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Constantin Dascălu (5 iunie 1879-15 noiembrie 1935) este cunoscut în arheologia
românească mai ales în urma participării sale, ca reprezentant al statului român, la campania
de săpături arheologice de la Cucuteni, întreprinse de arheologul german Hubert Schmidt,
în anul 1910. Din această postură, el a fost implicat în selectarea și expedierea la Berlin a
materialelor arheologice, publicând două scurte note despre descoperirile arheologice de
aici. Dar moștenirea rămasă în urma lui Constantin Dascălu, la peste 100 de ani de la acele
evenimente, se dovedește a fi mult mai valoroasă pentru patrimoniul cultural și știinţific
naţional.

Date biografice privitoare la Constantin Dascălu
Copilăria și școala primară. La 5 iunie 18791, în familia de agricultorilor Mihalache și
Smaranda Dascălu din satul Blândești2, comuna Cârniceni din județul Iași, venea pe lume
1

A se vedea copia actului de naștere depus la dosarul de student (ANI, Fond Universitatea „Alexandru I.
Cuza”, Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 7). O copie a acestui document se află și în
arhiva familiei Dascălu (Fig.1).
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un fiu, care a fost botezat cu numele sfântului în apropierea căruia s-a născut: Costache3. La
două zile după fericitul eveniment, tatăl, împreună cu copilul și doi martori, „d-l Tănasă
Popa în etate de cincizeci și unu ani și al doilea martor d-l Dumitru Mohoreanu, în etate de
treizeci și cinci ani, ambii de profesie agricultori”4 se prezenta în faţa primarului Vasile
Trohin, care era în același timp și ofiţerul stării civile, pentru a declara nașterea copilului.
Copilăria și-a petrecut-o în satul natal, primind o creștere în spiritul cinstei și a
muncii, cu respect faţă de valorile tradiţionale ale familiei românești5. Dotat intelectual de la
natură, sprijinit de familie să urmeze școala, în perioada când abandonul școlar în lumea
rurală atingea cote deosebite, copilul Costache Dascălu va impresiona prin capacitatea de a
învăţa și de a fi tot timpul printre cei mai buni elevi în clasa în care va învăţa. Împlinind
vârsta de șapte ani, la 15 septembrie 1888, acesta pășea pentru prima dată, alături de alţi copii,
pragul școlii din Căminărești, sat aflat la o distanţă de câţiva kilometri de casă, din cauză că
în Blândești nu exista, în momentul acela, o unitate de învăţământ.
Despre cum a învăţat elevul Dascălu în clasa întâi nu avem date deoarece cataloagele
de examene s-au pierdut. Știm doar că învăţător i-a fost Mihai Lazăr, în toţi anii cât a învăţat
la Căminărești. Acesta era un dascăl cu reale calităţi de pedagog, dar și un foarte bun
cunoscător al materiilor predate, ţinând cont că avea elevi în șase clase paralele6. În clasa a
doua, așa cum reiese din catalog, Dascălu era cel mai bun din cei patru elevi înscriși 7. Dacă
pentru clasa a treia nu avem nici un fel de informaţie, în clasa a patra îl întâlnim iarăși ca
fiind primul din cei cinci copii care au frecventat în mod curent cursurile acestei clase. După
notele obţinute, se observă o înclinaţie a elevului către istorie și geografie, materii pe care le
va studia cu plăcere în tot timpul vieţii8.
La 19 iunie elevul Dascălu 1892 susţinea examenul general de absolvire a șase clase. El
era singurul din comună care reușea această performanţă. Deși notele pe care le-a obţinut
nu erau foarte mari, ele reflectau fidel cantitatea de cunoștinţe acumulate de elev 9. Cu toate
acestea, putem afirma că pregătirea primită în școala primară a fost una temeinică, chiar
dacă era la nivelul unei simple școli sătești. Aceasta îl va ajuta foarte mult în momentul în
2

În unele cataloage mama este numită Măndiţa, probabil numele de alint, cel cu care era cunoscută între
săteni (Idem, Prefectura Iași, dosar 106/1888, f. 15).
3 În actele din perioada 1879-1907 numele său este Costache Dascălu. Ca urmare a admiterii la Universitatea
din Berlin în anul 1907, își schimbă prenumele în Constantin, sub această nouă formă fiind numit în toate
documentele ulterioare. În corespondenţa personală a semnat sub diminutivul de Costică.
4 Idem, Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 7.
5 Aceste lucruri erau mărturisite de însăși C. Dascălu, a se vedea scrisoare adresată mamei sale, Muzeul de
Istorie a Moldovei, nr. inv. 23095 (Fig.18)
6 Învățământul simultan era foarte răspândit în școlile sătești cu un număr prea mic de copii pentru a se înființa
clase întregi.
7
La examenul din ianuarie lua următoarele note: religie, semestru 9 și examen 10; citire 8 și 8; aritmetică 8 și 8;
gramatică 7 și 8; scriere 7 și 8; dictare 8 și 8 (ANI, Prefectura Iași, dosar 106/1888, f. 15).
8
Notele la finalul clasei a IV-a erau: purtarea 7 în timpul anului și 7 la final, după susţinerea examenului din
iunie; religia 8, 9; citirea 8, 9; gramatica 7, 8; geografia 8, 9; aritmetica 8, 8; istoria patriei 8, 9; scrierea 8, 9;
desenul 8, 8 (Ibidem, dosar 60/1890, f. 10 v. – 11).
9
Notele obţinute erau: religia 8, 9; gramatica 8, 8; citirea și caligrafia 10, 10; aritmetica 9, 9; geometria 9, 9;
istoria 9, 10; geografia 9, 10; învăţământul real 8, 9; desenul 10, 10; purtarea 9, 9 (Ibidem, dosar 106/1892, f.
21).
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care, în toamna aceluiași an, el a venit în contact cu elevi foarte bine pregătiţi și cu poziţii
sociale superioare, ca urmare a înscrierii la Liceul Internat, unul dintre cele mai renumite
licee din Iași.
Studiile liceale. După absolvirea celor șase clase primare, în toamna anului 1892,
Costache Dascălu se înscria în clasa a treia a Liceului Internat din Iași, astăzi cunoscut sub
numele de Colegiul Naţional „C. Negruzzi”. În prealabil, acesta fusese vaccinat împotriva
variolei la 30 august 189210. Aici, elevul Dascălu se va întâlni cu Traian Lalescu, care se
înscrisese și el în aceeași clasă. Între cei doi va fi o competiţie acerbă în toţi cei cinci ani de
liceu, competiţie câștigată de fiecare dată de Lalescu 11.
Deși erau într-o clasă de limbi clasice, Lalescu avea avantajul de a fi foarte bun la
matematică și fizică. Punctele acumulate la aceste materii au făcut ca el să nu fie întrecut
niciodată de Dascălu. Totuși, pentru a înţelege mai bine situaţia acestor doi tineri de
excepţie, trebuie să facem o menţiune. Tânărul Dascălu provenea dintr-o familie de
agricultori, care, probabil, în afară de a-i oferi cele necesare urmării cursurilor liceale, nu-i
putea da decât dragostea părintească. Tatăl lui Traian Lalescu era funcţionar bancar, copilul
se născuse la București și, alături de părinţi, se plimbase prin mai multe orașe din România,
avea o situaţie materială bună, care-i oferea posibilitatea unei instrucţii susţinute. Și aceasta
s-a văzut în toţi anii de liceu. Deși elevul Dascălu a făcut un efort deosebit pentru a se
autodepăși nu a reușit niciodată să-l depășească pe celălalt concurent la premiul I, Traian
Lalescu.
Primele două clase de liceu au fost cele mai grele pentru proaspătul elev internist
Dascălu. Acesta venea de la o școală rurală, unde deși se făcea carte cu adevărat, nivelul de
aprofundare a cunoștinţelor era mai scăzut decât la școlile de frunte de la oraș. Notele
obţinute reflectă acea stare de nesiguranţă pe care o are orice copil când vine de la o școală
sătească la una din oraș. Trebuie să privim doar notele la muzică și vom înţelege ușor acest
lucru. În clasa a III-a de liceu elevul Dascălu a obținut doar media 6, pentru ca în clasa a VI-a
să aibă media 9. De asemenea, se pare că nu i-au plăcut deloc știinţele exacte: matematica și
fizica, unde mediile în toţi anii a fost destul de modeste.
El a absolvit clasa a treia cu media 8,67, fiind clasificat al treilea din cei 20 de elevi
înscriși12. Și acum se observă aceeași tendinţă de a învăţa și a se concentra foarte bine la
examenul de final de an, dovadă fiind notele obţinute la limba franceză unde media anuală a
fost de 7,25 și cea de la examenul anual a fost 10. La fel și la religie, nota 7,50 media anuală și
9 la examenul final13.

10

Idem, Liceul Internat „C. Negruzzi” Iași, dosar 3/1895, f. 59.
Traian Lalescu s-a născut la 12 iulie 1882 și a murit în plină creaţie știinţifică, la 15 iunie 1929. A făcut studii
universitare la Paris, unde își susţine și teza de doctorat. Întors în ţară va fi profesor la Universitatea
București și la Institutul Politehnic Timișoara, al cărui prim rector este. Este unul dintre fondatorii teoriei
ecuaţiilor integrale.
12 Situaţiunea elevilor din Liceul Internat Iași în anul școlar 1895-1896, Iași, 1896, f. 7, în ANI, Fond Liceul Internat
„C. Negruzzi” Iași, dosar 3/1895.
13 Mediile pe obiecte au fost următoarele: religia 8,25; limba română 8,88, limba franceză 8,63; limba greacă
7,38; geografie 7,75; istorie 8,50; matematică 7,63; știinţe naturale 7,50; muzica 6; desen 9; gramatica 8;
exerciţiul militar 8,50 (vezi foaia matricolă a elevului, ibidem).
11
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Cea mai grea situaţie la învăţătură o a avut-o în clasa a IV-a, deși a reușit, în final, să ia
premiul al doilea cu media 8,2314. Și de această dată știinţele exacte îi dau cea mai mare
bătaie de cap. Pe primul trimestru are la matematică media 4,71, pe al doilea 4,50 pentru ca
pe al treilea să aibă nota 5, la fel ca și la proba scrisă din luna mai. Media finală este una de
corigentă, 4,71. Salvarea vine iar de la examenul de sfârșit de an unde ia nota 6 și astfel
termină anul cu media generală 5,36. Nici la fizică nu stă mai bine, având doar media 5,99.
Excelează în schimb la istorie unde are media cea mai mare 9,19, dacă facem excepţie de
exerciţiul militar15.
De acum înainte evoluţia ca elev a lui Costache Dascălu este una liniar ascendentă. În
clasa a V-a ca bursier al liceului se clasează al doilea cu media 8,57 din 17 elevi16, în clasa a VIa tot al doilea din 27 de elevi17. Ultima clasă de liceu, clasa a VII-a, nu a adus nici o
modificare în ceea ce privește ocuparea primelor două locuri în clasă. Traian Lalescu era
primul cu media 9,77, iar Dascălu al doilea, cu media 8,9718. La premierea finală, Lalescu a
primit premiul de onoare, iar tânărul Dascălu premiul I19. Promoţia anului 1900 era cea de a
cincea serie de absolvenţi ai Liceului Internat (Fig.2).
Anii petrecuţi la Liceul de elită din Iași, în mediul favorabil și benefic de aici − dar și
rigurozitatea și austeritatea regimului de internat − i-au dat adolescentului Dascălu o
formare și structurare interioară care îl va defini în viaţă, dar și șansa de a acumula
informaţiile necesare pentru a-și continua cu succes studiile universitare.
Studiile universitare de la Iași. După absolvirea Liceului, tânărul Dascălu s-a înscris
pentru a urma cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Iași, secţia Filologie
Clasică și Istorie. Pentru a se putea înscrie la facultate, el solicite conducerii Liceului să i se
elibereze un act care să confirme faptul că a finalizat cursurile și a trecut examenul de
bacalaureat.
La 23 iunie 1900 primea un Certificat de absolvire a studiilor liceale, în care se preciza:
„Direcţiunea Liceului Internat «C. Negruzzi» Iași adeverește prin aceasta că școlarul
Dascălu M. C, de naţionalitate român, de religie ortodoxă, născut în comuna Cârniceni,
14

Situaţiunea elevilor din Liceul Internat Iași în anul școlar 1895-1896, Iași, 1896, f. 10, aflată în ibidem, dosar
2/1896.
15
Religia 8,17; limba română 8,58; limba latină 8,33; limba franceză 8,52, limba greacă 8,05; geografia 7,36;
istoria 9,19; matematica 5,36; știinţele fizice 5,99; muzica 8,39; desenul 9,09; gimnastica 8,17; exerciţiul
militar 9,50 (Ibidem, dosar 2/1896, f. 84 v.).
16
Limba română 9,36; latina 7,42; limba franceză 7,40; limba greacă 8,84; limba germană 9,03; istoria 9,52;
matematică 5,27; știinţe fizice 7,59; muzica 9; desen 8; Gimnastica 10; exerciţii militare 8,39 (vezi matricola
școlară, ibidem, dosar 2/1897, f. 107).
17 Conform matricolei școlare, ibidem, dosar 2/1898, f. 99.
18 Situaţia elevilor din Liceul Internat Iași, anul școlar 1899-1900, Iași 1900, f. 4, aflată în matricola școlară a
liceului (ANI, fond Liceul „C. Negruzzi” Iași, dosar 2/1899). Mediile generale pe obiecte erau următoarele:
gimnastica 9,75; limba română 9,38; limba franceză 7,75; limba germană 9,50; istoria 9,13; matematica
6,25;limba latină 8,50; filozofia 9,50; economia politică 10; igiena 7,75; limba greacă 9,50 (ibidem, f. 128).
19 Ca urmare a obţinerii premiului I, C. Dascălu ar fi fost înscris pe placa de marmură a absolvenţilor de la
intrarea în Liceu Internat, ulterior, în anul 1970 această placă ar fi fost refăcută și acesta ar fi fost eliminat
din ea, în locul său fiind trecut Traian Lalescu, care obţinuse în acel an premiul de onoare. Această
informaţie, care ne-a fost furnizată de descendenţii lui C. Dascălu, până acum nu a putut fi nici infirmată,
dar nici confirmată.
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jud. Iași, la anul 1879 luna iunie 3, frecventând cursurile acestui liceu, a depus examenul de
ultimă clasă liceală la anul 1899-1900, obţinând media generală 8,97 (opt 97%). Acest
certificat echivalează cu diploma de bacalaureat în conformitate cu art. 109, al. 4 din
Legea învăţământului secundar și superior din 23 martie 1898”20.
Despre viaţa de student a proaspătului student nu avem prea multe informaţii. Într-o
cerere, din 2 noiembrie 1900, pe care acesta a depus-o la decanatul Facultăţii aflăm că
dorește să fie înscris în anul preparator21. Nu știm ce și cum s-a întâmplat exact22, dar, așa
cum rezultă dintr-o altă cerere, acesta nu ar fi urmat în acest an cursurile facultăţii.
„Subsemnatul C. M. Dascălu, student al Facultăţii de Litere, luând la cunoștinţă de
deciziunea Onor. Consiliului facultăţii am onoarea a supune cunoștinţei d-voastre
următoarele: Din cele hotărâte de Onor Consiliul ar reieși că dv. m-aţi considerat ca
absolvent pe când în fapt sunt în anul al 3-lea de specializare, căci în 1900 n-am urmat
deloc cursurile și se înţelege nici examene n-am trecut; m-am reînscris în anul preparator,
în 1901, încât în prezent sunt în ultimul an de audienţă a cursurilor”23.
Constantin M. Dascălu a reînceput cursurile universitare în toamna anului 1901.
Având o situaţie materială precară, el a solicitat să fie scutit de plata taxelor pentru examene.
Așa cum aflăm din rezoluţia pusă pe cererea sa, consiliul profesoral a fost de acord cu
cererea studentului Dascălu24. Și în anul următor, la 31 octombrie 1902, el face aceeași
solicitare care î-i este aprobată, de asemenea25.
Dascălu a fost un student cu bune rezultate la învăţătură. I-au plăcut mai ales limbile
clasice și arheologia. El a avut marea șansă de a avea o pleiadă de profesori care s-au
remarcat în domeniul lor știinţific. În dosarul personal au rămas mai multe bilete de examen
și ciornele cu răspunsurile lui Costache Dascălu.
La 4 octombrie 1902, el a susţinut examenul la Istoria Orientului, cu Teoharie
Antonescu, având ca subiecte Distrugerea bibliotecii din Alexandria26 și Despre Hipocrat27.
Aici credem că trebuie făcută o scurtă paranteză. Profesorul Antonescu prin studiile de
specializare făcute la Paris, Berlin, München, Heidelberg etc., reușise să acumuleze un vast
bagaj de informaţii, dar văzuse și noile metode de predare în instituţiile universitare din
Franţa și Germania. Adeptul unităţii dintre studiile de istorie și cele de arheologie28, a atras un
mare număr de studenţi la cursurile sale. Aceștia aveau pentru prima oară posibilitatea să

20

ANI, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 8.
Ibidem, f. 2.
22 In Carnetul nr. 14 al ofiţerului de rezervă Constantin Dascălu se face menţiunea că la data de 1 noiembrie
1900 ar fi fost încorporat în Regimentul 13 Ștefan cel Mare, iar dintr-o adeverinţă păstrată în arhiva familiei,
la data de 15 octombrie 1901 ar fi fost recunoscut apt pentru a fi sublocotenent. De asemenea, într-o
autoprezentare, acesta menţionează faptul ca între 1901 (?) și 1902 ar fi făcut serviciul militar (Muzeul de
Istorie a Moldovei, inv. nr. 23110).
23ANI, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 29.
24 Cererea era depusă la 9 noiembrie 1901 (Ibidem, f. 10).
25 Ibidem, f. 11.
26 Ibidem, f. 14.
27 Ibidem, f. 16.
28 Enciclopedia istoriografiei românești, București, 1978, p. 37.
21
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audieze cursuri despre antichitatea îndepărtată, despre lumea orientală și greco-romană 29. Dar
poate cel mai mult i-a atras pe studenţi modul cum el raporta lumea dacică la istoria
universală în proaspăta lucrare Dacia patria primitivă a arienilor (1901).
Întâlnirea tânărului Dascălu, iubitor al civilizaţiei antice și al limbilor clasice, cu acest
fascinant profesor, pentru vremea aceea, i-a revelat dorinţa de a a căuta și el mărturii ale
trecutului păstrate în pământ. La acea dată, el încă nu putea să știe că, doar peste câţiva ani,
va participa la săpăturile arheologice de la Cucuteni, alături de unul dintre cei mai cunoscuţi
arheologi germani ai timpului, care vor duce și la descoperirea culturii preistorice ce poartă
acest nume.
Pe 16 octombrie, Dascălu susţinea examenul la Psihologie, cu profesorul Găvănescu30;
a urmat examenul la Limba elenă cu Caragiani31, pentru ca în finalul sesiunii să susțină
examenul la Logică cu renumitul profesor P. P. Negulescu 32. Nu avem notele de la examene,
dar suntem siguri că le-a trecut cu bine pe toate, studentul Dascălu înscriindu-se în sesiunea
din vară unde, conform cererii lui, dădea următoarele examene: Limba elină, examen de an
(I. Caragiani), Limba latină, examen de an (N. Gheorghiu), Preistorie, Ceramică, Istoria
Orientului (Teoharie Antonescu), Limba franceză, examen de an (A. Naum) 33.
Pentru următorii doi ani nu mai avem nici o informaţie despre studentul Dascălu. În
dosarul personal, o nouă menţiune apare abia la 1 iunie 1905, când solicita să susţină
examene la Istoria filosofiei cu profesorul Leondarescu și la Istoria arhitecturii cu Teoharie
Antonescu34.
Ajuns în anul terminal, în luna mai 1906, Dascălu solicita decanului să i se aprobe să
dea următoarele examene: Istoria românilor, Istoria medie, modernă și contemporană
(profesor A. D. Xenopol), Istoria arhitecturii medievale (profesor Teohari Antonescu),
Istoria filosofiei artei (C. Leonardescu), Sociologie (C. Leonardescu)35.
În luna iunie încep examenele de licenţă la istorie. La primul examen oral, din 22 iunie
1906, Dascălu a avut următoarele subiecte: Boieriile la români avându-l ca examinator pe C.
Gheorghiu36, Monumentele megalitice cu profesorul P. Râșcanu37, și Cauzele căderii republicii
romane și constituirea imperiului cu cel mai apropiat profesor al lui, Teoharie Antonescu38.
Comisia îl declară admis cu „trei bile albe”39.
Trei zile mai târziu, în procesul verbal încheiat de cei trei profesorii examinatori se
face menţiunea că amintita comisie „Admite cu toate bilele albe și (C. Dascălu, n.n.) poate
trece la examenul II, pentru licenţă”40. Următorul examen pentru licenţă în specialitatea
29

Idem.
Arhivele Naţionale Iași, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 19.
31 Idem, f. 18.
32 Ibidem, f. 17.
33 Cererea este din 28 mai 1903 (Ibidem, f. 23).
34 Ibidem, f. 30.
35 Ibidem, f. 2.
36 Ibidem, f. 39 și 45.
37 Ibidem, f. 40 și 43.
38 Ibidem, f. 41-42.
39 Ibidem, f. 38.
40 Ibidem, f. 37.
30
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istorie îl susţine la 1 iulie 1906. Comisia „văzând și rezultatul examenului 1-iu, a hotărât a
admite cu trei bile roșii și al proclama licenţiat în istorie”. Semnează C. Leondarescu, C.
Gheorghiu, I. Glăvănescu41. Diploma de licenţiat în Științe istorice îi este eliberată pe 1
noiembrie 190642 (Fig.3).
Studiile universitare de la Berlin și Bonn. Tânărul Dascălu a obţinut în toamna
anului 190643, prin concurs, o bursă din partea Casei de Ajutor a Școalelor – Fondul „Iosif
Niculescu” pentru studierea arheologiei la Berlin44.În 13 decembrie 1907 el a fost admis la
Facultatea de Filosofie de la Universitatea din Berlin45, eliberându-i-se atestatele de înscriere
(Fig.4) și carnetul de student − carnet de înregistrare (Fig.5)46. Din acesta rezultă că în
semestrul de iarnă 1907/1908, Dascălu ar fi fost înscris la cursul de Introducere în arheologie a
lui Kekule von Stradonitz și la cel de Epigrafie a lui Erin Preuner, iar în semestrul următor
frecventează doar cursuri ale prof. Stradonitz, situaţie care se repetă și în următoarele două
semestre. Fără a renunţa la cursurile prof. Stradonitz, abia în ultimele două semestre, cel de
iarnă 1909/1910 și vară 1910, se înscrie și la alte cursuri, revenind la un alt curs a lui Erin
Preuner sau urmând altele noi, precum cele ale lui Heinrich Wölfflin, Hubert Schmidt,
Ulrich von Wilamowitz Mölendorff și Richard Borrmann.
În paralel cu cursurile de la Berlin, Dascălu a revenit în ţară în martie-mai 190947
pentru a susţine examenul de capacitate, examen având ca disciplină principală istoria și
secundar limba română48.
În data de 22 noiembrie 1910, Constantin Dascălu a fost admis la Facultatea de
Filosofie de la Universitatea din Bonn (Fig.6)49, urmând în semestrul de iarnă 1910 cursurile
profesorilor Georg Loeschcke și Heinrich Willers, iar în semestrul următor și pe cele ale lui
Heinrich Nissen, Adolf Dyroff, August Brinkmann, Paul Clemen, sau chiar pe cele ale lui
Oswald Külpe. În anul universitar 1911/1912, el a urmat cursuri ale profesorilor Georg
Loeschcke și Heinrich Willers, fiind programat la data de 17 iulie 1912 pentru a susţine
examenul de doctorat. La acest examen el avea ca disciplină principală arheologia, cu
profesorul Loeschcke, și secundar istoria antică și filozofia cu profesorii Willers (?) și Külpe
(Fig.7)50.

41

Ibidem, f. 36.
Diploma de licenţiat se păstrează în arhiva familiei.
43 Al. Epure în „Glasul Nostru”, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38.
44 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23111.
45 Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
46 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091.
47 Dascălu a fost însoţit la Berlin de soţia sa Elena și de cei doi fii, Ștefan și Sorin, ieșind din ţară la data de 24
nov.1908, revenind la 7 martie 1909 și plecând iar la Berlin la 4 mai 1909, conform pașaportului eliberat de
Prefectura Iași în 4 noiembrie 1908. Conform documentelor aflate în arhiva familiei, la 1 iulie 1909 i se naște
la Berlin cel de-al treilea fiu, Constantin.
48 Ministerul Instrucţiunii și Cultelor, Serviciul Învăţământ secundar, adresa 56247/5 iulie 1909, document din
arhiva familiei, în care se menţionează că se restituie lui C. Dascălu cinci documente înaintate pentru a
susţine examenul de capacitate, precum și notele obţinute (istorie 9,17 și lb. română – 8,00), dar și faptul că
diploma de pedagogie se reţine la minister.
49 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
50 Document aflat în arhiva familie Dascălu.
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Deși lipsesc informaţii privitoare la ce s-a întâmplat exact în vara și toamna anului
1912 , printr-un document care a fost remis lui Constantin Dascălu de Universitatea din
Bonn, la data de 28 noiembrie 1912 (Fig.8)52, i se solicita să participe la festivitatea de
decernare a titlului de doctor, programată pe data de 20 decembrie 1912. În acest document
se specifică faptul că, în conformitate cu regulamentele universitare, decernarea titlului de
doctor are loc de regulă în termen de șase luni de la susţinerea examenului de doctorat și i se
solicita lui Constantin Dascălu ca, în cazul în care nu poate să participe la acest eveniment,
să se trimită cel puţin o informaţie universităţii și un termen la care acesta poate participa. În
fapt, înscrisul confirmă că acesta a susţinut și promovat examenul de doctorat în arheologie
în luna iulie 1912 la Universitatea din Bonn, dar că nu a participat la conferirea titlului de
doctor.
Activitatea de profesor. Așa cum am precizat anterior, ca urmare a promovării
examenului de capacitate susţinut în primăvara anului 1909, Constantin Dascălu a foste
numit profesor la liceul din Roman, începând cu data de 1 septembrie 1909; acesta și-a
suspendat activitatea de la Liceu, pentru a urma cursurile universitare din Germania53.
Ulterior revenirii de la studiile din Germania, pentru activitatea desfășurată la catedră la
liceul din Roman, la data de 19 septembrie 1914, profesorului Dascălu i-a fost conferită, de
către Regele Carol 1, medalia Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa I (Fig.9), mărturiile a
faptului că era un profesor cu o vocaţie deosebită.
În această direcţie credem că este relevant un pasaj din discursul prof. Al. Epure de la
înmormântarea lui Constantin Dascălu: Lecţiile lui nu erau o istorie a războaielor și a datelor
cronologice care încarcă memoria, ci o trăire firească a epociei respective cu întreaga ei viaţă
culturală și artistică …”. Nu este de mirare, că printre cele 26 de promoţii de elevi, această
sămânţa aruncată de profesorul Constantin Dascălu a dat roade: unul dintre foștii săi elevi,
promoţia 1930 a liceului din Roman, provenit ca și el din mediul sătesc, a ajuns un istoric
apreciat, cu contribuţii deosebite: Nicolae Gh. Grigoraș (1911-1987)54.
Constantin Dascălu a fost și director al Liceului din Roman (20 iunie 192755-1
februarie 1929, 10 decembrie 1931-15 noiembrie 1935), remarcându-se printr-un spirit
organizatoric deosebit. El a contribuit la înfiinţarea Internatului liceului pentru copii din
mediul rural, dar și a Famfarei și a orchestrei liceului, desigur, după modelul pe care el însuși
l-a cunoscut la Liceul Internat din Iași.
Activitatea militară. Așa cum am menţionat anterior, la data de 1 noiembrie 1900,
Constantin Dascălu a fost încorporat în Regimentul 13 „Ștefan ce Mare”, iar la data de 15
51

51

Lui C. Dascălu i se transmite un ordin de concentrare la data de 10 aprilie 1912, dar la el este concentrat abia
în 2 iunie 1913, conform datelor din carnetului ofiţerului de rezervă. În arhiva familiei se mai regăsește un
document datat 5 octombrie 1912, prin care acesta ia ca împrumut suma de 240 lei de la Prima Societate de
Economie din Urbea Iași. La data de 9 decembrie 1912 i se naște cel de-al patrulea băiat, Emanoil.
52 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090.
53 Al. Epure, op. cit.
54 Ecaterina și Cedric Măgirescu, Medalion C. Dascălu în Cronica Romașcană, nr.251, 30 octombrie – 5
noiembrie 1995, p.5.
55 În arhiva familiei Dascălu se păstrează decizia Ministrului Instrucţiunii nr.3396/21.VI.1927 de numirea ca
director al liceului din Roman a lui Constantin Dascălu .
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octombrie 1901 ar fi fost recunoscut apt pentru a fi sublocotenent56. Ca urmare a absolvirii
cursurilor universitare, el a fost înaintat la gradul sublocotenent în rezervă, la data de 17
noiembrie 1906, în cadrul Regimentului 25 „Rahova”57.
Profesorul Dascălu a fost concentrat abia la data de 2 iunie 1913, în cadrul
Regimentului 14 Roman, fiind mobilizat pe front în data de 29 a aceleiași luni. Din timpul
aflării sale pe front și a participării la campania din Bulgaria, în arhiva familie se păstrează
patru cărţi poștale în care sunt descrise și ororile războiului. Acesta a fost demobilizat la data
de 31 august 1913, primind pentru participarea la război medalia Avântul Ţării, la 14 ianuarie
1914 (Fig.10).
În anii următori, Constantin Dascălu a fost concentrat de mai multe ori în cadrul
Regimentului 54 Infanterie (1 august - 6 septembrie 1914, 25 august-14 octombrie 1915, 23
noiembrie-11 decembrie 1915). În data de 28 decembrie 1915 a fost iarăși concentrat, fiind
înaintat la gradul de locotenent, la 1 aprilie 1916. Dascălu a fost mobilizat din nou pe front cu
data de 15 august 1916, participând la luptele din Transilvania58. El a a fost demobilizat la
data de 31 mai 1918. În anul 1919 este iarăși mobilizat, dar pentru o scurtă perioadă de timp (3
ianuarie-1 februarie 1919), fiind înaintat la gradul de căpitan la 1 februarie 1920.
Pentru faptele sale din timpul războiului a primit Crucea comemorativă a războiului
1916-1918 cu baretele Ardeal, Carpaţi, Mărășești la 1 iulie 1920 și cu baretele Ardeal, București
1918 la 15 martie 1922 (Fig.11). Pe 10 octombrie 1924 a fost decorat cu medalia Victoria a
marelui război pentru civilizaţie 1916-1921 și pe 13 februarie 1926 cu Steaua României în grad de
cavaler, cu însemne civile59 (Fig.12).
Constantin Dascălu a murit la data de 15 noiembrie 1935, la Roman, fiind omagiat de
comunitatea locală printr-o amplă festivitate funerară (Fig.13). A fost înmormântat în zona
centrală a Cimitirului Eternitatea din localitate60.

Activitatea arheologică a lui Constantin Dascălu
Nu știm exact când l-a cunoscut Constantin Dascălu pe profesorul Hubert Schmidt,
dar încă din primul semestru de studiu la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Berlin,
din iarna 1907-1908, în carnetul său de student apare disciplina Pre- și protoistoria zonei
mediteraneene, disciplină pe care Hubert Schmidt o preda. Titlul acestei discipline era însă
barat, semn că studentul român nu a urmat acele cursuri61. Abia în semestru de iarnă 19091910, Dascălu urmează cursul de Culturi preistorice în zona mediteraneană a profesorului

56

Conform datelor din carnetul nr. 14 al ofiţerului de rezervă Constantin Dascălu păstrat în arhiva familiei
Dascălu, și o adeverinţă datată 15 octombrie 1901.
57 Brevetul de înaintare în grad se păstrează în arhiva familiei Dascălu.
58 În arhiva familiei se păstrează o scrisoare datată 9 septembrie 1916, din satul Doamna, în care este descris un
atac aerian asupra orașului Piatra Neamţ din data de 8 septembrie.
59 Brevetele militare se păstrează în arhiva familiei Dascălu.
60 „Glasul Nostru”, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38.
61 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091.
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Hubert Schmidt. Va susţine un examen cu acesta în semestru următor. Cu acest prilej, în
carnetul de student apare și semnătura profesorului62.
Cu siguranţă că, în primăvara anului 1910, au fost consolidate relaţiile dintre Schmidt
și Dascălu, iar participarea acestuia din urmă la săpăturile de la Cucuteni a fost, probabil, o
soluţie inspirată a arheologului german faţă de o anumită stare de lucruri cu care s-a
confruntat în etapele pregătitoare ale începerii cercetărilor arheologice în România, 19081909, dar și în campania de săpături din toamna anului 190963.
Astfel, prezenţa pe șantierul de la Cucuteni a lui Constantin Dascălu, ca reprezentant
al Ministerului Instrucţiunilor, i-a facilitat lui Hubert Schmidt gestionarea eficientă a
energiei, pentru a o canaliza asupra cercetărilor de aici și nu a o consuma cu dispute inutile
cu partea română64. Însuși Schmidt mărturisește acest lucru, în raportul său despre
săpăturile de la Cucuteni din 191065. Acest comportament a fost clasat ca fiind la limita
înţelegerii cu partea română66.
Așa cum am mai arătat cu altă ocazie, Schmidt a dat dovadă de corectitudine,
responsabilitate și respect faţă de patrimoniul descoperit la Cucuteni67, iar prin caracterul și
construcţia interioară a lui Constantin Dascălu, a făcut o alegere în care susţine această stare
de lucruri. Dascălu nu putea fi părtaș la un troc sau la o înșelăciune, indiferent de cine ar fi
dorit să facă asta, sau în ce ar fi constat. El a fost un împuternicit al părţii române,
răspunzând ferm la reproșuri venite chiar din partea lui Nicolae Iorga68.
Despre prezenţa lui Dascălu pe șantierul de la Cucuteni, Schmidt amintește în anul
1911, atât într-una din intervenţiile publicate în Bukarester Tagblatt69, dar și în studiul
publicat Zeitschrift für Ethnologie70. Profesorul german omite să mai menţioneze acest lucru
în monografia staţiunii tipărită în anul 193271.
Pentru Constantin Dascălu, participarea la cercetările de la Cucuteni a reprezenta,
probabil, o experienţă de maturizare profesională, așa cum o dovedește studiul său publicat
în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, apărut la sfârșitul anului 191072. Redactat
62

Idem.
La Muzeul de Pre- și Protoistorie din Berlin se păstrează fondul de documente privitor la cercetările pe care
H. Schmidt le-a întreprins în România. Pe această temă, M. C. Văleanu a susţinut o conferinţă la Academia
Română – Filiala Iași în data de 20.03.2012, care va face obiectul unui studiu viitor.
64 În opinia noastră, după cercetarea documentelor păstrate la Berlin, Iași și București, acuzaţiile aduse lui H.
Schmidt că a înșelat partea română au fost mereu nefondate – a se vedea M. C. Văleanu, Prefaţă la
traducerea în limba română a volumului H. Schmidt, Cucuteni din Moldova – România, 2007. Dispariţia de
la Iași a colecţiilor de la Cucuteni a avut alte cauze. Ibidem.
65 A se vedea documentele din arhiva de la Berlin, precum și N. Ursulescu, Al. Rubel, 2010, Die Ausgrabungen in
Cucuteni im Jahre 1910 nach einem Unveröffentlichten Grabungsbericht von Hubert Schmidt, p.76-79.
66 Ibidem.
67 M. C. Văleanu, 2007, op. cit.
68 C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni și Colecţia Buţureanu, în BCMI, IV, 1911, p.106.
69 A se vedea, N. Ursulescu, M.C. Văleanu, Prima publicaţie a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la
Cucuteni, în CI, XXIV-XXVI, 2005-2007, pag.11-36,
70 H. Schmidt, Verläufiger Bericht über die Ausgrabungen 1909-1910 von Cucuteni bei Iassy (Rumänien), în nr.
XLIII, p. 581-601.
71 H. Schmidt, Cucuteni. In der Oberen Moldau, Rumänien. Die befestigte Siedlung mit bemalter Keramik von der
Stein kupferzeit in bis die vollentwickelte Brozezeit, 1932.
72 C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni, în BCMI, nr. III, 1910, p.195-196.
63
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la Bonn, materialul prezintă și sintetizează într-o manieră concisă, înalt academică, esenţa
cercetărilor și rezultatelor campaniilor din 1909 și 1910, întreprinse de Schmidt la Cucuteni.
În același mod, dar folosindu-se de intervenţia lui Nicolae Iorga, Dascălu a scris un al
doilea material, tipărit în numărul din 1911 al aceleași publicaţii, în care atrăgea atenţia
asupra posibilităţii risipirii unei colecţii arheologice valoroase73.
Deși înscrisurile dovedesc faptul că Dascălu a susţinut examenul de doctorat în luna
iulie 1912 la Universitatea din Bonn, el nu s-a mai prezentat la festivitatea pentru conferirea
titlului, programată pentru data de 20 decembrie 191274 și nici nu a mai făcut ulterior vreun
demers în această privinţă, deși Universitatea i-a oferit această posibilitate75. Este însă greu
de înţeles ce anume s-a petrecut în anul 1912 cu Constantin Dascălu, cum un tânăr atât de
bine instruit și capabil, s-a reîntors, după riguroase studii la două importante universităţi din
Germania, ca simplu profesor la un liceu dintr-un orășel din Moldova. Membri familiei neau precizat faptul că, l-a baza deciziei lui Constantin Dascălu de a nu se mai deplasa la Bonn
pentru conferirea titlului de doctor, ar fi fost anumite chestiuni de ordin personal 76. Ulterior
el a fost urmărit, se pare, de această neîmplinire. Contemporanii amintesc faptul că de multe
ori acesta era retras, sau chiar se închidea adesea în bibliotecă, unde studia mult istoria și în
special istoria neamului său, pe care o retrăia cu putere atunci când o expunea sau explica
elevilor săi sau celor apropiaţi77.
Despre arheologie – pasiunea tinereţii sale, arhiva familiei, care s-a păstrat și care ne-a
fost pusă la dispoziţie de urmași, nu ne-a oferit informaţii suplimentare. O informaţie ne
sugerează că Dascălu ar fi întreprins cercetări la Cetatea Romanului – Smirodava, implicând
pe elevii săi de la Liceul din Roman, sau că a fost membru al Societății de Numismatică, că
ar fi scris un manual de istorie a românilor, pentru elevi, care nu a fost tipărit de Ministerul
Instrucţiunilor pe motiv că lucrarea sa era prea savantă78. O altă informaţie este aceea că
Dascălu ar fi avut o relaţie de prietenie, destul de apropiată, cu Ioan Andrieșescu 79.
Constantin Dascălu a revenit în atenţia cercetătorilor din domeniu în cadrul
simpozionului internaţional consacrat aniversării a 110 ani de la descoperirea așezării
desfășurat la Piatra Neamţ în iunie 1994, când cercetătorul Constantin Iconomu a prezentat
73

C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni și colecţia Buţureanu, în BCMI, nr. IV, 1911, p.106-107.
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090, precum și documentul transmis de Universitatea din Bonn cu
programarea pentru susţinerea examenului de doctorat pentru data de 17 iulie 1912, aflat în arhiva familiei
Dascălu.
75 Vezi nota 49 și Fig.7.
76 În documentul cu nr. de inv. 23095 de la Muzeul de Istorie a Moldovei, reprezentând note de curs în limba
germană, document nedatat, dar în care apare înscris o data 1910, se regăsește ciorna unei scrisori a lui
Constantin Dascălu către mama sa, un document interesant, care surprinde anumite realităţi sociale în
schimbare la începutul secolului XX (Fig.18).
77 Conform gayetei „Glasul Nostru”, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38, reproducând un articol apărut în ziarul
„Românul”, nr. 136 din 25 noiembrie 1935.
78 Idem. C. Iconomu, 1996, Contribuţii la istoricul cercetărilor de la Cucuteni, BMAII, p.165-200, reia aceste
informaţii la pag. 168-169.
79 Nepotul său, d-nul Sorin Dascălu, fiul lui Emanoil Dascălu, ne-a relatat faptul că știe de la tatăl său că
Andrieșescu venea des la Roman, la C. Dascălu, motivând că aici se poate discuta bine arheologie și se poate
bea vin în aceeași măsură. În timpul pregătirii acestui material pentru tipar d-nul Sorin Dascălu, care ne-a
pus la dispoziție o parte din materiale, a decedat.
74
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o comunicare știinţifică plecând de la două documente inedite din arhiva familiei Dascălu,
primul intitulat Lista obiectelor împrumutate la Berlin pentru publicaţie, iar cel de-al doilea
Catalogul prescurtat al colecţiei arheologice a dlui Buţureanu80.
În fapt, descoperirea acestor documente a fost posibilă datorită celui mai mic fiu a lui
Constantin Dascălu, generalul Emanoil Dascălu, care a păstrat cu grijă arhiva familiei.
Această arhivă este constă într-un fond documentar ce cuprindea atât acte oficiale, diplome,
brevete, cât și o serie de note și însemnări rămase de la Constantin Dascălu. Documentelor
li se adăuga și un important fond de carte de specialitate, achiziţionat de arheologul român,
în principal în anii studenţiei din Germania. O parte din cărţile și revistele de specialitate au
fost donate Institutului de Arheologie din Iași și Muzeului de Istorie a Moldovei81.

Fondul de documente „Constantin Dascălu“
În anul 2010 strănepotul lui Constantin Dascălu, ing. Emanoil Radu Dascălu, a făcut o
donaţiei de documente Muzeului de Istorie a Moldovei82, acestea fiind inventariate după
cum urmează:
Nr. inv. 23088: Catalogul prescurtat al colecţiunei arheologice a dlui Gr. C. Buţureanu,
document nedatat, 12 file (Fig.14). Acesta document a fost publicat de C. Iconomu în 199683
și conţine o descriere a obiectelor aflate în proprietatea dnei Buţureanu, colecţie care
ulterior a fost achiziţionată de Muzeul Naţional de Antichităţi Naţionale din București84.
Acesta a stat la baza articolului publicat de C. Dascălu în anul 191185.
Nr. inv. 23089: Lista obiectelor descoperite de H. Schmidt și împrumutate la Berlin,
document nedatat, 4 file (Fig.15). Acesta document a fost publicat de C. Iconomu în 199686
și conţine o descriere și desenele obiectelor descoperite în anul 1910 de către H. Schmidt,
împrumutate pentru studiu acestuia la Berlin. Analiza comparativă a acestuia cu
documentul cu nr. 2180/1910 din arhiva Muzeului de Pre și Protoistorie la Berlin, pune în
evidenţă faptul că ambele documente au fost redactate de către C. Dascălu, exemplarul de la
Berlin fiind în fapt o ciornă, dar în lb. germană, care conţine mai multe greșeli de
numerotaţie. La Arhivele Naţionale din Iași se păstrează un alt document similar cele două,
dar într-o formă îngrijită, copiat de o altă persoană.
80

C. Iconomu, op.cit.
Idem, p. 169. Către Muzeul de Istorie a Moldovei, donaţia de carte a fost făcută de Emanoil Dascălu in 2
noiembrie 1987, dar actul de donaţie a fost înregistrat abia în 10 martie 1990, sub nr. 288 și cuprindea 115
titluri de carte. Comisia de evaluare acceptă înregistrarea unui număr de 105 titluri la biblioteca Muzeului
de Istorie a Moldovei si 2 titluri sunt înregistrate la biblioteca Muzeului de Artă. Din păcate, ca urmare a
lucrărilor de consolidare a clădirii Palatului Culturii, începute în anul 2008, fondurile de carte nu ne-au fost
accesibile.
82 Adresa înregistrată sub nr. 3007/9.07.2010 la Complexul Naţional Muzeal Iași.
83 C. Iconomu, op. cit., p.183-195.
84 M. C. Văleanu, op. cit., 2007, p. III, nota 2. I. Andrieșescu, O pagină din istoria arheologiei preistorice în
România: Gr. C. Buţureanu și introducerea sa la Preistoria în România. Studii de arheologie preistorică și
etnografie (1898, inedit), în RPAN, I, 1937, p.17, nota 1.
85 C. Dascălu, 1911, op.cit.
86 C. Iconomu, op.cit., p.175-183.
81
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Nr. inv. 23090: Adresa datată Bonn, 28 noiembrie 1912 către Constantin Dascălu
pentru a se prezenta la festivitatea de conferire a titlului de doctor, programată pentru 20
decembrie 1912, 1 filă (Fig.8). Acest document, coroborat cu un altul, aflat încă în arhiva fam.
Dascălu (Fig.7) este cel care evidenţiază faptul că Constantin Dascălu susţinut și promovat
examenul de doctorat.
Nr. inv. 23091: Carnet de student (Anmeldebuch), Universitat zu Berlin – stud.
Constantin Dascălu (1907), 10 file. Conţine informaţii despre disciplinele urmate de acesta
între 1907 și 1910, note, profesorii (Fig.5 și 16).
Nr. inv. 23092: Carnet de student (Anmeldebuch), Universitat zu Bonn - stud.
Constantin Dascălu (1910) - 8 file. Conţine informaţii despre profesorii și disciplinele
urmate de acesta între 1910 și 1912 (Fig.6 și 17).
Nr. inv. 23093-23100: carnete, file cu note de curs și însemnări ale lui Constantin
Dascălu, în lb. germană, uneori cu pasaje scrise și în limba română. Documente nedatate.
Documentul cu nr. 23095, care la un moment dat are menţionat anul 1910, conţine și ciorna
unei scrisori a lui C. Dascălu către mama sa (Fig.18).
Nr. inv. 23101-23109: Diverse însemnări, note de curs și notiţe ale lui Constantin
Dascălu în lb. română, dintre care unele nedatate, altele poartă înscrise diverse date precum
21 mai 1909 (nr. inv. 23104), 31 decembrie 1903, Blândești (inv.nr.23105), 31 iulie 1903
(inv.nr.23106), 11 ianuarie 1904 (inv.nr.23109).
Nr. inv. 23110: Constantin Dascălu – autoprezentare în lb. germana, 1 filă, document
nedatat, dar din conţinut rezultă că a fost realizat după anul 1910.
Nr. inv. 23111: Adresă a lui Constantin Dascălu pentru eliberarea bursei, nedatată, din
conţinut cel mai probabil din anul 1909, 1 filă. Acesta menţionează că era bursier al Casei
Școalelor – fond „Iosif Niculescu“ și că a depus certificatul eliberat de Universitatea din
Berlin că a urmat cursurile semestrului de iarnă 1908-1909, fiind nevoit a se întoarce în ţară
pentru examenul de capacitate. Menţionează și depunerea unui memoriu de activitate.
Nr. inv. 23112: Adresa solicitarea drepturi salariale ca urmare a mobilizării lui
Constantin Dascălu pe front, semnată, Elena Dascălu, 28.XI.1916 - 1 filă.
Avem convingerea că acest important fond documentar va fi completat în viitor și cu
alte documente care se mai păstrează în arhiva familiei Dascălu, pentru a întregi donaţiile
făcute anterior Muzeului de Istorie a Moldovei.
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The heritage of archaeologist Constantin Dascălu
Abstract
Constantin Dascălu (1879-1935) is mainly known in the Romanian archaeology for his
involvement, as representative of the Romanian government, in the excavations carried out
in Cucuteni, by the German archaeologist Hubert Schmidt in 1910. In this capacity, he was
also involved in the selection and shipment to Berlin of archaeological finds, on which he
also wrote two short papers. In spite of his brilliantly pursued university studies and
doctorate in Germany, Constantin Dascălu worked as history teacher in a Roman HighSchool. His heritage seems now to be much more important for the national scientific and
cultural heritage than previously known. The paper presents a set of documents and
manuscripts acquired by History Museum of Moldavia, as well as several other ones in the
property of the family. All these contribute to better knowledge on the life and work of
Romanian archaeologist Constantin Dascălu.
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Fig. 1. Copie act naştere Costache Dascălu, 5 iunie 1879, păstrat în arhiva familiei Dascălu

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro

https://biblioteca-digitala.ro

289

290

MOŞTENIREA ARHEOLOGULUI CONSTANTIN DASCĂLU

Fig. 2. Anuarul Liceului Internat din Iași 1899-1900, extras cu situația premianților

Fig. 3. Universitatea din Iași, diploma de licențiat în științe istorice a lui C. Dascălu,
păstrat în arhiva familieiDascălu.
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Fig. 4. Atestate de înscriere la Universitatea din Berlin – Facultatea de Filosofie, 13 dec. 1907,
păstrate în arhiva familiei Dascălu.

Fig. 5. Prima pagină a carnetului de student – carnet de înregistrare, Universitatea din Berlin.
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091
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Fig. 6. Atestatul de înscriere la Universitatea din Bonn – Facultatea de Filosofie, 22 nov. 1910, păstrat în arhiva
familiei Dascălu și prima pagină a carnetului de student – carnet de înregistrare,
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23092

Fig. 7. Universitatea din Bonn, informare pentru prezentarea la examenul de doctorat programat pentru data
de 17 iulie 1912, document păstrat în arhiva familiei Dascălu
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Fig. 8. Universitatea din Bonn, informare pentru prezentarea la festivitatea de decernare a titlului de doctor,
programat pentru data de 20 decembrie 1912, Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090

Fig. 9. Diploma de acordare a medaliei Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa I, 19 septembrie 1914,
păstrată în arhiva familiei Dascălu
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Fig. 10. Brevetul de acordare a medaliei Avântul Ţării, 14 ianuarie 1914, păstrat în arhiva familiei Dascălu
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Fig. 11. Brevete de acordare a medaliei Crucea comemorativă a războiului 1916-1918 cu baretele Ardeal,
Carpaţi, Mărăşeşti la 1 iulie 1920 şi cu baretele Ardeal, Bucureşti 1918 la 15 martie 1922,
documente păstrate în arhiva familiei Dascălu

Fig. 12. Brevetul de acordare a medaliei Victoria, a marelui război pentru civilizaţie 1916-1921, 10 octombrie
1924 şi cel pentru Steaua României în grad de cavaler, cu însemne civile, 13 februarie 1926,
documente păstrate în arhiva familiei Dascălu
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Fig. 13. Glasul Nostru, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38, număr omagial consacrat prof. Constantin Dascălu,
document păstrat în arhiva familiei Dascălu
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Fig. 14. Extras din Catalogul prescurtat al colecţiunei arheologice a dlui Gr. C. Buţureanu,
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23088
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Fig. 15. Extras din Lista obiectelor descoperite de H. Schmidt şi împrumutate la Berlin,
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23088
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Fig. 16. Extrase din carnetul de student, Universitatea din Berlin.
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091
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Fig. 17. Extrase din carnetul de student, Universitatea din Bonn.
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23092
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Fig. 18. Ciorna unei scrisori adresată de Constantin Dascălu mamei sale, document nedatat,
Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23095, fila 1 verso
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