ACADEMICIAN EMIL CONDURACHI
(1912-1987) *

La mijlocul lunii august 1987 a încetat din viaţă la Bucureşti academicianul Emil
Condurachi, profesor universitar, membru titular al Academici Române şi al Academiei
de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. România, vice-preşedinte al Comitetului naţional al
istoricilor români, secretar general şi trezorier al Asociaţiei Internaţionale de Studii
Sud-Est Europene.
Nă.scut la 3 ianuarie 1912 în comuna Scînteia (jud. Iaşi), după studii secundare şi
universitare la Iaşi, fiind bine apreciat de profesorii săi, Oreste Tafrali şi Ilie Minea, a
fost numit asistent la catedra de arheologie a Facultăţii de Litere a Universităţii din acest
oraş, unde a susţinut o teză remarcabilă de doctorat privind monumentele creştine din
lllyricum (1838).
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În activitatea sa didactică, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a investigaţiilor
se pot deosebi trei perioade distincte.
Prima, cînd a funcţionat ca asistent la Iaşi (1932-1940), corespunde începuturilor
sale ştiinţifice şi, în acelaşi timp, speeializării sale în străinătate, prin bursele obţinute
pentru Şcoala Română din Roma (1935-1937), unde a urmat cursurile lui Giuseppc
Lugli, şi apoi pentru Şcoala Română de la Fontrnay-aux-Roses (1939-1940), ceea cc
i-a permis să audieze cursuri ţinute la College de France şi la Ecolc des Hautes Etudes
de Eugene Albrrtini, Louis Robert, Jrromc Carcopino ş.a.
Din această primă perioadă (1932-1940), decisivă pentru formaţia sa ştiinţifică,
sub aspectul problematicii cu larg orizont în ceea ce priveşte istoria greacă şi romană,
ca şi sub acela al metodologiei, datează studiile sale de arheologie creştină,. dintre care
se remarcă acela relativ la monumentele creştine din Jllyricum, ca ~i altele de numismatică,
artă şi religie antică, istoric politică şi din domeniul interpretării unor texte din Eutropius.
Odată cu numirea sa la Bucureşti în 1940 ca profesor la- catedra de numismatică şi
arheologie de la Şcoala Superioară a Arhivelor, catedră înfiinţată de reputatul numismat
Constantin Moisil, începe a doua perioadă, earc va dura pină în 1947, cit a funcţionat în
această calitate la Şcoala respectivă. Cum rste şi normal, în acca11tă perioadă au predominat studiile sale de numismatică, de la monedele greceşti şi romane pînă la cele veneţiene şi austriece, din spaţiul carpato-balcanic, la care s-au adăugat şi altele de istorie
economică, socială şi a artelor, un loc aparte avîndu-1 acelea privitoare la politica financiari a împăratului Julian, ideile politice ale lui Zosimos, ea şi relativ la „renaşterea"
artelor plastice în epoca lui H1:1drian.
Din 1947, cind a fost numit profesor la catedra de istorie universală veche a Universităţii din Bucureşti, începe a treia şi ultima perioadă din cariera sa didactică şi ştiinţifică,
în care s-a afirmat din plin, timp de 40 de ani, ca profesor, cercetător şi organizator ştiin
ţific, pe plan naţional şi internaţional.
Ca profesor, în calitate de şct al catedrei de istorie universală. veche şi apoi de istorie universală, de decan al Facultăţii de istorie din Bucurl'şti (1949-1950), de conducător
de teze de doctorat şi de profesor consultant, a fost preocupat continuu să formeze cadre
pentru învăţămînt şi cercetare, inspirînd discipolilor săi pasiune pentru disciplina aleasă,
atrăgîndu-i atît prin bogăţia cunoştinţelor şi interpretarea istorică a faptelor, cît şi prin
forma elevată a cursurilor, fiind considerat pe drept ca unul din marii profesori ai generaţiei contemporane de istorici români. Calităţile sale remarcabile în acest domeniul se
reflectă şi în cursurile publicate privind istoria romană de la origini pînă la reformele
Grachilor (1974) şi Orientul Apropiat în mileniul Ill şi II î.e.n.
În calitate de cercetător, acadl'micianul Emil Condurachi a abordat în această
perioadă o tematicii. bogată şi variată, cum rezultă din numeroasele sale articole, studii
şi lucrări de sinteză. Dintre acestea, în primul loc se situează acelea din domeniul arheologici greceşti şi romane din Dobrogea, datorită mai ales cercetărilor, de sub conducerea.
sa, de la Histria, ale căror rezultate au fost valorificate, în colaborare, în două volume
(1954, 1966). Bazîndu-se pe aceste investigaţii, a studiat diferite aspecte ale istoriei poli~ice, sociale, economice şi culturale relativ la această colonie pontică, ca şi la altele de pe
ţărmurile Daciei şi a Scythiei- Minor; sculptura pontică în epoca romană; sincretismul
religios în Dacia etc. în acelaşi timp, a fost preocupat, în aceeaşi măsură, şi de unele
probleme de istorie universală veche ca: raporturile dintre August şi Costiso; Kotys,
Roma şi Abdera; aplicarea constituţiei antoniniene în Imperiul roman; politica romană
în zona iliră în sec. I e.n. ; schimbul de mărfuri şi în bani în Imperiul roman; cultul lui
Drusus ; Dodona şi legăturile sale cu lumea balcanică; Europa de est, arie de convergenţă
a civilizaţiilor (raport, în colaborare, la al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice
de la Bucureşti (1980); contribuţia Europei de Sud-Est la civilizaţia Europei centrale şi
sud-estice; romanitatea orientală; tradiţie şi inovaţie în gîndirea juridică a lui Leon
ştiinţifice

înţeleptul.

Pe lîngă aceste probleme, a fost preocupat şi de altele privind sursele greceşti
latine relativ la etnogeneza vechilor populaţii balcanice; circulaţia monedelor pontice
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a staterilor din Cyzic la autohtoni; reforma monetară a lui Polycratc din Samos; ateliere monetare româneşti în Evul Mediu; viaţa şi opera lui Vasile Pârvan.
În fine, ca organizator al vieţii ştiinţitice, academicianul Emil Condurachi s-a dovedit a fi înzestrat cu calităti inegalabile, contribuind cu multă pasiune, muncă neobosită,
o tenacitate aparte şi înaltă competenţă la creşterea prestigiului istoriografici româneşti
în ţară si străinătate.
Astfel, pe plan naţional, în calitate de responsabil al şantierului arheologic de la
Histria (1949-1970), succedînd lui Vasile Pârvan şi Scarlat Lambrino, a contrib•it,
prin programul de explorare metodică al colaboratorilor săi, pe bază stratigrafică, a
tuturor sectoarelor importante, cu începere din epoca greacă arhaică pînă în perioada
romano-bizantină, la o cunoaştere aprofundată a acestei cetăţi, facilitînd, în acelaşi timp,
folosirea unor metode moderne de prospecţiune (magnometrie şi mai ales fotogrametria).
Apoi, ca director al Institutului de Arheologie, transformat ca atare în 1949 din
Muzeul Naţional de Antichităţi, s-a străduit să încadreze colaboratori pentru toate epocile, din Paleolitic pînă în Evul Mediu, care, prin săpături arheologice bine efectuate
pe tot teritoriul României, într-un ritm alert şi cu mijloace materia.le necunoscute pînă
atunci, au contribuit la o mare dezvoltare a acestei instituţii de cercetări ştiinţifice. ln
acelaşi timp, sub redacţia sa, în afară de continuarea publicaţiilor Studii şi cercetări de
istorie veche, şi Materiale şi cercetări arheologice, ~-a reluat, după mai mulţi ani de întrerupere, revista, bine cunoscută de arheologie în limbi străine, Dacia, înfiinţată în 1924 de
Vasile Pârvan, şi au apărut o altă revistă Studii şi cercetări de numismatică şi seria de
monografii Bibliotheca archeologica, cu 47 volume pînă în prezent. De asemenea, o parte
din activitatea sa s-a desfăşurat în cadrul comitetelor de redacţie ale celor mai importante
publicaţii de istoric din România, mai ales în acelea ale periodicului în limbi străine
Revue Roumaine d'Histoire, al cărui redactor responsabil a fost pînă la încetarea
sa din viaţă.
La fel, în calitate de preşedinte al Societăţii numismatice române (din 1958), în
afară de reluarea publicaţiei Buletin, ca redactor principal, el a animat activitatea acestei
societăţi şi a Filialelor sale, contribuind, prin nivelul comunicărilor din cadrul şedinţelor
regulate şi a sesiunilor ştiinţifice, la creşterea prestigiului acestei vechi şi importante
societăţi ştiinţifice.

Un alt domeniu din activitatea sa, în care s-a ilustrat în mod strălucit, cu mult
dinamism şi eficacitate, a fost acela al coordonării studiilor sud-est europene (arheologie, istoria ideilor, istoria economică şi socială, artă, istoria Balcanilor în epoca contemporană, lingvistică, folclor, geografie istorică, literatură comparată şi drept), cu începere
din 1963, cînd a fost înfiinţată Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene
(sub patronajul UNESCO şi cu sediul la Bucureşti), al cărui secretar general şi trezorier
a fost de la această dată şi pînă la încetarea sa din viaţă.
Prin calităţile sale de istoric cu spirit de sinteză şi eminent om de cultură, orator
de vocaţie şi negociator subtil, ca şi mai ales de organizator excelent al unor manifestări
ştiinţifice din ţară şi străinătate, a contribuit din plin la marele prestigiu al acestei Asociaţii, care, prin eforturile sale, în afară de o revistă şi cîteva tomuri publicate, a contribuit la organizarea a cinci Congrese internaţionale în diferite capitale din Sud-Estul
Europei, ca şi a mai multor colocvii şi reuniuni de lucru.
Cu aceeaşi energie inepuizabilă, înaltă competenţă şi comprehensiune multilaterală,
academicianul Emil Condurachi a militat şi în alte organisme internaţionale, în calitate
de vice-preşedinte de două ori al Uniunii Academice Internaţionale (1967, 1980) şi apoi
preşedinte {1982), de vice-preşedinte al Consiliului Internaţional de Filosofie şi Ştiinţe
Umane, de membru al Comitetului Internaţional de Arheologie Clasică, ca şi al altor
foruri inte 1 aţionale.
Paralel cu aceste multiple activităţi pe plan internaţional, academicianul Emil
Condurachi, unul dintre cei mai buni mesageri ai ştiinţei româneşti în străinătate, s-a
remarcat îndeosebi prin rapoarte, co-rapoarte, comunicări şi intervenţii la numeroase
congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde şi reuniuni internaţionale, la care a participat, contribuind, cu eficacitate, mult elan şi competenţă la o mai bună cunoaştere a
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istorici şi eulturii României. în această febrilă şi laborioasă activitate un loc aparte l-au
ocupat contribuţiilr salr la Congresele Internaţionale de Ştiinţe Istorice.
.
Pentru meritrlr salr remarcabile ca profesor, cercetător şi organizator al activităţii
ctc cercrtarc ştiinţifică, a primit titlurile de Om de ştiinţă eminent, membru corrspondent (1948) şi apoi titular al Academici Române (1955) şi al Acadrmiei de Ştiinţe Socialr
şi Politice a Republicii Socialiste România (1970), doctor honoris causa al Universităţii
Librre din Bruxelles, membru titular al Academiilor din Serbia, Bosnia, Herţegovina şi
Bulgaria ~i corespondent al Academiei din Atena, membru al Consiliului de Onoare al
Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (pentru organizarra reuniunii
Consiliului Prrmanent al acestei Uniuni în 1984 la Bucureşti), membru corespondent şi
apoi titular al Institutului arheologic german, membru al Consiliului Director al Centrului
european de studii tracice de la Roma, ca şi al altor organisme internaţionale. La acestea
se adaugă titlurile de laureat al Premiului de Stat şi al Premiului Herdcr (1980), mai
multe ordine şi medalii româneşti, medalia de aur a Sf. Chirii şi Metodiu a Republicii
Populare Bulgare, ca şi titlul de comandor al ordinului „Merito delia Republica Italiana".
Încetarea sa din viaţă la 75 ani, în plină activitate creatoare, cînd trebuia să ducă
la bun sfîrşit, în ciuda bolii care i-a afectat sănătatea, mai multe proiecte şi lucrări de
sintrză, în ţară şi străinătate (printre care volumul al III-iea de Istorie ştiinţifică şi culturală a umanităţii, sub egida UNESCO), reprezintă o mare pierdere pentru istoriografia
română şi străină, ca şi pentru toţi cei care l-au cunoscut şi stimat. La omagiul pios adus
memoriei sale se adaugă şi acela al. autorului acestui necrolog, care a fost, mai bine de
40 ani, lingă regretatul academician Condurachi, atît în ţară cit şi uneori în străinătate.
PROF. DR. DOC. MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA
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Acest necrolog reprezint& versiunea rom&nJ. a aoelui lntocmit ln 1988 ln limba franceza pentru

BulleUn tl'informalion al Comitetului Internaţional de Ştiinţe Iatorice.

692

