
A. RADULESCU

MUZEUL DE ARHEOLOGIE CONSTANTA: UNELE GINDURI
SI PERSPECTIVE PENTRU NOUL CINCINAL

Valorificarea muzeistica si stiintifica a vestigiilor an:heologicescoas~
din subsolul dobrogean, constituie un imperativ al vremurilor noastre'
si trebuie sustinuta pe mai departe cu sporita atentie. Sporul de preo
cupare este reclamat de doua cauze majore: mai întîi fiindca regiunea
dintre Dunare si Marea Neagra ofera un inestimabil avut documentar
pentru dezvoltarea cunostintelor în domeniul istoriei noastre nationale,
si în al doilea rînd, fiindca s-a dovedit experimental în ultimii ani ca
Muzeul de arheologice Constanta a devenit principala institutie de
coordonare a multiplelor cercetari arheologice si este în acelasi timp.
capabil sa raspunda cerintelor tot mai arescînde ale publicului vizitator.
Credem ca nu exageram daca am afirma ca aceasta institutie, la fel
ca si cele înrudite (Acvariul, Muzeul de arta etc.) au dat nastere unui
adeva:nat curent de pedagogie sociala, avind drept soop final înmultirea.
posibilitatilor de cunoastere a trecutului nostru istoric, a bogatiei ithio
logice din Marea Nea@ra, sau a nepretuit eloI' valori plastice, creatii al~
unor renumiti artisti români.

Gratie sprijinului pretios, moral si material, acordat de catre orga···
nele locale de partid si de stat, colectivul de muzeografi din Muzeul de·
arheologie Constanta îsi propune ca aceasta institutie sa-si intensifice în
viitor activitatea, abordînd în preocupaJrile-i multiple din anii 1970-1975,
c'l1eatiimuzeistice de certa utilitate educativa si stiintifica. De mentionat.
ca multe din gîndurile si preocuparile de viitor, au la baza actiuni deja
initia te si concretizate în fapte. De aceea credem ca amplificarea acti
vitatii prin completari, corectari si perfectari ale unor elemente legat~
de munca viitoare, dar plasate pe linia justa de continuitate cu actiunile
din trecutul mai apropiat sau mai îndepartat, vor echivala cu alcatuirea
unui adevarat tablou programatic, care, principial se va dezvolta p~
unele directii de stricta actualitate. Mai întîi, se va acorda o atentie
spedala activitatii muzeistice, de reorganizare si adaptare a muzeului
- expozitiei de baza - la cerintele actuale ale muzeisticii, imprimîn-·
du-i-se aspectul modern si stiintific impus de ultimele caractere novatoare.
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In al doilea rînd, mopumentele în aier liber, Histria, Adamclisi etc.,
-ca parti integrante ale complexului muzeal de arheologie al judetului
(::onstanta, cO;t1tinuasa fie amenajate în functie de necesitatile turismului,
jar cercetarea lor va fi efectuata în prisma caracterului sau aplicativ 
ce Viaservi deopotriva istoria veche a acestei regiuni dar si activitatea
muzeistica de vizitare.

In sfîrsit, cercetaI1ea stiintifica va tine seama permanent de nece
sitatile muzeale. O vom dirija pe linia lamuririi acelor aspecte isiJorice
.care prezinta lacune atît în literatUTa de specialitate, cît si mai ales în
.continutul expozitional al muzeului. Pentru a-i spori atractivitatea, expo
zitia va fi înnoita anual, pe bam materialelor scoase din sapaturi si
.anume din acelea care se efectuiaza tocmai pentru a umple golul tematic .

•••

••• •••

Un prim si important obiectiv care formeaza obiectul consideratiilor
<le fata, este însusi Muzeul de arheologie - expozitia sa de baza. Aceasta
a fost conceputa si realizata în 1957. Modificarile ce i s-au facut de
atunci si pîna astazi au fostreclamate de postulate stiintifice. 1 s-a
imprimat, pe buna dreptate, un pronuntat caracter didactic - conditie
€sentilala pentru o astfel de institutie, permanent în atentia publicului.
Pe aceasta linie a înnoirilor permanente, se va merge, în continuare.
îmbunatatind unele compartimente pe probleme de viata - concepute
mai ales în sectorul istoriei clasice greco-romane. Cronologia, dispozitia
pieselor si succesiunea lor narativa, normala, cît si alte anumite norme
leglate de o expozitie moderna, sînt probleme de muzeologie contem
porana care vor forma obiectul atentiei noastre. Pentru a respecta
deziderate mai de mult formulate de conducerea muzeului, se va depune
In continuare eforturi pentru largirea complexului expozitiv si pentru
lnmultiTea monumentelor în aer liber; se va respecta în muzeu acel
aspect de închegata unitate istorica, conceputa poilrivit unui plan tema
tic, stiintific si accesibil oricui. Concepem o tinuta estetica pe masura
.exigentelor contemporane, iar raspunsul dat unor probleme istorice
ridicate de expozitie va fi în concordanta cu spiritul educativ-patriotic,
mai eficient.

Edificiul cu mozaic ne pune de asemenea în fata unor sarcini
muzeistice. Incaperilor bolitite din substructie - de pe ultima terasa
a falezei pOTtuare - li se cuvine o destinatie adecvata cadrului lor
istoric. S-au început lucrarile si vor continua înca o buna bucata de
vreme, pentru amenaja.ri în 7 din cele 11 încaperi amintite: doua lapi
,darii si un tegularium au prins deja contururi precise; reconstituiri
de imagini sunprinse în sapaturi, se adauga complexului de aici,e"în alte
2-3 încaperi. Obtinem, dupa parerea multor specialisti, rezultate bune.
Se realizeaza un cadru atragator, cu materiale inedite, oricînd vizita
bile; se realizeaza de asemenea un însemnat mediu de cercetare si con
servare. Aceasta, impune cu atît mai mult pastrarea unui pI'lofil mu
:zeistic, integral, fiindca marele edificiu este un monument istoric, mos-
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tenire insolita de la înaintasi, unic prin continut si dimensiuni. Conditiile
ode expunere pe care le ofera lacest vestigiu, acum reconstituit, pot fi
exploata te, în plus, pentru un alt aspect muzeistic. Aici s-ar putea plasa
,de exemplu, bogatia de monumente arheologice scoase de pe fundul
marii. Deja un grup de entuziasti scufundatori au identificat în zona
,dintre Cazino si digul portuar zeci de fragmente ,arhitectonice, monu
mente sculpturale etc., resturi din acea parte a cetatii Tomis înghitita
de apele marii în urma cu multe veacuri - care pottrivit unui plan
,Qe cercetare sistematica, pot si trebuie scoase la lumina zilei si ada
postite într-un cadru potrivit camcterului lor.

Iar o încapere va fi categoric amenajata în chip special pentru
·0 destinatie interesanta: coborîrea în galeriile subterane ale anticului
Tomis. Sa precizam în cîteva rînduri. Indiferent de scopul lor functio
nal pentTu epoca în care Iau functionat, scop controversabil, discutat de
-catre specialistii actuali, galeriile subterane ale anticului Tomis vor
eonstitui obiectul atentiei noastre pentru amenajari mureistice. Ele tre
buiesc date spre vizitare publicului, în ciuda unor dificultati de orga
nizare si conditionare tehnica. În ,acest sens, s-au si facut eforturi - pen
tru valorificare partiala - dar este absolut necesar sa conitnuam, în
asa fel încît într-un an-doi sa punem în sfîrsit în exploatare artera
care strabate subsolul peninsular de la M02laic pîna la plaja Modern.
S-ar obtine o interesanta si atractiva posibilitate de delectare a vizita
torilor si de cunoastere a unui aspect a:rheologic care pîna acum n-a
facut altceViamai mult decît sa aprinda fantezia oamenilor si sa învaluie
în mister unele realitati din istoria îndepartata a acestui oras.

!mpreuna cu Edificiul cu mozaic vor da nastere unui complex mu
zeal la dimensiunile si importanta ce li se atribuie în chip obiectiv
de catre vizitatorii preveniti sau nu.

Sa încercam, în continuare, îm.pa:rtasirea unor gînduri legate si de
alte minunate marturii istorice din judetul Constanta.

Mai întîi, Muzeul "Callatis" din Mangalia, obiectiv de mare interes
stiintific si turistic, care cuprinde colectii pretioase, va fi si el reorganizat
si adus în actualitate din toate punctele de vedere. AntichitatiJe Man
galiei, din muzeu, parcuri etc. pot constitui un complex orgnnizat dupa
principii istorice propTii acestui centru de veche cultura elena. Ampli
ficarea muzeului si dotarea lui cu tot ce este necesar, efectuarea de
sapaturi în zona tumulului cu papirus - atît de neinspirat reconsti
tuit - amenajarea unor monumente în aer liber în aceasta zona, si
~egarea tuturor acestor obiective într-un circuit judicios, - iata liniile
directoare ale unui volum de munca care ne asteapta la Mangalia si
care Viaîncepe înca din iarna anului 1970.

Situatia de perspectiva de la Capidava si Pacuiul lui Soare merita
sa ne retina atentia. În ambele puncte dunarene, de un neasemuit de
frumos cadru natural, sînt mari posibilitati de explora:re stiintifica si de
exploatare turistica.

Pentru a nu îngreuiJa activitatea muzeului, angajîndu-ne simultan
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'-''''''''''''''~~'~;~:'.-.,., l~;'.·t
{ '.0 :,' •••••••• ;. \ le \~

'.....', ".,.,:l~' \t f,' ... g T:'.-"-:~i ~'"',;;.li.oH~ ." ;~''-'~"'".~~

~~~~;".P~'-">"·' - ..



deocamdata de un singur punct: Capidava. Aceasta se Învecineaza cu
satul Topalu si orasul Hîrsova. Cetatea, în sine, este una dintre cele mai
bine conservate de pe limes-ul dunarean. Pinacoteca "Dinu si Sevasta
Vintia" din Topalu adaposteste valori pictural~!i'i sculpturale de o im
portanta aparte. Apoi, impunatoarele ruini de la Hîrsova! Iata numai
cîteva dintre valorile muzeale ce se vor integra unui proces de organi
zare de mai lunga durata. Nicaieri poate, ca aici nu se îmbina mai armo
nios cadrul istoric cu cel natural. Desigur, atingerea acestui scop implica
eforturi considerabile - ca sa nu amintim numai, în acest sens, decît
de necesitatea imediata si imperioasa a asfaltarii portiunii de sosea
ce leaga soseaua nationala ce duce de la Constanta la Hîrsova, cu satele
Tichilesti, Topalu si Capidava. De asem2nea, întreprinde1rea de sapaturi
la Capidava - în continuare - si la Hîrsova, cu concursul nostru direct.
si însfîrsit, infiintarea de curse looale de agrement, pe Dunare, cu itine
rariul Hirsova- Topalu-Capidava.

O at~ntie deosebita se va acorda centrului arheologic de la Mur
fatlar. Aici Directia Monumentelor Istorice efectuiaza lucrari de restau
rare cu rezultJate revelatorii. Marturiile de epoca feudala-timpurie de
aici, ocupa un loc special în ansamblul antichitatilor dobrogene. Fara
discutie, sîntem de parelie, ca angajarea acestui centru într-un circuit
turistic este nu numai necesara, dalr constituie o datorie patriotica,
fiindca nu este admisibil - în duda oricaror dificultati de conservare
si de aparlare - ca dupa aproape 12 ani de la descoperire, sa nu se fi
gasit solutia tehnica care sa împiedice degradarea de catre public a
monumentelor atît de friabile si, deci, sa se faca vizitabil. Cui serveste
în consecinta acest complex monumental? Subliniem, ansamblul asezarii
monahale si miniere de la Murfat1ar este un bun din patrimoniul culturii
materiale nationale de care trebuie sa beneficieze întregul popor.

Viata stiintifica propriu-zisa va fi sustinuta cu forte si mai spo
rite. Sapaturile arheologice de mai mica sau mai mare import8nta, ca si
frecventele sapaturi de salvare, vor constitui o preocupare permanenta
a colectivului de arheologi. Aceasta, deoarece scopul elementar al cer
cetarilor este de-a lamuri probleme istorice pina acum obscure .în Do
brogea : viata societatii omenesti în epoca romana, de-a lungul limes-ului
dunarean; formarea limbii si a poporului român la Dunarea de Jos;
societatea autohtona în epoca preromana; asimilarile etnice între sec.
I-VI e.n. în Dobrogea; dezvoltarea mestesugUirilor în Scythia-Minor;
feudalismul timpuriu si dezvoltat ,etc. Aceste probleme, pe masura
solutionarii lor, vor trebui neaparat sa se reflecte în muzeu. De-:altfel,
cercetarile se impun a fi întreprinse pentru atingerea unui scop func
tional bine precizat mai înainte: reorganizaJrea periodica a muzeului
si exploatarea - pe cale turistica - a obiectivelor mai mari, laduse
la lumina. In chipul acesta va fi alimentat si întretinut interesul turis
tilor de pretutindeni, vom realiza cercetari interesante în folosul stiin
telor istorice, al artei si al arheologiei si vom Icreea obiective turistice
prestigioase: Histria, Adamclisi, Mangalia, Pacuiul lui Soare, Capidava,
Sacidava si - dupa cum am amintit, Murfat1ar.
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Rezultatele cercetarilor noastre, :pe teren si în laborator, în birou
sau biblioteca, vor vedea lumina tiparului sub forma notelor, rapoartelor
de sapaturi, si studiilor de sinteza.

Desigur, o parte a studiilor elabomte de membrii corpului de
muzeografi vor putea avea acaes si la revistele republicane ale Aca
demiei R.S.R., sau ale unor alte institute de cercetari arheologice din
tara si strainatate, dar vor fi publicate în specilal în valume praprii,
tiparite de Muzeul de arhealagie al Canstantei.

Seria albumelar, catalaagelor, a volumelar de stricta specialitate,
a repertoriilor arhealagice si a îndreptarel,ar turistice, var cantinua sa
fie editate, în limbia ramâna, ca si în alte limbi de circulatie universala.
Aceasta cu atît mai mult cu cît prin intermediul acestar lucrari vom
face un bun serviciu de papularizare si de cunaastere a reailtatii istoriei
vechi a Dobragei, în tara si peste hotare. VOImmentine si largi schimbul
de publicatii cu strainatatea, iar bibliateca muzeului se va îmbagati
cu carti de stTicta necesitate cercetarii.

* ';':;~

Ne exprimam convingerea ca suma acestar propuneri sînt nu numai
rrealizabile ci si imperias necesare. Atingem astfel utilul stiintific, mu
zeistic si turistic, tatul într-a îmbinare de natura sa dea satisfactii cît
mai numeroase. Raspundem unar salicitari mai vechi, la fel ca si unor
realitati ceru te de viava aamenilor, de evalutia istorica a societatii socia
liste contemporane. Fiindca, daca baza materiala, asigurata cu darnicie
de conducatori este cansistenta, cansistenta trebuie sa fie si daruirea
noastra pentru cauza dezvoltarii multilaterale a Muzeului de arheologie
din Constanta. -


