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În perioada sa de organizare, 1968-
1972, Muzeul Naţional de Istorie a 
României a căutat să pornească la drum 
cu cadre tinere şi dornice de perfecţionare 
profesională. Şefii de secţie, cu vârste 
cuprinse între 35 şi 45 ani, erau persoane 
deja formate din punct de vedere ştiinţific 
şi aveau o largă viziune istorică şi umană. 
De aceea au căutat, atât în Bucureşti, cât 
şi în provincie tineri ce doreau a se 
înhăma la o muncă fără preget în 
cercetarea trecutului istoric al acestei ţări. 
Printre aceştia s-a numărat şi arheologul
muzeograf Alexandru Oancea, angajat la 
Muzeul din Braşov. 

Era originar din Bacău, unde s-a 
născut pe 26 septembrie 1946. Apoi s-a 
stabilit cu părinţii în Bucureşti, şi a urmat 
cursurile Liceului „Dr. Petru Groza". 
După aceea, a fost unul din studenţii cei 
mai silitori ai promoţiei 1964-1969, 
secţia Istorie Universală Veche şi 

Arheologie ai Facultăţii de Istorie din 
cadrul Universităţii Bucureşti . În 
vacanţele studenţeşti participă la săpături 
arheologice pe diverse şantiere -printre 
care şi Histria, fiind unul din 
„beneficiarii" celebrului accident de 

circulaţie produs de către maşina condusă 
de regretatul Vlad Zirra ... 

Proaspăt absolvent de facultate a 
reuşit să se angajeze la Muzeul „Ţării 

Bârsei" din Braşov şi să efectueze 
sondaje arheologice în diverse locuri, 
printre care şi pe valul de pământ dintre 
râul Timiş şi satul Baciu, pendinte de 
oraşul Săcele, stabilind că acest val este 
post secolul al XI-iea. Astăzi acest val de 
pământ nu mai există, el fiind complet 
distrus de numeroasele construcţii 

postdecembriste - cartier de vile şi hale 
comerciale. 

Din anul 1971 , ca muzeograf la 
Muzeul Naţional de Istorie a României, a 
participat la organizarea sălilor de 
preistorie, în special la cea privind epoca 
bronzului, alături de şeful de secţie 

Valeriu Leahu. 
Face numeroase cercetări 

arheologice de suprafaţă, în special în 
judeţul Buzău, în urma cărora efectuează 
şi săpături -la Pietroasa Mică şi 

Petrişoru-Racoviţeni, colaborând cu 
Vasile Drâmboceanu. Este cooptat 
membru al şantierului arheologic 
Cârlomăneşti, aflat sub conducerea dr. 



Alexandru Oancea 

Mircea Babeş. Cercetează ŞI Valea 
Neajlovului -săpături la Vâlcele
Zădăriciu (corn. Vânătorii Mici), precum 
şi Valea Glavaciocului, împreună cu 
semnatarul acestor rânduri, prilejuri cu 
care s-a cimentat o amiciţie ce a durat 
indiferent de vremuri şi împrejurări. 

Fire comunicativă şi veselă este 
apreciat de către colegi şi superiori. Se 
înscrie la doctorat .. . dar este respins şi 

face cerere de emigrare în Israel. În 
consecinţă este dat afară, peste noapte, 
din muzeu. Este nevoit a-şi abandona 
toate descoperirile . .. mare parte din 
acestea, ne referim la cele de la Petrişoru
Racoviţeni, rămânând pana astăzi 

nestudiate în depozitele muzeului ... 

Ajuns în Israel se adaptează rapid 
noilor condiţii de viaţă şi de muncă. Îşi 
pune toată priceperea şi capacităţile fizice 
şi intelectuale în arheologia de salvare 
obţinând rezultate deosebit de 
spectaculoase şi importante din punct de 
vedere istoric şi ştiinţific. 

Astfel este descoperitorul şi cel care 
a demonstrat realitatea istorica a 
existenţei a două din cele trei sinagogi din 
vremea celui de-al doilea templu. 

A găsit singura piesă de cult 
întreagă din al doilea Templu, piesă care 

era cunoscută doar din descrieri şi câteva 
fragmente nesemnificative. 

A condus săpăturile de la Tel 
Dover, săpături de salvare menite să 

permită construcţia barajului dintre Israel 
şi Jordania, în cadrul proiectului de pace 
încheiat între Sharon şi Regele Husein. 

În ultimii şase ani de viaţă, deşi 
grav bolnav, a condus săpăturile din 
tunelele zidului de vest, una din cele mai 
importante săpături la nivel naţional din 
ultimul deceniu. Rezultatul a fost o 
schimbare radicală a cronologiei şi 

stratigrafiei întregului complex, coborând 
datarea cu 1000 (o mie!) de ani. 

Rezultatele acestor săpături au 
fost publicate în mare parte, iar o 
monografie amplă, pentru ultimul 
complex cercetat, se află sub tipar. 

Noi, colegii rămaşi pe malurile 
Dâmboviţei, regretăm că Soarta nu ne-a 
permis a ne mai revedea pe astă lume. 
Aşa că nu ne rămâne decât a spune, după 
cum le place arheologilor 

Sit illos terra levis ! 

Georgel TROHANI 
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