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În dimineaţa zilei de 26 iunie 2006 s-a stins din viaţă, la Spitalul Municipal din 
Bucureşti, dr. în istorie Aristide Ştefănescu după o sîcîielnică suferinţă renală. Fusese un bărbat 
cumpătat, de o cinste desăvîrşită, pasionat de profesia pe care a ales-o singur încă din primul an 
de studenţie la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. După sesiunea de examene s-a 
prezentat directorului Muzeului Bucureşti, prof.dr.Florian Georgescu, oferindu-şi serviciile 
pentru şantierul arheologic. Nu cunoştea pe nimeni, nu era recomandat de nimeni. În anii '960, 
în Capitală, se desfăşura o intensă cercetare, atît în vatra veche a oraşului, cît şi în hinterlandul 
Capitalei. Conducătorul instituţiei l-a recomandat colectivului ce lucra pe şantierul Băneasa
Străuleşti unde erau studiate aşezări din sec.III-IV, VI-VII, X, un sat din sec.XIV-XVI, dispărut 
ş.a. Atît D-na Margareta Constantiniu - arheolog cu bogată experienţă, cît şi eu, care mai 
avusesem tineri studenţi în practică, am fost impresionaţi de pasiunea şi disciplina de muncă pe 
care le arăta noul venit. La rîndul său Aristide Ştefănescu a devenit subjugat arheologiei, 
devenind cel mai strălucit specialist pregătit pe marele şantier al Capitalei, în acest domeniu. 
Din acel an el nu a mai avut nici o vacanţă de vară, fiind cooptat ca membru al colectivului, cu 
îndatorirea însuşirii arheologiei medievale, practicată în vetre de sate, cetăţi, biserici şi 

mânăstiri, construcţii aulice, dotări edilitar urbanistice ş.a. Am lucrat împreună peste 40 de ani, 
i-am cunoscut bucuriile şi aleanurile, familia, după cum el a fost pentru mine un adevărat frate. 
Ne lega profesia părinţilor noştri, ambii slujitori ai altarelor, unul la Jegălia celălalt la Dor 
Mărunt, originea ialomiţeană şi pasiunea de a descoperi şi prezenta obiectul arheologic, atît în 
studii, comunicări, articole în presă cit şi în prezenţe TV, Radio. 

A fost cea mai exemplară ccmjugare a capacităţii şi dăruirii a doi truditori prinşi în şuvoiul 
investigaţiei, în care fiecare venea cu capacitatea sa, pe care o transformă în bun comun. 

Dr.Aristide Ştefănescu a prestat cea mai mare parte a activităţii sale la Muzeul 
Municipiului Bucureşti unde a urcat toate treptele de la student practicant , îndrumător în 
muzeu, muzeograf, muzeograf principal, grad de la care a promovat în 1991 ca director adj. al 
Muzeului Naţional Cotroceni, instituţie al cărui membru era în clipa fatidică din iunie 2006. 

Patru decenii le-a prestat, cu demnitate, în muzeul de istorie a Capitalei, aportul său 
esenţial fiind efectuarea cercetărilor arheologice, studiile elaborate, participările la manifestări 
ştiinţifice naţionale, organizarea de expoziţii tematice mult apreciate de forurile de specialitate. 
O scurtă perioadă a făcut parte din echipa specialiştilor ministerului de resort. 

Prezenţa luminoasă a fostului bun coleg se regăseşte, pentru posteritate, în cîteva domenii 
de interes bucureştean şi naţional. 

Aristide Ştefănescu a muncit, între anii 1967-1974, lună de lună, pe viscol sau în zilele 
toride, la descoperirea Curţii voievodale din centrul Bucureştilor. A fost cel mai trudnic dar şi 
cel mai înălţător moment al vieţii noastre, cei cărora ne-a fost dat să descoperim „Cetăţuia" din 
sec.XIV, „Cetatea Bucureşti" a lui Vlad Ţepeş, Palatul domnesc al lui Mircea Ciobanul şi ampla 
desfăşurare a construcţiilor aulice de la Curtea Veche în sec.XVII. Şi el a fost prezent zi de zi, 
trăind fiorul descoperirii şi primind mulţumirea dăruirii depline în scoaterea la lumină a acestor 
vestigii ce stau la începuturile celui mai important oraş al României. Este specialistul care a 
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participat la descoperirea arheologică şi organizarea Muzeului „Curtea Veche", elaborînd, prin 
colaborare, o micromonografie a acestui unic monument istoric bucureştean. 

Aristide Ştefănescu era printre puţinii noştrii specialişti care au studiat, prin metode 
arheologice, satul medieval românesc din sec.XIV - XVII. Teza lui de doctorat, susţinută la 
Facultatea de Istorie Bucureşti în ziua 06.01.2005 valorifică tocmai tezaurul de informaţii 
dobîndite la Străuleşti, Vitan, Vitan-Bîrzeşti, Văcăreşti, Pantelimon şi îndeosebi pe şantierul 
lui de bază, desfăşurat în mai multe campanii, la Buftea, oraş în raza căruia s-a aflat satul 
Măneşti pe Colentina. Fusese acest sat una din proprietăţile Drăculeştilor, din jurul 
proaspetei reşedinţe Bucureşti. 

La sesiunile naţionale anuale specialiştii aşteptau cu mare interes rezultatele 
investigaţiilor acestui sit în care se găseau urme de locuinţe şi necropole din sec.III-IV, 
resturile caselor ţărăneşti din sec.XIV-XVII, ruina unei mari biserici de cărămidă din 
sec.XVI, trei cimitire datate cu monede şi splendide obiecte de podoabă. Şantierul Măneşti
Buftea a confirmat situaţiile, identificate în raza Bucureştilor şi a demonstrat, cu certitudine, 
că în această parte a Câmpiei Române existase, încă din sec.XIV, o piaţă urbană, un tîrg, fapt 
ce avea să se confirme la Curtea Veche. 

A lucrat decenii cu tinerii studenţi bucureşteni, îndrumîndu-le practica de specialitate, 
fapt pe care avea să-l întreprindă şi la Hîrşova, acolo unde, în cîteva campanii, a cercetat 
această cetate dunăreană, în cadrul şantierului organizat de Muzeul Naţional de Istorie şi 
arheologie Constanţa, cu studenţii tomitani, unde a fost invitat ca specialist. 

În portofoliul său profesional se înscrie la loc de cinste cercetarea mai multor lăcaşe 
de cult, începînd cu biserica Mânăstirii Sf.Gheorghe - Nou, bisericile: Răzvan, Flăminda, 
Buciumeni, Sf.Spiridon Vechi cele din fostele mânăstiri Văcăreşti, Cotroceni, Chiajna
Giuleşti, ş.a. 

Este arheologul care a participat direct la rezidirea bisericii Sf.Spiridon Vechi şi a 
monumentului memorial de pe locul ctitoriei lui Şerban Vodă Cantacuzino, din vatra fostului 
sat Cotroceni. 

Ca arheolog a bătut marile şantiere de construcţii în excavaţiile cărora erau scoase şi 
vestigii de interes istoric aşa cum avea să constate pe şantierul Dunăre-Bucureşti - zona 
Mihăileşti-Buturugeni, pe amenajarea Lacului Pantelimon II, în şanţurile liniilor de metrou 
sau pe cursul Dîmboviţei supusă, în anii '980, la o nouă şi modernă canalizare ş.a. 

Nu pot încheia acest succint bilanţ fără a-i evoca intervenţiile sale la Radio, TV, la 
simpozioanele organizate în Bucureşti şi în ţară. 

Dr.Aristide Ştefănescu a fost un cercetător desăvîrşit, elaborînd cărţi, studii, articole 
de specialitate tipărite de prestigioase reviste. A fost un exemplar coleg rostind, de fiecare 
dată cuvintele menite să aducă respectul de frăţietate. 

Trecerea lui în nefiinţa pămînteană este suplinită de opera sa rămasă, de sutele de 
obiecte de interes istoric cu care a îmbogăţit tezaurul Bucureştilor, de exemplul dăruirii 
profesionale asupra căruia suntem îndatoraţi să ne plecăm, cu respect, frunţile, regretind 
plecarea lui dintre noi, cei care rămînem fără un eminent coleg şi erudit om de ştiinţă. 

Bucureşti, septembrie 2006. 
Panait I.Panait 
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