PROFESORUL ALEXANDRU VULPE LA 70 DE ANI

DANIEL DAVID
.Prin opera sa vastă şi de o valoare deosebită, ca şi prin actiVItatea
arheologică şi d idactică, profesorul Alexandru Vulpe ne apare ca unul dintre cei
mai remarcabi l i specialişti ai pre- şi protoistoriei, îmbinând arheologia cu
studiul limbi lor clasice. Atracţia pentru acest domeniu al istoriei este o
"moştenire" de fami lie, fiind singurul copil al savanţilor Radu Vulpe ŞI

Ecaterina Dunăreanu-Vulpe.
S-a născut la

16 iunie 1 93 1 la Bucureşti . După studiile gimnaziale şi

liceale, a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, stud iind istoria
antică şi fi lologia clasică (lucrarea de
profesorului

licenţă, realizată sub

conducerea

Pippidi, avea ca titlu "Idei politice În stoicismul
1 965 devine cercetător ştiinţific al Institutului de Arheologie
"Vasile Pârvan" din Bucureşti, iar în 1 968 obţine titlul de doctor în istorie cu
teza "Necropola hallstattiană de la Ferigele" (conducător ştiinţific 1. Nestor).
Îcepând cu 1976 devine membru corespondent al Institutului Arheologic

timpuriu").

D.M.

Din

German şi membru al Consil iului Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe
Pre- şi Protoistorice (U.I . S .P.P.). În

1 990 devine şef al secţiei de arheologie

preistorică din cadrul Institutului de Arheologie şi profesor asociat al Facultăţii

de Istorie din Universitatea Bucureşti, la u ltima instituţie activând ca profesor
titular din

1994, iar din 1 999 este director al Institutului de Arheologie.

Profesoru l Alexandru Vulpe a reuşit să creeze o "şcoală" formată din
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, marcată de personal itatea sa. În acelaşi timp,
a susţinut prelegeri la universităţile din Hei ldeberg, Berlin, Bonn, Frankfurt am
Main, Marburg, Mlinster, Saarbrlicken, Giessen.
Din

199 1 este membru al Comitetului Executiv al U.I. S .P.P. Drept
23 februarie 1 996, profesorul Alexandru

recunoaştere a meritelor ştiinţifice, la

Vulpe a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în decembrie

2000 i-a fost conferit, de către şefu l statului, ordinul "Steaua Român iei" în grad
de comandor.

Profesorul

Alexandru

Vulpe

şi-a

făcut

"ucenicia"

arheologică

pe

şantierele conduse de către părinţii săi (Poieneşti, Poiana, Popeşti), iar apoi va
conduce săpăturile de la Ferigile, Tigveni, Costişa, Năieni, Susani, Rotbav,
Cepari, Rudeni , M ilostea, Polovragi . În acest domeniu, colaborarea cu Muzeul
de Istorie din Bacău s-a făcut în timpul cercetărilor de la Costişa, iar, în
colaborare şi cu cercetătorii băcăuani, profesorul Alexandru Vulpe a publicat o
serie de articole de special itate referitoare la descoperirile de la Răcătău,
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Marvila şi G ioseni . De asemenea, de numele profesorului Alexandru Vulpe se
leagă şi descoperirea importantei staţiuni arheologice de la Brad.
Opera ştiinţifică a profesoru lui Alexandru Vulpe este vastă (şapte cărţi
publicate separat sau în colaborare, capitole din diferite lucrări, numeroase voci
în

Dicţionarul de istorie veche a României şi Enciclopedia arheologiei şi
istoriei vechi a României, peste 1 20 de articole în publicaţii de special itate,
coordonarea primului volum d i n Tratatul de istorie a românilor - în curs de

apariţie - unde a redactat şi o mare parte a capitolelor referitoare la epoca
metalelor), fiind caracterizată de înţelegerea profundă a fenomenului arheologic
şi cunoaşterea surselor antice. Prin lucrări de s inteză a definit conţinutul,
răspândirea, relaţiile şi cronologia culturilor Basarabi şi Ferigile, a publicat
volume despre topoare, săbii, pumnale şi cuţite de luptă hallstattiene realizate în
cadrul prestigioasei

serii

Prăhistoriche Bronzefunde (PBF) care apare la

MUnchen, şi a avut contribuţii la l ucrări de sinteză istorică, apărute atât în ţară,
cât şi în străinătate. Pe lângă preocupările principale referitoare la epoca
bronzului şi Hallstatt, profesorul Alexandru Vulpe are o serie de contribuţii
remarcabile

privind

civilizaţia

geto-dacă.

Fiind

unul

d intre

principalii

reprezentanţi ai arheologiei româneşti pe plan i nternaţional, multe dintre
lucrările domniei

sale . au

fost publicate în volumele

omagiale dedicate

profesorilor von Bnmn, Mliller-Karpe, Margarita Primas, Hănsel, în reviste de

mare autoritate ştiinţifică (Prăhistoriche Zeitschrift, Gennania, SlovenskO.
A rcheol6gia, Starinar, The Joumal of lndo-European Studies etc), sau în actele

unor congrese şi colocvii internaţionale (Praga, N isa, Roma, Novi Sad, Tutzing

ş.a.). A participat la importante reuniuni de specialitate, atât în ţară (printre care
şi la Simpozionul "Vasile Pârvan" organizat de Muzeul Judeţean de Istorie
"Iulian Antonescu" Bacău), cât şi în străinătate.

În

încheierea acestui modest omagiu îi dorim profesorul u i A lexandru

Vulpe multă sănătate şi să-şi continue opera ştiinţifică.
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