ltJLIAN ANTONESCU UN MARE CERCETATOR AL
TRECUTULUI ISTORIC AL ROMANILOR
d e MARIA DULGHERU, EUGEN STANESCU

In ziua de 24 ianuarie 1 991 s-a stins din viaţă Iulian Antonec;cu
cercetător cu vocaţie al trecutului istoric al românilor, omul care de pes
te două decenii a creat şi îndrumat reţeaua de muzee şi case memoriale
cu care astăzi România se mîndreşte.
S-a născut la 26 iulie 1 932 la Piatra Neamţ. A urmat studiile supe
rioare - Facultatea de Istorie la Bucureşti - între anii 1 952-1955. A
fost director la Muzeul judeţean de artă din Bacău între anii 1 957- 197 1
şi din anul 1 9 7 1 director în Direcţia muzeelor din Minister�
Istoric cu preocupări în domeniul istoriei antice şi în probleme de
muzeografie, Iulian Antonescu a întruchipat intelectualul dărui t profe
siei, dedicîndu-se cu pasiune, competenţă şi onestitate muzeografiei , va
lorificării muzeografice a patrimoniului cultural naţional.
Incontestabilele realizări pe care le-au înregistrat muzeele noastre
în ultimele decenii, atît în îmbogăţirea patrimoniului cît şi în valorificarea
ştiinţifică şi educaţională, poartă amprenta competenţei cu care Iulian
Antonescu a contribuit la organizarea lor.
La Muzeul de Istorie şi arheologie al judeţului Prahova a participat
în nenumărate rînduri atît la organizarea expoziţiei de bază (inaugurată
în anul 1 975) cît şi la numeroasele activităţi muzeale organizate de muzee
le prahovene" fiind permane11t alături de lucrătorii din muzee atît la
satisfacţiile activităţii cît şi la neîmplinirile şi necazurile determinate
de condiţiile social-istorice ale perioadei parcurse.
Incercind să sublinieze de fiecare dată mesajul patriotic al expozi
ţiilor organizate, în condiţii nu întotdeauna uşoare, graţie inteligenţei,
culturii vaste şi spont:meităţii găsea soluţiile cele mai onorabile puse în
sluj ba dreptăţii , a respectului faţă de oameni .
Animat în permanenţă de dragostea faţă de ţară, faţă de avuţia noas
tră spirituală şi materială , Iulian Antonescu a îndrumat în aceşti ani re
ţeaua muzeală prahoveană ca şi cea din întreaga ţară , fiind un adevărat
om de cultură al zilelor noastre, un mare patriot.
Om de o rară nobleţe şi cu o pregătire enciclopedică, el a format ge
neraţii de specialişti în domeniul muzeografiei. Imbinarea pasiunii pen-
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tru trecutul istoric cu răbdarea celui -ce ştie că va ajunge la cunoaştere
şi adevăr, au fost transmise sutelor de muzeografi care 1-au cunoscut şi
iubit. A fost un cercetător meticulos, un istoric adevărat, care a pus în
lumină nepreţuitele valori materiale şi spirituale ale poporului român
în muzee de istorie, case memoriale, colecţii muzeale, realizate pe în
treg cuprinsul ţări i .
Iulian Antonescu reprezi ntă u n exemplu d e muncă c u care breasla
istoricilor şi a muzeografilor se poate mîndri. �stompînd durerea despăr
ţirii de un asemenea om, i m aginea luminoasă a c� ea ce a realizat printr-o
muncă de o viaţă - prea ti m puriu curmată - consolidează în memoria
celor care I-au cunoscut o amintire ce nu se poate şterge, aceea a unui
om de o rară nobleţe, a unui eminen t muzeograf care va rămîne veşnic
îr. muzeografia şi cultura românească.
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