A. RADULESCU

DARE DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII
MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE
CONSTANŢA

Ultimul sfert al anului trecut, adăugat primelor trei trimestre, a le,
celui in curs Îmi prilejuieşte o retrospectivă căreia ii Înscriem rezultate.
importante În sfera preocupărilor permanente şi de directivă a le colectivelor de muncă din instituţia noastră. Intreaga perioodă, - continuarea
firească a unui pragram de dezvoltare Început de, mai mulţi ani şi susţinut:
cu forţe sporite, sub Îndrumarea directă şi imediată a forurilor locale departid şi de stat - este dominată de două componente majore :
-

a) reorgan i zări muzeele;

-

b) cercetări arheologice şi istorice.

Reorganizări mu~eale: cei mai mulţi dintre Dvs., părtaşi fideli aireuniunilor noastre anuale (Ia fel ca şi largul public vizitator) cunosc eve nimentul vernisajului muzeistic de la 24 decembrie 1977 cind fostul Muzeu.
de arheologie a l Constanţei, devenea Muzeu d"l istorie naţională şi arheologie, aceasta Într-un fond şi Într-o formă nouă.
(ncă din noiembrie 19,7 6, hotărÎreia Comitetului executiv al e.e. a l'
P.e.R" prevedea crearea la Constanţa, a unui Muzeu Naţional, În •care să
reflecte aidoma, istori a tumultoasă, dar plină de fapte eroice a poporului român, desgur cu privire specia l ă lasupra particu l arităţi l or locale.
Hotărîrea a fost Îndeplinită după eforturi mai Îndelungate, şi astfel imobilul În care ne,' aflăm , afectat În chip social noii funcţionalităţi, a deveni t:
unul dintre cele mai mari şi mai prestigioase muzee ale ţării. EI cuprindeÎntreaga istoJie românească, de la paleolitic şi pînă În zilele noastre, cu
adaosul firesc al respectării specificului local - ştiindu-se prea bine că
Dobrogei Îi sînt proprii un bogat patrimoniu arheo log ic - preistoric, getodac. greco-roman şi feudal timpuriu - şi o arhivă impresionantă a epocilormodernă şi contempo rană, locul preem inent ocupindu-I mişcarea muncitorească , revoluţionară. Ca şi complexul muzeistic-arheologic de la Adam ~
Clisi, intrat În functiune cu citeva luni de zile mai Înainte, Muzeul de istorie naţională şi a;heologie din Constanţa , (avîn d În vecinătate Edificiu ~
roman cu monezi, a căpătat deja dimensiunile impresionante ale unu ~
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obiectiv patrimdnial fără precedent. Desigur, numeroase al,te centre arhe~
logice şi istoric2 a!,e judeţului Constanţa, a t it de bogat În monumen-te, se
cer În chip imperios valorifioate şi protejate.
.
. lncă de acum trei ,a ni, Comitetu l judeţean de partid trasa Comitetului de cult u.ră sarcina construirii unui mare muzeu de arheologie la Man· gal ia. Pe baza unor surse locale şi folosind proiectele I.P.J., s-a 'real izat o
nouă bază muzeistică pe VlatiO vechiului Co lilatis; mai exact, s-a unit
mormÎlntul \.-:u . papi!rus !reconstituH În 1962-1963, cu o nouă clădirle de
prezervare a monumentele" scoase din vech i le săpături. La 15 iu lie a.c.,
muzeul - ca re este În realitate un anticvarium - şi-a de'sch is porţile. În
pa:ralel, s- a iOmenojat co'lecţ~a owtistică de pipe, În clă-direa veche a muze~
lui, acolo unde s-au păstrat in coni:inuare spaţiile pentru depozite. Centrul o'rheo logic cal,lotion, îşi cere ~nsă drepturi ma i mari. Şi este suficient
să am intim conţinutul atitor demers uri pe .lină autorităţi , făcute la vremea
lor, de către Vasile Pârvan, Th. Sauciuc-Săveanu, Orest Tafrali şi m{li re cent Vasile Canarache, pentru a inţelege că În inima fostei cetâţi antice, se
impune prezenţa permalnentă a unui colectiv mlai lmg de arheolagi ş i
muzeogr9fi 'locali, a căror grijă pentru patrimoni ul a tit de bogat şi ale
căror i nvest i gaţii i n zonă, se constituie un deziderat progra matic.
Dacă deci, anul acesta om pus În circuitul vlzitâifii un muzeu reorgonizat la Constanţa, şi un altul d e caracte'r exciusiv arheologic la Mongo l ia,
aceasta nLl Înse'Dmnă decit că am epuizat numai o mică parte a volumului
propus pentru înt regu l judeţ. Avem în vedere tolte 'brei mari obiective, unele
, deja începute, altele tn fază numai de proiecte, care .tJrebuiesc duse Id
bun sfîrş i t. Astffel, vă este cunoscut · că de mai multă v,rem,e am inceput
construcţia unui nou şi impunător mu~eu al cetăţii HiSltrio - acela ca,re să
reflecte in etapa actuală, marei(] varietate Ci descoperirilor arheologice din
· cetatea de pe malul lacului Since. Sîntem inca beneficialrii aceleaşi . alcă
tuiri expoziţiona!e, rămasă În mare măs l,m;] ca pe vremea lui Vasile Pârv;an,
care nici pe dep arte nu mai poate s!a ti1sface exige.nţele cUirente 'ale unui lot
tot mai numelfOS de vizita.t eri.

Reorgan izarea reţelei de 'drumuri , acum comp let modern izate, a făcut
posibilă ilntrarea În funcţiune a un or noi trasee turistice, jOllonote de obiec·tive a'rheologice şi muzeale importţmte . Devine posibilă, În zilele noastre,
organizarrea circuitului Constanţa, Topa1lu, Ceenavodă, Medgidia, Basarabi,
Constanţa . Avem În planul de iuoru , pţntrLi anul viitor, orgoniza,rea t:mzei
-arheologice de la Capidava şi a unu i muzeu la Medgid ia, ultimul · dintre
obiective urmînd să devină o ogJiondă fidelă a marii Înf6ptui,ri contempo.rane, adică a Canalului Dunăre - Marea Neag ră, cu toate implicaţiile
$Oa le.
~ămine În suspen sie even.tuala integrdre intr-un ci,rcuit turistic a ansamblului 'rupe.stru de ,Ia Basarabi. Această rezervă este impusă de sta rea
precară a complexulu i monumenta L S-o realizat numlOÎ o t reime din construcţii l e de prezerViare susţ ~nute in anii din urmă de către D .P.C.N. - acum
· desfij'nţat - celelalte două treimi urmînd să - şi găsească impl ini rea cit mai
urgentă, altfel, riscul distrugerii iremediabile devenind " arudă rEal itate.
· Credem că ex istă posibilităţi băneş.ti, urmind numai să le gfisim şi pe cele
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tehnice, de execuţ i e, ŞI, In cazul acesta , să imp i ed i căm procesul degrtodărri :unuio dintre cele mai de seamă monumente arheologice atit de
strins legate de istoria feudalismului incipient a l Dobrogei.
Cercetări arheologice şi istorice. Acest al doilea mare compartiment
al activităţii susţ_nute de căif:re cercetătorii muzeului constănţean, aduce
in prim p ion K1nu l acesta elemente şti inţifice de a importanţă aparte pentru
trecutul Dobrogei. O prezentare succintă a 10f, se impu ne de la si!ne.
e Săpăturiie mai vechi a'le rlui Mihai Irimia din necropola geto dacică de la Bugeac, in sud- vestul Dobrogei, continuate ş i a·nul acesta
a dat sotisfiacţio unei re colte bogate, impresionoVltă nu numai ca număr
de urne- -recuperat, cit şi ca valoare ştiinţif ică .
Cup rins ă În spaţiul o
aproape ~ase veacuri, necropole de incin-eroţ i e de la Bugeac, vine să dea
cheia înţelege rii ma i clare a vieţ ii materiale şi spirituale I(J geta-dacilor.
in contactele permanente cu greci i vest -pontici, de la care au primit atitea
elemente culturale, concretirote În ceramică, monede etc. Nu pierdem ,
desigur, din vedere inrîurirea 'reciprocă, oportul original. propriu populaţiei
autohtone.

" Colectivul format din subsemnat ul, M. Bărbulescu-Munteanu ş i
N. Georgesc u-Cheluţă, a susţinut anul acesla cea de-a cincea campanie
Î'n ovanpostul hellenic din teritoriul rura l callatian, din apropierea actualei
comune Albeşti. Săpături le pun in lumină părţi tot ma i insemnate de aşe
zări fortificate, cărora Iii se circumscriu două ziduri de incintă şi numeroase
construcţii interidare şi exterioowe, înălţuite in succesiunea fazelo r de existenţă, Între veacurile IV- I î.e.n. Ceramica indig enă şi grecească, olă t1J ri
de cîteva monede bine conservate, bătute in atelieiele CaJl.atisului, permit
o incadra,re cronolog ică dintre cele mai bune. Intregul ansamblu considerat
la nivelul cunoştinţelor dobindite şi anul acesta, vin să prefigureze unicul
pyrgos de epocă 'elen!stică de pe teritoriu l românesc al ţărmulu i vest- pon- '
tic, a cărui valoare abia dacă mai este necesar să o subliniem .
• Capidava. - Obiectiv de mare tradiţie in sfera cercetărilor arheo logice româneşti, s-ta dovedit În ultimii doi ani nu numai o cetate bogată
i n construcţii romane şi l o cuinţe feudale timpurii, ci şi una dintre cele mai
de seamă f urnizoare de bagaje ştii'nţifice culese din necropole. Co lectivul
condus de Radu Florescu, ajutat de către acelaş neobosit căutător al trecutu"lui V. Georgescu-Ch e!u ţă, au re cuperat materiale de valo1a1re inestimabilă. Dar. cu aceasta, oricit de generoş i am fi Îln aprecieri, nu putem să
ne exprimăm regretul că, Încă nu s-a de pă şit faza cercetărilor la nivelul
superifieial al locuinţelor-bordeie din secolele X- XI I, pent·ru a se c u nO'Oşte
şi realităţ i le din profunzimea stratu rilor - cu .alte cuvinte, perioadele anterioare roma"no-bizantine, romane ş i poate chiar ma i vechi. Aceasta se
imp~ne ClI atit mai mult in această etapă, deoarece Ine-am pro.pus trans ·
formarea Capidavei intr-o mare bază muzeaIă - arheologică.
'" Sacidava. Reluarea săpături.lar, de către C. Scorpa n ajutat de
Traian CliiOn1:e, in această Oarecum greu accesibilă cetate a limesului
scythic, înseamnă pentru noi un program de l ucrări inspilrate de rea lităţile
investigate la obiectiv. Am intim că În oampan ia de anul acesta, prin eforturi ma i mari, au fost puse in lumină unele părţi ale zidului de i nc i ntă cu
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ale s-ale turnuri de apăra.re rectangulare - totul refăcut În mai multe
ocazii, cu pietre de talie mai Înainte monumente funerare, părţi arhitecturalle din construcţii dispărute, Maniera de const r ucţie, folos irea 'stelelor
f unerare mo'rtelate - reflex al atitudinii ideologice luate de creştini făţă
de civilizaţia păgină -, ca şi folosirea judicioasă Q terenu'lui atunci cînd
s-a proiectat cO!nstruirea cetă ţ i i in această zonă dunăreană, iată numai
cîteva ·elemente inst o rice inedite pe care ni le aduce Sacida va .
o La Tropaeum Troioni, în cetate, campanilQ de săpături din anul
acesta a :fast mai ti m idă, cant rar pro iectu lui de amplificare a lor. i n afara
unei verificări făcu~ă de AL B,arnea, cercetări mai ample !QU efectuat Gh.
Papuc ş i A. Panaitescu de la Constanţa, ale căror rezultate se cer controlate prin săpături mai exti nse În ani i vii>tori. Ne ·propunem ca planul de
pers pectivă să Îmbrace forma unei colaborăr i arheologice un itare şi să
sco n tăm pe rezul t,ate idustrate 5ntr- un cadru bine calcu la·t 01 investigaţiilor.
e Adăugăm acestor obiective de cercetaTe însorise exclusiv plonu iui
de lucru a l Muzeu lui de istorie noţi ono'Iă ş i arheologie din Constanţa. şi
pe a cela unde există o cointeres'are dublă, ad i că participarea arheo lo gilor constănţen i la cercetări susţinute de colective ale institutului de arheologie idi n Bucureşti. Astfel, Histria şi Păcuiul lui Soare, chiar dacă au
beneficiat anul acesta ma i puţin de concur-sul nost.ru material, au stat şi
vor st'a în atenţia noastră, urmînd ca , În anii viitOiri, ajutolrul muzeului să fie
mai s u bstanţ[.a l, Aceasta, atit pentru Înt reg irea colecţiilor noastre, cît şi
pentru spori rea interesului man ifestat de tot mai numeroş i tu ri şti faţă de
vestig iile de elevată va lo:are istri că.
Să nu ·pierdem din vedere, de asemenea, .aspectul atît de bine
. venit al conlucrării fructuoase pe şantierele inşiruite de-a lu ngu.1 Complexului hidmenergetic şi de navig'aţie dintre Dunăre şi Marea N eagră. Au fost
executate cercetă ri interesante in numeroase puncte ca cele de !o Straja ,
Paarro Aibă, Ba sa rabi, Medigia, Saligny, Cernavodă şi altele, in ca-re cercetătorii bucureşteni AI. Păunescu, AL Suceveanu, AL BroTnea, S. Baraski ,
Madga Tzony şi cei constăllţe n i Ad rian Pana itescu . Gh. Papuc, C. Chera,
ftlih ai I!"imia şi alţii, au dat curs unor vechi pbnuri pro iectate de către
I.P .J . Constanţa, prin grija istoriografului Gh. Vece.rdea, ce,rcetind cu mult
sîrg, a şezări a că ro r vech ime se Întind intre po leol itic, epoca mi g ra ţii l or şi
feudalismu!1 timpuriu. Credem, însă, că pentru cunoaşterea ffiioi deta i lată a
realităţilo r a rheologice de pe can'al, se impun pa,rtic i pă1ri mai susţinute şi
măsuri niai energice, ortÎt din partea !nstitu-tului de arheologie din Bucureşt i .
reprezentat de ~ Petre D iaconu şi Pet,re Alexandrescu, cît ş i din partea.
muzeului cons tănţean, care fiind direct impl icat În cercetări şi dată fiindu-i
a p ropierea de obiectivele canalului , poate şi tiebuie să facă mai mult şi
mai bine.
Săpăturile sistematice, la fel ca şi cele ocazionale de pe şantierele
de con51trucţii sau din agricu.ltură - au priiej uit no i şi interesante stud ii şi
comunică r i , .apă,rute În pub l icaţiile de speca litate şi, bineînţeles, in cadrul
reviste i Pontica, 'acum la al XI -,Iea număr. Dar, dată fiind nouro ambianţă
.-:reotă cerce,tători!O'r din muzeu! constănţea n, beneficiarii un ei impo·rtante
secţii de istorie medie modernă şi contemporană, cu u1n) patrimoniu docu-
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mentar inesti m.abil, ,a sosit momentul cind trebuie să vadă lumina tiparulu i,
articole, note şi studii inspirrate tocmai de acest context al C8icetători!or.
in dome niul istoriei mlai ;recente, preocupările tinerilor muze:)grafi, axate
pe mişcarea muncitorească, pe insurecţia din august 1944, pe alcăt uirea
unor profile biografice a le căror militanţi de seamă ai p.e.R. cu activitate
la C on'Sta'nţa şi alte'l e, constituie deja o gamă pred il ectă pentru Lascu
Stoioo, Pap Angela . ' Ma-rian Vicoi , BăIăbănescu Mariana , Mihail Nicolina
,etc. Apoi marele fond arh ivistic de provenienţă medievală-otoma nă. se cons(jtui e i n tr-adevărat t ezaur informa"ţionoi căruia numai uln singur turcolog tî nărul Murat Actuon - nu-i va putea face faţă. Se impune În chip imperios antrenarea altor cercetări aplicaţi documentelor otomane.
Şi dacă Pontic a a devenit deja un periodic prestigios, cu o circul,o ţie ir:ternă şi j 1 nt renoţiona lă consacrat6 - motiv care ne race să-i păs trăm
Întocmai profilul -S'6 im pune de la sine e d itarea unei ,:::!lte seri i de volume
dedicate În exclusivitlote i istoriei mai re cente; ba mai mult, Îm i fac o datorie de onoare să afirm cu ac eas tă ocazie că a venit momentul cind relu..area Analelor Dobrogei, de acolo de unde s-a intrerupt firul aces\tei prestigioGse re~/is te i n 1940, se impune ca o necesitate, S-ar ~ace În chi p ul
acesto un act de actua!fzore, În condiţiile noi ale soc ialismului, o tra d iţiilor
acestui periodic promovat cîndva de Constantin Brătescu şi s-ar Ciea posi bilitatea pentru istorici, economişti , etnografi etc. , să - ş i afle În paginile
sare o tribună pot,r i vită de afirmare. Muzeul nostru are posibilitatea şti 
in ţifică ş i cadrul materal de a-i asigura apariţia .
Iniţ i ativele!or muzeolog ice şi celor de cercetare - ambele succin~
prezentate in acest ca dru res'brÎns - vine să li se adauge cu neces!He
Încă nu meroselte al te acţiuni care n e incumbă În ch i p obişnuit: organiza,rea şi recond iţ ionareo depozitelor În noile condiţii .oferite de clă direa da re
adăposteşte d e-acum muzeul; evidenţa şi conservarea imensului patrimoniu, latit cel din depozite, cit şi ce'[ aflat pe cuprinsul intregului j'Jdeţ,
aici mai numeros ca o:riunde; restaurarea În o::ldrul laboratorului zonal
a unui important lot de materiale arheologice recuperat d in săpături. !.ată
numai o parte a multiplelcr s'o rCÎIn Î pe da re le indeplinim permanent. D esi gur că deziderat ele muncii noastre si nt mereu deschise unor noi sarcin:
.şi obiective a le acti vităţii de conse rva re şi p rezervare a patrimoniului arheo:ogic co n stă nţean. Poate că rei nfiinţa rea, in condiţii superioare, a D.P.C .N .,
ar veni în i1ntimpina re şi-ar satisface necesi t ăţi dintre ce le ma i stringente
;;1 sensul celo r enunţate.
În sfirsit, amintim că În ultima vreme, mai mult decît o.ricind , Muzeul
de istorie ~aţională şi la·rheologie Constanţa, cu secţ iil e sale din judeţ,
reco n si.cJerat de ma n iera mai sus amintită , atrage a,nual ap ro a pe o jum ă
iate de milion de turişti români şi st ră i ni. in ch i pul acesta 'avem dovada
peremtori e a eficienţei sa le p.ropagandistice, a rolul u i tot mai ridicat i n
misiunea trasată .de partid, de a educa IT': losele, în spi'ritu! dragoste i de
neam , a l pa.triotism ulu i ş i Irespectului p entru tot ceea ce O'J reo'l!zot Înoin-taşii noştri in veacur ile oare c uprind in arena i sto~iei, poporul român.
cult ura şi civilizaţia sa,

