
PROFESORUL ION BANESCU 

La 11 noiembrie 1974 s-au implinit 65 de ani de la moartea lui 
Ion Biinescu. Scurta lui viata creatoare, de numai 32 de ani pe melea
gurile dobrogene, s-a desfa~urat in cadrul unar principii ferme, ~i con
vergeau toate spre drumul drept al intereselor superioare ale sfatului, 
~colii romane~ti ~i progresului maselor populare. 

Presa timpului il des erie pe Ion Banescu, ca pe un om Inlmos ~i 
luminat, suflet entuziast ~i fire idealista, harnic ~i de 0 energie rara, 
care a inchinat toata capacitatea sa de munca binelui ob~tesc ~i patriei. 

Ion Banescu a adus 0 raza de lumina pe acest pamint dobrogean, 
ca revizor ~colar, inca din anul 1879. Multilateral, perspicace ~i cu vederi 
peste vremi, el este creatorul statiunii Mamaia - dupa 0 perseverenta 
~i apriga actiune - pe care a reu~ i t 5-0 lase mo!?tenire, ca pe 0 mina 
de aur ;;i de mare rasunet international generatiilor care I-au urmat, 
dupa anul 1905. 

S-a nascut pe meleagurile Moldovei, in anul 1851 la Roman , ca 
fiu al unui simplu functional'. Dupa studiile medii la Academia Miha
ileana din Ia~ i este trimis - cu bursa de stat - la studii superioar" 
f ilologice ~i juridice la Universitatea din Berlin. 

In Constanta, Ion Banescu este cunoscut ca jurist, istoric, pedagog, 
geograf ~i prim edil al ora~ului. 

- La 24 februarie 1879 este numit subrevizor ~i apoi revizor 
~colar pentru toate ~colile din Dobrogea ; 

- la 3 octombrie 1895 este numit director ~i profesor la $coala 
normal a de institutori ~i invatatori , din Constanta; 

- la 12 septembrie 1896 este numit profesor de geografie ~i limua 
fran ceza la gimnaziul din Constanta; 

- Ia 1 ianum"ie 1900 este numit pre!?edintele Comisiei interioar~ 
a ora~ului ~i apoi Consilier comunal, pina la 28 mai 1901 ; 

- la 7 februarie 1905 este ales primar a l ora~ului Constanta ~i 
gospodare~te ca nimeni ait primar de atunci, nevoile urbanistice ~i edi-
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litare ale ora~ului, pina la 11 aprilie 1907, apoi, din 20 noiembrie 1908 
este consilier comunal pina in ziua dnd moare (11 noiembrie 1909). 

Ceta\enii ora~ului recunoscatori pentru multi pia ~i rodnica lui ac
tivitate - prin colecta publica - i-au ridicat un bust din bronz, daltuit 
de marele artist A. Paciurea, a~ezat astazi in parculetul de pe Bul . 
Tomis, din fata Grupului ~colar industrial ~i tehnic . 

• 
Se ~tie ca Dobrogea cuprinde cea mai mare bogat ie de vestigii ale 

trecutului nostru istoric. 
Cind dupa anul 1877 - razboiul independentei - Dobrogea a fost 

reintegrata tarii , antichitaiile erau cunoscute numai intr-o mica proportie 
~i ell totul aproximativ 1, 

Activitatea arheologica care incepuse sa se desfa~oare in Dobrogea 
incepind cu anul 1880 se baza in primul rind pe munca ~i pasiunea 
dezinteresata pentru ~tiin\a a celor ce 0 practicau. La temelia ei sta 
initial personalitatea ~tiintifica care a condus Muzeul National de Anti
chitati din Bucure~ti, intre a nii 1881-1909, Grigore Tocilescu, pro fe
sorul de istorie antica ~i epigrafie la Universitatea din Bucure~ti. 

Pentru adunarea pieselor risipite pe 0 mare intindere a Dobrogei, 
profesorul Gr. Tocilescu a fiicut apel oi la oamenii stabiliti in aceastii 
veche provincie romaneasdi. care prin atributiile ~ i pregatirea lor ~tiin
tifica, puteau contribui la elucidarea unui trecut istoric indepiirtat, prea 
putin cunoscut pina atunci . Printre ei se numiira ~i prof. Ion Banescu, 
revizorul ~colar a1 Dobrogei, care, prin functiunea sa, era obUgat sa 
strabata drum uri Ie Dobrogei. 

Cunoscator profund al trecutului tarii noastre, pasionat cercetator 
~i atent colectionar al vestigiilor arheologice, Ion Bilnescu depune silinte 
asidui in descoperirea lor, incH ajunge chiar sa trimeata Muzeului Na
tional de Antichitati din Bucure.ti rapoarte de specialitate, in care 
descrie imprejurarile !:}i locul descoperirii pieselor de muzeu. 

Fata de aceasta activitate perseverenta ~i constanta, prof. univ. $i 
arheolcgul Gr. Tocilescu, la 15 feb ruarie 1882, in numele Ministerului 
Cultelor ~i Instruc\iunii Publice. ii trimite lui Ion Banescu. adresa 
nr. 2145, in care mentioneaza : 

"Luind cuno$tintii din raportul Dvs. de liiduabilele silinte ce de
puneti §i de grija ce aveti pentru ciiutarea $i stringerea antichitiitiL01', 
de cari Dobrogea abundii, subserisul, pe de 0 parte vii exprimii 1nul
tumirile sale cele "wi depline , pentru zelul ce depuneti, iar pe de alta 
parte are onoarea de a vii autoriza sa purtati saTCina de: INSPECTOR 
AL ANTICHITATILOR DOBROGEI, cu indatorirea de a da relatiuni 
mensuale Directi;"nii Muzeului de antichitati din Bucure§ti despre cer
cetarile $i lueriirile dvs. cii1'uia ii veti trimite $i estampele §i obiectele 
ce ati strins $i veti mai stringe. Pinli se va putea aviza La p1'evederea 

1 Radu Vulpe, Acnvitatea arheologicii in Dobrogeli, Analele Dobrogei. 
anul IX. 1928. 
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unei inden1nizuri pentru aceastii insarcinare, nu rna indoiesc, cunoscind 
bunele dvs . dispozitiuni, ca veti binevoi a continua sa lucrati gratuit. 

Prefecturile am.belor judete ale Dobrogei s-au invitat sa va dea 
tot concursul adn1inistrativ necesar $i sa va recunoascii calitatea ce vi 
s-a dat. 

Pri1niti - d01nnul 1neu - asigurarea distinsei 1nele consideratiuni. 
p. Ministru Gr. Tocilescu". 

In aceasta directie desigur ca I-a favorizat ~i calitatea de revizor 
al Dobrogei, care ii inlesne~te posibilitatea de a urmari, organizat, ac
tiunea de cautare ~i descoperire a obiectelor antice, datorita deplasa
rilor regulate ce Ie facea de la Ostrov pina la Be~tepe ~i de la Macin 
pina la Mangalia pe drum uri intortocheate, trednd de atitea ori prin 
locuri aproape pustii ; iarna prin zloata, zapezi troienite, bEitut de vln
turile reci, toamna prin noroaie ~i ploaie; vara prin norii de praf ai 
stepei dobrogene. 

lviunca aceasta entuziasta in seop patriotic, neremunerata ~i nu
mai cu satisiactia de a contribui la dotarea Muzeului cu piese de rara 
valoare istorica pentru tara noastra, a dus-o pina in anul 1894, dnd 
odata cu aprobarea infiintarii $colii normale de invatatori ~i institutori 
din Constanta, profesorul Ion Banescu este numit director al acestei ~coJi. 

Fara sorti de tagada, putem afi rma ca prof. Ion Banescu a fost 
unul din pionierii ac\iunii ~tiin\ifice - pe linie de arheologie in Do
brogea - ~i meritul lui se cade aici a fi reamintit. 

Dotat cu 0 inteligenta deosebita, Ion Banescu ~i-a format 0 cul
tura vasta in istorie, filologie ~i geografie, la adapostul careia a devenit 
un erudit cercetator in domeniul etnografiei dobrogene, imbinind obser
va\iile directe constatate personal in localita\ile vizitate cu izvoarele 
istorice scrise, eulegind datele necesare acestei ram uri a !;>tiintei eu pri
vire la viata ~i cultura populat iei. 

A~a se explica cum, in luna iunie 1901 , profesorul de antropologie 
de la Universitatea din Geneva, Eugene Pittard, vizitind Dobrogea 
pentru a face studii asupra diferitelor manifestari in legatura cu trans
formarile prin care a trecut provincia noastra - din timpurile inde
partate, facind cercetari etnografice ~i antropologice la fa\a locului -
in lucrarea sa despre Dobrogea - aminte!?te numele lui Ion Banescu, 
numindu-l un "istoric incercat". 

Activitatea lui Ion Banescu pe tarim !;>tiintific nu intirzie insa sa 
fie cunoscuta ~i apreciata in sferele de inalta cultura $i ~tiinta atit din 
iara cit ~i din strainatate. 

In anul 1906 a fost medaliat cu "MedaJia cJ. I de aur" la Expozitia 
romana din Bucure~ti , pentru cercetari arheologiee, iar mai tirziu a fast 
ales membru al Societatii etnografice din Franta, decernindu-i-se "Me
da1ia Academiei din Paris", pentru lucrarile sale ~tiintifice 3. Tot in 

2 A. P. Banut, _ Ion Banescu - un progresist dobrogean. Bra~ov, 1962. 
3 Ziarul "Viitorul Dobrogei", nr. 42 din 22 noiembrie 1909. 
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anul 1906 a fast medaliat de Seciia :;;tiin\ifica Romilnii cu "Riisplata 
muncii cl. I" pentru lucrarea sa : Harta etnografica a Dobrogei, ~i 
ales membru al Societaiii geografice din Romania. 

8-ar fi putut am inti multe d espre personalitatea ~tiiniifica ~i aportul 
pe care I-a adus prof. Ion Banescu pe linie arheologica ~i etnograficii, 
dacii el n-ar fi fost vasalul unei deosebite modestii. Datorita acestei 
structuri a caracterului sau, toate adnot8.rile ~i studiile intreprinse ·au 
disparut, ca urmare a ocupatiei Constantei in primul razboi mondia1. 

Acum, mai mult ca oricind, cind - datorita programului Parti
dului Comunist Roman ~ i a celorlalte documente de importania istoricii 
adoptate de Congresul al XI-lea - pun in centrul tuturor eforturilor 
indreptate intru ina1tarea patriei, cre~terea co;}tinua a bunastarii ma
teriale ~i spirHuale a oamenilor ei, problema 2rheologica in Dobrogea 
capata 0 rezonantii .tiiniifica decsebita. 
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