ANTON NITV
(1 91 1 -1 995 )
1

Era mărunt de statură, subţire, cu ochi vii trădând
inteligenţa şi zâmbet larg ce-i însenina uneori faţa. Cu
toată aparenţa de fragilitate ştia să-şi apere cu vehe
menţă opiniile şi nu a făcut compromisuri niciodată. A
fost unul dintre cei mai importanţi neoliticieni din
România. După o viaţă lungă dar plină de lovituri ne
drepte primite fie din partea sorţii, fie din partea oa
menilor, s-a stins într-o tăcere adâncă parcă sătul şi
dezgustat de lumea aceasta care-i oferise atât de puţin
faţă de inaltele daruri cu care fusese dotat de Creator.
Anton Niţu s-a născut la 27 septembrie 1 9 1 1 ca fiu
al preotului Gheorghe Niţu din Roman. În oraşul natal
a urmat, la Liceul "Roman-Vodă", atât cursurile prima
re cât şi cele gimnaziale şi liceale. Bacalaureatul 1-a
susţinut strălucit in 1 932. În 1 93 5 s-a inscris la Facul
tatea de Filozofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, atras de faima corpului
profesoral din care făceau parte Nicolae Iorga, Ion Andrieşescu, P.P. Panaitescu,
Scarlat Lambrino, Gh. Mumu şi C.C. Giurescu. S-a orientat, încă din timpul studiilor
universitare, spre preistoria spaţiului carpato-danubian, arătând o constantă pasiune
pentru fabuloasele civilizaţii neo-eneolitice din această regiune.
După obţinerea licenţei se va intoarce în Moldova, ocupând postul de asi stent al
profesorului Radu Vulpe la Universitatea din Iaşi. Tânărul asistent va fi destul de
puternic influenţat de personalitatea şi maniera de lucru a profesorului pe care 1-a
secondat un număr de ani, devenind, alături de Radu Vulpe, un mare specialist in
tipologie.
În anul 1 946 Anton Niţu susţine teza de doctorat "Încercare de interpretare asupra
omamentaţiei ceramicii neo-eneolitice carpato-dunărene", lucrare care s-a bucurat de
excelente aprecieri din partea membrilor comisiei de doctorat. Timp de un deceniu
( 1 94 1 - 1 95 1 ), ca asistent la Catedra de Arheologie şi apoi la rebotezata Catedră de
Istorie Veche, in cadrul Facultăţii de Litere şi Filozofie şi apoi a Facultăţii de Istorie
şi Geografie, a predat cursuri şi a condus seminarii de .pre- şi protoistorie şi istorie
antică.
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Societatea românească a anilor '30, după realizarea idealului unităţii naţionale,
trecea printr-o profundă criză, încercând să găsească soluţii la dificilele probleme
sociale şi economice pe care le traversa. Tânărul, pe atunci, Anton Niţu nu a putut
rămâne în afara efervescenţei ce cuprinsese societatea românească. Răspunsul său a
fost încadrarea în Mişcarea Legionară şi o redusă activitate publicistică în presa
apropiată de aceasta. Mai târziu i s-a imputat publicarea a două articole în nişte
efemere reviste legionare. Faptul că în timpul guvernării Antonescu, după divorţul
acestuia de Mişcarea Legionară, nu a suferit nici un fel de consecinţe ne arată că nu
a avut o implicare semnificativă în acţiunile Legiunii din anii '40.
În 1 95 1 Anton Niţu este "epurat" de la facultate şi până în 1 953 va fi deţinut în
"arest administrativ", fără să fie judecat sau condamnat. După el iberare este încadrat
ca muzeografprincipal la Muzeul de Istorie al Moldovei unde, mai târziu, va funcţiona
ca şef de sector. În această perioadă, regretatul nostru coleg a condus diverse şantiere
arheologice, in special pentru perioada geto-dacică. Acum a inceput colaborarea sa cu
muzeul din Piatra-Neamţ, pentru care a dirijat săpăturile de la Bâtca Doamnei şi
Tiseşti-Târgu Ocna.
În 1 959 este din nou arestat şi condamnat de Tribunalul Militar Iaşi, în şedinţă
secretă, "la 1 5 ani detenţiune grea şi 8 ani degradare civică" precum şi "la 6 ani
închisoare corecţională şi 4 ani interdicţie corecţională" pentru "activitate intensă
contra clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare". În acelaşi act de acuzare i se
impută "manifestări duşmănoase împotriva orânduirii de stat democrat populare".
Ridicolul acuzaţiilor este amplificat de menţiunea că Anton Niţu a elogiat "viaţa
ştiinţifică din statele capitaliste, făcând propagandă duşmănoasă în legătură cu liber
tatea presei de la noi . .. " şi "a intreprins printre salariaţii muzeului acţiuni de agitare
contrarevoluţionară, calomniind politica <ie pace dusă de URSS şi de statele de
democraţie populară. . . " După cinci ani <le: detenţie grea, a fost eliberat ca urmare a
decretului de graţiere din 1 964.
Distinsul universitar şi cercetător a fost după eliberare supus unor noi umilinţe. A
fost nevoit să lucreze ca salahor, caloriferist şi abia în 1 965 va fi angaj at ca documen
tarist la Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol". În această instituţie, deşi
a fost în continuare tracasat de Securitate, Anton Niţu a putut să-şi reia activitatea ca
cercetător ştiinţific principal, funcţie din care va fi pensionat în 1 975.
Deşi activitatea de cercetare a fost brutal întreruptă de două ori, Anton Niţu a
desfăşurat numeroase şi ample săpături la Ghe1ăieşti-Neam�. Gura Văii şi Viişoa
ra-Oneşti, Ştefăneşti-Botoşani, Ciolăneştii din Deal, Poiana-Tecuci, Zimnicea, Poie
neşti-Vaslui, Spinoasa şi Erbiceni, Lunea Ciurii, Hlincea jud. Iaşi, Bâtca Doamnei,
Tiseşti-Târgu Ocna, Dărmăneşti-Piatra-Neam�. Stânceşti şi Truşeşti, jud. Botoşani.
Cariera ştiinţifică a lui Anton Niţu a debutat sub semnul interpretării ornamentaţiei
ceramicii neo-eneolitice carpato-balcanice şi acestei teme, invăţatul ieşean, ii va
acorda o atenţie deosebită, demonstrând o profundă cunoaştere. Domeniul în care a
excelat Anton Niţu şi în care a adus cele mai · valoroase contribuţii este stilistica
Cucuteni-Tripolie. Anton Niţu a fost, alături de Radu Vulpe şi VI. Dumitrescu, unul
dintre marii tipologi ai neo-eneoliticului din sud-estul Europei. Arheologul ieşean este
autorul unui sistem de periodizare a complexului cultural Cucuteni-Tripolie cunoscut
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sub numele de "periodizarea Niţu". Contribuţiile sale la precizarea cronologiei relative
Cucuteni-Tripolie sunt deosebit de importante şi încă incomplet asimilate în cerceta
rea civilizaţiei ceramicii pictate. Arta şi religiile neo-eneolitice au constituit o preo
cupare constantă, arătând în acest domeniu, o profundă cunoaştere şi o fină înţelegere
a complexităţii fenomenului religios.
În ciuda vicisitudinilor sorţii, a prostiei şi răutăţii omeneşti, Anton Niţu lasă în
urma sa o operă profundă care-şi va dezvălui, fără îndoială, utilitatea şi subtilele ei
valenţe în dezvoltarea ulterioară a cercetărilor asupra civilizaţiilor neo-eneolitice din
Europa de sud-est.
La despărţirea de Anton Niţu, i-am dorit să-şi găsească liniştea într-o lume mai
bună şi Dumnezeu să-I aibă în paza Lui.
Sit tibi terra levis!

Dan MONAH
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