tiind numit LC. Giurescu; a avut prilejul sâ vadă că lucrez acolo chiar în ziua
când şi:a luat postul in primire şi i-a convocat pe principalii colaboratori.
In ultimii ani, când Giurescu a redevenit profesor şi cercetător apreciat, a redevenit
în acelaşi timp şi prietenul pe care-I ştiusem până in 1940, iar in primăvara lui 1976, în timp
ce eram internat ha spital din cauza unui al doilea infarct şi tot atunci se discuta atribuirea
premiilor in Sectia de Istorie a Academiei, el a fost unul dintre cei care au sustinut mai
călduros cartea mea Arta preistorî�o.:J în Romania şi am oblinut premiul "'Vasile Pârvan",
împreună cu alti autori. ( ·u toate acestea. cred că este bine sâ povestesc şi cele ce urmează.
Dupâ instalarea minislrului au inceput preocupările legate de noul buget şi numirile
in posturile bugetare ce se creau, fiind acum \'Orha de un minister cu câteva direcţii şi cu
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multe posturi de completat prin titulari. La directia la care lucram (aceea a propagandei)
.ra director (după cum am mai amintit) prietenul Bădăută; fuseseră prevăzute două posturi
de subdirector, unul de clasa 1 şi altul de clasa a 11-a. Fiind principalul colaborator al Joi
Rlldăolă (directia noastră era, de fapt, cea mai activă - chiar rapoartele înaint;�te zilnic
re�elui de ministru cuprinzând în proportie de 80% date extrase din rapoartele noastre) �i deoarece lucrasem înainte timp de 8 ani în cadrul aceluiaşi minister ( fusesem şi director
de institutie publică) - am solicitat numirea în postul de subdirector clasa 1, cererea sustinută
�i de Bădăută. Spre mirarea noastră, însă am aliat că Giurescu refuză, rezervând acest post
timărului său şef de cabinet Frasin Munteanu-Râmnic.
Încercările mele de a vorbi cu Giurescu au rămas multă vreme fără nici un rezultat;
la inceputul lui iunie, văzând că se apropie încadrările, i-am trimis o scrisoare arătăndu-1
eli doresc să-i vorbesc. Fusesem prieteni din vremea studentiei şi ne tutuiam încă de atunci;
imi venea deci greu să-i scriu ca unui ministru, dar mi-am dat seama că n-ar _n fost indicat
să-i scriu "dragă Giurescu" şi am recurs atunci la formula "Domnule Ministru şi iubite
prietene", în textul scrisorii adresându-mă tot timpul la persoana a II-a singular, fără să
folosesc niciodată nici pronumele tu. Am dat scrisoarea secretarului general numit de
Giurescu, tănărul conferentiar Constantin Rădulescu, şi chiar a doua zi am fost invitat la
"domnul ministru".
Mi-a strâns mâna, dar m-a primit foarte protocolar, neinvităndu-mă să iau loc, toată
intrevederea desfăşurându-se în picioare, el de o parte a biroului său, eu de cealaltă. l-am
arătat pe scurt motivul audientei mele, spunându-i că m-aş simticu totul nedreptătit dacă aş
li incadrat într-un post inferior şefului său de cabinet, după ce lucrasem 8 ani in acelaşi
mW.ister şi, pe lângă aceasta, fusesem câţiva ani directorul unei importante institutii
ştilntilice. Mi-a răspuns că regretă, dar nu mă poate încadra decât in postul de subdirector
clasa a 11-a, dându-mi să inteleg că trebuie să mă multumesc cu ce mi se oferă, căci regele
n-ar li de acord cu numirea mea într-un post mai important. Mărturisesc că atunci nu l-am
crezut, bănuind că este numai o încercare de a arăta că nu el decide; mai apoi, tinând seama
de alte împrejurări (care nu-şi au locul să lie amintite aici), mi-am dat seama că, probabil,
imi spusese adevărul.
L-am mai revăzut pe Giurescu o singură dată, spre sfârşitul lunii, înainte de
neaşteptata lui debarcare din postul de ministru al Propagandei (în locul lui a fost numit un
om lipsit de orice valoare, Sidorovici) şi de numirea lui, numai pentru câteva ·zile, in postul
de ministru al Cultelor şi Artelor. M-a chemat din proprie initiativă,primindu-mă foarte
prietenos, încercând să mă antreneze într-o discutie politică; i-am răspuns însâ că am pătimit
destul de pe urma politicii şi nu vreau să mă mai amestec.
In luna iulie, când au fost schimbati atăt ministrul învătământului cât şi directorul
general al învătământului superior, acesta din urmă s-a grăbit să semneze decizia prin care
am fost numit (după zece ani de la trecerea examenului de docentă) conferentiar (tot onorilic,
până la crearea unui un post bugetar - care însă nu s-a creat niciodată. Pe de altă parte, tot
atunci începându-se reintegrarea celor îndepărtali din functie în 1938, m-am prezentat In
audientă la ministru, profesorul Dumitru Caracostea. imi fusese profesor de limbă română
timp de câteva luni, în clasa a doua sau a treia, la liceul "Mihai Viteazul", Inainte de primul
război mondial, dar el - plecând mereu în concedii de studii în străinătate - n-aş putea spune
că-mi mai aduceam bine aminte de lectiile lui.
Mai târziu, după pensionarea lui Ion Bianu, fusese numit profesor titular la Universitate,
dovedindu- se un cărturar de valoare.
După ce m-am prezentat şi i-am spus ce doresc, ministrul m-a Intrebat cine fusese
numit in locul meu; când i-am spus, nu i-a făcut mare plăcere; Lambrino nlndu-i coleg n
ar li vrut să-I indispună. Eu am stăruit însă, explicându-i că nu mi se poate refuza mie ceea
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ce s-a acordat altora in aceeaşi situalie; mi-a promis atunci că va incerca să rezolve cât mai
repede problema. Îi venea desigur greu să semneze o decizie de înlocuire a unui coleg şi deci
trebuia să-I roage să-şi de-a demisia.
Peste câteva zile, ducându-mâ la şeful lui de cabinet - Barbu Theodorescu (se pare câ
"se specializase"în această functie, deoarece fusese şeful de cabinet al lui Iorga în 1931 - 1932,
mi s-a spus câ Lambrino il informase pe ministru că eu n-aş li fost director titular al Muzeului
National de Antichita!i, ci numai delegat cu direc!ia şi deci nu pot li reintegra!. Am rămas
uluit, neputănd crede cu putintă ca Lambrino să nu li anat de la Metaxa şi de la ceilalti colegi
că fusesem confirmat director titular încă din 1936. Fără să mai insist, i-am adus de acasă,
în aceeaşi dupa amiază, adresa prin care mi se comunicase, în iulie 1936, că am fost numit
director al Muzeului National de Antichităti, Sectiile de Antichităti, prin decizie ministerială.
Barbu Theodorescu m-a rugat să-i las decizia respectivă pentru a i-o arăta ministrului. Iar
a doua zi, cănd m-am dus din nou în audîentă, profesorul Caracostea mi-a spus că ar n mai
bine, poate, ca eu să fiu numit director al Sectiei de preistorie şi protoistorie a muzeului, iar
Lambrino să rămână director al Sectiei greco-romane. Nu puteam în nici un caz să accept
această solutie, care inseamna, în fapt, desfiintarea uneia dintre creatiile lui Cuza Vodă, şi
i-am răspuns ministrului în felul următor: "Am fost director al Muze11lui National de
Antichităti, numit legal - tinându-se seama de vechimea şi activitatea mea în cadrul acestei
institutii - şi deci se cuvine să nu reintegra! în acest post. Dacă, ulterior, ministerul va crede
necesar, pentru a satisface ambitiile unui om, să desfiinteze, de fapt, muzeul, nu-mi va
rămâne decât să mă adresez primului ministru şi să-i expun pe larg problema muzeului şi
a mea. Deocamdată, repet, există un singur muzeu, al cărui director am fost şi trebuie să fiu
reintegra! pe baza dispozitiilor legale în vigoare."
Răspunsul meu prea categoric nu i-a fost chiar pe plac profesorului Caracostea, dar
m-a inteles şi, peste o zi sau două, i-a primit demisia lui Lambrino şi a semnat decizia de
reintegrare a mea.
M-am dus deci la muzeu, unde mă aşteptau colaboratorii şi colegii mei (cu exceptia ,
lui Dorin Popescu, care era concentrat şi s-a întors abia peste câteva zile) şi - bineinteles 
Lambrino. Am tinut să le spun câteva cuvinte, începând cu o mică introducere care suna cam
in felul următor: " Deşi ştiu că nu toti ati dorit reîntoarcerea mea..• ". Lambrino s-a grăbit
să afirme că el in nici un caz nu s-a opus şi nici nu-mi luase locul indată dupa plecarea mea,
ci abia după câteva luni ... N-am vrut să-I pun intr-o situatie prea neplăcută şi de aceea nu
i-am amintit nici că numirea sa fusese făcută pe data de 1 august 1938, adică exact pe data
indepărtării mele, şi nici că in zilele precedente făcuse tot posibilul să impiedice reintegrarea
mea; iar după aceea nici n-am mai avut prilejul să-I văd şi să-i vorbesc vreodată. La
Universitate, unde eventual l-aş n putut întâlni, eu n-am mai tinut cursuri, iar el a refuzat
categoric să colaboreze la Dacia. De altfel, pe la mijlocul lui 1941, a fost numit director al
Şcolii Române de la Roma, unde a stat după aceea, cea mai mare parte din timp, functionând
până în 1945 sau 1946 când, la desfiintarea Şcolii, a refuzat să se mai întoarcă în tară.
După câteva zile de la revenirea la muzeu, am reuşit să obtin crearea unui post de
laborant şi l-am publicat în ziare. S-a prezentat o singură candidată, Georgeta Pallade, o
tânără foarte frumoasă, care urmase cursurile de ceramică de la Şcoala de Belle Arte.
Activitatea ei la muzeu şi apoi la institut, până în anul redactării acestor pagini (1971), când
s-a pensionat, a fost dintre cele mai rodnice şi utile, devenind nu numai o restauratoare
desăvârşită a ceramicii, dar şi o bună specialistă în tratarea şi conservarea pieselor de metal.
În ultimii IS ani, când primise şi câteva coiaboratoare la laboratorul ceramic condus de ea,
le-a invătat pe toate, cu răbdare, noua meserie.
Chiar în aceeaşi lună, am început împreună cu Grigore Florescu o cercetare
arheologică în Dobrogea. Mai întăi am vizitat Capidava, unde lucra el de multi ani, ne-am
dus apoi la Pantelimonui de Sus,.fonstatănd că zidurile cetătii romane Ulmetum, dezvelite
In cele trei campanii de săpături conduse de Magistrul Pârvan (1911 - 1913), nu erau deloc
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, unvolldYte şi începuseră să se macine, iar de acolo, lot cu o cărută, am pornit spre inima
lluhrnRel. Doream să ajung la Casimcea şi să verific la fata locului conditiile de descoperire
o nmrmlintului cu ocru roşu în inventarul căruia se ana şi al treilea "sceptru de piatră" în
lnrntY de cap de cal descoperit pe teritoriul României, intrate acum de multi ani în circuitul
ttlln!llic internaţional. Cele două descoperite mai înainte - la Sălcuta, în Oltenia, şi la
� rdeleşeni, în Moldova, fuseseră publicate de Andrieşescu şi considerate de el ''reminescenţe
pYieolitice" în neolitic, iar ulterior eu le interpretasem drept capete de hipopotami - ambele
In Interpretări desigur greşite. Abia în 1940, când am văzut sceptrul de la Casimcea, mi-am
dYI seama că nu poate li decât un cap de cal foarte stilizat şi i-am spus lui Dorin - el tocmai
rrdactase pentru Dacia un articol despre descoperirile de la Casimcea că nu ne mai putem
Rlindi la capete de hipopotami, piesa de la Casimcea fiind sulicient de realist sculptată şi se
vede clar că este un cap de cal; Dorin şi-a nuantat textul, potrivit sugestiei mele.
Drumul de la Pantelimonul de Sus spre Casimcea, după ce trece peste câteva dealuri
Yprige, urcate cu mare greutate de caii cărutei noastre, ajunge într-o vale tăiată aproximativ
de la nord la sud, oarecum prin mijlocul Dobrogei, printr-un peisaj aproape sălbatec dar de
u frumusete neaşteptată. Adevărate chei de munte, mărginire pe ambele laturi de pereti inalti
de stâncă, uneori cu piscuri abrupte şi prăpăstii amenintătoare; nici nu-ti vine să crezi că te
•ni in Dobrogea. Chiar dacă aceşti munti sunt tociti, iar înăltimea lor este acum destul de
modestă, iti dau impresia că te ani undeva într-o zonă de mare altitudine, nu la abia 100 21111 metri deasupra nivelului mării.
Ajungând la Casimcea, am putut identifica locul unde se descoperise mormântul cu
·-"ceptrul" de piatră; după spusele localnicilor, nu fusese acolo nici o movilă; locul din curtea
morii pe care mi I-au indicat ca punct al descoperirii era într-adevăr numai o poală de deal.
-\lte obiecte, in afară de acelea aliate la muzeu numai fuseseră găsite, după spusele
localnicilor, această precizare oarecum relativă fiind deci singurul rezultat obtinut prin
cercetarea noastră; dar frumuseţea neaşteptată a drumului spre Casimcea recompensa din
plin hurducăturile căruţei de-a lungul celor câtiva zeci de kilometri parcurşi pe un drum de
bolovan.
La Capidava venisem de la Constanta, unde doream să solicit ''rezidentului regal"
fonduri pentru săpăturile conduse de Gr. Florescu la acea cetate. Generalul Grigorescu 
"rezidentul" - ne-a vorbit foarte mieros, spunându-ne însă că regretă, dar nu ne poate
satisface; toti banii pe care îi avusese disponibili pentru asemenea lucrări îi dăduse lui
Lambrino cu câteva zile mai înainte, pentru Histria.
Cu tot insuccesul de la Constanta, după întoarcerea la Bucureşti am plecat la Galati
să vorbesc cu alt ''rezident regal", de care ti nea şi nordul Dobrogei. De data aceasta doream
să obtin fonduri pentru săpăturile de la Dinogetia ale colegului Gheorghe Ştefan, începute
în 1939 cu sprijinul primului ''rezident regal" de acolo, C.C. Giurescu, care îi aprobase o
sumă destul de mare. Dar noul ''rezident regal", un magistrat de carieră, nu se scula prea
devreme şi a trebuit să aştept vreo două ceasuri în biroul secretarului său până a binevoit
să-şi te�mine somnul şi toaleta, ca să-mi spună că nu are fonduri pentru săpături arheologice.
In sfârşit, am putut pleca şi în Moldova, tct cu Simion Harta, să încep a treia campanie
de săpături pe Dealul Fântânilor de la Traian, destul de scurtă de altfel, pe mAsura
fondurilor. Iar toamna am început strângerea materialelor pentru întocmirea unui nou
volum dublu din Dacia (VII - Vlll -1937-1941); aceasta va apărea însă abia în vara lui 1941,
când eu ,-oi li pe front. Nici de data aceasta Andrieşescu şi Lambrino n-au vrut să colaboreze
la Dacia, cu toate că ultimul primise de la Comisia Monumentelor Istorice fonduri pentru
Histria, - cetatea cum am amintit - făcând parte din patrimoniul muzeului nostru, in ştatele
de sala�ii ale căruia figura şi paznicul cetătii, iar Dacia era publicaţia ştiintincă a muzeului.
In legătură cu toamna lui 1940 şi începutul iernii 1941, voi menţiona aici numai câteva
fapte, mai ales dintre cele legate de arheologie, de arheologi şi de muzeu.
in august îi repartizasem lui Nestor o sumă destul de importantă pentru continuarea
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săpături lor cnnduse de el la Să.rata Monteoru şi cum nu mai vizitasem acele locuri, spre
srârşitul lui septembrie am dorit să-i vizitez şantierul, arătându-i astrel că nu sunt, ca el,
ranchiunos până la obsesie. M-a primit roarte civilizat şi mi-a arătat sectoarele din necropola
pe care o săpa atunci, portindu-mă apoi la o gustare, împreună cu insolitorul meu, gustare
servită chiar de doamna Nestor. De la Monteoru trebuia să plec, pe Valea Slănicului, la
şantierul de la Aldeni, condus de Gh. Şteran; Nestor, m-a intrebat daca n-aş vrea să-I iau in
maşină şi pe Dinu Rosetti, anat atunci acolo. F:ra probabil o incercare din partea acestuia
din urmă de a relua relatiile cu mine; am prererat însă să plec rără el ia Aldeni.
Rezultatele săpăturilor lui Ştdan erau roarte importante; pentru prima dată se
descoperiserii, in aşezarea de pe uDealul Balaurului", rragrnente ceramice apartinând unei
raze a culturii Boian, numite astăzi faza Bolimineanu (rragmente asemuite atunci de noi cu
ceramica culturii Vădastra) şi, după ce ne-am dus pe şantier, discutând cu colegul Şteran
direritele probleme puse de descoperirile lui, am luat masa, împreună, pe prispa casei unde
era găzduit Ştdan. Cum se întâmplă de multe ori, când m-a prezentat gazdei, nu i-am auzit
bine numele; la un moment dat, l-am intrebat pe amicul meu cine este doamna care râde aşa
de voios, iar el a inceput să râdă cu portâ spunându'mi: "Păi este nevastă-mea!". E adevărat
că nu o cunoscusem până atunci şi deci nu eram vinovat de gara pe care era să o rac.
În luna decembrie, directorul Institutului German din Bucureşti mi-a transmis
invitatia de a participa la Institutul Arheologic German din Berlin, la comemorarea lui
Winkelmann, ce va avea loc peste câteva săptămâni. Am plecat astrel la Berlin pentru câteva
zile. După şedinta restivă, deschisă prin cuvântarea vestitului istoric al artei antice,
Rodenwalt, preşedintele de atunci al Institutului Arheologic German, a avut loc oşedintă mai
intimă a conducerii institutului, liind invitati şi eu şi alti câtiva dintre participantii străini,
printre aceştia era şi istoricul maghiar Andreas Alrodi, mare adversar al comunitătii daco
romane la nord de Dunăre. La şrârşitul şedintei, după ce Rodenwalt a multumit călduros
oaspetilor străini se cuvenea ca unul dintre noi să răspundă. l-am racul semn lui Alroldi să
ia el cuvântul, liind cel mai in vârstă dintre invitati; dar el - lie din politete, lie poate din
dorinta de a mă pune intr-o situatie neplăcută, ştiind că nu vorbesc bine limba germană şi
crezând, poate, că voi race gara de a vorbi in limba rranceză (era in timpul războiului!), mi
a intors invitatia. Am luat deci cuvântul, dar vorbind in limba italiană, spre satisractia
tuturor.
După această comemorare, Institutul Arheologic German m-a ales membru al lui şi
a cerut, prin Legatia germană din Bucureşti, agrementul guvernului român. Direritele
rormalitâti durând două-trei luni, noul ministru al invătământului din guvernul nostru
(generalul Rosetti) nu şi-a dat agrementul, şi deci alegerea n-a rost conlirmată decât mai
târziu, in 1940.
Deoarece am amintit mai sus, despre Dinu V. Rosetti mi se pare interesant să
consemnez aici unele amănunte din discutia pe care am avut-o cu Fahricius, ministrul
Germaniei la Bucureşti, când m-am dus la legatie să cer viza pentru plecarea la Berlin. După
prezentările de rigoare, mi-a spus c.ă şi tatăl lui rusese arheolog, acesta liind motivul pentru
care el incurajase şi pe unii arheologi români, propunând mai de mult numirea lui D.V.
Rosetti ca membru corespondent al Institutului Arheologic German. N-ar vrea, deci, să ridic
la Berlin această problemă. l-am răspuns răspicat că nu mă duc la Berlin pentru discutarea
acestor probleme şi că, in orice caz, dacă vizita este conditionată in vreun rei, renunt rără
ezitare să mă duc la Berlin. Dându-şi seama că a cam "călcat in străchini", a mai adăugat
citeva cuvinte şi a schimbat subiectul discutiei.

In altă ordine de idei, cred util să mentionez c.ă, la inceputul lui octombrie, mi se
adusese la minister, de la Comisia Monumentelor Istorice, un decret, cu rugămintea să-I dau
ministrului spre semnare, decret prin care eram numit membru al acelei comisii. De rapt,

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

138 �

tH>�rh·it legii de organizare al Muzeului National de Antichităti, directorul muzeului era de
dr•pl membru al comisiei Monumentelor Istorice. De aceea, în chip firesc, după moartea
\b�tistrului, Andrieşescu a fost numit membru al comisiei, iar după numirea mea in postul
d• director ar n trebuit, încă din 1936, să nu şi eu numit membru al Comisiei. Cel care trebuia
\.1 intocmuscă actele legale pentru această numire era fostul meu coleg de liceu, Victor
Hrlitulescu, secretar al comisiei după moartea lui Virgil Drăghiceanu. Pe vremuri fusesem
rhiar prieten cu Brătulescu şi nu avusesesm niciodată nici cea mai mică neintelegere, incit
nu mi-am putut explica această atitudine. Este adevărat că nici eu n·am făcut, nici în 1936,
nici mai tărziu, vreun demers pentru aplicarea dispoziţiilor legale, socotind că initiativa
trebuie să apartină comisiei. Dar probabil fiindcă acum se schimabase situatia, Victor
Hrătulescu s-& gândit că ar n indicat să repare greşeala din 1936 şi a intocmit decretul amintit,
iar . după contrasemnarea lui de preşedintele comisiei, Nicolae Iorga - mi 1-a trimis mie să
I prezint ministrului Brăileanu să-I semneze.
Am prererat însă să nu dau curs acestei încercări de intrare în legalitate, eu dorind
să se infiinteze o Comisie Arheologică a României, care să preia de la Comisia Monumentelor
Istorice toate atributiile privind domeniul arheologie!. imprejurările au făcut ca o asemenea
comisie să ne creată abia in 1970, dar eu nu fac parte din ea, poate fiindcă nu sunt considerat
arheolog...
Tot de la începutul lui octombrie 1940, C. Daicoviciu a propus organizarea unei vizite
a regelui Mihai la cetătile dacice din zona Orăştie şi la Sarmizegetusa romană. M-am inteles
telefonic cu Daicoviciu să vin la Sibiu şi să-I iau de acolo pentru a merge mai departe
împreună. Se ştie că, la data aceea, fusese numit decan al Facultăţii de Filosofie şi Litere a
Universitătii din Cluj, mutată provizoriu la Sibiu.
Ajungind cu maşina după amiază la Sibiu, am continuatîmpreună cu el drumul spre
Orăştie, poposind acolo pe înserat şi fiind cazati pe la diferitele case de intelectuali (hotelul
era ca vai de el!). A doua zi, tot convoiul de maşini a mers până la ieşirea din satul Costeşti,
unde ne aştepta un pluton de cavalerie, toată lumea călărind până la poalele cetătii. Nu mai
mersesem călare încă din timpul primelor clase liceale, când directia liceului ''Mihai
Viteazul" organiza câte o excursie anuală la Comana, unde tăranii ne inchiriau cai pentru
câte o jumătate de oră.•.
�a Costeşti, şi a două zi, la Sarmizegetusa imperială, Daicoviciu a dat explicatiile
cuvenit� , la masa de la Orăştie rostindu-se (bineinteles) şi discursuri, iar după terminarea
vizitei, împreună cu Daicoviciu şi cu Ion Conea, am pornit cu maşina spre Petroşani şi' de
acolo, pe sălbatica vale a Jiului, până la Târgu Jiu. Calea ferată nu fusese inci construită,
dar drumul era foarte pitoresc, şoseaua (încă in constructie) fiind însă cumplit de. rea.
De la Târgui Jiu ne-am decis să mergem pe sub munte până la Râmnicu Vâlcea, unde
Daicoviciu avea să ia trenul spre Sibiu. Am poposit seara la Poiana, sat mare şi bogat, cu un
mic dar foarte bun hotel şi restaurant; ne-am ospătat, ne-am odihnit, stând la taifas până
noaptea târziu. Daicoviciu spunea mereu glume, şi nu pierdea nici un prilej să repete:
''Nemtii vor mânca bătaie, mii băieti mi"!
Dimineata, pe drumuri foarte rele, am putut ajunge la Râmnicu Vâlcea; aici ne-am
despărtit de Daicoviciu; el plecat spre Sibiu, iar noi am continuat călătoria spre Bucureşti
pe şoseaua ce suie pitorescul Deal Negru.
Spre sfârşitul anului 1940, Emil Panaitescu a fost revocat din postul de director al
Şcolii Române din Roma. Numirea ca director a profesorului Gizdaru de la Universitatea
din Iaşi a fost însă o dublă greşeală. in primul rând, nu s-a cerut recomandarea Academiei,
prevăzută de legea de organizare a Şcolii, iar In al doilea rând, el nu era arheolog, In timp
ce Şcoala avea un caracter preponderent arheologic (de aceea fusese lnnlntalii la Roma).
Ulterior, in primăvara lui 1941, noul director a fost Inlocuit şi el, ministerul numlndu-1
director, in urma recomandării Academiei, chiar pe Scarlat Lambrino, ce-i drept, arheolog;
dar cred ci ar n fost indicat ca noul director să fie un fost membru al Şcolii, care cunoştea
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mal bine şi situatia şi oamenii din capitala Italiei.
Revenind la to11mna lui 1940, am fost informat, că în timpul lucrărilor pentru calea
fer11111 Constanta · Mangalia, săpându-se un turnul, se descoperiseră Intr-un mormânt câteva
obiecte de aur dăruite regelui Carol - de comandantul de atunci al Regimentului 1 Căi ferate,
colonelul Orezeanu. Printr-o adresă olicială către mareşalul palatului, am arătat că potrivit legilor in vigoare - toate obiectele antice de�operite întâmplător apartin Statului şi
trebuie predate Muzeului National de Antichitâti. In foarte scurtă vreme, obiectele respec
tive (în primul rând o diademă şi câtiva cercei de aur) au fost trimise muzeului, insotite de
un fel de clopot de sticlă sub care fuseseră păstrate la palat.
Cam în aceeaşi vreme, prietenul Plopşor m-a informat că pe moşia lui Gheorghe
Tătărăscu de la Poiana- Gorj se descoperise, cu câtiva ani mai înainte, un tezaur de obiecte
dacice de podoabă, de argint, împreună cu monede republicane romane, tot de argint
bineinteles, ele intraseră în patrimoniul familiei Tătărăscu. Am trimis deci o adresă olicialâ
fostului prim - ministru, invocând tot legea pentru conservarea obiectelor antice descoperite
întâmplător, şi în curând am primit o casetă cu toate piesele; le-am înregistrat îndată in
inventarul muzeului, iar apoi le-am studiat, redactând un articol pentru Dacia.
Câteva Juni mai târziu, Plopşor - care, "eşi făcuse politică georgistă, avea relatii cu
familia Tătârăscu - m-a informat că doamna Tătărăscu este furioasă pe mine şi vrea să mă
''reclame" generalului Antonescu. Sotul ei, mult mai intelept, i-a demonstrat ca nu făcusem
nimic ilegal şi, cu chilt'cu vai, a convins-o să renunte la reclamatie, cu conditia ca tezaurul
să nu lie publicat de mine, ci de Plopşor. De fapt, muzeul datora prietenului Plopşor,
informatia pe baza căreia obtinuse tezaurul (noi nu ştiusem nimic despre el, înainte) şi i l
am cedat cu plăcere spre publicare; articolul lui a apărut in volumul VD- Vm din Dacia ,
complet cu un tabel al monedelor, întocmit de Metaxa.
in iegătură cu toamna anului 1940, cred că e bine să consemnez aici câteva date
privind unele subventii acordate catedrelor de arheologie de la cele trei universităti existente
atunci. Spre sfârşitul anului, la minister existând unele ''rezerve", acestea puteau li
distribuite după cum socoteam eu indicat; l-am rugat pe directorul contabilitătii (Stancu sau
Stanciu) să ordonanteze câte 25.000 lei celor trei catedre de arheologie (de la Bucureşti, Cluj
şi laşi) pentru a-şi procura cărli străine de specialitate, necesare bibliotecilor respective.
And�ieşescu nu mi-a răspuns în nici un fel, iar mai târziu, când ne-am întâlnit, mi-a spus că
ar li preferat să i se dea bani pentru "alte nevoi" ale seminarului său ( se vede că printre
acestea nu figurau şi cărtile), Radu Vulpe mi-a comunicat după câteva Juni că a găsit
ordonanta intr-un sertar abia peste multă vreme; în schimb Daicoviciu mi-a trimis o adresă
ditriambică, multumindu-mi călduros şi scriind, intre altele: "Ani de zile, la toate cererile
noastre, ni s-a răspuns mereu că nu sunt bani; şi iată că acum, fără să cerem, ni se dă o sumă
importantă•.• " Am acordat tot atunci şi muzeului nostru o subventie substantială (75.000 lei),
comandând in Germania un număr însemnat de cărti ce ne lipseau. in slărşit, atunci sau chiar
mai inainte, am aprobat şi o subventie de 40.000 lei Muzeului de Arheologie intemeiat de
preotul Matasă la Piatra Neamt, el multumindu-mi, cum era firesc; se pare însă că ulterior
a uitat; intr-adevăr, referindu-se recent, intr-un articol, despre ajutoarele date muzeului
său, nu a amintit nimic de această subventie, tot aşa cum nu a amintit de colaborarea mea
şi de conferinta pe care am tinut-o la Muzeul infiintat de el Arta preistorică in România, in
Juna martie sau aprilie 19311 ( cu o lună mai înainte tinusem o conferintă cu acelaşi subiect
la Palatul cultural din Turnu Severin).
In legătură cu cheltuirea sumelor "la dispozitie" din bugetul Ministerului Cultelor
şi Artelor, amintesc că, in două sau trei rânduri, am dispus să se distribuie pe ştate, sub formă
de plată pentru "ore suplimentare", câteva sute de mii de lei personalului ministerului,
începând de la functia de şef de birou In Jos, socotindu-i mai lndreptălili pe ei, care aveau
lefuri meschine, să primeasd aceşti bani, decât pe unii sau altii dintre diferitil solicitanti.
Ulterior mi s-a spus că la minister eram numit "omul cu legea pe masă", eu nedând nici o
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•1>rnbare, fie intr-o problemă mai importantă, fie intr-una mai putin importantă, rAră să mi
..- •ducă leg_ea respectivă. Iar atunci, când, in primele luni ale lui 1941, generalulRosetti, noul
"' lni•tru al lnvătământului şi al Cultelor şi Artelor, a dat dispozitii să se verirlce întreaga mea
' 'Jlt·�tiune" ca secretar general, a trebuit să constate că verilicările n..au găsit nici cel mai mic
••• ilegal.
Aş mai însemna şi o altă întâmplare din toamna anului 1940, chiar dacă nu are legături
ru arheologia.
Tot potrivit prevederilor legale, ministerul avea dreptul să trimită inspectori la
direrite parohii să verifice gestiunea financiară şi administrativă şi, totodată pentru a veghea
ra numirea preotilor la direrite parohii vacante să se racă cu cât mai putine abuzuri
c părându-se cu neputintA că asemenea abuzuri să fie total stărpite). S-a trimis deci un
inspector (preot), cu delegatie oficială, la Constanta, dar episcopul Gherontie al Tomisului
a reruzat �-i permită orice verificare, pe motiv că el depinde de Srântul Sinod şi nu de
minister. In rata acestei situatii, n-am avut altă solutie decât să semnez o decizie de
.uspendare a plătii salariuluiepiscolului - rapt aproape rără precedenL Directorul contabilitălii
m-a prevenit că n-ar fi bine să iau o asemenea măsură, deoarece Gherontie rusese pe vremuri
preot-paroh la biserica Delea Veche (sau Nouă?),stradă pe care locuise Generalul Antonescu.
�-am tinut seama de acest srat şi am semnat decizia. Peste vreo două-trei luni i s-a redat lui
(;herontie, salariul. in schimb, în 1942sau 1943, când era ministru Ion Petrovici, iar secretar
�eneral proresorul Popa, acesta din urmă i-a cerut episcopului demisia şi acela n-a mai avut
incotro, demisionând. Dosarul lui era într-adevăr îngrozitor. Pe lângă abuzurile băneşti,
unele denunturi priveau rapte ingro�itoare din punct de vedere al conduitei ''morale" a
acestui aşa-zis ''print al bisericii". Intre altele, pretindea diaconilor care cereau să fie
hirotonisiti şi numiti într-o parohie sume de câte 200.000-300.000 lei, iar unui diacon care
I ruga să-I hirotonisească deoarece nu are de unde plăti această sumă, i-a răspuns cinic: "De
ce ai rost prost să te însori cu o rată rAră bani?"
Tot în dosarul lui se anau şi câteva plîngeri ale Uolei călugărite pe care cu ''inalta" sa
să se culce cu el, rAră să mai amintesc de unele detalii ce nu
autorizatie, Gherontie o silise
·
pot fi reproduse aici.
Acesta era profilul moral al unui episcop liberal din Constanta ''inaintat" de partid
in acest post după ce rămăsese văduv.
Iar fiindcă am amintit mai sus de generalul Rosetti, e bine să arăt aici că eu, potrivit
dispozitiilor legale, nind director de institutie publică, având aproape 40 de ani şi nind grad
inrerior (sergent TR) trebuia să fiu mobilizat ''pe loc". Dar, când i s-a prezentat ministrului
Rosetti, tabelul personalului ce trebuia să fie mobilizat pe loc, a şters din tabel numele meu
şi, aproape imediat după declanşarea războiului, am primit ordin de mobilizare de la
Institutul Geografic al Armatei, unde imi răcusem cea mai mare parte a stagiului militar. Am
rost îmbrăcat şi încadrat la sectia rotocartografică a Corpului m Armată, timp de mai bine
de 4 luni, ajungând până la Odesa, iar după aceea, sectia noastră a rost demobilizată. in timp
ce eu eram mobilizat, am primit de la Metaxa (după multe scrisori rAră răspuns) un exemplar
din volumul VII - Vill al Dac iei, apărut imediat după plecarea mea; mi-am permis sA-I orer,
cu o dedicatie, prin sergentul de ordonantă, generalului Vasile Alexiu, comandantul
Corpului III Armată. Am rost chemat imediat la general, care mi-a multumit călduros.
Difuzare in străinătate a volumelor din Dacia constituind In vremea aceea o problema foarte
complicată, am luat legătura cu marea editură ''Walter de Gruyter" din Berlin pentru
rezolvarea ei. Primele două volume din Dacia apăruseră - după cum am amintit - cu putine
luhi inainte de moartea fondatorului acestui anuar, Vasile Pârvan, şi cele mai multe
exemplare rămăseseră in depozit; de asemenea, volumul m - IV fusese putin difuzat,
Andrieşescu neavând fonduri pentru plata expeditlei. Abia după 1935 organlzasem eu o
expediere mai sustinutA, dar numai în legătură cu schimbul de publicatii, nu şi pentru
vânzare. inainte de n terminată tipărirea volumului V - VI, luasem legătura cu binecunoscuta
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editurA "Paul Geuthner" din Paris şi aceasta acceptase sA se ocupe de dll'uzarea şi vânzarea
Dac iei In strillniltate (In schimbul unul comision destul de ridicat 30-40% din pretul de
vinzare) şi ni s-au trimis chiar cataloagele editurii, contlnând şi "reclama" pentru anuarul
nostru. De aceea, pe coperta volumului V - VI, pe lângă indlcatia "Bucureşti", Musee
National des Antiquites, Ogurează şi mentiunea "Commissionnalre Genaral-Libraire
Orlentallste Paul Geutbner Paris".
Destul de curând după aparitia acestui volum (1938) a Izbucnit războiul şi Franta,
ocupati nind, librăria pariziană nu mal avea posibilitatea sA se ocupe de difuzarea Daciei;
acesta a rost motivul pntru care am luat legătura cu editura ''Walter de Gruyter"; mi s-a
propus un contract destul de neconvenabll; 50% din pretul de vânzare drept comision şi
conditia ca ''treptat-treptat anuarul nostru sA apară numai In limba germani". Eram chiar
pe front când am primit spre semnare acest contract şi am şters cu douA linii groase aceastA
conditie, ap lncât Dacia a apărut ca şi până atunci, in cea mai mare parte cu texte in limba
franceză. In ceea ce priveşte comisionul, nu puteam discuta - dar lmprejurărlle au
Impiedicat. difuzarea volumului VD - vm In conditiile convenite.
La Inceputul lunii martie 1941, un plutonier mi-a adus acasA un ordin de mobilizare,
lndlcându-ml-se sA mă prezint urgent la regimentul 1 Dorobanti din Craiova, unde fusesem
''vArsat". De câtva timp se Incepuse expedierea unpr astfel de "ordine speciale" de
mobilizare pentru trimiterea In linia 1 a frontului, şi de aceea nn m-am mirat prea mult; m
am dus insA la prietenul meu Bildăută, pe atunci secretar general la Ministerul Propagandei,
rugându-1 sA intervină la şeful lui direct - Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consilului de
miniştri şi ministru al Propagandei, pe care-I cunoscusem din 1933 şi, bineinteles şi in toamna
lui 1940. După amiază am mers ImpreunA cu BAdăutA la Preşedintia Consiliului şi, după o
lungi aşteptare, am rost primiti de Mihai Antonescu; expunându-ml ''pAsul", el mi-a
rAspuns: ''Fă şi dumneata câteva luni la regiment şi pe front şi apoi aranjez eu lucrurile".
Când i-am spus ci am rost4 1unl pe front in 1941, s-a uitat câteva clipe la mine şi mi-a rAspuns:
''Bine, sA văd ce se poate race. Până atunci nu dormi acasA 1-3 nopti". Straşnică orânduire
socialA, când un vicepreşedinte de consiliu, atât de puternic, te sfătuieşte sA nu dormi acasA
pentru a nu n lnhătat de Comendulrea pietei!
Până la urmă lucrurile s-au aranjat şi câteva luni mi-am văzut relativ liniştit de
diferitele ocupatii.
Spun relativ, pentru ci - potrivit proverbului - un necaz nu vine niciodată singur. în
cursul primăverii acelui an am rost informat că ministrul Ion Petrovici pregăteşte o nouă lege
a lnvătAmântului superior şi - probabil la Indemnul unuia sau altuia dintre cei ''interesati"
- voia sA introducă In lege şi unele dispozitii privind Muzeul National de Antichititi. în
principiu n-ar n rost rău ca muzeul sA capete un nou statut legal - legea de reorganizare şi
functionare a muzeului fusese redactatA In 1881 sau In 1883 de Gr. Tocilescu şi desigur nu
mal corespundea; mi se părea InsA Drese că ar n trebuit sA ne consultat şi directorul
Institutiei. Am cerut deci - de 1-3 ori audientA la ministru, dar de fiecare dată mi s-a rAspuns
ci este ocupat. până când, intr-o dimineatA am citit noua lege In ziar. Şi Intr-adevăr, unul
sau mai multe articole ale legii se rerereau la Muzeul National de Antichititi; se prevedea
că muzeul este In strânsA legătură cu Universitatea din Bucureşti, şi că directorul trebuie sA
ne unul dintre profesorii de specialitate de la Universitate (atunci erau trei: S. Lambrino,
Th. Saucluc - Siveanu - venit de la Cernăutl - şi 1. Andrieşescu). Initiativa nu putea veni de
la Sauciuc - Săveanu, el de la unul dintre ceilalti doi, care s-au folosit de o ''ranchiună" a
ministrului (era sA spun " a ntosofului", dar mi se pare că ''ll losonl" n-ar trebui sA se lase
mânati de asemenea sentimente) Impotriva mea, al cărei motiv Il voi mentiona ceva mai jos.
în orice caz, eu nenind titular, prin aceastA măsură abuzivă puteam n scos de la directia
muzeului.
A trebuit sA mă duc din nou cu BădiutA la Mihai Antonescu, aşteptându-1 in holul
unde stAtea el de vorbă cu aceia pe care nu-l primea in propriul sAu birou. Când ne-a văzut,
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..nu spre noi şi m-a intrebat: "Ce s-a mai intâmplat?", crezând poate d este vorba tol de
"Dar
bine, domnule, legea asta a stat pe biroul meu două luni, de ce nu mi-ai spus nimic?" Iar eu
•

pu..slea cu ordinul special de mobilizare. Când i-am spus ce mi aşteaptă, a exclamat:

l·am rispuns, in chip nresc, d nu aveam cum si ştiu ce legi se ani pe masa sa de lucru. Mi

• cerul apoi si-i las a doua zi un memoriu, pentru a-1 discuta in Consiliul de miniştri cn

f.roresorul

Petrovici, şi chiar a doua zi dimineali i-am lăsat secretarului general al
•reşedintiei Consiliului de Miniştri, memoriul cerut, in care nplicam situatia.
inainte de ora 3 dupa amiază, am plecat de la muzeu, dar când am ajuns acasa am
anat că rusesem chemat teleronic şi de I.C. Petrescu, subsecretar de stat la Ministerul
lnvitimântului, şi de Alexandru Marcu, subsecretar de stat la Propagandă; amândol lmi
lăsaseră vorbi si le teleronez urgenL Am teleronal lui I.C. Petrescu, iar acesta mi-a spus d
ministrul Petrovici mă va primi in audienli a doua zi la ora 9 dimineata. Mihai Antonescu
"" tlnuse de cuvânt, dar nu ştiam ce vrea Petrovici şi mai ales ce se mal putea race. Tot in după
amiaza aceea, cred, mi-a teleronatşi nul ministrului, Vladimir Petrovici, pe care-I cunoscusem
cu câtiva ani inainte, spunându-mi d lucrurile ''se vor aranja". l-am arătat d nu Inteleg
pornirea lui taid-su împotriva mea, mai ales că in 1939 publicasem in "Convorbiri literare"
o recenzie roarte ravorabili a cArtii lui Amintiri de călătorie (cred d acesta era titlul exact),
Iar Vladimir Petrovici m-a srătuil si aduc a doua zi şi numărul respectiv din revistă.
La Ministerul invătământului, ln biroul şefului de cabinet, era şi Vladimir Petrovicl;
mi-a luat Fasciculul din mână şi a intrat cu el in biroul ministrului. După putin timp, am rost
Invitat în acel birou. Ministrul era acum singur şi m-a primit in picioare. Era mal inalt decât
mine, deşi avea umerii putin aduşi; vocea lui nu mi-a rost niciodată simpatică, deşi recunosc
d vorbea rrumos, cu întorsături elegante de Fraze. Ochii lui pătrunzători s-au uitat drept
in ochii mei, subliniind parcA cele ce-mi spunea. Mi-a intins mâna şi a Inceput cu o frază al
drei rost i-am priceput abia mal târziu, vorbindu-mi despre "d-voastră care sunteti tineri
şi aveti viitorul Inainte", etc. Până la urmă mi-a spus că va modlnca articolele care mă
nemultumiseră, dar d va inninta totuşi un consiliu consulativ de conducere a muzeului, din
care si rad parte cei trei proFesori de Istorie antică şi arheologie de la Universitate; nu aveam
de ce si Incerc si discut această intentie, ştiind d asemenea consilii nu prea rac de obicei
nimic (şi, de rapt, nici măcar o-a avut prilejul si se lntrunească vreodată, unii dintre membrii
lui Făcând in schimb parte din comisiile de examinare a candidatilor la posturile ştiintlnce
ce deveneau vacante la muzeu). Pe deasupra, tuturor celor de la muzeu ne convenea
includerea noastră in legea învălimântului superior, consnntindu-se in Felul acesta ecblvalarea
cu personalul didactic universitar (proFesori, şen de lucrări, asistenti).
Peste câteva zile au apărut in ziare unele modiftcări ale legii, una dintre ele precizând
că "directorul Muzeului National de Antichităti va n de prererinli (sic!) unul dintre
proFesorii universitari de specialitate", iar in caz că el nu e proFesor titular, va functiona acel
consiliu de care imi vorbise ministrul. Mai tirziu mi s-a spus d Andrieşescu lşi manirestase
satisFactia pentru "restabilirea legăturilor dintre muzeu şi Universitate", uitând pe semne
ci el singur renuntase la directia muzeului.
Motivul ranchiunei lui Petrovici, pe care până la aceste lmprejurări nici nu-l
cunoscusem personal, mi l-am explicatpeste putin timp, când Radu Vulpe, proFesor din 1939
la laşi, mi-a povestit o discutie avută cu el. Prezentându-i In semn de omagiu unele extrase
din cele două volume ale Daciei publicate până la acea dată de mine, ministrul s-a Interesat
cine publică acum această revistă (deoarece nu-mi pusesem numele pe copertă, alături de
acela al rondatorului, Vasile Pârvan). Vulpe spunându-i d eu sunt noul director, Petrovici
a avut o exclamatie de nemultumire şi i-a amintit d a Fost jignit de mine In legătură cu unele
statui comandate de el şi instalate la laşi (Xenopol şi alti doi cArturari).
lată cum se petrecusera\ lucrurile:
in toamna lui 1940, cu prilejul organizării Salonului Oftcial la sala Dalles, directorul
de atunci al Directiei Artelor, poetul Dan Bolta, a Intocmit un reFerat arlitând d in rata silii
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ount npuse trei slalul, comandate şi executate fări leglullul concurs; pentru a nu se crede
ci ti ele fac parte din operele expuse la Salonul Oficial, Dan Bolla, foarte indignat de acest
lucru, propunea s5 se Intervină la Academia Români (pe alunci proprietara s51ii Dalles)
pentru ridicarea slaluilor. M-a convins, el a redactat o adres5 1n acest sens şi eu am semnal
o. Academia opunând o oarecare rezistenti, Dan Botta a redactat o adres5 şi mai tare,
oemnati de data aceasta de ministru şi in cele din urmA, Academia a depozitat staluile In
spatele s51ii Dalles.
lată deci cât de prlndpal era ''fllosofui"Pelrovid când redacta legi pentru organizarea
lnvilimlnlului superior - voind s5 mi pedepseasci pentru initiativa mazilirii staluilor - care
nu-mi apartinea. Oricum ar n fost. chiar daci - iu perspectiva celor mai bine de trei decenii
cit au trecut de alunci - este probabil ci Indignarea lui Dan Botta depăşea importanta
prezentei celor trei slalul la Dalles, eu n-ar n trebuit s5 mi las convins de argumenlarea lui,
Iar această imprejurare n-ar n trebuit s5 umbrească judecata lui Petrovicl, care - de altfel
- peste doi ani va reveni la alac, cu alt prilej.
între timp, cred Inci din 1941, prietenul Plopşor ne semnalase descoperirea multor
vase admirabil decorate descoperite pe terltorlul localltătii Cârna (astAzi, 1981, Dunăreni,
deşi desigur numele vechi nu venea de la o femeie cârni, ci din slavul ciorna · care se referea
la apele adinci , ce păreau negre, ale biltilor!). La cererea mea, el cumpArase de la lJ1rani,
pentru muzeul nostru, un numAr de vreo 40 de vase mari şi mici, datind din epoca bronzului
şi apartinind marelui complex cullural al cimpurilor de urne Zuto Brdo-Gârla Mare. Am
plecat la Craiova In Iunie 1942 şi de alci, lmpreuni cu Plopşor şi cu Oul lui cel mare, Dardu,
am pornit in maşlnuta lui ("Fiat-Polskl") la Cârna, In sudul judetului, lângă bAltile DunArii,
s5 vedem ce necropoli se ani acolo. Dar apele Dunării şi ale biltilor erau Inci mari şi nu
se putea face sipâlurl alunci. Am stribilul cu o barci cei 2-J kilometri pe luciul apelor, până
la Grlndul Tomll, niciodată Inundat total, in malul căruia apele scoteau mereu la iveală
cioburl şi vase, adunate apoi de locuitorii salulul. Unele urne erau folosite de el drept vase
pentru pislrat unlura, altele pentru gaz şi aşa mal departe. Am mai cum pirat câteva vase
pentru muzeu, rămânând lnteleşl ci ne vom Intoarce s5 incepem s5pilurile in luna august.
când apele vor scAdea şi se va putea ajunge mal uşor la necropoli, unde de altfel am inteles
ci Plopşor mal scormonlse şi el malul, cu citiva ani Inainte.
Plecând deci de la Cârna, ne-am hotărât s5 ne intoarcem in august şi ne-am luat rămas
bun de la preolul Barbu care ne găzduise, el fiind cel ce il dăduse lui Plopşor prima ştirte
despre descoperirile din necropola preistoricA din balti.
Inainte ins5 de a ne intoarce la Cârna, in cursul lui iulie, Dalcoviciu (căruia li
repartlzasem nn sfert de milion din fondurile muzeului nostru pentru s5pilurile de la cetătile
dacice din Muntii Oriştiei) m-a invitat si facem ImpreunA câteva drumuri arheologice prin
Ardeal şi BanaL Am plecat din Bucureşti cu Grigore Florescu (bun prieten şi el cu
Dalcoviclu), ne-am intilnit cu el ia Deva, de unde ne-am dus la Costeşti. Nu-mi amintesc îns5
daci tot alunci am suit şi la Gridlştea Muncelului, amintirile acestor drumuri din 1942 la
cetAtile dacice lmpletindu-se cu cele din anul următor. Oricum, de la Costeşti ne-am dus la
Sebeş şi de acolo la Cipâlna, unde se dezvellseri zidurile unei alte cetAti dacice, continuind
apoi drulliUI până la Alba Iulia, unde - In planul nostru Initial - trebuia s5 se termine călătoria
şi s5 ne intoarcem necare acasA. Dar alei, directorul muzeului, Ion Berciu (fratele lui D.
Berclu), care a desfăşurat o foarte frumoasA activitate in oraşul Unirii, ne-a Invitat seara la
Ţelna, la 7 km de Abia Iulia, la casa socrului s5u, invilitor pensionar. S-a petrecut bine, cu
vinuri alese din regiune; pe la miezul noptii, ca s5 ne mal ricorlm, unul dintre comeseni,
bilalul lui Pop de Biseşti (sau a lui Cielo Pop?), ne-a propus s5 facem o vizită noclurni prin
pivnitele proprietAtii sale (avea vii de buni calitate chiar acolo, şi o casA deslul de frumoasA).
Pivnitele erau In formA de potcoavA cu unghiuri drepte, având cred cel putin 200 m lungime
şi Dind pline cu butoaie uriaşe, cum nu mal văzusem, o inslalatie cu adevArat impresionantă.
La Intoarcere la casa socrului lui Berclu, socotind ci tot ce-i prea mult nu-i sănătos, eu m-
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am culcat, dar ceilalti au continuat petrecerea Inci vreo trei ceasuri. Lui Grigore li plăceau
•lnurlle bune şi nici Daicoviciu nu le dispretuia.
Dimineata ne-am Intors la Alba Iulia; aici, şi la sugestia lui Daicoviciu, ne-am hotărât
u continuăm toti trei călătoria până la Mehadia, unde unul dintre asistentii lui de atunci Mihail Macrea, devenit mai târziu profesor universitar la Cluj şi, din păcate, mort mult prea
Llinllr - conducea săpăturile la castrul roman de pe malul Mehadiei.
Florescu, dornic să-i arate prietenului Daicoviciu ce frumos lucrase el ia Capldava,
• pledat tot drumul ca, după Mehadia, să ne ducem - prin Turnu Severin şi Bucureşti - la
( '11pidava. in timpul discutiilor de la castru de la Mehadia, Daicoviciu s-a decis să-I asculte
ti am plecat spre Turnu Severin. Trenul ajungea acolo pe la două noaptea, iar problema unei
c11mere la oricare hotel din acest oraş nind pe atunci destul de spinoasă, am preferat să nu
ne mai oprim până la Bucureşti. De aici, după o noapte de odihnă, am plecat la Cernavodl.
Grigore a tocmit o barcă cu motor, am coborâtcu ea Dunărea de-a lungul celor vreo 20 km
până la Capidava, Daicoviciu povestind ca de obicei tot felul de anecdote şi proorocind
hol.lirât infringerea Germaniei.
La cetate a avut loc o discutie destul de aprigă intre Grigore şi Daicoviclu; primul
Incepuse să degajeze înblritura târzie dintr-unul din colturile cetAtii, dorind să dezvelească
- nivel cu nivel - interiorul intregii cetAti, iar celălalt il indemna insistent să raei mal lntâi
o sectiune până la stâncă, spre a- şi da seama de succesiunea straturilor, şi numai după aceea
sil treacă la dezvelirea treptatA a acestora. Nu ştiu cum a rezolvat, ulterior, Florescu aceasta
problemă, deoarece până la data când scriu aceste rânduri n-am mai rost la Capidava, dar
ştiu că tocmai acum se race mare zarvă (nejustificatA, după părerea mea) pentru că la Histria,
tânarul coleg Al. Suceveanu a incercat un asemenea sondaj.
Tot in vara lui 1942, am rost cu Hortansa la Piatra Neamt să facem împreună săpături
In statiunea cucuteniană de la Văleni, pe malul drept al Bistritei. in vechime, locul fusese
desigur o insulă, dar acum este o peninsulă, plantabl cu o livadă şi diferite cereale. in secolul
trecut tot aici, Gh. Asachi instalase o fabrică de' hrtie. Din păcate, n-am putut race o săpături
mai amplă din cauza unor suprarete libere mai mari şi a prezentei unor gropi săpate In zona
aceea. Observatiile răcute şi principalele materiale obtinute atunci au rost publicate In 1951
de Hortansa intr-un număr din SCIV. Notâ X
Şi la aceastâ săpătură ne-a ajutat cu devotament Simion Barta, care s-a instalat cblar
in sat. Venea cu lucrătorii la şantier când ne vedea pe noi sosind de la Piatra, după ce treceam
prin curtea rabricii de cherestea de pe malul stâng al Bistritei şi de acolo pe un podet, roloslt
de obicei numai de lucrătorii rabricii.
XJ Notâ 1979. Acum câtiva ani SL Cucoş, directorul de atunci al muzeului din Piatra,
a reluat săpăturile de la Vileni, Hortansa renuntind să mai continue lucrul acolo, şi - Intr
o zonă acoperitA in 1942 de recolte - a dezvelit resturile câtorva locuinte, descoperind
materiale roarte interesante.
La începutul lui august 1942, plecând seara cu trenul din Bucureşti la Craiova- Simion
Barta plecase cu o zi mai înainte - am continuat drumul cu Plopşor şi cu unul dintre biletli
lui, fireşte tot cu maşinuta lui neobositâ, şi am poposit la Cîrna. Ca peste tol in satele noastre
era şi aici (şi mai este incă) o mare problemă să găseşti pe cineva care să-ti gitească, dar la
data aceea nu eram silit să tin regim, aşa incât ne puteam descurca mai uşor. Eu stiteam la
o gazdă care avea, în coltul străzii principale, şi o prăvălie, Simion locuia peste drum unde
luam amândoi şi masa), iar Plopşor pe unde apuca, deoarece era mai mult pe drumuri şi
acasă, tot din cauza recoltei.
Nu ne-am intors direct ia Craiova, ci am făcut o perieghezi de-a lungul malulul nordle
al băltilor, identificând şi prin insulele şi grindurile acestora multe aşezirl preistorice şi
adunind materiale variate. Cele mai multe dintre acestea au rima.• la muzeul din Craiova
şi s-au răvăşit imediat după război. CercetArile acestea constituiau Insi prologul unor ample
periegheze şi săpături pe care ne hoblrâsem să le întreprindem citiva ani la rând, pentru a
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"bute·· k.Jiomelru cu kilometru Oltenia, începând de la Dunare, în vederea unei cuprinzătoare
ID<·rări despre preistoria Olteniei. Precum se ştie, Plopşor era oltean get- beget, iar eu eram
pe jumătate oltean, tatal meu tiind născut în comuna Busu din judetul Mehedinti (sau Dolj?),
la baza hotărarii noastre li ind deci şi un pic de "regionalism", ceea ce mi se pare ca destul
de liresc.
Ca atătea alte planuri pe care şi le fac oamenii, nici acesta n-a putut li dus la
îndeplinire. Totuşi în 1942, 1943 şi în parte şi în 1944 am străbătut împreună toată zona
băllilor Dunării, de la Dăbuleni (în fostul judet Romanati) şi până la Ostrovul Mare (în
judetul Mehedinti), făcând şi sondaje şi identilicând zeci de puncte arheologice. De la un sat
la altul mergeam cu maşinuta lui Plopşor, cumpărată de el în 1939 de la un refugiat polonez.
Băl!ile le cutreieram in bărci, iar pe unde nu erau nici drumuri bune de maşină, nici băl!i,
mergeam per pedes. De fapt, intram cu maşina şi prin locuri imposibile, împotmolindu-ne
mereu şi punând umărul să o scoatem din băltoace, iar alteori îmbrăcând-o într-o adevărată
mantie albă de praf, de care nid noi, in maşină, nu eram scutiti. Conducea când Plopşor, când
unul dintre b:iielii lui, care ne insoteau cu schimbul, mergând aşa aproape din zori până
înspre înnoptat, să vedem şi să găsim cât mai multe lucruri şi cioburi. Aceste luni petrecute
cu Plopşor în 1942 şi 1943 - şi în parte şi în 1944 - în sudul Olteniei au fost printre cele mai
plăcute din întreaga mea activitate arheologica şi, in orice caz, cele mai plăcute de pănă
atunci.
La surprizele prilejuite de varietatea locurilor străbătute, de frumusetea şi interesul
descoperirilor, se adăugau şi acelea pricinuite de faptul că Plopşor cunoştea şi era cunoscut,
in special în judetul Dolj şi în judetele vecine, de mii de oameni. La tot pasul oprea maşina
să dea binete cuiva şi să mai schimbe o vorbă. In liecare sat găseam numaidecât loc de popas,
cu masă îmbelşugată (şi nelipsite tuici) şi cameră bună pentru noapte; pretutindeni eram
primiti cu bucurie şi abia eram lăsali să plecăm. Plopşor făcuse şi politică, tiind cunoscut şi
pretuit de toată lumea, cu toate că, în general, era destul de bătăios. Ba uneori oprea maşina
să mai schimbe câteva cuvinte cu vreun "'bulibaşa",chiar pe limba acestuia, fiindcă Plopşor
învătase să vorbească şi !igăneşte. în satul lui erau foarte multi ''romi" şi toate muncile
agricole de pe moşia părintească le făcea cu ei, de la aceştia învătând să vorbească bine limba
lor. Probabil însă că tot de la ei invătase să vorbească foarte "pe şleau", obicei pe care nu
l-am inteles niciodată şi, din păcate, foarte răspândit.
Când cineva 1-a întrebat, o dată de ce îşi strică maşina pe toate coclaurile colindate
împreună cu mine, i-a răspuns că îşi plăteşte o polilă, pentru o vorbi bună spusă de mine unui
prieten ca să i se legalizeze actul de cumpărare a maşinii fără prea multe dilicultăli. Fără
maşină, insă n-am li putut străbate sutele de kilometri cercetati in anii 1942 - 1944.
Trebuie să spun totuşi că doamna Plopşor, o femeie deosebit de simpatică şi o
gospodină desăvârşită, nu prea vedea cu ochi buni faptul că îi ''răpeam"mereu sotul de acasă,
de la "Iară", tocmai in toiul muncilor agric31e de vară. Mă glizduia totuşi împărăteşte
intotdeauna şi, dacă eu aş li fost un mâncăcios şi un mare amator de vinuri, desigur că aş n
stat mai mult în satul Plopşor, sau la Craiova, şi In felul acesta n-ar mai li avut de suferit
gospodăria••.
Am Inceput săpăturile la Cirna la 9 august, cu o ecbipă de 8 - 1 O liicăi din sat - cea
mai rea echipă cu care am lucrat vreodată, în cele cinci decenii de activitate arheologlcă pe
teren. Toată ziua se certau, lnjurăturile se tineau lant, iar Intregul vocabular era Intesat cu
cele mal trivlale cuvinte, aruncate fără nici o legaturi cu restul frazelor, multe dintre ele
nemalauzite de mine nici până atunci, nici după aceea, cu exceptia celorlalte veri când am
lucrat In sudul Olteniei! M-am Intrebat ce păcatele "păşteau" acolo lnvă!Atorli şi preotul
satului, efectul "educativ" al prezentei lor dovedindu-se a n cu totul inexistent.
După o săptămână, exasperat de lenea şi scandalurile lor am renuntat la el; ne-am dus
duminica In satul vecin, Pl0501, am angajat alli lucrători, oameni In toată lirea şi -In celelalte
donă saptămânl cât am continuat săpăturile - s-a lucrat cum trebnla. Singurul ce lucrase şi
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ln•lnte era un tânăr putin şchiop (in 1955, când am revenit la Cirna, l-am găsit secretar al
ur�•nlzatiei). Era un om liniştit şi, pe lângă munca de pe şantier, ne făcea marele serviciu
d• • "" sc�la inainte de ivirea zorilor şi ne păstra barca cu care să trecem şi al doilea brat
•l l•rului. Intr-adevar, liind vara, apele băltilor scazuseră şi lacul Cirna era aproape cu totul
"" l••rat de Balta Nasta (pe malul de sud al căreia era necropola) de o limbă de pământ lată
d• vreun kilometru. După ce traversam lacul Cirna cu o barcă luată la marginea satului şi
•tr�hăteam pe jos limba de pământ, aveamnevoie de o altă barcă pentru a ajunge pe malul
de nord al Băltii Nasta. Dar, când ajungeam noi la malul de nord alacestei bălti, bărcile legate
In ujun aici fuseseră folosite de alti călători, mai "matinali"ca noi şi, ftreşte, lăsate pe celălalt
mul. Câteva zile, câte unul dintre năcăii mai curajoşi se dezbrăca şi trecea prin apa nu prea
•dâncă să ne aducă o barcă, dar vremea · şi desigur şi apa · incepuse să se răcească şi a trebuit
să renuntăm la acasta solutie. Ba chiar, într-una din zile (inainte de a rezolva problema cu
tlinărul care se scula cu noaptea in cap şi ne păstra o barcă), nici unul dintre băieti nu mai
volu să intre în apă, aşa că, am fost nevoiti să o luăm inapoi spre sat; la malul apei ne-am
lntillnit însă cu preotul Barba, care i-a dojenit pe băieti. Drept urmare, unul dintre năcăi a
promis că va traversa el lacul in necare diminea!ă să ne aducă o barcA, şi astfel am putut
ujunge la şantier. Masa de prânz o luam, ftreşte, chiar acolo, mâncând in ftecare zi ouă nerte
�1 pAsări fripte, eu lnghitind zilnic şi câteva pastile impotriva malariei, In special seara
rolurile de tântari ntnd mai numeroase şi mai agresive chiar decât acelea pe care le
cunoscusem la Histria, unde sunt o adevărată pacoste.
Plopşor a stat mai putin, săpând lângă sat, pe malul lacului, unde a descoperit citeva
bordeie feudale, iar eu • ajutat de Simion, am săpat la necropolă trei săptămâni lncbelate,
zi de zi, descoperind in acel an 26 de morminte de incineratie şi câteva vase izolate. Fără
lndoială că săparea unei necropole, şi mai ales a uneia de inclneratie, cu inventar ceramic
bogat, este pentru un arheolog una dintre cele mai plăcute activităti de teren. Dar când al
şi norocul să ne vorba de o necropolă a splendidei culturi Gârla-Cirna (cum am socotit
justiftcat să-i spun acestei culturi, în 1956, după epuizarea necropolei, deoarece de la Gârla
Mare nu se cunosc decât câteva cioburi), satisfactia sporeşte... In proportie geometrică.
De indatâ ce se ivea capacul sau partea superioară a unei urne, spuneam lucrătorilor
să continuie lucrul la o oarecare distantă, iar noi, cu cutitaşele (Inci nu aveam şpaclurl)
curătam de zor urna şi celelalte vase, până ajungeam aproape la baza ei. Este uşor de IU�eles
ce emotie aveam in clipa când se ivea capacul unei urne şi "1păcluiam" · cu sunetul la gurA
· cum se spune • să văd ce mai contine mormântul.
Deseneam apoi in carnet mormântul aşa cum se ana, inainte de a-1 demonta (pe atunci
nu aveam aparat de fotograftat, dar Dardu Plopşor venea destul de des şi a făcut citeva
fotogrant foarte reuşite). Când am degajat primul mormânt din cele ce contineau şi câte o
statuetă (prima găsită in situ din exceptionala colectie pe care a dat-o această necropoiA, In
fapt cea mai frumoasa colectie similară din necropolele acestei culturi), de sub capacul urnei
nu ieşea decât jumătatea ei inferioară şi nu ne puteam da seama ce fel de••• vas putea n acesta,
aşezat cu gura In jos, rochia clopot confundându-se cu gura unui văscior. Abia după ce am
curătat şi degajat mai mult "mormântul", mi-am dat seama, lncântat, că acest presupus
viselor era o statuet.ă, deosebit de bogat decorată. Este chiar statueta despre care • de citiva
ani incoace (cam de prin 1975) · o tânară impostoare s05line că... a citit nu §do ce Imn uri
inchinate unei zeite, căci detaliile decorulni n-ar n, după ea, decât literele unor cuvinte. In
aceeaşi campanie am mai găsit lncă două statuete intregi de acelaşi tip; ImpreunA cu aceea
achizitionată cu un an Inainte de Plopşor, o datâ cu vasele despre care am amintit, m-am
Intors la Bucureşti cu patru statuete minunate.
Când le-am despachetat In cancelarla Muzeului nostru şi le-am qezat '1n pkloare'
pe birou, toli colegii au scos exclamatii de admiratie. Numai Nestor, ca sA-şi arate marea
"1tllnt.A", a Intrebat cu softclent.A: "Ştii dumneata ce al aleea? . la care i·am rlispDDS prompt:
"Nu, deloc, aştept sA-mi spoi dumneata!" Ca şi cum eu o-aş n putut vedea cblar din clipa
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drM'UJK'rlrll lor ce piese exceptionale găsisem, atât din punct de vedere artistic cât şi din punct
d. vedere şthntllic. De altfel, chiar multe dintre urnele şi celelalte vase ale inventarelor
fun.rYre descoperite - şi in special capacele - străchini şi unele căni - erau splendid de�orate
ti lncrustate cu alb, recolta noastră nind astfel foarte pretioasă. Ea justifica Intru totul
rfurturile făcute şi compensa conditiile grele de lucru şi ... intepăturile tântarilor.
Am făcut atunci şi un sondaj pe Măgura Tom ii, anată destul de aproape de necropolă,
descoperind cel mai vechi mormânt de incineratie din tara noastră (apartinind culturii
t:otofeni). in ceea ce priveşte necropola din epoca bronzului, In 1942 i-am putut preciza
limitele spre est şi vest, limita de nord nind indicată chiar de malul băltii. E adevărat că, la
inceput, am mai săpat şi spre sud - se cam terminaseră fondurile - dar, bănuind că necropolă
se mai intinde şi in această directie, am revenit In 1955 şi am mai descoperit cam optzeci de
morminte, iar In 1956 am "epuizat" cu adevarat tot ceea ce se mai păstrase din această
ex<eptională necropolă, dezvelind in tota1 116 morminte. Zilele se scurgeau Intr o() activitate
febrilă, in 1942, fiind ajutat numai de Simion (de foarte mare folos la impachetarea vaselor);
trebuia să mă impart uneori In două- trei locuri odată şi, cu toată arşita soarelui şi cu toate
atacurile !ântarilor, când se apropia ora Intoarcerii In sat, ne simteam răsplătiti pentru
eforturile depuse. Li preajma noastră pescarii arllncau zi de zi năvoadele, trăgându-le apoi
la mal încărcate de peşti; pe cer - spre sfârşitul lui august - berzele făceau repetitii pentru
zborul de plecare, in formatiile unghiulare specifice. La venire şi la plecare, "călătoriile "
cu barca erau odihnitoare, privirile noastre cuprinzănd până departe intinderea apelor şi
pădurile din baltă, iar starea noastră de spirit era acum cum nu se poate mai bună.
Nu e mai putin adevărat, lnsă, că Simion avea o frică innăscută de apă, temându-se
In permanentă câ se răstoarnă barca. Lucrătorii noştri simtiseră această slăbiciune şi, când
ne anam chiar in mijlocul lacului, începeau să legene barca,.mai- mai să intre apa In ea, până
ce chiotele de spaimă şi apostrofele lui Simion mă determinau să intervin şi să spun
lucrătorilor să lnceteze.
în fiecare :ti făceam, la prănz, câte o baie deşi - din pricina nămolului de la mal trebuia să mă duc cu barca mai in larg şi de acolo să intru in apă. Suitul in barcâ devenea
insă o adevărată problemă, deoarece - când mă apucam cu mâinile de marginea ei - barca
se apleca foarte tare, fiind gata- gata să se răstoarne. Baia răcoritoare (la care Simion nu s
a incumetat niciodată!) era lnsă Intr-adevăr binefăcătoare, in cursul unei activităti de opt ore
de lucru pe arşita unui soare nemilos de august.
în cele trei săptămâni cât am stat atunci la Clrna, o singură dată Simion a făcut o
boacană, intro() duminică trăgând .,a măsea" cam multe tuici şi împleticindu-se; după ce l
am certat şi o-am vorbit cu el trei zile (nici măcar la cină, când stăteam fată In fată la aceeaşi
masă, am socotit că l-am pedepsit destul, iar el nu a mai repetat greşeala decât peste un an,
In timpul săpăturilor noastre de la RasL
Findcă am vorbit de Rast, este locul să amintesc că, intro() seară, la Cârna, In timp ce
luam cina şi cu Plopşor, un locuitor din Rast, anat in trecere şi anând că umblăm după...
cioburi, ne-a spus că In satul lui s-a descoperit o "păpuşă neagră de piatră" şi ne-a promis
că neo() aduce. Şi, intr-adevăr, peste câteva zile, ne-a adus o statuetă fragmentară, dar de lut
ars, nu de piatră; era cenuşie - negricioasă, având decor meandric inclzat pe corp. Ne-a
povestit că s-ar n descoperit pe malul Dunării, unde apele au scos la mal - In timpul
"zăporului" şi inundatiei din luna februarie a acelui an - puzderie de oale sparte şi de pietre.
Chiar dacă o-ar n fost vorha decât de descoperirea statuetei, noi tot ne-am n dus să facem
o cercetare la fata locului, dar - după această informatie promitătoare - In duminica
următoare ne-am grăbit să pornim cu maşinuta la Rast şi de acolo "In baltă", unde ni se
spusese că se găsiseră cioburile cn pricina.
AJunşi la locnl indicat, nici nu ne venea să ne credem ochilor ce vedeam pe malul Glrlel
Tlfarnlni şi In special la ''coada" gârlei, pe o suprafată de multe sute (poate chiar mii) de
metri pătraJI, se afla nn strat gros de cioburi şi de pietre de râu, in mijlocul cărora taDtonlerul
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din Wlt lnstalase câteva ciururi, alţgând astfel cioburile şi pietrele mai mari, pentru a le folosi
la ''pietruit" şoseaua (se ştie că în sudul Olteniei nu există piatră, iar serviciul judetean al
drumurilor nu se prea grăbea să-i trimită piatră). Cantonierul găsise şi vase intregi şi chiar
allltuete - unele se anau lângă unul dintre ciururi, altele la el acasă şi altele la fratele lui,
untonler şi el în comuna vacină, Ghidici.
Ne-am dus desigur la el acasă şi ne-a dat vreo douăzeci de statuete fragmentare şi
cit•v• vase. Printre statuete se ana şi un fragment de statuetă zoomorfă de aragonit, pe care
l'lop�r 1-a aruncat cât colo, crezând că provine de la vreo călimară modernă.
Am ridicat-o, m-am uitat cu atentie la ea şi am pus-o în buzunar, amindndu-mi că
văzusem unele piese similare ilustrate intr-unul din volumele arheologului iugoslav M.M.
Vasle despre săpăturile de la Vinca; şi nu m-am înşelat; într-adevăr, asemenea statuete 
capete schematizate de animale (câini?) - sunt frecvente in cultura Vinca, iar fragmentul
contraversat aparţinea unei asemenea piese.
lncărcând toată ''recolta"ln maşină, am pornit spre Ghidici, de unde am luat câteva
leei de statuete şi mai putine vase. Toate acestea, împreună cu ceea ce văzusem In profilul
malului Gârlei Ţifarului, ne-au determinat să plănuim să intreprindem aici săpături, plan
pe care l-am realizat, după cum se va vedea mai jos.
După încheierea săpăturilor de la Cârna, spre sfârşitul lui august, am poposit două
dle in satul Seaca de Câmpie, unde am sapat două movile. Intre acest sat şi Măceşu - adică
pe citiva zeci de kilometri In lung şi câţiva kilometri in lat - sunt presărate sute de movile,
unele mai mici, dar altele cu adevărat impresionante prin dimensiunile lor, noi nind In cbip
firesc dornici să anam din ce epocă datează. Totuşi, banii fiind spre sfârşlte, am ales două
movile mici din marginea satului Seaca de Câmpie, deschizând in fiecare câte o casetă mare,
In mijloc. in amândouă movilele am descoperit câte două morminte, unul mai vechi (peste
care fusese ridicată movila), şi altul secundar, mai târziu; mormintele erau de inhumatie,
Kheletele fiind pe spate, dar chircite şi cu genunchii ridicati in sus. Lângă mormântul nrl.
din movila 1 se ana un fund de ulcică cu un bulgăre de ocru roşu, indicându-ne că movilele
dateau din perioada de tranzitie de la sf"arşitul eneoliticului spre inceputul Epocii bronzului.
Din păcate, în afară de aceste două movile, n-am mai avut posiblilalea să săpăm decât alte
două, in 1950, lângă Rast; ele au confirmat insă incadrarea cronologică a celor de la Seaca
şi a intregii mari necropole din care făceau parte; din păcate, de atunci problema tumulllor
numeroşi din unele regiuni ale lăril noastre a fost aproape total lăsată in părăsire, fapt
justificat intr-o oarecare măsură, deoarece săparea unei movile mari cere timp şi mal ales
multi bani.
La Seaca de Cimple am fost găzduit! la conacul proprietarului de atunci - un anume
Florescu - gras şi mâncăcios; ne-a ospătat şi pe noi din plin, povestindu-ne cum familia se
asunsese In pivnita cu gratii la ferestre, In timpul răscoalei din 1907, el nlnd gata - gata să
plăteasci cu viata nemiloasă exploatare. Felul cum trăia el in 1942 - in plin război, cind lumea
suferea de atitea lipsuri - era o mare sftdare. De ce n -or n Inteles niciodată unii oameni că
toate aceste abuzuri au un soroc şi se răzbună crunt?!

Deoarece In primăvara anulul l938, prefectura judeţului Arad trimisese muzeului un

vas de lut continind citeva miel obiecte de aur, llcând parte dintr-un colier, descoperite In
Slltul Rovine. In 1943 am profitat de faptul că în acelaşi an, Dorin Incepuse săpituri In
vestltatea aşezare Peclca, din apropiere şi ne-am dus acolo, fără a reuşi totnşl să aflAm detalii

suplimentare asupra locului şi conditiilor de descoperire a micului tezaur. De aceea n-am
putut afla dacă micul tezaur provenea chiar din aşezarea diu Europa bronzului de lingi sat,
dar l-am publicat şi l-am datai corect (In special pe baza viiSlllul) In perioada miJlocie a epocii
bronzului (respectiv, dupA cronologia Relnecke, In perioada 8).
Toată toamua anulul l94l am lucrat de zor la slslematizarea materialelor Ilustrative
pentru planşele lucrArii preotului Matasă despre săpiturlle Sllle de la Frumuşlca şi totodată
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am lnc•pul oludlrru - In vederea publicării lor in Dacia - a materialelor rezultate din cele
lni iCurle campanii de �pllturi de la Traian. Adunam încă de atunci manuscrisele pentru
un nou volum dublu din Dacia, In ceea ce priveşle Frumuşica, textul era prea lung şi planşele
<pe•le 100) prea mulle pentru a putea fi publicate în Dacia, aşa încât doream� le revăd, spre
a le llpirl lnlr-un volum din "Biblioteca Muzeului National de Antichităti," pe care o initiam
chiar In anul acela cu un volum al lui Grigore Florescu, intitulat 1 Monumenli funerari romani
delia Dacia inferiore.
Este adevărat că textul pllrintelui Malasă (el a murit acum două zile la Piatra Neamt,
In vârstă de peste 92 de ani, după o vială in care a realizat, într-adevăr, un lucru demn de
lolltă lauda - Muzeul de Arheologie din Piatra) avea multe lipsuri şi continea şi afirmatii de
a dreptul absurde (nega orice legătură între fazele Cucuteni A, A-B şi B, adoptănd astfel o
părere a lui 1. Nestor). Dar materialele erau foarte importante şi doream să le public în
colectia amintită. Din păcate, insă, după ce făcusem o bună parte din munca de sistematizare,
anumite lmprejurărî de la inceputul lui 1943 (despre care voi aminti pe scurt ceva mai
departe) m-au împiedicat să termin această muncă iar autorul, temându-se că noi vom
întârzia prea mult, i-a dat lucrarea lui C.C. Ciurescu, care, a publicat-o în 1946.
În cursul aceluiaşi an, 1942 (sau aventual în cursul verii următoare, dar data precisă
nu are prea mare importantă şi poate fu controlată în dosarele muzeului), au fost aduse la
muzeul nostru, de la Odesa, foarte multe vase greceşti - unele pentru a fi "păstrate la adăpost
de riscurile războiului", dar altele cu intentia de a fi încorporate colecliilor noastre,
împreună cu alte piese arheologice de la acelaşi muzeu. Unele dintre ele proveneau din
provincia dintre Prut şi Nistru, putând exista astfel o anumită justificare pentru aducerea
lor la Bucureşti, dar celelalte - şi în special vasele greceşti descoperite lângă Odesa - nu avea
ce cauta la noi. Aşa hotărâse insă administratia instalată de Antonescu la Odesa, iar cei
mobilizati la ''Comisia de recuperare" de acolo trebuiseră să execute, ca militarii, ordinul
primiL
Pentru a putea păstra aceste colectii în conditii optime, am cerut şi obtinut fondurile
necesare (cred 100.000 lei). S-au executatdouă mari vitrine (numite apoi "mamutii"1 de către
personalul muzeului, nind intr-adevar mari, dar în acelaşi timp şi foarte bune). In aceste
vitrine, instalate în cele două săli mari de la parterul muzeului, am expus majoritatea vaselor
greceşti. Era într-adevăr o colectie foarte frumoasă şi, pentru a o salva de !a bom bardamentele
aeriene, atunci când ne-am evacuat, in 1944, la Deva, am luat-o cu noi. In felul acesta - când
mai târziu s-a procedat la restituirea "capturilor" - au putut fi redate, în cea mai bună stare
şi fără nici o lipsă, toate piesele aduse de la Odesa.
La stăruinlele prietenului Grigore Florescu, tot în acel an l-am numit secretar al
muzeului pe un fost elev al lui, Expectatus Bujor; din păcate acesta n-a prea lucrat efectiv
in anii aceia, nind mereu mobilizat; atunci s-a şi îmbolnăvit destul de serios de piept.
In toamnă - dacă nu chiar in primăvara precedentă - obtinusem crea':_ea unui post de
asistent la muzeu şi fusese ocupat prin concurs !inul după toate prevederile legii lnvă!ământului
superior, de Mircea Petrescu - Dimbovila, tânăr pasionat de arheologie; pe atunci mi s-a
părut putin cam împrăştiat, dar era foarte harnic. Fusese elevul lui Andriesescu la
Universitate - şi chiar "asistent onorfic" al acestuia - şi discipol pe şantier al lui Nestor, la
Monteoru.
Din comisia pentru concurs au făcut parte profesorul Th. Sauciuc - Săveano
(preşedinte) şi Andrieşescu şi eu (membrii). Felul oarecum nesistematic în care răspundea
Petrescu - Dimbovita la întrebări 1-a cam nemultumit pe profesorul Sauciuc - Săveanu, şi el
n-a vrut să-i dea mai mult de 18 (notă pe care i-am dat-o şi eu), dar Andrieşescu i-a dat 19,
spunând că are mare Incredere in elevul său, iar acesta a dovedit că o merită prin toată
activitatea lui. După, sau putin inaintea concursului, intr-o discutie avută cu Nestor in
cancelaria mea, am inteles că el voia să-I considere pe Dimbovita ca propriul sau asistent şi
i-am spus: "Să fim inteleşi, Dimbovita va fi asistentul muzeului, nu al dumitale personal".
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S-a uitat mirat la mine, n-a răspuns nimic şi a plecat supărat.
Cu prilejul acestui concurs, Andrieşescu păşea pentru prima oarA, dupA mal bine de
7 ani, in muzeu. lntrând In sălile de la parter, s-a uitat surprins la vitrine (unele erau luminate
rlrclrlc In interior) şi n-a putut să-şi stăpânească o exclamatie de apreciere ravorablll şi chiar
dr multumire. Iar după concurs, am orerit comisiei şi colegilor o mică ''tratatle", •:u acest
prilej arătând oaspetilor cele patru statuete de la Cârna şi stârnindu-le admiratia.
Credeam In relul acesta că Andrieşescu va relua colaborarea cu muzeul şlln primul
rind cu Dacia, mai ales că ştia roarte bine că nici unul dintre noi nu avea vreo vină când el
1,1 dAduse demisia in 1935. Metaxa sustinea însă, şi atunci, şi a repetat şi cu alte prilejuri, eli
Andrieşescu se aştepta ca noi să racem un gest de solidarizare cu el şi să ne dăm toţi demisia;
nu cred insă eli s-a putut gândi la acest gest din partea noastră; el era proresor universitar,
Iar noi nu aveam alt post ştiintinc decât acela de la muzeu; chiar dacă am n vrut, nu puteam
urma g_estul lui.
In toamna aceea - sau ceva mai târziu - doamna Vulpe, numită proresoară la Şcoala
de Beile Arte de la laşi · unde Radu era proresor universitar din 1939 · şi-a dai demisia de
la Muzeu. Am cerut ministerului numirea lui Gheorghe Şteran in acest post; din 1939 el era
asistent la epigralia greacă, la catedra lui Scarlat Lamhrino de la Universitate, şi astrel
numirea s-a aprobat rără concurs, deoarece el işi luase doctoratul incă de multi ani, nind
asistent definitiv şi lntrunind astrel conditiile spre a li numit director şer de lucrari. Şi-a
păstrat insă şi postul de asistent la Universitate. Tot cam atunci am reuşit să obtinem incă
un post de şer de lucrări. La concurs s-a prezentat Dumitru Tudor, in rata aceleaşi comisii
numită mai inainte pentru concursul lui Dimbovita. La proba practică · s-a cerut să ne arate
criteriile şi modalitătile inventarierii obiectivelor de muzeu · Tudor ocolea mereu _răspunsul
corect, deşi evident că ştia despre ce este vorba, iar In cele din urmă comisia i-a dat nota
minimă (18), fiind numit şer de lucrari. Până atunci rusese proresor şi apoi director la liceul
"Mihai Viteazu" din Bucureşti, dar publicase un număr mare de lucrari. Dintre acestea, una
trata problema Malvei şi intrase intr-o polemică cu Daicoviciu; în cele din urmă acesta i-a
dat o replică roarte dură, în genul lui obişnuit. in timpul concursului, proresorul Saucluc •
SAveanu i-a cerut lui Tudor să-şi exprime punctul de vedere in problema care-I supărase pe
Daicoviciu, dând loc la o discutie destul de lungă. Nostim este căpână astăzi (noiembrie 1971),
cei doi combatanti au rămas fiecare la punctul lor de vedere: unul aducând in discutie noi
descoperiri, iar altul noi argumente. Chiar acum câteva zile, Tud�r, mi-a spus că o nouă
descoperire epigrafică din Arrica îi dădea lui dreptate, după ce acum un an sau doi o altă
descoperire din Spania ar li dovedit acelaşi lucru. Mi-e greu să spun cine are dreptate, nefiind
specialist in problemele Daciei romane şi ale imperiului, dar înclin să cred că datele eldstente
ar li de partea tezei lui Tudor. Oricum, atunci Daicoviciu s-a cam supărat pe noi ''cei de la
muzeu" că l-am promovat pe Tudor şi mi-a trimis o scrisoare destul de acră, cu câteva ironii
usturătoare.
La inceputul lui 1943, am primit un nou ordin de mobilizare şi de prezentare urgentă
la Regimentul 1 Dorobanti, din Craiova, spre a li trimis pe rront. Licercările de a-1 anula şi
pe acesta au eşuat şi astrel m-am dus la Craiova, nedorind să fiu dai dezertor. Acolo am rAcul
apel la Plopşor sa-i ceară comandantului pArtii sedentare a regimentului să nu mă trimită
imediat pe linia intâi, eu fiind cu totul neinstruit. De altrel, la Bucureşti mi se promisese că
se vor race demersurile necesare pentru anularea ''ordinului special". Nu s-a schimbat insă
nimic, iar eu am rost incadrat in compania 15 ''de reabilitare", cu hoţii dr drept comun, dar
şi cu alti intelectuali, fiind duşi de vreo două ori la exercitiile dr trageri cu arma, chipurile
să ştim cum să-i împuşcăm pe duşmani. Am dormit câteva nopti in cancelaria companiei,
ImpreunA cu l'urierii; constatând că mă umplusem de păduchi, m-am "descazarmat" pe cont
propriu, inchiriind o cameră pe o ulitA de lângă regiment (ieşeam şi intram In curtea
regimentului printr-o spărtură a gardului). Iar mâncarea fiind de cele mai multe ori cu totul
nepotrivită (ca să nu spun altrel), luam masa - cu unul sau altul dintre tovaraşll de la
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"reabilitare" - la o cârciumă din imediata apropiere; mai intotdeauna ouă şi diferite
salamuri prăjite - nefiind astfel de mirare câ mai târziu am suferit consecintele acestui
.
''regim".
In dlminea!a zilei de 24 ianuarie trebuia să fim to!i echipati pentru front şi să fim
trimişi cât de curând drept "carne de tun". M-am dus in clădirea principală a regimentulul,
rugându-1 pe planton să comunice maiorului Mărăşescu, comandantul părtii sedentare, că
I rog să mă primescă; plantonul mi-a spus să aştept, inăuntru fiind chiar locotenentul (de
rezervă) comandant al companiei noastre. Când a ieşit el şi eu voiam să intru in biroul
maiorului, locotenentul m-a intrebat ce vreau şi mi-a spus cu un ton foarte liniştit; "Lasă asta,
vino cu mine". Cu toate insistentele mele, nu m-a lăsat să Intru şi, ieşind In curte, mi-a spus:
"A venit ordin de la divizie să nu mai plece nimeni spre front şi n-ai ce să mal vorbeşti ca
maiorul".
Se intâmplase dezastrul de la Cotul Donului şi probabil numai datoritâ acestui fapt
am scapat cu viată.
Lunile următoare - până la demobilizare (pe la Inceputul lui mai) - au trecut fări
apasare imediati a primejdiei de a fi "reabilităti" prin trimiterea pe rronl în linia intâi, dar
cu toate neplăcerile inerente - la vârsta mea - vietii 'tie cazarmă, chiar dacă in rapt noi ne
descazarmasem clandestin ... Noul comandant al companiei, un tânăr sublocotenent activ
venit de la regimentul de gardă din Bucureşti, rără să fie un om rău, era milităros nevoie mare
şi se purta cu noi, oameni cu mult mai în vârstă decât el (ca să nu mai vorbesc de situatia din
"civilie") ca şi cum am fi rost nişte tineri recruti, tutuindu-ne şi bruscându-ne.
Duminicile le petrecem in familia lui Plopşor sau la un doctor (al cărui nume imi
scapă), prieten bun al lui ; uneori ne retinea seara la masă. In primăvară am rost mutati de
la cazarma regimentulul la unele barilci din lunea Jiului, unde via!& era mai plăcută, fiind
mai mult in natură- deşi bineinteles curând ne-am "descazarmat"şi aici, inchirlnd impreună
cu alti trei tovarăşi de surerintă o camerA In mahalaua - sat vecină.
Pe când ne anam aici, a venit să mii vadA Daicoviciu; lntorcându-se la Sibiu de la
Bucureşti (unde fusese la primirea lui Gluseppe Lugli, acum profesor titular la Universitatea
din Roma şi ales membru corespondent - sau de onoare - al Academiei Române), s-a abătut
special până la Craiova să discute cu mine problema eventualei succesiuni a lui Andrieseşcu
la catedrA. Încă din 1939, acesta se imbolnăvise de cancer (nu ştiu dacă şi el ştia sau nu ce
lnseamnă tumoarea de la baza inrerioară a nasului, dar se dusese şi la Paris pentru tratament
cu raze, in urma căruia surerlse şi unele arsuri). Când l-am văzut o dală prin 1941, nega cu
lnverşunare că ar avea cancer, spunând că aceasta ar fi una dintre "inramiile" lui Tzigara
Samurcaş şi că el are numai "un polip rebel", cum i-au precizat specialiştii de la Paris. Din
păcate, afirmatiile lui Tzigara - Samurcaş erau exacte şi, după cum se ştie, Andrieşescu a
murit In toamna lui 1947, după o surerintă cumplită. Simion Barta, care locuia la
Andrieşescu, li povestea Hortansei că in ultimul timp aproape nu mai recunoştea pe nimeni.
Revenind lnsă la vizita lui Daicoviciu la Craiova (obtinuse cu greu voie de la
comandantul companiei să stăm de vorbă un ceas-două, el neputând rămâne pânll seara,
când noi ne••. descazarmasem); m-a Intrebat cum văd lucrurile In problema pentru care se
abătuse din drum. In faza lntâl, spunea el, potrivit legii, se pol face transferări de alte
unlversltâtl - şl ln acest caz el nu va avea nici un rol, decizia fiind de competen!a exclusivA
a consiliului racullătii respective. Dacă lnsă nu se va hotârl transrerarea lui Vulpe de la laşi,
atunci el, Daicoviciu, va face In chip firesc parte din comisia ce avea·să decidă numirea altui
specialist, chiar dacă acesta nu era lncă proresor titular. Voia să ştie dacă, In această
eventualitate, eu doresc să mă susjină.
l-am răspuns că - deşi socotesc că activitatea mea m-ar indreptâti să ocup catedra de
arheologie, fiind echivalent - in calitate de director al muzeului, din punctul de vedere al
salariului şi al gradatiilor, cu un proresor plin, cred că ar fi preferabil să-I propună şi să-I
voteze pe Grigore Florescu, de ani de zile conferentiar definitiv şi rără altă şansă să devină
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prufrsor titular. Ulterior, am continuat, nu mă Indoiesc că Gri1ore v. propune el lnsnşl

oclndarea catedrei, spre a se reveni la cele două catedre contoplte prin leaea din 1938, el
putind rămâne profesor de arheologie clasică şi eu putind deveni profHOr la catedra de
arhwlogie preistoricA.
Daicoviciu a rămas putin surprins de punctul meu de vedere, dar a predzat d va face
cum spun eu şi ne-am despărjit; lmprejurărlle au uitat că toată această dbcutle era o
anticipatie rări obiect.
După demobilizare, tinind seama de raptul că experienta de la Cârna arAtase d, In
rona băltilor Dunării, nu se pot race săpături decât cel mal devreme In luna BURUSt, când scad
apele, am prererat să rac cu Hortansa In Iulie unele cercetări in zona de dealuri a Judetului
Ruzău,lntre localitătile Bălăneşti şi Brăeşti. ln această ultimă localitate, prietenii Broşteanu
aveau o proprietate, moştenită de la tatăl Sandel, şl lşl construlseră o vilă foarte rrumoasă
. astăzi dispensarul comunal. Zona aceea este foarte accidentată, unele dealuri rldlcindu
oe până peste 800 metri lnăltime, Iar periRhezele pentru identincarea aşezirllor preistorice
rrau destul de grele. Am descoperit totuşi câteva aşezilrl, situate pe piscuri foarte abrupte
ti In pantă, expuse tuturor vânturllor şi ne Intrebam mereu cum lşl puteau face oamenii
aşezări tocmai acolo. Una dintre aceste aşezirl era chiar pe un fel de stincA-platou, cu
suprafata lnclinată; de pe partea mai lnaltă a el privirea cuprindea o regiune foarte Intinsi,
ceea ce mi se părea a fi singura explicatie valabilă pentru alegerea unul asemenea loc. ŞI alei
şi in alte puncte am găsit cloburi de tip Monteoru, dar era vădit că stratul de culturi fusese
aproape cu totul ros şi spulberat de ploi şi de vânturi. Am preferat deci să facem un sondaj
chiar in livezile satului Băllineşti, anate deasupra proprietătli unul negustor la care am
locuit. Eu am rAmas numai o zi, Hortansa, ajutată de Simion, continuind săpăturlle cam
două săptămâni şi descoperind resturile unei aşezliri eneolitice, lncadrată ulterior aspectului
Aldeni al culturii Gumelnita. Printre altele, am găsit un craniu izolat, vopsit cu roşu, despre
care am amintit Intr-un studiu (sau cronică?) dedicat acestor practici rituale, dar a publicat
numai un raport pr�llminar, nu un studiu detaliat al rezultatelor obtinute prin aceste
săpături.
In cursul acestei veri m-a vizitat la muzeu Emil Condurachi, profesor la Şcoala
Superioară de Arhivistică din Bucureşti şi fost membru al Şcolii române din Roma,
spunându-mi că ar dori să intreprindA săpături la Troesmis şi să 1 se dea aprobarea şi
rondurile necesare. Mi s-a părut foarte firesc ca un profesor de arheologie . de altfel, Inainte
de a veni la Bucureşti, el rusese asistent la catedra de arheologie de la laşi -să lucreze pe teren,
şi i-am aprobat imediat rondurile necesare, in ciuda opozitiej lui Nestor.
Intreaga activitate a profesorului Condurachi In cei 15 ani când a condus Institutul
de Arheologie, a dovedit cu prisosintă că merita increderea pe care l-am acordat-o atunci.
Toţi foştii lui studenti cu care am stat de vorbă mi-au spus că este un profesor eliCelent,
lectiile lui nind nu numai rrumoase, dar şi cu mult miez, dovedind ample lecturi şi perfectă
cunoaştere atât a istoriei antice clasice, greco-romane, cât şi a aceleia a Orientului Apropiat.
Este un bun vorbitor, oricine 1-a ascultat la conferinte, congrese şi chiar la televiziune a putut
admira uşurinta cu care se exprimă şi căldura cu care expune subiectele tratate, cildur'- pe
care o transmite şi auditoriului. A făcut o adevărată şcoală cu studentii săi dornici să de
dedice arheologiei şi treptat a încadrat la Institut un număr destul de mare dintre absolventi
Facultătii de istorie ce se interesau de arheologie şi făcuseră practică pe diferitele şantiere,
cei mai multi nind astăzi cercetători incercati în domeniile lor de activitate. Prin memoriile
sale bine documentate, inaintare forurilor de conducere, Condurachi a obtinut aprobarea
necesară pentru reaparitia anuarului Dacia. Pe altă parte, şi celelalte publicatii ale
institutului' au apărut cu regularitate în conditii grafice excelente, continind Importante
contributii şi sporind prestigiul arheologiei româneşti în cercurile specialiştilor strAini.
La conducerea şantierului Histria a obtinut, de asemenea, rezultate de valoare,
organizând cercetarea unor sectoare intra şi extra morale, în care până atunci nu se filcuseră
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cercetări temeinice. S-a dezvelit în felul acesta ''zona sacră" a vechilor temple greceşti ca şi
zona constructiilor monumentale din secolul al VI-lea al erei noastre (în cetate), s-au
identificat şi săpat alte trei incinte de ziduri - una arhaică, alta elenistică şi alta romană; s
a cercetat şi cartierul vechi ce data din primele secole ale cetătii, trecându-se şi la săparea
sistematică a necropolei tumulare din vecinătate - ca să nu citez decât unele dintre obiectivele
avute In vedere, toate permitând inmultirea datelor istorice cu privire la cele mai bine de zece
secole cât a nintat această importantă cetete, întemeiată de coloniştii din Milet, în secolul VD
i.e.n., pe malul actualului lac Sinoe.
Tot in aceeaşi vară, George Cantacuzino (fiul ''Didinei"), despre care cred că am mai
amintit, a venit la muzeu să solicite o autorizatie pentru sondaj în valul transalutan, de
pământ, din judetul Teleorman, pe teritoriul comunei Băneasa, cu banii săi. A fost prima lui
activitate de teren, dusă de altfel la bun sfârşit In chip onorabil, teoretic el nenind deloc străin
de aceste probleme, căci era conferentiar definitiv la Universitate.
La Inceputul lunii august am plecat la Craiova cu Simion şi cu un student (Mănescu),
repartizat de Andrieşescu pentru practică arheologică (despre acest student n-am mai auzit
niciodată de atunci). De la Craiova am continuat drumul cu Plopşor(în maşina lui), colectivul
nostru ajungind la RasL Ne-am ales gazdă In sat, deşi în felul acesta stăbăteam în fiecare zi
câtlva kilometri pe potecile ce ocoleau băltile, pentru a ajunge la aşezarea de le malul Gârlii
Ţifarului, aliată la câteva sute de metri de apele Dunării. Pe malul celălalt al fluviului se
zăreau clădirile din Lom. Am improvizat pe şantier un fel de colibă, In care abia intram doi
sau trei, niciodată insă toti patru odată! Noroc că, nind secetă, n-a trebuit să ne adăpostim
impotriva ploilor.
Stratul de cultură era destul de adânc şi n-am putut săpa - in cele trei săptămâni cât
au durat lucrările noastre -'decât două tranşee; una pe malul drept al Gârlei, perpendicular
fală de malul apei, şi alta pe malul stăng, paralel cu apa. in acelaşi timp, am taluzat malul
drept al Girlei pe cea 150 metri lungime - acolo unde apele inundaliei din 1942 spărseseră
digul făcut Impotriva inundatiilor şi lărgiseră considerabil Gârla, aceasta având acum
aproape aspectul unei bălti. in felul acesta am verificat şi profilurile tranşeelor noastre.
Materialele ceramice, mai ales de culoare cenuşie, făceau dovada unei tehnici foarte bune,
unele dind chiar impresia că ar data din epoca Latene, deşi cele mai multe erau neolitice şi
destul de fragmentare, iar celelalte obiecte destul de rare. Am găsit insă şi câteva statuete
detorate In genul aceleia care ne determinase să venim aici. Oricum, s-au putut preciza două
starturi neolitice principale şi unul intermediar, acesta foarte subtire. in cel de la bază,
locuintele erau de tip bordel, iar In celelalte era de suprafală. in tranşeea de pe malul stăng
al apei am descoperit şi o statuetă fragmentară cu două capete; lrnpreună, cu celelalte
statuete şi cu materialele ceramice - ea ne-a confirmat că aşezarea apartine culturii Vlnca.
Terminând săpăturile, am plecat cu maşinuta spre Calafat, oprindu-ne In fiecare sat
ti cercetând lmprejurărlle, pentru a identifica şi a trece pe hartă diferite aşezări şi necropole.
In preajma satului Tunarl am fAcut câteva sondaje, unul In ceea ce mai rimăsese dintr-o
aşezare, găsitcioburi cu decor In valuri - mai degrabă prefeudale, dacât Latene- şi altul, Intr
un fel de movilă naturală, lunguiată, la suprafata căreia eroziunlle scoaseră la iveală oase
şi câteva miel obiecte hallstattiene, de bronz, se mai făcuseră lnsă aici tot felul de gropi şi am
preferat să nu Incepem săpături mal ample.
La amiază am făcut un foc straşnic şi am fript câtlva pui, Simion fiind cel mal lncântat
de acest ospăt udat cu vinul adus cu noi. De la Poiana - comună mare, unde - decă nn mă lnşel
- se ana şi conacul ln care locuise cineva din familia Obrenovlcl - am pornit spre Basarab!,
sat situat la 6 km de Calafat şi căruia 1-a fost încorporat acum dia punct de vedere
admiuistrativ.
in ultimile zile ale perieghezel noastre venise de Ia Craiova şi Rodica Vincenz,
studentă la Betie Arte, lmpreună cu frumoasa fată a lui Plopşor, Mira, lncă elevi de liceu,
colectivul uostru mlrludu-se la acestInceput de septembrie. Popasul la Basarabl era motivat
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de împrejurarea că, Intr-unul din drumurile lui de la şantier la Craiova, Plopşor - care nu
rămânea niciodată mai mult de câteva zile In şir pe şantier, rugind mereu acad si vadă cum
mai merg lucrările agricole şi să o mai liniştească pe doamna Plopşor - observase, Intre şosea
şi râpa dinspre Dunăre, chiar in marginea satului Basarab!, câteva "ghlghlllel" - cum le
spunea el -, movile mici, iar noi ne hotărâsem să le săpăm şi să le dezvăluim "secretele". Li
prima seară, un inimos invălător rerugiat din Ardealul de Nord, ne-a ajutat si găsim Razele,
începând de a doua zi cele două fete fiind găzduite la propietarul unei miel mori - pe care,
lireşte, Plopşor il cunoştea! - unde luam loii masa; noi cei laiii dormeam In douA cue datul
de necăjite, unde nu veneam decăt nop!ile.
"Ghighilicile" din marginea satului s-au dovedit a li tumuli ballstattlenl, mal toCI cu
câteva morminte de inhuma!ie, cu scheletele pe spate şi mâinile lntinse de-a lungul corpului;
unele dintre ele aveau ''inventar" runerar foarte bogat; arme, obiecte de podoabA - in bronz
şi de lier - precum şi ceramică. Intr-un singur tomul se ana numai un schelet - dar firi cap!
. având In schimb căteva zeci de obiacte de podoabA; In altele se lngropaserA şi morti din
vremea nu ştiu cărui război ruso-turc. Li afară de movilele miel, erau acolo şi citeva movlle
mari, dintre care am săpat parjlal numai două, In care erau lnmormântali şi mulll cre,dnl,
dintr-o epocă destul de recentă; tumull costruiji de populalia triburilor cu schelete cblrelte
şi cu ocru, din perioada de tranzilie de la eneolltic la br.onz; ulterior au fost Ingropati In el
şi câilva ballstattieni. Li aceaşi zonă se ana şi valul de pământ al unei cetilui vechi, despre
care noi bănuim că aparjlne tot epocii hallstattlene, dar se pare că sipiturile din ultimii ani
au dovedit că datează din epoca de tranzilie şi ar aparjlne culturii Cotofeni.
Din pAcate, pe baza ceramicii movilelor specifice hallstattiene, unii arheolog! s-au
grăbit să dea intregii culturi a perioadei Hallstall C din România numele de "cultura
Basarabi" (specifică lumii tracice in special de la Nordul DunArii), deşi movllele de la
Basarabi, prin ritul şi ritualul lor runerar şi prin intregul inventar metalic, sunt sigur ilirice
- aşa cum am arătat In lucrarea publicati In Dacia XD şi In alte articole; ele dovedesc prezenla
in această zonă a unei enclave ilirice care a Imprumutat de la localnici ceramica iar in timpul
ilirii s-au pierdut desigur In masa autohtonllor.
Rodica Vicenz desena liecare mormânt cu griJă, ajutati de fata lui Plopşor, In Jurul
căreia se invârtea ca un titirez bietul Mănescu, lndrăgostlt ''lulea" de ea; foarte e��:pllcabll,
fata fiind lncă şi astăzi, după aproape treizeci de ani, foarte frumoasA.
Li orele libere şi duminicile, colindam cu Plopşor plaja DunArii, adunind tot felul de
cioburi - mai ales prefeudale -, dar găsind şi un mic tezaur de monede bulgire,d din secolul
XD sau xm. Nu degeaba comuna Basarab!, Inainte de a 1 se da acest nume In secolul trecut
sau la începutul secolului nostru, se numise Vadul Cumanilor, indicind aftfel importanla
acestui punct pentru trecerea de pe un mal pe altul al Dunării in diferitele vremuri. Acest
obicei al schimbArii denumiri istorice ale localitililor continuă şi In scurti vreme nici nu se
vor mai putea face studii serioase cu privire la vechimea diferitelor localitAti. ŞI numele
satului Cârna a fost schimbat, după cum am spus, căci acest nume n-a mai plăcut
autoritililor. Tot acum citiva ani, comuna Andolina, de la răsărit de Oltenita, ftgurând şi
pe unele bărji vechi, din vremea lui Mihai Viteazul (având deci pe putin patrusecole vechime
şi fiind astfel una dintre pu!inele comune de pe malul DunArii cuooscute incă din vremea
aceea), a fost rebotezati cu un nume care nu mai spune nimănui nimic. Şi doar Andolibna
nu sugera măcar că ar n vorba de vreo cirnă!
De-a lungul malului Dunării, lucepând diu imediata vecinătate a Calafatulul, am
continuat periegbeza In susul cursului apel, ajungind in acel an pulln piuă la Cetate - dacă
nu chiar până la Gruia - şi descoperind, Intre altele, In tranşeele săpate pe un dămb din
marginea comunei Cetate, resturi ceramlce apar!lnând culturii Cotofenl, Inclusiv două
văscloare intregi, tipice, cu tortila - urecblnşă sub buză.
Recolta noastră ftlnd destul de bogati şi timpul inaintat, am plecat spre Craiova, unde
am lăsat toti sacii cu oasele scbeletelor - pierdute ulterior. Din fericire, toate celelalte
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materiale au fost aduse de mine la Bucureşti şi acum câtva ani am putut publica, aşa cum
am amintit, toate rezultatele acestor săpături.
in paginile precedente am vorbit de multe ori despre C.S. Nicoh\escu-Piopşor (căruia
toată lumea ii spunea, simplu, Plopşor), dar de fapt am spus prea putin despre el. Avea o
energie neobişnuită, o dorintă de realizări aproape fără limită şi o dăruire totală pentru
cauzele pe care le lmbrătişa.
_
in vremea când fusese director al Muzeului din Craiova - intemeiat mai mult simbolic
de rostul profesor Ciureanu -,îl organizase de mai multe ori; la inceput In ''Casa Băniei" de
lângă biserica Sfântul Dumitru şi apoi In localul şcolii "Madona Dudu" - unde se ană şi astAzi.
Deşi sectia arheologică era aşa de importantă, deosebit de pretioase erau şi colectiile
etnogrance şi cele de ştiintă ale naturii, şi cred că lui Plopşor i se cuvine numele de adevărat
Intemeietor al acestui frumos muzeu.
Preocupările lui nu se limitau insă la arheologie şi la etnograne, deoarece edita
neincetat diferite periodice, publicând şi multe documente şi studii despre istoria medievală
şi modernă, creând un adevărat focar de cultură In capitala Olteniei. Fireşte, nind foarte
personal, şi-a făcut şi multi duşmani.
Venit in Bucureşti după 1950 şi angajat şi el ia Institutul de Istorie şi apoi la Muzeul
National de Antichităti, şi-a restrâns domeniul de activitate exclusiv la arheologie şi cbiar
numai la problemele paleoliticului, nind de astfel unul dintre colaboratorii de nădejde ai
academicianului Ştefan Mileu.
O dată cu Intemeierea Institutului de Arheologie şi crearea Sectorului Paleolitic, a
- primit conducerea acestui sector independent, căruia i s-a dedicat cu tot sunetul, adunind
In jurul lui pe câtiva dintre tinerii care au lucrat cu el lncepând de la şantierul lacului de
acumulare de la Bicaz (unde au descoperit nu numai noi şi multe aşezări, dar şi unele aspecte
cu totul inedite ale culturii acelor atât de lndepărtate timpuri), creând astfel o şcoală
românească de cercetare a paleoliticulul. Elevii săi, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu, Maria
Bltirl şi V. Boroneant, au devenit buni specialişti In domeniul paleoliticului, Iar Alexandra
Bolomey, o excelentă specialistă in paleontologie şi pe care In 1970 am reuşit să o lncadrăm
la institutul nostru -, s-a ataşat şi ea de colectivul lui Plopşor şi a devenit o pretioasă
colaboratoare a tuturor arheologilor care au Inteles importanta studierii problemelor
mediului lnconjurător şi nu se mărginesc la acelea strict arheologice. Fiul cel mare al lui
Plopşor, Dardu, luându-şi doctoratul in medicină, s-a dedicat antropologie!, In special celei
preistorice, nind ş1 el un bun colaborator al nostru.
Din păcate, Plopşor n-a avut răgazul necesar să redacteze opera pe care o plănuise
- Paleoliticul in România -, deşi aceasta ar n Insemnat cu sigurantă un mare pas Inainte In
acest domeniu. Boala nemiloasă 1-a tintuit la pat la Inceputul iernii 19611 şi In martie boala
1-a răpus, la numai 68 de ani şi In plină activitate, lipsind cercetarea arbeologică românească
de unul dintre cel mal dinamici şi mai bine pregătiti specialişti.
La Inceputul lui octombrie (sau poate tot spre sfârşitul lui septembrie al aceluiaşi an),
Dalcoviclu mi-a propus să iau parte la săpăturile de la Costeşti. Am pornit deci din nou pe
coclauri şi l-am găsitlmpreună cu doi-trei dintre tinerii "ucenici" arheolog! al lui, Intre care
şi Nicolae Lupu, directorul de mal târziu al Muzeului Bruckenthal, acum profesor universitar
la Sibiu şi membru corespondent al Academiei de Ştiinte Socllale şi Politice. Cele zece zile
petrecute lmpreună au fost deosebit de plăcute; am colindat toate dealurile vecine, vizitând
din nou cetatea de pe Grădiştea Muncelulul şl lntorcindu-ne pe la cetătlle de la Luncani,
Blldariul şi Făerag.
Cu toate că m-am ImpAcat acolo - cblar cu discutiile vehemente, In contradictoriu, cu
Dalcoviciu - şi cu patul scurt lu care, pentru a mi putea Intinde, trebuia să pun picioarele
pe tăblle - numai cu mincarea nu; In toate zilele se mincau oul şi slănină, aşa Incit Intr-o
noapte am avut o Indigestie teribilă, iar cind m-am Intors la Bucureşti am făcut un subicter.
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Se mai anau acolo, in vizită, şi un număr mare de elevi de la Liceul militar (fost la
Mânăstirea Dealului şi mutat, după cutremurul din 1940, la Predeal), impreuna\ cu
profesorul lor Romulus Vulcănescu, devenit ulterior etnograf, precum şi Ion Conea; şi el
discuta �prig diferite probleme cu Daicoviciu, dar mai mult... geo-politice decât arheologice.
Inainte de a pleca spre Bucureşti, toamna ruginise frunzele pădurilor, variatia de
culori a copacilor făcând imprejurimile şi mai frumoase; dar incepuse sa\ cada\ şi bruma şi
chiar dacă n-aş fi avut alte sarcini de dus la capăt la Bucureşti, tol ar fi trebuit sa\ plec.
in urma suplimentării posturilor muzeului cu unul de secretar, am publicat din nou
un concurs şi, din multele candidate, in cele din urmă a rămas una singura\, doamna
Matrosenco, care lucrase până atunci la C.F.R., dar avusese la licenta\, ca materie a treia,
arheologia şi deci se presupunea să nu fie cu totul străina\ de preocupările şi de nevoile
noastre. Româncă din fostul judet Cahul, ştiind şi limba rusă bine, era destul de dezghetată
şi de receptivă, devenind treptat-treptat o bună colaboratoare a directiei. Ulterior a
functionat la redactia revistelor institutului, invălând repede munca de redactia şi Indeplinind
foarte bine atributiile ce-i reveneau; a recunoscut de altfel ''modo publico" eli de la mine a
invitat "meseria" şi a lucrat la institut până acum câtiva ani, când a cerut pensionarea,
deoarece nu i se aprobase inaintarea. Împreună cu Suzana Bogdan, au făcut o foarte bună
bună echipa\ până la pensionarea ei, după care biata Suzana Bogdan s-a prăpădit destul de
curând din cauza unui cancer la pancreas.
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CAPITOLUL XI
În anul acela obtinând d e l a minister u n buget de două milioane pentru săpături şi
pentru celelalte cheltuieli ale muzeului, am socotit necesar să intocmesc un documentat
raport către ministru, expunându-i intreaga noastră activitate pe anii 1942 • 1943. Am
adunat deci rapoartele tuturor colegilor de la muzeu şi ale celorlalti colaboratori care
primiseră ronduri pentru săpături de la noi şi am inaintat ministerului un voluminos raport
· · dosar de peste o sută de pagini; dat apoi la tipar, a apărut prin rebruarie 1946, 1a tipografia
''Bucovina", sub titlul Raport asupra activitătii ştiintilice a Muzeului National de AntichităJi din
Bucureşti în anii 1 942 şi 1943; este un volum aş bine tipărit şi cu destul de multe ilustratii. Intre
alte rapoarte era şi acela al lui Daicoviciu, care multumea călduros muzeului pentru
rondurile puse la dispozitie in 1942, precum şi al lui Nestor despre săpăturile lui de la Sărata
Monteoru, pe care le considera incehiate şi spunea că mai avea nevoie numai de câteva
verificări. Dar săpăturile la Sărata Monteoru au continuat incă mai bine de două decenii.
În ultimii ani de săpături s-a descoperit acolo şi un cimitir de incineratie, despre care
Nestor a spus (şi cred că a şi scris) că este cel mai mare cimitir vechi elev slav din sud • estul
Europei, pentru ca apoi să scrie că este un mare cimitir ... stră-românesc!
După inceperea anului universitar 1943 • 1944 am inaintat decanului Facultătii de
Filosofie şi Litere cererea ca, in calitatea mea de conrerentair definitiv (onorific) să tin un
curs despre neoliticul sud- estul Europei. Andrieşescu, ca titular al catedrei, tebuia să-şi dea
avizul, şi 1-a tot amânat; pe la inceputul anului 1944 mi-a spus că este de acord să tin lectii
numai după 1 aprilie, când studentii ar Ii mai liberi, ceea ce nu putea Ii adevărat, căci de obicei
tocmai după acea dată studentii incepeau pregătirile pentru examene. Pe de altă parte, când
mi-a dat acest răspuns, ştia că ministerul hotărâse ca toate cursurile să se incheie la 31 martie
(ceea ce eu am anat mai tărziu); de rapi voia · şi a reuşit · să mă împiedice să mai tin lectii
la Universitate!
Toată iarna şi începutul primăverii (cu toate consecintele subicterului de care am
amintit), am lucrat la redactarea şi paralel la corectarea traducerii studiului despre
săpăturile mele de la Traian şi, in acelaşi timp, la adunarea, traducerea şi sistematizarea
tuturor studiilor ce urmau să fie publicate in voi. IX . X din Dacia. De data aceasta tipografia
''Cultura Naţională" · care tipărise şi toate volumele precedente · n-a mai vrut să primească
materialele treptat (cum răcuse pină atunci), cerându-mi să predau o dată totul • texte şi
ilustratii (aşa cum se race astăzi în chip general); in ziua de 1 aprilie 1944 am dus toate textele
în Calea Şerban Vodă, predându-le, impreună cu nenumăratele rotografii şi desene. Cu toate
că era vreme de război, inginerii de la conducerea tipografiei • care mă cunoşteau roarte bine
de când publicasem celelalte volume • ne-au dat tot concursul, aşa încât în mai putin de un
an volu.mul avea să apară.
Intre timp îl determinasem pe Dody să-şi reracă texa de doctorat, dorind să i-o public
ca al doilea volum al seriei "Biblioteca Muzeului National de Antichităli", iar el lucra de zor,
redactănd de altrel, în acelaşi timp, şi alte articole. Prin luna rebruarie sau martie, în timp
ce ne anam toti in biblioteca muzeului . care tinea loc şi de birou pentru Dorin, Hortansa şi
Nestor • discutia a alunecat asupra lucrărilor pe care le pregăteşte fiecare, Dorin spunându
ne că are acum trei lucrări la tipar. Drept răspuns, Nestor i-a replicat; "Şi eu am trei lucrări
sub tipar!" Toti am rămas surprinşi, deoarece ştiam că refuzase să dea ceva pentru Dacia
IX -X (cele două articole ale lui, apărute în acest volum, au rost introduse după ce eu nu m
am mai putut ocupa de Dacia), iar în arară de notele şi recenziile pe care le dădea la "Revista
Istorică Română" (unde luase locul lui Vulpe şi al meu) nu auzisem să n dat ceva la tipar. Ne
am lămurit însă curân: era vorba de lucrări pentru Legatia Germană din Bucureşti, al cărui
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•ngajat era de la sfârşitul lui 1942 sau inceputul lui 1943. Nu tinuse secretă colaborarea sa
ru Legatia Germană, şi nici n-ar fi putut-o face; telefonul muzeului, instalat in biroul meu,
putea fi scos din priză şi trecut, la nevoie, in bibliotecă • şi cel putin o dată pe zi, dar uneori
şi mai des, când suna telefonul şi eu răspundeam, la celălalt capăt al firului o voce guturallli
Intreba: "Herr Doktor Nestor? Hier ist der deutsche Gesandtschall".
În această perioadă, relatiile cu el deveniseră din nou incordate, bineinteles fără nici
un motiv real, ci numai din pricina ostilit.ătii pe care şi-o manifesta ori de câte ori avea
prilejul. Îndârji rea lui se accentuase şi pentru că avea impresia că pozitia mea este şubredă,
n�inistrul Petrovici - la instigatia lui Tzigara-San�urcaş · pregătind o lege pentru organizarea
Muzeului National, in care urmau să fie inglobate, ca sectii, Muzeul lui de Etnografie,
Pinacoteca, Muzeul National de Antichit.ăti 'şi mai ştiu eu ce alte colectii. Fireşte, in felul
ocesta, director general ar fi devenit Tzigara- Samurcaş, cu care niciodată nimeni de la
muzeul nostru nu se putuse impăca. De altrel, in tot tinpul cât a fost directorul Muzeului
Etnografic (mi se pare de prin 1906) şi până la sfârşit, n-a reuşit sa organizeze decât trei săli
in noul local de la şosea (care apoi a devenit Muzeul de Istorie al PCR).
Bineinteles că solutia aceasta nu ne putea conveni; am cerut audienta la ministrul
Petrovici, dar şi de data aceasta era mereu "ocupat" şi nu avea timp să mă primească. M
am dus atunci la profesorul Alexandru Lapedatu, secretar general al Academiei Române şi
preşedintele Comisiei Monumentelor Istorice, arăt.ăndu-i ce se plănuieşte. Mi-a spus să stau
liniştit, că nu se va int.ămpla nimic şi, peste câteva zile, mi-a comunicat că a vorbit cu Petrovici
şi ia spus să facă ce-i place cu Muzeul National al lui Tzigara, dar să lase in pace Muzeul
National de Antichit.ăti, "atacul" fiind şi de data aceasta respins. Îndârjirea lui Tzigara
Samurcaş mi-o explicam nu numai prin ambitia de a li mare director general şi prin faptul
că încă de pe vremea lui Tocilescu nu se avusese bine cu nici unul dintre directorii Muzeului
National de Antichit.ăti, dar şi pentru că in 1940 eu propusesem ca, deoarece fusese pensionat
de mai multi ani, să fie numit un alt director la Muzeul Etnografic.
Cât priveşte sprijinul dat permanent muzeului nostru şi mie personal de profesorul
Al. Lepădatu, faptul era foarte explicabil: pe de o parte pentru că el cunoştea foarte bine
trecutul şi activitatea muzeului, iar pe de altă parte că • aşa cum mi-a spus in câteva rânduri
Daicoviciu - aprecia tot ceea ce făcusem la muzeu. În 1943 imi ceruse telefonic să-i trimit la
Academie câte un exemplar din volumele V-VI şi VO-VOI din Dacia şi le-a prezentat intr
o şedinta publică, cu cuvinte elogioase la adresa volumelor, dar şi a aceluia care se ingrijise
de aparitia lor. Intentia lui era să ne propună • pe Daicoviciu şi pe mine • membrii
corespondenti ai Academiei.
Fiindcă a venit însă vorba de legea aceea, îmi amintesc că noi, cei de la muzeu,
intocmisem incă de la inceputul anului un proiect de lege pentru organizarea Muzeului
Na!ional de Antichit.ăti şi-1 trimisesem atât profesorului Lapedatu cât şi colegilor de la Cluj,
laşi şi Bucureşti. Unul dintre articolele proiectului nostru prevedea (reproducând in acest
fel un articol din legea lui Tocilescu din 1882) ca toate obiectele antice descoperite intârnplător
să fie trimise Muzeului National de Antichit.ăti şi ulterior repartizate şi celorlalte muzee de
specialitate, ceea ce a stârni! mânia lui Daicoviciu. Mi-a trimis o scrisoare fulminantă, cu·
fraze ca acestea: ''Măi terminati o dată, voi cei de la Bucureşti, cu dictatura voastră! Cum
adică, dacă se descoperă un tezaur monetar la Cluj, eu trebuie sa-I trimit la Bucureşti?! " ·
şi aşa mai departe, i n termeni foarte duri. l-am arătat scrisoarea şi lui Grigore Florescu şi
a rămas uluit şi el. Dar cum Daicoviciu se plânsese şi profesorului Lapedatu, acesta ne-a
convocat la Comisia Monumentelor Istorice, pe Daicoviciu şi pe cei de la muzeu, şi incet
incet, atmosfera s-a limpezi!, iar proiectul a fost modificat, pent!u ca să dispară "dictatura
bucureşteană". Din păcate, proiectul n-a devenit nicioadat.ă lege. Inainte de a inchide această
mare paranteză, e bine să amintesc totuşi că legea intocmit.ă acum vreo 20 de ani, după
transformarea Academiei Române in Academie Republicii Populare Române, prevedea şi
ea clar ca toate obiectele antice descoperite intâmplător să fie trimise la... Bucureşti,
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Academiei (de care tinea muzeul nostru), pentru a fi distribuite diferitelor muzee!
Încă din cursul iernii, Ministerul dăduse dispozitii să facem un număr de lăzi, după
un anumit model, şi să pregătim evacuarea principalelor colectii şi a arhivei muzeului,
fixindu-ni-se ca destinatie- in caz de evacuare - oraşul Deva, respectiv muzeul din acel oraş,
al cărui director era colegul Octavian Floca. Nu aveam nici un motiv să prefer un oraş sau
altul pentru plănui ta evecuare, şi am dat curs dispozitiilor ministrului, incepănd impachetarea
colectiilor pe care socoteam că trebuie neaparat să le punem la adăpost · inclusiv un număr
important din cărtile bibliotecii noastre, pentru a se putea lucra şi in timpul evacuării. Nestor
stJiruia însă mereu să cerem ministerului să fixeze altA localitate, de preferintă un saUa câtiva
zeci de kilometri de Bucureşti; deşi, fireşte, nu spunea de ce preferă aceastA solutie, toti am
Inteles că activitatea lui la Legatia Germană il făcea să dorească să rămână cât mai aproape
de Bucureşti. N-am crezut insă necesar să fac vreun demers in acest sens, răspunderea
evacuării aparjinând ministerului noi neavând de ce să ne-o asumăm.
L-am sfătuit deci să grăbească impachetarea şi punerea in lăzi a materialelor din
săpăturile proprii de la Monteoru; când am văzut că totuşi rezistA, i-am vorbit energic şi i
am atras atentia că-I voi reclama imediat ministerului. A tAcut chilie, s-a îmblânzit şi a
impacheta! indatA lucrurile. Am constat astfel - şi atunci şi in alte împrejurări - că singura
atitudine pe care trebuie să o adopti fată de el este să fi ferm şi, dacă este nevoie, să strigi la
el, căci atunci devine mieluşel.
în cele din urmă, venind şi ordinul de evacuare - la sfârşitul lunii martie -s-au obtinut
trei vagoane de marfă de la C.F.R. , s-au încărcat lăzile la triaj, intr-unul din vagoane
cuibărindu-se şi paznicul muzeului, Cretu, pentru a insoti transportul. Când s-a terminat
incărcatul, am respira! uşurat, rămânând ca nu după multA vreme, după ce vom fi primit
dispozitiile c11venite de la forurile tutelare, să plecăm şi noi. Tocmai in perioada când se
apropia predarea Daci ei la tipografie, Meta:xa s-a îmbolnăvit grav. Venise intr-o dimineată
le mine in birou cu câteva hârtii despre care vroia să-mi vorbească, dar in curând a inceput
să se incurce la vorbă, a dus mâna la cap şi apoi mai mult a căzut decât s-a lasat pe un scaun.
L-am dus repede in biroul lui (unde, de fapt, şi locuia) şi am telefonat doamnei doctor
Claudian, care locuia in apropiere (pe actuala stradă N. Iorga, lângă Piată Romană), ea
venind destul de repede. De cum 1-a văzut, ne-a spus că este vorba de meningitA infectioasă
şi trebuie internat la spital, fiind putine şanse să se mai facă bine. Ceea ce s-a dovedit a fi
adevărat: Meta:xa s-a stins aşa cum a trăit, fără nici o rudă la patul lui, pe la 10 aprilie. O
datA cu el se ducea şi cel mai vechi dintre cercetAtorii ştiintinci ai muzeului la acea dată, el
făcând parte din prima serie de discipoli ai Magistrului Vasile Pârvan de dinainte de primul
război mondial. Păcat că ştia carte şi n-a folosit-o nici pentru el, nici pentru altii. Singura lui
realizare importantA a fost faptul că a pus in ordine colectia numismatică a muzeului, aceasta
rămânând cam in grijea lui Bucur Mitrea, numit asistent al muzeului la propunerea mea.
Nu-mi amintesc însă dacă intr-adevăr Mitrea a fost numit in locul lui Meta:xa sau fusese
numit ceva mai Inainte, această precizare nefiind însă esentială.
În ziua de 4 aprilie, pe la ora prânzului, mă anam la seviciul mobilizării din minister,
in curtea localului de pe actuala stradă a Nuferilor, când s-a dat alarma aeriană şi am intrat
toti In tranşeele din curte, simple şanturi inguste, destul de putin adânci. ToatA lumea credea
că va Il, ca şi mai inainte, o alarmă falsă, când deodatA tunurile antiaeriene au inceput să tragă
in rafale, iar in scurtA vreme s-au auzit • tot mai nuneroase, mai puternice şi mai apropiate
· exploziile bombelor lansate din avioane, pe cer apărând şi sinistrele păsări ucigaşe, zburând
nestingherite in formatiile regulate. Curând au inceput să se audă şi schijele ce cădeau pe
acoperişurile clădirilor şi totodatA să se ridice, dinspre Gara de Nord, trâmbe mari de fum.
Pentru o mai bună apărare, mi-am pus servieta deasupra capului.
în sfârşit, după mai bine de un ceas, dându-se semnalul de incetarea alarmei, m-am
repezit spre casă; era clar că zona gării fusese intens bombardatA, iar noi locuiam atunci pe
strada Sevastopol. în drum, am trecut pe lângă case avariate şi unele chiar distruse dar · când
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om văzut de departe casa "noastră" in picioare - am respira! uşurat.
Hortansa nu se întorsese încă; se dusese cu Carmen la un adăpost din apropiere, iar
rlind a venit, era foarte speriată; se adăpostiseră într-o tranşee şi, la un moment dat, au
..:himbat Jocul, ducându-se la vreo douăzeci de metri mai departe; nici n-au ajuns bine acolo
11 - in locul unde fuseseră mai înainte - a căzut o bombă, făcând multi morti şi răniti; o
pietricică zburase şi o lovise pe Carmen în cap, dar din fericire nu i-a făcut decât o simplă
zgârietură.
Peste două-trei zile m-am inteles cu Dorin să ne trimitem familiile la Braşov (avea
•colo rude) şi de acolo mai departe, la Deva; am plecat împreună cu Dody, intr-un camion
supraîncărcat, ajungând, in cele din urmă, la Deva.
După bombardamentul amintit, am telefonat imediat la muzeul din Deva să anăm
dacă sosiseră vagoanele insolite de Cretu şi - spre surprinderea noastră - ni s-a spus că n-a
venit decât unul singur. Ne-am agitat zadarnic să anăm la Gară ce s-a întămplat, dar curând
ne-a telefonat paznicul Cretu de la triajul Militari şi m-am repezit până acolo. in haosul care
Incepuse la C.F.R. chiar inainte de bombardamentul de la 4 aprilie, cele trei vagoane ruseserll
despărtite, unul liind ataşat la un tren care a plecat imediat, iar celelalte la un tren ce nu mai
avusese parte sâ pornească. Căzuseră bombe şi in gara Militari, liind mare noroc că n-au lovit
şi vagoanele cu lăzile muzeului; destul de aproape de ele, alte vagoane fuseseră făcute
(ăndări. Şi chiar peretii vagonului în care se ana Cretu au fost străpunşi de câteva schije, dar
nici el, nici lăzile, nu suferiseră nimic.
Am reuşit sâ-1 conving pe şeful gării sâ ataşeze şi vagoanele muzeului la primul tren
rare va pleca indată ce se va restabili linia şi am respirat uşurat - mai ales din pricina faptului
cii anasem de la Cretu că unele vagoane de pe aceeaşi linie luaseră foc şi, ajutat de câtiva
referişti, se luptase şi reuşise sâ împingă vagoanele noastre la câteva zeci de metri mai
departe; numai aşa - spunea el - au scăpat vagoanele şi, o dată cu ele, şi el. Am raportat
ministerului cele intămplate şi am propus chiar in schimb un premiu in bani, care i-a prins
omului mai bine decât o decoratie...
O dată plecate vagoanele, nu mai aveam nici un motiv sâ rămân la Bucureşti; am lăsat
muzeul in grijea lui Gh. Ştefan, care voia să rămână in Capitală şi, împreună cu Petrescu
Dâmbovita şi cu Simion, am reuşit sâ ne suim, pe ferestre, într-un vagon ce.Pleca spre Arad,
după mai bine de douăsprezece ceasuri de călătorie ajungând şi noi la Deva, Intre timp, bietul
Metaxa se prăpădise şi am anat că mi s-a reproşat că nu am rămas în Bucureşti pentru
înmormântare. Dar Vulpe, cu care am discutat despre aceste teproşuri mult mai tărziu, mi
a spus că bine am făcut, deoarece pe ei i-a surprins un nou bombardament chiar la cimintir
şi au trecut prin toate spaimele.
Peste o săptămână a sosit la Deva şi Nestor cu familia lui, dar in curând Petrescu
Dâmbovita şi Mitrea, tiind mobilizati, au plecat pe front, la unitătile lor.
Colegul Floca s-a ocupat stăruitor de noi, intervenind la prefectură pentru cazarea
noastră in oraş (prefectul, un colonel, voia să ne instalăm intr-un sat vecin!), asigurându-ne
totodată şi posibilitatea să ne continuăm activitatea. Lăzi le cu piesele muzeului nostru au fost
depozitate la parterul muzeului din Deva, iar nouă ni s-au pus la dispozitie la început două
şi apoi trei camere, la etaj, una pentru bilbiotecă, adusă in bună parte de la Bucureşti, şi
celelalte pentru birouri.
Abia instalati la Deva, am telefonat la Bucureşti să anăm ce s-a mai intămplat, şeruJ
gardian comunicându·mi că acolo toate sunt in ordine, dar la mine acasă lucrurile nu sunt
chiar cum ar trebui. În cursul unuia dintre bombardamentele aeriene, o bombă căzuse chiar
pe trotuarul de lângă casă, spărgând toate ferestrele, sunul scotând până şi uşile din lâtâni.
Iar la subsol (unde era un adăposti căzuse o uşă, rănind-o la cap pe soacra mea, evacuată la
spitalul din Budeşti; casa rămăsese deci fără stăpân" şi cu uşile sparte. Stanciu, din proprie
initiativă, evacuse toată mobila mai buna, aducând-o intr-o încăpere-depozit din curtea
muzeului, celelalte mobile fiind depo1itate ··claie peste &rămadă" in bucătărie, bătând
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scânduri la uşâ spre a nu se putea intra.
M-am sfătuit cu un avocat din Deva, prieten al lui Floca, şi acela mi-a spus (cu prea
mare uşurinJâ) câ, dacâevacuez toată casa, devenităde neânlocuit, pot să-i scriu proprietarului
că nu voi mai plăti chiria până ce el va repara casa.
Mai târziu - dar prea târziu! - am anat că - de fapt - ar li trebuit să depun chiria la
Casa de consemnatiuni şi numai atunci aş li avut dreptul să-mi păstrez apartamentul.
Am teldonat lui Stanciu să evacueze tot din casă şi să depoziteze lucrurile la muzeu
şi astfel am rămas pentru câJiva ani cam fără locuinJă! Dar despre acestea, mai târziu.
Alarmele aeriene erau foarte feecvente la Deva din pricina apropierii de nordul
feroviar de la Simeria. Ziua alergam cu totii la poalele dealului cetătii, unde se săpase un
adăpost foarte încăpător in stâncă (intrau acolo două-trei sute de oameni), iar noaptea
coboram in subsolul muzeului. Primul adăpost era evident foarte sigur, dar subsolul nu cred
că ne-ar li apărat de o bombă cazutâ pe clădire, veche şi fără planşeuri de beton. Din fericire
oraşul nu a fost bombardat, deşi · in primele zile după sosirea noastră - a fost bombardată
gara Simeria, socotită obiectiv strategic. Când a avut loc acest bombardament, adapostul de
sub stâncă nu fusese terminat şi ne-am pitit şi noi intr-o tranşee săpată in curtea casei in care
eram găzduiti. Ne-am dat seama imediat că obiectivul bombardamentelor era foarte
aproape şi curând s-au ridicat pe cer nori groşi de fum negru - iar după incetarea alarmei
ni s-a conlirmat că fusese bombardată Simeria.
În zilele următoare, când ne duceam în adăpostul de sub stâncă, putin după darea
alarmei se auzea un vuiet surd şi totuşi destul de puternic; era zgomotul provocat de
bombardamentele de la Tur nu Severin, care se propaga prin piatra muntilor, liind astfel
perceput până la noi, la distantă de sute de kilometri in linie dreaptă.
Curând după sosirea lui Nestor la Deva, a venit de la Bucureşti o maşină a Legatiei
Germane, aducându-i o lucrare, cu indicat ia că ea trebuia terminată in 24 de ore, până când
maşina.- după ce se ducea la Arad - se va întorcea să o ia.
In primele luni ale refugiului nostru la Deva s-au primit primele corecturi la lucrarea
lui Dody (tradusă în limba germană de colegul Kurt Horedt) - Die Fruhe und mittlere Bronzzeit
in Siebenburgen, ce va apărea ca nr.2 al Bibliotecii MNA. Eu am redactat un studiu despre
cele 4 statuete antropomorfe descoperite în 1942 1a Cârna; a apărut in toamna (sau in iarna
1945) in revista "Oltenia" de la Craiova, condusă de Plopşor. N-a adăugat la textul meu decât
o notă - în care calilica o părere a lui Berciu drept " o copilărie" - dar întrucât hotărâsem
să facem împreună cercetările din Oltenia şi să le publicăm tot împreună, studiul a fost iscălit
de amândoi.
Mai târziu, el renuntând să se mai ocupe de problemele ce depăşeau epoca paleolitică,
tot ce s-a publicat cu privire la săpăturile întreprinse de noi in Oltenia a fost şi va li redactat
(şi iscălit) de mine.
Studiul amintit mai sus fusese tradus de Horedt in limba germană, deoarece
profesorul Oswald Menghin de la Universitatea din Viena, interesat de cele ce publicasem
in Rapor1ul activitălii ştiin!ilice a MNA (despre care am mai vorbit şi ii trimisesem şi lui un
exempla�r), m-a rugat să-i mai trimit un exemplar şi, totodată, să-i trimit şi un articol, lie In
legătuiră cu statuetele de la Cârna, lie tratând probleme de artă preistorică, pentru a-1
publica� intr-o revistă ce trebuia să apară in curând sub conducerea lui şi a câtorva alti colegi.
l-11m trimis studiul despre statuetele de la Cârna, dar nici revista n-a apărut şi nici textul
germ11n nu l-11m mai văzut vreodată. Cine ştie ce bombă il va li distrus! De aceea am inclus
descrierea� acestor statuete, ulterior, într-un studiu complet despre toate statuetele de la
Cârna, publicat in limba franceză, dar totintr-orevistă germană- Jahrbuch fur prahistorische
und ethnographische Kunst(JPEK, 1959) • iar ulterior In limba română, formând un capitol
din monogralia mea despre necropola de la Cârna.
Spre sfârşitul lunii iunie, profesorul Vintilă Mihăilescu (fostul nostru asistent la
geogralie, la Universitate, atunci secretar general al Ministerului ÎnvăJământulul, m-a
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numit preşedintele comisiei de bacalaureat de la... Giurgiu! Birocratia noastră a lucrat
intotdeauna fără metodă, aşa încât serviciile învătământului secundar nu anaseră de la cele
ale învăJământului superior că muzeul fusese evacuat la Deva.
Am pornit totuşi la drum, am poposit la Bucureşti şi de acolo am luat trenul spre
Giurgiu. Când am ajuns aici, am văzut în gară un tren care era gata să pornească spre Videle,
unde trebuia să se Jină examenul; dar cum nu puteam şti dacă restul comisiei plecase, am
prererat să mă duc întîi la liceu. Aici am anat că într-adevăr comisia plecase la Vide le; i-am
cerut birjarului să găsească nişte cai şi am ajuns astfel într-un sunet la gară. Noroc că trenul
nu plecase la timp şi astfel am reuşit să mă sui într-un vagon, tocmai când se punea în mişcare,
şi m-am aşezat să respir în primul compartiment. După un timp, uşa s-a deschis şi în cadrul
ei a apărut un bărbat înalt, destul de impunător. S-a uitat pe rând la toti călătorii, apoi şi
a oprit privirea la mine şi a întrebat: "NU sunteti cumva, preşedintele comisiei de
bacalaureat?". Iar eu i-am răspuns prin altă întrebare: ''NU sunteti cumva dvs., directorul
liceului din Giurgiu?"
Amândoi având dreptate, ne-am strâns mâinile şi am trecut într-un compartiment
vecin, unde se ana şi restul comisiei - bineinteles mai multe profesoare decât profesori.
Printre aceştia din urmă era şi un fost coleg de facultate (Georgescu?), atunci profesor de
română şi latină la Giurgiu.
Nu voi stărui desigur asupra acestei activităti fără nici o legătură cu arheologia,
mărginindu-mă la câteva rânduri. Chiar din prima zi a venit să mă caute colonelul - prdect
al judetului, rugăndu-mă să am grijă de doi nepoti ai lui, anati printre candidati. l-am
explicat că greul îl constituie tezele, considerate "secrete", dar la oral vom face tot ce se va
putea. Formulă care nu mă obliga cu nimic, dar mă scăpa de alte interventii. Iar cum
amândoi nepotii au căzut la teză, nu s-a putut plânge că nu i-aş fi ascultat rugămintea.
Războiul ne urmărea însă şi acolo, căci în cursul serii anglo- americanii bomhardând
Giurgiul, eram nevoiti să orbecăim pe intuneric. Am socotit însă că intre examenul de
bacalaureat şi război nu trebuia făcută o legătură directă, aşa încât examenul a fost foarte
serios, peste 50% din candidati fiind respinşi. Nu tot aşa au procedat însă cei mai multi dintre
preşedintii comisiilor din vara aceea, şi - după comunicarea rezultatelor - ministerul a trimis
tuturor comisiilor - cu exceptia a patru, printre care şi aceea prezidată de mine - o scrisoare
de musţrare, pentru prea marea îngăduintă arătată.
In drumul de intoarcere la Deva, trecând prin Bucureşti, l-am luat şi pe tatăl meu;
ne-am oprit la Rupea, unde se refugiase mama (originară din acel orăşel) cu sora mea, iar
a doua _zi eu am plecat mai departe, ajungând la Deva.
In luna iulie, Daicoviciu organizase o vizită a cetătii dacice de la Costeşti, invitându1 şi pe Iuliu Maniu şi pe câtiva profesori universitari, printre care şi pe Horia Hulubei. la
cetate, Daicoviciu a dat toate explicatiile, dar pe drum se discuta multâ politica şi, bineinteles,
se comenta cu aprindere situatia frontului şi atentatul nereuşit asupra lui Hitler. Atunci am
anat pentru prima datâ despre memoriul adresat lui Antonescu de un număr mare de
profesori universitari, prin care se cerea ieşirea din alianta cu Axa. în maşina cu care am
venit de la Deva, l-am luat şi pe Octavian Floca, gazda noastră atât de simpatică, şi pe Bucur
Mitrea, întors de curând din Crimeea, ceea ce a stârni! o nouă furtună din partea lui Nestor,
care voia să meargă şi el. Dar începusem să mă obişnuiesc cu scenele acestea şi, nefiind loc
In maşină, am plecat fără el.
în aceeaşi lună iulie, fiind informati că in cartierul Tăualaş din apropierea Mureşului
se găsesc multe cioburi preistorice, am făcut împreună cu Hortansa o cercetare prin
diferitele curti ale locuitorilor, constatând că informatia era întemeiată, mai peste tot
putându-se culege asemenea fragmente ceramice. într-o curte mai mare era o portiune de
teren destul de lntinsă, fără nici o altă constructie, în afară de casa propriu - zisă, aşa încât
Hortansa a socotit potrivit să intreprindă acolo unele săpături, deşi acestea nu puteau n prea
întinse. Arătându-i proprietarului dorinta noastră, el ne-a dat lncuvintarea pentru săpături,
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cu conditia nrescă să astupăm şanturile la terminarea lucrărilor.
Hortansa a lucrat cu câtiva oameni două-trei săptămâni, ajutată de Simion. La
săpături a fost de fată şi nul proprietarului, Nicolae Gostar, pe atunci student la Cluj şi viitor
asistent al lui Daicoviciu, care . după cum se va vedea mai jos . mi 1-a recomandat în 1949
să facă parte din colectivul şantierului Hăbăşeşti. Aşezarea de la Tăualaş avea două niveluri
de cultură, ambele apartinând aspectului Turdaş al culturii neolitice V inca. Şi, deşi Hortansa
a redactat în intregime (cu exceptia concluziilor) textul studiului despre săpăturile de la
Tăualaş, după ce a fost pensionată (în 1962), a refuzat să se mai intereseze de el.
Notă 1984:
Acum, în 1984, 1a rugămintea mea, colegul Gh. Lazarovici de la Cluj, bun cunoscător
al problemelor epocii neoliticedin Transilvania, a avut bunăvointa să sistematizeze materialul
documentar (plan, sectiuni, fotograni şi desene) potrivit indîcatiilor initiale ale Hortansei,
adăugând câteva pagini de concluzii şi predând lucrarea spre publicare conducerii Muzeului
Judetean din Deva, în al cărui ano ar va apare anul acesta sau anul viitor.
Potrivit întelegerii cu Plopşor, pe la 10 • 12 august am luat trenul spre Craiova, dar
numai Dumnezeu ştie cum am reuşit să mai găsesc un loc la Sibiu, unde trebuia să schimb
trenul. La Piatra Olt, unde am ajuns noaptea, ar n trebuit să aştept până dimineata, până
când nu mai circulau decât trenuri militare. Am făcut apel ia un locotenent, comandantul
unui tren militar, i-am spus cine sunt şi de ce trebuie să ajung la Craiova şi el m-a lăsat să
mă sui î_ntr-un vagon de clasa a m- a, intesat de soldati, unde a mai îngăduit- o şi pe o bătrână.
In felul acesta am putut deci pleca din Craiova spre satul Plopşor. Ca de obicei,
doamna Plopşor m-a primit foarte bine, deşi mâhnită că sotul ei lasă iar baltă toate treburile
gospodăriei, legate de treierat şi celelalte munci agricole, ca să pornească spre••• băltile
Dunării. Dar cum călătorului îi şade bine cu drumul, am pornit şi noi cu maşinuta Fiat Polscki
spre Cetate şi de acolo am luat-o in susul Dunării, "bătând" iar terasele, băltile şi ostroavele.
in insula Girla Mare, năpădită de vegetatie, abia dacă am găsit două -trei cioburi pe plaja
apei, dar nici vorbă să mai putem identinca aşezarea sau locul necropolei unde • în timpul
primului război mondial • nemtii făcuseră unele sondaje şi descoperiseră materialele
publicate ulterior de Leonhard Franz; aşa se explică de ce ulterior culturii respective i s-a
dat numele de " Girla Mare".
În schimb, în Ostrovu Mare • unde cu cătiva ani înainte Dinu Rosetti săpase o mare
necropolă a acestei.culturi, fără să publice, însă, rezultatele săpăturilor • nu ne-am abătut
degeaba. Am regăsit şi locul --''La bivolării" . unde săpase Rosetti; o-aveam cum să ştim dacă
el epuizase sau nu necropola. Pe malul Dunării, ca şi in interiorul insulei, de altfel, se anau
tumuli mici, în general in genul acelora de la Basarabi. Unul fusese chiar rupt pe jumătate
de revărsările Dunării şi se puteau vedea în sectiuni oasele unui schelet având lângă el un varf
de lance de ner, pe care l-am luat nreşte cu noi; cred, insă, că şi acum • când scriu aceste
rânduri • s-ar mal putea intreprinde cu succes săpături in Ostrovu Mare.
în anii aceia se făceau dese contrabande peste Dunăre în timpul noptii ai noştrii
ducând sare · ea lipsea atunci cu totul în Serbia · şi luând în schimb alte produse. L;trebând
o pe călăuza şi gazda noastră cum procedează oamenii de pe cele două maluri spre a stabilit
când trebuie să treacă apele nuviului cu barca, gazda noastră s-a întins jos, lângă mal,
strlgând foarte tare ceva deasupra luciului apei. Peste mai putin de două minute a şi venit
un răspus clar, de dincolo, luciul apei purtând foarte bine glasurile de pe un mal pe celălalt.
După ce am reuşit destul de greu să trecem înapoi cu bacul • la mal nind Intotdeauna
noroi şi deci riscam să se împotmolescă maşinuta • am ajuns in satul Balta Verde. La
marginea lui nu ne-a venit să credem ochilor că ceea ce vedeam era adevărat; nenumărate
movile mici şi mijlocii · toate de tipul acelora de la BllSBrabi · acopereau o zonă întinsă. Fără
prea multă ezitare, am fost convinşi că descoperisem ceea ce căutam şi că acolo trebuie să
ne stabilim "corturile' in vara aceea. Ne-am intors inapoi la Craiova să cumpărăm diferitele
materiale necesare săpăturilor (sfoară, hârtie etc) şi să dau o telegramă lui Simion, la Deva,
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"' vină şi el cât mai repede. Era în seara zilei de B August şi încă nu anasem nimic despre
cele intantl'late la Bucureşti; culcându-ne la Plopşor acasă am lăsat toate pregătirile pe a
doua zi.
Pe la cinci şi jumătate diminea1a, sora lui Plopşor (locuia in aceeaşi curte) a venit să
ne povestească ce se intâmplase în ajun la Bucureşti, despre care ea anase abia dimineata,
la radio. În această nouă situa!ie, când nu puteam şti cum se vor retrage armatele germane
�i dacă nu cumva zona unde doream să facem săpături va deveni teatru de război, era liresc
"' renun!ăm sau cel putin să amânăm săpăturile plănuite. M-am decis să mă intorc la Deva
�i am ajuns in gara Craiova putin inainte de ora 7,30, când a sosit trenul de Timişoara plecat
seara din Bucureşti înainte de a se li anun1a1 vestea armisli!iului; călătorii nu aliaseră ce se
intâmplase decâ în gara Titu, auzind megafoanele transmi!ând ştirea dată la radio.
Ajungând spre amiază la I.ugoj, am plecat noaptea cu un tren local până la Ilia, iar
de aici am continuat cu acceleratul până la Deva, sosind aici când incepuse să se lumineze.
Mi-am dus cum am putut gemantanul până pe strada centrală, unde locuiam, destul de
aproape de Prefectură şi de casa doctorului Petru Groza, reuşind cu mare greutate să mă
fac auzit din casă, deşi băteam cu nădejde în poarta masivă a gangului prin care se intra în
curte, ca la multe dintre casele ardeleneşti.
N-a trecut mult şi au început să apară unele notile şi chiar articole în presa din
Rucureşti in care eram atacat; n-am avut nici o îndoială că unele erau -scrise la sugestia
fratelui lui Nestor, ziarist, şi la cererea lui Nestor însuşi, care reîncepuse să devină foarte
agresiv.
În septembrie am început totuşi demersurile la şeful gării pentru a obtine vagoanele
necesare înapoierii lăzilor muzeului la Bucureşti, ceea ce nu era deloc uşor, la Deva şi în alte
oraşe liind multe institutii evacuate şi toate cerând vagoane peste vagoane.
Nestor stăruia mereu să ob!inem un vagon de marfă şi pentru noi, clici îşi dădea seama
ca-i va li greu să încerce să se suie - cu copilul de câteva luni - în trenurile de persoane atât
de aglomerate. Şeful gării nici nu voia să audă însă, iar Nestor termina liecare discutie cu
mine cu tipete şi amenintări. Noroc că întotdeauna, atunci când cel cu care discut se înfurie,
Impotriva aşteptărilor, eu devin calm şi aceste manifestări ale lui nu reuşeau să mă scoată
din sărite.
Când am descoperit că obtinerea vagoanelor pentru lăzile muzeului intirzie, Dody a
suit-o în tren pe mama lui, însotită de servitoarea lor, iar eu le-am suit pe Hortansa şi pe
Carmen; cu chiu cu vai, ele au putut ajunge la Bucureşti, instalându-se provizoriu într-o
cameră din apartamentul lui Dody.
După ce am reuşit să încărcăm cele trei vagoane cu toate lăzile muzeului şi le-am văzut
pornite spre Bucureşti, însotite de acelaşi paznic (sau, pare-mi-se, de Simion), am respira!
uşurati şi, lăsăndu-1 pe Nestor să vocifereze în continuare, m-am suit şi eu cu Dody in tren
la 17 octombrie, dacă nu greşesc.
Nu pot incheia "episodul Deva" fără să subliniez din nou atitudinea deosebit de
colegială şi chiar prietenească a colegului Octavian Floca şi a sotiei s;�le.
intors la Bucureşti, am inaintat ministerului o cerere de concediu, încredintându-i
totodată lui Dody o adresă prin care solicitam aceluiaşi minister să-I delege pe profesorul
Sauciuc - Săveanu cu conducerea muzeului, in timpul absentei mele.
A doua zi după venirea la Bucureşti, Nestor (sosit, cred, cu acelaşi tren), văzând că
<U nu apar la muzeu, a inceput să strige in hol: "Unde-i Dumitrescu? A fugit!" şi repetând
această alirmatie, s-a repezit la Minister, la directi unea invătământului superior, să anunte
"fuga" mea şi să ceară delegarea lui cu conducerea muzeului.
Când s-a dus şi Dody la minister cu adresa olicială, isclilită de mine, Nestor 1-a
lntâmpinat nuturând o hârtie şi strigând triumfător: "Am aranjat lucrurile!" Eu voi lua
conducerea muzeului!" Dar când directorul invătământului superior s-a lămurit, a dat
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delegatie profesorului Th. Sauciuc- Săveanu să conducă muzeul.
Concediile mele au durat până la 31 martie 1945, când comisia de "epurări" a decis
epurarea mea şi ministerul l-a numit director pe profesorul Sauciuc • Săveanu (el a condus
muzeul în această calitate până în anul 1947).
E bine să mai amintesc că, cu prilejul solicitării penultimului concediu, în luna
februarie, când Hortansa s-a dus la subsecretarul de stat de atunci al ministerului (Victor
Papacoslea) să ceară aprobarea cererii mele, vechiul nostru prieten, inainte de a pune
apostila de aprobare, i-a spus: "Dar la ce mai foloseşte? Tot va fi înlăturat! " O adevarată
consolare prietenescă!
În cursul acestor luni de concediu am făcut corecturile la studiul meu despre
săpăturile din 1936, 1938 şi 1940 de la Traian, apărut în primăvara lui 1945 în volumul IX
- X din Dacia.
Spre surprinderea mea, Hortansa mi-a povestit că Neslor ar fi vorbit foarte favorabil
despre acest studiu la o reuniune de la Institutul Balcanic.
De fapt. volumul IX - X (1941 - 1944) din Dacia, apărut în primăvara lui 1945, era acela
pe care-I întocmisem şi-1 predasem eu la tipografie cu un an înainte (aşa cum am amintit mai
sus), la care se adăugaseră necrologul profesorului Ioan C. Andrieşescu, mort in 1944
(necrolog care deschidea volumul), scris de profesorul Th. Sauciuc - Săveanu, şi două
arlicvole ale lui Nestor (unul de două pagini şi altul de trei) la rubrica "Miscellanea".pesle
multi ani, făcând necrologul profesorului Săveanu, colegul Vulpe i-a atribuit acestuia
meritul de a fi publicat volumul IX -X din Dacia; dacă s-ar fi informat. ar fi anat că · din cele
564 pagini ale acelui volum • numai 8 fuseseră adăugate textelor initial predate de mine la
tipografie.
Ulterior a apărut un volum (XI - XO ) din seria initiată de de Vasile Pârvan, iar acum
noua serie continuă să apară regulat. an de an, începând din 1957.
in anii 1950-1952 am redactat un studiu de peste 200 de pagini, intitulat Contribu!ii
la studiul epocii neo-eneolitice din România, dându-1 prietenului P.P. Panaitescu să-I citească.
El s-a arătat entuziasmat de această lucrare, încheiată cu un capitol sintetic de concluzii.
Studiul trata despre problemele epocii indicate în titlu, în provinciile de la răsărit şi de la sud
de Carpati; neputăndu-i publica atunci, iar începând din 1949 rezultatele multor săpături
arheologice schimbând treptat datele multor probleme, anul trecut am preferat să nu mai
păstrez manuscrisul şi l-am rupt • Nu trebuie pierdut din vedere faptul că, până în acel an,
cea mai veche cultură neolitică cunoscută în spatiul extra-carpatic al tării noastre era cultura
Boian - şi ea abia începând din faza a Ireia, Vidra -, singurele exceptii nind aşezările culturii
Vinca-Turdaş din vestul Olteniei.
Oricum, începând de la 1 aprilie 1945 nu mai aveam slujbă, iar în iulie, când prietenul
Bubi Stoica (fost director la Ministerul Industriei şi Comertului) mi-a propus să merg la
proprietatea tatălui său de la Bucerdea Grânoasa, de lângă Blaj, n-am ezitat.
Am stat acolo patru luni, cutreierând zonele învecinate şi descoperind mai multe
aşezări preistorice, dintre care una in punctul "lepad", cu o ceramică având un foarte bogat
decor incizat. deşi nu-mi amintesc dacă apartinea culturii Sighişoara-Wietenberg din epoca
bronzului. Alte aşezări apartineau chiar culturii eneolitice Petreşti, cu ceramică pictată, iar
altele, şi mai multe, cocotate uneori chiar pe vârfuri de dealuri, apartineau culturii Cotofeni.
Din păcate, toate materialele adunate atunci s-au risipit. după cum s-au pierdut şi sumarele
însemnări pe care mi le făcusem.
în august. împreună cu Bubi Stoica, cu Virgil Russu, cu "Bebe ", nepotul lui Bubi, şi
cu băiatul profesorului Litarcek (astăzi şi el profesor la Facultatea de Medicină) am plecat
spre Retezat. Până la Simeria am mers noi cum am mers -cu toate că aveam fiecare câte două
ranite pline cu pâine şi tol felul de alimente - dar de aici nu mai pleca nici un tren de călători
spre Sub Cetate decât a doua zi. Nu ne-am dat însă bătuti şi am reuşit să convingem un
mecanic, care pleca cu locomotiva in directia aceea, să ne ia şi pe noi in••• tender, printre
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cărbuni. Am reuşit to_tuşi să nu ne innegrim prea mult şi spre prânz am ajuns in gara Puiu
de pe linia Petroşani. In satul vecin am angajat o cărută până la Nucuşoara, unde am dormit
pe paie, într-o imensă cameră goală, iar a doua zi, încărcând sacii pe cai, ca nişte desagi, am
suit până la cabana Pietrele.
De la acest loc de odihnă, timp de mai multe zile am coborât şi suit toate văile, ne-am
cocotat pe toate piscurile şi am admirat splendidele lacuri de munte ale acestui masiv. Poate
cel mai frumos este lacul Gemeni, dar nici lacul Galeşul nu-i mai prejos, deşi • din 1952 •
numele acesta imi trezeşte alte amintiri, deloc plăcute.
Oricât de frumos va n Făgăraşul • unde am fost ulterior de trei ori • nu se poate
compara cu masivul Retezatului, aici nenind numai o creastă de munti, ci lanturi de
nenumarati munti, de văi sălbatice şi de poteci cu perspective neaşteptate, la aceasta
adăugându-se şi sumedenia de lacuri, unele la peste 2.200 metri înăltime. N-am inteles insi
de ce nici până astăzi nu s·a construit o mare cabană sau un hotel lângă lacul Bucura • cel
mai mare lac de munte, având circa 800 metri lungime -, situat la 2000 metri înăltime, chiar
In centrul masivului. De aici toate excursiile ar n mult mai uşoare şi n-ar mai trebui să te
grăbeşti la întoarcere, te teamă să nu înnoptezi departe de cabană.
Am văzut atunci şi prima (de altfel şi ultima) capră neagră, săltând din stâncă în
stâncă şi pierzându·se pe celălalt versant al vârfului Retezatul. Când am revenit în acest
masiv, în 1948, n-am mai zărit nici o capră neagră, deşi amicii mei spune�ou că în 1942, când
ei făcuseră prima lor excursie acolo, văzuseră chiar numeroase ciopoare. lntre timp, aprope
toate fuseseră ucise de braconieri, cu arme luate de le nemti. Din fericire ştiu că acum situatia
s·a schimbat;· vânătoarea este oprită în rezervatia creată acolo şi întregul masiv - ca şi alte
zone din Carpati . au fost repopulate cu frumoasa podoabă a muntilor care este capra neagră.
În iulie 1946 s-a prăpădit tatăl meu, în vârstă de 72 de ani neimpliniti, după o criză
de licat şi o uremie.
Tot în vara aceea, în iulie şi august, prietenul Georgică Neagu m·a invitat cu Carmen
la el ia tară, în judetul Teleorman (la Răteasa-Snnteşti), in timp ce Hortansa era la săpături
la Sălcuta. Şi aici am mai colindat prin împrejurimi, vizitând din nou unele dintre aşezări le
preistorice cunoscute de Georgică şi pe care le văzusem cu el prima dată în 1938.
Din septembrie 1946, până în iunie 1948, am lucrat ca referent la Uniunea Generală
a lndustriaşilor din România (UGIR), în postul rămas vacant prin moartea tatălui meu.
Directorul general, Alecu Grigoriu, fratele mai mare al unui fost coleg de liceu, il apreciase
mult pe tatăl meu şi auzise lucruri bune şi despre mine, aşa că m·a angajat imediat.
Bineinteles că în tot acest răstimp nu putea n vorba de arheologie; totuşi aici am reuşit să·
1 conving pe directorul Solacolu, posesorul unei colectii de obiecte preistorice şi greco·
romane, moştenită de la unchiul lui, Grigore Antipa, să o doneze muzeului, ceea ce a şi făcut
mai târziu. Cele mai importante piese ale acestei mici colectii erau câteva vase descoperite
''undeva"în Dobrogea, pe care mi le-am desenat atunci, intentionând să le public mai târziu;
au trecut însă anii, vasele s-au dovedit a apartine unui anumit aspect al culturii Hamangia
târzie � au fost publicate de o elevă a noastră, Silvia Marinescu·Bâlcu.
In vara lui 1948 am solicitat o audientă lui C. Daicoviciu, subsecretar de stat la
Ministerul Economiei, să-I rog să intervină spre a i se acorda şi Hortansei ronduri de săpături,
deoarece Nestor, devenit director al muzeului din 1947, nu voia să admită decât un mare
şantier, bineinteles condus de el, la Zimnicea, unde să-i concentreze pe toti cei de la muzeu.
Destul de oncial, Daicoviciu mi-a răspuns că nu poatetrece peste hotărirea directorului,
aşa încât Hortansa şi cu Carmen au plecat la Zimnicea, iar eu m·am dus pentru a doua oară
la Bucerdea-Grănoasă. Ca şi in 1945, de acolo am plecat cu câtiva prieteni, veniti din
Bucureşti, să suim pe Retezat, făcând şi cu acest prilej o minunată excursie in cel mai frumos
masiv muntos al tării, deşi dincultătile aprovizionării ne-au silit să ducem din nou necare câte
două ranite pline cu pâine şi alte alimente. Noroc că la cabana Pietrele, cabaniera Maria
Magdalena avea grijă să prindă aproape zilnic păstrăvi delicioşi ... iar noi nu mai eram decât
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trei: Virgil Russu, Titus Ionescuşi eu. Iată, au trecut mai bine de 20 de ani de la această ultimă
ucursie in Retezat şi nu mi s-au şters din amintire acele mărete piscuri stâncoase, cu
bolovanii cât casele, parcă srărâmati de uriaşi, brazii ce se opresc slioşi la poalele piscurilor
golaşe, temători parcă să se suie până în vârruri, apele lacurilor ce sclipesc în soare şi se sparg
in cercuri de câte ori un păstrăv sare după vreo musculită, cascadele apelor ce se grăbesc să
se lntâlnească mai jos de cabana Pietrele • toată atmosrera aceea de pace a naturii ce cobora
şi in sufletul nostru.
începând din 1947 1ucram la Editura Forum, condusă de bătrânul Ocneanu şi de un
nepot al doctorului Ghelerter (cunoscut socialist) la revizuirea şi stilizarea textelor traducerilor
volumelor pe care le publicau. Le-am dat şi eu să-mi publice o traducere, răcută de mine prin
1945 - un roman al unui scriitor englez al cărui nume nici nu mi-I mai aduc aminte, căci n
am păstrat nici un exemplar din traducere. Titlul original al romanului era A Knight and a
day ·"Cavaler de·o zi" ·În edilia franceză, după care am tradus eu, era Pour ses beaux veux;
In româneşte a rost botezat Pentru ochii ei. Au urmat şi alte câteva traduceri - din rranceză,
engleză şi italiană (una, al cărui autor nu mi-I aduc aminte, se intitula L' enigme de Crystaline,
alta, de Paul de KruiiT, Hermonu l masculin (tradusă din limba engleză), iar alta, de Bromlield,
din Italiană, şi aşa mai departe), dar numai pe una sau două mi-am pus numele - V.
Dumitrescu -,pentru celelalte rolosind pseudonimul V. losir sau altele. Astăzi regret că n-a
apărut acelaşi nume pe copertele tuturor acestor traduceri, căci aş li putut cere să tiu cooptat
membru al sectiei traducătorilor din Uniunea Scriitorilor din România, şi astrel poate aş li
obtinut o completare substantială a pensiei.
Atunci când colaborarea mea cu Editura Forum a început să devină mai regulată, i
am spus bătrânului Ocneanu cine sunt (sau mai bine zis cine am rost), dar el n-a avut nici o
obiectie. Singura rezervă a rost că nu m-a angajat permanent, cum avusese intentia să o racă,
ci mă plătea pentru fiecare traducere.
_
Ultima mea traducere a rost romanul Oliver Twist, de Ch. Dickens, care însă n-a mai
apărut, între timp toate casele de editură tiind nationalizate. În srârşit, pentru a termina cu
acest capitol, amintesc că în 1946 am tradus din engleză romanul Tampico, de Josep
Hergesheimer (traducere revăzută anul acesta şi predată F..diturii Univers, cu care răcusem
contract anul trecut, potrivitaprobării lui Vladimir Străinu, atunci director al acestei edituri
şi din păcate mort acum un an, aşa de timpuriu şi în plină activitate creatoare de mare
valoare); tol atunci am tradus romanul Nosu-omo de Joseph Conrad, dat spre publicare unei
edituri la care lucra Al. Deleanu; nici acesta n-a mai apucat să tie publicat. Retent, Deleanu
a publicat o traducere a acestui roman, răcută de el.
În 1947 sau 1948 muzeul nostru depindea de acelaşi minister ca toate celelalte muzee
din capitală, aşa încât Hortansa şi ceilalti colegi au rost încadrati la început pe linie
administrativă (inspectori generali, inspectori etc.), director tiind, începând din 1947,
Nestor, care îşi văzuse astrel visul cu ochii.
Spre srârşitul lui 1948 (sau poate la începutul lui 1949) muzeul a trecut lnsă la
Academie, tiind incorpora! ca un sector al sectiei de istorie veche a Institutului de Istorie.
Director al institutului era proresorul Petre Constantinescu-Iaşi, iar directorul sectiei de
istorie veche, proresorul Constantin Balmuş, transrerat de la Universitatea din laşi.
Una dintre primele lucrări colective întreprinse de această sectie de istorie veche a
rost exceptarea tuturor publicatiilor in vederea lntocmirii unui repertoriu arheologic al
României. S-a alcătuit un colectiv roarte numeros - cercetători de la Bucureşti, Iaşi şi Cluj
- şi s-a pornit serios la lucru. Hortansa a primit şi ea, fireşte, un lot de publicatii spre
exceptare. Dar cum, pe vremea aceea, ea ocupa Incă şi un post In invătământul secundar, am
ajutat-o, lucrând la Biblioteca Centrală Universitară şi la Academie şi în relul acesta - la
srârşitul primelor luni de activitate - de câte ori se răcea bilantul lucrului se constata că
numărul de Oşe predate de ea este printre cele mai ridicate. A spus, fireşte, că este ajutată
de mine, ceea ce 1-a bucurat pe Balmuş, el având griji si comunice mai departe acest lucru.
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Cercetarea istorico-arheologică in anii 1949-1955 era sub directa indrumare a
Prezidiului Academiei, care a obtinut tot sprijinul conducerii partidului şi guvernului, fără
acesta neputându-se trece la o amplă actiune sistematică.
întelegând de la inceput importanta cercetării arheologice pentru reconstituirea
trecutului indepărtat al tării noastre, Prezidiu! Academiei a socotit că este nevoie de
concentrarea tuturor fortelor pentru executarea unor vaste cercetări şi săpături arheologice.
Când s-a discutat intr-o şedintă a conducerii institutului această problemă a concentrării
ror!elor, mi s-a povestit că Nestor ar n spus: "Dacă e vorba de o adevărată concentrare a
rortelor arheologice, ea nu se poate face lăsăndu-1 pe dinafară pe Vladimir Dumltrescu".
Dacă e adevărat, atunci pot spune că e singura datâ când a făcut un gestcolegial pentru mine,
rată de nenumăratele manifestări ale duşmănie! lui de-a lungul a peste patruzeci de ani!
Anticipând putin, amintesc că, incepând din 1950, muzeul a fostlnzestrat cu un număr
Insemnat de unelte - hârlete, lopeti, sape, şpacluri etc - şi cu multe roabe, la acestea
adăugându-se şi sute de pături şi cearşafuri; timp de aproape două decenii ele au folosit
tuturor colectivelor arheologioe pentru a-şi duce activitatea in conditii bune şi a suplini!
multe din lipsurile inerente gospodăriilor tărăneşti unde eram găzduiti. Până la urmă s-a
asigurat şi toată "zestrea" necesară preparării mâncărurilor şi servirii lor; de aceea, an de
an venea la necare şantier şi câte un controlor contabil să constate dacă această ''zestre" nu
dispăruse; treptat-treptat in chip nresc, toate s-au degradat şi apoi au fost scoase "la
rerorrnă".
Oricum, in primăvara lui 1949 am fost chemat la Institutul de Istorie să stau de vorbă
cu proresorul Constantinescu-laşi. După ce mi s-a spus că institutul doreşte să colaborez şi
eu la săpături şi am fost intreb'lt ce salariu am avut inainte de a n scos de la muzeu (deşi suma
respectivă nu mai avea vreo valoare, după reforma monetară din 1947!) şi le-am precizat că
am avut un salariu de profesor universitar cu patru gradatii (deci, practic vorbind, un salariu
dublu), după ce mi s-a comunicat că voi n angajat colaborator extern al institutului,
profesorul Constantinescu-laşi a adăugat: " Dar să nu vă inchipuiti că aceasta inseamnă o
destindere politică!". l-am răspuns că nu aveam nici o calitate să discut probleme politice,
împlinindu-se mai bine de opt ani de când n-am mai răcut politică.
La intocmirea planului de lucru pentru vara acelui" an (1949) s-a hotărât deci că voi
race parte din colectivul ce urma să facă săpături la Hăbăşeşti, sat situat atunci in nord-estul
extrem al fostului judet Roman. Necrezându-se indicat să se anunte că eu voi n responsabilul
colectivului - atributle ce mi s-a incredintat in fapt mie -, a fost numit responsabil formal
acad. Emil Condurachi, atunci director-adjunct al sectiei dejstorie veche a Institutului de
Istorie şi totodatâ şeful catedrei de istorie veche şi arheologie de la Universitate.
Din colectivul aprobat făceau parte Hortansa, M.Petrescu-Dâmbovita (atunci
conrerentiar uaiversitar la laşi) şi preotul C. Malasă, cărora li s-a adăugat o studentă (Tudlc)
şi un student (Achim Popescu) de la Bucureşti, iar de la laşi un student al lui Dâmbovita
(Adrian Florescu). Nu lipsea însă nici Simion Barta.
Deoarece nu cunoaşteam dinainte aşezarea de la Hăbăşeşti, am plecat cu M.Petrescu
Dâmbovita intr-o cercetare de recunoaştere la Hăbăşeşti, de la Roman rolosind o maşinută
a Inspectoratului Şcolar şi nind întovărăşiti de inspectorii Popovici şi Herbst (primul devenit
ulterior profesor universitar şi directorul Institutului de Istorie şi Arheologie din laşi, iar
celălalt proresor şi decan al Facultătii de Geograne din Bucureşti). Podul de peste Siret, de
la Schela, era încă rupt, răul trecându-se pe un pod provizoriu, utilizabil numai când apele
nu erau prea mari; nind la inceputul lui iu!ie, am putut trece uşor, ajungând la Hăbăşeşti,
unde am fost imediat indreptati spre Holm.ln afară de Gumelnita şi, in oarecare măsură de
Traian, nu mai cunoscusem pănă atunci o aşezare preistorică cu un orizont aşa de larg, de
pe botul de deal putându-se cuprinde cu privirea zarea spre trei din cele patru puncte
cardinale, între altele până departe spre dealurile Cotnarilor. Băile Strunga, lncă nerefăcute,
erau chiar la picioarele Holmului, până la marginea acestuia lntinzându-se pădurea seculară
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de stejari de la strunga. Terenul se ondula până in vale, de unde se ridica apoi din nou spre
Târgu Frumos şi, in altă directie, spre Fedeleşeni, iar in zare, spre nord, cum am mai spus
se prolilau dealurile Cotnarilor.
Holmul era folosit ca izlaz şi nu mai fusese arat dinainte de război, din pricina că pe
marginile lui se săpaseră tranşee militare in 1944. Iar vârful propriu-zis al botului de deal,
in urma unei prăbuşiri de teren intămplate cu câteva decenii mai inainte, alunecase la vreo
4-S metri mai jos, formând un fel de terasă. Cioburi şi chirpici ars erau putine la suprafată,
tocmai pentru că locul nu se mai arase, dar in tranşee şi în restul Holmului, plantat cu
porumb, se puteau aduna destule ca să ne dăm seama că într-adevăr acolo era o aşezare
cucuteniană, aşa cum ni se spusese.
După ce am anuntat primăria din Strunga că vom reveni pentru săpături peste o
săptămână-două, ne-am întors la Roman, ne-am despărtit de cei doi colegi de aici şi ne-am
dus să luăm masa la un mic restaurant de pe strada principală. Discutind despre viitoarele
săpături cu Petrescu-Dâmbovita, la un moment dat am scos o foaie de hârtie, am schitat
conturul Holmului şi am trasat câteva linii spunându-i: "lată care este planul meu de lucru;
o tranşee longitudinală, pe mijlocul botului de deal, până la râpă, din care să pornească alte
6 tranşee, perpendiculare, trei de ftecare parte, până In marginile laterale ale holmului. Sau
eventual, două tranşee longitudinale paralele pe mijloc. "Dar n-am apucat să termin, că
Dâmbovila a exclamat: "Nu, nu, mai bine cum ali făcut la Inceput".
Abia mai târziu am anat de ce n-ar n vrut să săpăm două sau mai multe tranşee
longitudinale; una dintre "dogmele' lui Nestor era că locuintele aşezărilor preistorice sunt
presărate de-a lungul marginilor, centrul nenlnd destinat locuinlelor. Teoria aceasta s-a
dovedit greşită · atât la Hăbăşeşti cât şi în alte aşezări · chiar dacă nu Intotdeauna locuintele
asezărilor sunt dispuse in cercuri, in mijlocul cărora se mai ană cel putin câte o locuinlă, cum
au arătat săpăturile noastre de pe Holm.
inainte de plecarea la şantier pentru Inceperea lucrărilor, Nestor · atunci, cum am
spus, director al muzeului, răcând parte, alături de delegatul Prezidiului Academiei,
M.Roller şi de profesorul Constantinescu-laşi, din trio-ul care avea să dirijeze toată
campania de săpaturi · mi-a cerut să discutăm In prealabil planul meo pentru săpăturile de
la Hăbăşeşti. l-am răspuns lnsăcă, de vreme ce mi s-a lncredlnl&t conducerea acestui şantier
nil am de ce să discut această problemă şi el mi-a spus răspicat: " Dar eu fac parte din
conducerea săpăturilor, aşa că voi veni să văd cum se lucrează şi, dacă nu voi n de acord, vei
suferi consecintele". " Foarte bine, a fost răspunsul meu, inteleg să suport eventualele
consecinte, dar nu Inteleg ca după un sfert de veac de activitate arheologică să-mi arate
altcineva cum să fac plan de lucru şi cum să sap!"
Probabil că el ar n dorit să poată anrma că am lucrat după indicatiile sale.
in anui 19S1 şi in cei următori, câod Petrescu - Dlmbovil& a condus săpăturile de la
Truşeşti, a aplicat şi el planul trasării în lungul aşezării a unor şanturi paralele, din care se
lărgesc, In chip nresc, ''casetele" pentru degajarea resturilor locuintelor.
Spre sfârşitul Junii iunie am "debarcat" deci la Hăbăşeşd (Hortansa a venit peste
câteva zile, cu Carmen), ne-am instalat cum am putut şi, angajând o echipă de peste 15
lucrători, am inceput lucrul, potrivit planului schil&t de mine pe măsul& micului restaurant
din Roman.
Am avut, losă, de la Inceput, unele greută!i cu Constantio Matasă. Omul acesta aşa
de entuziast, care Intre timp săpase şi de uoul singur (Intre altele la Frumuşica, unde avusese
un mk coonict cu Nestor, acesta ntnd nemuqumit de felul oesistemat\c cum se săpa), era •
ca orice arheolog amator - , pasionat exclusiv peotru obiectele ce se puteau descoperi, nu lnsă
şi pentru problemele puse de situatiile lot.âlnite şi de descoperirile făcute.
Este evident că nici noi, arheologli "profesionişti", nu suntem iodlfereoti la frwnusetea
şi bogălia materialelor descoperite (dimpotrivă, le dorim), dar aceasta este numai uoul
dlotre scopurile unei săpături arheologice, De aceea stăruim . dâod oespeclallştllor Impresia
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că pierdem prea mult timp - dar acest lucru este necesar pentru a putea face şi nota toate

observatiile, singurele care ne dau posibilitatea să intelegem intregul context al descoperirilor.
Pe de altă parte, de vreme ce nu ne multumeam cu sondaje, având şi timp şi bani la dispozitie,
era firesc să degajăm diferitele resturi de locuinte şi nu să trecem cu cazmaua prin ele...
Preotul Matasă fiind însă dornic să descopere cât mai repede materialele - vase, figurine,
diferite unelte etc. - nu avea răbdarea necesară lucrului migălos la şpaclu, pentru curătirea
resturilor de chirpici ars, şi atunci punea lucrătorii să scoată chirpiciul cu cazmaua şi să sape
mai adânc. Aşa procedase la Frumuşica şi de aceea, într-o săpătură de peste 2000 mp, n-a
putut fi ridicat planul nici unei singure locuinte şi (ceea ce este mai grav) n-a notat
întotdeauna felul cum erau distribuite vasele in diferitele locuinte etc., aşa încât incadrarea
descoperirilor sale se poate face mai ales pe baza stilurilor ceramicii pictate. Aşezarea de la
Hăbăşeşti fiind destul de întinsă, până să observăm noi, câteva dintre resturile unei locuinte
din tranşeea centrală de cercetare - supravegheată de el - fusese distruse, acelaşi lucru
petrecându-se încă o dată, în alt punct (noi eram obişnuiti să-i supraveghem pe lucrători,
nu pe membrii colectivului). De altfel, în afară de Hortansa, de Dâmbovita, de Gostar şi de
mine, ceilalli membrii ai colectivului erau pentru prima dată pe un şantier, cu exceptia,
bineinteles, a lui Constantin Matasă (care, totuşi, nu putea, aş spune in chip organle, să
inteleagă metoda noastră de lucru) şi cu aceea a lui Simion, care nu avea pretentia că devenise
arheolog.
Pentru a evita repetarea acestei situatii neplăcute, m-am sfătuit cu Petrescu Dimbovita şi ne-am hotărât să-i dăm lui C. Matasă o sarcină unde speram că nu se poate strica
nimic. În zona unde Holmul se gâtuie putin, inainte de a se uni cu restul terenului, se observa
o anume depresiune, Dimbovita era de părere că acolo s-ar putea să fi fost şantul de apărare
al aşezării. Nu eram chiar convins că rezultatul va fi pozitiv dar - socotind că această
cercetare trebuie oricum făcută şi că ar fi indicat ca Matasă să supravegheze el săparea unei
tranşee de control l-am rugat să lucreze el acolo cu câtiva dintre muncitori şi să fie ajutat de
studentul Achim Popescu. Neputăndu-ne deplasa in fiecare moment să vedem ee se întâmplă
(tranşeea de control era trasată prin porumbişe, la mai bine de 100 de metri de Jocul unde
lucram noi), ne duceam numai din când in când să observăm profilul tranşeii. în ziua
următoare, după câteva ore de lucru, Achim Popescu a venit Intr-un sunet, strigând de
departe: ''L-am găsit! E şant de apărare!" ŞI, intr-adevăr, se putea vedea uşor cum se
profilează in tranşea noastră - de la o anumită adâncime - marginile şantului, culoarea putin
mai diferită a pământului de umplutură contrastând tot mai mult pe măsura ce şantul se
adâncea in luL De fapt erau chiar două şanturi de apărare, oarecum paralele, Intocmai ca
la Cucuteni.
Ne-am bucurat şi l-am rugat pe C. Matasă să continule până ajunge la fundul
şanturilor; dar, când ne-am mai dus pe acolo, am constatat o altă situatie neplăcută: dincolo
de al doileaşant, spre exterior, existase o constructie de la care rămăseseră obişnuitele resturi
de chirpici ars; cele mal multe resturi fiind scoase, lnsă, din ordinul lui Matasă, nu se mai
putea şti ce forma şi ce dimensiuni avusese această constructie, considerată ulterior de mine
drept un punct de observatie. După terminarea săpării acestei tranşee, nu l-am mal dat lui
Matasă nici o altă atributle, ceea ce la cam supărat (de altfel a şi plecat pentru un timp la
Piatra), iar in anul următor l-am rugat pe Radu Vulpe să-I ia cu el, la şantierul de la Poiana.
Dând urmare sugestiei mele, Vulpe 1-a luat In colectivul său, ulterior povestlndu-mi că a pitit
şi el ia fel. De fapt, era firesc, tinând seama că, fără o adevărată ucenicie, lncepută de tânăr,
numai foarte greu poate cineva deveni, dintr-un arheolog-amator pasionat, un adevărat
cercetător In domeniul arbeologiel.
Pe Holm, prin degajări repetate, prin lărgirl ln dreapta şl ln stânga diferitelor noastre
tranşee, s-au putut contura cele 10 locuinte din zona săpată In 1949; cu toate distrugerile
ulterioare - tranşeele militare amintite şi unele gropi din perioada de tranzitle ooulJnind
materialele de tip Horodiştea, săpate cblar In cuprinsul locuintelor cucuteniene - forma
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dreptunghiulară a locuintelor era roarte clară. Dimensiunile lor direreau, unele fiind mai
mari, altele mai mici, dar era sigur că nu ruseseră construite nu mai aproape de laturile
aşezării. în timp ce eu notam in carnet direritele observatii sau le dictam unuia dintre
studenti, iar Hortansa dădea îndrumări uneia sau alteia dintre micile echipe în care
împărtisem lucrătorii, Petrescu · Dimbovi!a desena de zor la ridicarea planului săpăturilor,
trecând pe planşetă, una după alta locuintele degajate.
Pe măsură ce planul unei locuinte era gata, totul ntnd descris şi desenat pe baza
caroiajului, se începea demontarea sistematică. La locuintele unde chirpiciul era mai
răvăşit, observatiile erau mai putin concludente, dar la acelea la care masa de chirpici era
bine păstrată şi netedă, de Indată ce lntorceam bucătile de chirpici, spre a vedea cum se
prezintă rata ce stătuse In pământ, constatând pe ea că amprentele paralele de lemnărie
groasă se continuau perpendicular pe cele două laturi lungi ale locuintei respective. Totuşi,
atât eu cât şi Petrescu- Dimbovita nu împărtăşeam părerea că acestea sunt resturi de
platrorme arse (despre care scriseseră arheologii ruşi şi sovietici), socotind ca ele sunt
resturile unor pereti căzuti la pământ, deşi, este adevărat ne surprindea şi pe noi raptul ca
uneori amprentele se continuau neintrerupt de la o latură la alta şi mai ales că această
lemnărie era mult prea groasă pentru pereti. in primul nostru raport preliminar am sustinut
deci că aici n-ar n existat locuinte cu platrorme, ceea ce era evident greşit, cum ne-am convins
In cursul săpăturilor pe scară mult mai mare în anul următor (1950).
Anul 1949 a rost de altrei excesiv de ploios; erau zile când întrerupeam lucrul de către
3- 4ori, d�i nu aveam unde să ne adăpostim, căci nu construiserăm nici un bordei şi nu aveam
nici cort. in râpade deasupra "terasei"prăbuşite din botul de deal se ana lnsă o groapă săpată
In mal, de unde se scosese lut, numită in glumă de noi "peşteră"; de multe ori, ne
lngrămădeam alei ca să mal scăpăm de ploaie! Iar în satnoroalele erau atât de cumplite, încât
treceau chiar deasupra bocanci lor. Uneori era necesară o adevărată echilibristică pentru a
nu ne afunda până la genunchi, mai ales dacă se tine seama că răceam patru drumuri pe zi,
lucrându-se cinci ore dimineata şi trei ore după amiază. Prânzul il luăm la "sediu": o
lncăpere unde instalasem o masă mai lungă, să putem avea toti loc, in casa remell care ne
gătea şi ne lnchiriase şi o magazie pentru depozitarea materialelor.
Pentru vizarea ştatelor de plată şi achitarea impozitelor percepute de la lucrători, In
anul acela a trebuit să mă duc de două sau de trei ori tocmai până la Mirceşti, deci reşedinta
nu ştiu cărei perceptii - la peste douăzeci de kilometri de Hăbăşeşti, deşi până la Tlrgu
Frumos erau numai 9 kilometri şi ar n rost mult mai uşor.
Fiindcă a venit vorba de acest ultim orăşel, trebuie spus că atunci răcea o impresie
detestabilă: murdar, cu casele dărapănate, trotuare aproape inexistente, magazine ca vai de
ele, de parcă atunci se terminase războiul. în schimb, când l-am revăzut acum doi - trei ani
nu mi-a venit să cred că e acelaşi oraş; multe clădiri noi şi rrumoase, magazine civilizate,
străzi IJavate, Intr-un cuvânt se cunoştea că edilii şi-au dat toată silin!a să-li schimbe rata.
într-una din zile, când nu se putuse lucra din cauză că toată nopatea plouase, a venit
vizita - Inspectie de la Bucureşti: M..J.Roller (delegat al Academiei), Nestor şi Letltla
Lăzărescu, pe atunci şer de sectie la Institutul de Istorie (sub conducerea ei lucrând, Intre
altii, P.P. Panaltescu şi Andrei <>tetea...). Ne-au găsitia "sediu", de unde am pornit cu el, prin
noroaie, să le arătăm ce am lucrat şi ce am găsit. Delegatul Prezldlulul Academiei era roarte
atent la nplicatiile date de mine atât In privin!a planului pe baza căruia am lucrat, cât şl ln
legătură cu ceea ce descoperisem, arătându-se roarte multumlt.Pe vremea aceea toti eram
atât de convinşi că resturile de chirpici ars provin toate de la peretii loculntelor, lncât - la un
moment dat - Nestor, oprindu-se lingă locuin!a nr S, a exclamat, arătând coltul platrormel;
"'ată ce rrumos se păstrează alei coltul peretelui prăbuşit!"
De la noi, delegatul Prezldlulul Academiei a plecat In vizită la alte şantiere din
Moldova, iar după aceea la mai toate şantierele din tari, inclusiv cele din Muntii Orăştie!.
Când ue-am Intors la Bucureşti, primul lucru pe care l-am anat la Institutul de Istorie a rost
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că Roller le-a spus tuturor că cel mai bun şantier este cel de la Hăbăşesti - declarându-1
"'şantierul nr.l pe tară."
De aceea, la prima întâlnire cu Daicoviciu, el m-a intrebat intrigat: "Ce-ai găsit, măi
la Hăbăşe�li. de i-ai uimit?"
"Câteva locuinte, ce altceva să li găsit?" i-am răspuns, spre mirarea lui.
De fapt, ceea ce il multumise pe reprezentantul Prezidiului nu fuseseră, desigur, atât
rezultatele cercetărilor noastre (in anul acela nici nu erau prea deosebite), ci metoda de lucru
pe baza unui plan bine stabilit şi cu totul adecvat scopului propus şi conditiilor din teren.
Revenind însă la activitatea din vara aceea, mai amintesc că duminicile, când era
vreme bună, porneam to!i cu căruia să vizităm câte o aşezare preistorică din preajmă. Aşa
am ajuns chiar cu chiu cu vai şi la Cucuteni şi ne-am minunat toti de admirabila pozitie a
acestei aşezări, deşi a fost destul de greu să ne că!irăm pe "Cetâ!uie". Oricât ar li fost de liresc
ca treburile acelor vremuri să-şi aleagă locuri uşor de apărat pentru a-şi stabili acolo
aşezările, trebuie totuşi admirată priceperea lor în a-şi alege aproape intotdeuna pozitii
foarte dominante şi cu un orizont larg, deşi bineinteles că pe aceste inăl!imi iarna trebuie să
li sunat vânturi cumplite...
Peste vreo zece ani, când a venit în tari in vizită prof. Schachermeyr de la Viena,
savant de reputatie mondială, şi l-am condus la diferite aşezări neo-enţolitice şi bineinteles
şi la Cucuteni, s-a cătirat şi el voiniceşte pe ''Cetă!uie" şi, privind spre largul orizont ce se
deschide până departe, a exclamat: "E cea mai impunAtoare statiune preistoricA pe care am
vllizut-o vreodată! Am să le povestesc şi studentilor mei despre ea". De astfel şi aşezarea
Gumelni!a i-a făcut o impresie deosebită, atât prin intinderea ei, cât şi prin pozi!ia
dominantă.
Spre sfârşitul lunii august am fllicut un abces la un dinte; am obtinut cu mare greutate
penicilină şi mi-a făcut cuvenitele injec!ii, doctorul dispensarului din Strunga. Din păcate,
penicilina se dllidea atunci cu re!etă şi în cantitate foarte mici, aşa lncât abia la Bucureşti am
scllipat de necaz. Cred lnsă eli infec!ia prelungită la dinte a fost cauza infec!iei de la rinlchlul
drept, care până la urmă a trebuit scos. Dar despre aceasta mai tărziu.
La încheierea săplliturilor din acel an degajasem absolut tot ce se ana pe botul dealului
şi totodată se precizase şi existenta unui dublu şanl de apărare (al doilea caz de acest fel din
tara noastrlli intr-o aşezare din epoca eneolitieli, după acela descoperit de Huberl Schmidl
la Cucuteni In 1909 • 1910), rămânând ca In anul următor să continuAm lucrările.
La sfârşitulsăp�turilor de la Hăbăşeşti am dat liecllirui membru al colectivului partea
care i se cuvenea din banii necbeltul!i cu cazarea, masa şi transporturile (chiar studente!
Tudic, care stătuse tot timpul, i-au revenit trei mii lei), ceea ce 1-a fAcut pe Dâmbovl!& să
exclai,Jie: " Dar cum ati făcut, domnule Dumitrescu?"
Răspunsul era foarte simplu: am făcut toate socotelile foarte precis, iar suma rămasă
din diurni am distribuit-o proportional tuturor membrilor colectivului.
întors la Bucureşti, am solicitat profesorului Constantinescu-laşi - pe atunci şi vice
preşedinte in Prezidiu! Marii Adunări Natioanle - să. mai liu trimis şi la alt şantier, eu
neavând ineli leafă sau lndemnizaJie ftd şi nind plătit cu diurnă pe şantier, care era
suficientă şi permitea cbiar unele economii.
Profesorul Constantinescu-laşi mi-a răspuns eli ar prefera să lucrez la şanderul
deschis de Petrescu-DâmboviJa la Stoicani (la nord de Galati), aşa lncâl am plecat acolo la
Inceputul lui septembrie.
SăpAturile lncepuseră atăl pe un deal unde, Intr-o livadlli, se ana o necropolă
hallstattlanlli, cât şi pe o mare movilă naturali, pe care fusese o aşezare eneolillcă. Primele
două săptămâni am lucrat la necropollli, descoperind şi eu câteva morminte la o adincime
destul de mare, mal toate fără Inventar. Ceva mal departe lucra Eugenia Zaharia, Iar In
aşezarea neolidcă lucra Petrescu-DâmboviJa lmpreună cu Adrian Florescu şi cu aiJI
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studenti.
Am fost putin surprins de felul cum incepuse Petrescu-Dâmbovita săpătura aici;
trasase o mare suprafată dreptunghiulara\ şi o adâncea treptat, pentru identificarea şi
degajarea diferitelor niveluri, fără să fi făcut in prealabil un sondaj stratigrafic care să-i dea
posibilitatea să dezvelească pe rând fiecare nivel. E adevărat că situatia era putin complicată
de prezenta unui număr destul de mare de morminte mai tărzii, cu schelete chirci te şi cu ocru
roşu, din perioada de tranzitie spre epoca bronzului, dar tocmai de aceea cred că un tranşeu
de sondaj ar fi fost mai necesar.
Între timp, semnalându-se alte resturi hallstattiene într-un sat vecin (Tămăoani,
situat la 4-5 km), Dâmbovita ar trebui să ştie dacă şi acolo era un cimitir; am hotărât
Împreună să plec eu intr-o dimineată, cu o echipă de vreo zece lucrători, şi să sondez terenul.
Zis şi făcut. Lucrătorii cu cazmalele şi lopetile pe umăr, eu cu scăunelul cu trei picioare şi
cu o servietă cu scule şi cu "de ale gurii", am pornit de dimineată şi, după o mică pauză pentru
odihnă, am trasat un şant de vreo 20 m lungime şi 1 m lătime, începând astfel săpăturile. Abia
se ajunsese la vreo douăzeci de centimetri adâncime, când am inceput să simt in partea
dreaptă a corpului, mai ales în spate, sub coaste, junghi uri cumplite, care, treptat-treptat,
au devenit de nesuportat, trebuind să mă întind pe iarbă in timp ce-mi dădeau lacrimile de
durere şi nu mai puteam vedea bine ce se lucrează. Mi-am dat totuşi seama că la unul dintre
capetele şantului se ana o groapă; am pus să se lărgească săpătura, dar am renuntat, curând
fiind cu adevărat incapabil să mă mai tin pe picioare şi să mai văd ceva.
După aproape cinci ceasuri de zvârcoliri, junghi urile m-au lăsat şi am plecat cu toti
incet spre Stoicani. l-am spus lui Petrescu-Dâmbovita ce mi s·a intămplat şi, cum mi-era
teamă să nu mi se intimple acelaşi lucru şi a doua zi, i-am sugerat să-I trimită pe Florescu
să vadă ce este cu groapa aceea.
Întrucât nu suferisem niciodată de rinichi şi auzisem că uneori, când ai o criză de ficat,
simti dureri renexe în spate, am crezut că a fost o criză de ficat; aşa i-am spus la Bucureşti
şi prietenului meu, doctorul Georgescu, care m-a sfătuit să fac unele analize; colesterolul
ieşind putin crescut, convingerea că fusese o criză de ficat mi s-a părut că se confirmă, mai
ales că - precum am spus - surerisem cu câţiva ani mai inainte de un subiector.
Adrian Florescu s·a dus deci, a doua zi, cu echipa la Tămăoani. Seara s·a intors
cântănd voios; descoperise in groapă, intre altele, un vas destul de mare, pe care·l purta în
brate ca pe un trofeu. Iar Petrescu-Dâmbovita (cum mi-a mărturisit peste un an) nu crezuse
că avusesem într-adevăr, în ajun, o criză care mă împiedicase să continui lucrul, fiind convins
că îmi fusese greu să mă descprc in ... groapa respectivă! Ciudată părere, după ce lucrase mai
bine de o Lună împreună cu mine la Hăbăşeşti; balivernele pe care le auzise probabil de la
idolul său îl făceau să nu vadă lucrurile cu proprii săi ochi. Tot el mi·a povestit că, atunci când
a anat că va merge cu mine la Hăbăşeşti, nu era deloc încântat şi Nestor I-ar n liniştit,
spunându·i: ''Mergi acolo cu un om serios, aşa că nu trebuie să-ti faci griji"
Ce griji işi va n făcut, nu prea am inteles. Poate că mă ştia cam sever şi se temea că
nu se va intelege cu mine. Dar însuşi faptul că mi-a povestit discutia cu Nestor chiar după
prima campanie de la Hăbăşeşti dovedeşte că temerile fuseseră neîndreptătite. E adevărat
că m·am condus intotdeauna după principiul "Slujba e slujbă, drujba e drujbă", dar
Dâmbovita nu avea de ce să fie deranjat de acest fel al meu de a privi lucrurile, fiind un om
foarte muncitor şi tot pe atăt de pasionat.
După trei săptămâni de activitate la şantierul Stoicani, m-am întors la Bucureşti,
pregătind raportul preliminar asupra săpături lor de la Hăbăşeşti, in aşteptarea consfătuirii
pe tară, la care urma să se discute activitatea tuturor şantierelor. Am fost foarte surprins
anând că Berciu, căruia îi propusesem să săpăm la Balta Verde, săpase acolo fără mine,
insotit fiind de Eugen Comşa. Bineinteles, In cursul dezbaterilor am ridicat această
problemă. Condurachi a luat şi el cuvântul, criticând atitudinea lui Berciu, dar profesorul
Constantinescu-laşi a intervenit, calmând spiritele.
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Deoarece el îl simpatiza pe Berciu, interventia mea 1-a supărat şi, la prima ocazie,
când s-a discutat angajarea mea la institut in calitate de colaborator permanent, s-a opus;
dar până la urmă punctul de vedere al celorlalti membri ai consiliului a prevalat şi astfel,
după mai bine de patru ani de când fusesem scos de la directia muzeului, am fost din nou
incadr'!t in rândul catedrelor arheologice bugetare.
In iarna 1949-1950 am lucrat şi eu la Repertoriul arheologic, făcând sute şi sute de
fişe, şi ocupându-mă totodată cu intregirea materialelor ceramice descoperite la Hăbăşeşd.
F:ram astfel foarte des în laboratorul ceramic - unde lucra Georgeta Pallade cu o ajutătoare,
dacă nu mă înşel -, nefiindu-le întotdeauna uşor să reconstituie unele vase fără indicatiile
arheologului. Acest laborator era instalat atunci în camera ocupată ulterior, timp de câtiva
ani, de contabilitate, apoi de redactie, şi atribuită de acum câteva luni laboratorului de
paleontologie, unde lucrează tânărul coleg Marin Circiumaru pe care - chiar când scriu
aceste rânduri - am reuşit să-I transfer (împotriva opozitiei lui Nestor), cu laborator cu tot,
de la Craiova.
Iritat de faptul că şantierul de la Hăbăşeşti, condus de mine, fusese declarat, cum am
spus, şantierul nr. 1 pe tară, Nistor mi-a interzis pur şi simplu să mai intru în laboratorul
ceramic, pe motiv că aş stânjeni activitatea celor ce lucrau acolo. Aşa întelegea el să-şi
exercite autoritatea de director al muzeului, deşi ani de zile, când condusesem eu această
Institutie, nu avusese din partea mea nici o dincultate, ci dimpotrivă îi alocasem fonduri de
săpături mai mari decât altora.
Tot in ·toamna lui 1949 (sau cel mai târziu la începutul lui 1950) a avut loc o mare
actiune de purincare a cadrelor. Berciu, Nestor şi altii (care în 1945 se inscriseseră la
socialişti şi, după fuziune, deveniseră membri) au fost excluşi cu acest prilej din partid. Mai
târziu, Berciu a reintrat în partid, dar Nestor n-a mai încercat.
Hortansa a fost şi ea exclusă din partid, dar abia în primăvara lui 1950 şi nu pentru
motive infamante, în legătură cu vreo activitate mai veche a ei, ca ceilalti, ci ca "greşit
încadrată", fiind sotia mea.
Spre srârşitul lui aprilie sau în primele zile ale lui mai 1950 a fost convocată la muzeu
şedinta pentru stabilirea colectivelor de lucru ale şantierelor fixate pentru vara lui 1950.
Reuşisem să conving conducerea săpăturilor că ar fi bine ca,ln afară de continuarea
săpăturilor de la Hăbăşeşti şi terminarea lor, să reiau lucrurile de la Rast, pentru a se salva,
in felul acesta, ce se mai putea din aşezarea de acolo, şi totodată să săpăm câtiva tumuli din
marea necropolă care am amintiL Când s-au fixat responsabilii, am propus ca pentru Rast
să fim doi • Plopşor şi cu mine - căci lucrasem acolo împreună şi în 1943. Profesorul
Constantinescu-laşi a replicat că, din punct de vedere administrativ şi al întocmirii actelor,
•1 trebuie să aibă un singur responsabil. Cum Plopşor nu spunea nimic, am luat cuvântul şi
am arătat că - eu fiind responsabil al şantierului Hăbăşeşti - pentru şantierul Rast să fie numit
Plopşo� responsabil, iar eu adjunct, ceea ce s-a aprobat.
In aceeaşi şedintă de constituire a colectivelor, am cerut ca - în afara de Petrescu-.
Dimbovita, Hortansa şi 2-3 studenti, pentru şantierul Hăbăşeşti pentru Rast să ni se mai dea
incă un arheolog cu experien!ă, spre a putea lucra concomitent cu mai multe echipe şi in mai
multe sectoare. L-am propus pe Vlad Zirra, fost elev şi asistent al lui Radu Vulpe la Iaşi. F:l
a protestat însă, spunând că n-are ce să caute în Oltenia. N-am încercat să aflu cauza acestui
refuz, raporturile noastre rămânând însă foarte bune până astăzi.
Situatia a rezolvat-o Daicoviciu, care a spus că ne va trimite un tânăr asistent al lui,
pe Nicolae Gostar.
Înainte de începutul acestei şedinte, simteam unele junghiuri de felul acelora din
toamna trecută, dar nu le-am d!'t importantă; ba chiar am făcut dimineata şi o plimbare la
şosea cu prietenul Virgil Rosu. In timpul şedintei, când se discutau problemele colectivelor,
durerile au devenit înfloritoare şi a trebuit să mă întind câdva timp pe o masă, în biblioteca
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muzeului. Abia atunci şi-a schimbat Dâmbovi!a părerea in legătură cu întâmplarea de la
Tămărani, văzând cum mă zvârcoleam. Cu chiu cu vai am rost dus până la un taxi şi am ajuns
acasă. Iar când a venit doctorul Georgescu, a exclamat imediat: ''Ce tot vorbeşti tu de ficat!
Astea sunt dureri specifice pentru o criză de rinichi". Şi abia după vreojumătate de ceas de
la injec!ia cu morfină, durerile s-au potolit treptat.
Trebuind să plec la Rast la 9 mai, n-a mai rost timp nici de analize, nici de radiografie,
mul!umindu-mă să iau cu mine pilule de papaverină, recomandate de doctorul Broşteanu.
Şi aşa am ajuns la Rast la 12 sau 13 mai • Plopşor, eu, Gostar, domnişoara Rodica Vincez,
studentul (pe atunci) Şteran Şterănescu (actualul director al Institutului de Istorie al
Academiei şi preşedinte al Sec!iei de Istorie şi Arheologie al Academiei de Ştiin!e Sociale şi
Politice) şi Simion Barta.
Aspectul împrejurimilor şi al aşezării se schimbase destul de mult din 1943; până
aproape de dig şi deci, în parte chiar pe locul ce ne interesa, rusese plantatâ o pădure tânără,
care acoperise şi terenul primului nostru sondaj din 1943. Am avut totuşi destul loc pentru
trasarea unei tranşee, lungăde 20 metri şi lată deS metri, ulterior lărgită spre nord, in runc!ie
de degajările necesare. S-a confirmat întru totul stratigrafia precizată de noi în 1943 · două
niveluri principale şi, între ele, unul intermediar, mai pu!in consistent • şi totodată s-au
ob!inut multe alte date importante, descoperindu-se şi direrite resturi sporadice apar!inând
culturilor Co!oreni şi Girla Mare-Cirna, apoi un bordel şi chiar trei morminte de incinera!ie
Latene, un bordel din secolele X-XI, dar şi bordeie şi alte resturi din secolul trecut. in timp
ce eu mă luptam de zor cu selec!ionarea şi notarea in carnet a materialelor arheologice, iar
apoi cu impachetarea lor, Plopşor acorda toată aten!ia cuvenită selec!ionării extrem de
numeroaselor oase de animale, pricepându·se să identifice în special cranii le şi maxilarele.
De altrel, primele date de care dispunem in acest domeniu sunt acelea precizate de el atunci
• la data aceea nu incepuse încă colaborarea dintre arheologi şi proresoara Olga Necrasov
de la laşi. Toate sectiunile şi planurile săpăturilor de la Rast au rost desenate • atât în 1943,
cât şi in 1950 de Rodica Vincenz şi numai ulterior inainte de a da lucrarea la tipar, ele au rost
transcrise şi sistematizate • de talentata desenatoare a institutului nostru, Elena Becheş.
Acum (1981), recitind aceste pagini, pot adăuga că studiul despre săpăturile de la Rast
şi rezultatele lor a rost publicat intr-un volum în limba engleză • roarte bogat ilustrat cu
sprijinul editurii ştiintince şi enciclopedice din Bucureşti • in British Archaeological Reports.
International Series, nr.72, Oxrord, 1980. în acest volum se ană şi datele dictate· de Plopşor,
Rodicăi Vincenz despre resturile de animale decoperite la Rast. La Rast, anându-ne la 200·
300 metri de malul Dunării, deci de frontieră, în fiecare zi treceau pe acolo patrulele de
grăniceri, ceea ce nu ne neliniştea deloc, noi având delega!iile şi autorizaţiile respective
pentru a intreprinde săpături in zona aceea.
Masa de prânz o luam • rece- pe şantier; nu puteai race patru drumuri pe zi, prin
pădure şi printre băl!i, drumul durând aproape un ceas. Cu excepţia lui Gostar şi a Rodicăi
Vincenz, care locuiau în alte case • gazda noastră, a celorlalti, era invătătorul • director al
şcolii, al cărui nume l-am uitaL Când am sosit in sat, el • văzând că nu găsim repede gazdă
care să ne prepare şi mâncare . s-a orerit să ne ia la el pentru câteva zile, dar am rămas acolo
toate cele şase săptămâni căt au durat săpăturile de la Rast. To!i am rost roarte mul!umi!i
• şi el şi noi. Ca la orice săpătură mai serioasă, am fi avut nevoie de roabe • dar pe atunci
acestea lipseau cu totul din zestrea muzeului şi nici în sat nu aveam de unde să le procurăm.
Am angajat deci ... două care ·cu boi; după ce se încărca pământul depus la marginea
şanturilor noastre • carele îl transportau pe malai Gârlei Ţirarului. Fireşte, până se încărca
o căru!ă trecea ceva timp, dar şi �antitatea de pământ echivala cu multe zeci de roabe, aşa
că lucrul mergea destul de bine. In timpul pauzelor mai răceam câte o baie in gârlă sau in
Dunăre • apa fiind atunci destul de caldă. intr-una din zile, trecând pe acolo patrula de
grăniccri, tocmai când răcea baie Plopşor • i se vedeau din apă numai capul şi ... barba •
grănicerii au strigat intr-un glas: ''Uite mă, popa race baie!"
Cea mai neplăcută parte a activitâ!ii noastre o constituiau plă!il
r
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n�ure două săptămâni trebuia să intocmim un geamantan intreg de acte, apoi să le vizăm
IM Bllileşti iar după aceea să le expediem la Bucureşti. Nenumăratele rapoarte de activitate
1< redactam in câte două exemplare pentru liecare membru al colectivului şi tot relul de alte
acte, uneori lucrând cu Gostar şi cu Şteran Şterănescu câteva ceasuri ca să le terminăm. Pe
de altă parte, pentru viitorul transport la Bucureşti al pachetelor cu materiale, era nevoie
de lădile, pe care le cumpăram lie de la magazinul din sat, lie din Băileşti; unele dintre
chilan!ele provizorii trebuiau rupte şi înlocuite cu altele, şi aşa mai departe. Când toate erau
gata şi terminam plata oamenilor, eu porneam aproape cu ''noaptea in cap", cu un docar,
la Băileşti să ''vărs" impozitele de pe ştate şi să vizez actele · liind intotdeauna o adevărată
poveste până se calcula impozitul şi se găsea ştampila necesară, şi apoi până se aplica viza,
de multe ori neputănd pleca inapoi la Rast decât după amiază.
După cinci săptămâni de săpături in aşezarea neolitică, am strămutat activitatea
colectivului nostru pe izlazul comunei, să săpăm doi tumuli, unul roarte mare şi altul destul
de mic. Ne-am chibzuit şi ne-am tot invârtit o după amiază întreagă în jurul tumulilor ce ni
se părea mai indicali, dimineala următoare trasând diametral, pe turnului cel mare un şant
lat de 2 metri şi lung de peste 40 de metri; în ultimul moment i-am spus lui Plopşor că mi se
pare că n-am precizat bine ... diametru! şi a mutatjaloanele cu vreun metru mai într-o parte;
a rost o inspiralie rericită, deoarece in relul acesta, când am ajuns la baza movilei, şantul a
cuprins chiar in mijlocul lui mormântul principal anat exact perpendicular pe tranşeea
noastră. S-au putut race observatii perrecte, resturile putrede ale bârnelor ce acopereau
groapa mormântului păstrându-se in aparentă, roarte bine in situ ; numai după ce le-am
desenat şi am incercat să le ridicăm, ele s-au transrormat in pulbere de putregai de lemn.
Scheletul cu ocru se păstra şi el roarte bine şi, ca şi celelalte vreo cinci înmormântări
.ecundare, au rost desenate cu precizie de Rodica Vincenz ea schitând, de altrei, şi prolilurile
sectiunii. Bineinteles că am degaja! şi o mare casetă in dorinta de a mai descoperi şi alte
morminte secundare, dar nu aveam posibilitatea să săpăm toată movila prin şanturi în raze,
ea liind cu adevărat uriaşă; dar chiar aşa am deplasat cu siguranlă multe tone de pămânL
Săparea turnul ului cel mare prin două tranşee - cu diametre "în cruce" - lăsate pentru
a desena prolilul era imposibilă, deoarece nici intr-o lună nu s-ar li putut termina, iar noi
nu aveam nici banii, nici timpul necesar pentru a zăbovi atâta. Deşi este roarte probabil că
in portiunea nesăpată a movilei vor mai li rost şi alte morminte secundare, important era
raptul �ă am descoperit mormântul princ�ps pentru care rusese ridicată movila.
In ultimele două zile de lucru am săpat - trasând două diametre tranşee în cruce - şi
o movilă mai mică, descoperind două schelete chircite, cu ocru. În ziua când tocmai curllitam
de zor mormântul principal din movila mare, a venit in vizita-inspectie Conştantin Balmuş.
Ne-a relicitat pentru săpătura noastră - l-am dus de altrel şi la şantierul de la aşezarea
neolitică -, iar la întoarcerea la Bucureşti a răcut • cum am anat ulterior • un raport roarte
elogios, vorbind de "arta" şi de "priceperea" cu care Vladimir Dumitrescu a răcut aceste
săpături. E;te adev.arat însă că răceam totul după ce chibzuiam lucrurile cu Plopşor.
Pentru intoarcerea la Bucureşti ni s-a pus la dispozitie un mare autocamion al
Academiei, condus de şorerul Popovici, care a lucrat până acum cât iva ani tot la Academie.
Pe Plop'l"r l-am lăsat la Craiova, ceilalti s-au dus cu trenul la Bucureşti, iar cu Gostar ne
am dat întâlnire peste două săptămâni la Hăbăşeşti.
În discutiile purtate cu.prilejul stabilirii colectivelor, mă angajasem să dezvelesc tot
restul aşezării de pe Holmul de la Hăbăşeşti dacă mi se dau ronduri suliciente şi un colectiv
numeros.
S-a aprobat un milion de lei, răiTiânând inleles că, dacă va li nevoie, suma se va putea
suplimenta cu încă un srert de milion. In U'ea ce priveşte colectivul, in arară de Petrescu •
Dimbovita, adjunctul şantierului, de Hortansa, Gostar, Adrian Florescu şi Simion, mi-au
rost repartizati şi studentii Achim Popescu şi Ion T. Dragomir (rost până acum câtiva ani
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directorul Muzeului din Gala!i, el lucrând apoi cu mine şi cu sotia mea pe şanlierul de la
Traian pană în 1958). În schimb, Achim Popescu, pe la sfârşitul lui august, trebuind să se ducă
la Vîlcea, să se însoare, a recurs - rără nici un moth· - la o "stratagemă" ciudată: s-a inteles
cu cineva de acasă să-i trimită o telegramă să-I anunte că tatăl său e grav bolnav şi mi-a cerut
cu lacrimi în ochi să-i dau drumul a�asă. Bineinteles că l-aş li lăsat să plece şi pentru nuntă,
neliind nevoie de aceasta minciună. In locul lui am cerut şi mi s-au trimis de la Bucureşti alti
doi studenli Purice şi Căpă!ână; primul era un băiat de ispravă, dornic să invete ceva, dar
celălalt era cu totul neinteresat de ceea ce făceam noi, tăindu-şi mereu biciuşi din tufele de
la marginea Holmului şi ciiutănd tot feluri de oale pentru scrumiere; n-a învătat nimic cât
a stat pe şantier.
Ritmul lucrărilor pe şantierele conduse de mine a fost întotdeauna sustinut, spre a nu
se pierde timpul zadarnic, fără să neglijez nici un detaliu tehnic sau de altă natură; cred că
niciodată n-am lucrat în acelaşi ritm intens ca la Hăbăşeşti, în 1950; doream cu tot dinadinsul
să dezvelesc intreaga aşezare, conform angajamentului. E adevărat că am avut noroc atât
cu colectivul foarte harnic şi având aceeaşi dorintă de a face lucrurile cum trebuie, căci şi
din pricină că aşezarea nu avea decât un singur nivel de cultură; totuşi, unele dintre cele peste
80 de gropi de "resturi menajere" descoperite - dintre care una avea 6 metri adâncime (liind
cea mai mare intălnită de mine in vreo aşezare neo- eneolitică) ne-au dat destulă bătaie de
cap.
Şi atunci, şi dupa aceea pe toate şantierele pe care le-am condus, eu veneam pe teren
de la inceput, odată cu restul colectivului şi plecam intotdeauna împreună cu ceilalti, fară
să-mi acord vreun "regim special", chiar dacă- cu timpul - acest fel de a proceda a devenit
cam obositor. Tot eu făceam apelul lucrătorilor în fiecare zi, atât la inceperea activită!ii, cât
şi la terminarea lucrului, şi deci nimeni nu se putea plânge că este silit să facă eforturi mai
mari decât mine.
Întregul şantier reprezentând cam două treimi din aşezare (restul fusese săpat în
1949), a fost împărtit de mine în trei mari sectoare: unul condus de Petrescu - Dâmbovita,
altul de Hortansa şi ultimul de Gostar, fiecare având câte un ajutor eu colindam permanent
tot terenul, pentru a observa tot ce se face şi ce se descoperă. Având uneori peste 50 de
lucrători am pututtrasa şanturi lungi de apr118pe 100 de metri, sectionând aşezarea cu câteva
şanturi paralele, longitudinale, tăiate de alt şant, perpendicular pe ele, chiar prin mijlocul
aşezării. Pe lângă acestea, am trasat şi câteva sectiuni în zona şanturilor de apărare pentru
a ne preciza traseul, dincolo de ele descoperindu-se numai resturi răzlete din epoca latentă.
Atât la Rast cât mai ales la Hăbăşeşti, tânărul (pe atunci) Nicolae Gostar s-a dovedit un
element deosebit de valoros, care făcea cinste Magistrului său Constantin Daicoviciu. Îl
cunoscusem pe Gostar în 1944, în timp ce Muzeul nostru era evacuat la Deva - (el era student)
atunci Hortansa a întreprins săpăturile de la Tăualaş chiar în curtea părintilor săi! La
Hăbăşeşti a lucrat foarte atent şi sârguincios in sectorul pe care îl încredintasem, fiind în
acelaşi timp dornic de fiecaredată să discute problemele ce se iveau, căci el nu mai participase
la săpiituri în aşezări neolitice. Intr-o zi, prevenindu-1 să nu se mire de faptul că vin mereu
să \'iid ce � mai descoperă în sectorul lui, mi-a spus fără ezitare: ''Cum să mă supăr, domnule
profesor? In lunile acestea cât am lucrat cu dumneavoastră am învătat mai mult decât in tuli
cei 7 ani decând fac arheologie." Sper şi acum că nu a fost un compliment, cuvintele lui
explicăndu-se şi prii} faptul că, până atunci, el nu mai luase parte la săpături întreprinse în
aşeziiri preistorice. In orice caz, moartea lui prematură, acum câtiva ani, a lăsat un gol ce
nu Vll fi uşor umplut în domeniul istoriei antice, la Universitatea din laşi.
Am avut noroc şi cu vremea, mult mai putin ploioasă decât in anul precedent, aşa încât
11ctivitate11 noastră - începută in iulie şi terminată la 3 sau 4 octombrie - s-a desfăşurat In bune
conditii.
In luna august a venit şi Pamlil Polonic să facă măsurătorile, trecând in plan intregul
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Holm şi săpături le noastre, iar la plecarea lui l-am insotit la Poiana, la şantierul condus de
Kadu Vulpe, unde el trebuia să racă aceeaşi operatie, iar eu doream să văd săpăturile lui
Vulpe şi să-i întorc vizita răcută cu câteva săptămâni mai înainte la şantierul nostru.
Am coborât din tren la Tureşti, dar a urmat o adevărată odisee până am reuşit să
găsim drumul până la locul de unde o barcă sui-generis trecea călătorii pe malul celălalt al
Siretului; este însă posibil că am rătăcit şi din vina noastră necerând de la început suficiente
inrormatîi din sat.
Săpătura lui Vulpe era roarte amplă . câteva suprarete mari şi adânci; din loc în loc
.rau lăsate in situ vetrele şi alte complexe din straturile getice, spre a se putea ajunge până
la nivelul de bază al stratului de cultură, nivel datănd din epoca bronzului.
Aceasta a rost metoda de lucru a lui Radu Vulpe cam pe toate şantierele (şi la Izvoare,
de exemplu): săpa prin casete şi suprarete mari, nu prin tranşee initiale de cercetare, deşi
eu cred că <tceastă metodă poate duce la unele incertitudini stratigrafice. Cu acest prilej am
avut o discutie destul de aprinsă cu ajutorul lui, Anton Nitu, în legătură cu stratigrafia şi cu
dlreritele nuante de pământ ale nivelurilor şi ale gropi lor, eu având impresia (şi nu am
renuntat la ea) că delimitările nu erau întotdeauna perrect justificate.
În cursul lunii septembrie a venit la Hăbăşeşti, Constantin Balmuş; şi de data aceasta,
multumit de cele văzute, la rugămintea mea a spus că va interveni la conducerea Institutului
de Istorie să ne trimită şi restul de bani, căci milionul era pe srârşite. A asistat atunci şi la
o scenă destul de neobişnuită. Într-adevăr la plecarea noastră din Bucureşti, directorul
1 'ontabilitătii, Petre sau Petru, un om roarte încrezut ne dăduse dezlegare să cumpărăm
veselă, cratite şi tacâmuri pentru "popotă" - colectivul nostru se compunea din mai bine de
zece membrii şi desigur nu ne puteam aduce de acasă toate acestea. Dar, Balmuş adusese de
la Bucureşti o comunicare scrisă a Contabilitătii, prin care mi se aducea la cunoştintă că nu
"" aprobă aceste cheltuieli şi mi se înapoia racturile respective. Necăjit peste măsură, le-am
rupt pe toate - în valoare de peste 6000 lei, adică mai mult de o treime din salariul meu lunar
- şl le-am aruncat la coş, ceea ce 1-a ricut pe proresorul Balmuş să tresară, speriat aproape,
şi să mă întrebe de ce nu le-am păstrat. Ca şi cum îmi puteau rolosi la ceva, devreme ce nu
erau ''onorate" de Contabilitate.
E adevărat că, la întoarcerea în Bucureşti, directorul Contabilitătii s-a arătat
surprins că am rupt actele, spunând că până al urmă ar fi găsit el vreo modalitate să le
plătească. Căile contabililor sunt însă întotdeauna de neinteles pentru muritorii de rând,
încât am dat din umeri şi am renuntat să mai discut. Spre srârşitul aceleaşi luni, când
majoritatea resturilor locuintelor eneolitice erau demontate iar gropile vechi şi şanturile
noastre astupate, a sosit a doua vizită-inspectie, de data aceasta în frunte chiar cu
preşedintele Academiei, profesorul Traian Săvulescu şi cu Mihail Roller, insotiti de Nestor.
E aproape inutil să mai adaug că, explicându-le totul pe planul desenat de Dâmbovita,
cu toate tranşeele noastre, toate locuintele, gropile, anexele şi şanturile de apărare eneolitice,
au rămas roarte multumiti şi, la întoarcerea în Bucureşti, reprezentantul Prezidiului
Academiei - care vizitase şi celelalte şantiere - a spus din nou că şantierul Hăbăşeşti a rost
de data aceasta primul pe tară. Şi cred că într-adevăr nu se lucrase aşa intens şi nu se obtinuse
realizări de aceleaşi proportii nicăieri. Nu e chiar un lucru obişnuit să sapi în două campanii
- în total aproape S luni de lucru - un intreg sat neolitic, de altrei aceasta fiind şi prima aşezare
preisto�ică din tara noastra dezvelită in întregime.
In ultimele zile de lucru din tot colectivul rămăsesem numai eu şi Simion, ceilalti
plecaseră fiecare la altă sarcină; cu un număr redus de lucrători am incheiat in ziua de 3
octombrie activitatea, ciocnind chiar pe şantier, contrar tuturor obiceiurilor mele, câte un
păhărel de coniac cu intrega echipă de lucrători, câtă mai rămăsese.
Ulterior, după publicarea planului satului neolitic în monografia noastră despre
Hăbăşeşti, el a rost reprodus in multe lucrări străine despre prelstorla Europei, ou numai
pentru că era una dintre putinele aşezări eneolitice săpate in intregime ci şi pentru că se potea
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vedea perfect distribuirea locuin!elor în două cercuri alăturate, liecare dintre ele având în
mijloc o locuintă mai mare şi sugerând astfel importante concluzii în legătură cu organizarea
socială a triburilor respective.
Având deci răgazul necesar, am pregătit comunicarea - ulterior publicată sub titlul
Semnifica1ia şi originea unui tip de figurină feminină descoperită la Rast -, preocupându-mă şi
de problema şantierului la care urma să lucrez în vara lui 1951. Când am propus să reiau
săpături le la Traian, Nestor (care mai era încă director al muzeului, dar putin după aceea
a fost schimbat, liind numit director Gheorghe Ştefan, iar Hortansa director adjunct) s-a.
opus (se putea altrel?!). Ţinând seama că aşezarea de la Hăbăşeşti data din raza Cucuteni A,
eu doream să pot săpa cât mai intens şi o aşezare din raza A -B (respectiv în aşezarea de la
Traian) şi apoi una din raza ultimă, B, spre a putea începe, ulterior, redactarea unei
monogralii despre cultura Cucuteni. Pentru a obtine trecerea şantierului Traian in planul
de săpături pe 1951, am cerut o audientă la Prezidiu! Academiei, arătănd ce doresc şi de ce
cred că e bine să reiau săpăturile de la Traian; rezultatul a fost favorabil, săpăturile propuse
liind trecute în plan, în ciuda obiectiilor lui Nestor.
În cursul reuniunii - in sala de conferinte a Institutului de Istorie - a tuturor
arheologilor, având ca scop lixarea colectivelor. M Roller a hotărât ca responsabil al
şantierului Traian să lie Hortansa, iar eu adjunct. Tot atunci, constatând că Nestor nu-l mai
vrea pe Corneliu Mateescu (fost asistent al lui Andrieşescu la Universitate) eu l-am întrebat
dacă vrea să meargă �u noi şi, la răspunsul lui alirmativ, l-am propus el liind astfel repartizat
la şantierul nostru. In ultimii ani (cred că începând din 1948, de la Zimnicea, el lucrase
exclusiv sub conducerea lui Nestor, dar din vara lui 1950 a avut cu el un conliict la şantierul
condus de ac�sta in nordul Moldovei; rezultatul a fost că i s-a interzis lui Mateescu să mai
vină pe şantier, in ultimele trei săptămâni cât s-a mai lucrat acolo, lăsându-i-se nu mai putin
măgulitoarea functie de popotar.
Venind autocamionul de la Bucureşti, am plecat cu el spre Piatra Neamt, unde
doream să mai iau unele note asupra materialelor culturii Cucuteni din muzeul de acolo. A
doua sau a treia zi - tocmai când mă anam in muzeu (fusesem invitat să iau masa de prânz
acasă la preotul Matasă) am simtit că mă străpung iar unele junghi uri în rinichiul drept; m
am scuzat şi m- am dus ''acasă"la familia doctorului Georgescu (unde eram găzduit) pentru
a lua papaverină şi a mă intinde. Poate că directorul muzeului am crezut că e un pretext,
ca să nu mă duc la el; e adevărat că ne despărtisem destul de "rece" după primul an de
săpături de la Hăbăşeşti, dar adevărul era că simteam criza venind şi trebuia să liu prudent.
Am scăpat totuşi cu bine şi am pornit cu trenul la Cluj şi apoi la Sfântu Gheorghe,
pentru studierea materialelor de la Ariuşd aliate in muzeele din aceste oraşe. Am călătorit
atunci prima dată pe linia Vatra Dornei - Dva Mică - llva Mare, admirând această minunată
cale cu adevărat turisticâ, dar prea putin cunoscută.
La Cluj, Dicoviciu se pregătea să plece, împreună cu un grup de profesori şi de
studenti, la Grădiştea Muncel ului şi m-a invitat şi pe mine. La Orăştie s-au unit cu noi şi câtiva
profesori veniti de la Bucureşti - printre care şi Andrei Otetea -, grupul nostru nlnd astfel
destul de mare. Printre cei veniti de la Cluj era şi Lucian Blaga, fală de care Daicoviciu a
avut intotdeauna o atitudine exemplară, ca de altfel - trebuie amintit - şi fală de foştii lui
profesori, acum colegi, Andrei Naum şi Ştefan Bezdacbi.
Sus la Grădiştea, In timp ce Daicoviciu ell:plica şi discuta problemele puse de
săpăturile şi de descoperirile lui, ajungând la unele dintre sanctuarele tipice - şiruri de
tambururi de coloane - el a precizat că era vorba de sanctuare, deoarece, după descoperirea
marelui sanctuar cu baze de coloane de andezit., se oprise şi el ia adevărata elqllicaţie a acestur
monumente. Fără nici o intentie de polemică, ci numai nind bucuros de faptul că avusesem
eu dreptate cu ani inainte, când nu acceptasem interpretarea arheologului german Bersu că
ar li vorba de bazele unor hambare pentru cereale, interpretare la care aderaseră şi
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llaicoviciu şi Nestor, l-am întrebat: "Aşadar nu mai crezi că e vorba de hambare pentru
t:rreale?''
Nici naam apucat bine să termin intrebarea şi el a izbucnit,'Strigând şi tunând rurios
impotrh·a mea şi aproape insultăndu-mă. Dacă n-ar li trebuit să mă întorc la Cluj să studiez
n.aterialele pentru care venisem in Transilvania, aş fi plecat imediat.
Seara, la poalele Grădiştei, liind găzduiti într-una din!re clădirile întreprinderii de
nploatare a lemnului de la poalele Grădiştei, profesorul Otetea a încercat să mă consoleze,
•punându-mi: "Nu trebuie să te necăjeşti, domnule Dumitrescu. Nu ştii că aşa e Daicoviciu?"
Era de rapi a doua ieşire vehementă a lui - prima fusese în 1 943, în scris, în legătură
cu legea muzeului. Dar, vorba profesorului Otetea, dacă te-ai li supărat ori de câte ori tuna
llaicoviciu, atunci ar li trebuit să renunti la orice relatie cu el.
La Cluj şi la Sfântu Gheorghe am desenat, în culori, majoritatea materialelor
reramice descoperite la Ariuşd; atunci mi-am dat seama că vasul în care Laszlo descoperise
depozitul de obiecte metalice de podoabă din această aşezare apartine razei Cucuteni A-B
)1 nu razei A.
Întors la Bucureşti, mă aşteptau două mari griji: să încep pregătirea prelucrării
hogatelor materiale din cele două campanii de săpaturi de la Hăbăşeşti şi, după aceea - aşa
cum mi se ceruse -, să trec la redactarea unei monografii. Pe de altă parte, se impunea să mă
Ingrijesc şi de sănătate şi am început să-mi rac analize şi examene radiologice la spitalul
( 'olt ea, la clinica profesorului Hortolomei, căruia i-am rost recomandat în scris de profesorul
1 'onstantinescu-Iaşi. Dar aceste examene erau destul de dilicile, deoarece la data aceea lipsea
nu ştiu ce substanta de fabricatie germană pentru radiogralia rinichiului. După ce am reuşit
lUI obtin liolele respective şi mi s-a făcut radiogralia, proresoru) Hortolomei s-a uitat atent
IY ea şi mi-a spus: "Să încercăm să salvăm rinichiul, drăgută". Intrebându-1 când socoteşte
cii trebuie să mă internez pentru operatie, mi-a răspuns că eu sunt cel care trebuie să hotărăsc
Ycest lucru. Şi atunci, liind programat cu o comunicare la institut pe data de 19 februarie
1951 (dacă nu mă înşel), am stabilit că mă voi interna la 20 februarie .
.

Pentru ca totuşi să contracareze activitatea mea, Nestor a mai propus încă două
şantiere pentru studiul culturii Cucuteni: unul la Truşeşti, sub conducerea lui Petrescu·
Dâmbovita, şi altul la Corlâteni, sub conducerea sa.
Dâmbovita a lucrat zece ani la Truşeşti, pentru dezvelirea aşezării - dar nu trebuie
uitat că n-a avut nici fonduri din plin cum am avut eu la Hăbăşeşti, nici un colectiv aşa de
numeros. Nu e totuşi mai putin adevărat că, aşa cum voi arăta mai jos, eu am redactat şi
predat monografia Hăbăşeşti in mai putin de doi ani, dar el n-a terminat-o in că la data când
scriu aceste pagini.
Cât despre Corlăteni, în afară de un raport preliminar, nu s-a publicat nimic, iar
săpăturile n-au rost Incheiate, deşi statiunea e deosebit de importantă şi lucrările vor trebui
cândva reluate acolo.
Încheind această paranteză şi revenind la spitalul Coltea, după ce am rost supus la alte
probe groaznice (cistoscopie, etc), al căror rezultat 1-a multumit pe doctorul Constantinescu,
ajutorul profesorului Hortolomei (probe care mie mi-au provocat o criză ce a tinut trei zile
şi două nopti, cu temperatură de 40 gr.C), spre sfârşitul lunii martie am rost dus pe masa de
operatie. Când eu credeam că operatia se apropie de sfârşit, profesorul Hortolomei a început
un dialog cu mine, întrebându-mă de vârstă şi de meserie, pentru ca la urmă să-mi spună:
"Rinichiul ista al matale numai belele o să-ti dee!" Bineinteles, nu aveam calitatea să-I
contrazic, dar l-am întrebat: ''Bine, dar ca arheolog trebuie să cutreier pe coclauri. Mi
ajunge un singur rinichi?" "N-avea mata nici o grijă. Am un pacient pe care l-am operat
acum 30 de ani, un oliter, şi acum călăreşte mereu cu un singur rinichi".
''Nu-mi mai trebuie mie 30 de ani, i-am spus. Ce să cu rac atătia?" ''Nu vorbi prostii!"
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• a exclamat profesorul Hortolomei. Şi câtă dreptate a avut! Căci iată, au trecut 21 de ani
de atunci şi mi se pare că n-ar li chiar plăcut să mai trăiesc numai câtiva ani ...
Acum, in 1981, când recitesc aceste însemnări, s-au implinit chiar 30 de ani de la
operatie şi, fireşte, mi se pare că ar li bine să mai trăiesc cât mai mult.
Iar astăzi, spre sfârşitul lui 1989, când revăd manuscrisul pentru tipar, au trecut
aproape 40 de ani!
Revenind la operatie, i-am spus profesorului Hortolomei că sunt de acord să facă cum
crede, căci de aceea am venit la el şi in felul acesta, operatia s-a continuat şi s-a terminat.
•

Voi mai spune totuşi câteva cuvinte şi despre alte probleme care n-au vreo legătură
cu arheologia. Cine se operează astăzi, in deceniul al optulea, la oricare dintre spitalele mari
din Bucureşti, nu-şi poate inchipui in ce conditii se lucra in 1951, chiar la Spitalul Coltea.
"Sala de operatie" era o încăpere de trecere, prin care chiar in timp ce chirurgul umblă in
măruntaiele pacientului • treceau in dreapta şi in stănga alti medici. Când am fost adus pe
patul-targă din rezerva in care eram internat, in sala de operatie • unde se mai ana încă o
bolnavă la care un chirurg cosea de zor tăietura...
După ce mi-a venit mie rândul şi avusesem deje cu profesorul Hortolomei dialogul
amintit mai sus, am simtit că mă sufoc şi i-am spus aceasta profesorului. Nu aveam însă la
îndemână o ''mască de oxigen" şi spre norocul meu tocmai a trecut prin sală doctorul
Setlacek (la vremea aceea tănăr asistent, astăzi profesor şi chirurg de renume), căruia
profesorul Hortolomei i-a spus: ''Setlacek, adu repede masca de oxigen", ceea ce a făcut şi,
dupa c�teva minute, am inceput să inspir cu nesat oxigenul care-mi lipsea!
Intr-o dimineată, in timp ce eram în spital, am citit în ''Scânteia" că s-au distribuit
Premiile de Stat pe anul 1950. Printre acestea, unele fuseseră atribuite conducerii câtorva
dintre şantierele arheologice: Muntii Orăştiei, Hăbăşeşti şi alte două; unul se pare că era
Garvăn-Dinogetia, dar pe al patrulea nu mi-I mai amintesc. Abia terminasem de citit
informatia, când a venit în vizită, să-mi aducă vestea cea bună, profesorul Emil Condurachi,
dar a rămas putin dezamăgit că o anasem mai inainte. Gestul m-a mişcat, mai ales că nici
unul dintre ceilalti prieteni şi colegi nu se gândise să-I facă.
Obtinerea banilor a fost însă o adevărată Odisee.•. contabilă; şantierul fiind în
Moldova, cei 50.000 lei ai premiului i-au fost predati profesorului Jean Livescu, pe atunci
rectorul Universitătii din laşi, şi abia peste două-trei săptămâni mi s-au trimis 30.000 lei.
restul revenindu-i lui Petrescu-Dâmbovita, în calitate de adjunct al responsabilului.
Din păcate, in luna iunie, chiar când trebuia să plecăm pe şantier, am făcut un nou
subicter şi am mai rămas aproape o lună in Bucureşti; Hortansa a plecat la Traian cu
Corneliu Mateescu şi cu o droaie de studenti, să înceapă săpăturile. Inainte de plecarea
colectivului, l-am rugat pe Mateescu să vină la mine să-i indic şi lui planul de lucru stabilit
cu Hortansa: câteva şanturi paralele, la doi metri unul de altul, perpendiculare pe râpa de
la Fântănile Doamnei.
Trasând şanturile, Mateescu a aplicat ad litteram această indicati• aşa încât tranşeele
noastre · în loc să fie perfect orientate nord-sud - au avut o mică deviatie, care putea li evitată.
În sfârşit, am sosit şi eu pe şantier, unde - spre deosebire de toate celelalte campanii
• mă odihneam şi dimineata şi după amiază câte o oră-două. Colectivul nostru era foarte
numeros: in afară de noi trei (Hortansa, eu şi Mateescu), se ana Constantin Matasâ şi
studentii I.T.Dragomir, Achim Popescu, Dinu Marin (actualul şef de lucrări la Universitatea
din laşi, pe care pe atunci il chema Rădulescu), Radu Florescu (fiul lui Grigore Florescu),
Al. Păunescu (astăzi cercetător principal la sectorul paleolitic al institutului) şi altii, ale căror
nume nu mi le mai amintesc şi, bineinteles pretiosul nostru colaborator Simion Barta. Dintre
toti aceştia, I.T.Dragomir ne-a rămas un statornic colaborator la şantierul Traian până în
1958, colaborând cu noi chiar după ce fusese numit mai întăi muzeograf principal şi apoi
director al Muzeului de Istorie din Galati, unde a realizat lucrări frumoase. Pe lângă
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r .o•rN•nizarea muzeului, a publicat câteva importante volume din anuarul Danubius şi a
lnlrrprlns o serie de săpături in aşezările preistorice din judet. Pe de altă parte, a organizat
ti < ·"" memorială Costache Negri. în conacul acestuia de la fosta lui proprietate. în ultimii
•ni )1·• trecut şi examenul de doctorat, din comisia examinatoare eu neputănd face parte;
n•nu·nul trebuia să se tină la laşi în cursul iernii şi eu nu mă pot deplasa pe ger din cauza
' rlur două infarcturi din iarna şi primăvara lui 1976. Pentru desene, in colectivul nostru era
ti dumnişoara Rodica Bălan de la laşi, căreia Mateescu îi scotea sufletul.
Omul acesta învătase foarte bine toate chi!ibuşurile tehnice cât lucrase cu Nestor, dar
1• •plica mecanic, fără să se gândească la ce foloseşte fiecare operatie şi de ce, când şi în ce
Iri trebuie făcute măsurătorile etc. Aşa de exemplu, ştie toată lumea că resturile de chirpici
•r. ule locuintelor nu pot da decât imaginea generală a dărâmăturilor (sau a platformelor,
nind este cazul), neavând vreo importantă esentială forma exactă a fiecărei bucăti de chirpici
provenite de la pereti, ele liind sfărâmături întămplătoare; este suficient să-li notezi acest
lucru in carnet şi să le desenezi în plan cât se poate mai precis, fără a li nevoie să le măsori
\'U milimetru!. Ei bine, Mateescu cerea domnişoarei Bălan să ia câte 4-5 măsurători cu firul
l'U plumb şi cu metrul pentru fiecare bucătică de chirpici şi numai după aceea îi dădea voie să
u deseneze pe hârtie milimetrică, aşa încât biata fată disperase şi voia să-şi ia lumea In cap.
În privinta malurilor tranşeelor săpate de noi, toată lumea ştie că ele trebuie să fie
ptrfect verticale, pentru a se putea observa cu toată precizia atât profilul cât şi succesiunea
straturi lor şi diferite alte detalii. Dar el mergea până acolo încât, atunci când muchea de sus
• unui şant se rupea uşor şi se surpa, fie din neatentia unui lucrător, fie din acuza apelor
ploilor, "îndrepta" malul lipindu-1 cu .•. bălegar!
Dacă doreşte cineva detalii asupra acestor operatii, i le poate da lulian Antonescu,
••lăzi director în Consiliul Culturii şi F..ducatiei Socialiste, care a lucrat la Traian în timp
•·• era student, începând din 1952.
Tot în legătură cu unele aspecte ale lucrului pe şantier, amintesc că, cu Mateescu,
după ce se degajau, se curăteau cu şpaclul şi se desenau diferitele grămezi de chirpici, nu
socoteu necesar să mai adâncească putin terenul înconjurător, temându-se să nu intre în alt
nlvrl. Asemenea grămezi de chirpici ars se aflau însă numai la colturile locuintelor fără
platformă (foarte adesea sub ele afiându-se un chiup mare, situat initial într-un colt al
locuintei), deoarece la colturi se prăbuşiseră dărămăturile a doi peleli şi deci era firesc ca
11rămezile de chirpic să lie mai înalte acolo decât în restul zonei cu dărâmături. Am cerut deci
să se mai sape 5-10 cm în preajma acestora, şi îndată au apărut şi celelalte resturi de chirpic
•1• peretilor aceloraşi locuinte, în felul acesta precizându-se forma şi dimensiunile liecăreia.
Pentru a nu mai reveni asupra lui Mateescu, mai amintesc că în iulie 1952, după ce
•m părăsit şantierul (pânâ în iunie 1955) a început să-i facă tot felul de greutăti Hortansei,
nevoind să tină întotdeauna seama de indicatiile ei, deşi ea era responsabila colectivuluî. lar
in toamna, când Hortansa i-a propus ca liecare dintre ei să redacteze o parte din raportul
de activitate, el a insistat să întocmească singur tot raportul. Desigur, Hortansa a refuzat şi,
constatând că Mateescu o tot amână cu predarea părtîi sale de raport, a redactat ea intregul
raport, predându-1 directi unii (între timp, de altfel, după plecarea mea de la şantier, i s-au
luat atributiile de director adjunct la muzeu, rămânând şef de seCtor, în Jocul ei liind numit
Dorin, care a functional în acest post până în toamna lui 1970). Când Mateescu a aflat că
Hortansa a redactat raportul, a venit grăbit la ea să-i predea partea sa din raport, dar -,cu
drept cuvânt - Hortansa a refuzat, arătăndu-i că este prea târziu.
Din cauza acestei comportări, când am revenit în 1955 şi am anat tot ce se petrecuse,
am refuzat să-i mai dau "bună ziua" acestui om, fără să am vreo explicatie cu el, inutilă după
părerea mea.
Recunosc totuşi că el a fost initiatorul colaborării arheologilor cu colegii de alte
specialită!i, pentru identificarea diferitelor oase de animale şi moluşte descoperite în
complexele arheologice, colaborare de care astăzi nici un arheolog nu ar trebui să se
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lipsească. Pentru Hăbăşeşti, de exemplu, el m-a pus în legătură cu profesorul V.Ghetie, o
somitate in domeniul zoologiei, acestaidentilicând cu amabilitate speciile tuturor animalelor
ale căror oase le descoperisem.
Unul dintre aspectele hilare (dar şi dureroase în acelaşi timp) ale "activitătii" noastre
era, atunci, pe de o parte acela al aprovizionării cu lemne pentru bucătărie, cu pâine şi alte
alimente şi, pe de altă parte, distribuirea unor ratii de alimente (făină, ulei, zahăr etc.)
lucrătorilor.
Pâinea noastră o aduceau doi studenti cu o... roabă, la fiecare două zile, de la ferma
de stat vecină, care acceptase să ne facă acest serviciu de mare însemnătate. După lemne se
mergea uneori până la Roznov, şi aşa mai departe.
Dar distribuirea alimentelor cuvenite lucrătorilor se făcea în seara zilelor plătilor
săptămânale, la lumina lămpilor cu petrol: de o parte, o masă cu cântarul, la care fiecare
lucrător, după ce semna ştatul şi işi lua banii, se oprea pentru a i se cântări de către doi
studenti alimentele în functie de numărul zilelor lucrate; la altă masă, Mateescu încasa costul
alimentelor. O adevărată spiterie, care tinea câte 2-3 ceasuri. Bine că în anii următori s-a
renuntat la acest sistem, care te făcea să te întrebi dacă nu trebuie să te laşi de arheologie!
Adâncimea stratului de cultură de la Traian • Dealul Fântănilor ca şi întinderea
aşezării (pe putin 6-7 hectare) ar li impus însă campanii de lucru mult mai ample, cu lucrători
mai multi şi, evident, cu fonduri tot atăt de importante ca în 1950 la Hăbăşeşti.
Abia atunci era definitivat planul, demontăndu-se resturile locuinte lor şi adâncindu
se tranşeele şi suprafetele săpate în anul precedent, pentru a se vedea dacă sub stratul de
locui re datănd din faza Cucuteni A-B nu există cumva şi un strat din faza A sau unul cu resturi
precucuteniene, preconizat de mine.
Acest lucru nu mai era posibil atunci şi, de aceea, deşi se degajaseră resturile câtorva
locuinte şi se făcuseră observatii importante . era vădit că lucrările vor mai trebui continuate
câtiva ani, dacă doream să degajăm măcar o bună parte din aşezare. Locuintele încă
incomplet cercetate au fost acoperite din nou (de altfel terenurile, încă proprietatea
particulară a tăranilor din sat, trebuiau nivelate spre a putea li cultivate din nou toamna şi
primăvara) şi apoi din nou curătate şi degajate complet, în vara următoare, pe baza
materialelor descoperite.
După incheierea activitătii de teren a anului 1951 şi întoarcerea la Bucureşti, am anat
o ştire care m-a năucit. În timpul verii, C. Matasă, colindând împrejurimile satului Traian,
descoperise unele cioburi cu ornamente incizate şi excizate, în punctul Dealul Viei, de la
extremitatea de sud a terenurilor satului Traian, fără să ne spună nimic; iar după plecarea
noastră a făcut săpături în aşezarea de acolo folosind delegatia avută in calitate de membru
al colectivului nostru, pe care nu ne-o restituise la încetarea lucrului. A făcut deci o săpătură
ilegală şi, în acelaşi timp, un act neleal fată de noi, care îl primiserăm cu dragoste la Traian,
chiar după neplacutele experiente de la Hăbăşeşti. Pe de altă parte, el a şi stricat mijlocul
aşezării: ca de obicei, n-a desenat resturile locuintelor descoperite acolo, n-a făcut nici un
plan şi de aceea - tocmai în centrul aşezării , săpată de noi intens, ulterior, între 1956-1961
• pe plan se ana numai•.. un imens gol, unde n-am mai putut indica cu precizie locuintele.
Am raportat totul conducerii institutului, dar el nu a avut nici o neplacere; vara aceea
a fost însă ultima în cursul căreia, la Traian sau în altă parte, am lucrat cu el. Acum o Jună,
la moartea lui, am publicat totuşi un necrolog în revista SCIV • câteva pagini destul de
elogioase. Nu pentru a respecta dictonul "de mortuis nihil nisi bene" pe care nu-l cred
îndreptătit când este vorba de cineva care a avut o activitate publică, ci pentru că ceea ce a
realizat el pretuieşte mult mai mult decât greşelile sale. Trebuie spus fără rezervă că s-ar li
putut ca astăzi să nu lie la Piatra un muzeu arheologic aşa de frumos, ba chiar poate că însăşi
cercetarea culturii Cucuteni in regiunea dintre Carpati şi Siret ar li astăzi mult in urmă, dacă
in oraşul de la poalele muntelui Pietricica n-ar li existat un pasionat admirator al trecutului
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"'"Iru îndepărtat şi un inimos cercetător • chiar dacă amator • al preistoriei Moldovei.
Încă din toamna 1950-1951, Institutul de Istorie ob!inuse parterul clădirii din str,.
\llhail Eminescu, coli cu str. Polonă, unde ulterior a functionat Editura Academiei iar astăzi
r.te, dacă nu mă înşel, alt institut (după ce fusese acolo şi Institutul de Matematică, mi se
parei. Aici ni s-a dat posibilitatea să lucrăm la întregirea şi studierea materialelor recoltate
In campaniile anilor precedenli şi la redactarea lucrărilor monogralice. Pentru redactarea
mnnograliei H�băşeşti, am solicitat jumătate din încăperile parterului: un birou, două
ran•ere pentru întinderea şi sistematizarea materialelor şi alta pentru laboratorul de
Intregire. Imediat, Nestor (încă director al muzeului) s-a opus categoric, sustinănd că o
rameră îmi este sulicient · ceea ce practic insemna că nu pot face nimic. Roller m-a ajutat,
lntelegând situatia, mai ales căi-am făgăduit că până la inceputul campaniei de săpături din
1952 voi termina redactarea monograliei; mi-a atribuit toate încăperile cerute şi, ca
ajutoare, pe Simion Barta şi o ingrijitoare, transformali de mine în restauratori. Celelalte
lncăperi ale apartamentului de la parter i-au fost atribuite lui D.Berciu, care lucra atunci
ru S.Morintz şi mi se pare şi cu Eugen Comşa.
În toată vara aceea şi in următorul an universitar (din octombrie 1951 până în aprilie
1 '152, când am fost "evacuati" pentru alte nevoi ale Academiei), am lucrat acolo de diminea!ă
poină seara, cu o destul de scurtă întrerupere la prânz, sarcina pe care mi-o luasem liind
rupleşitoare. Am mai primit însă ca ajutor şi pe vechiul colaborator al muzeului • Dionisie
l'rcurariu . atunci in vârstă de peste 70 de ani! • şi care, aşa cum spusesem noi peste un sfert
de secol inainte, în "imnul" nostru arheologic, făcea '' desene cu hectarul", lucrând in necare
ri câte 4 ceasuri, o zi dimineata şi alta după amiază.
Când am fost "evacua!i" şi ne-am întors în localul din curtea muzeului, principalul
fusese însă terminat: în afară de concluzii, redactasem toate capitolele, alcătuisem personal
toate planşele ce desenele lui Pecurariu şi cu fotograliile lui Gică Dumitru, care atunci şi-a
inceput colaborarea la muzeu şi la institut, aşa încât materialele se puteau strânge şi eu
puteam redacta ultimele zeci de pagini, în micul birou al Hortansei din clădirea mică din
rurtea Muzeului (astăzi a doua încăpere a laboratorului fotogralic).
În acelaşi timp, Hortansa a redactat capitolele sale despre unele unelte de produc!ie
dr la Hăbăşeşti, Petrescu-Dâmbovita pe acela desp�e şanturile de apărare şi Gostar un
"apendice" despre unele săpături făcute în regiunea din preajma Hăbăşeştilor (Fedeleşeni,
••t•·. 1. La începutul lui iulie, in ajunul plecării pe şantier, i-am predat lui Eugen Stănescu,
directorul de atunci al Editurii Academiei, textul şi ilustratia completă a monograliei despre
l lăhăşeşli, redactat nu numai în timpul programului, ci şi iri cursul după amiezelor.
După cum se ştie, volumul a apărut in condi!ii destul de bune in 1954, in lipsa mea (cu
··weptia rotograliilor, aproape intotdeauna deliciente în publicatiile noastre arheologice),
fără indicarea autorilor pe copertă şi cu o notă pe ultima pagină, indicându·se numele
autorilor diferitelor capitole, numele meu liind inlocuit cu pseudonimul D. Vlad. În total eu
am redactat 500 de pagini de manuscris din acest volum, Hortansa peste 50, iar Petrescu·
IJâmboviţa şi liostar câte jumătate din restul până la 600 de pagini.

noi

A dou a zi după reînceperea activitătii mele în 1955, am plecat din nou la Traian.
Nu-mi mai amintesc bine care dintre studentii anilor precedenti au mai venit; printre

erau Silvia Iacob, lulian Antonescu şi liica noastră Carmen (ultimii doi liind colegi la
facultate, acum trecuti în anul doi la Istorie), lulian locuia cu părinlii şi mătuşile lui (surorile
tatălui) la Piatra Nea mt şi se ducea acasă în liecare sămbătă după amiază. Rar am văzut un

tâ nă r care să-şi iubească mai mult părintii şi să se simtă mai mult legat de ei. Şi, mai târziu,
multi ani după ce a terminat llniversitatea şi devenise cea mai distinsă personalitate
cult ura lă din regiunea Bacău, respecta toate dorintele părinţilor şi în special ale mamei sale,
un ade,·ărat "dictator".
Am continuat deci lucrul la şantierul de pe Dealul Fântânilor, având în primul rând
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ca obiectiv terminarea săpăturilor în portiunea de teren cercetată în anul precedent şi
dezvelind o altă serie de locuinte. În zonele unde se anau resturile locuintelor din raza
Cucuteni A-8 s-a început adâncirea şanturilor şi, spre surprinderea. mea, s-a repetat o
situatie întâlnită în vara anului 1951; aproape imediat sub nivelul chirpiciului locuintelor
cucuteniene au rost descoperite cioburi aparţinând culturii ceramice lin iare cu note muzicale.
Pe de altă parte, fragmentele cu decor adânc incizat şi imprimat - specific ultimei faze a
culturii Precucuteni - se anau de obicei la o adâncime mai mare (în aceşti doi primi ani ai
reluării săpăturilor de pe Dealul Fântânilor nu se descoperise încă nici un complex
precucutenian în pozitie stratigrafică clară). Am crezut că ceramica liniară ar putea fi
considerată posterioară celei precucuteniene. Impresia aceasta îmi fusese întărită în cursul
iernii, când colegul Vulpe ne arătase unele materiale de la Bîrlăleşti, intre care se ana şi o
statuetâ cucuteniană tipică pentru faza A, decorată cu linii adânc incizate, în unghiuri
concentrice pe şolduri şi pe coapse, pe aceste linii şi la vârfurile unghiurilor anându-se
impresiuni identice cu aşa- numitele ''note muzicale" de pe ceramica liniară. De aceea, până
in 1957, când s-a putut preciza stratigrafia, în chip foarte clar, că nivelul liniar se ană sub
acela precucutenian, eu am sustinut (greşit) că precucutenianul ar fi mai vechi decât liniarul,
scriind aceasta şi într-un studiu despre Hăbăşeşti, trimis în 1956 la Praga şi apărut în 1958
in revista cehoslovacă "'Pamaty Archeologicke?"'.
în cele mai multe duminici făceam câte o excursie cu tot colectivul în împrejurimi,
fie spre Bicaz (unde nu se începuseră încă marile lucrări pentru hidrocentrală), fie mai
aproape. La 20 iulie • ziua Hortansei • ne-am dus cu totii la Mănăstirea Bistrita, unde am
petrecut câteva ceasuri în grădina din spatele mănăstirii, întorcându-ne la Traian inainte de
masa de seară.
O dată cu intoarcerea acasă in seara acelei zile, am fost nevoit, din motive ce nu aveau
legătură cu arheologia, să întrerup activitatea arheologică până la inceputul lunii iunie 1955
Între 1952-1955, comuniştii m-au purtat prin mai toate închisorile lor, inclusiv la
Canal.
Pe data de 15 iunie am fost reangajat colaborator la muzeu, Dorin care · aşa cum am
mai spus • fusese numit de la 1 august 1952 director adjunct, luat parte, în această calitate,
la şedintele Sectiei istorice de la Academie • mi-a povestit că fiecare din cei prezenti •
profesorul Constantinescu-Iaşi, Mihail Roller, Emil Condurachi, Gh. Ştefan etc. · s-au grăbit
să sustină că este necesar să fiu reangajat şi să reîncep lucrul. Probabil că, dacă aş fi avut
norocul să mă întorc acasă cu două-trei luni mai devreme, aş fi fost ales şi eu membru
corespondent al Academiei · o dată cu alegerea lui Daicoviciu şi Oteteaca membri plini (până
atunci fuseseră tinuti de o parte, se pare din cauza opozitiei lui Roller) şi a lui Nestor ca
membru corespondent.
Foarte curând, profesorul Condurachi m-a invitat să fac o vizită la şantierul Histria
• condus de el din 1949, cănd se reluaseră săpăturile • şi unde nu mai fusesem dinainte de
război. Lucra acolo un colectiv foarte numeros • Carmen făcănd in anu� acela practică pe
şantier, ca studentă intrată in ultimul an la Istorie; totodată se săpa şi la Tariverdie. Aici lucra
atunci dl. Berciu - făcea şi el parte din colectivul Histria - Condurachi regretând ca nu mă
întorsesem mai devreme acasă, c.bci m-ar fi rugat pe mine să lucrez la Tariverdie. Cred că
aş fi săpat acolo mai temeinic şi până a�um aş fi publicat un raport sau un studiu mai detaliat
şi mai complet. Dar poate a fost mai bine aşa.
Am plecat destul de curând la şantierul de la Traian • dar de data aceasta fondurile
erau mult mai mici şi colectivul mult mai putin numeros. în afară de Hortansa şi de mine
· şi bineinteles de Simion Barta · mai erau numai vreo trei studenti · I.T. Dragomir, Silvia
Iacob de la Iaşi, eleva distinsă a lui Petrescu-Dimbovita şi fată frumoasă, pe deasupra,
cisătorită mai târziu cu Dan Theodor, tot la Iaşi şi lulian Antonescu, venind mai sporadic.
Tot atunci · sau în anii următori · a mai venit şi V. Bârlădeanu, coleg cu Iulian i;i cu Carmen
(acum, cănd scriu este unul dintre vicepreşedintii Consiliului Judetean Neamt, care lnsă a
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renuntat la arheologie) şi poate şi alti studenti, dar nu mi-i mai amintesc.
Anul acela a rost însă roarte putin spornic din punct de vedere arheologic; ploua de
câte şapte - opt ori pe zi şi, în arară de întreruperea continuă a lucrului, nu puteam săpa ca
lumea nici din pricina băltilor ce se zvântau roarte greu. Şi acum îmi amintesc cum alergam
aproape la fiecare ceas să ne adăpostim într-o necăjită de baracă, răcută pe şantier din
materiale de ocazie, înghesuindu-ne împreună cu câtiva dintre lucrători, câti încăpeau, deşi
printre zăbrelele de lemn ale rerestrei şi ale uşii pătrundea ploaia.
"Sediul" colectivului nostru se schimbase; rusese strămutat în casa lui Custură, iar
Aneta, sotia lui, ne gătea. Noi- Hortansa şi cu mine - locuiam la o ''mătuşă", peste drum de
sediul colectivului - unde stătuse în 1951 -1952, Mateescu - spre a li cât mai aproape de şantier
şi a înota cât mai putin în rormidabilele noroaie ale satului, deşi ele nu se puteau compara
cu cele de la Hăbăşeşti...
Poate şi pentru raptul că ulita continua şoseaua ce venea de la Zăneşti şi de aceea era
pietruită. Dar pe alte ulite ' inclusiv pe una paralelă, pe care vom locui in ultimii doi ani ai
săpăturilor noastre de la Traian - noroiul era suveran.
Terminând rondurile alocate, după o lună sau chiar mai putin, ne-am intors la
Bucureşti iar eu am pornit la Cârna, să continui (şi să.termin, cum credeam) săpiturile la
necropola cercetată în 1942. Am cerut un ajutor (fireşte, pe lângă Simion Harta) şi Radu
Vulpe mi-a cedat pe unul dintre colaboratorii săi, Gheorghe Bichir, care tocmai termlnase
racultatea, li ind angajat la muzeul nostru cu munca in acord. Am revăzut cu emotie locurile
de care mă legau amintirile plăcutelor pelegrinări din 1942-1944, dar de data aceasta rără
Plopşor care se strămutase la Bucureşti; angajat şi el ia muzeu, lucra pe alte meleaguri. Am
găsit însă mai uşor o casă destul de arătoasă, cu patru camere mari dintre care pe două
le-am ocupat eu şi Bichir, Simion stând prin preajmă, la altă gazdă. E adevărat că gazda
noastră nu prea ştia să gătească, dar noi ne învătasem de mult să Iie multumim cu ce se poate;
noroc că reuşeam să procurăm lapte, ouă şi păsări. Pentru şantier izbutisem săangajăm mai
uşor o barcă şi nu ne-am mai necăjit, ca în 1942.
După cum constatasem încă de atunci, limitele de est şi de vest ale necropolei ruseseră
atinse prin săpăturile din 1942; marginea dinspre nord o formau lacul şi plaja lui, numai
limita dinspre sud dovedindu-se a li mult mai îndepărtată. Prin şanturi paralele, orientale
est-vest - (între care lăsam initial un dâmb-prolil de 30 cm lătime) - am mai descoperit In anul
acela peste 80 de morminte, depăşind astfel - împreună cu cele 26 din 1942 - cifra de o sută.
A rost cu sigurantă una dintre cele mai pasionante campanii din toată activitatea mea de
teren, în fiecare zi apărând noi morminte, unele deosebit de bogate, altele duble şi chiar
triple. Tot atunci am mai descoperit încă 6 statuete - dintre care 2 (cele mal mari) fuseseră
aşezate orizontal pe umerii unei singure urne, sub stracbina-capac. De altfel, chiar In prima
zi de săpături din 1955 am descoperit un mormânt cu statuetă - mormântul nr.27 - şi, până
să-I degajăm bine şi să-I curătă , începuse să coboare soarele spre aslintiL Bichlr, care trebuia
să deseneze mormintul in situ (aşa cum va race apoi cu toate celelalte in 1955 şi In 1956), lucra
însă roarte încet, învârtind creionul între degete de nu ştiu câte ori până să tragă o linie; in
relul acesta riscam să nu lie terminat desenul înainte de plecare. Atunci am luat eu planşeta,
am răcut repede măsurătorile de rigoare şi am schitat totul pe hârtie - spre a se putea demonta
mormântul şi a împacheta statueta şi celelalte vase - terminind înainte de a se insera, căci
nu puteam lăsa peste noapte acolo, toate vasele şi statueta. O experientA neplăcută din 1942
- când un trecător ce avea drumul pe acolo intr-o noapte, lovise cu bâta şi sp,ărsese o urni
şi vasele adiacente, acoperite totuşi de noi, la plecare, cu pământ, dorind să le putem curăta
bine şi să le desenăm a doua zi, inainte de a demonta mormintul - ne dovedise cât de riscant
ar li să lasăm in situ descoperirile noastre.
Zi de zi, pe arşita lui august, de care lnsă nu ne plângeam - pe soare se pt•tea lucra,
oricât ar n fost de cald, dar pe ploaie trebuia să întrerupi lucrul - trasam alte şanturl şi
descopeream alte morminte.
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Multe dintre urne şi mai toale vasele mici - căni cu câte o toartă supraînăltată - erau
frumos decorate, dar decorul strachinilor - capace mi s-a părul cea mai desăvârsită realizare
a acestei ceramici, despre care profesorul 1. Kostrzewscki de la Poznan - mort acum doi ani,
in vârstă de 84 de ani - mi-a scris - când a primit monografia mea - că este cea mai frumoasă
ceramică preistorică din Europa. Eu însă tol cred că ceramica pictată cucuteniană este cea
mai frumoasă. Nu e mai putin adevărat că simetria desfăşurării motivelor decorului
ceramicii de la Cârna este exceptională, armonia acestei desfăşurări tiind perfectă. E lesne
deci de inteles cu ce emotie curătam noi înşine, cu şpaclurile, complexul de vase al fiecărui
mormânt - după ce acesta fusese semnalat prin aparitia primelor fragmente ale capacului
sau al altor vase - şi cât de bucuroşi eram când vasele erau intregi sau aproape intregi, dar
mai ales când în mormânt se mai ana şi câte o statuetă. În aceste conditii, ziua de lucru trecea
destul de repede - în orice caz era foarte spornică - noi intorcându-ne in sat, pe cât de obositi
pe atât de multumiti, străbătând iar cu barca apele mai intotdeauna liniştite ale Băltii Cârna.
In schimb, acasă, de cum se lăsa inserarea, trebuie să inchidem toate ferestrele, de teama
rolurilor uriaşe de tântari ce bâzâiau zgomotos în curte, aşteptând prilejul oferit de o cât de
mică dâră de lumină, strecurată prin ferestra sau prin uşa întredeschisă, pentru a ne onora
cu neplăcutele lor înjepături.
Aşa cum am spus, apele Băltii Cârna Mari erau mai întotdeauna liniştite; dar atunci
când se isca vreo furtună nu puteai îndrăzni să treci lacul cu barca. Intr-o seară s-a stârni!
chiar o furtună puternică, insotită toată noaptea de o ploaie "cu galeata" şi de un vânt ca
de iarnă. A doua zi dimineata, valurile apei impiedicau încă oamenii să se avânte pe lac; şi
noi, după ce străbătusem cu barcă o sută de metri, a trebuit să facem calea întoarsă. Abia
atunci am anat ce nenorocire se întâmplase in timpul noptii. Toată vara pe Grindul Tomii
se anau la păscut cele câteva sute de oi ale locuitorilor satului, sub paza unor ciobani mai mult
copii; aceştia îşi făcuseră o colibă de adăpost pentru noapte (chiar lângă Movila Tomii,
sondată de noi in 1942), lăsând paza oilor in seama câinilor. Când a inceput furtuna,
ciobăraşii s-au cuibări! in colibă, dar oile, ingrămădite una într-alta, au fost împinse toate,
ca o masă compactă, de vântul cumplit şi, incet - incet, au ajuns la apă. Sigur că cele ce au
dat de apă vor li vrut să se oprească, dar presiunea sutelor de animale mânate din spate de
puterea v�ntului le·a silit să intre in apă şi aşa, până dimineata, foarte multe se înecaseră.
Fireşte, de vină era nechibzuinta ciobanilor, dar de unde să ştie nişte băietani de 15-Ui ani
ce se putea întâmpla în timp ce ei stăteau tremurând in colibă, sub şubele lor?
Multe ziledupă aceea încă mai pluteau pe lac oi moarte, până ce au fost strânse toate,
pentru a li se lua cel putin pieile, deşi - din mal - iunie, când fuseseră tunse - lâna nu prea
crescuse mare.
Încă de la revenirea la Bucureşti după lunga mea lipsă de trei ani, despre cum am
amintit, am găsit-o la muzeu pe doamna Vulpe, care lşi pierduse şi ea, in 1945, catedra de
la Şcoala de Belle Arte din Iaşi, cum şi-o pierduse şi Radu pe a lui de la Universitate. Ecaterina
Vulpe era acum şef de sector la muzeu, iar Radu şef al sectiei greco-romane ("sclavagiste",
cum i s-a spus până mai ieri). Împrejurările prin care trecusem m-au determinat să trec peste
"micile mofturi" care uneori creaseră intre noi o oarecare răcealâ şi să Incerc o apropiere
prietenească. Am rost deci de câteva ori la el acasă, discutind despre una-alta şi jucând şi
câteva partide de pinacle, In timpul cărora, bineinteles, tot discutiile ne luau mai mult timp.
Împreună cu Radu şi cu un prieten şi rost coleg al lui, Petrlcă Panalot, ne duceam o dată pe
săptămână la alt fost coleg al lor, comandorol lon Păunesco, care avea de multi ani picioarele
paralizate şi îşi petrecea aproape tot timpul pe un scaun cu rotile; devenise un pasionat al
lecturilor de istorie şi citea multe cărti de Istorie, adunând şi o foarte frumoasă bibliotecă
de care era mândru. Stăteam până spre miezul nopţii, discutând de toate şi jucând pinacle;
prietenul nostru putând uita in felul acesta de necazul lui de care nu-l putuse vindeca nici
unul din tratamentele urmate, inclusiv acupunctura. Uneori mă mai abăteam pe la Păunescu
şi în altă zi a săptămânii, atunci când eram obosit şi nu mai puteam lucra. Din păcate, după
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din nou să meargă ajutându�se de un
oraş, pe la anticariat şi pe la prieteni · , in 1957 a

n• prin 195ll, spre �urprinderea tuturor. a inceput
hastun . a racut chiar

şi unele

plimbări În

a\·ut două inrarcturi şi în toamnă s· a prăpădil.
Pe la începutul lui decembrie am fost chemat la telefon de la Preşedentia Consiliului
de Miniştri să dau reia! ii în legătură cu numele autorilor volumului monografie Hăbăşeşti;
neştiind pentru ce mi se cereau aceste informa!îi, n-am dat prea multe detalii, dar am regretat
mai târziu; într�adevăr, peste vreo două-trei săptămâni a apărut in ziare lista celor cărora
li se decernase Premiul de Stat pentru lucrările apărute in 1954 - printre aceştia fiind şi eu
împreună cu cei trei colaboratori ai mei - pentru monografia Hăbăşeşti. La solemnitatea
distribuirii premiilor, in plicul meu erau mai putin de 13.000 lei - din cei 40.000, cât era
premiul (eu scrisesem 500 din cele 600 de pagini ale volumului), iar ceilalti colaboratori au
primit câte aproximativ 9.000 lei fiecare (deşi loii la un loc �riseseră numai 100 de pagini).
Oricum, am fost foarte multumiti atât pentru distinctie şi pentru cinstea ce ni se făcea, cât
şi pentru cei aproape 22.000 lei primiti de mine şi Horb!nsa, cu care am putut umple multe
dintre golurile ivite în ultimii ani.
Ulterior am anat că propunerea fusesese făcută de Mihail Roller; iar colegul Gh.
Cantacuzino mi-a spus că el ar fi fost cel care i-a amintit lui Roller despre faptul că lucrarea
noastră apăruse in 1954 şi ar putea fi premiati in 1955.
Cam tot in aceeaşi perioadă am obtinut de la colegul Ştefan (era încă directorul
muzeului, dar foarte curând după aceea şi-a inaintat în chip repetat demisia, pe motiv că
îndatoririle de la facultate nu-i mai lasâ timpul necesar să se ocupe şi de muzeu1, o adresă
către Editura Academiei, care confirma faptul că textul meu din monografia Hăbăşe�ti nu
fusese scris in cadrul indatoririlor de serviciu decât cel mult in proportie de 50%, afirma!ie
absolut exactă deoarece - aşa cum cred că am amintit - in perioada redactării textului, când
m-am ocupat de ilustrarea lui, lucrasem permanent până după 8,00 seara. Hortansa şi cu
mine am primit şi unele drepturi de autor pentru munca depusă la alcătuirea planşelor.
Totuşi, peste câtiva ani, cu prilejul unui control finaciar retroactiv la institut, un control
financiar (Cernica), fără să stea de vorbă şi cu mine pentru a-i da lămuririle necesare, a
afirmat in raportul său că o parte din drepturile de autor ar fi fost încasate pe nedrept, de
vreme ce desenele şi restul materialului ilustrativ al volumului ar fi fost executate de
personalul muzeului şi de aceea nu s-ar fi cuvenit să primesc drepturi de autor şi pentru ele.
Respectivul controlor contabil nu cunoştea însă legea in vigoare la data aceea, potrivit căreia
autorilor care au ales materialele ce trebuie ilustrate şi s-au ingrijit intr-un fel sau altul de
realizarea ilustrării volumului li se cuvin - pentru această muncă - şi 25% (mi se pare) din
drepturile de autor; aceasta ar fi reprezentat o sumă mult mai mare decât cei peste 6.000 de
lei pe care ni se cerea mie şi Hortansei să-i restituim.
Refuzând să plătim această suniă, am fost dati in judecată de Academie (primul şi,
sper, ultimul meu proces in toată viata!). La prima instantă, la Tribunalul de la Primăria
Sectorului 1 (Piata Amzei), am pierdut procesul, deşi legea era foarte clară în sprijinul
nostru. Apelurile făcute de noi s-aujudecat la două sectii diferite ale Tribunalului Capitalei.
La sectia "mea", un preşedinte foa•te atent, după ce mi-a ascultat ''pledoaria", m-a intrebat
dacă in memorialul depus am indicat şi textele de lege la care mă refer. După două zile s
a dat sentinta in favoarea mea. Dar la sectia unde se judeca Hortansa era un preşedinte
bătrâior, care nici nu prea asculta ce se spune, neflind deci de mirare că, la pronuna!area
sentintei, s-a respins apelul Hortansei.
Am sfătuit-o atunci să ceară recurs la Tr.ibunalul Suprem - Procuratura făcând însă
şi ea recurs Impotriva sentintei care-mi dădea mie dreptate. A trebuit deci să pledez şi la
Tribunalul Suprem aducând şi un exemplar din monografie pentru a demonstra cât trebuie
să muncim spre a alcătui cele peste o sută de planşe, din miile de desene executate de D.
Pecurarin.
Tribunalul Suprem a casat sentintele şi a retrimis procesul spre judecare la aceeaşi
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judecătorie de sector, cu recomandarea să nu se prejudicieze interesele Statului; pusă astfel
problema, era firesc ca judecătoria de seuor să-şi mentină prima sentintă. Am renuntat
atunci să fac din nou recurs (sau apel) şi am achitat miile de lei in câteva rate lunare.
Am amintit mai sus că Ştefan îşi dăduse demisia. �oate că in parte era de vină şi o
•mumită comoditate a lui, dar in parte era şi indreptătit. lşi dădea seama că muzeul (scos
acum de sub tutela Institutului de Istorie şi redevenit unitate de sine stătătoare in cadrul
Academiei) n-ar putea n condus cum trebuie decăt dacă el ar vrea să se lupte in fiecare
moment cu Nestor, care stăruia să-şi impună punctul său de vedere in toate privintele. Ştefan
nu voia să n e un director de paie, dar nici nu dorea să se războiască permanent cu Nestor,
tuturora fiindu-le teamă de veninul lui. Dorin, in schimb, n-a avut prea multe neplăceri cu
el, deoarece o dată - când il tot săcâia cu nu şilu ce problemă - a strigat la el şi i-a spus că,
dacă nu iese de bună voie din birou, il scoate el afară!
În dorinta de a se informa cine ar n mai indicat să ne numit director, biroul Sectiei
de Istorie a Academiei a organizat la muzeu o şedin!ă, la care au participat profesorul
Constantinescu-Iaşi (multi ani preşedintele Sectiei de Istorie), Rollerşi profesorul Condurachi
din partea Academiei; au fost chemati şi toti cercetătorii şi colaboratorii ştiin!ifici ai
muzeului, intrebându-ne pe cine socotim indicat pentru directie, precum şi asupra felului
cum ar trebui reorganizate sectiile muzeului.
Întrebat şi eu ce părere am despre eventue�la numire a lui Nestor, ca director, am
răspuns fără inconjur că ar fi o greşală, deoarece, temperamental, el nu este şi nu poate fi
obiectiv, judecând oamenii in funcţie de acceptarea sau neacceptarea suprema�iei lui
ştiintifice şi rezolvând problemele exclusiv în funcţie de preferintele lui - ne că este vorba de
săpături, de planuri de lucru etc. in ceea ce priveşte organizarea muzeului, am arălal că este
nefiresc ca mai bine de jumătate din domeniile de cercetare - paleolitic, comuna primitivă
şi perioada prefeudală (deci şi întreg mileniul I al erei noastre) - să ne inglobate in aceeaşi
sectie şi conduse de aceaşi persoană (Nestor); am subliniat necesitatea creării unui sector
paleolitic independent ( pentru ca Plopşor şi cu elevii lui să poată lucra nestingheriti), iar
perioada prefeudală s� formeze unul dintre sectoarele sectiei feudale, de care se leagă
organic. Nu pot şti ce s-a discutat în celelalte şedinţe şi ce propuneri se vor m�i n făcut de
alti cercetători, dar, ulterior, ambele mele propuneri au fost aplicate la noua organizare a
muzeului şi apoi a institutului. Când, peste vreo zece ani (in I964-I965), preşedintele de
atunci al Academiei (Murgulescu) a procedat la reorganizarea unor institute, a ascultat
sugestia lui Nestor şi a desfiintat Sectia Muzeu a Institutului de Arheologie (pe care o
conduceam eu de la infiintarea acestuia, in primăvara lui 1956); aşa a socotit Nestor că
trebuie să se răzbune, plătindu-mi "o poli!ă •·, căci nu mi-a iertat niciodată faptul de a n arătat
că "moşia" pe care o conduceam după bunul său plac trebuia "expropriată" şi impărtită in
unităţile ei fireşti.
În cursul iernii 1 955-1956, toată lumea se agita în legătură cu numirea noului director,
mai ales după ce se anase că se pregăteşte legea pentru infiintarea Institutului de Arheologie,
in care urma să fie încorporat şi Muzeul National de Antichităţi. �-circulau"'mai multe nume,
dar cel care părea să aibă cu adevărat şanse de izbăndă era Emil Condurachi, academician
plin de prin 1952, deşi nu era in relaţii bune cu Roller, care avea un cuvânt destul de greu
în această prh·in!ă, făcând parte chiar din prezidiu! Academiei. Emil Condurache era destul
de bolnn, suferind cumplit de reumatismele sa)e şi fiind internat la Spitalul St. Vincent de
Paul, pe atunci in că netransformat in spital de altă specialitate. M-am dus de câteva ori
să-I ,.ăd şi să-I indemn să primească direcţia muzeului; o dată sau de două ori era acolo şi Radu
Vulpe, care pleca la sosirea mea. Profesorul Condurachi imi răspundea, aşa cum afirma că
ii spusese şi lui Radu Vulpe, că nu ar putea primi direcţia dacă cei mai vechi de la muzeu respecti\· eu şi cu Vulpe in primul rând - nu-i vom da concursul, astfel el neputând line piept
lui �estor. 1.-am asigurat că va avea din partea mea tot concursul, neal·ând nici o altă dorinţă
decât să conduc Sectia muzeu, care va n, de fapt, fostul Muzeu National de Antichită!i,
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r.-·enind astfel, deşi intr-o pozitie inferioară, la postul pe care-I detinusem până in 1945. La
un momenl dat însă, Condurachi mi-a spus că totuşi nu e li nişte, deoarece Vulpe i-ar n cerut
să o numească pe doamna Vulpe in postul de şef la Sectia muzeu. Iar la intrebarea lui
('ondurachi: " Dar ce să rac Vladimir?", Vulpe i-ar li răspuns: - " Dă-l la secUa lui Nestor!"
Desigur că m-a uluit atăt dorinta doamnei Vulpe de a conduce muzeul, - deşi nu se mai
ocupase de el decât un an - doi, după ce in 1943 il părăsise pentru o situatie mai bună, şi i n
orice caz n u cred c ă putea sustine cineva c ă a r n rost mai indreptătită decât mine să conducă
Sectia muzeu - cât şi felul cum socotea Radu Vulpe că s-ar putea rezolva situatia mea,
punându-mă sub conducerea lui Nestor. E adevărat că n-am putut controla lucrurile, dar ele
se potriwau bine cu unele dintre antecedentele raporturilor lui Vulpe cu mine, aşa încât
atunci puntea de prietenie pe care i-am întins-o cu toată sinceritatea din primele zile ale
intoarcerii mele la Bucureşti s-a şubrezil, şi de multe ori s-a rupt chiar cu lotul în următorii
ani.
În primăvara lui 1956 problema reorganizării activităţii arheologice s-a rezolvat
intr-un chip ciudat, tocmai pentru că uneori cei care iau hotărâri nu sunt informati cum
trebuie de colaboratorii lor. Intr-adevăr, a rost semnată o H.C.M. prin care Muzeul National
de ,\ ntichilă!i era transformat in Institutul de Arheologie al Academie i - solutie interpretată
de mulţi drept desfiintarea de fapt a vechii institutii, care împliniseră nouăzeci de ani de la
infiintarea ei de către Vodă Cuza! O dată cu această hotărâre, Condurachi a fost numit
director, iar Institutul a fost organizat cam aşa cum sugerasem eu la consfăluirea-anchetă,
din iarna amintită mai sus. S-a creat deci şi un sector paleolitic independent (devenit apoi,
in 196.\, secţie, după alegerea lui Plopşor ca membru corespondent al Academiei), desprins
de secţia comunei primitivă - al cărei domeniu, încă vast, se întindea până atunci la ocuparea
Daciei de către romani - menţinându-se şi un sector numismatic, de asemenea de sine
stătător. Totodată s-a creat o secţie feudal� - cu un sector prereudal - desprins din nefireasca
lui simbioză cu secţia comunei primitive. In acelaşi timp, secţia greco-romană îşi mentinea
profilul şi cercetătorii de mai înainte. Muzeul Na!ional de Antichită!i, pe care nici unul dintre
noi nu dorea atunci să-I socotească desfiintat, a devenit Sectia muzeu a Institutului de
Arheologie, păstrându-şi toate vechile îndatoriri. Conducerea ei mi-a fost încredintatâ,
fiindu-mi repartizati câtiva dintre cercetătorii anati la acea dată in institut şi alti muzeograli
numiţi atunci. Gabriella Bordenache a fost încadrată şef al sectorului expozitiei, Didi
Alexandrescu, pe atunci o tănără cercetătoare, a fost trecută - cu asentimentul ei - la Sectia
Muzeu, după ce profesorul Condurachi ceruse şi asentimentul lui Nestor, a cărui ele\•ă era
şi la a cărei sectie lucrase până atunci.
Printre alti tineri (D. Vilceanu, Gh. Bichir şi poate şi altii), Condurachi m-a rugat să
accept şi pe două dintre colaboratoarele lui de la Histria- Suzana Dimitriu (care lucrase până
atunci la Biblioteca Academiei) şi Maria Coja. Din păcate însă, cea mai tristă experienlă
avută in viaţa mea cu un vreun colaborator avea să lie, peste câliva ani. aceea cu Suzana
Dimitriu. Şapte ani am avut grijă să nu-i lipseasca nimic, să ne încadrată cercetătoare
ştiintilică şi după aceea înaintată cercetaloare principală, să i se asigure cele mai bune
condi! ii de lucru (câţiva ani i-am dat posibilitatea să lucreze chiar in depozitul şantierelor
pe care le conduceam eu), propunând-o spre premiere cel putin de două-trei ori pe an (este
adevărat că era harnică), pentru ca apoi - în urma unei discutii banale şi stupide, in cursul
căreia a făcut totul pentru a mă scoate din sărite, aşa încât până la urmă n-am mai putul
răbda şi am ridicat tonul - să mă urasca. Iar acum, in anii când scriu aceste însemnări şi când
profesorul Condurachi a trebuit să părăsească direc!ia institutului, ea a devenit una dintre
cele mai \'ehemente detractoare ale lui, deşi ii datora absolut toiUl: numire, inaintiiri
succesive, trimiteri repetate in străinătate etc. etc. Înainte de a-şi li manifestat duşmănia fală
de mine, ,·enea zi de zi de câte două-trei ori in biroul meu, răpindu-mi uneori ceasuri intregi,
iar Hortansa ii spunea textual că, pentru ea, eu sunt mult mai mult decât a fost Vasile Pârvan
pentru noi! Faptul că e inaintata in vârsta şi trăieşte singură poate scuza unele ciudă!enii,
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dar nu poate justilica lipsa de caracter şi nerecunoştinta fată de cei care au ajutat-o in
permanentă, fără sprijinul cărora ar fi rămas custode la Biblioteca Academiei. Zi de zi îşi
vărsa veninul impotriva colegei sale Maria Coja şi nu pierdea nici un prilej de a-1 critica pe
Petre Alexandrescu, coleg cu care colabora tot zi de zi.
Dar am anticipat şi se cuvine să revin la anul 1956. Primul lucru pe care mi 1-a cerut
Condurachi, după numirea mea ca şef al Sectiei muzeu, a fost să mă ocup şi de revista noastră,
SCIV, ca redactor principal, el nind redactor responsabil. Peste un an, când a obtinut
aprobarea să se publice şi un anuar în limbi străine şi până la urmă s-a �otărât ca aceasta
să fie o nouă serie a Dac iei, numai cu o mică schimbare a subtitlului, tot pe mine m-a rugat
să mă ocup de ea, ca şi de volumele ser.iei Materiale şi cercetări arheologice, ulterior apărute
anual în conditii grafice admirabile. In acelaşi timp mi s-a dat delegatia de conducere a
laboratoarelor institutului (laboratorul ceramic şi cel fotografic) şi a biroului de desen. Pot
spune, fără să exagerez, că � in felul acesta - ani de zile, de dimineată până către seară nu mai
aveam nici un răgaz. La Dacia am avut intâi calitatea de ''redactor principal", iar apoi, până
în 1970, aceea de ''secretar şliintific de redactie", fiind scutit cu cât iva ani mai înainte de
munca la redactia revistei SCIV, rămânând membru în comitetul ei de redactie. Cine n-a
trăit aceşti ani la institut şi n-a colaborat direct cu mine nu are cum să ştie ce au insemnat
aceste sarcini. Citeam nu numai toate tell:tele, dar revedeam şi traducerile, discutam cu
traducătorii, făcând şi corecturile, căci abia târziu mi s-a dat un ajutor - pe Mari an Bădescu
- iar după aceea şi pe Ana Matrosenco, fosta secretară a muzeului (numită de mine în toamna
lui 1943), şi abia în ultimi ani pe inteligenta şi frumoasa Suzana Bogdan, care spre regretul
tuturor - a murit acum doi ani de cancer, la numai 42 de ani! Am satisfactia totuşi - acum
când se ocupă alti cercetători şi de Dacia şi de SCIV, iar Materialele nu mai apar decât
sporadic - că, în felul acesta, am salvat a doua oară Dacia; prima dată după "adormirean ei
din timpul lul Andrieşescu şi a doua oară contribuind în chip permanent la posibilitatea ca
ea să apară în conditii ştiintifice bune; fără falsă modestie şi fără a fi prezumtios cred că am
fost unul dintre cititorii acestui important anuar arheologic.
inainte de reîncadrarea mea în functie, s-a tinut la Stockholm Congresul Uniunii
Internationale de Ştiinte Pre- şi Protoistorice (al V -lea, dacă nu greşesc). Potrivit statutelor
acestei Uniuni, membrii consiliului de conducere nu puteau fi decât specialişti ce ocupau o
functie; de aceea - după îndepărtarea mea de la conducerea muzeului - Nestor s-a grăbit să
anunte această situatie conducerii Uniunii şi să ceară numirea lui în locul meu, ceea ce s-a
şi făcut. Ca atare, la Congresul de la Stockholm au fost delegati şi au participat, din partea
României, Vulpe şi Nestor. in cursul zborului cu avionul de la Berlin în Suedia, a izbucnit
- după cum mi-a povestit Vulpe la intoarcere · o furtună puternică, multele "goluri de aer"
zguduind şi clătinând avionul ca pe o jucărie. Toti pasagerii erau ingrijorati, dar Nestor
intrase într-o adevărată panică şi, la un moment dat, i·a spus lui Vulpe: "Dacă scăpăm, când
mă întorc la Bucureşti o să-i cer iertare lui Vladimir". Ceea ce, bineinteles, n-a făcut. Ulterior
am fost cooptat din nou membru în consiliul de conducere al Uniunii şi am participat la alte
două congrese (Praga, 1956 şi Belgrad, 1971).
Acum, când Institutul luase amploare, având zeci de cercetători şi de colaboratori
tehnici, activitatea desfăşurată şi contractele pe care le-am avut cu toti cei vechi şi cu cei mai
noi ar cere multe sute de pagitfi, aşa încât închei aceste Contribu)ii la istoria arheologiei
contemporane româneşti. Cred că cele povestite se cuveneau să fie povestite mai ales că multi
dintre cei despre a căror activitate am amintit nu mai sunt în viajă. in schimb, martorii
evolutiei arheologice din tara noastră sunt destul de numeroşi şî le va reveni lor sarcina - la
timpul cuvenit - să continue acest istoric.
După numirea lui Plopşor la conducerea Sectorului pa>eolitic - transformat în sectie,
după alegerea lui ca membru corespondent al Academiei - el s-a dedicat cu tot sunetul,
aducând în jurul lui câtiva dintre tinerii care au lucrat cu el începând de la şantierul lacului
de acumulare de la Bicaz (unde se descoperiseră nu numai noi şi multe aşezări, dar şi unele
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.,,,.. , lr ru lnlul lnrdlle ale culturii acelor atât de Indepartate timpuri), creând astfel o şcoală
ron1.anr�,,-a dt• n·rc:etart" a paleoliricului. Elevii lui, Al. Păunescu, FI. Mogoşeanu, Maria
lllllrl �1 \ . Jlnrnnean(, au devenit buni specialişti in domeniul paleoliticului, iar colaborarea

lui, ·\ lnandr;o Hnlnme�·. excelentă specialistă în paleontologie - pe care în 1 970 am reuşit să
n lnu1dnim la in•titutul nostru, s-a ataşat şi ea de colectivul lui Plopşor şi a devenit o pretioasă
colllbur11toare 11 tuturor arheologilor care au inteles importanta studiului complet al
Jlroblemelor mediului inconj uriitor al omului şi nu se mărginesc numai la acelea strict
arht·nln�irr. Fiul cel mare al lui Plopşor, Dardu, luîndu-şi doctoratul în medicină, s-a dedicat
antrnpnlngiei, in special celei preistorice, fiind şi el un bun colaborator al nostru.
Soarta nu i-a dat însă lui Plopşor răgazul necesar să redacteze opera pe care o plănuise
- P.lll' o l • l i..: u l în România -, deşi acesta ar fi insemnat cu sigurantă un mare pas inainte in acest
domt•niu.
Boala nemiloasă 1-a tinut la pal la începutul iernii 1 968 şi în martie 1-ă răpus, la numai
6H de ani şi in plină acth'itate, lipsind cercetarea arheologică românească de unul dintre cei
mai dinam ici şi mai bine pregătiti specialişti.

La începutul lui octombrie (sau poate tot spre sfârşitul lui septembrie al aceluiaşi an),
Daico,·iciu mi-a propus să iau parte la săpăturile de la Costeşti. Am pornit deci din nou pe
coclauri� găsindu-1 acolo, cu vreo doi - trei dintre tinerii �"ucenici .. arheologi ai lui, între care
şi Nicolae Lupu, directorul de mai târziu al Muzeului Bruckenthal, acum profesor universitar
la Sibiu şi membru corespondent al Academiei de Ştiin!e Sociale şi Politice. Cele zece zile
petrecute împreună la Costeşti au fost deosebit de instructive şi plăcute, căci am colindat
toate dealurile ,·ecine, vizitând din nou impunătoarea cetate de la Grădiştea Muncelului şi
întorcându-ne la Costeşti pe la cetă!ile de la l.uncani, Blidaru şi Făerag.
Cu toate m-am împăcat acolo - chiar cu discutiile nhemente cu Daico,·iciu (cu care
mă obişnuise m ! ) şi cu patul meu prea scurt (pentru a mă putea întinde, trebuia să pun
picioarţle pe tc1blia patului! J, dar nu şi cu mân�area.
lntorcându-mă la Bucureşti, m-am îmbolnăvit - un subicter, pricinuit desigur de
numeroasele ouă prajite, consumate la Costeşti - care m-a ţinut destul de mult la pat şi m
a impiedicat să lucrez.
Astăzi, când Institutul de Arheologie are zeci de cercetâtori şi numeroşi colaboratori
tehnici şi administrativi, activitatea lui şi contactele cu personalul nou venit ar cere alte sute
'
de pagini pentru a le putea po,·esti oricât de sumar.
intâmplările legate in primul rând de activitatea mea arheologică dinainte de 1945
cred ca meritau să fie puse pe hartie, pentru că au rămas putini dintre cei ce le cunoşteau
(şi - de ce să-mi fac iluzii?l in .!.curtă vreme nici eu, nici ceilalti martori nu l'Om mai fi în viată.
Poate însă ră aceste pagini - pe care le consider simple contributii la o istorie contemporană
a arheologiei româneşti, ,·or folosi mai târziu şi ca material documentar pentru o amplă
istorie a arhenlogiei noastre in deceniile trei- şapte.
in schimb, cele ce s-au petrecut in acest domeniu după 1956 au a,·ut un număr mare
de martori dintre cen·etătorii de ,·ârstă medie (şi chiar dintre tineri) şi de aceea am socotit
preferabil să nu le includ aici. Eventual, intr-un al doilea volum, mi ,·orbi despre săpăturile
întreprinse de mine şi despre manifestarile ştiinţifice din ţară şi din străinătate la care am
participat şi - poate - şi de unele dintre problemele institutului nostru.
După cum am spus de l:.t inceput, nu mi-am făcut însă însemnări, nepunând pe hârtie
diferitele amintiri inainte de a scrie aceste Conlrihu [ i i . totul fiind în funcjie de felul cum s
au sedimentat sau nu în memorie rele intâmplate, F.ste de altfel ciudat - sau cel pu!in aşa mi
�e pare, dar multe dintre cele intâmplate acum 40 - 50 de ani mi-au rămas mai precis
intipărite in minte decât altele mai re(.·enft' �i. prin urmare, dacă \'Or exista unele omisiuni,
are;\tl'a nu \·or fi decât rareori datorate intenţiei, ci trebuie atribuite raptului că la bătrâneJe,
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memoria nu mai inrcgi�treaza �i nu mai păstrează lucrurile cu aceeaşi fidelitate.

Appendice
Reproduc aici in intregime "Imnul arheologic", despre care am amintit, compus, de
Gh. Şteran, de Dorin Popescu şi de autorul acestor pagini, în luna care a precedat excursia
din 1\1 unt ii Oriiştiei. ·'Reconstituirea" imnului liind răcută din memorie, este roarte probabil
că unele .-ersuri lipsesc, dar in orice caz nu cele esentiale.
Cantii-ne, Muză, acum pe Magistru şi -al lui Seminariu!
Peste noi este mai mare
t•nul răr' -asemănare,
F.ste straşnicul Magistru,
Cel cu aerul ... sinistru.
Când prh·irea îşi roteşte
Seminaru· -ncremeneşte.
De nouă luni scrie -o carte
Dar de ea nu avem parte!
Mult iubitul nostru Şer,
Nu se sperie de-un ... chd;
Cu Sultana s-a-ncurcat,
Şi nici azi n-a terminat;
Ca să-şi mai aline dorul,
Pe la "Mircea"... dă onorul.
Dionisos Pecurariu
Desenează cu ... hectaru•,
Când de la 1\tagistru scapă,
�u bea niciodată ... apă.
llarilaos 1\tetaxa
Trage rhiulu'-n Histria,
Dar noroc cu Moş Ion,
.-\ 1 \tuzeului pion,
El prin ziduri scotoceşte
Şi inscriptii tot găseşte.
S-au pripăşit pe la noi
Şi-o pereche de ... Vulpoi
Dar Magistrul ne-a scăpat,
Mamei Roma... i-a donat!
I.a Gumelnila în deal
S-a-ntân1plat mare scandal;
S-au găsit la ngurine
Care mai de care ... bine!
Vladimir şi Nestorică,
Gata să se ia de chică.
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Ghilă Ştefan la Căscioare,
Gata-gata să se-nsoare.
La Lechinta crai Dorin,
S-a ţinut numai de ... vin,
Şi-a găsit în săpătură,
"Pilotii" cu-ncurcătură!
Domnişoara Hortensida
Şi-a pus pe umeri hlamida,
Şi de-acum a proclamat
Că-i regină în Hallstatt.

NOTE
În primul rând trebuie să precizez aici că au existat cel putin două versuri în legătură
cu Vasile Christescu, dar din păcate nu mi le mai amintesc acum.
I.După cum am spus, este vorba de Gctica, la care Magistrul lucra de mult şi încă nu
terminase la acea dată.
2. Noi ''cei tineri", îi spuneam lui 1. Andrieşescu "Şerul", de când făcusem Împreună
cu el periegheza de câteva zile în judetul Teleorman.
3. Versurile se rderă la raportul asupra săpături lor întreprinse în aşezarea eneolitică
de la Sultana, în vara anului 1 923, şi pe care, la acea dată, Andrieşescu nu-l terminase de
redactat. Ulterior acest raport - studiu a apărut în voi. 1 din Dacia.
4. Desenatorul Muzeului National de Antichităli incă de pe vremea lui Gr. Tocilescu,
care - într-adevăr - avea o putere de muncă eKtraordinără, pe măsură, de altrel, a marelui
său talent; desenele sale publicate în Dacia şi mai tărziu şi în celelalte reviste ale Institutului
de Arheologie sunt adevărate opere de artă_ După pensionarea lui (in 1936, la cerere) a
continuat să lucreze pentru muzeu şi apoi pentru institut până după împlinirea vârstei de 80
de ani, când a murit.
5. Pe atunci "conservator" la muzeu, îndeplinind de fapt şi funclia de seqetar
particular al Magistrului. In anul acela zăbovise mult la. Histria, deşi era aşteptat de
Magistru, ceea ce a dus la un incident despre care am amintit în paginile acestui volum.
6. Gardianul: şef al Muzeului National de Antichităti, care il insotea pe Magistru în
necare an la săpăturile de la Histria. A rost acolo şi în anul 1926, când bOala 1-a împiedicat
pe Magistru să se mai ducă la şantier. Dar în vara aceea, când Hortansa şi cu mine săpam
la Histria, potrivitdispozitiei Magistrului, Moş Ion a mai descoperit câteva dintre monumentele
cu inscriptii greceşti sau romane, folosite ca material de constructie la refacerea zidului de
incintă, după ce gotii distruseseră cetatea la mijlocul secolului III e_n, Acestea au rost
singurele inscriptii de la Histria, descoperite în timpul vietii Magistrului, pe care el nu le
a putut publica, căci sutele de inscriptii descoperite între 1914 şi 1925 (inclusiv) fuseseră
studiate şi publicate de el cu promptitudine.
7. Este vorba - bineinteles - de colegii Ecaterina şi Radu Vulpe, pe atunci membri ai
Şcolii Române din Roma.
8. De fapt, în timpul săpăturilor de la Gumelnita, n-am avut nici un incident cu Nestor;
abia după întoarcerea la Bucureşti, atitudinea lui a devenit duşmănoasă. Trebuia lnsă o
"rimă" pentru "Nestorică "...
9. Versul al doilea s-a ''născut" şi aici din nevoia de a găsi o rimli pentru Căscioare,
nind deci numai o glumă a autorilor.
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I II. l't•ntru primele două versuri ale catrenului dedicat lui Dorin n-am găsit altă rimil
1� nunlt'lt· lul decăt... vin. F.l se multumea la Lechin!acel mult cu câte o bere, din când in când.
·
( .IÎII prh·e�te ..pilu(ii cu Încărcătură", versul se referă la o alirrnalie a lui Dorin din teza sa

de lirentă: vorbind despre resturile unor locuin!e preistorice ce se profilau i n malul
Mure�ului - in loc să spună pari de sustinere ai peretilor, a scris că locuintele erau construite
pe piloni, sistem obişnuit numai la locuintele - palalite ridicate pe sau lângă lacuri, rrecvente
in neoliticul elvetian şi sud - german (dar şi in alte zone) dar inexistente pe teritoriul
României.
I l . Teza de licentă a Hortansei - al cărui subiect rusese indicat, ca şi pentru tezele
celorlalti de Magistru - tratase despre Prima epocă a fierului în lliria. deci despre perioada
Hallstatt.
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SUMARUL
l'u,·ant in... inte
Introducere
Capitolul l Pre l i m in ar i i arheologin�.
( 'apitolul ll - R e fug i u l de la Iaşi. întoan.:erea la B ul' ure şt i şi ahsolvirea li ce ul ui .
( 'apitolul lll� Primii ani de U n i versitate. Personali lalea lu i Vasile Pârvan. Seminarul de istorie
aniÎl'ă şi e p igra fî e �i prima lm.:rare de sem i nar . E x,,: urs i i studenle şt i. Moary.ea fratelui meu
Ti tu. E M: ursie l a Sam1 izeget u sa. Cursurile Universitălii Populare de la Vălenii de Munte.

Ex.l·ursie în B ul.· egi . Profesorii mei de la Seqia de fi l o log i e dasică şi cursurile l u i N i col ae
Iorg a .
Capitolul IV Îm: e p ut ur i le a": t i v i tă li i mele arheologi�.·e� Săpă turi le d i n aşezarea eneolitică de la
Su ll an a conduse de 1 . Andrieşe sc u . Pe ri eghe za arheo logic·ă cu Radu Vulpe ( 19�3).
Cercetări î n judetele Teleorman şi I l fov. Numirea m e a ,.:a asistent la Muzeul Nationa l de
Antil'hităli. Săpături le lui AndrieşeS(· u de la ZimnîL:ea �i cursurile lui cJe p re i.-;t orie .
Ex,· u rs ie sl ude n(e ască Ia Conslanl inopo l , Prinkipo şi Brusa. Colegii de Ia Seminarul
M ag isl rul u i Vasile Pârvan.
Capitolul \' - Primele săpăiU ri conduse de m ine. la Gumelni(a ( 1 925). SăpăiUri le conduse de V.
Chrislescu Ia Boi an şi cele conduse de Gh. Şlefan Ia Căscioarele. Examenul de licen(ă.
E xr ursie sub c· ond uc erea lui Vasile Pârvan Ia ce lă ( i le dac ice d in M un(i i Orăştiei. "Imnul
arhe olog i c " scris in colaborare cu Gh. Şlefan şi Dorin Popesc· u. lnvita(i Ia cină de
Magislru. E xamenu l de l icen tă al Honansei, viiiOarea mea sotie. şi atribuirea ei de c ălre
Mag is lru a "Premiului Am inti r ii ". Căsă10ria <"U Honansa. Cercelări cu Ştefan pe Valea
Buzăului. Cercetări in jud. Baia şi s ăpături le mele şi ale Honansei de la Drăgu şe ni şi
R ug i no asa. Suntem amândoi numi ti in 1 926 membri ai Şcolii Romăne de la Roma.
Capitolul VI - Şcoala Romănă de Ia Roma. Călătoria spre Roma, cu opri ri la Ve ne( ia şi Bologna.
Membrii şcolii afla(i la Roma la venirea noastră. G. Lugli, secre laru l Şc ol i i Române
Ostia. Excursia şcolii la Napo li . Pompei. Capri. Continuăm excursia împreună c u Gh.
Şlefan şi cu dr. C. Zoppa in S ici l ia. Călătorie în vederea documentării pentru lucrările
fixate nouă de Vasile Pârvan. Muzeele din Vene(ia, Ravenna, Offida. Intoarcerea Ia
Roma. Moanea lui Vasile Pârvan. Numirea l u i Ion And rie şesc u director al Muzeului
Na(ional de Antichităti. Sunl inainlal conservaiOr Ia muzeu. Călătorii de sludii şi lumlice
in I la i ia centrală; i'loren(a, Pisa, Siena, Perugia şi A ss is i .
Vizita- inspeqie a a<·ad. 1. Bianu Ia Şcoala din Roma. Numirea lui G.G. Matee" u i n
posi U I de director al Şcoli i . Prima noaslră călăiOrie în fran ta (Paris, Rouen, ReJm')
Excursia Şcolii in S ic il ia : Napoli, Pompe i , Taorrnina. Incheiem redactarea lucrărilor
fixate de Magislru - L 'eta del feroo nel Piceno (eu) �i l 'et a de Ia bronzo nel p i cen o
(Honansa). Unele dale in Iegălură cu surorile mele. lnloarcerea
Ia Bucureşli, cu oprire
·
Ia Milano şi I a Viena.
Capitolul VII - R e l uarea aelivilă!ii Ia Muzeul Na( ional de Anti c hi lăl i . Cercetări în jude (u l
Teleorrnan. Trec examenul de doctoral magna cum laude. llonan'a îşi trece examenul
de c apac itate pentru înv ătărnăntul secundar, Ia geografie şi drepl . Eu absolv Seminarul
Pedagogic cu media 10. Tipărirea tezei mele de doc10ra1 ( 1 928). Susti n examenul de
docentă în primăvara lui 1930. Referenl la Direqia Presei. Asoc i at i a foşti l or membri ai
Şcolii Romăne de la Roma îmi acordă Premiul "Va si le Pârvan .. pentru leza de docloral.
Săpături arheologice, împreună cu Honansa, Ia H orodişte a (nordul Moldovei) şi cercetări
între Prut şi Nistru. Săpături la Drăguşani (conduse de mine) şi I a R ug inoasa (conduse

de Honansa). Primele mele săpături Ia Atrnageua Tătărească, în sudul Dobrogei. Primele
mele cursuri de docen(ă Ia Universitate ( 1930 - 1 93 1 ).
Capitolul VIII - Călătorie cu Honansa la Expozitia Colonială de la Paris; in drum vizităm coasta

www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

197 �

Dalma(iei şi Nordul Italiei. Primele contacte cu Se. Lambrino. Înfiin(area "Congreselor
intema(ionale de preistorie" ( 193 1 ). Cooptarea lui R. Vulpe şi a mea ca membri - secretari
ai Consiliului de conducere al congreselor, organiza(ie numită ulterior "Uniunea
lntema(ională de Ştiin(e Pro şi Preistorice. Ales in comitetul de conducere al istoricilor
români, prezidat de N. Iorga. Participarea la Primul congres international de ştiinte pre
şi preistorice la Londra, împreună cu Hortansa, R. Vulpe şi C.S. Nicolăescu Plopşor
(1932). British Museum şi Oxford. Întoarcerea prin Bruxelles, Koln, Mainz şi Viena.
MutareacolectiilorMuzeului National de Antichităti în str. I.C. Frimu I l (actualul local,
din 1932, al Institurului de arheologie) şi în casa Cretulescu (Sectia de artă religioasă a
muzeului). Demisia lui Andrieşescu, respinsă de primul ministru Iorga. Săpături,
împreună cu R. Vulpe, la Mangalia. Congresul intema(ional de ştiinte istorice de la
Varşovia - 1 933 - unde am ajuns prin Lwov, Cracovia, Berlin. După congres vizităm
Gdansk şi Gdinia. Vizita în România a profesorului Albertini de la Universitatea din
Alger. Cercetări în judetul Baia, apoi lângă Roman şi sondaj la Boureni. Colaborarea cu
Se. Lambrino, ca membru al Comitetului de conducere al revistei lstros, întemeiată de
el. Excursia Asociatiei foştilor membri ai Şcolii Române de la Roma în Dobrogea:
Cemavodă, Histria, Jurilovca, Dolojman. Invitat de Daicoviciu la vizitarea cetă(ilor
dacice cu prilejul sosirii în tară a profesorului gerrilan G. Bersu. Călătoria ştiin(ifică şi
turistică la muzeele şi monumentele antice din Bulgaria (Sofia, Burgas, Messambria,
Şumen, Plika, Madara, Tîmovo, Vama).
Capitolul IX - Demisia lui 1. Andrieşescu de la direqia muzeului. Relatiile mele cu 1. Nestor.
Sunt numit director · delegat al muzeului, sectiile de antichită(i ( 1935), în timp ce seqia
de artă religioasă este definitiv separată de muzeu şi trecută la Comisia Monumentelor
Istorice. Revista Istorică Română. Înfiin(area Colegiului Arheologic Român. Ultima
campanie de săpăruri la Atrnageaua Tătărească. Dificultătile financiare ale muzeului
nostru. Săpături la Balcic, la invitati• primarului oraşului, profesorul G.Fotino. Masa
oferită lui C.C. Giurescu cu prilejul apari(iei volumului I din Istoria Românilor şi
''tunetele" lui Iorga. Vizita prof. 1. Ancel la Vălenii de Munte, insotit de mine. Sunt
confirmat director al muzeului (5 iulie 1 936). Orânduirea Lapidariului Muzeului. Ob(in
echivalarea salariilor personalului ştiintific al muzeului cu cadrele didactice ajutătoare
ale universităjilor. Echivalarea postului de director cu acela de profesor universitar.
Participarea la excursia organizată de un tânăr coleg de la Directia Presei la Istambul,
Atena şi împrejurimi, Dafni, Corint, câjiva dintre noi mergând şi la Micene. Demersuri
pentru obtinerea fondurilor necesare pentru reluarea publicării anuarului Dacia. Activitatea
lui C. Matasă în judetul Neam(. Întreprind un sondaj la Dobreni şi apoi prima campanie
de săpături în aşezarea cucuteniană de pe dealul Fântânilor de lângă sarul Traian Uud.
Neamt). Cercetări cu Dorin Popescu în judejele Buzău şi Brăila. Public primele două
volume din "Biblioteca Muzeului Na(ional de Antichită(i: Monumenti funerari romani
de Gr. Florescu, şi Die fruhe und miniere Bronzezeit in Siebeburgen de Dorin Popescu
(teza lui de doctorat, mult modificată).
Capitolul X - Participarea la al doilea Congres IntemaJional de ştiinJe pre - şi protoistorice de la
Oslo ( 1936), vizitând la dus muzeele din Praga, Berlin şi Copenhaga, iar după congres,
oraşul Bergen de la Marea Nordului. Înainte de întoarcerea în (ară, călătorie în Suedia
la Stockholm şi apoi un mic popas la Berlin. Organizez o excursie cu un grup de profesori
în Italia: Postum ia, Venezia, Floren(a, Roma, Napoli,Pompei, Capri, Sorento, întorcându
ne prin Pisa, Milano, Lago di Como, Fiume, Abazzia, Zagreb şi Belgrad. Activitatea
depusă la Direqia Presei în legătură cu Expozi(ia lntemaJională de la Paris ( 1 937). Apare
volumul V-VI ( 1 935 - 1936) din Dacia, publicat sub îngrijirea mea de muzeul nostru.
Reiau săpături le de la Traian. Pregătirea muzeului pentru Congresul lntemaJional de
Antropologie şi Arheologie preistoricA ce se va (ine la Bucureşti ( 1 937).
Subven(ie cerută(şi acordată de Minister) pentru înlocuirea vechilor vitrine şi reorganizarea
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Lapidariumului. Vitrinele (câteva zeci) sunt executate de gardianul-şef al Muzeului, fost
tâmplar. La deschiderea Congresului, coleqiile preistorice ale Muzeului sunt expuse
pentru prima dată în câteva săli, în conditii optime, toti participantii la Congres
exprimându-şi satisfactia cu prilejul vizitării muzeului. Câteva cuvinte despre devotatul
meu colaborator, "paznicul" Simion Barta.
Sunt înlocuit la directia muzeului de S. Lambrino ( 1938), care refuză să mă lase să lucrez
în biblioteca muzeului, reorganizată de mine şi dotată, prin schimbul de publicatii, cu
zeci de reviste şi cărti străine. Piedicile puse de 1. Andrieşescu la cererea mea a fi numit
conferentiar universitar potrivit prevederilor noii legi a învătământului superior.
Reintegrarea mea la Directia Presei şi numirea lui C.C. Giurescu în postul de ministru
al Propagandei.
Demersurile făcute pentru a fi reintegra! în postul de director al muzeului şi reintegrarea
(cu efect retroactiv) în toamna anului 1 940.
Cercetări în Dobrogea cu Gr. Florescu şi demersuri la ''rezidentii regali" de la Galati şi
Constanta pentru obtinerea unor fonduri de săpături. A doua campanie de săpături de la
Traian şi pregătirile în vederea publicării unui nou volum dublu (VII-VIII) al anuarului
Dacia.
Numit Secretar general la Culte şi Arte acord (din prorie initiativă) fonduri pentru
procurarea căr!ilor străine de specialitate titularilor catedrelor de arheologie de la cele
trei Universităti şi fonduri pentru muzeul din Piatra-Neamt (întemeiat şi condus de
preotul C. Mata.să).
Particip ca invitat al Institutului Arheologic German din Bonn, la cea de a o suta
comemorare a lui Winkelmann, la Berlin şi sunt ales membru al institutului. Iau parte la
excursia organizată de C. Daicoviciu la cetătile dacice din Muntii Orăştiei, în luna
octombrie, iar la întoarcere, prin Petroşani, pe Valea Jiului şi apoi pe sub munte; ne
despărtim la Râmnicu Vâlcea, de unde plec la Bucureşti. Recuperez de la Palatul Regal
câteva piese de aur descoperite într-un mormânt din Dobrogea şi, de la fostul prim
ministru Tătărescu, un tezaur de obiecte dacice de argint şi de monede romane
republicane, descoperite la Poiana- Gorj.
Cazul episodului Gherontie din Constanta. Reuşesc să anulez un ordin abuziv de
mobilizare. Ministrul Petrovici întocmeşte o nouă lege a învătământului superior, unul
dintre articole prevăzând că directorul Muzeului National de Antichităti trebuie să fie
profesor universitar.
Reuşesc să modific acest articol.
Cercetări preliminare în sudul Olteniei, cu Plopşor, inclusiv la Cârna, unde identificăm
locul necropolei dill epoca Bronzului. Din nou cu Daicoviciu în Muntii Orăştiei şi în
Banat, iar apoi şi cu Gr. Florescu la Capidava. Săpăturile Honansei - secondată la început
de mine - la Văleni, jud Neamt.
Reîntoarcerea la Cârna şi prima campanie de săpături în necropolă, timp de 3 săptămâni.
Cercetare la Rast şi identificarea unei aşezări apartinând culturii neolitice Vinca. Sap doi 1
tumuli în marea necropolă din regiune, datând din perioada de tranzitie spre epoca
bronzului.
,
Revizuiesc manuscrisul despre Frumuşica al preotului C. Matasă. Se aduc la muzeu
"capturi" de vase greceşti din muzeul de la Odesa.
Executarea vitrinelor necesare pentru expunerea lor.
În urma concursului, Petrescu - Dimbovita este numit asistent la muzeu. Demisia
doamnei Ecaterina Vulpe (numită profesor la Iaşi) şi numirea lui Gh. Ştefan în postul de
şef de lucrări rămas, în felul acesta vacant, la noi . La începutul lui 1 943, un nou ordin
de mobilizare la Regimentul 1 Dorobanti de la Craiova. Sunt încadrat în "compania de
reabilitare", împreună cu dezenori şi hoti. în vederea trimiterii pe front. Anularea
ordinului de trimitere pe front în urma dezastrului din Cotul Donului.
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Daicoviciu mă vizitează la Craiova în legătură cu catedra ce va rămâne vacantă la
moanea lui Andrieşescu, grav bolnav. Demobilizat în primăvară.
Cercetări în august, cu Hortansa, în judetul Buzău. Emil Condurachi solicită şi obtine de
la muzeu fonduri pentru săpături la Troesmis. Personalitatea lui.
Conduc săpături la Rast, în aşezarea amintită. Apoi cercetări în împrejurimi, la Tunari,
Poiana Mare şi Basarabi. Descoperisem la Basarabi, chiar aproape de malul abrupt al
Dunării o necropolă tumularădin prima epocă a Fierului şi întreprindem săpături. Pe plaja
Dunării descopăr un tezaur de monede bulgăreşti din sec. XII sau XIII.
Perieghezăde la Calafat până la Cetate şi unele descoperiri din zonă. Câteva pagini despre
Plopşor şi activitatea lui la muzeul din Craiova şi apoi ca şef al Sectorului Paleolitic de
la Institutul de arheologie.
Din nou cu Daicoviciu la cetatea dacică de la Costeşti. Numirea doamnei Matrosenco în
postul nou creat de secretară a muzeului. Tipăresc un mic volum intitulat Raport asupra
activitătii ştiintifice a Muzeului National de Antichită(i în anii 1 942 - 1943, cuprinzând
raportul meu adresat ministrului şi toate rapoartele de săpături ale colaboratorilor care
primiseră fonduri din suma de două milioane de lei, trecută în bugetul muzeului la
stăruintele mele. Ministerul aprobă cererea mea de a tine cursuri la facultate (fiind
conferentiar definitiv fără salariu), dar Andrieşescu blochează începerea cursurilor mele
prin fixarea lor după 1 aprine, când s-au încheiat cursurile Universită(ii.
Redactarea şi traducerea studiului meu despre săpăturile de la Traian. Adunarea,
traducerea şi sistematizarea tuturor studiilor colaboratorilor anuarului Dacia, pentru un
nou volum (IX - X) din Dacia.
Colaborarea lui Nestorcu Lega(ia Germană din Bucureşti; din nou relatii încordate cu el.
Ministrul Petrovici - la insistentele lui Tzigara Samurcaş - întocmeşte un proiect de decret
- lege pentru infiintarea unui mare Muzeu National, prin încorporarea celor mai multe
muzee din Bucureşti, inclusiv al nostru. În urma demersului meu la profesorul Lapedatu,
secretar general al Academiei, în decret nu mai figurează şi muzeul nostru.
Dispozitii pentru evacuarea colec(iilor muzeului nostru din cauza situatiei de pe front.
Boala şi decesul lui H. Metaxa. Alarme le in legătură cu atacurile aeriene ale germanilor.
Carmen este uşor zgâriată la cap de o schijă. Plecarea la Deva a lui Dorin cu familia lui,
·cu Hortansa şi cu Carmen. Peripe(iile vagoanelor încărcate cu coleqiile muzeului pentru
evacuarea acestora la Deva.
Refugiul la Deva; continuarea activită(ii noastre; bomardamente aeriene.
Numit preşedinte al Comisiei de bacalaureat de la Giurgiu; examenul în timpul
bombardamentelor aeriene.
Întors la Deva, plec cu Daicoviciu la Costeşti, împreună cu un grup de profesori
universitari invitati de el.
Săpăturile Hortansei în aşezarea neolitică de pe malul Mureşului (Tiluoalaş).
Plec la Craiova pentru cercetări cu Pl qpşor la Girla Mare şi Ostrovu Mare, întrerupte de
evenimentele de la 23 august 1 944. In tors la Deva, obtin vagoanele necesare pentru
readucerea colectiilor muzeului la Bucureşti. Concediu de boală; Ministerul deleagă pe
profesorul Th. Sauciuc - Săveanu cu girarea Direqiei MNA. Îndepărtarea mea din funqia
de director. Apare volumul !X - X din Dacia, cu textele trimise de mine la tipografie, la
care sunt adăugate câteva pagini; un necrolog al profesorului Andrieşescu (mort de
curând) şi două articolaşe (în total 5 pagini) ale lui Nestor.
Plec pentru câteva luni la proprietatea tatălui lui Bubi Stoica, bun prieten al meu, de lângă
Blaj. Descopăr cu acest prilej câteva aşezări preistorice. Excursie în Muntii Retezat. In
iulie 1946, cu Carmen la moşia unui prieten din judeţul Teleorman. Săpăturile Hortansei
de la Sălcuta (Oltenia). Numit referent la UGIR (unde lucrez din septembrie 1 946 până
in iunie 1948). Audientă la Daicoviciu · atunci subsecre\ar de stat · pentru a·l determina
pe Nestor sa-i acorde Hortansei conducerea unui şantier arheologic; rezultatul negativ al
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demersului meu.

A doua excursie în Retezat. Colaborator la Editura ··rorum" - pentru
revizuirea şi stilizarea traducerilor publicate de această editură. Traduc şi eu câteva
romane engleze, dintre care unele sunt publicate. Muzeul National de Antichităli este
îngloba! in Seqia de istorie veche a Institutului de istorie, condus de profesorul
Constantinescu Iaşi.
Capitolul XI · Re lu area activitlilii mele arheologice:
Invitat de direqia Institutului de Istorie şi de şeful secliei de istorie antică (profesorul
Constantin Balmuş) să colaborez la săpături începând din anul l 949.
Repartizat la conducerea şantierului Habăşeşti (adjunct Petrescu - Dîmbovi(a, membrii
colectivului Hortansa, Nicolae Gostar şi Constantin Matasă, ajuta(i de câliva studenli).
Cercetare preliminară şi apoi inceperea săpăturilor, in iulie 1944, pe baza planului
întocmit de mine.
Vizita de inspeqie a unei comisii a Academiei (M. Roller, 1. Nestor şi Leti(ia Lăzlirescu).
La Bucureşti, Roller afirmă eli şantierul condus de mine este cel mai bun şantier
arheologic din intreaga [ară.
La terminarea fondurilor pentru Habăşeşti, plec la şantierul Stoicani Uud. Galati), condus
de Petrescu - Dâmbovi[a. Cercetare la Tămăuani şi o gravă criză de rinichi chiar pe
şantier.
A doua campanie de săpături la Rast ( 1 950); Plopşor responsabil şi eu adjunct; suntem
ajuta[i de N. Gostar, de la Cluj. Săparea unor tumuli de pe teritoriul comunei.
A doua campanie de săpături la Hăbăşeşti, cu fonduri sporite, dezvelindu-se toate
resturile aşezării şi constatându-se existenta a două şanturi de apărare.
Vizita- inspectie a Preşedintelui Academiei, profesorul Traian - Săvulescu, insolit de
M.Roller şi de Nestor. Din nou Roller afirm il la Bucureşti că şantierul condus de mine este
cel mai bun din (ară.
În drum spre Transilvania, o nouă criză de rinichi la Piatra Neamt. Studiez Ia Sfântu
Gheorghe şi Cluj ceramica pictată din aşezarea Ariuşd. O nouă vizită la cetă(ile dacice
or�:.anizată de Daicoviciu. Controversa mea cu el in legătură cu sanctuarele de aici.
In toamnă, la intocmirea planului de săpături pe 1 95 1 , Nestor se opune reluării
săpături lor de la Traian, dar argumentele mele conving Consiliul Institutului de istorie.
Responsabil este numit Hortansa, iar eu adjunct. Întors Ia Bucureşti, mă intemez la
spitalul Col[ea şi profesorul Hortolomei imi extirpează rinichiul drept, bolnav.
Distribuirea Premiilor de Stat pe 1950. Printre şantierele premiate este şi Hlbăşeşti.
În vara lui 1 9 5 1 mă îmbolnăvesc de icter. Lucrările incep sub conducerea Hortansei,
iar eu mă duc mai târziu. Cooptarea in c olec t i v a lui C. Mateescu şi dificultă(ile
întâmpinate cu el. Din colect iv face parte şi I.T Dragomir, colaborator al muzeului din
Gala!i.
Munca de selectare şi rest aurare a materialelor descoperite şi redactarea monografiei
Hăbăşeşti, în <'olaborare c u Hortansa, Petrescu - Dimbovi1a şi N. Gostar, ei redactând câte
un capitol, iar eu toate celel ate capitole şi concluziile. În 1954 apare volumul Hlbăşeşti
Monografie Arheologică, in ti mp ce eu eram purtat pe alte "coclauri", unde am colindat
până în iunie 1 955.
Re angajat colaborator al Institutului de istorie, preiau săpăturile de la Traian (Carrnen,
studentă la istorie. face şi ea parte din colectiv, ca şi Silvia Iacob de la laşi şi colegul lui
Cam1en. Iuliu Antonescu, viitorul director al Muzeului de Istorie din Baclu. Reluarea
'ăpăturilor de la Cama. ajutat fiind de Gh. Bichir. În decembrie, volumul Hăbăşeşti este
distins ,· u Premiul de Stat clasa Il (propunerea fiind făcută de Roller). Dilicult3[ile create
de- un control contahil cu privire la plala drepturilor de aulor. Proces cu Academia pe
a�. c .... tă prohlemă.

Demisia lui Gh. Şlefan de l a DireqiaMuzeului din cauza sâc âiel i lorlui Nestor. in cele.
Jin urmă este numit Jiret'tor profesorul Emil Condurachi. Muzeul este transformat în
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1 • • \ l l l u l u l dr /\ r hl"ologir din Bucureşti, având şi o sectie ''Muzeu'' al cărui

şef sunt numit.

�rpl.\4. ul;a c-\prrlenlâ cu colaboratoarea Suzana Dimitriu. Înainte de reîncadrarea mea,

•rr lo,· Congresul Uniunii de Ştiinte Preistorice şi Protoistorice la Stockholm; Nestor
.onun1l d nu mai sunt în slujbă şi are numirea lui ca membru al Consiliului de conducere.
l llterior sunt cooptat din nou în acest consiliu, iar după pensionare sunt trecut în Consiliul
dr onoare.
Redactor principal la revista SCIV a Institutului şi membru în comitetul de redactie
al noii serii a anuarului Dacia şi a volumelor Materiale şi cercetări arheologice. Se
salvează în felul acesta a doua oară Dacia, iar mie îmi revine cea mai mare pane a muncii
redaqionale a acestor publicatii.
Appendice "Imnul Arheologic" compus de Gh. Ştefan, Dorin Popescu şi autorul -acestor
Contributii.
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Sala Seminarului de Istorie Antică şi Epigrafie, cu prilejul
vizitei prof. j; Carcopino.
De la stânga la dreapta: un student, o studentă, A ura Cristescu,
A. Duşa, VI. Dumitrescu (în timpul stagiului militar), J. Carcopino,
V. Cristescu, Vasile Pârvan, 1. Nestor, lectorul de limbă franceză de
la Universitate, Maria Holban, Niki Ionescu, Gh. Ştefan, Hortensia
Dumitrescu, Nicolau, Paul Nicorescu.
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1927. Excursie spre Ariscia şi
Roca di Papa: H. Dumitrescu,
VI. Dumitrescu, C. Zoppa,
Gh. Ştefan

Cancelaria magistrului, 1924;
Andrieşescu, H. Dumitrescu,
VI. Dumitrescu şi
Dorin Popescu

1.

Sala Seminarului de Istorie Antică, 1925;
VI. Dumitrescu, V. Cristescu şi Gh. Ştefan.
204
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POMPEI, MAI 1927

C!)-

Vladimir Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, Şt. Paşca, d-na l.ugli, Gh. Ştefan, A.
Mesrobeanu, C. Radu, H. Teodoru, Şt. Balş şi C. Zoppa.

@-

Gh. Ştefan, VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, A. Mesrobeanu, J. Moga, C. Radu, C.
Zoppa şi H. Teodoru

@.

�

C. Zoppa, H. Te oru, VI. Dumltrescu, H. Dumitrescu,
Radu, 1. Moga şi A. Mesrobeanu.

@

-

Gh.

Ştefan, d-na Lugli, C.

Reprezentarea unei piese de Euripide, la teatrul din Pompel.
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Vasile Pârvan 1924
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1931. Pe treptele casei Cretzulescu, din strada Ştirbei-Vodă, la inaugurarea,
de către Primul Ministru NICOLAE IORGA, a "Muzeului de Artă Religioasă",
desprin_s de el din Muzeul National de Antichită!i.
In primul plan: la stânga - doamna Iorga şi Hortensia Dumltrescu.
la dreapta - dr. Topa şi R. Rozandsch, subsecretar de staL
Mai sus - 1. Andrieşescu, VI. Dumitrescu, ?, ?, P. P. Panaitescu, N. A.
Constantinescu, ministrul Vâlcovicl (?), Victor Brătulescu, Preotul (?)
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Participantii la Congresul intern�tional de antropologie şi arheologie preistoricA,
Bucureşti 1 937, in excursie la Histria şi Hotin.

ZOS
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Vladimir Dumitrescu şi
C. 1. NicolaescuoPiopşor o periegheză
In zona Cârna o Rast

Congresul de Blzanllnologie, la Bucureşti. 1923
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1923 - 1924.
Membrii Societăţii " Tinereţea
veselă" : P. P. Panaitescu,
Elena Eftimiu, Dorin Popescu,
Coca Vasilescu, H.Dumitrescu,
Barbu Panaitescu, Nătăliţa
...... şi Gh. Ştefan

1927. Biblioteca Şcolii Române
din Roma.
Sus: Gh. Ştefan,
VI. Dumitrescu, 1. Moga, fata
lui Brăcăcilă, CI. Isopescu.
Jos: D-na lsopescu,
H. Dumitrescu şi C. Zoppa
•

Congresul Internaţional de Antropologie şi Arheologie
Preistorică, Bucureşti 1937. Excursia la Turnu Severin,
în castrul roman: Kostrewski, VI. Dumitrescu şi Kozlovski.
·

210
www.cimec.ro / www.mdjcalarasi.ro

�

W- Târpeşti. Vedere din timpul săpăturilor.
®- Traian - Dealul Fântânilor . Vedere generală a săpăturilor.
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VI. Dumitrescu. Cârna, necropolă din epoca bronzului.

Şantierul Căscioarele: vedere generală.
212
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Cârna:

vase

şi statuete din necropola de incineratie.
Epoca bronzului.

FRUCTIERA.
Necropola
Hallstatiană
de la
Basarabi
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CĂSCIOAH.ELE: Topoare de silex (unul cu mâner de corn).
Cultura Gumelnita.

Cultura Gumelnita.
STATUIE PERECHE.
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Căscioarele: Reconstituirea satului gumelnitean.

HĂBĂŞEŞTI: Reconstituirea satului cucutenian.
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CASCIOARELE: Statuete de tip tesalian

CĂSCIOARELE:
Statuete
antropomorfe
Cultura
Gumelni{a
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Vas cu ornamente incizate, de la Hăbăşeşti faza Cucuteni.
-

Pandativ de aur
Cultura Gumelni/a.
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