GRIGORE FLORESCU - personalitate
marcantă a istoriografiei româneşti
Ioan Ungureanu
S-a născut la 1 2 februarie 1 892, în comuna POROINA MARE I din judeţul
Mehedinti şi a încetat din viaţă la 19 iulie 1 960, la Turnu Severin2, în reşedinţa
judeţului natal. În 1 9 1 2, la vârsta de 20 ani, obţine examenul de bacalaureat al
Liceului Traian din Turnu Severin, după care va fi încorporat pentru satisfacerea
serviciului militar. Participă la campania militară din Bulgaria, în 1 9 1 3, la
sf'arşitul căreia va fi reformat, cu gradul de maior, ca invalid de război.
Se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere Bucureşti, al cărei licenţiat
devine în anul 1 920. În acelaşi an, ocupă funcţia de asistent al Muzeului Naţional
de Antichităţi din Bucureşti, iar din 1 9 2 1 va fi asistent-suplinitor al titularului, pe
lângă Seminarul (catedra - n.n.) de Istorie Antică a Universităţii Bucureşti.
În anul 1 923 susţine examenul de capacitate pentru învăţământul secundar
şi este titularizat ca profesor de limba latină la liceul din Găeşti (Dâmboviţa), dar
va obţine detaşarea la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti.
Începând din anul 1 924, vor interveni în viaţa sa acele evenimente care îi
vor determina _cariera ştiinţifică şi didactică pentru restul vieţii: îşi va manifesta
pasiunea pentru arheologie prin efectuarea săpăturilor pe şantierul de la Seimenii
Mari (Dobrogea), iar rezultatul acestora îl va publica în fascicolul 40 al
Buletinului Comisiei Monumente/ar Istorice din acelaşi an.
Dar marea satisfacţie pe linia perfecţionării sale ştiinţifice o va trăi odată
cu selecţionarea ca membru al Şcoalei Române din Roma, de către conducătorul
1 Dicţionarele enciclopedice, inclusiv "Enciclopedia istoriografiei româneşti", din anul 1 978,
prezintă eronat locul său de naştere, din cauza unei regretabile confuzii create de superficialitatea
citi i-ii: în loc să fie specificată comuna POROINA MA RE existentă în judeţul Mehedinţi, este
nominalizată comuna POIANA MARE, existentă şi aceasta, dar în judetul vecin, Dolj .
2 Mic dicţionar enciclopedic, ediţia I I -a revăzută ş i adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică ş i
Enciclopedică, 1 978, P- 1 286; Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 978, P- 1 44.
,
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acesteia, magistrul Vasile Pârvan. În această calitate va fi prezent la cursurile şi
seminariile de arheologie ale profesorului E.G. Rizo şi la cele de antichităţi ale
profesorului G. Cardinali, de la Universitatea din Roma. În acelaşi timp, va asista
la conferinţele de arheologie ţinute de W. Amelung, de la Institutul Arheologic
German, precum şi ale altor arheologi, prin muzeele din Roma.
Ca membru al Şcolii Române din Roma va efectua practica la săpături le de
la Ostia, sub conducerea profesorului G. Calza şi va asista chiar şi la săpăturile
de la Pompei. După cum arătam şi în numărul anterior al revistei "CARPICA"3,
membrii şcolii aveau obligaţia ca în fiecare an de studiu să prezinte o lucrare
ştiinţifică obligatorie. Participând la săpăturile arheologice de la Arici a (Italia) şi
conformându-se acestei reguli, Grigore Florescu va susţine la sfărşitul primului
an de studiu la Roma, lucrarea "Aricia, studiu istorico-topografic " , pe care o va
şi publica în acelaşi an., 1 925, pe 57 de pagini în una din cele două prestigioase
reviste pe care Vasile Pârvan le înfiinţase pe lângă şcoală, respectiv, în numărul
III al publicaţiei "Ephemeris Dacoromana" (cea de a doua revistă fiind
"Diplomatarium Italicum", n.n.).
În numărul următor al aceleeaşi reviste, IV, 1 926- 1 927, el va publica şi cea
de a doua lucrare, "Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare" , pe un spaţiu
de 80 de pagini. Cu privire la finalizarea acestui studiu, este de reţinut îndemnul
ce i-l făcea Vasile Pârvan în scrisoarea ce i-o adresa din Bucureşti, la 25 mai
1 925: "Sunt de părere să nu părăseşti lucrarea despre arcul lui Constantin"4.
Odată cu absolvirea Şcolii Române din Roma, va reveni ca asistent la
Seminarul de IstoriC' Antică al Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti. În
anul 1 927 obţine titlul de doctor în litere cu teza "1 monumenti funcrari romani
delia "Dacia Superior" pe care o va publica tot în numărul IV al revistei
"Ephemeris . . . " .
În acest timp, va susţine cu mult har profesional cursul de epigrafie latină
şi, în paralel, până în 1 928, la cererea unui număr de studeiUi a ţinut şi un curs
privind "Sistemele constructive la romani " . Totodată va conduce un seminar de
exerciţii de citire şi interpretare de documente epigrafice.
După o perioadă de probă de aproape doi ani, în 1 929, susţine examenul
de capacitate şi obţine calitatea de asistent cu titlu provizoriu, iar în anul următor,
prin Înalt Decret Regal, devine asistent definitiv.
Activitatea sa ştiinţifică din aceşti ani constă din începerea săpăturilor la
Capidava, în Dobrogea, iar primele rezultate ale cercetării le va publica în revista
"Dacia", vol. III-IV dintre anii 1 927- 1 932, în articolul "Fouilles et Recherches
archeologic a Calachioi (Capidava)". În paralel va începe şi cercetările pe
3 Carpica, XXVI/ ! , 1 997, p. 285.
4 Ibidem, p. 286.
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şantierul de la Răcari, jud. Dolj , pe care le va sintetiza în lucrarea "Castrul
roman de la Răcari-Dolj", publicată mai întâi în Arheologia Olteniei nr. IX din
1 930 şi apoi, cu completări, în Memoriile Institutului de Arheologie Olteană
din anul 1 93 1 , pe 28 pag.
Tot pe linia investigării castrelor, începe săpăturile în cel de la Drobeta, iar
cercetarea o va valorifica, printr-un articol de 24 pagini, în Revista de Istorie a
României, nr. III din anul 1 933. Este anul în care va mai avea o mare satisfacţie
în urma dobândirii, prin concurs, a rangului universitar de conferenţiar provizoriu
de epigrafie şi antichităţi greco-romane la Facultarea de Litere a Universităţii
Bucureşti. În legătură cu acest succes, unul din colegii săi de catedră, istoricul şi
epigrafistul Scarlat Lambrino, fost membru al Şcolii Române din Franţa şi care
va deveni, între anii 1 94 1 - 1 947, conducător al Şcolii Române din Roma, îi va
scrie la 4 august 1 933 pe şantier la Capidava: "Cu acest prilej ţin să te felicit că
în srarşit a apărut numirea D-tale în postul de conferenţiar pe care o aşteptăm de
atâta vreme. Este o însărcinare pe care o meritai de mult cu prisosinţă şi mă bucur
din toată inima că s-a realizat lucrul, deşi veni cu o atât de mare întârziere. Îţi
(doresc-cuvânt deductibil, n.n.) o activitate îndelungată şi rodnică în noua D-tale
situaţie şi te rog să crezi în sentimentele mele prieteneşti "5.
În perioada imediat următoare va acţiona şi pe şantierul de la Arcidava
(Vărădia, jud. Caraş), rezultatele făcându-le cunoscute în lucrarea publicată în
primul număr al revistei "/stros", din 1 934, cu titlul "Le camp romain de
Arcidava (Vărădia)".
Iar în fascicolul al II-lea al numărului din 1 934 al aceleiaşi reviste va
publica şi articolul "Monuments epigraphiqes inedits de Capidava", în care
aduce la zi rezultatele cercetărilor de aici. Între timp va analiza monumentele
epigrafice pe care le descoperise în Scythia Minor, iar rezultatele vor fi
prezentate în volumul omagia! "În memoria lui Vasile Pârvan", apărut în 1 934,
prin articolul "Monumentum epigraphicum ineditum e Scythia Minore"
(Monumente epigrafice inedite în Sciţia Minor). Şi tot în acel atât de creativ an
1 934, va publica în "Analele Dobrogei", studiul "Descoperiri arheologice în
Constanţa şi monumente antice inedite din Muzeul Regional al Dobrogei",
pentru ca în numărul din 1 936 al respectivei publicaţii să-i apară alte două
articole: "Cariera romană de la Cernavodă" şi, respectiv, un alt articol de
completare a celui anterior, "Monumente antice din Muzeul Regional al
Dobrogei".
Noile sale descoperiri de la Capidava, continuau să fie relevate în revista
"Dacia " , astfel că numărul V-VI pe anii 1 935- 1 936 al acesteia îi publica un nou
articol "Fouilles archeologiques de Capidava", pe 35 de pagini, iar în numărul
5 Ibidem, p. 294.
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din aprilie 1 93 7 al publicaţiei Comisiei germane de arheologie (Anzeiger der
Romischer-Germanischer Kommission des deutschen archeologic. Institut) îi va
apare în limba germană studiul complet privind cariera romană de piatră de la
Cemavodă ("Romischer Steinbruch bei Cernavoda. Rumănicn"). În acelaşi
an, în volumul "Omagiu lui Constantin Kiriţcscu" va publica articolul "Turnul
antic de la Turnu-Măgurcle" , făcând astfel cunoscute concluziile săpăturilor pe
care le efectuase aici.
Între anii 1927 şi 1 934 a publicat şi un număr de trei recenzii ale unor
lucrări referitoare la arta romană:
E. Strong, La scultura romana, recenzie publicată în revista "Orpheus",
III, nr. 3 din anul 1 927;
Silvia Ferri, Arte Romana Sul Reno, în "Jstros", 1, fasc. 1 din 1 934;
Silvia Ferri, Arte romana Sul Danubio, în "lstros", 1, fasc. 2 din 1 934.
Împletind activitatea de la catedră cu cea de şantier, el va continua cu
asiduitate să scoată la iveală şi să valorifice ştiinţific rezultatele muncii sale,
depăşind greutăţile inerente. Primea, în acest scop, un substanţial ajutor material,
în echipamente şi unelte specifice, dar şi financiar, din partea lui Scarlat
Lambrino, care ocupa din anul 1 935 şi funcţia de director al Muzeului Naţional
de Antichităţi din Bucureşti. Astfel, în scrisoarea ce i-o trimite la Capidava, la 3
august 1 939, acesta îi face cunoscut, între altele, că îi ataşează " . . . şi o scrisoare
către Bancă pentru eliberarea sumei de 50.000 lei, ce reprezintă a doua jumătate
a subvenţiei acordate de Rezidenţă (a ţinututului Dobrogea - n.n.) pentru
săpături"6.
În anul 1 940 va publica în RIR nr. X, pe I l pagini, articolul "Două
monumente epigrafice în legătură cu problema continuităţii" , aceasta fiind
încă o mică contributie
la argumentarea uneia din problemele fundamentale
ale
'
.
istoriografiei româneşti.
Preocupat de completarea arealului şi domeniului cercetat în teza sa de
doctorat, în anul 1 942 va finaliza studiul "1 monumenti funerari romani delia
Dacia Inferiore" , pe care îl va publica în acelaşi an ca lucrare distinctă, pe 66 de
pagmt.
O mare satisfacţie avea să o trăiască în aceşti ani prin reîntâlnirea cu cel ce
îi fusese în Şcoala Română din Roma, ca şi Vasile Pârvan, un apropiat îndrumător
şi care îl ajutase cu subsidii în săpăturile de la Aricia: profesorul GIUSEPPE
LUGLP. La 5 mai 1 943 , Scarlat Lambrino, îi scria din Roma, în felul următor
despre vizita ce urma să o facă la Bucureşti reputatul profesor italian: "În sfârşit
am plăcerea să-1 văd venind la Bucureşti pe Domnul Profesor Lugli. Aşi fi fost
mai bucuros să mă aflu şi eu pe acolo ca să-I întâmpin în Seminarul nostru de
6 Ibidem., p. 287.
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Istorie Antică. Dar ştiu că încape pe mâini bune acolo dacă eşti D-ta. În special
ai putea organiza o vizită la Histria pentru domnul Lugli ca să-i arătăm ce s-a
făcut pe acolo"R.
În toată această perioadă, Grigore Florescu va continua asiduu săpăturile
la Capidava. În anul 1 946 va publica în RJR, XVI, fascicolul 4, articolul
"Capidava în epoca migraţiilor" , acesta fiind încă un pas către cunoaşterea
deplină a evoluţiei acestei cetăţi, de la perioada de maximă înflorire şi până la
decădere.
În anul 1 949 este numit cercetător şi şef de secţie la Institutul de
Arheologie Bucureşti, funcţie ce o va îndeplini până la moartea sa, în 1 960. Noua
funcţie, deşi o exercita în condiţiile grele de atunci, îl obliga şi mai mult să caute
şi să găsească resurse pentru intensificarea şi dezvoltarea ariei cercetărilor. În
paralel cu Capidava, va efectua cercetări la castrele romane de la Mălăieşti şi
Bumbeşti în judeţul Gmj şi, mai ales, va continua pe cele de la Histria.
În anul 1 954, în primul număr al revistei "Histria" va publica în mai multe
fascicole ale acesteia, parţial în colaborare, un amplu material, de 145 de pagini,
cu titlul "Incinta cea mare a cetăţii Histria; Monumentele din partea de vest
şi sud-vest a cetăţii".
Ca o recunoaştere a meritelor sale de neobosit arheolog, Academia
Română îi va acorda în anul 1 957 premiul "Vasile Pârvan" . În anul următor, ca o
încununare a muncii sale de o viaţă, îşi va vedea publicată lucrarea sa
fundamentală, "CAPIDAVA, monografie arheologică", de 286 pagini.
O activitate prodigioasă desfăşurase Grigore Florescu şi la catedra
universitară. În calitate de conferenţiar a pregătit şi ţinut o serie de cursuri de
antichităţi de înaltă ţinută ştiinţifică şi de largă audienţă în rândul studenţilor, a
condus seminarii de mare eficacitate pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice
prin exerciţii de interpretare a documentelor epigrafice, literare şi monumentale,
a organizat excursii de documentare pe multe şantiere arheologice şi la muzee.
Între acestea, amintim cursurile: "Magistraturile romane" , ţinut în anii
1 933- 1 934, "Adunările populare şi Senatul la romani " , în anii 1 934-35,
"Organizarea provinciilor romane" ( 1 933- 1 936), "Arhitectura greacă militară şi
civilă în epoca arhaică şi clasică" ( 1 936- 1 937) şi multe altele. Printre excursiile
de studiu efectuate cu studenţii pe şantiere arheologice, la muzee şi monumente
istorice le remarcăm pe cele făcute în Dobrogea, în Transilvania, în Italia şi chiar
în Egipt.
GRIGORE FLORESCU s-a dovedit a fi fost unul dintre căutătorii
neobosiţi care, mai presus de titluri şi ranguri, a strălucit prin onestitate şi
7 Ibidem, p. 293.
R Ibidem . , p. 295.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

GRIGORE FLORESCU - personalitate marcantă a istoriografiei româneşti

261

modestie, muncind pentru zestrea zeiţei Clio; a fost unul dintre istoricii care a
împletit la cele mai înalte cote, după modelul mentorului său, Vasile Pârvan,
munca didactică cu cea de cercetare, pentru scoatarea la lumină a vestigiilor de
civilizaţie care au stat la baza etnogenezei, a limbii şi poporului român.
S-a sfârşit din viaţă la vârsta de 68 ani, lăsând în urmă o operă istorică
solidă şi folositoare generaţii lor pe care le-a instruit şi celor ce i-au urmat,
subsumată ideii de continuitate şi de sinteză daco-romană, ca factori decisivi ai
formării poporului român.
NOTĂ
Unele informaţii provin de la dl. Prof. Dr. Radu Florescu, căruia autorul îi
adresează calde cuvinte de recunoştinţă

GRIGORE FLORESCU - une p ersonnalite
marquante de l' historiographie roumaine
Resume
Cette etude presente la personnal ite marquante de 1 'histoire et
1 'archeologue Gr. Florescu, qui, pendant 4 decennies entre 1 92 1 - 1 960 a eu une
remarcable contribution â la developpement de tresor scientifique de 1 'histoire
roumaine et universelle.
Disciple et etudiant du grand savant V. Pârvan, membre de l'Ecole
Roumaine de Rome ou a participe aux cours et seminaires archeologiques
soutenues par F.G. Rizo, G. Cardinali et W. Amelung, il elaborera et publiera
parmi ses premieres oueuvres les etudes, Aricia, etude historicotopographique
et L'Arc de Triomphe de Constantin le Grand.
Comme specialiste en epigraphie latin et comme professeur au Seminnaire
de l'histoire ancienne de la Faculte des lettres de l'Universite de Bucarest il a
effectue des amples recherches archeologiques en Dobrondja, Oltenia et Banat
aux cites daciques et castres romains commc Capidava, Răcari-Dolj, Drobeta,
Arcidava, Mălăieşti, Bumbeşti, Cemavode, Scythia Minor, Tumu-Măgurele,
Histria etc.
En 1 949 a ete nomme chef de section a 1 'Institute archeologique de
Bucarest et en 1 95 7 on lui accordcra par l'Acadcmie Roumaine le prix
"V. Pârvan" .
Pendant toute sa carriere il a publie plus de 20 etudes et articles qui ont
mises en valeur les resultats des ses recherches archcologiques et une oeuvre
fundamentale "Capidava - monographie archeologiquc".
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