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Abstract: The review presents the volume „The historian
Liviu Mărghitan at his 70th anniversary”. The book was published at
Ramira Publishing House in Arad by the scientists of the Museum
Complex in Arad (directed by Peter Hügel). The volume contains
the list of the honored historian’s publications, a „tabula
gratulatoria” and 30 studies on the history of sciences, most of
them written by professional historians.

Eminentul profesor şi cercetător, Liviu Mărghitan,
specializat în arheologie şi istoria veche, face parte din
tagma puŃinilor oameni de ştiinŃă din România, cărora
concetăŃenii le-au dedicat, drept recunoştinŃă, un volum
omagial. Cu prilejul celei de a 70-a aniversări, în 2007, colegii
săi de breaslă din Complexul Muzeal Arad, în frunte cu
Peter Hügel şi Augustin Mureşan, au scos la Editura Ramira,
un volum de 371 de pagini, splendid editat de Mihaela
Ambro, care a realizat şi o reuşită copertă. Mai mult, pentru
a-l cinsti pe acest cetăŃean de onoare aşa cum merită,
Consiliul JudeŃean Arad şi Centrul Cultural JudeŃean au
acordat pentru prima dată „Premiul de excelenŃă” unui om de
ştiinŃă, respectiv proaspătului septuagenar Liviu Mărghitan.
Iată un bun exemplu de urmat şi de alte judeŃe!
Dar care sunt meritele deosebite ale istoricului Liviu
Mărghitan, care au determinat pe arădeni să-i dea atâtea
onoruri?
Răspunsul ni-l dă Peter Hügel, directorul
Complexului Muzeal Arad, în al său „Cuvânt înainte”. Liviu
Mărghitan este cel care a iniŃiat primele cercetări arheologice
sistematice la Muzeul Regional Arad, soldate cu descoperirea unor vestigii semnificative, îmbogăŃind astfel fondul
patrimonial muzeistic arădean. Transferat apoi la Muzeul
Regional Hunedoara, el a întreprins cercetări sistematice,
care au dat la iveală obiective antice de importanŃă majoră,
printre care: cazarma gladiatorilor de la Ulpia Traiana

Semnal editorial

205

Sarmizegetusa, villa rustica de la Deva, băile publice romane
şi marele tezaur monetar de la VeŃel, aşezările dacice de la
Cozia, Leşnic ş.a.
Trebuie amintit, de asemenea, că Liviu Mărghitan
este unul dintre membrii fondatori ai Muzeului NaŃional de
Istorie a României; el este acela care împreună cu arheologul
Constantin Petolescu a organizat tematic secŃia „Lapidariu”,
rămasă în aceeaşi formă până astăzi.
Istoricul Liviu Mărghitan are merite deosebite şi în
domeniul istoriei ştiinŃei. Cercetările sale aprofundate privind viaŃa şi impactul social-naŃional ale pionierului aviaŃiei
româneşti, Aurel Vlaicu, precum şi altele asemenea, au
determinat Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia
ŞtiinŃei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române să-l
coopteze în anul 1997 ca membru titular în cadrul Diviziei
de Istoria ŞtiinŃei (DIS) a acestui comitet. Îmi amintesc foarte
bine activitatea intensă, desfăşurată de colegul de divizie în
anii următori, pentru că a avut loc în perioada 1995–2007, în
care eu am fost – timp de trei mandate consecutive – secretarul Diviziei de Istoria ŞtiinŃei – deci în permanentă legătură
prin telefon şi scrisori şi în direct la sesiuni, de la care nu a
lipsit decât în cazuri deosebite. I-am apreciat în toate împrejurările erudiŃia, înŃelepciunea, modestia, punctualitatea
şi respectarea cuvântului dat.
Volumul este bine structurat. După „Cuvântul
înainte” (deja amintit), urmează „Bibliografia (1963–2007)”, în
care publicaŃiile celui omagiat sunt grupate astfel:
I. CărŃi, albume, ghiduri, pliante, calendare – 46
titluri;
II. Studii şi recenzii (majoritatea de arheologie şi istoria ştiinŃei) – 190 de titluri;
III. Articole de istorie popularizată – 413 de titluri;
IV. ReferinŃe şi aprecieri – 48 de titluri;
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V. Lista publicaŃiilor în care au apărut materialele–
135 de titluri;
VI. Redactarea de cărŃi şi referate ştiinŃifice – 43 de
titluri.
O „tabula gratulatoria” cuprinzând 95 de nume
încheie prima parte a volumului omagial. Din capitolul
„Bibliografie” rezultă o impresionantă diversitate de subiecte
tratate, majoritatea din domeniile în care s-a specializat
Liviu Mărghitan: arheologie, istorie veche şi istoria ştiinŃei.
Calitatea superioară a scrierilor sale şi numărul mare de
lucrări încredinŃate tiparului trădează cantitatea uriaşă de
timp petrecut la masa de lucru de-a lungul unor ani rodnici.
Urmează partea principală a cărŃii, un grupaj alcătuit
din 30 de studii de istoria ştiinŃei, care ocupă mai bine de trei
sute de pagini (pp. 61–366). Aceste studii inedite şi valoroase
sunt semnate, în principal, de specialişti în domeniu din
toată Ńara, plus unul singur de peste hotare, anume, din
CernăuŃi. Majoritatea articolelor (18) sunt scrise de istorici de
profesie (profesori, doctoranzi şi doctori în ştiinŃe istorice,
muzeografi, cercetători, specialişti în istoria militară etc.).
Alte articole aparŃin unor specialişti consacraŃi în arheologie
şi istoria veche (3), filologie (3) şi biologie (2). Restul de trei
articole sunt elaborate de un redactor de revistă (Magazin
Istoric), un doctor în ştiinŃe tehnice (despre ascensiuni cu
balonul în Bucureştii anului 1889) şi un artist plastic (e vorba
de talentata pictoriŃă Elena Cercel, care ne reŃine atenŃia cu
interesante consideraŃii despre condiŃia artistului din toate
timpurile). SpaŃiul limitat al unei recenzii nu ne permite, din
nefericire, să facem comentariile cuvenite la fiecare dintre
cele 30 de articole.
În încheiere, Ńin să felicit pe realizatorii acestei reuşite
culegeri de istoria ştiinŃei. În acelaşi timp Ńin să mă alătur,
din toată inima, urărilor adresate profesorului şi cercetătorului istoric de excepŃie, Liviu Mărghitan, de către colectivul
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muzeului arădean, exprimate prin glasul directorului său,
doctorul Peter Hügel: „urări de viaŃă îndelungată, sănătate şi o
activitate publicistică rodnică. AD MULTOS ANNOS!”

