
ION NESTOR 
1905-1974 

In ultimii ani viaţa 
ştiinţifică românească a 
avut pierderi grele; au ple
cat mulţi savanţi a căror 

viată si aotivitate stiintifi-, ' ' ' 

că a fost strîns legată de 
fondarea renumelui ştiin

ţific românesc şi peste ho
tarele ţării. Printre aceşti 

savanţi se numără şi dr. 
docent Ion Nestor, mem
bru corespondent al Aca

• 

": 

demiei R.S.R., membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice, profesor 
la Universitatea din Bucureşti. 

S-a născut în 25 august 1905 la Focşani şi a murit în 30 noiembrie 
1974 ~a Bucureşti. Se trăgea dinitr-o familie de ră~şi moldoveni din Fîldu. 
A făcut liceul la Focşani şi universitatea la Bucureşti, fHologia clasică şi 
istoria veche. A studiat în Germania la Marburg şi la Berlin cu G. von 
Merhart, G. Bersu, H. Schmidt, K. Schuchharot, Max Ebert, R. Thurnwald, 
P. Iacobsthal. Doctor în arheologie şi etnografie a Universităţii din Mar
burg oo. des Laihn unde a s~tud~at in semilnarul marelud profesoT G. voo. 
lVIerhart, G. Bersu cu care a lucrat în Austria şi Bulgaria în perioada de 
pregătire a doctoratului. S-a format ca arheolog în domeniul preistoriei 
şi al mileniului I e.n. In 1932 devine doctor în filozofie al Universităţii dir. 
Ma~burg an des I.Jalhn. 

A lucrat din 1925 la Muzeul Naţional de antichităţi, ca asistent, şef 
de lucrări, şef de secţie, conducînd ca director între 1947-1951. A fost 
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· şef!Ul secţiei de arheoil!ogie pre!lstorică a Insltirtuttrlrui de az,'heo[ogie Bucu
reşti şi profesor din 1945 de istorie univers,ală a orînduirii comunei primi 
tive şi a epocii migraţiilor. 

A reprezentat România cu cinste la toate reuniunile internaţionale, 
fiind vicepreşedinte al Uniunîi Internaţionale de Arheologie Slavă şi 

membru al Consiliului permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre
şi Protoistorice. A fost redactor pentru România al publicaţiilor Inventaria 
Archaelogica şi Prăhistorische Bronzefunde. 

Ion Nestor a făcut prima săpătură stratigrafică la Glina în anul 
1926-1927 şi a fost întemeitorul cercetării arheologice moderne, atît a 
celei preistorice cît şi a celei prefeudale şi feudale. Cercetările făcute de 
el au fost totdeauna de lungă durată, urmărind rezolvarea unor probleme 
importante din istoria străveche şi medievală a ţării noastre : Sărata-Mon
teoru, Valea Jijiei, Suceava, Dridu, Bratei etc. 

începînd din 1956, conducînd cercetările arheologice consacrate stu 
diului problemei formării limbii şi poporului român şi-a concentrat acti
vitatea în jurul ideii continuităţii elementului daco-roman punînd bazele 
istoriei românilor în cursul primului mileniu. La capătul acestor cercetărj 
închinate istoriei României stau cele două capitole: "De la primii locuitori 
pînă la daci" şi "Formarea poporului român" din Istoria Poporului Român 
(1 970), care reprezintă nu numai o bogată contribuţie la cunoaşterea Româ
niei, dar şi găsirea şi folosirea unui stil nou de înţelegere şi interpretare 
istorică a documentelor arheologice. 

Muzeul diD: Sf. Gheorghe, în profesorul Ion Nestor, şi-a pierdut un 
prieten sincer, care urmase tradiţia moştenită de la V. Pîrvan încă din 
timpul lui Fr. Laszl6, o colaborare fruduoasă care a dat rezultate bune în 
desluşirea multor probleme din istoria ţării noastre. Om de ştiinţă cu mare 
prestigiu, în timp de aproape 40 de ani a fost un sprijin real în activitatea 
arheologica-istorică a Muzeului din Sf. Gheorghe, ai cărui iucrători î1 
stimau. Atitudinea sa colegială faţă de această instituţie se reflectă din 
rîndurile pe care le-a trimis cu prilejul aniversării a 90 de ani de la 
înfiinţarea muzeului: "Nefiindu-mi posibil să asist per8onai ... ţin să ma
nifest pe această cale alăturarea mea deplină de tot ceea ce această aniver
sare reprezintă, atît ca evocare a trecutului, cît şi ca perspective şi anga--
jamente de viitor". 

Colectivul M:uzeului din Sf. Gheorghe va păstra cu pietate în 
memorie amintirea lui. Sit sibi terra levis. 

Dr. SZ~KELY ZOI .. TAN 
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