A. V. RADULESCU

NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA UNUI MUZEU DE
ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE LA MEDGID/A
Planul de măsuri aprobat de către Comitetul Politic Execut iv privind
aniversarea, in anul 1980, a 2050 de ani de la crearea primului stat dac
centralizat şi independent de sub conducerea lui Burebista, constituie pentru poporul român, pentru forţele sa le intelectuale - ş i cu precădere pentru isto rici - cel mai indicat prilej de a intensifica eforturile pentru dezvolta rea ştiinţei şi cuftu rii de sorginte socialistă, pentru
lămurirea
atitor
aspecte d in trecut care se leagă de prezenţa românilor i n aria statală intemeiată de marele predecesor.
Pe acest teren, simpozionul desfăşurat la Medgidia, intre 27-28.IV 1978
cu istorici ş i arheologi care au cercetat staţiuni pe canal ori au elucidat
proble me istorice, a urmărit trei scopuri:
a. punerea la curent a opiniei ştiinţifice cu rezultatele cercetăr ilo r
arheolog ice şi istorice intreprinse pînă acum de către un Însemnat număr
de specialişti de la mai multe instituţii de profil, de-a lungul co mplexului
h idroenergetic şi de navigaţie Dunărea-Marea Neagră cu inerentele implicaţii in intin sele zone adiacente, cu precădere in nord şi sud;
b, recuperarea şi valorificarea analitică a tuturor bunurilor de cuhură
materială mo ştenite din trecutul mai apropiat sau mai indepărtat de pe
albia Văii Carasu, atit de bogată in vestig ii preistorice, clasice şi feudal e
timpurii, la fel ca şi În monumente istorice de dată mai recentă. in special
d intre acelea legate de evenimentele primului război mondial etc. ;
c. fundamentarea teoretică o unei structuri tematice core să prefi'g ureze un muzeu impunător de arheologie şi istorie in oraşul Medgidio.
Cea de o treia componentă core motivează desfăşurarea acestei reuniuni ştiinţifice, formează În continuare obiectul citorva consideraţii pe
care le socotim utile i n etapa actuală a mişcă ri i muzeologice din jud eţul
Constanţa.

O scurtă retrospectivă, de un mai larg orizont sinoptic, confirm ă observaţii mai vechi potrivit cărora albia Văii Carasu conţine cea mai co mpl etă
.şi mai densă istorie, Într-o înlănţuire conti nu ă, cu inceputuri care vin din
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pa leo liticul mijlociu şi evoluează peren pina In zilele noastre. Geomorfologia zonei, cu atributele care i-au confe ri t d in totdeauna o poziţie d intre cele
mai favorab ile in schimbu l de val ori culturale, materi ale şi spirituale. intre
regiunile riverone Dunării şi cele ale Mării Negre, o concurat d in plin la
aglomerarea de documente de va loare inestimabilă pentru români, Într-un
areal perfect definibi l.
inceput uril e orînduirii Camunei Primitive, În Îndelungatul spaţ iu cronologic prea bine cunoscut, îş i dezvă luie aspecte de va loa re i ncontestab ilă
pentru trecutul ţăr ii şi este suficient să amintim În acest sens descoper-irile
musteriene de la Sal igni şi Castelu, sau de pe cea tarde n oasia nă de la
Straja, toate trei cu implicaţ ii ştiinţifice de Însemnăta te aparte.
Săpăturiie din Dealul Sofia de la Cernavodă cu referiri atît la epoca
pietrei şlefuite Cît şi la cea a metalelor; cele trei campanii - dintre an ii
1957-1959 - din staţiunea gu m e lniţeană de lîn gă gara Medgidia ş.a., iată
numa i două exemple concludente, dintre multe altele, care au Î mbogăţ it
considerabil patriotismu l preistoric naţiona l şi, in particu lar, dobrogean.
Cuplul statuar al truditorului În repaus, alături de femeia sa şezÎnd, din
necropole neolitică cernavodeană : sabia miceniană din sec. XIV Le,n., şi
sabia emble mă traco-scitică, ambele descoperite ocazional în Împrejurimile Medgid iei, sînt alte cazuri virtuoase care se adaugă tezaurului cultu ra l românesc.
O succintă trecere în revistă a vestigii lor atît de diversificate ca Înfăţi
şa re, scop şi incadrare cronologică, impun cu necesitate o scurtă pri Vire
asupra complexului de pe dealul Hinog, spre sud de oraşul actual; aici,
cu excepţia unor crimpeie de istorie clasică tîrzie şi feudal-timpurie, surprinse de către Gr. Tocilescu şi P. Polon ic la sfî r ş i tul veacului trecu t şi Începutul acestuia , cercetătorii generaţiei noastre Întrevăd la această oră
cele mai largi posib ili tăţi de invest i gaţ i e, cu o sferă de cuprindere căreia
i se i ntegrează intreaga istorie dobrogeană in succesiunea sa crono l ogică
neîntreruptă. Acestui tezaur potenţial de istorie. i se adaugă numeroase
alte' abiective cunoscute prea puţ in sau chiar deloc. intre acestea sînt de
amintit va luri le de apărare dintre Co n stanţa şi Cernavodă - dintre ca re
două trec ch iar prin araş ul Medgid ia - care d in colo de căutările stăru i
toare a le lui K. F. Peters, F. Schuchardt, Gr. Tocilescu, P. Polonic ş i alţ i .
cercetători contemporani constatăm că încă mai stăruie asupra lor anonimatu l impus În ch ip implacab il de lipsa unor cercetări arheologice ba zate pe cele mai ava nsate metode moderne de investigaţie.

Complexu l rupestru f euda l -timpuriu de la M urfatlar, - unic În ţară
prin co n ţinu t istoric, aspect iconografie şi reali za re tipică epocii -, a l ătu ri
de necro po la de incineraţie de la Castelu aparţ inî nd aceleiaşi perioade
- săpată Între anii 1957- 1959 - şi de numeroase a lte aşeză r i cercetate
total sau parţial, de-a lungul complexului hidroenergetic şi de navigaţie
Dunăre- Ma r ea Neagră, totul creează peisajul cel mai propice de natură
să conducă la amenaja rea unui lăcaş muzea l la Medg idia. Aici a r exista
ca ndiţiile cele mai bune ş i temeiul unei afirmări plena re - aşa după cum
se va vedea.
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Un examen analitic, cu referire directă la epoci mai recen te, oferă,
indiscutabil, cele mai puternice argumente pentru a avansa aserţiunea că
În oraşul - emblemă al Văii Carasu, se impune in chip imperios un muzeu
cu ilustrare istorică totală. Cu alte cuvinte o expoziţie tematică permanentă,
in cuprinsul' căreia să se consacre şi compartimente ale perioadei feudale,
ş i cu precădere, a intervalului de la 1878 pină azi .
Urmele v ieţii omeneşti, din evul mediu dominat de otomani constituie
acea parte din istoria Dobrogei care a cunoscut in localitatea Carasu d upă numele Văii de la care a împrumutat de secole denumirea - aspecte
insol ite, de un interes special. Să reamintim citeva.
Atributele comerţului maritim practicat de bizantini şi genovezi intre
sec. XI-XIV, cu legăturil e intense şi frecvente stab ilite prin Gurile Dună
rii sau pe Valea Carasu cu românii de pe ambele maluri ale marelui fluviu - care dintotdeauna i_a unit - vor fi aproape total abandonate la începutu l stăpînirii turceşti in Balcani, noii cuceritori preferind În ch ip predilect legăturile pe uscat. Substituirea drumu lu i de uscat celui de apă
la turci durează multă vreme. Regiunile balcanice a le Imperiului otoman
li se Înscrie calea strategică şi econom ică ca re pornind de la Istanbul,
prin Adrianopole, străbătînd Bulgaria, pentru ca apoi prin mijlocul Dobrogei să ajungă la Gurile Dunării, cu scopul firesc să Înlesnească circulaţia
armatelor către Ţările Române şi regiunile tătăreşti
nord-pontice. De-a
lungul acestui drum, prind viaţă şi se dezvoltă in decursul veacuri lor, ca
nişte adevărate jaloane, mai multe oraşe. pe locurile ocupate moi Înainte
de băştinaşi, între care multe sint in fiinţă şi astăzi. Şi, ca să exemplificăm,
amintm de la sud către nord, Bazargic, Ion Corvin · (Guzgun), Adamclisi,
Carasu, Pazarli-Esterabad, Babadag, Tulcea ş.a.
Izvoarele t urceşti sau călători musulmani ş i creştini in trecere prin Dobrogea, menţionează frecvent localitatea Carasu, pină in jurul anului 1850;
după războiul Crimeii, În urma unei co lonizări cu tătari. produsă de turci,
constatăm şi schimbarea sa toponimică, in Medgidie (româneşte Medgidia),
după numele sultanului refo rmato r - in sens
burghez - Abdu/-Medgid
(1839-1 861), din perioada aşa numitului Tan zimat.
Reintegrarea Dobrogei hotarelor naturale ale ţării, după războiul de
independenţă, produce in viaţa oraşului central dobrogean un reviriment
specific epocii şi relaţiilor ei, cu unele îmbunătăţi ri izvorîte din comerţul
cu cereale şi ani male, din agricultură şi meşteşuguri etc. Este prea bin e
cunoscut bilciu l anua l din luna octombrie - panairul - care concentra
in localitate cele mai diverse produse ale regiunii. Apoi, o oarecare dezvoltare a indu striei uşoare, întreruptă de primul război mondial şi reluată
cu un plus de energie economică după aceea, conferă Medgid iei atributele unui tirg modest, in cuprinsul căruia trăiau deopotrivă români, musulmani (tătari ş i turci) şi alte minorităţi. Dezbinarea era aproape tota l ă.
După i nsurecţia d in anul 1944 şi mai precis, după anul 1949, oraşul
Medgidia, al doi lea in ierarhia urbană a judeţu l u i Constanţa, se metamorfozează radical. Devenind un centru industrial dezvoltat, prin î nf iinţarea
întrerpin derii i nd ustriale de utilaje şi maşinI şi a fabricii de ciment, i se
deschid perspective dintre cele mai mari. Viaţa sa economică elevată,
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izvorită din această schimbare din oraş agrar Într-unul industrial, are implicaţii profunde În toate compartimentele activităţii sale civi ce.. Iar actualele lucrări de amenajări hidroenergetice şi de navigaţie, nu fac altceva
decît să-i rezerve un viitor strălucit - nesperat În alte condiţii social~eco
nomice ce ţin de trecutul mai indepărtat - asigurindu-i neîndoios dimensiunile şi calităţile unui veritabil municipiu.

Prin urmare, numeroase raţiuni istorice şi argumente citadine legate
de viitorul Medgidiei ca important centru portuar al judeţului Constanţa esca lă şi comptuar pe canalul navigabil ce va intra În funcţiune Într-un
viitor apropiat - ju stifică peremptoriu organizarea unui muzeu de istorie
şi arheologie. in partea sa centrală . Funcţiunii sale didactice_educative, pe
care se impune 5-0 cultive in primul rînd, i se va adăuga cu necesitate şi
aceea de conservare şi prezentare a tuturor monumentelar arheologice şi
istorice din zonă , intr-un ansamblu patrimonial indisolubil legat de eXpO ziţie. O componentă majoră in activitatea de valorificare a documentelor
legate de trecu t, o constituie neapărat conservarea " in situ" a obiective,
lor din raza oraşului: valul mare de pămint şi va lul de piatră. ruinele
castrului roman - din nefericire ascunse Încă sub temeliile construcţiilor
moderne din centrul oraşului - acelea pe care le semnala În jurul anul·ui
1860, geograful K. F. Peters şi pe care semnatarul acestor rinduri le inregistra, Într-o observaţie de teren suma ră , o sută de ani mai tirziu.
Cum Însă unui muzeu modern, adecvat condiţiei ci vice actuale şi viitoare a Medgidiei, i se cuvine neapărat o clădire cuprinzătoare şi de funcţ i ona li tate potrivită, este de datoria autorităţilor de partid şi de stat locale
să răspundă acestui deziderat. Cum insă această posibilitate ar fi departe,
in etapa actuală, să se transfo rm e intr-o real itate ideală. avansăm sugestia alcătuirii, deocamdată, numai a unei expozi ţii arheologice, pe temeiul
succesiunii cronologice. din paleolitic pînă in zorii feudalismului, urmind
ca Într-o etapă vi itoare, cînd condiţiile mai generoase o VOi perm ite. să
se preia firul naraţiunii istorice din veacuril e premergătoare dominaţie i
otomane, pentru a se ajunge cu el pînă in contemporaneitate. in orice
caz, intregirea ansamblului expoziţional, cu înfăţişeri care să implice in
special epoca actuală. nu trebuie să depăşească În timp intrarea in func ţ iune a com pl exului hidroenergetic şi de navigaţie Dunăre-Marea Neagră.
D im potrivă. este necesară o devansare cît de relativă. Fiindcă În realitate,
cu tot bagajul său arheologic, complex şi variat. cu adinci implicaţii in
procesu l etnogenetic românesc, Muzeul din Medgid ia trebuie să constitu ie
in fond. pe de-o parte o sinteză istorică genera l ă , pe de alta, o apoteoza
a marelui gigant hidroenergetic şi o ilustrare fidelă a potenţialului industrial agrar din zonă. EI trebuie să reflecte efortul anilor de construcţie şi
amenajare a canalului ,- cu planuri şi avataruri mai vechi - cu succesele
dobindite de făuritorii co l oş i lor producători de ciment, adică ale acelor
oameni care scri u cu braţele şi mintea tor, istoria prezentă şi viitoare a
acestui străvechi colţ de ţară românească.
Desigur. muzeului trebuie să i se asigure funcţionalitate permanentă
şi intensă. Scopului său educativ-patriotic, i se va circumscrie nu numai
istoria oraşului in permanenta devenire evolutivă, ci şi facto ri turistici core
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;n chip incontestabil se vor dezvolta şi pe această mare arteră de legătură
Între Dunăre şi Ma rea Neagră . Turismul din zonă. se va amplifica graţie
celor două mari posibilităţi de circulaţie: in primul rind canalul cu peisajele şi monumentele sale din zonele adiacente; in al doilea rind, calea
rutieră modernă care leagă capitala ţării de Constanţa şi căreia În Dobro gea j se deschid legături lesnicioase către cele mai multe dintre obiecti vele istorice -arheologice de interes deosebit: căt re nord, În ava! pe Du_
năre, o şosea recent amenajată, conduce către Capidava şi HÎrşova : către
sud, o a lta care traversează satul Va lea Dacilor, duce la Complexul. Monumentului Tropaeum Traion; de la Adamc1isi : iar spre răsărit. Ia ansamblul rupestru de [a Basarabi - ca să nu mai amintim şi de complexul viti col din aceeaşi localitate - şi apoi, spre mirificul litoral, cu toată gama
monumentelor şi obiectivelor sale social-culturale, in special din oraşul de
reşedinţă a judeţului, Constanţa, şi din salba celorlalte staţiuni balneare,
in frunte cu Manga lia, laolaltă rivalizînd cu mari ansambluri urbanistice
europene,
in acest chip se intrevăd perspecti vele muzeului din Medgidia, a cărui
zămislire, acum in preajma aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi i ndependent, de sub conducerea lui Burebista,
devine un imperativ, Judecat În lumina argumentelor invocate el ni se În făţişează oportun , necesar şi important, ca un lăcaş de istorie românească
multimiienară a cărei traiectorie evo luti vă Începe in zorii preistoriei, ca să
răzbată neintrerupt pînă la limanul civilizaţiei contemporane a socialismului.

