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Hotărirea Comitetului politic executiv din noiembrie 1975, consemna
intre altele organizarea la Constanţa a unui Muzeu de istorie naţională .
Era in fond o iniţiativă politică izvorită dintr-o realitate obiectivă şi oportună,
numai fiindcă se dădea curs unui imperativ unanim exprimat de
contemporaneitate, ci ş i fiindcă În acelaşi chip am fi Întîmpinat Într-o atmosferă de elevată ţinută civică şi patri otică, Centenarul independenţei de
stat a României şi Conferinţa naţională a P.C.R. - primu l, even iment cu
atitea implicaţii in trecutu l Dobrogei. ..
Aşa a inceput episodul reorgonizării recente a Muzeului constănţean,
care venea să intregească fericit epopeea de aproape 100 de a ni de existenţă a uneia dintre cele mai vechi inst ituţi i de cultură şi ştiinţă de pe ţărmul mării.
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Cind, la 25 decembrie 1977, co nducerea de partid şi de stat, cetăţenii
milenarei Constanţa, muzeografi şi cadre de specialitate din oraş şi invitaţi
d in intreaga ţară, inaugurau muzeul intr-un cadru festiv - la capătul unor
indelungate eforturi materiale şi spirituale - se curma in realita te, odiseea
unui trecut mai Îndepărtat plin de vicisitud ini ...
Să depănăm retrospectiv evoluţia existe n ţe i sale.
Era in toamna anului 1879, cind entuziastul Remus Opreanu, primul
prefect al judeţului Constanţa recent reintegrat hotarelor dintotdeauna ale
românilor, a fondat la sediul prefecturii d in acea vreme, o interesantă şi
amplă co lecţie de antichităţi ; cele mărunte - dar de mai aleasă valoare
artistică şi intrinsecă - şi - au găsit loc in camere anume amenajate În incinta sediului adminstrativ, cele mari, dn piatră şi marmură, Împodobeau
parcu l aceleiaşi instituţii. Intelectualii zeloşi oi vremii, m i naţi de crezul prezenţei noastre neintrerupte la ţărmul pontic - intre care se impun mai apoi
cu autoritate personalităţi ca Nicolae Bănescu, I.N. Ro.man, Constantin
Brătescu, 1. Micu ş . a. - aveau să contrib uie considerabil la prezerva rea ,
augmentarea şi consolidarea insti tuţiei muzeale. In ciuda unor mari eforturi
depuse atit de aameni de lite re cit şi de numeroşi locuitori ai oraşului, lip-
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sit de un local propriu - proiectot a fi construit prin subscripţie publică şi intimpinind nepăsarea condamnabilă a unor funcţionari iresponsabili,
muzeul avea să sufere În repetate ocazii drame inimaginabile. Incendiat.
mutat dintr- un imobil i ntr-altul şi acestea improprii - expus totdeauna
unor dispariţii a valorilor sale patrimonia le. care intra u in tot mai numeroase şi anonime colecţii particulare - iată peisajul existenţei al celui mai
important depozitar de istorie românească aici intre Dunărea de Jos ş i
Marea Neagră . Şi, dacă acestui sumbru cortegiu de vicisitudi ii adăugăm
dramaticele cronici ale celor două conflagraţii mondiale - in vremea
cărora Constanţa şi locuitorii săi au avut atîtea de suferit - vom inţelege
de ce iniţiativa entuziaşti lor patrioţi de la 1879, aveau să răm i nă multă
vreme - in ciuda protestelor vehemente ale unui mănunch i de intelectuali
progresişti - o adevărată cenuşereasă, obiect 01 compasiunii citadine,
victimă a liberului arbitru. Şi nu ne este de mirare că Grigore Tocilescu,
Vasle Pârvan, Constantin Brătescu sau Grigore Flarescu, protagonişti ai
ştiinţei arheologice româneşti, cu stagii importante de activitate rodn i că i n
Dobrogea , işi incheiau viaţa fără să fi găsit antichităţilor descoperite de
ei, un l ăcaş demn şi sigur. De la vechea prefectură la Şcoala no rmală ;
de aici la primărie; apoi in fosta berărie a Cozinoului - de unde dealtfel
a şi fost iarăşi evacuot in timpul ultimului război pentru a f ace loc maşini i
de război fasciste - iată un exemplu zguduitor al tristei sale existenţe.
I n toate aceste condiţii precare, abia dacă mai putem vorbi de u n
.. muzeu", de grija pentru vestigiile geto -dacice, greceşti sau romane, semă 
nate pretutindeni in păm i nt ul Dobrogei.
Dar această stare de lucruri nu se putea menţine la nesfîrşi t. An ii de
după război, cu implicaţiile prea bine cunoscute in istoria patriei, cu muta ţiile şi răsturnările fundamentale de ordin social-economic, politic şi cu ltural, fac să se deschidă antichităţilor şi istoriei dobrogene, noi o rizontu ri.
Perspectivele muzeologice capătă alte contururi, îmbracă noi forme ; se
schimbă radical concepţia istorică . In noua viziune marxist - len i nistă, vestigii le trecutului, interpretate de pe poziţii l e materialismu lui ştiinţific, găsesc
deopatri vă inţelegerea atit a descendenţilor acelora ca re le-au făurit, cit
şi a acelora core erau chemaţi prin vocaţie , să le îngrijea scă şi să le desluşească mesajul. Acestei ambianţe regeneratoare i se circumscrie in i ţiativa
organe lor de partid şi de stat dintre anii 1956-1957, de a incredinţa lui
Vasile Canarache, misiunea dificilă de a reorganiza Muzeul de arheologie
Constanţa. Intrepid şi pasionat organizator, zelos ş i neobosit căutător al
antichităţilor, harnic şi catalizator de energii, iată numai citeva din insuşi 
rile aceluia care, la 30 decembrie 1957, secondat de cîţi va tineri colaboratori - muzeologi - şi de un ş i ma i restrins grup de nedume riţi trecăto ri ai
străzii din faţa catedralei, deschidea porţile unui mare şi adevărat lăcaş
·muzeal, intr-o clădire proprie, cu largi posibilităţi de cercetare şi cu un
prim colectiv de arheologi profesionişti. ,se inaugura in realitate o adevă 
rată epocă de entuziasm şi emulaţie muzeologică . Fiindcă , dacă in dim i neaţa strălucind de cristalele geamurilor ingheţate, aparenţele i nşe l au opinia neavizaţilar despre săvîrşirea unui Însemnat act cultura l, in realitate. cei
core vegheau şi inţelegeau perfect simbolul vernisajului desfăşurat, aveau
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să - I înconjure apoi pe inimosul misionar cu recunoştinţă şi solicitudine bi nemeritate şi cu îndemnuri de noi f apte similare. Sarcinile ce i-au fost
ulterior încredinţate succesiv, au fost îndeplinite exemplar. Şi aceasta s-a
repetat pînă cind, in 1969, avea să-i Înceteze ultima bătaie de inimă,
chiar pe şantierul înfăptuiriior muzeole. Aşa s-a făcut că, rînd pe rînd ,
Acvaniul, Muzeul de artă, colecţia de antichităţi callatiene, amenajările de
la Hist ria şi Adamclisi , parcul arheologic din inima municipiului Constanţa
ş..a. incheiau ciclul unor apariţii muzeistice care valorificau pertinent moş
tenirea testimonială a românilor transdanubieni. Adeziunea publicului se
il u strează fidel in cifrele impresionante ale acelora care, an de an vin să
admire comori le trecutului nostru multimi lenar, oferite astfel atît de generos
cunoaşterii plenare.
Interesul particulor pentru antichităţi şi general pentru istorie, a căpă 
tat În opinia civică o Constanţei . dimensiuni fără precedent. Cu trecerea
anilor cercetări l e au adăugat tematicii şi problematicii pontice o muzeegrafiei, un considerabil conţinut de noutăţi, de componente altădată nebă
nuite. Sporul de co l ecţii arheologice înregistrat apoi timp de peste două
decenii, a impus cercetătorilor de la muzeu, numeroase interpretări de
natură să modifice În multe părţi structurale viziunea istorică asupra Comunei primitive, a epocii clasice greco-romane şi asupra inceputurilor feudalismului din Dobrogea . Şi, trebuie să reamintim , că în vechea formulă
Muzeul de arheologie înlesneo alcătuirea unei imagini în exclusivitate pentru antichităţi, mai exact, din paleolitic pînă în secolul X. Ceea ce urma, '
îndelungata perioadă a feudalismului şi cu precădere epocile modernă şi
contemporană - ambele de un sporit interes al cunoaşterii istorice - lipseau cu desă vîrşire. Nu era nici carenţă, nici l acun ă. Aşa a fo s-t conceput
muzeul în 1957 - numai de arheologie.
După cum era şi firesc, scurgerea timpului a dus la masive acumulă ri
cantitative şi calitative. Se impunea o reconsiderare a materialului arheologic şi o continuare a firului istoric narativ întrerupt in muzeu odată cu
începutul mileniului nostru. Teritoriul românesc din dreapta Dunării cu
rădăcini istorice de totală aderenţă la s paţiul etnogenetic naţional, dispune de documente de arhivă peremptorH, care atestă prezenţa noastră
pe rmanentă în aceste spaţii, din timpuri imemorabile pînă la zi. Evul mediu ,
renaşterea modernă şi contemporaneitatea socialistă, îşi cer drepturile şi
vin să se adauge majestuos strălucitelor civilizaţii strămoşeşti. Ca un imperativ al vremurilor noastre, toată această uriaşă moştenire, se îmbină
armonios, se completează perfect. Şi, urmînd evoluţia istorică irevers i bi lă,
vine să dea suma totală o inţelegerii evenimentelor trecute, Într-o nouă
alcătuire muzeologică.

Imobilul care domină piaţa Ovidiu cu o înfăţişare arhitectonică de
sorginte românească - parcă predestinat unei functii muzeale - a
fost ales drept adăpost al uneia dintre cele mai de seamă' desfăşurări de
documente istorice din ţară.
Conceput tematic Într-o unitate indestructib i lă , naraţiunea istorică perindată prin vestigii arheologice sau documentate variate de dată mai
recentă, concură la reconstituirea fidelă a istoriei din această parte a ţării,
pură
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incepind di n antichitatea indepărtată şi pina In vremuril e noastre. Colectivul de cercetători şi-au concentrat efectiv eforturile pentru a reda istoria
Dobrogei respecti nd ansamblul u~itar al contextului naţi ona l, fă ră să i se
neglijeze aspectele particulare, specifice. Particularul şi genera lul, retros pectiva , regianalul ş i naţionalul, i ată citeva dintre atributele care conferă
Mu zeului nou creat la Constanţa. insuşi ri le unei in stituţii de more efect
educativ ş i didactic. EI răspunde tata l dorinţei de cunoaşte re a vizitatorului
prevenit sa u nu, român sau străin. În general. masei dornice de cultură.
i ntr- un interval de t imp scurt, aricine poate străbate i storia multimilenară
a acestui colţ de ţară. Încercat de atîtea dramatice evenimente. In cele
aproape 30 de săli d e elevată infă ţi şa re, se desfăşoară vestigii ale civili za ţiilor pa leolitice şi neol it ice - cu preeminenţa culturii Hamang ia ; depozite de un elte ş i podoabe din epoca bronzului şi a fi erului ; mărturii elocvente ale - maturităţii cutura le gete-d a cice; ilu stre pl ăs muiri În piat ră şi
marmură a le grecilor de la Histri a, Tomis ş i Callatis ; statui şi elemente de
arhitectură de epocă romană; ctestete ale veţi i omene şti pe acest pămînt
În vremea de plămadă a român ilor; piese de metal, piatră sau ceramică
care demonstrează pemanenţa noastră În acest spaţiu; e lemente ale pri melor veacuri feudale, de la bizantini ş i genovezi ; imagini ale voi evozi lor
români care În de lun gul evului mediu s-au sacrificat pentru redobindirea
acestui pă mint dobrog ea n cotrop it vremelnic de otoman i ; documente ale
fapt elo r revo luţi onare româneşti de la 1784, 1821, 1848, 1859 etc ; panora ma impres ionantă a unei succesiuni de imagini care ma rch ează războ
iul de indepe nd enţă a României; altele, cu referire directă la marea unire
din 1918; un uriaş fond istoric care permite cunoaşterea mişcării muncitoreşti şi socialiste încă de la sfîrş itul sec. 19; un altul asemănător. care
prin antiteză, opune v ieţ ii politice b urgh ezo-moşiereşt i , dirza ş i ero ica activitate a PCR, de la crearea sa d in 1921, pin ă la sfîrşitul perioadei de
adincă ilega litate in care a fost obliga t să activeze; imagini fot ografice
ale unor v irtuoşi l uptători pentru cauza clasei mun oi toa re ş i a poporului
român, intre care, un larg spa ţiu il ocupă com unişti p l ecaţi de pe aceste
meleaguri; o uriaşă gamă de piese muzeistice creează ambianţa dramatice lor eveni mente din a ugust 1944 ; apoi, intr-o suită de săl i d estinate i nfăpt uiriior contemporane, ni se perind ă in culori vii şi cu exem p lifică ri de
materiale tridimension ale, măreţele eveni mente revoluţiona re conduse. de
P.C.R . : preluarea puterii de către fo rţele populare, reforma agrară d in
anul 1945, proclamarea republicii la 30 decembrie 1947, const ituirea partidului unic al clasei muncitoare in 1948, realizările primelor planuri cincinale, cooperati vizarea totală a agriculturii
in anul 1962 - cu prologul
implinirii acestui mare a ct socia l-economic in Dobrog ea , încă d in 1957;
Congresele IX, X şi XI şi Conferinţa naţională din decem brie 1977, cu toate
succese le dobindite de poporul român din 1965 şi pină azi. Apoteoza , ne
apare in toa tă măreţ ia sa , in ultima sală a Muzeului, acolo und e infăptui
riie zilelor noastre de autentică glorie se lea g ă indisolubil de numele
aceluia care, conduce destinele patriei cu demn ita tea ş i strălucirea pe
care i le conferă faptele sale eroice, partidul ş i poporul român: secretarul
g eneral al P.C.R., preşedintele ţării, Tovarăşul Nicolae Ceauşesc u .
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Se configurează astfel, intr-un cadru un ic, în simboluri dintre cele mai
sugestive şi mai concludente, drumul atit de anevoios străbătut de un popor căruia ii sint proprii virtutea şi sacrificiile strămoşilor, cutezanţa şi ero ismul clasei muncitoare, munca harnică şi dorinţa de pace a poporului

care azi ş i intotdeauna in viitor este angajat hotărît pe marele şantier a l
construcţiei României socialiste. Aceasta confirmă Încă odată cuv.intele
rostite de către Tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Ia Congresul cu lturii şi educaţiei socia li ste: "Dezvoltind recunoştinţa şi preţuirea
faţă de strămoşi
care cu sacrificii şi jertfe uriaşe au apărat fi in ţa naţională a poporului.
au purtat steagul luptei pentru libertate şi neatirnare, pentru dreptate
naţională şi socială, trebuie să sădim i n conştiinţa oamen ilor sentimentul
răspunderii faţă de moştenirea înaintaşilor, al hotărîrii de a duce mai departe În noile condiţii istorice făclia progresului şi civilizaţiei pe pămîntul

României".

Indiscutabil. decurgind tocmai din această indicaţie preţioasă. Muzeul
de istorie naţională şi arheologie al Constanţei vine să se adauge, in
noua sa constituire, nu numai marilor performanţe ale ştiinţei şi culturii
contemporane din Român ia, ci şi acelor aşezăminte de progres şi civil izaţie perenă, puse in slujba omului şi a aspiraţii lor sale, a posteritaţii căreia
j se cuvine prin obîrşie etnică şi apartenenţă istorică.

