
TEZAURUL DI� GU�OI

Primul job, după facultate, l-am avut printre
ţânţari: profesor de istorie şi de latină la Ju-
rilovca, în Deltă.  Predam nu doar istorie şi l -
a  tină, ci şi economie, educaţie cetăţenească,
cum se numea pe atunci... A fost o experienţă
interesantă, pentru că era o comunitate aparte,
de ruşi lipoveni, creştini ortodocşi de rit vechi,
care-i considerau pe toţi ceilalţi ca fiind nişte
eretici. Mai era prezent acolo un alt fenomen,
pe care nu l-am întâlnit în altă parte. Cei mai
mulţi bărbaţi erau plecaţi în flota de pescuit a
României de la acea perioadă. Copiii trăiau
numai cu mamele, iar dacă-l întrebai pe unul
„al cui eşti?”, rostea numele mamei. �umai că
această ciudăţenie sociologică mi-a creat pr o -
bleme foarte mari: nimeni nu voia să ia în
gazdă un bărbat tânăr, singur. Aşa că la început
am stat vreo trei sau patru luni la camera de
oaspeţi a Consiliului Comunal, un loc unde ve-
neau tot felul de activişti şi nu toţi erau sim-
patici ori curaţi. Ah, ce neplăcut! �umai că
după această perioadă de suferinţe... fizice,
de-a dreptul, am găsit această familie care
ieşise din comunitate. Erau lipoveni, dar se
convertiseră la un cult neoprotestant. Ei m-au
primit în gazdă, ceea ce i-a dat ocazia pri-
marului, care nu fusese în stare să-mi asigure o
cazare decentă, să mă reclame că stau la o f a -
mi lie de adventişti. Or, erau nişte oameni de
toată isprava, cu care am discutat multe, şi care
m-au făcut să înţeleg multe, inclusiv „Sindro-
mul convertitului”, de care suferă mulţi dintre
cei care trec prin astfel de schimbări, între-
bându-se dacă alegerea pe care au făcut-o este
cea mai bună. Ei mă puneau de pildă să citesc
pasaje din Biblia slavonă, pe care o aveau în
casă, o lucrare de secol XVII, pentru a vedea
dacă ele corespund cu ce scrie în Biblia neo-
protestantă, editată în rusă, în Statele Unite.
Aveau temerea că aceasta din urmă nu ar fi o
Biblie „adevărată”. Sigur că cele două Biblii
se suprapuneau. Iar asta îi liniştea. 

La Jurilovca 

am văzut pe viu cum se face cărămida nearsă,

din pământ şi paie, cum e o baie lipovenească,
de fapt o saună. Cum era viaţa de profesor? �u
m-am putut abţine, am făcut şi săpături arheo-
logice. Colindam toate râpele, pentru că nu  e -
xistă loc mai bun să vezi ce ascunde un teren.
Iar la marginea satului era un loc unde se ex-
trăgea lut, necesar la fabricarea celebrului
chirpici. Iar în gropile din care au scos pămân-
tul am văzut morminte dacice din perioadă ro-
mană, de unde am extras material foarte
interesant: ceramică dacică lucrată cu mâna,
dar şi ceramică dacică romană. Am făcut săpă-
turi şi la o cetate aflată la 6 kilometri de Ju-
rilovca, o cetate care a fost cel mai vechi oraş
de pe t e ri t oriul României, menţionat de un
izvor istoric. Se chema „Orgame“, în secolul
al VI-lea înainte de Hristos. Am făcut şi săpă-
turi în gunoi. Era o groapă la marginea satului
şi acolo am găsit „monede-săgeată“ din
aceeaşi perioadă. Societatea aceea avea ca zei-
tate principală pe Apolo. Poate mai ţineţi
minte, din „Iliada”, că Apolo era zeul care
răspândea şi vindeca, prin săgeţi, ciuma. Ei
bine, grecii din Dobrogea şi-au bătut primele
monede din bronz în formă de vârf de săgeată,
în cinstea divi nităţii chemate să-i protejeze. Lo-
calnicii găsi seră deja un tezaur, după Primul
Război Mondial. Iar bunicul unuia dintre elevii
mei ţinuse acest tezaur în podul casei, până a
murit. Moştenitorii aruncaseră monedele la
gunoi cu câteva luni înainte de a ajunge eu la
Jurilovca. �umai că eu am declanşat o mică
anchetă: primisem o astfel de monedă de la
acel elev al meu, care mi-a povestit şi că fa-
milia aruncase restul la gunoi. „Ştii unde?”
„Da, ştiu unde!” A doua zi, era o zi de marţi,
după ce am terminat orele, m-am dus cu toţi
copiii la groapa de gunoi de la marginea satu-
lui şi am făcut săpături. Copilul respectiv avea
o memorie fotografică extraordinară. Exact în
locul pe care mi l-a indicat, am găsit, în
adâncime, monedele-vârf-de-săgeată. Iar de-
scoperirea aceea, faptul că am discutat-o cu ei,
i-a ajutat pe copii să înţeleagă noţiunea timpu-
lui şi felul în care ne raportăm noi, ca specie
umană, la el. Ceea ce nu e puţin, mai ales dacă
ţinem cont că ei veneau din familii cu un nivel
de cultură foarte redus. 

Cred că tuturor copiilor le-ar plăcea să
meargă în expediţii, cu profesorii lor. �u le-am

spus niciodată elevilor că manualele lor conţin
informaţii mistificate, dar încercam să le
prezint faptele cât mai aproape de realitatea is-
torică; cât se poate, omeneşte, de corect. Am
încercat să-i determin pe copii să reţină ce e
mai important: că oamenii care ne-au precedat
au fost şi ei ca şi noi. Au avut nevoi, au avut
probleme, au încercat să le rezolve... Să le dau
sentimentul că nu suntem singuri, că lumea nu
începe şi nu se termină cu noi. Aveam în faţă
exemplul propriului meu profesor de istorie,
din perioada în care eram elev de gimnaziu, la
Ştei. 

�ordul Dobrogei
este o zonă fantastică

Dunărea, împreună cu Marea �eagră, au de-
schis spaţiul spre lume. Tocmai de aceea în
nordul Dobrogei am găsit foarte multe monede
bizantine. Am şi scris un articol; nu vreau să
par lipsit de modestie, dar acel articol des chi -
dea o fereastră spre ce s-a întâmplat în această
zonă, din punct de vedere strategic, pentru
România, pentru Europa. În Evul Mediu, se co -
lele XIII-XIV, zona aceasta era una de impor-
tanţă mondială. Era zona de contact pentru
Europa occidentală cu lumea mediterane eană,
Europa de �ord şi Asia. Ceva irepetabil. Arti-
colul pe care l-am publicat a atras atenţia
colegilor mei. Iar şefa cabinetului numismatic,
doamna Constanţa Ştirbu, mi-a propus să vin
la Mu zeul �aţional de Istorie. Am oscilat, un
timp destul de lung. Aveam o viaţă frumoasă la
Tulcea... Dar cum soţia mea a venit la Bu-
cureşti cu primul meu fiu, a trebuit să gă sesc şi
eu o soluţie. Aşa că în 1980 am venit la Muzeul
�aţional de Istorie al României (M.�.I.R.).
Unde am continuat ce începusem  la Tulcea. În
plus, pentru că am studiat limba persană timp
de doi ani, puteam să citesc în arabă, ceea ce
mi-a permis să mă ocup şi de lucruri mai exo-
tice: monedele tătarilor, cele balcanice. 

Ştei - experienţe extraordinare

M-am născut în 1950, la Bucureşti, Până la
3 ani am stat la Constanţa. Apoi, familia s-a
mutat la Ştei, viitorul oraş Dr. Petru Groza din
judeţul Bihor. În capătul celălalt al ţării. 

Ernest Oberländer-Târnoveanu
personalitate de prim rang a României,

„a debutat” pe scena  arheologiei

din judeţul Tulcea

Înzestrat cu un acut simţ al realităţii, dar şi plin de duh, îl surprindem aici,
într-o suită de confesiuni, care, dincolo de inedit,

fac cunoştinţă cititorului cu evenimente din trecutul nostru recent
relatate în chip personal  
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Tatăl meu lucra la una din celebrele „firme”
care au marcat istoria României postbelice,
SOVROM, mai întâi la Canalul Dunăre-Marea
�eagră. Apoi, când acea lucrare  s-a oprit, în
anii ’50, din cauza catastrofei economice pe
care o provocase, muncitorii au fost trimişi să
construiască un nou oraş pentru lucrătorii care
ur mau să ex ploateze uraniul din Munţii
Apuseni, în judeţul Bihor. 

Ştei a însemnat o adevărată experienţă de
pionierat, pentru că oraşul nu exista decât pe
planşeta arhitecţilor. Iar existenţa era de-a
dreptul spartană. Mai întâi am stat într-o
baracă cu o singură cameră, împreună cu
fratele meu, care era cu aproape doi ani mai
mic... Apoi, din motive obiective, a trebuit să ne
mutăm. Am fost invadaţi de ploşniţe. Fratele
meu era foarte blond, cu ochi albaştri, cu
pielea foarte albă, şi, în mod ciudat, era zi de zi
cu pielea plină de bubiţe roşii. Sigur că s-a lă-
murit până la urmă misterul bubiţelor roşii:
aveam ploşniţe! Aşa că ne-am mutat într-o altă
baracă, mai confortabilă, cu două camere şi o
bucătărie... Iar în 1955 ne-am mutat în primele
blocuri construite în Ştei. Oraşul era una din
localităţile noi din vremea comunismului, pe un
câmp unde se cultiva înainte varză. 

Şi-mi amintesc că, la început, când Crişul
ieşea din matcă, nu puteam nici să trecem
strada, pentru că apa curgea pe stradă ca şi
cum ar fi fost un râu! A fost o copilărie foarte
specială, într-un permanent şantier! Zona era
absolut minunată! De jur împrejur erau păduri,
şi am început să le cutreier de pe la vârsta de  
5-6  ani. �u-mi era frică de nimic. Ulterior am
aflat că există şi lupi, există şi urşi, mergeam
vara, iarna în pădure, nu ne oprea nimic sau
pe malul Crişului. Din aprilie începeam să
facem baie, era apa aşa de caldă, o simţeam
aproape fierbinte pe piele! Dar nu a fost doar
experienţa aceasta de pionierat, de oameni
care fac ceva - acolo unde nu se află nimic. A
fost şi o experienţă colonială. De ce colonială?
La Ştei existau consilieri sovietici, dar şi o gar-
nizoană sovietică şi totul era împărţit
„frăţeşte” în oraş. Adică: aceşti consilieri so-
vietici aveau un m a gazin; românii, care erau
câteva mii, aveau şi ei un magazin. Consilierii
sovietici aveau o casă de cultură, cu cine-
matograf; românii aveau şi ei o casă de cul-
tură, mai mică, cu cinematograf. Sovieticii
aveau o şcoală, românii aveau o şcoală. Săr-
bătoream 7 noiembrie (n.r. – ziua „Marii Rev-
oluţii Bolşevice”) cu mare fast, iar pe strada
principală, care se numea „Vladimir Ilici
Lenin”, circulaţia automobilelor era interzisă...
Bine, în anii ’50-’60, când trecea un automobil
pe stradă, ieşeau să-l vadă toţi copiii. Această
experienţă a fost foarte interesantă şi m-a mar-
cat, dintr-un anume punct de vedere. Şi m-a
marcat, cred, această situaţie pe care o
simţeam ca pe o uriaşă nedreptate... 

Cum a fost când ruşii au plecat? Îmi amintesc
perfect reacţia tatălui meu. Era 1958, iar gar-
nizoana militară era la numai 100 de metri de
blocul în care locuiam. Era înconjurată de un
gard foarte înalt. Ştiam cu toţii că era o unitate
de tancuri. Iar într-o dimineaţă, îl aud pe tata,
care era la geam: „ - �u mai sunt aici!”. Chiar
dacă eram la numai 100 de metri, nu auziserăm
nimic! Mult mai târziu am realizat ce perfor-
manţă făcuseră ruşii. Era un regiment de in-
fanterie motorizată şi tancuri, ceea ce

înseamnă o cantitate uriaşă de material rulant,
care face, evident, foarte mult zgomot. Dar au
plecat atât de silenţios... �u mi-aş fi putut
închipui vreodată că o unitate de asemenea di-
mensiuni poate dispărea atât de tăcut. Luând
în plus cu ei totul: au rămas în urmă doar fun-
daţiile barăcilor şi arestul garnizoanei, care
era din cărămidă. În rest, totul: uşi, ferestre,
ţiglele de pe acoperiş, totul a dispărut!

Cum spuneam, Ştei a era un oraş mic, dar am
avut profesori de foarte bună calitate! Veniseră
prin repartiţie, oameni tineri în marea lor ma-
joritate. În afară de o doamnă care preda l a -
 tină, franceză şi germană. Fusese călugăriţă
catolică, iar când comuniştii au închis mănăs -

tirile catolice în anii ’50, a trebuit să se repro-
fileze rapid. Una peste alta, am făcut o şcoală
foarte serioasă în orăşelul acela. În plus, era
biblioteca. La 8.000 de locuitori erau peste
25.000 de cărţi şi găseam acolo lucrări pe care
ulterior le-am mai găsit doar în biblioteci mari
la care am avut acces după ce am devenit stu-
dent

În bibliotecă s-a născut pasiunea 
pentru istorie

La sfârşitul clasei I am împrumutat o carte
semnată de un arheolog egiptean, Zaharia
Goneim: „Piramida îngropată”. Era vorba de
prima piramidă, a faraonului Djoser, care f u -
sese iniţial considerat mitic, dar care s-a
dovedit ulterior că a existat în carne şi oase şi
care, la începuturile Regatului Vechi, acum
vreo 5.000 de ani, a construit prima piramidă.
O piramidă în trepte, abia ulterior procesul s-
a perfecţionat, iar piramidele au devenit ceea
ce ştim noi astăzi. Şi tot în vremea lui Djoser a
existat un alt personaj mitic, creator de civi-
lizaţie, Imhotep, considerat (cel puţin un timp)
a fi des  c operitorul matematicii, scrierii,
geometriei, i se atribuiau foarte multe cunoşt-
inţe. Cu siguranţă, cartea aceea, despre de-
scoperirea piramidei lui Djoser, m-a marcat.
Mai târziu am citit şi jurnale de călătorie, in-
clusiv jurnalul unui etnograf rus, Mikluho Mak-
lai, alt jurnal, al căpitanului Cook, şi sigur că,
la anii aceia, nimic nu-mi doream mai mult

decât să fiu explorator. Mi-a trecut mai târziu,
când am constatat că toate locurile interesante
erau infestate de ţânţari...

Pe lângă istorie aveam şi o pasiune (o mai
am şi acum, dar după 60 de ani multe lucruri
nu mai sunt la fel de arzătoare ca în anii co -
pilăriei şi adolescenţei) pentru foc şi explozi-
bil. 
S-au întâmplat multe păţanii din cauza asta. Aţi
dat şi foc la casă, cum se spune? Era cât pe ce,
de vreo două ori. Până la urmă am aprins
numai perdelele. Şi nu au fost alte urmări. Iar
mai târziu m-a fascinat chimia, am şi ajuns prin
clasa a XI-a la faza judeţeană a Olimpiadei. Şi

mai eram interesat de natură, în general: ani-
male, natură, plante, geologie. Iar zona în care
am crescut era cum nu se poate mai potrivită ca
să explorez. De jur-împrejurul oraşului erau
păduri minunate, ape, un context geologic
foarte interesant, sud-vestul Munţilor Apuseni e
foarte complicat, cu minereuri şi mi ne rale
multe şi rare... Am avut o copilărie feri cită,
chiar dacă viaţa nu era deloc uşoară nici
atunci.  Am citit de la început istorie, antică şi
medievală. Am citit însă şi Jules Verne, care
m-a influenţat uneori în pozne foarte pericu-
loase... 

Doamna profesoară Lali, fosta
călugăriţă

Profesoara mea de latină, doamna Lali, fosta
călugăriţă, ne obliga să conversăm în latină. A
încercat să ne insufle ideea că era o limbă vie
şi că poţi să comunici în latină. Ceea ce am şi
făcut, mai târziu, în viaţă, în diverse contexte.
�u învăţam doar ce era în manual, ci şi multe
cuvinte şi expresii uzuale, iar asta m-a ajutat
mai târziu să învăţ şi alte limbi romanice. Am
mai învăţat franceza şi rusa. Ştiam de acasă
maghiară. La facultate am urmat cursuri de en-
gleză, spaniolă, italiană. Astăzi, încă pot co-
munica destul de fluent în cinci limbi, dintre
care şi două mai exotice: maghiara şi bulgara. 
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Am învăţat bulgara...la bucătărie

După facultate, m-a pasionat numismatica,
iar în 1975, directorul Muzeului din Tulcea,
domnul Simion Gavrilă, un om extraordinar,
mi-a cerut să vin la Muzeu să mă ocup de
colecţia pe care o avea acolo, să o inventariez,
să o studiez. Era o colecţie destul de mare:
40.000 de piese, de la monede greceşti până la
monede orientale. Şi aşa am început să fiu in-
teresat de istoria Bizanţului, de arheologia şi

numismatica bizantină. Iar dacă te ocupi de
Bizanţ, trebuie să te ocupi şi de istoria me-
dievală a Balcanilor. Şi atunci am fost obligat
să-nvăţ bulgăreşte, ca să pot citi, dar şi ca să
pot comunica mai bine cu colegii din Bulgaria.
Şi am învăţat o bulgară vie şi plastică de la
televizor. 

În anii ’80, copiii mei erau mici, iar printre
sarcinile pe care le aveam în fa milie era aceea
de a spăla vase. Când veneam de la serviciu,
mă aştepta un morman de vase de spălat.
Aveam un televizor în bucătărie, stăteam cu
spatele şi încercam să înţeleg fără să mă uit.
Televiziunea bulgară avea, în anii ’80, pro-
grame foarte interesante. Sigur, făcusem mai
înainte şi slavă veche, în facultate, iar asta m-
a ajutat. 

Să ne întoarcem la Ştei,

unde am început liceul în 1966, am fost prima
generaţie care nu a mai dat examen la finalul
clasei a VIII-a, ci am dat direct admiterea la
liceu. Am făcut la tină, limbi moderne, iar în
1970 am terminat. Am vrut să mă duc la Isto-
rie la Cluj, am trimis o scrisoare, prin care îi
anunţam că aş vrea să urmez Arheologia. Mai
am şi astăzi răspunsul lui Hadrian Daicoviciu,
decanul de la Cluj, care îmi spunea că acolo
nu există această specializare. Aşa că am ajuns
la Bucureşti. �ici aici nu se făcea arheologie

instituţional, dar din primul an puteam merge
pe şantierul de la Histria, ceea ce a fost un
lucru extraordinar! Şi tot din primul an am fost
în practică la Institutul Arheologic Român şi
îmi dau seama acum că am amintiri foarte in-
teresante pentru istoria arheologiei româneşti.
Am cunoscut acolo oameni care sunt consider-
aţi azi nume clasice: de la Emil Condurachi,
care mi-a fost şi profesor, Dionisie Pippidi,
profesorul cu care am dat şi lucrarea de Li-
cenţă, Dumitru Tudor, marele profesor Ioan

�estor, Petre şi Gheorghe Diaconu, Sebastian
Morintz, Petre Alexandrescu... La Histria,
toată apa era adusă cu sacaua trasă de un
măgăruş. Erau şerpi, ţânţari cât cuprinde... 

Ca să intru la Facultatea de Istorie, am
susţinut un examen de admitere extrem de
drastic: eram 16 pe un loc. Ţin minte şi acum
ce subiecte au fost la admitere. Primul era
„Cauzele care au declanşat Primul Război
Mondial”, iar al doilea – „Revoluţia burgheză
din Anglia”. Iar la Istoria României am avut
„Reformele lui Al. I. Cuza” şi „Dictatura rega -
lă şi dictatura legionară 1940-1941”. �-am in-
trat cu o notă extraordinară: am avut, cred,
vreo 7,66. Dar, până la sfârşitul facultăţii, i e -
rarhia se schimbase radical: cel care intrase
cu cea mai mare notă abia dacă a reuşit să ter-
mine, în timp ce mulţi dintre cei cu note mici
la admitere au devenit foarte buni. �u doar
pentru că erau foarte sârguincioşi, ci şi pentru
că aveau chemare... 

Pe şantier la Histria. Căsătoria

Până la sfârşitul facultăţii am fost în fiecare
vară la Histria. Mergeam pe jos, de fiecare
dată, câte 11 kilometri de la cea mai apropiată
staţie de autobuz, cu rucsacul în spinare, bagaj
care să-mi ajungă o lună şi ceva de stat pe
şantier. 

La Histria existau deja mai multe construcţii
făcute începând încă din epoca lui Vasile Pâr-
van, primul istoric care a deschis şantierul, în
1914. Sunt construcţii realizate din piatra re-

cuperată de pe şantier şi acolo stau cercetă-
torii împreună cu studenţii lor. Una dintre
aceste construcţii, o casă în stil mediteraneean,
fusese botezată de arheologul Vasile Ca-
narache, director la Muzeul din Constanţa,
„Mixindril“. �u ştiu nici azi ce înseamnă, dar
ştiu că era un termen preluat din limba
ţigănească şi care desemna ceva mai bizar şi
mai puţin de dorit. Iar eu acolo stăteam, la
„Mixindril”. Cum era în acea tabără de arhe-
ologie? Una din cele mai mari probleme era
cea a apei. De la apa de băut până la apa
necesară igienei corporale. Toată apa era
adusă din sat, cu sacaua trasă de un măgăruş.
Erau şerpi, ţânţari cât cuprinde... Cu toate
astea, Histria e unul din locurile cele mai fru-
moase în care am trăit şi unde am cunoscut-o
de altfel şi pe soţia mea. Şi e un loc de care
suntem şi astăzi foarte foarte legaţi. 
Eu eram deja student în anul al II-lea. După

sesiune mă dusesem pe-acasă în anul respectiv,
aşa că am ajuns pe şantier cu o cutie de prăji-
turi făcute de mama, la Ştei. Când am ajuns,
era după-amiază spre seară. Iar casa era
plină, pentru că studenţii, întotdeauna, după-
amiaza se odihneau o oră, două, după care
urmau un fel de seminarii. Acolo învăţam tot
ce nu se putea învăţa la facultate. Se pornea de
la des coperirile noastre de peste zi şi se făceau
cursuri de istorie greacă, istorie romană, cur-
suri de arheologie, studiu de ceramică, epi-
grafie (n.r. – disciplină auxiliară a istoriei care
se ocupă cu descifrarea şi cu interpretarea in-
scripţiilor vechi, făcute de obicei pe piatră,
metal, lemn)... Când am ajuns, era un cârd de
studente frumuşele din anul I, cărora le-am
oferit, desigur, prăjituri. Ceea ce mi-a atras
imediat simpatia fetelor, care trăiau, la fel ca
toţi ceilalţi, o viaţă foarte spartană: cu trezit
la 5 dimineaţa, pentru a avea timp să mâncăm
ceva şi a ajunge la 6 „pe săpătură”. Mâncam
ce ni se dădea: era o bucătăreasă angajată
acolo, care făcea şi ea ce putea să ne
hrănească. �u mureai de foame, dar nici nu
erai răsfăţat cu bunătăţuri. Iar pe soţia mea
aşa am cucerit-o, cu prăjituri. 

La Histria se sapă din 1914

încontinuu, cu mici întreruperi. �u s-a săpat în
1917-1919, adică în Primul Război Mondial şi
imediat după. Şantierul arheologic e o boală
care te prinde uşor şi de care nu mai scapi
niciodată. Sigur că toţi studenţii de anul I la
Istorie consideră, întotdeauna, că singura
meserie pe care pot să o practice este arheolo-
gia. Că vor des coperi comori precum cea a lui
Tutankamon în fiecare zi... Or, lucrurile astea
se întâmplă foarte, foarte rar. Sigur, poate să
apară şi şansa de a găsi ceva deosebit, dar în
general arheologia trebuie să descifreze detalii
legate de viaţa celor care au trăit înaintea
noastră pe acest pământ şi să reconstituie uni-
versul acela din puţinele dovezi materiale care
sunt găsite. 

Acest material a apărut datorită amabilităţii
domnului Ernest Oberlander,

pentru care îi rămânem îndatoraţi
(Cu o vizită la Tulcea, unde este aşteptat  ca

un oaspete drag)
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