IULIAN ANTONESCU, CTITOR AL MUZEELOR DIN
JUDEŢUL BACAU
de VIOREL CAPITANU

La sfîrşitul lunii ianuari e 1 9 0 1 o mulţime de lume din P. Neamţ
precum şi din alte colţuri ale ţări i, 1-au condus pe ultimul drum pe Iu
lian Antonescu, cel care timp de 35 de am a creeat şi îndmmat o pu
ternică reţea de muzee, la început în fosta regiune Bacău, iar din 1 9 7 1
fiind transferat la Bucureşti, î n întreaga ţară.
Iulian Antonescu şi-a pus toată i nteli gen ţa ş i ostene;lla în �Juti ba
instituţiilor muzeale, veghind în permanenţă asupra dezvoltării lor. Nu
mai în fosta regiune Bacău a înfiinţat 1 5 m uzee la Badm, Roman, Pia
tra Neamţ, Tg . Neamţ, Bicaz, Adjud şi Tg. Oc n a .
Iulian Antonescu era un om de o mare nobleţe sufl e teascZ1 .şi dc-·o
pregătire en ci c l oped ică cum rar mi-a fos t dat să întîlnesc. Ar fi ocupat
oricînd un post un i versi t ar şi n-ar fi avut egal ch i ar pină la ti tlul su
prem , într-o i nst i tuţi e academică. Dar n-a fost să fie aşa din cauza ori
ginii " n esă nă toase ". Era vinovat că mama fusese profesoară , iar tată l
ofi ţer superior cu gradul de colonel şi luptător pe fron tu l de răsărit .
Cînd a terminat facultatea, a primit o repartiţie într-un sat uitat de
lume, pe malul Prutului, deşi absolvise facultatea cu Magna cum laude.
Iulian Antonescu a fost numit la Muzeul din Bacău la 1 aprilie 1 9 5 7 ,
!!>rin grija unui mare om de cultură, în persoana inspectorului B. Munte,
de. la secţia culturală Bacău, care îl văzuse pe Iulian Antonescu pe
cînd făcea practică ca student la şantierul arheologic de l a Traian, corn.
Zăneşti , judeţul Neamţ, în compania profesorilor Hortensia şi Vladimir
Dumitl"'E!5cu, şi care dorea ca şi în onaşul în care .1muită vrem� nu se
intimplase aproape nimic, să ia fiinţă o instituţie muzeală. Aşa a ajuns
lulian Antonescu primul director al Muzeului regional Bacău - care
la vremea respectivă - n-avea . nici un spaţiu, nici colecţii şi nici personal.
lulian Antonescu nu s-a dat bătut nici un moment, iar greutăţile nu
I-au speriat. Chiar în primăvara lui 1 95 7 , Iulian Antonescu n de�.�:·•
prima expoziţie închinată sîngerosului an 1 907, într-o clădire de lîr1gă
actuala Prefect ură a judeţului, sperînd în perspectivă in organizarea Mu
zeului judeţean de istorie şi arheologie chiar în clădirea Prefecturii.
Au urmat apoi alte expoziţii de artă şi comemorative in alte localuri, in
tovără şi a pictorului băcăuan Nicu Etnea şi a colaboratorilor săi apro-
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piaţi : Cor.stantin Şova, Eugenia Dogan (Antonescu), şi cel care consem
nează acti·.ritatea lui Iulian Antonescu, în rîndurile de faţă cu lucrări de
artă descoperite î n fostele grajduri ale Primăriei din Bacău, care se aflau
u n deva pe cîmpul poştei, precum şi cu valori de patrimoniu proaspăt
achiziţionate sau obţinute prin săpăturile arheologice, de la Buda, Les
pezi, Gabăra-Moldoveni, Măgura, Lichitişeni, Tăvădărăşti, Aldeşti-Oniş
cani etc.
A început apoi să facă achiziţi i de la diferite persoane qin Bacău,
Piatra Neamţ şi Roma n . Se bucura pentru fiecare achiziţie fie ea cît de
mică. Mi-aduc aminte cînd a d escoperit la diverşi cetăţeni cîteva piese,
care au aparţinut familiei domnitoare A l . 1. Cuza şi doamnei Elena Cuza,
lui M. Kogălniceanu sau Costache Negri se bucura de parcă intrase în
muzeul nostru din Bacău, tot aurul din lume.
In toată această perioadă cît a funcţionat la Bacău, Iulian Anto-
nescu a colaborat exemplar cu muzeele nou înfiinţate, dotîndu-le cu mo
biller modern şi asigurînd din punct de vedere financiar plata săpături
l or arheologice d i n judeţ precum şi a şantierelor de interes naţional ca
cele de la Ripiceni jud. Botoşani, responsabi l i
C. S. Nicolăescu-Plopu
�or şi Al exandru Păunescu, Bărboşi - Galaţi, responsabili
N. Gostar
şi lulian Antonescu ; Budureasca - Prahova, responsabil Victor Teodo
rescu ; Brateiu - Sibiu, responsabil Ion Nestor Traian - Zăneşti, respon

c.;ahil N. Gostar.
Eu însumi am avut prilejul de a-l însoţi pe Iulian Antonescu pe

Valea Bistriţei la Traian - Zăneşti sau Ceahlău, Hangu şi Bistricioara,
.m t1c're de interes naţional conduse de regretatu l profe<;or C. S. Nico
J aE";ru-Plopşor ş i i lustrul meu praf. Mi rcea Petrescu ....Dîmboviţă, parti
ci pînd apoi l a aceste săpături.

Lui lulian Antonescu îi datorăm şi prima publicaţie a Muzeului bit
di.uan apărută în H J68, la 10 ani după înfiinţarea Muzeului, cu un numt'
��emn t ficativ "Carpica", care in prezent a ajuns la cel de al 20-lea vo
lum.
Cuvintele lui lul ian An tonescu care prefaţau
primul
volum din
această publicaţie sînt edificatoare
"Răspunzînd unor stringente nece
sităţi de v�1lori ficare creatoare a unui nesecat filon de tradiţi i şi frumu
seţi naturale, centrul Moldovei şi-a organizat între anii Hl57 şi 1 9Gil o
variată şi reprezentativă reţea muzeistică. Ca urmare a acestui procc�.
patrimoniul muzeal a cunoscut o i mpresionantft creştere numeri12ă şi
calitativă putînd înregistra, de la un muzeu organizat în 1 9 34 la P. Neamţ,
de către preotul Constantin Mătasă, alte 15 muzee. ln această n obilă ac
tivitate s-a format şi căl i t o adevărată şcoală muzeografică, inscriind
pentru merite şi pasiune profesională, alături de binecunoscuta perso
nalitate a decanul u i de vîrstă şi experienţă Constantin Mătasă, numele
unor muzeografi ca V. Căpitanu, V. Ursache, C. Buzdugan, Virgil Mihăi
l escu-Bîrliba, Maree} Drăgotescu, Minodora Ursache, Constantin Şova,
M ihai Ciobanu , C. Tărăbuţă şi alţii . "Au intrat în patrimoniul ştiinţific
al i storie� naţionale, fiind intens folosite ca atare, r�zultatele unor să
pături ca cele întreprins!'! la Lespezi şi Buda pentru paleolitic Gabăra -
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Moldoveni, Văleni, Că lugăra, Lozinca, Slobozia, Brad, Negri şi Săbăoani
pentru zbuciumata istorie dacică".
Au trecut de atunci peste 2 2 de ani, şi cuvintele lui Iulian Anto
nescu mai stăruie asupra noastră indemnîndu-ne mereu "nu vă lăsa�i
băieţi" . Ş i într-adevăr nu ne-am lăsat, am continuat cu pasiune munca
pe şantierele arheologice, iar elan ul tineresc nu l�am pierdut nici acuma
cînd în faţa noastră s-au deschis noi perspective prin Revoluţia din De
cembrie 1 98�1, păşind intr-o nouă l u me a democraţiei, luînd ca îndemn tot
cuvintele lui Paşa, aşa cum îi spuneam noi în vi aţa de toa t� zilele "Pă
şim in cea de-a doua d eca dă a ex i s tenţei muzeistice cu convingerea că
noi ş i cei care n� vor urma, slujim o nobilă şi obşteasc ă cauză, folosind
una dintre Ct'lc mai avansate ş i eficace arme pentru �rogres, muzeogra
fia, în întreita sa ipostază de şti inţă, artă şi pasiune."
Acum cînd marele patriot Iulian Antonescu nu mai este prin tre
noi şi doarme somnul de veci în pămîntul strămoşesc alături de părinţii
lui. pămînt pe care l-a înălţat în cuvîntările sale cu pasiune şi devota
ment, noi cei care l-am apreciat, i ubit şi admirat ne despărţim spunîn
du-i cuvintele strămoşeşti
Sfi-i

fif' ţărîna u ş o ar [t !
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