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FLORIN MEDELEŢ ŞI ARHEOLOGIA DE LA
CUMPĂNA MILENIILOR
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Abstract. Florin Medeleţ (1943–2005) was a fascinating character, with an extremely complex
personality. He was a poet, a publicist, a specialist in museology, an archaeologist and a historian throughout its entire career. This article presents some of the most important elements of
his archaeological activity. His influence on this domain can be felt until today at different levels and his disciples share and enhance the spiritual legacy of their magister.

Keywords: Florin Medeleţ, Banat, archaeology, Iron Age, Dacians.

Florin Medeleţ (1943–2005) a fost o personalitate deosebit de complexă, după
cum o ilustrează diversitatea activităţilor pe care le-a desfăşurat, şi totodată un personaj fascinant pentru cei care l-au cunoscut nemijlocit sau pentru cei care au avut şansa
de a-l asculta la conferinţe sau prin intermediul emisiunilor radiofonice ori al celor
televizate. Florin Medeleţ a fost deopotrivă poet, om de cultură, publicist, muzeograf,
arheolog şi istoric. De aceea, evocarea personalităţii sale este cu atât mai dificilă1.
Totuşi, în rândurile care urmează vom încerca să schiţăm o serie de repere privind
activitatea sa arheologică la cumpăna dintre milenii, disciplină asupra căreia Florin
Medeleţ şi-a lăsat o amprentă inconfundabilă. Influenţa sa în arheologie s-a manifestat
şi continuă să fie prezentă şi astăzi pe planuri diverse şi uneori surprinzătoare.
Florin Medeleţ s-a născut la 24 aprilie 1943, la Timişoara, oraş căruia îi va
dedica o mare parte din activitatea sa ştiinţifică. Purtat de valurile vieţii, tânărul Florin
Medeleţ va absolvi Liceului “Andrei Şaguna” din Braşov, urmând, mai apoi, cursurile
Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca pe care
le-a finalizat în anul 1965, cu o teză referitoare la fortificaţiile dacice, realizată sub îndrumarea lui Hadrian Daicoviciu2.

1

Printre biografiile sau evocările referitoare la Florin Medeleţ menţionăm Lazarovici, 2004;
Idem, 2004-2005.
2
Valoarea ştiinţifică a tezei de licenţă a lui Florin Medeleţ a fost recunoscută de Hadrian
Daicoviciu care cita o serie de idei conţinute de aceasta şi comunicate de arheologul timişo-
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Fig. 1. Florin Medeleţ, alături de Gheorghe Lazarovici,
comunicând la un simpozion al arheologilor bănăţeni în anii ’80.

rean la un an după absolvire cu ocazia Sesiunii ştiinţifice a muzeelor: Daicoviciu, 1972, p.
131-133, n. 5, 7.
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Remarcat pentru inteligenţa şi acribia ştiinţifică de care a dat dovadă la seminarii, academicianul Constantin Daicoviciu l-a recomandat cu căldură directorului
Muzeului Banatului din Timişora, Prof. Marius Moga. Astfel că Florin Medeleţ a ales
o carieră de muzeograf la Muzeul Banatului din Timişoara, în ciuda faptului că media
de absolvire i-ar fi permis să îşi continue activitatea de arheolog şi istoric la Cluj. Mulţi
ani mai târziu avea să povestească unuia dintre autorii acestei evocări (A. R.) că decizia de a activa în Banat a fost determinată de dorinţa de a aborda din punct de vedere
arheologic şi istoric o regiune care constituia o pată albă, necunoscută, pe harta investigaţiilor epocii fierului din România. Pe de altă parte, la Timişoara, departe de constrângerile impuse de clişeele ştiinţifice proprii unui mare centru universitar ca cel de
la Cluj (şi unde se manifesta un soi de “feudalism” în ierarhia ştiinţifică), ar fi putut
să-şi pună în practică viziunea originală pe care o avea în legătură cu metodologia de
cercetare şi scrisul istoric, precum şi cu modul de “a face” muzeografie prin “învierea”
unor fapte de viaţă din trecut pe înţelesul publicului iubitor de istorie şi cultură.
Angajat la Muzeul Banatului, Florin Medeleţ s-a dedicat nu numai cercetării
arheologice, dar şi muzeografiei. Începând ca tânăr muzeograf, mai apoi ca şef de secţie şi director al Muzeului Banatului, a luptat atât pentru modernizarea instituţiei, cât
şi pentru dezvoltarea patrimoniului muzeal al acesteia. A realizat numeroase expoziţii
temporare, cu tematici diverse, precum şi expoziţii permanente, considerate a fi “repere”
în muzeologia anilor ’80.
Pentru Florin Medeleţ cioburile şi în general materialele arheologice nu au fost
nimic altceva decât “documente” care vorbesc (pentru cei care ştiu să le asculte) despre viaţa oamenilor din trecut. Iar reconstituirile din expoziţia de bază a Muzeului
Banatului (sanctuarul de la Parţa, casa din epoca fierului de la Remetea Mare3 etc.),
3

În condiţiile din anii ’80, când muzeele judeţene trebuiau să respecte canoanele ideologice
impuse de secţiile de propagandă ale Partidului Comunist, era greu să organizezi expoziţii care
să iasă din aceste limite şi care să atragă publicul printr-un alt mod de a prezenta istoria. Cu
toate acestea, Florin Medeleţ a reuşit acest lucru cu imaginaţie şi diplomaţie. Spre exemplu,
reconstituirea în Muzeul Banatului la scara 1/1 a casei din prima epocă a fierului de la Remetea
Mare a fost realizată inclusiv prin utilizarea unor materiale reale, “ecologice”, de pe situl arheologic menţionat. Îmi aduc aminte cum, elev fiind şi participant la săpături în vara anului 1982,
am recoltat, în frunte cu “Boss-ul”, cum îl numeam cu toţii pe Florin Medeleţ, trestie de pe
malul Begăi pentru reconstituirea acoperişului casei care avea să se ridice în muzeu conform
planului şi datelor arheologice recuperate din săpături. Altfel, în vremea aceea, astfel de materiale
nu ar fi fost posibil de procurat pe căi oficiale. Şi pentru că am menţionat diplomaţia şi tactul
de care a dat dovadă Florin Medeleţ în relaţie cu autorităţile comuniste, merită evocată o altă
întâmplare petrecută în vremea în care a fost director al Muzeului Banatului (1974–1980). În
perioada interbelică (1926), oraşul Timişoara, la fel ca alte câteva oraşe din România, a primit
în dar de la municipalitatea din Roma, în vremea regimului lui Benito Mussolini, o copie de
bronz după celebra Lupa capitolina de la Roma ca semn al originilor latine ale poporului român
şi al legăturilor istorice strânse dintre meleagurile noastre cu Italia. Retrasă de pe soclu încă
în anii războiului, după marea conflagraţie, odată cu venirea comuniştilor la putere, a existat
pericolul topirii şi distrugerii acestei statui tocmai pentru că era asociată cu dictatorul fascist.
Marius Moga, fost şef de secţie, apoi director al Muzeului Banatului în acei ani, a salvat celebrul monument (vezi şi Medeleţ, 1993a, p. 7) pe care l-a expus în lapidariul muzeului ca “mate-
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ca şi alte expoziţii tematice, temporare sau permanente, realizate de Florin Medeleţ,
vorbesc de la sine despre această concepţie. Prin toate aceste expoziţii, Florin Medeleţ
a “zugrăvit”, a creat “imagini” originale asupra trecutului în măsura în care documentele arheologice au permis acest lucru.
Începând cu anul 1990, Florin Medeleţ a organizat filiala din Timişoara a Institutului Român de Tracologie, năzuind la crearea pe această bază a unui adevărat institut de arheologie a Banatului care să coaguleze mişcarea ştiinţifică din regiune prin
realizarea unor programe de cercetare coerente şi cuprinzătoare. Din păcate aceste proiecte nu au mai fost realizate decât în mică parte.
În ceea ce priveşte concepţia istorică, Florin Medeleţ a fost mai degrabă adeptul structuralismului antropologic din prima parte a secolului 20, într-o perioadă în
care scrisul istoric din România era dominat de un soi de marxism dogmatic. Această
orientare a fost îmbrăţişată mai cu seamă la câţiva ani de la absolvire, atunci când,
împreună cu Gheorghe Lazarovici, a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea
din Viena. Perioada vieneză a constituit pentru cei doi arheologi şi istorici ai Banatului
un prilej ideal de a intra în contact cu alte orientări şi concepţii metodologice, diferite
de cele “canonice” sau “dogmatice” promovate în ţară de regimul comunist din acei
ani. Acest fapt poate fi sesizat în contribuţiile lor ulterioare care fac apel la interdisciplinaritate şi la interpretarea etno-istorică a unor “fapte” arheologice.
Florin Medeleţ a fost în primul rând un arheolog şi un istoric al Banatului. Dar
trecutul acestei regiuni, aflată la confluenţa culturilor nord-balcanice cu cele centraleuropene, a fost interpretat întodeauna la scară globală europeană. Din această perspectivă, o serie de studii rămân de actualitate, în ciuda informaţiilor acumulate ulterior şi a abordărilor mai noi.
Spre exemplu tentativa lui Florin Medeleţ de a reconstitui (pe baza izvoarelor
literare, a contextului istoric general şi din perspectiva geografiei istorice antice)
traseul expediţiei lui Alexandru cel Mare împotriva tribalilor de la Dunăre din anul
335 îHr constituie până astăzi un model important de interpretare a surselor istorice4.
În ciuda obiecţiilor aduse de unii savanţi5, rămâne meritul lui Florin Medeleţ de a fi
primul care a sesizat faptul că expediţia lui Alexandru cel Mare la Dunăre s-a desfăşurat în amonte faţă de teatrele de operaţiuni presupuse în literatura ştiinţifică anterioară, mai precis undeva în zona Porţilor de Fier.

rial didactic” pentru vizitatori. Ajungând director, Florin Medeleţ a reuşit să readucă Lupa capitolină din lapidariul muzeului pe soclul pe care se află şi astăzi în centrul Timişoarei. Într-o
noapte, Florin Medeleţ a montat statuia fără acordul autorităţilor locale care s-au trezit a doua
zi în faţa faptului împlinit, ulterior autorităţile de la Bucureşti fiind de acord cu gestul directorului muzeului timişorean. Ca urmare, statuia se află şi astăzi la locul care i se cuvine (notă
A. R.).
4
Medeleţ, 1982; varianta în germană Idem, 2002.
5
Vulpe, Zahariade, 1987, 98, 115, n. 27; Vulpe, 2001, p. 458. În legătură cu opiniile formulate
pe marginea acestui subiect şi pentru pertinenţa demonstraţiei lui Florin Medeleţ vezi şi
Rustoiu, Berecki, 2015, nota 3.
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Fig. 2. Florin Medeleţ pe şantierul arheologic de la
Remetea Mare-Gomila lui Gabor în anii ’80.

Fig. 3. Petru “Pepu” Rogozea (dreapta sus) în tabăra de corturi
de pe şantierul de la Cugir în 1978.
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Fig. 4. Imagine din timpul săpăturilor din
cetatea dacică de la Cugir din 1982.

Fig. 5. Periegheză arheologică la o mină de aur, probabil din
epoca romană, de la Răchita, com. Săsciori, jud. Alba, în 1986.
Alături de Florin Medeleţ (mijloc-sus), studenţii Florin Gogâltan (stânga-sus),
Aurel Rustoiu (dreapta-sus) şi elevul Dan Tudor Medeleţ (mijloc-jos).
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Datele oferite de arheologie au fost prelucrate şi interpretate în aceeaşi manieră. Printre exemplele citate adesea în literatura de specialitate se numără analiza marilor spirale de argint dacice6. Studiul acestor piese a început încă din vremea stagiului
vienez, pentru ca ulterior contribuţiile lui Florin Medeleţ să se extindă asupra întregului fenomen al metalurgiei argintului şi aurului din Dacia preromană7. Meritul lui
Florin Medeleţ constă mai ales în identificarea unor “ateliere” de producere ale acestor spirale din metal preţios pe baza ştanţelor folosite la realizarea ornamentelor de pe
capete. Studierea amprentelor acestor ştanţe s-a realizat pe baza mulajelor luate de
Florin Medeleţ de pe terminaţiile pieselor de acest fel aflate în muzee din ţară sau de
peste hotare. Recent, aceste contribuţii au fost deosebit de utile mediului ştiinţific odată
cu apariţia brăţărilor spiralice din aur în zona capitalei regatului dac din Munţii Orăştiei8.
De altfel, Florin Medeleţ presupunea deja în urmă cu câteva decenii posibilitarea ca în
zona Sarmizegethusei Regia să apară astfel de podoabe din aur.
Florin Medeleţ a intenţionat şi publicarea unui amplu repertoriu arheologic al
Banatului. Spre deosebire de repertoriile obişnuite, el a avut în vedere pe de o parte
recuperarea tuturor informaţiilor prezente în consemnările autorilor medievali ori din
epoca modernă. Pe de altă parte, pentru a înţelege dinamica locuirilor umane din raza
diferitelor localităţi din Banat, Florin Medeleţ a strâns informaţii dintre cele mai diverse, de natură etnografică, economică, privitoare la evoluţia vegetaţiei şi a faunei pentru a fi sesizate schimbările climatice pe perioade mari sau scurte şi relaţia acestora
cu evoluţia habitatelor etc. Această documentare a permis crearea unui fond de informaţii consistent care ar putea sta la baza unor viitoare monografii de localităţi. Din
păcate, prea puţine date au fost publicate din acest amplu proiect. Menţionăm totuşi
în acest sens repertoriul tumulilor preistorici din Banat9 şi repertoriul numismatic de
epocă La Tène pentru aceeaşi regiune10, care rămân deosebit de utile cercetării actuale.
Surselor arheologice în sine li s-a acordat o mare importanţă. Florin Medeleţ
a efectuat numeroase periegheze, materialele arheologice descoperite completând fondul documentar grupat pe localităţi. Alături de aceste cercetări de teren, Florin Medeleţ
a efectuat numeroase săpături arheologice de salvare sau sistematice atât în Banat, cât
şi în alte zone din aria intra-carpatică. Menţionăm în acest sens şantierele arheologice
care au dus la dezvelirea unor necropole ale orizontului câmpurilor de urne din Banat
(Timişoara-Fratelia, Voiteni, Peciu Nou), cele care au vizat o serie de aşezări din epoca
bronzului, din epoca fierului sau din epoci ulterioare (Corneşti, Herneacova, Remetea
Mare-Gomila lui Pituţ şi Gomila lui Gabor etc.), cele care s-au soldat cu descoperirea unor necropole celtice (Remetea Mare-Gomila lui Pituţ sau Fânânele-Dâmbu Popii
în jud. Bistriţa-Năsăud) ori cele care au fost dedicate cercetării sistematice a unor
aşezări sau cetăţi dacice (Pecica, Şoimoş, jud Arad şi Cugir, jud. Alba). Cu ocazia
tuturor acestor săpături, Florin Medeleţ a fost preocupat în mod deosebit de modul de
6

Medeleţ, 1974; Idem, 1977.
Idem, 1993b; Idem, 1994a.
8
Vezi de exemplu citări la Oberländer-Târnoveanu, 2013.
9
Medeleţ, Bugilan, 1987.
10
Medeleţ, 1994b.
7
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Fig. 6. Florin Medeleţ, alături de Gheorghe Lazin (mijloc) şi
János Németi (dreapta) la simpozionul de tracologie de la Satu Mare din 1990.
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recuperare şi înregistrare a informaţiilor arheologice, mânat fiind de ideea că arheologia este o disciplină distructivă, iar datele ştiinţifice trebuie să fie accesibile şi generaţiilor care vor urma. Pentru ca acest lucru să fie posibil, atât tehnica de săpătură,
cât şi înregistrarea informaţiilor trebuiau să fie cât mai exacte. Această concepţie a
fost ilustrată, printre altele, de documentarea săpăturilor de salvare de la TimişoaraFratelia, desfăşurate în anii 1976–197811. Marcate, în permanenţă, de imperativul salvării patrimoniului arheologic, săpăturile arheologice s-au derulat cu ajutorul câtorva
colaboratori entuziaşti. În aceste condiţii, interpretarea arheologică a unor situaţii stratigrafice a fost tributară stadiului de cunoaştere din acea perioadă însă, acribia săpăturii şi a documentării contextului arheologic a permis, peste un sfert de secol, refacerea
interpretării şi a datării unora dintre materiale.
Aceste şantiere au constituit însă şi adevărate şcoli de arheologie. Dintre şantierele arheologice coordonate de Florin Medeleţ de-a lungul anilor ’80, două ne revin
adesea în memorie. Pe acele şantiere am avut bucuria de a-l întâlni în calitate de elevi,
apoi de studenţi şi cercetători, pe arheologul din Timişoara care ne-a devenit profesor
şi mentor şi care ne-a îndrumat paşii pe calea acestei meserii. Este vorba de şantierul
arheologic de la Remetea Mare-Gomila lui Gabor şi de cel din cetatea dacică de la
Cugir, acesta din urmă condus împreună cu Ion Horaţiu Crişan, un alt mare istoric trecut la rândul lui în nefiinţă. Săpăturile arheologice menţionate au constituit şi o adevărată şcoală de viaţă, nu numai pentru cei care au devenit apoi la rândul lor arheologi, ci
şi pentru cei care au ales ulterior alte meserii (arhitecţi, medici, ingineri, şoferi, strungari etc.; dintre aceştia nu putem să nu-l menţionăm pe Sorin Coşoveanu de la Cluj,
care ar fi fost un foarte bun arheolog dacă nu şi-ar fi urmat vocaţia de arhitect, precum
şi pe Dan Tudor Medeleţ, expert în domeniul informaticii, dar care ar fi fost la rândul
său un bun savant pe tărâmul arheologiei dacă ar fi urmat calea părintelui său). Dintre
arheologii care au crescut împreună pe şantierele lui Florin Medeleţ îi amintim, alături
de autorii acestor rânduri, pe Petru “Pepu” Rogozea, Florin “Gogo” Gogâltan, Valentin
“Crusti” Cedică, Gabriel “Gabarel” Rustoiu, Adrian “Adi” Ursuţiu, Ioan “Johnny”
Bejinariu şi alţii care s-au perindat de-a lungul timpului în jurul magistrului nostru
de la Timişoara.
Toate acestea constituie argumene ale ideii că Florin Medeleţ ar fi fost probabil un excelent om de catedră. Din păcate pentru învăţământul istoric din Banat, el
nu şi-a găsit loc la Universitatea din Timişoara, accesul spre o catedră universitară
fiindu-i zădărnicit de interese meschine, “provinciale” şi invidii locale. A ţinut însă
ocazional cursuri şi conferinţe la alte universităţi de stat sau private, iar talentul său
pedagogic şi oratoric a răzbătut publicului mai larg prin intermediul emisiunilor radiofonice, al celor televizate ori prin filme documetare12. În ceea ce-i priveşte pe arheologii bănăţeni sau pe cei care au activat în alte zone dar care au fost legaţi prin cercetări

11

Idem, 1995.
Dintre acestea merită amintit documentarul “Timişoara mica Vienă”, produs pentru TVR
Timişoara de Brânduşa Armânca şi Dan Raţiu (1999), care constituie o realizare de excepţie:
a se vedea https://www.youtube.com/watch?v=5OFqf5odaqI
12
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de fenomenul arheologic din Banat, aceştia s-au bucurat cu toţii de-a lungul ultimelor
decenii de dialogul ştiinţific iniţiat de Florin Medeleţ prin organizarea conferinţelor
arheologilor bănăţeni, desfăşurate în anii ’80–90 şi la începutul anilor 2000, rând pe
rând, la Caransebeş, Buziaş, iar mai apoi la Sânnicolau Mare. Astăzi, la un deceniu după
disparţia sa, este cât se poate de clar că liantul care îi unea pe arheologii bănăţeni în cadrul acestor manifestări ştiinţifice erau personalitatea şi charisma lui Florin Medeleţ.
Alături de acribia ştiinţifică deja subliniată, Florin Medeleţ a dat dovadă şi de
un spirit literar creator încă din anii studenţiei13. A debutat literar în anul 197114 însă
dedicarea lui faţă de istorie şi arheologie a precumpănit. Totuşi, creaţia literară care
ilustrează complexa personalitate a lui Florin Medeleţ este reprezentată într-o mică
parte în antologii15 şi într-un volum propriu de poezie16.
Timişoara a onorat memoria celui care a fost arheologul, istoricul, muzeograful, poetul şi magistrul Florin Medeleţ, una din străzile oraşului purtând numele lui.
În acest context, nu putem să nu remarcăm faptul că iniţiativa unui grup de
tineri universitari de la Timişoara de a omagia memoria lui Florin Medeleţ nu reprezintă decât o reparaţie morală şi o recunoaştere a valorii contribuţiilor pe care Florin
Medeleţ le-a adus arheologiei şi istoriei Banatului în deceniile situate la cumpăna mileniilor. Iar aceste contribuţii nu au fost numai de natură ştiinţifică. Florin Medeleţ a
creat şi o adevărată şcoală de arheologie, discipolii săi ducând mai departe moştenirea
spirituală pe care magistrul timişorean a lăsat-o în urma sa.

13

Florin Medeleţ a participat la şedinţele cenaclului literar studenţesc alături de personalităţi
precum Ioan Alexandru, Augustin Buzura, Dan Culcer, Romulus Guga, Ion Iuga, Mircea
Opriţa, Nicolae Prelipceanu.
14
A debutat cu poezie, în revista Tribuna, şi în acelaşi an, cu proză, în revista Orizont.
15
În antologia Uneori zborul – şapte poeţi, Ed. Facla, 1973 (selecţie şi prezentare făcută de
către Anghel Dumbrăveanu).
16
Florin Medeleţ, De capete, de pajuri, de-ntâmplare, Ed. MODUS P.H., Reşiţa, 2003.
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Fig. 7. Florin Medeleţ, alături de Aurel Rustoiu, Gabriel Crăciunescu şi
Petre Roman, în vizită la castrul roman de la Karataš (Diana), pe
malul drept al Dunării, cu ocazia colocviului româno-sârb de la
Kladovo şi Turnu Severin din anul 1998.

Fig. 8. Florin Medeleţ împreună cu foşti “şantierişti” la nunta lui
Dan Tudor Medeleţ în anul 2001. Printre ei, Aurel Rustoiu (dreapta-sus),
Valentin Cedică (al doilea-mijloc) şi Alexandru Szentmiklósi (dreapta-jos).
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