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O VIAŢĂ DEDICATĂ 
ARHEOLOGIEI ROMÂNEŞTI

Ne-a părăsit încă unul din cercetătorii de 
seamă ai preistoriei României. Mi-a fost 

prieten și coleg de grupă în anii facultăţii. Așa am 
rămas până la sfârșit. În ciuda suferinţelor care i-au 
răpit zece ani din viaţă în vremea regimului totali-
tar al anilor ’50, nu și-a abandonat speranţa de a-și 
relua activitatea de cercetare a antichităţilor ţării 
noastre, fapt care i s-a și împlinit cu prisosinţă. Prin 
multiplele săpături și cercetări pe care le-a întreprins 
de-alungul unei jumătăţi de veac a devenit unul 
dintre cei mai bine cunoscuţi arheologi, atât în ţară 
cât și în străinătate. O dovedește prodigioasa listă de 
lucrări tipărite și de participări la reuniuni de speci-
alitate care i-au adus meritele cuvenite.

S-a născut la 28 decembrie 1930 la Conop, 
judeţul Arad, sat pe Mureș, la poalele Munţilor 
Zărandului. Părinţii, Vasile și Frona Boroneanţ, 
familie românească, proprietari de pământ i-au 
asigurat tânărului Vasile condiţiile necesare pentru 
învăţământ. După absolvirea liceului tehnic și eco-
nomic din Lipova, în 1950, nesimţindu-se atras 
de activitatea pro�lului școlii urmate, s-a înscris, 
în toamna aceluiași an, la Facultatea de Istorie a 
Universităţii din București, domeniu spre care îl 
îndemna pasiunea pentru cunoașterea trecutu-
lui ţării noastre. A absolvit-o în 1954, dar chiar 
când urma să-și susţină examenul de licenţă a fost 
arestat și condamnat la 16 ani de muncă silnică 
pentru crimă împotriva ordinii sociale a regimului 
marxist-leninist. După o detenţie foarte grea care 
l-a purtat prin închisorile din Jilava, Lugoj, Aiud, 
Salcia și Insula Mare a Brăilei, a fost eliberat, în 
urma amnistiei generale, în 1964.

Profesorii care îl apreciaseră ca student și ca 
ghid în Muzeul Naţional de Antichtăţi (Emil 
Condurachi, C.  S. Nicolăescu-Plopșor, Dorin 
Popescu, Vladimir și Hortensia Dumitrecu, Radu 
și Ecaterina Vulpe, Corneliu Mateescu etc.) nu 

A LIFE DEDICATED TO 
ROMANIAN ARCHAEOLOGY

Another important researcher of the 
Romanian prehistory has left us. He has 

been my friend and colleague our time together 
at University. Despite the hardships that took ten 
years of his life during the totalitarian communist 
regime of the ’50-es, he did not abandon hope 
of resuming his research on Romanian antiqui-
ties and managed to do so to full extent. �rough 
his research and many excavations over nearly 
half a century he became one of the best-known 
Romanian archaeologists, both in Romania and 
abroad, as shown by his prestigious publication 
list and his participation in scienti�c conferences, 
both duly acknowledged.

Vasile Boroneanț was born on December 28, 
1930 in the little village of Conop (Arad county) 
located on the river Mureș, in the foothills of the 
Zarand Mountains. His parents – Vasile and Frona 
Boroneanţ – small Romanian landowners – did all 
they could to ensure the young Vasile the access 
to education. In 1950, after graduating the eco-
nomic and technical highschool in Lipova, and 
feeling no inclination to pursue a further career on 
this �eld but being more attracted to the study of 
the past, he registered as a student at the History 
Faculty of the University of Bucharest. He was 
about to graduate in 1954 and he was preparing 
his �nal diploma exams when he was arrested and 
sentenced to 16 years of forced labour for crimes 
against the social order of the Marxist-Leninist 
regime. After a very di�cult period of detention 
that took him through the prisons of Jilava, Lugoj, 
Aiud, Salcia and the large island of Brăila, he was 
�nally released from prison following the general 
amnesty in 1964.

His former professors, who had appreciated 
him as a student and as a guide of the National 
Museum of Antiquities (Emil Condurachi, 
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C. S.  Nicolăescu-Plopşor, Dorin Popescu, 
Vladimir and Hortensia Dumitrescu, Radu and 
Ecaterina Vulpe, Corneliu Mateescu, etc.) had not 
forgotten him and o
ered him a place in the very 
active archaeological teams of those times. �is is 
how he became part of the research projects from 
the Iron Gates I hydro-electric power-station, 
Turnu Măgurele and Arad – his native region. His 
diploma thesis – harshly interrupted in 1954 – 
focusing on �e African colonate prior to the Vandal 
invastion, was then �nalized under the supervision 
of professor D.  M. Pippidi. Unfortunately, after 
the many years spent in prison he was not allowed 
to continue the study of Roman and Greek antiq-
uities and this led him to pursue a career in prehis-
toric archaeology, a subject that he had also been 
atracted to previously.

In 1975, following a governmental decision 
he was transferred – together with other col-
leagues with a political dossier – to the Museum 
of Bucharest Municipality, where he continued his 
work until his retirement in 2003. After the events 
in 1989 he was appointed director of that museum. 
Meanwhile – in 1982 – he had obtained his PhD in 
history and archaeology, under the supervision of 
Vladimir Dumitrescu, on the subject of �e Upper 
Palaeolithic and Epiplaeolithic in the Iron Gates area.

His professional rehabilitation – a little bit late, 
it is true – made his research activity much easier. 
He participated in several archaeological excava-
tions, he coordinated the archaeological �eld train-
ing for the students of the History University in 
Bucharest and between 1991 – 1994 taught courses 
in prehistory at the Dimitrie Cantemir private 
university. He conducted excavations at Schela 
Cladovei (Turnu Severin), Zăbrani, Bucureşti-
Chitila together with colleague archaeologists from 
the universities of Edinburgh, Liège and Lille. He 
established and maintained close relations with the 
local museums from Turnu-Severin, Alexandria, 
Arad, Constanţa and Reşiţa, among others.

It is impossible in so few words to enumer-
ate and discuss the complex results of his activity 
as a historian and archaeologist. I would like to 
mention though the research in the Iron Gates of 
the Danube from the sites of Climente I and II, 
Cuina Turcului, Răzvrata, Icoana, Ostrovu Banului 
and Schela Cladovei a very important site for the 
genesis of the Neolithic in south-east Europe, 
where evidence for the beginnings of farming (late 
7th millennium BC) were unearthed. �ere are also 
the excavations at Ciuperceni – the most recent 
ones in collaboration with prof. Alain Tu
reau 
from Lille University – where new data on the 

l-au uitat și l-au cooptat în colectivele de cercetare 
arheologică foarte active în acea perioadă. Așa a 
ajuns în echipele de cercetare de la hidrocentrala 
Porţile de Fier I, la Turnu Măgurele, dar și în 
judeţul Arad de care îl lega trecutul vieţii. Teza de 
licenţă, violent întreruptă în 1954, și-a susţinut-o 
acuma sub conducerea profesorului D. M. Pippidi, 
având ca subiect Colonatul African până la invazia 
vandală. Din păcate, anii petrecuţi în închisori 
nu i-au mai permis reluarea studierii antichităţii 
greco-romane și, prin urmare, l-au îndemnat spre 
arheologia preistorică de care de altfel se simţea de 
mult timp atras. 

În 1975, în urma unei hotărîri de guvern a fost 
transferat, împreună cu alţi colegi ce aveau dosar 
de urmărire politică, la Muzeul Municipiului 
București, unde a și rămas până la pensionarea 
lui în 2003. După evenimentele din 1989 însă a 
fost ales director al respectivei instituţii. Între timp 
obţinuse titlul de doctor în istorie și arheologie (în 
1982), sub îndrumarea lui Vladimir Dumitrescu 
pe tema Paleoliticul superior și epipaleoliticul din 
zona Porţile de Fier. 

Reabilitarea profesională – ce-i drept cam târzie 
– i-a ușurat mult activitatea de cercetare. A parti-
cipat la numeroase campanii de săpături arheolo-
gice, a coordonat practica arheologică cu studenţii 
facultăţii de istorie ai Universităţii din București, 
a ţinut un curs de specialitate, în 1991 – 1994, la 
Universitatea particulară „Dimitrie Cantemir“ 
din București. A condus săpăturile arheologice 
de la Schela Cladovei (Turnu Severin), Zăbrani, 
București-Chitila, împreună și cu colegi din uni-
versităţile din Edinburgh, Liège sau Lille. Astfel a 
ajuns să colaboreze strîns cu colectivele muzeelor 
din Turnu-Severin, Alexandria, Arad, Constanţa, 
Reșiţa etc.

Nu pot în această scurtă evocare să enumăr și 
să discut multiplele rezultate ale activităţii sale de 
istoric și arheolog. Voi aminti doar, în primul rând 
cercetările din zona Dunării Porţilor de Fier, citând 
siturile epipaleolitice de la Climente I și II, Cuina 
Turcului, Răzvrata, Icoana, Ostrovu Banului și mai 
ales cel de la Schela Cladovei, deosebit de impor-
tant pentru cunoașterea genezei epocii neolitice 
în Europa de Sud-Est, unde au fost aduse primele 
dovezi privind începuturile agriculturii, în mileniul 
al VII-lea a. Chr. Aș dori să mai adaug și cercetă-
rile de la Ciuperceni, jud. Teleorman, mai recent 
efectuate împreună cu Alain Tu
reau de la univer-
sitatea din Lille, cu care prilej s-au adus date noi 
privind evoluţia și cronologia paleoliticului superior 
din Câmpia Română. Începând din 2000 a între-
prins săpături la Chitila-„fermă“, o zonă cu mai 
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evolution and chronology of the Upper Paleolithic 
of the Romanian Plain has emerged. From the year 
2000 he started excavations at Chitila –Fermă, a 
multi-layered site (Eneolithic, Bronze to Iron age 
transition, Dacian times), making an important 
contribution to the development and chronology 
of the respective cultures of the area. It would be 
unfair not to mention his substantial �eld research 
in other various parts of the country: the exca-
vations at Zăbrani (Arad county) and from his 
native village of Conop. Also, his studies on the 
cave paintings from Bozioru – a cave in the Buzău 
mountains or the buried forest of Cornetu – identi-
�ed during works on Argeș river – with trees dated 
to the Neolithic and Bronze Age – a discovery that 
laid the foundations for a three ring chronology of 
our area. 

If to all of the above we add his participation 
to scienti�c conferences in Romania and abroad 
(mentioning here only the UISPP congresses from 
Prague 1966, Tokio 1969, Belgrade 1971, Nice 
1977, Mexico City 1981, Liège 1992, Forli 1996 
etc) we get only a glimpse of the real research 
pro�le of Vasile Boroneanț.

I remember him as a very calm person, with 
a slight Transylvanian accent and humour, always 
preoccupied with his scienti�c activity. He had 
su
ered but God repaid him for his su
erings 
through his family.

Dear Basilius – as we used to call you at univer-
sity – now you will perhaps rejoice even more to see 
your life’s work continued by your own daughter, 
a researcher at the very Institute of Archaeology 
where you started your own career. May God let 
you rest in peace!

28.09.2014
Prof. Dr. Alexandru Vulpe

 Member of the Romanian Academy

multe situri, din neolitic, epocă dacică, dar mai 
ales o așezare de la sfârșitul epocii bronzului și de 
la începutul epocii �erului, prilej care i-a permis 
să aducă precizări importante referitor la periodi-
zarea culturilor arheologice din vremea respectivă 
în Muntenia. Ar � nedrept să nu amintesc aici și 
numeroasele cercetări de teren efectuate de Vasile 
Broneanţ în diverse regiuni ale ţării. Așa de exempla 
săpăturile de la Zăbrani, jud. Arad, inclusiv cele din 
satul natal, Conop. În munţii Buzăului, în peșterile 
de la Bozioru, a studiat reprezăntările rupestre, iar la 
Cornetu, lângă București, a identi�cat, cu prilejul 
excavaţiilor din albia Argeșului, o pădure îngropată 
cu copaci, unii datând din epoca neolitică și din 
epoca bronzului, descoperire ce ar putea forma baza 
unei scări dendrocronologice în anii ce urmează.

Dacă la toate acestea mai adăugăm prodigi-
oasa sa activitate în care se cuprind participările 
la reuniuni știinţi�ce din ţară și din străinătate 
(amintesc aici între altele contribuţiile la congre-
sele de la Praga 1966, Tokio 1969, Beograd 1971, 
Nisa1977, Mexic 1981, Liège 1992, Forli 1996 
etc.), vom dobândi adevăratul pro�l ce cercetător 
al lui Vasile Boroneanţ.

Mi-l amintesc ca un om calm, cu vorbirea lui 
cu un ușor accent ardelenesc, nu lipsit de humor, 
dar mereu preocupat de ceea ce activitatea lui ști-
inţi�că îi oferea. A suferit, dar bunul Dumnezeu 
i-a răsplătit suferinţa. Și-a întemeiat o familie, s-a 
bucurat de cei doi copii. 

Dragă Bazilius – cum te numeam în facultate – 
acuma te vei bucura și mai mult când îţi vei vedea 
opera începută, dusă la bun sfârșit, în primul rând 
de propria ta �ică, astăzi cercetătoare în Institutul 
unde ţi-ai început cariera. Fie-ţi ţărâna ușoară!

28.09.2014
Prof. univ. dr. Alexandru Vulpe
Membru al Academiei Române
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