ANIVERSARIA
PROFESORUL MIRCEA BABEȘ LA 75 DE ANI
Profesorul Mircea Babeș, unul dintre cei
mai cunoscuți arheologi români în Europa, a
împlinit de curând frumoasa vârstă de 75 de
ani. Momentul aniversar constituie un bun
prilej pentru a omagia un reputat cercetător
și un om deosebit.
Născut la 13 decembrie 1941, profesorul Mircea Babeș provine dintr-o familie
de intelectuali: mama profesoară, iar tatăl
inginer minier. După absolvirea Liceului „Dimitrie Cantemir” din capitala României, urmează cursurile Facultății de Istorie a Universității din București
(1959-1964), unde a avut șansa să fie îndrumat de profesori de mare valoare,
simțindu-se ataşat, mai cu seamă, de Ion Nestor, pentru care și astăzi păstrează
mult respect și considerație. Încheindu-și cu brio studiile universitare, promițătorul tânăr a fost angajat la Institutul de Arheologie din București, parcurgând
toate treptele carierei academice: de la ipostaza de arheolog stagiar pînă la cea
de cercetător științific principal I. În paralel, în perioada 1996-2007 a activat
și ca profesor titular de arheologie la Facultatea de Istorie a Universității din
București, unde, dincolo de prodigioasa activitate dăscălească, dar şi de conducere, a fondat prestigioasa bibliotecă a Seminarului „Vasile Pârvan”.
Îndrumat de Ion Nestor, Mircea Babeș
s-a specializat, în primul rând, în istoria și
cultura triburilor bastarne, ale căror urme
arheologice în spațiul est-carpatic au fost
identificate cu cultura Poieneşti-Lukaşevka. În anul 1971, la recomandarea lui Ion
Nestor, a devenit bursier al fundației Alexander von Humboldt la Universitatea din
Saarbrücken, avându-l drept conducător pe
reputatul savant german Rolf Hachmann.
Teza de doctorat, intitulată Moldova centrală și de nord în secolele II-I î.e.n., începută
sub conducerea profesorului Ion Nestor, a
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fost încheiată (1978) după moartea prematură a mentorului său, sub îndrumarea
lui Dumitru Berciu.
În calitate de bursier, iar mai târziu
și de fost bursier al fundației Humboldt,
efectuând mai multe deplasări în RFG,
RDG, Danemarca și Polonia, Mircea
Babeș a avut deosebita ocazie să studieze
la fața locului toate aspectele legate de așa-numiții bastarni, remarcând că
în ultimele două secole ale erei păgâne s-au produs mai multe deplasări de
populații din Europa Central-Nordică spre regiunea est-carpatică. Rezultatul
acestor investigații s-au materializat, așa cum remarcam, prin teza sa de doctorat și monografia Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi
Geburt, editată la Bonn în anul 1993 și distinsă de Academia Română cu premiul „Vasile Pârvan“.
Arheolog și pasionat istoric, Mircea Babeș și-a concentrat activitatea mai
ales asupra epocii Latène și celei romane. Studiile sale reflectă un interes deosebit pentru diverse aspecte ale culturii Poieneşti-Lukaşevka, ale culturii geto-dacice clasice şi ale dacilor liberi, abordând probleme-cheie precum cele ale
originii culturilor, ale reperelor cronologice, ale riturilor și ritualurilor funerare
etc. În ultimii ani a acordat o atenție specială istoriei arheologii românești, publicând mai multe studii și articole referitoare la acest subiect.
Făcând parte din pleiada celor mai de seamă specialiști ai epocii Latène și
romane din spațiul nord-vest-pontic, profesorul Mircea Babeș s-a implicat în realizarea mai multor proiecte naționale și internaționale de o mare importanță,
cum ar fi, spre exemplu, elaborarea unui şir de compartimente din tratatul academic Istoria
Românilor (vol. I, 2001), Istoria
Arheologiei şi istoriei vechi a României și în celebra enciclopedie
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (HOOPS²).
Activitatea științifică a profesorului Mircea Babeș cuprinde, de asemenea, numeroase
comunicări la conferințe naționale și internaționale, re-
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feratele sale fiind întotdeauna înalt apreciate (Berlin 1970, 1979, 1994, 1998,
2000,2003, 2004, Frankfurt am Main 1970, 1980, Dresda 1973, Schwerin
1973, Xanthi 1984, Chișinău 1990, Roma 1993, 2007, Viena 2001, Budapesta
2001, 2005, Freiburg 2007, Bad Bevensen 2011 etc.).
Valoarea publicațiilor, dar și calitățile deosebite ale profesorului Mircea Babeș sunt apreciate prin diferite distincții pe care le-a primit de-a lungului carierei sale științifice: membru corespondent al Institutului Arheologic German
(DAI); membrul al Consiliului Științific al Bericht der Römisch-Germanischen
Kommision (Frankfurt am Main); membru al Consiliului Permanent al Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale de Științe Pre- și Protoistorice; membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iași; președinte de onoare al
Clubului Humboldt din România etc.
În ceea ce privește săpăturile arheologice, de-a lungul prodigioasei cariere
științifice, Mircea Babeș a efectuat cercetări sistematice sau de salvare în
numeroase situri, amintindu-le aici pe cele de la Fântânele, jud. Teleorman;
Romula, jud. Olt, Ghelăiești, jud. Neamț; Borosești, jud. Iași; Poienești, jud.
Vaslui, Enisala, jud. Tulcea; Cârlomănești, jud. Buzău, Zimnicea, jud. Giurgiu etc.
Profesorul Mircea Babeș a fost unul dintre cei mai receptivi cercetători din
România, care au pus bazele colaborării dintre instituțiile academice din România și R. Moldova. În acest sens, mai cu seamă după destrămarea URSS, el a
efectuat mai multe deplasări în R. Moldova, onorând cu prezența sa mai multe
simpozioane științifice, dar și săpături arheologice (Butuceni, Saharna, Orheiul
Vechi etc.), organizate de către colegii de la Universitatea de Stat din Chișinău
și de către cei de la Academia de Științe a Moldovei. În afară de aceste participări, profesorul Mircea Babeș, cu multă generozitate și receptivitate, a ajutat
colegii mai tineri din stânga Prutului, inclusiv pe autorul acestor rânduri.
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Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, Profesorul Mircea Babeș mi-a
încredințat pentru cercetare materialele dobândite de Domnia Sa în rezultatul
cercetărilor din necropola de tip Poienești-Lukaševka de la Borosești (unele
dintre ele inedite). Totodată, am beneficiat de sugestii și recomandări din partea profesorului Mircea Babeș, oferindu-mi-se, cu cea mai mare amabilitate, documentația de șantier și lucrări din bogata sa bibliotecă. Urmează în curând,
ca rezultat al cercetărilor întreprinse, să publicăm monografia dedicată descoperirilor din sec. II-I a. Chr. de la Borosești. De asemenea, pe durata stagiului
de doctorat, la recomandarea Domniei sale, am beneficiat de o bursă a fundației DAAD, iar mai recent, grație recomandării profesorului Mircea Babeș, am
devenit bursier al fundației Alexander von Humboldt, fapt pentru care țin să-i
mulțumesc încă odată.
La această aniversare, permiteți-ne, Domnule Profesor, în numele arheologilor din R. Moldova, dar și al colegilor din România, Danemarca, Germania,
Polonia și Cehia, care au avut ocazia de-a Vă cunoaște, să Vă urăm multă sănătate, bucurie și putere de muncă.
LA MULȚI ANI!
Dr. Vasile Iarmulschi
13.04.2017

