IULIAN ANTONESCU O MARE PERSONALITATE A ZILELOR
NOASTRE
de V ASI LE URSACHI

Vestea trecerii în ne f iin ţă a lui Iuli a n Antonescu a căzu t ca un trăz
net pentru întrPaga suflare muzeistică a ţării noastre. umplînd inimile
tuturor de-o adîncă tristeţe şi consti tuind o nemăsuratii pierdere din rîndul

s l uj i torilor credincioşi ai muzeografiei româneş ti .

Acest străluc-i t reprezentant al culturii noastre, care-şi începea activi
tatea muzeisticH în anul 1 95 7 In Muzeul din Bacău, un it ate oe lua fiinţă
odatii cu n u m ire a sa în fu n cţi a de di rector, la mai bine de o j umă ta te de

an de la terminarea, cu brio, a Facultăţii de Istorie din Bucureşti, fiind
unul din cei mai străluciţi stu d en ţi pe ca re i-a avut, această facultate. î n
u l ti m a jumătate de veac, dar negăsindu-se un po s t î n în văţă mî ntul su
perior , care ar fi f os t onorat de o asemenea st răl uci tă com petenţă , avea
SH domine întreaga a ct iv i tate muzeistică a ţării, mai mu l t de 30 de ani.
La numai două luni de la n u m i r ea sa în funcţia de director al unei
i n stituţii regionale, care n -avea nici sediu, nici personal , nici colecţii, in
cepi nd �şa dar. de la zero . î n comtituirea une i unităţi, ce astăzi are presti
giul unui muzeu de pri mă m ărim e a ţării, aveam şi eu fericirea să devin
primul colaborator al a ces tui mare OM. care, la recomandarea profes orulu i
meu Mircea Petreseu-Dimboviţa, ven i t la Roman ca preşed i nte al unei

comisii de bacalaureat, m-a pri m i t cu o deosebi tă căldură şi prieten i e .
atitudine ce nu avea să lipsească in î ntreaga sa via ţă , . fiind una din carac
t eri stici le person alită ţi i s al e .
'Este du reros şi trist pentru c<'i am ajuns să evoc astăzi cîteva d i n
momentele d e viaţă petrecute alături d e acest ma re prieten al tuturor,
cind acest lucru ar fi fost fă.cut cu mult mai mult talent şi măies trie de
că tre cel pe care I-au îndrăg i t şi stimat toţi oei care I-au cunoscut. Dar
soarta nu ţin e seama de ce este drept sau firesc şi steaua noastră călăuzi 
toare a căzut mai devreme d e ci t n e aşteptam.
Inzestrat cu un talent oratoric ce se naşte, poate, odată la un veac,
avind o pregătire enci clopedică , care a u i m it, mai bine de trei decenii
întreaga lume ce 1-a cunoscut sau a avut privilegiul de a-1 as cul ta, acest
om minunat era dominat de o m a re pr iet eni e şi dra g os te faţă de toţi cei
cu care venea în contact. Nu există muzeu din fosta regiune B acău ş i
mai tirziu din ţară , atunci cînd devenea Director General a l MuzeelQr.
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care să nu fi beneficiat, în dezvoltarea lor, de competenţa lui lulian An
tonescu şi mai ales de sprijinul total pe care 1-a oferit cu multă pasiune,
credinţă şi dragost�. Din acest punct de vedere, zona Bacău l u i , una din
regiu n ile cu cel e mai puţine tradiţii muzeistice din ţară, fără muzee sau
colecţii muzeale, cu excepţia celui de la Piatra Neamţ, a benefi ci at din
plin de marea sa pasiune, muncă şi competenţă, reuşind în cîţiva an� să
realizeze o reţea muzeistică cu o mare pondere în muzeografi a româ
nea<;că. Este suficient sft amintim faptul că cele mai bogate colN·ţii pri
vind populaţia daci c-ă din ţară sînt prezente în muzeele din aceac.;tii zonă .
Spi ritul său vesel şi plin de tîlc era mul t căutat de toţi cei ce part:cip:m
.
l a d i ferite sec.;iuni ştii nţifice, care îl incitau pentru răspunsuri le sale pl ine
de farmec, dar mai a l es replicile in teligente ce şiroiau dintr-un izvor n e
secat de nestt>mate. Mi-amintesc de parti ciparea la una din Conferinţele
Naţionale de Arheologie, care s-a desfăşurat l a Craiova, cî nd. în prezenţa
celor mai de seamă reprezent..1.nţi ai arheologiei româneşti, Iulian Anto
n escu, cu i negal abi lul său talent a imitat pe principalii săi profesori . O
întreagă asistenţă, de peste o sută de persoane, aştepta nu atît felul de
a vorbi al celor pe care îi imita, cît mai ales, replicile· de o inteligenţă
ieşită din comun, ce reprezenta, în sinteză, adevăratele relaţii şi punctf'
de vedere ştiinţifice, ale celor imitaţi. I n acest fel toţi cei prezenţi, i n 
diferen t de aluzia p e care trebuia s - o accepte, l a adresa punctului lor
de vedere, remarcau disponibilitatea intelectuală a acestui mare şi îndră
git om .
Tot în acelaşi sens, îmi aduc aminte de multe ocazii în care marele
dispărut, obligat să-şi arate întregul talent in vederea obţinerii de fonduri
sau spaţii pentru muzee, desfăşura o adevărată bătăli e în care folosea cele
mai alese cuvinte si cele mai diverse scenarii ale istoriei universale, i
·
n a ccesibile interloc� torilor, dar care exaltau i umileau totodată, pe cei
ce aveau puterea de decizie. De cele mai multe ori cîştiga bătălia. Din
acest punct de vedere Iulian Antonescu a fost unul din marii nedreptăţiţi
ai Revoluţiei din Decembrie 1 989, în treaga su flare muzeoqrafi c;\ rămînîn
du-i datoare cu o recunoaştere, d�i tardivă, a marii sale dizi denţe în
;,epoca de aur11, chiar dacă s -ar evoca doar faptul că ma i toate acţ.iunile,
replie:ile şi discursurile D i rectorului n ostru General , aveau acea notă de
răzvrătire, uneori făţişă, care ne. lăsa stupefiaţi pentru curajul cel u i ce> l e
rostea, d a r care erau trecute c u vederea chiar de organele cele m a i fidele
regimului , deoarece, fie că nu erau înţelese, fie că aparţineau unui per
sonaj ce depăşea statutul unui om obişnuit.

Ş

La despărţirea de unul din cei mai îndrăgiţi prieteni, nu ne rămîne
decît imensul regret de a nu fi fructificat pe cît trebuia, marile resurse
ale inteligenţei şi bunătăţii sale, iar pentru numeroasele lui înfăptuiri,
mai ales în judeţul Bacău, nu e cauză mai sfîntă şi mai dreaptă decît
aceea de a-i cinsti memoria aşa cum se cuvine. Printre altele, personali
tatea lui Iulian Antonescu constituie suficientă garanţie pentru ca una
din străzile cele mai umblate de el, dia Piatra Neamţ, să se numea<;că
str. Iulian Antonescu, iar Muzeul de Istorie din Bacău să-i poarte nu
mele.
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