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VALERIU LEAHU 

(18 februarie 1934 – 10 februarie 2006) 
 
 
 

La apusul soarelui, în seara zilei de 
vineri 10 februarie 2006, cu doar o 
săptămână înaintea împlinirii vârstei de 72 
ani, s-a dus să se reculeagă, pentru a 
asculta muzica celestă, Domnul Valeriu 
Leahu. 

Născut la Iaşi, în ziua de 18 
februarie 1934, fiu de preot dintr-o familie 
originară din satul vasluian Scânteia, şi-a 
petrecut primii ani ai copilăriei la 
Ţibăneşti. Sunt localităţi care azi au 
rezonanţă arheologică ... 

In 1938 familia sa se mută la Iaşi, 
astfel că cei doi copii ai Elenei şi preotului 
Gheorghe Leahu urmează şcoala primară 
şi gimnaziul la Liceul Naţional. Sunt ani 
tulburi, de frământări politice, de război. 

Spre sfârşitul celui de al doilea război 
mondial, între anii 1944 - 1945 familia se vede 
nevoită să se strămute la Craiova unde tinerii 
Lucian şi Valeriu Leahu îşi continuă studiile 
liceale la Liceul „Fraţii Buzeşti”. Urmează 
revenirea la Iaşi, dar nu pentru mult timp 
fiindcă în 1947 familia se stabileşte la 
Bucureşti. 

In capitala ţării, plină de convulsiile 
postbelice, tânărul Valeriu urmează cursurile 
Şcolii medico-sanitare de băieţi nr. 3. In iunie 
1951 obţine diploma de absolvire şi este 
recomandat pentru a urma învăţământul 
superior printr-o Dispoziţie de repartizare emisă 
de Ministerul Sănătăţii. Dă admiterea la 
Conservator ... dar din motive politice nu este 
admis ... Reuşeşte însă ca între anii 1952-1957 
să urmeze cursurile Facultăţii de Istorie, 
promovând examenul de stat – specialitatea 
istorie-arheologie - cu calificativul foarte bine. 
Erau ani nesiguri pentru intelectualitatea 
românească, când pentru un tânăr era greu de 
discernut ce este „bun” de ce este „rău” 
conform celor predate şi propovăduite de noua 
orânduire instalată de cei ce spuneau că aduc 
„lumină din răsărit”. 

Minte ascuţită, cu spirit critic dezvoltat, 
a ştiut să preia şi a căutat să înţeleagă atât 
partea plină cât şi cea goală a paharului. 
Beneficiind pentru perioadele de preistorie şi 
clasică de profesori luminaţi şi-a dat seama că 
aici se poate dezvolta cu mai puţine restrişti. A 
devenit un emul al profesorilor Ion Nestor, 
D.M. Pippidi, Emil Condurachi, Gheorghe 
Ştefan, Dumitru Tudor, dar şi a celor ce făceau 
„slalom” printre directivele de partid pentru a 
preda istoria evului mediu, a epocii moderne 
sau a celei contemporane. 

Iar în vacanţele de vară, pentru a-şi 
desăvârşi cunoştinţele dar şi pentru a mai 
câştiga un ban, participa la marile şantiere 
arheologice de la Suceava sau Histria unde a 
putut beneficia de îndrumările date, printre alţii, 
de Vlad Zirra. 

A ştiut să-şi aleagă dintre colegi pe acei 
ce meritau a deveni prieteni şi să se ferească de 
ceilalţi. 

Insetat de cultură şi pentru a evada din 
anostul şi meschinul cotidian a frecventat cu 
asiduitate sălile de expoziţii, cinematografele, 
dar în special concertele de la Atheneu unde 
mai putea fi văzută o parte a lumii ce nu 
ajunsese la Canal ... Iar din biblioteci şi librării 
şi-a ales, triând şi selectând din multa 
maculatură, lucrările ce meritau a rămâne 
nemuritoare. Dată fiind epoca, alegând boabele 



George Trohani 

 

de neghină, a căutat să cunoască şi să înţeleagă 
atât spiritul slav cât şi cel universal din secolele 
XIX şi XX. Şi-a format astfel o Bibliotecă şi o 
Discotecă de invidiat, profitând din plin de 
scurtele perioade de „dezgheţ”. 

Fiind angajat ca îndrumător la Muzeul de 
Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti a avut 
parte de ajutorul şi sfaturile Margaretei 
Constantiniu, pentru a nu o pomeni decât pe 
aceea ce nu mai este. A participat, în calitate de 
colaborator sau conducător, la săpăturile 
arheologice de la Străuleşti, Căţelu Nou, 
Băneasa, Otopeni. A devenit astfel cel mai bun 
specialist în epoca bronzului pentru zona din 
centrul Câmpiei Române, realizând la începutul 
şi sfârşitul carierei sale două lucrări de referinţă 
privind Cultura Tei, luându-şi şi doctoratul cu 
acest subiect, în 1984. Dar a plublicat exemplar 
şi rezultatele investigaţiilor sale referitoare la 
epocile Hallstatt, geto-dacă sau mileniul I 
p.Chr. 

In paralel a făcut Muzeografie, a 
valorificat materialele documentare privind 
istoria culturii şi activitatea personalităţilor de 
seamă ale acestui domeniu – George 
Georgescu, Alexandru Tzigara-Samurcaş etc. 

Din decembrie 1968 a făcut parte din 
nucleul ce a purces la realizarea Muzeului 
Naţional de Istorie a României, devenind şeful 
secţiei de Comuna Primitivă (Străveche sau 
Preistorie cum s-a schimbat denumirea în 
funcţie de conjuctura politică) realizând una 
dintre cele mai apreciate secţii expoziţionale 
din cadrul muzeului. Aici şi-a revărsat din plin 
cunoştinţele, fantezia, concepţia de istoric şi 
muzeograf. Desigur în condiţiile şi limitele 
impuse de diriguitori, de mentalitatea şi 
posibilităţile vremii.  

Preocupat de estetică, ştiinţă, educaţie a 
realizat şi numeroase expoziţii temporare care 
au deschis noi moduri de abordare a diverselor 
problematici. Ne referim la expoziţiile dedicate 
lui Ion Nestor, Gheorghe Brătianu, Vasile 
Pârvan, N.N. Moroşan, Celui de al doilea 
Congres internaţional de thracologie din 1976, 
celor 2050 ani de la crearea primului stat dac 
centralizat, Comorilor epocii bronzului, 
Ceramicii – tezaur al unei existenţe şi culturi 
multimilenare, 1976 etc.  

A publicat peste 60 de articole şi studii 
de specialitate, precum şi două cărţi. A condus 
22 şantiere arheologice. Intre anii 1972-1992 a 
făcut parte din Comitetul de coordonare a 
activităţii editoriale a Muzeului Naţional de 
Istorie, în special la volumele de Cercetări 
Arheologice. 

Spirit liber nu se încadra întotdeauna în 
canoanele impuse de indicaţiile autorităţilor 
dogmatice. De aceea dorea a face, a cunoaşte şi 
mai ales a verifica tot ce privea bunul mers al 
secţiei de Preistorie pe care o conducea. Cerea 
doar devotament şi creativitate din partea 
colaboratorilor ce aveau larg deschise porţile 
prezentării propriilor opinii.  

Unii colegi sau şefi uneori nu l-au 
înţeles. Dar cine pe această lume este perfect. 
Greşeli facem cu toţii, cel mai adesea din 
nebăgare de seamă. Omul, prin firea sa, este 
mai adesea subiectiv şi mai rar obiectiv. Limita 
dintre cele două este greu de definit. Poate şi de 
aceea ultimii ani, de după pensionare, au fost 
mai trişti – atât pentru Dl. Leahu, dar o 
mărturisim cu regret şi pentru noi, cei ce am 
lucrat în preajma Lui. Şi o spunem asta cu 
sinceritate. 

Alinarea şi-a găsit-o în familie, în colega 
noastră Doina Istrate-Leahu cu care şi-a unit 
destinul în ziua de Crăciun a anului 1971. Şi aşa 
cum a trăit s-a dus liniştit, fără a-i necăji pe cei 
din jurul lui, să se odihnească puţin. 

Noi, cei ce am lucrat cu Dânsul, ce am 
învăţat de la Dânsul, ce am respirat acelaşi aer 
mai bine de 30 de ani, ce am colaborat pe 
şanţierele arheologice de la Romula, Vităneşti, 
Surlari, Valea Buzăului, Gărăgău, Frăteşti, Daia 
îl regretăm şi-l rugăm să ne ierte dacă am greşit 
uneori, asigurându-l însă că nu din reavoinţă. 

Pentru întreaga activitate Ministerul 
Culturii şi Cultelor i-a acordat, în 2003 
Diploma de excelenţă, iar Preşedintele 
României, la 2 aprilie 2004, i-a conferit Ordinul 
„Meritul Cultural” în gradul de Cavaler, 
categoria H - „Cercetarea ştiinţifică”. 

Iar acum, când a aflat Supremul Adevăr 
pe care oamenii îl tot caută de la Α la Ω îi 
dorim linişte, tihnă şi odihnă în pace. 
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