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ALEXANDRU RĂDULESCU –
CERCETĂTORUL, PROFESORUL, OMUL
Născut la Timișoara, în 2 martie 1945, deci bănățean prin naștere, după
studiile gimnaziale a absolvit liceul "Nikolaus Lenau" din Timișoara, promoția 1962.
Fiind pasionat de istorie și arheologie și-a continuat studiile la Facultatea de Istorie a Universității din București, secția de istorie veche și arheologie,
în promoția 1962‒'67. Având inclinații vădite spre cercetare arheologică, a devenit din anul 1970 cercetător științific la Institutul de Arheologie din București
unde și-a desfășurat activitatea până în anul 1975.
Datorită calităților sale de arheolog, a fost avansat cercetător la Direcția
Patrimoniului Cultural Național unde a activat între anii 1975‒'77. Desființându-se respectiva Direcție, în anul 1978 a revenit pe meleagurile natale, angajându-se ca muzeograf la Muzeul Banatului din Timișoara, unde a muncit între
anii 1978‒'96.
Activitatea cercetătorului Alexandru RĂDULESCU s-a concretizat până în anul 1977 în săpături arheologice de nivel național în Moldova (Bucovina),
în siturile arheologice de la Suceava – Cetatea de Scaun, biserica Sf. Dumitru
și de la Mănăstirea Putna și a altor situri arheologice din zonă: satul medieval
Udești – jud. Suceava: orașele medievale Suceava, Găiești, Rădăuți. A lucrat
în Bucovina sub conducerea directă a regretatului Mircea D. MATEI, cunoscut
cercetător și profesor universitar.
În cadrul Muzeului Banatului a făcut cercetări de arheologie medievală
în zona Făget (la Mănăștiur și în cetatea Făgetului) și în perimetrul Deta – Gătaia ‒ Jamu Mare ‒ Partoș. În același timp a făcut cercetări și în orașul său natal,
Timișoara, la edificiul Muzeului Banatului: vechiul Castel Angevin, precum
și în Piața Libertății din municipiul de pe Bega. Mai menționăm cercetările
arheologice din Timișoara, punctul Cioreni, Valea Begului din apropierea orașului Gătaia și la cetatea medievală ("cula turcească") din orașul Ciacova.
A făcut cercetări arheologice de teren în special în zona Făgetului. Menționăm perieghezele arheologice de la Bethausen ‒ Ohaba Lungă, Dumbrava ‒
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Traian Vuia, Mănăștiur ‒ Bunea Mare, Mănăștiur – Leucușești ‒ Bethausen,
dar și cele de la Sânnicolau Mare, Deta, Gătaia sau Banloc.
Această concentrată activitate de cercetare a fost valorificată prin articole sau studii în diverse reviste de specialitate din țară sau pe plan local. Arheologul Alexandru RĂDULESCU și-a mai valorificat cercetările în cadrul unor
sesiuni științifice și simpozioane, atât de nivel național, cât și internațional.
Este un membru activ încă de la fundare al Asociației Istoricilor Bănățeni cu sediul la Timișoara și a participat la multe dintre sesiunile Comisiei de
Istorie în diferite orașe din țară. În cadrul Muzeului Banatului a făcut cercetări
de specialitate și a fost responsabil de colecția de artă veche a muzeului.
A rămas cu regretul că nu a finalizat doctoratul cu tema “Sate, târguri
și orașe medievale în Banatul de câmpie (secolele XIV–XVI)”, sub coordonarea regretatului prof. univ. dr. Nicolae EDROIU, membru corespondent al Academiei Române, profesor și prorector al Universității "Babeș-Bolyai" din ClujNapoca și director al Institutului de Istorie al Academiei Române "George Barițiu" din același centru universitar și de cercetare, deși a avut cea mai mare
parte din lucrare terminată.
Cercetătorul Rădulescu este cunoscut și pentru rigurozitatea cu care a
organizat șantierele arheologice și pentru modul științific în care și-a desfășurat activitatea pe teren. În acest sens a organizat, în perioada când a fost și profesor asociat al Universității de Vest din Timișoara, o serie de șantiere școală,
foarte apreciate de studenți.
Ca muzeograf a organizat expoziția de bază a secției de istorie pentru
epoca medievală între anii 1984‒'96. A contribuit de asemenea la ridicarea unor
expoziții de arheologie dedicate unor situri din zona bănățeană.
Pe lângă activitatea de cercetare științifică, profesorul Rădulescu a avut
și o valoroasă activitate didactică. Astfel, între anii 1996‒'97, a predat istoria
la Liceul "Nikolaus Lenau" din Timișoara.
Datorită competenței sale profesionale a fost încadrat ca lector la Universitatea de Vest din Timișoara începând din anul 1997. A fost un profesor
apreciat atât de colegi, dar mai ales de studenți, pentru vastele cunoștințe pe
care le poseda, folosind în cadrul cursurilor și seminariilor bibliografia de specialitate în limbile în care au fost redactate cărțile și studiile din străinătate (germana, franceza, engleza). Datorită cunoștințelor sale profesionale a fost invitat
ca visiting professor la Universitatea din Gratz (Austria) și la Universitatea din
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Angers (Franța). Într-un mod original a diseminat cunoștințele sale științifice
și în cadrul examenelor orale cu studenții, care erau încântați de prestația profesorului. În timpul activității ca muzeograf, a sprijinit și învățământul pre-universitar, implicându-se în organizarea cabinetelor școlare de istorie din diverse
școli și licee din Timișoara și din alte localități bănățene, cum ar fi de pildă cel
din Ciacova.
Pe lângă activitățile de cercetare și predare la Universitate, profesorul
Rădulescu a fost și este un Om desăvârșit. În acest sens, a fost apreciat de colegii
de catedră și de cei din cercetare. A îndrumat cu căldură și profesionalism activitatea cadrelor didactice mai tinere în domeniul cercetării arheologice și al
medievisticii. Domnul Rădulescu a ajutat cu plăcere și tact pedagogic pe toți
studenții și i-a inițiat în cercetările arheologice și de teren, atât din zonă cât și
pe plan național.
În consecință, colegii din diversele instituții în care a profesat, studenții
și elevii săi îi urează cu recunoștință domnului Profesor “Vivat, crescat, floreat”.

Prof. univ. dr. Radu PĂIUȘAN,
Universitatea de Vest din Timișoara
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