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Prin dispariţi a neaş
teptată, in plină activi
tate, o profesorului şi 
cercetătorului Nicolae 
Oostar, la Con sta nţa in 
ziua de 23 octombrie 
1978, invăţămintu l supe· 
ri or, arh eo logic din ţara 
noast ră , ou suferit o 
grea pierd ere. 
Născut la Deva , i n 

2 martie 1922, in tr·o 
fam ilie de muncitori , 
Nicolae Gostar a urmat 
cursu rile elementare si 
li ceele în oraşul nataL 
În că din acele timpuri 
elevul Nico lae Oostar a 
manifestat aptitudi ni 
pentru studiu l istoriei 
antice o pămînt ul u i ro 

mănesc. in anul 1942 s-a inscris la Facultatea de istorie a Uni ve rsităt i i 
cl ujene mutată , din cauza război u lui , 1" Sibiu. A participat la luptele pe 
ca re armata română le·a dus pentru el iberarea Ardealului de Nord . A 
term inat studiile universitare in anu l 1947, În cad rul facu ltăţii urmează 
cu rs uril e profesorului C. Daicoviciu , T. A. Naum, Romul Cîndea, ~1ihai 
Macrea etc. 

Remorcat de academicianul C. Daicaviciu, ca şi de celelalte cadre 
didactice universitare pentru pregăti rea sa deosebită şi pasi une pentru 
cercetare este numi t in cnul 1948 asistent la Universitatea din Cluj -Na
poca. 

Alături de studierea cu pasiune şi disce rn ă mînt o istoriei antice, ar
heolog iei şi limbilor clasice, participă la campan iile a rheologice de pe 
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şantierele cetăţ ilo r dacice din Munţii Orăştie! Ş! Incepe să publice studii 
prilJind vechii daci şi teritoriul locuit de ei. O primă lucrare de sinteză 
pe care cercetătoru l Nicolae Gostar o în credinţează tipa rului şi anume 
"Vă mile Daciei " apare în " Studii ş i Cercetări de Istorie Veche " pe anu l 
1951. 

Împreună cu Vladimir Dumitrescu, Hortensie Dumitrescu si Mircea 
Petrescu-Dimboviţa ·efectuează com plexe săpături arheologiCe in aşeza
rea neolitică de la HăbCişeşti in Moldova, fiind astfel coautor al imoor
tan tei monografii arheologice Hăbăşeşti. apărută în anul 1954, !ue'rare 
care a fost disti nsă cu titlul de Lo ureGt 01 Premiului de Stat. 

Este foarte adesea prezent În publ i caţiile de s;JeciaH'i:cte cu articole 
În core un permanent obiect de studiu [-ou r:::qns~itu i t problemele impor
tante ale istoriei Întregului pămînt românesc. 

In anul 1957 a devenit conferenţiar ia Facu!tGtea de istorie-filozofie 
a Un ive rs ităţi i A. 1. Cuza din laş i unde timp de peste două decenii o ţ i
nut cursu ri le de istorie universală veche, epigrafie şi bazel~ arheo logiei. 

Cariera un iversitară nu a afectat î n să act!vitatea orheologică de te
ren. După stabilirea la la ş i a condus perman ent, cu competenţă profes io
nală, şont i erele de să pă tur i a rheologice de la cetăţile dacice dfn Mol
dova, Înd eosebi pe cele de la Bitca Doamnei de ling ă Piatra , Neamţ şi 
8arboş i lîngă Galaţ i , cărora le-a dedicat mui ţ i ani de activ itate . 

O altă activitate căreia profesorul Nicolae Gostar i-a acordat im
portanţe cuven i tă, era cercatarea periegetică, de teren, cu care ocozie a 
identificat, mai a les ;n Mo!dova, nUn/crease aşezăr i -antice. ACE:''J stă pa
siune a cercetării tuturor dealurilor, co!ine!cr, teroselor, a im pri mat-o 
colabora-torilor şi foştilor să i studenţ i. 

Ca om de teren manifesta multă acribie ştiinţifică Înregistrînd , cu 
mu ltă fidelitate, toate observaţ iil e rezultate in urma cercetărilor, punîn 
du-şi chiar in timpul companiilor numeroase Întrebări a căror rezo lva re 
n u- i scăpa n i ciodată din vedere . 

- A avut strînse legături cu arheologio Dobrogei participind, În ul 
tim ii ani, la săp6tu riie de pe şantierul arheologic de la Adamclisi. 

De altfel contactul permanent CLI istoria veche a pămîntului di ntre 
istru ş i Pontul Eu xin, cl) inscripţiile descoperite aic: , s-a materializat în 
mu~te articole, În studii epigrafice de O înaltă ţinută şt iin ţ i fic;] : "Lupta 
populaţ iil o r de la gurile Dunării împotriva a utorităţilor rom ane" (1961 ) ; 
"Milia ri u ro man d in nordul Dobrogei" (1963); "Monumente epigrafice 
inedite din la pidari ul Muzeu lui regional de ar;,eo logie Dobrogea" (1963) ; 
În vol umul "Noi monumente epigrafice din Scythia Minor" (1964): "Mi 
siunea lu i Tiberius Claudius Pompeionus la aurile Dunării " (1968) ; "In 
scripţi ile de la Tropaeum Tra iani '; (1969); " Despre mormintu l lui Ovidiu 
la Tom is" (1970). De altfel teza de docto rat "Marele monu ment funerar 
roman de la Adamcli si . Studiu epigro!ic" (1978) este o dovadă peremp
tarie că istoria pămîntului istro- pontic a stat permanent În atenţia profe
sorului si cercetătorului Nicolae Gostar. 

Ce;cetările epigrafice şi arheologice efectuate de ilustrul om de şti 
inţă în Transilvania , Moldova şi Dobrogea , capacitatea acestuia de a 
evi denţia aspectele cele moi semnificative d in istoria antică a României, 
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aducînd de multe ori În discuţie i nterpretări noi, deosebit de bine fun
damentate ştiinţi f i c, au determinat inalta apre~iere de care s-a bucurat 
in rindurile specialiştilor, atit din ţară cit ş i de peste hotare. Contribuţia 
de seamă cuprinsă in valumul I al nou lui ,tratat de Istorie a României, 
participarea la congrese internaţionale, publicarea unora dintre roadele 
muncii sale in revi ste de specialitate din R. S. Cehoslovacă, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Belgia sint exemple in acest sens . 

Ca cercetător, urmărind reclizarea unor lucrări cît mai argumentate 
şi informate, stud ia cu mu ltă pasiune şi răbdare pub licaţii vech i corpu
suri de inscripţii, orice informaţie, cît de măruntă, asupra 5ubiectuiui pe 
care il trata readucind deseori in actualitate autari sau ştiri pe nedrept 
uitaţi de alţii. Din acest motiv toate studiile lui Nicolae Gostar cuprind 
o i nformaţie bibliografică extrem de bogată, reprezentind ş: În acest sens 
un adevă ra t exemplu de dăruire şi probitate ştiinţif i că. 

A fost un oaspete permanent şi cola borator al Muzeu!u i de istorie şi 
arheologie din Constanţa . A participat la sesiunile ştiinţifice organizate la 
Constanţa cu comunicări de o deoseb ită ţi nută ştiinţifică, cuprinzind nu
meroaSe i nterpretări noi, primite cu un mare interes de lumea ştiinţi fică, 
contribuind în acest mod ia ridicarea prestigiului manifestăriior constăn
ţene. In acelaş i timp a fest un parti cipant Gctiv la di scuţi il e prilejuita de 
comunicăr i le p rezentate de alţi cercetători , intervenţiile sate remarcÎndu-se 
prin interpretă r ile propuse, prin informaţiile date. 

Omul Nicolae Oosta r a fost pentru mUleogrofii constănţeni, ca de 
a ltfel pentru toţi cercetătorii mai tineri din intreaga ţară, mulţi dintre ei 

. foştii săi elevi , un adevărat prieten, care fie la sesiun i, fie pe şantierele 
arheologice, oferea cu multă generozitate numeroase informaţii inedite, 
iar cu vorba sa ardelenească şi cu nelipsita -i pipă din colţul guri i adăuga. 
ci nd era cazul, cite o glumă. 

A m pierdut in acel trist octombrie 1978 un erudit arheolog şi i s:oric 
0 1 lumii vech i. A l ăsat in urmă un număr important de I lIcrări, unele În 
curs de tipărire , altele in manuscri s ce se păstrează În arhiva profesoruJ.ui 
Nicolae Gastar d in laşi. Prin contribuţiile sale la clari ficarea unor aspecte 
importante ale istoriei ir,tregu lui pămînt românesc, profesorul şi cerce
tăto rul Nico!aa Gosta r ocupă un loc de seamă in rindul celor care i n ul
timele trei deceni i s-au aplecat asupra trecutului indepărtat al existenţei 
noastre. 

Avem vie în amintire imaginea omului care, de la î nălţimea catedrei 
universi tare sau in cadrul numeroaselor monifestă ri şti i nţifice la care lua 
parte, prin frumuseţea cursurilor predate, prin bogăţia i nformaţi ilor şi ar
gumentarea strălucită a comunicărilor susţ i nute. prin capaci tatea sa de 
interpretare ş i generaliza re ne detenninau să-I urmărim cu mult interes 

şi admiraţie. 
Păstrăm amintirea profesorului atît de apropiat de noi, studenţii Fa

cultălii de istorie-filozofie din laşi, a celui care ne ajuta, ne inţelegea, 

Celui care s-a stins, aici la Pontul Euxin, Î i adresăm strămoşescul 
S it t lbl terra levis ! 


