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Monumentele arheologice, mai ales cele romane au atras atenţia 
mai întâi a localnicilor din Transilvania, Banat, Oltenia şi Dobrogea 
care din sec. XIII- XIV au început să scoată din ruinele castrelor ro-
mane piatră, pentru a o folosi ca material de construcţie. Pioniera-
tul în sfera preocupărilor arheologice de ţinuturile Daciei, îl deţine 
italianul A.F. Marsigli care la finele sec. XVII străbate Transilvania, 
Banatul, Oltenia şi Muntenia, înregistrând ruinele monumentelor 
romane, pe care le schiţează, desenează şi le descrie.

Cu începutul sec. XIX când arheologia devine ştiinţă, începe să 
se dezvolte o activitate susţinută prin prospecţiuni şi săpături arhe-

ologice de adunare şi valorificare a monumentelor romane impor-
tante. În broşuri,  ziare ale vremii se publică frecvent descoperiri 
de materiale arheologice, printre care articolele lui Cezar Boliac din 
Trompeta Carpaţilor între 1869 – 1879. Dacă iniţial investigaţiile 
erau făcute de amatori, ulterior, prin persoana lui Gh.Tocilescu se 
realizează cercetări solide, mai ales în Oltenia. Bogate materiale şi 
cercetări arheologice au fost tipărite în volumul “Fouilles et recher-
ces archeologique en Roumaine” (Buc. 1900). La progresul cercetă-
rilor şi al studiilor de istorie antică a contribuit şi repertoriul desco-
peririlor arheologice apărut în 1909 în limba germană şi republicate 
în română în revista „Dolgozatok – Travaux” (I-X, 1910 – 1919).

Istoriografia provinciei romane Dacia (I)
O nouă etapă în cercetare o constituie perioada interbelică, care 

se caracterizează printr-o mai mare cuprindere, prin metode de cer-
cetare avansate şi prin utilitatea rezultatelor obţinute la elucidarea 
problemelor istorice. Rezultatele cercetărilor şi alte studii de istorie 
antică s-au tipărit în “Anuarul Institutului de Studii Clasice” iar în 
limbi străine în paginile revistei “Dacia” fondată de V. Pârvan.

Perioada postbelică reprezintă o perioadă de avânt, ansamblul 
descoperirilor arheologice din spaţiul Daciei romane au fost valorifi-
cate prin numeroase studii şi articole publicate în reviste de profil şi 
în lucrări de sinteză, realizate de mulţi specialişti dintre care: C. Da-
icoviciu (La Transylvanie dans l’antichite, 1945), D.Tudor (Oltenia 
romană 1942 – 1978), M. Macrea (Viaţa în Dacia romană, 1969), D. 
Protase (Problema continuităţii în Dacia, 1966; Autohtonii în Dacia, 
I, 1980 şi II, 2000; La continuite daco – romaine, 2001) etc.

Istoria militară a Daciei romane s-a bucurat de o atenţie speci-
ală. Monografiile despre legiunile VII Claudia şi IV Flavia (Doina 
Benea, 1938), XIII Gemina (V.Moga, 1986), V Macedonica (M. Băr-
bulescu, 1987 ) reflectă plenar aceste preocupări.

Adunarea şi publicarea ştirilor din opera scriitorilor antici a con-
tribuit masiv la buna cunoaştere a epocilor şi a perioadei istorice, în-
cepând cu întemeierea provinciei Dacia şi până la căderea limesului 
danibuan în sec. VII. Aici se poate de menţionat: Izvoarele istoriei 
românilor şi Fontes Historiae Daco-romanae şi desigur traducerile 
cu note şi comentarii a unor opere a istoricilor antici realizate de 
către Editura Ştiinţifică Enciclopedică din Bucureşti, printre care 
Istoria romană de Cassius Dio, Ammianus Marcelinus, Historia 
Augusta.

Cu referire la descoperirile de monede romane apar din anul 
1904 la Bucureşti “Buletinul Societăţii Numismatice Române”. În 
Transilvania C. Torma a publicat în 1865 monedele descoperite la 
castrul de la Ilişua. Din 1902 apare aici şi Buletinul Numismatic în 
care se consemnează descoperirile de monede din Transilvania şi 
Banat. La Bucureşti între anii 1920 – 1945 apare Cronica Numisma-
tică şi Arheologică, periodic al Societăţii Numismatice Române. În 
perioada postbelică se publică frecvent descoperiri monetare, note, 
informaţii, articole şi studii de numismatică, iar în revistele SCIVA 
şi DACIA se constituie permanent o cronică a descoperirilor mone-
tare. Începând cu 1957 apare la Bucureşti revista “Studii şi Cercetări 
de numismatică” publicaţie a Institutului de Arheologie.

Ion Chiţan (an. II, Arheologie)

Ion Chiţan

Pe data de 5 decembrie s-a desfăşurat şedinţa Seminarului Ştiinţific Studenţesc de Ar-
heologie şi Isotire Veche, fiind şi ultima programată pentru anul 2012. Seminarul a fost 
deschis de către studentul anului II, Chiţanu Ion cu prezentarea sa: “Istoriografia pro-
vinciei romane Dacia”. În comunicarea dată s-a vorbit despre începuturile şi evoluţia 
cercetărilor arheologice a monumentelor din perioada existenţei provinciei romane Da-
cia, savanţii şi personalităţile marcante care au contribuit la descoperirea şi valorificarea 
patrimoniului naţional, despre lucrările şi publicaţiile referitoare la cercetarea perioadei 
respective în istoria românilor şi în primul rind a invstigaţiilor arheologice. Pe lîngă mo-
neumentele arheologice ce datează din secolele II-III p.Chr., a fost abordată şi evoluţia 
cercetărilor numismatice, care completează imaginea şi nivelul de dezvoltare a provinciei 
romane Dacia.

Seminarul a fost continuat de dr., conf. Sergiu Matveev, cu prezentarea: “Monedele-
mijloc de propagandă în Impreiul Roman. Provincia Dacia”. A fost abordată simbolistica 
şi conotaţiile ideologice ale reprezentărilor monetare, care pot completa sau aduce noi infor-
maţii referitor la unele evenimente istorice. Astfel se arată o trecere de la reprezentări de zeităţi, în periopada republicană, la cea a oamenilor 
politici de prim rang, dictatori, triumviri, împăraţi, pentru ca în perioada Principatului să fie reprezentări exclusive ale împăraţilor. Odată cu 
începerea războaielor daco-romane şi formării provinciei Dacia, pe monedele emise de împăraţii Traian, Hadrian, Aurelian apar menţiuni 
şi reprezentări ale Daciei învinse. Prezenţa reprezentărilor feminizate, simbolizînd Dacia demonstrează ca populaţia acesteia n-a fost exter-
minată, cum insistă unii cercetători, ci a fost integrată în socitatea romană. Astfel cercetările numismatice capătă o importanţă majoră, dat 
fiind faptul că acestea vin să completeze şi să concretizeze cadrul general istoric.

dr. Sergiu Matveev
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Interviu cu profesorul, 
dr. hab. Ion Niculiţă
A.B.: Domnule profesor Ion Niculiţă, de ce din toate specialităţi-
le posibile, Dvs. a-ţi ales anume ARHEOLOGIA?
I.N.: Arheologia este o ştiinţă concretă, care poate fi studiată cu 
materiale concrete. În ce constă majoritatea colegilor mei, şi-au 
ales mai mult istoria partidului, pentru că acolo probleme nu 
erau, iar aici erau şi sunt multe probleme de studiat. Şi atât.
A.B.: În perioada doctoranturei Dvs, despre traci nu se discuta, 
însă Dvs. a-ţi hotărât că anume această temă o veţi cerceta. De ce 
anume tracii?
I.N.: Problema tracică prezenta una din problemele cheie pen-
tru spaţiul românesc şi nu este vorba despre românii de astăzi, 
tracii au fost o populaţie care au ocupat teritorii enorme, nu 
numai teritoriul actual unde sunt răspândiţi românii, dar şi 
alte teritorii. Una la mână. Întrucât este mai aproape de istoria 
noastră, m-a interesat asta, cu atât mai mult că avem la dis-
poziţie lucrările lui Vasile Pârvan, care erau cărţi de căpătâi şi 
care le găseai greu la noi în Moldova, eu le aveam ca moştenire, 
de aceea m-am axat pe problema aceasta. Încă un rol mare l-a 
jucat, pe când eram în doctorantură, colaborarea cu Anna Iva-
novna Meljukova, care se ocupa cu sciţii, dar şi cu geţii.
A.B.: Dvs. a-ţi participat şi 
apoi a-ţi organizat o mulţi-
me de expediţii arheologice. 
Există una care vi s-a memo-
rat cel mai mult posibil din 
perspectiva descoperirilor 
care s-au făcut ori posibil din 
cauza unei întâmplări deose-
bite, sau au fost mai multe 
expediţii de acest gen ?
I.N.: În primul rând, din 
1965 şi până acum doar în 
doi ani nu au fost organi-
zate expediţii arheologice, 
în legătură cu evenimentele 
din Transnistria. Cele mai 
mari descoperiri care au 
fost, sigur că au fost în anul 
2012, anul acesta, când am 
descoperit aproape în între-
gime fortificaţiile cetăţii de 
la Saharna Mare. Aşa ceva, aşa monument expresiv ca acesta 
încă nu e cunoscut în sud-estul Europei. Nu spun că nu există, 
ne-a mers nouă de data aceasta, noi nu suntem vinovaţi. Au fost 
şi momente mai puţin vesele, expediţia îi expediţia, plouă, nin-
ge, studenţii se îmbolnăvesc, retrăiri, asta este...
A.B.:  Odată cu schimbarea regimului, la hotarul secolului tre-
cut, ce schimbări a suferit arheologia din spaţiul ex-sovietic?
I.N.: Da, ca să fie clar, nu există bine fără rău, este aşa un lu-
cru la noi. Destrămarea Uniunii Sovietice, din punct de vedere 
material, a avut  repulsii negative asupra arheologiei, finanţele 
fiind concentrate în mâinile statului, se alocau şi pentru săpă-
turi sume suficiente. Acum trebuie să câştigi singur subzistenţa 
şi cu cercetările tot aceeaşi chestie, deci asta e partea negativă 
pentru noi, care ne-am obişnui să ”cadă din cer”. Acum nu mai 
cade. În ce priveşte alt aspect, care îl consider eu mult mai pla-
uzibil, suntem în perioada când poţi să spui ceea ce gândeşti, se 
poate de comentat documentele primite în rezultatul cercetări-
lor arheologice aşa cum îi par cercetătorului. Asta nu înseam-
nă că cercetătorul spune adevărul, este posibilă meditaţia, este 
posibil să ai propria viziune, îi bună sau rea asta deja îi altă 
problemă, asta va arăta viitorul.

A.B.: Ce părere aveţi despre activitatea Seminarului de Arheolo-
gie în ultima perioadă de timp?
I.N.: Noi, nu demult, am sărbătorit 50 de ani de la existenţa şi acti-
vitatea Seminar de Arheologie, la care am participat şi eu în studen-
ţie şi după studenţie l-am condus până în zilele noastre. Până când 
am format catedra şi au mai venit colegi mai tineri care au timp 
pentru a se ocupa cu chestiile acestea, cu care eu m-am ocupat cu 
plăcere. Consider că asta îi una din principalele şcoli de pregătire 
a specialiştilor pentru că cum am preconizat noi această activita-
te, aici să se pregătească şi tematica temelor de licenţă şi masterat, 
să discute principalele probleme, fie greşit, fie la început mai puţin 
argumentat, dar asta este o fabrică de specialişti unde studenţi se 
învaţă să-şi spună părerea, să-şi cizeleze opiniile, greşite sau naive, 
asta îi altă problemă... încă nu se ştie cine-i naiv, studentul sau pro-
fesorul şi să nu uitaţi un singur lucru, asta mă priveşte şi pe mine. Eu 
tot timpul am folosit auditoriul studenţesc ca un câmp de experienţe 
şi dacă studentul se uita la mine, pentru că noi ne studiem reciproc 
şi asta e foarte bine, că eu nu am fost mai bun ca voi, poate mai rău, 
da, dar dacă eu văd că studentul nu se interesează de aceste lucruri, 
ar trebui să abandoneze  de această idee.
A.B.: Ce calitate, consideraţi că, trebuie să fie dominantă la un 
arheolog în devenire?
I.N.: În primul rând exigenţa, în toate punctele de vedere, nu  
numai la învăţătură, exigenţa faţă de sine, faţă de propriul com-
portament, pentru că cei care au  fost o dată în expediţie ştiu că 
ieşirea în câmp este necesară, trebuie să ai şi produse alimenta-

re, şi instrumente de lucru, 
lumea să fie pregătită pen-
tru lucru , deci, din punct 
de vedere managerial asta 
e problemă foarte serioasă, 
s-ar părea, dar acolo unde-i 
munca, studenţii cărora le 
place libertatea, asta este 
ceva normal, nu poate fi 
fără disciplină, unul aruncă 
o ţigară – se aprinde cortul, 
altul aruncă mâncare şi vin 
muşte, asta-i situaţia...
A.B.: Ce rezultate a-ţi dori 
de la studenţii ce au trecut 
pragul acestei specialităţi în 
anul 2011?
I.N.: Eu aşi zice, în genere, 
la ce mă aştept, genera-

ţia mea şi eu în particular, 
aştept formarea unei şcoli 

puternice de arheologie şi istorie veche cu specialişti care vor 
fi cunoscuţi în toată lumea şi nu doar la ei acasă. La noi să în-
tâmplă în ultimul timp că noi suntem cunoscuţi mai mult peste 
hotare decât acasă, este şi aşa ceva însă nu ni-i teamă. Doresc 
şi o scoală de istorie a Evului Mediu, Modernă şi Contemporană 
care să fie cunoscută în întreaga Europă. 
A.B.: Noi cunoaştem că dvs. aveţi un baston specific care vă în-
soţeşte pe parcursul a mai mulţi ani în expediţiile arheologice. 
Care este istoria lui? De unde s-a luat?
I.N.: Acum 36 de ani în urmă, eram la săpături, la Hansca, şi 
s-a întâmplat aşa că 5 zile a plouat, vă imaginaţi! Si studenţii 
uzi, şi corturile erau ude şi noi toţi eram uzi. Deci, din întâm-
plare, am alunecat şi am căzut. M-am ridicat ajutându-mă de 
o creangă – acest baston. Apoi mi-a venit în cap, ”i-a să-l ţin” 
şi l-am luat cu mine, i-am făcut primul cerc – prima expediţie. 
După aceea pe un drum de ţară am dat de o piesă de metal, 
dacă aţi văzut el are un cerc de la bicicletă, şi acest cerc a în-
căput numai bine la capătul lui. Deja 36 de ani fac cercuri pe 
baston... să vedem cât o să dureze...
A.B.: Vă mulţumim.

Interviu realizat de  Alexandru Beschier 
(an. II, Arheologie)

Prof. Ion Niculiţă, studenţi şi oaspeţi la Saharna Mare, iulie 2012


