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ION TENTIUC LA 60 DE ANI

În acest an, cunoscutul arheolog medie-
vist, muzeograf și profesor Ion Tentiuc a pă-
șit pragul celor 60 de ani, oferindu-ne ocazia 
de a omagia rodnica sa activitate în domeniul 
cercetării și valorificării mărturiilor trecutu-
lui din țara noastră.

Înainte de a ne opri asupra profilului său 
științific, edificat prin muncă asiduă timp de 
patru decenii, se cuvine să menționăm câteva 
date despre parcursul său până în momentul 
când cercetarea epocii medievale din Moldo-
va de pe ambele maluri ale Prutului a devenit 
prioritară în preocupările sale.

Ion Tentiuc s-a născut la 23 ianuarie 1957 
în satul Burlacu, din raionul Cahul, unde a 
urmat studiile primare și secundare la școala 

medie din localitate (1964-1974). În clasa a IX-a, după cum își amintește dom-
nia sa, a făcut primele „săpături arheologice”, când a răspuns îndemnului profe-
sorului de istorie Ștefan Olteanu de a merge în teren pentru a aduna materiale 
pentru muzeul școlii. Această încercare n-a fost zadarnică, întrucât a fost or-
ganizat un muzeu al școlii, transformat ulterior în Muzeul Satului Burlacu, iar 
experiența creării unui muzeu școlar de atunci i-a fost utilă mai târziu. După 
terminarea școlii, își îndeplinește serviciul militar timp de doi ani în apropiere 
de orașul Sankt Petersburg. În perioada anilor 1978-1983, urmează cursurile 
Facultății de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova, cu specia-
lizarea în arheologie, avându-i profesori pe reputații arheologi Ion Niculiță și 
Gheorghe Postică. După obţinerea licenței în anul 1983, ocupă postul de lec-
tor asistent la Catedra de istorie universală, Facultatea de Istorie și Pedagogie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, predând cursurile 
de „Istoria Orientului Antic” și „Istoria Greciei și Romei Antice”.

Din anul 1984 până în 1999, Ion Tentiuc activează în calitate de cercetător 
în domeniul arheologiei medievale în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei, 
în Secția de arheologie (1984-1991), apoi în Secția de arheologie daco-romană 
și medievală a Institutului de Arheologie și Istorie Veche (1991-1999). În ace-
astă perioadă, având afinități științifice legate de arheologia primelor secole ale 
mileniului II, își face studiile doctorale la Facultatea de Istorie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași sub îndrumarea știinţifică a distinsului medi-
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evist ieșean Victor Spinei, obținând titlul de doctor în Istorie în anul 1995 cu 
lucrarea intitulată Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI-XIII. În anul 
următor, teza de doctorat este publicată, cu același titlu, la Iași, reprezentând 
o remarcabila sinteză consacrată realităților istorice din zona centrală a Mol-
dovei în secolele XI-XIII, fiind totodată relevate interconexiuni incontestabile 
pe plan sincronic și diacronic în evoluția culturii materiale și a vieții spirituale 
ale comunităților rurale din spațiul de la răsărit de Carpați. Pasiunea și exigen-
ța pentru studierea diverselor aspecte ale habitatului rural al acestei perioade, 
premergătoare întemeierii Țării Moldovei, l-au condus spre identificarea carac-
teristicilor așezărilor, locuințelor, construcților adiacente și deslușirea în amă-
nunt a activităților cotidiene ale populației locale, bazându-se pe materialele 
adunate până la acel moment și observațiile proprii din teren, fără a ignora însă 
problemele legate de structurile social-politice și raporturile localnicilor cu alo-
genii din vecinătatea lor. Din primele rânduri ale cărții, autorul enunță poziția 
sa în contextul istoriografic de atunci, afirmând următoarele: „fiecare generație 
are dreptul să își facă o imagine proprie asupra trecutului neamului din care 
provine” (p. 7). Pentru această monografie Ion Tentiuc a obținut premiul „A. D. 
Xenopol” al Academiei Române.

În perioada anilor 1999-2006, Ion Tentiuc este conferențiar titular la Fa-
cultatea de Istorie și Relaţii Internaţionale a Universităţii Libere Internaţionale 
din Moldova, iar din octombrie 2006 și până în prezent coordonează activitatea 
Sectorului de arheologie antică în cadrul Muzeului Naţional de Arheologie și 
Istorie a Moldovei.

Începând cu primii pași în satul său de baștină din sudul Moldovei, desti-
nul l-a purtat pe căi aparte spre Chișinău, Iași, București, Tübingen, Tbilisi, 
Katowice, Cairo, Avignon ș.a. Toate aceste itinerarii ale vieții și „popasuri” de 
dezvoltare profesională au contribuit la croirea unui drum istoriografic incon-
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fundabil, iar pasiunea, determinarea și 
angajamentul pentru munca deplină l-au 
ajutat în edificarea carierei sale profesio-
nale, fără a da înapoi în faţa unor dificul-
tăți apărute pe făgașul împlinirilor.

Numeroase șantiere arheologice se 
asociază cu numele arheologului Ion 
Tentiuc, dintre care menționăm Chiștel-
niţa și Mândrești (1985), Mărculești 
(1986), Durlești-Valea Babei și Dur-
lești-La Cramă (1986-1988), Molești 
(1988-1991), Giurgiulești (1997), Mă-
năstirea Condrița (1999), Mănăstirea 
Hâncu (2001), Biserica Căușeni (2002, 
2016), Țuțora (2008), Chișinău-Biserica 
Măzărache (2010), Chișinău-Piața Ve-
che (2012), Cetatea Soroca (2013-2016), Varnița (2016) ș.a.

Cercetările arheologice sistematice sau de salvare i-au furnizat domnului 
Ion Tentiuc un bagaj informațional variat și deosebit de consistent, pe care l-a 
augmentat în mod consecvent cu date obținute ca urmare a prospectării surse-
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lor documentare și a izvoarelor cartografice aferente zonelor de studiu, rezul-
tând astfel numeroase publicații cu un conținut științific de înaltă calitate.

Unul dintre aspectele vieții spirituale, studiat în mod special de domnul 
Tentiuc, se referă la credințele religioase ale omului medieval despre viaţa de 
apoi. Domnia sa caută răspunsuri în acest sens și contribuie semnificativ la 
completarea cunoștințelor noastre despre practicile funerare din spaţiul carpa-
to-nistrean în perioada secolelor XI-XII prin valorificarea materialelor desco-
perite în perimetrul necropolei de la Molești. O practică funerară care iese în 
evidență la Molești este cea a depunerii în gropile funerare, alături de defunct, a 
unor animale, în special câini, dar și bovine și ovicaprine, practică întâlnită și în 
necropolele medievale timpurii de la Hansca-Căprăria și Hansca-Limbari.

După aproape două decenii de cercetare metodică și perseverentă de la apa-
riția primei monografii, la deplină maturitate profesională, Ion Tentiuc publi-
că cea de-a doua carte, care ne ajută să înțelegem mai bine unele probleme ale 
arheologiei și istoriei medievale timpurii ale acestui spațiu. Astfel, monografia 
Contribuții la istoria și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești 
și Molești (Chișinău, 2012) reprezintă o analiză completă și complexă a vestigi-
ilor arheologice descoperite în cuprinsul așezărilor de la Durlești (municipiul 
Chișinău) și Molești (raionul Ialoveni). Aici găsim publicarea integrală a arte-
factelor recuperate din perimetrul locuințelor, al construcțiilor gospodărești, 
precum și al complexelor meșteșugărești, cum ar fi centrul de olărie din punc-
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tul Durlești-La Vie, datat cu secolele XI-XII, vestigii care ilustrează în detaliu 
habitatul populației locale, activitățile cotidiene, resursele alimentare, bucătă-
ria cu vasele și ustensilele folosite, diversele unelte necesare vieții de zi cu zi ș.a.

Cercetător experimentat, Ion Tentiuc contribuie cu tenacitate la dezvol-
tarea unei importante direcții de studiu, anume cea a arheologiei bisericești, 
efectuând săpături arheologice de reală însemnătate în perimetrul unor vechi 
lăcașuri de cult și sporind astfel mărturiile privind viaţa spirituală a comuni-
tăţilor locale din Moldova din stânga Prutului în perioada medievală și premo-
dernă. Astfel, în vara anului 1999, Ion Tentiuc împreună cu Sergius Ciocanu au 
desfășurat cercetări în așezământul monahal de la Condrița în vederea preciză-
rii vechimii mănăstirii. De asemenea, au fost obținute date despre construcția 
celor două biserici, cu hramul Sfântul Nicolae și, respectiv, Adormirea Maicii 
Domnului, forma inițială a fundației, dimensiunile acestora ș.a. În continua-
re, cercetările arheologice din aria altor lăcașuri de cult, cum ar fi mănăstirea 
Hâncu, bisericile cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Căușeni și din 
Chișinău (biserica Măzărache) ș.a., descoperind vestigii semnificative pentru 
înțelegerea unor anumite aspecte ale vieții religioase a comunităților ortodoxe 
din Moldova.

Cercetările arheologice efectuate de Ion Tentiuc împreună cu Alexandru 
Levinschi în situl de la Buzduganii de Jos de pe Valea Ţuţorei din stânga Pru-

În fotogragie: Ion Ursu, Sergiu Musteață și Ion Tentiuc, Soroca, 2016
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tului (campania 2008) au scos la lumină complexe de locuire medievale și mor-
minte care au precedat perioada când a fost construită așa-numita „Tabără a lui 
Zamoyski”. Potrivit rezultatelor obținute, în zona vadului de la Ţuţora a existat 
o importantă așezare întemeiată anterior anului 1448, care, în secolul al XVI-
I-lea, a devenit vamă și târg domnesc, așezat atât pe partea stângă, cât și pe cea 
dreaptă a Prutului.

În anul 2012, domnul Tentiuc a coordonat cercetările arheologice din zona 
Pieței Vechi din Chișinău, efectuate sub egida Muzeului Național de Istorie a 
Moldovei, acestea fiind importante îndeosebi pentru clarificarea stratigrafiei 
așezării din secolul al XVII-lea și până în modernitate. Un plus de informații au 
fost aduse pentru stabilirea perioadei întemeierii și dezvoltării târgului în apro-
pierea colinei Măzărache. În acest context, au putut fi studiate fundațiile unor 
construcții din piatră, vestigiile unor cuptoare meșteșugărești, gropi menajere 
ș.a., recuperând o colecție impresionantă de unelte, obiecte de uz casnic, vase 
de lut sau de sticlă, monede provenite din diferite spații monetare, care între-
gesc tabloul vieții cotidiene a locuitorilor acestei așezări din evul mediu până 
în prezent.

Competenţa sa în deslușirea realităților medievale l-au recomandat, alături 
de Sergiu Musteață și Ion Ursu, pentru participarea la săpăturile arheologice 
consacrate unor cunoscute fortificații medievale moldovenești, precum impre-

Șantierul arheologic „Cetatea Soroca 2015”
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sionanta cetate de la Soroca, unde în anii 2013-2016 au fost descoperite vestigii 
relevante pentru descifrarea unor aspecte ale sistemului defensiv al Moldovei 
medievale și premoderne și ale acțiunilor politico-militare din această zonă a 
țării.

Relativ recent au fost obținute informații valoroase pentru înțelegerea rea-
lităților istorice din Moldova de la începutul secolului al XVIII-lea, și avem în 
vedere aici cercetările arheologice desfășurate în situl de la Varnița, în punctul 
considerat a fi locul taberei regelui suedez Carol XII în perioada anilor 1711-
1713. Obiectivul principal al investigațiilor a constat în identificarea și studie-
rea fundației unuia dintre edificiile din piatră ridicate de către armata suedeză 
cu ajutorul localnicilor în vara-toamna anului 1711, pe malul înalt al Nistrului, 
la doar câțiva kilometri spre nord de cetatea Bender.

În aceste pagini, se cuvine să scoatem în evidență și activitatea sa temeini-
că în domeniul muzeografiei naționale. De-a lungul anilor, domnul Tentiuc a 
organizat numeroase expoziții tematice împreună cu colegii săi de la Muzeul 
Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, între care menționăm: „La înce-
put a fost lutul...”, „Comorile trecutului”, „Ion Hîncu. Omul, personalitatea, sa-
vantul” și multe altele.

În toamna anului 1997 am avut ocazia de a-l cunoaste personal pe Ion Ten-
tiuc pe șantierul arheologic de la Giurgiulești și, apoi, la Institutul de Arheolo-
gie și Istorie Veche din cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei din Chișinău, 
unde activa ca cercetător științific superior în Secţia de arheologie antică și me-
dievală și în calitate de director al Muzeului de Arheologie și Etnografie. Dintre 
calitățile umane pe care le-am surprins la domnia sa au fost tactul, responsabili-
tatea, atenția deosebită în a înțelege aspirațiile unui tânăr la început de formare 
profesională. Aceste însușiri, alăturate pregătirii profesionale temeinice și unor 
competențe deosebite i-au asigurat înalta apreciere privind activitatea sa di-
dactică desfășurată în universitățile din Chișinău și Cahul, mărturie elocventă 
fiind premiile acordate, cum ar fi cele din partea Universității Libere Internați-
onale din Moldova „pentru merite în orientarea științifică a studenților” (2001 
și 2002).

Sărbătorirea domnului Ion Tentiuc la împlinirea a 60 de ani de viaţă rodni-
că oferă un prilej fericit prietenilor și colegilor să îi ureze din inimă un călduros 
LA MULȚI ANI cu sănătate, putere de muncă și noi realizări pe tărâmul arhe-
ologiei.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău


