IULIAN ANTONESCU ŞI MUZEUL SPITALU:J_..UI
DIN ROMAN
de EPIF A N l E COZARESCU

Pe lulian Antoneo;cu am avut pri lejul să-I cunosc încă la începutul
a n i l or '60. cind, profesor la Institu tul Pedagogic din Bacău fiind;, e�

desfă,ura în paralel �i o entuziac;; tă activitate de culturalizare a maselor.
Ţinea prin locali ti1ţile mai însemnate ale regiunii Bacău c_o nferinţe pe
teme istorice. legate î ndeosebi de problema formării poporului român .
Tn acec;;t context aducea la conştinţa audi torului senzaţionale noutăţi din
mi leniul I-i u al vieţu i rii poporului nostru , bazîndu-se pe n oile descope
riri arheologice. Pe urmă, trecea la epoca de cristalizare a princi patelor
române, la condiţiile unirii lor ş . a . m . d . E»punerile sale, făcute liber, în
continui\ m i � care. se insoteau de o gcst i culatiP suqestivă. Vorbea cu înflă
cărare, captivînd îndeosebi tineretul , crescut. în acertstă privinţă, C'l "o
chelari de cal. deci ignorant. L-am urmări t şi eu� fie la Slănic Moldova,

unde lucram ca medic sezonier şi unde venea Iulian, în timpul verii , cu
prelegerile sale, fi e la Roman .. Aşa de pildă în 1 964 şi î n următor i i , aici
a dezvoltnt un ciclu de conferinţe d i n i storia naţională. Ca titluri , am
reţinut ,,Formarea poporului, a statulu i şi a l imbii române", sau "Idealul
UniriP' , germinat în conştiinţa neamului de pe ambele părţi ale Milco
vului şi a Carpaţilor, cu sute de ani înainte de 1 859.

O dată, după o asemenea conferi nţ'i, deşi părea obosi t . a acceptat
invitaţia de a vizi ta punctul muzeistic ar spitalului , înjghebat nu demult.
Pe atunci, ca spaţiu de etalare foloseam odaia de la primul etaj al turnu
lui-clopotniţă al bisericii Precista-Mare. Acolo se ajungea urcînd o· scară
in spirală, cu treptele roase de a n i . Ochiurile înguste care luminau tur
nuleţul scărilor, fuseseră utilizate în trecut şi ca loc de tragere de către
străjerii tîrgului retraşi aici, în luptii. cu .,podgheazuri " hrăpăreţe ce
năvăleau periodic şi asupra acestei l ocalităţi . Totul" genera o atmosfer3

de mister feudal, învăluind m i cu l nostru muzeu cu o aură benefică. Im
presia aceasta o resimţeau vizitatorii obişnuiţi , nu î n să Iulian Antonesca,
deven it �i d i rector a l Muzeului de Istorie din Bacău. Totuşi, ajuns sus,
nu s-a putut abţine de la o exclamaţie ce trăda surpriză. Apoi, către Va
sile Ursach i , directorul Muzeului romaşcan, care îl însoţea ,;Ai văzut,
Vasile, ce treabă au făcut băieţii ac eşti a ? ! " Pe urmă a cercetat piesele
şi documentele scriptice şi fotografiee expuse, cerînd explicaţii la unele
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.
din ele. I n fond, era o colecţie muzeală săracă pe atunci (amplificş.tă ul
terior), însă ieşită din comun atît în comparaţie cu muzeele statului,
cit şi cu cele formate din iniţiativă particulară, mai mult -etnografice.
Era, într-adevăr, unicul muzeu din Moldova axat · pe istorie me'Clico-far
maceutică, legat de trecutul aproape bicentenar al asistenţei sanitare în
Roman. La plecare, Antonescu ne-a dat unele îndrumări de felul cum
trebuie ameliorat aranjamentul exponatelor, promiţînd a ne ·veni în a
jutor şi concret, prin înzestrare cu vitrine speciale. Din nefericire, ge
nerozitatea lui depăşea cu mult posibilităţile materiale de care dispunea.
Totuşi ne-a venit în ajutor mai . tîrziu, dar în alt mod, şi anume insistînd
pe lîngă conducerea spitalului să ne pună la dispoziţie un spaţiu adecvat.
Vizitîndu..:.ne iarăşi, după 1 973, în noua formă, a fost mulţumit de pro
gresele realizate, ne-a încurajat şi ne-a dat alte îndrumări pentru viitor.
De sfaturile sale am ţinut cont la a treia mutare a muzeului, în 1 989.
Prin toate · cele de mai s us şi încă altele, Juli an Antonescu rămîne i n
disolubil legat de evoluţia Muzeului medico-farmaco-istoric din Roman.
Din acest · motiv, credem că a sosit momentul să-i exprimăm acum un
modest prinos de recunoştinţă postumă . . .
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