UN CUVÂNT DESPRE SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE
ŞI DESPRE MUZEE ÎN LEGĂTURĂ CU SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DIN

VLAŞCA ŞI

MUZEUL

JUDEŢEAN

DELA GIURGIU

Săpături'le şi: cercetărz'le arlzcologt'ce fac astăzi parte integrantă
dzn cultura istorică a oricărui· popor czvilt'zat. Departe de a fi . un lux
de oameni· ciudaţi· sau o tndeletnzczre de care putea râde cutare mare
romancier american, - e maz· uşor a râde decât a înţelege, - săpături'le
arheologice au a/uns astăzi· cele 1nai· preţioase lucrări· auxiliare pentru
cunoaşterea lumei· vechi· şi a trecutului· celui· mai îndepărtat,- nu mai·
puţin, pentru cunoaşterea Evului· medzitJ aşa de sărac în zsvoare scrise.
Când în 1480 - la noi· pe vremea luz· Ştefan cel Mare - se
descoperea la Roma} pe proprietatea unui cardinal, vestita statue
nitmi'tă AjJollo de Belveder e} sau ntai· târziu, în 1506, grupul lui·
Laocoon, tntr' o vze la Santa-l',Iari·a-Maggzore tot la Roma, şi· lvlichelAngelo însuşi· a condus săpăturz'le, zar Bramante z~a ales locul de
expunere vrednic de faz1na operez' de artă a antichităţii: operă mult
dt'scutată dela Plinzu şz· până la Lessing, la no-,: până la Alexandru
Odobescu, - un magnific început se făcea pentrit toate descoperzrz'le şi'
săpăturz'le de maz· târziit, până în zzita de astăzi: Iar dacă, ce-z· drept}
nu toate aveau să scoată în şir continuu, opere de valoarea celor de
maz· sus, o lume întreagă avea să apară la lumină, itustrată şz·
tălmăcz'tă prin acest fel de documeJZte, de o valoare pri1nă şz· informaţie
directă de multe orz· adânc impresionantă: contactul nemzjloci't cu
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de elocvente, ale U.llCt lzmzz' dz· părule şi" totuşt·
b/lle păstrate tn pământul m,:rtudor dar / ocrottfor.
1.\ u, c /arli astă::,: uncl să nu e facă asemenea ccrcclăr/ şz· să
plitun: In c/11/ml cel ma/ a zduu, ace Ic ccrcdărt" şt· iipătur/ au fost
t11tupn11sc ma/ de t1111jJur1it tn /i'in!e unde 1:Stona Începe târ::Ju: t11
Da11r·111arm. ÎII Suedia , / .SorN·g,a, tu Gamallla de ..., ord. .LJ urmat
apo/ t11 loatc cddal{(', ma, ales /irrşlt, ,,, /r7r/lc d, fnmtc ale 1pusului
„o/a//1 . , mullt' mu:cc adlipo fese aslt'i::;1 un malcnal fon111dabt!, aproape
foiai J1ccu110 ul ş/ d11rtr ncbtr11111r acum 1uo de a111: Iwcul dela opo,/l{Tga c o 111101 â arlt/vii upratndircalii de matcnalc arheolog/cc,
drscopcrdc t·.ulus/v ÎII p,11111iulul /urt",: 7"ol aşa la . tockho/m , t" la Oslo.
Gtrman,tl ro:/111u!u1 rit' asl,i:;/ a fiiotl d,i, or/;011/-::aua 111a/ 'N'chc a
r,·rrt.lnnlor .1 ttj>t'itunlor d,· a11l/rhil,7// 11a/1onalt ale lor una d111lrc
ale mai in cm nalt 11,sltlu/11 otlturalc alt Jmj>1·n1tlu/: «Rod, bund fi'ir
_f)t·11! cht 1'orgt'I'< /1frh/i'». modd rlc in::,1 slrar1'. }o 1b/l/lalc de lucru r/
dn-voltarc a foi allt· ffCJ1Cr({(1i' d tt'rtdi'ilor/ cart: a de groapc ş/ li
!111111111·::,1 ş/ ;,1· ac,·a ·lti cal,· lra11/ul /(/ni· lor. \ u ma/ Jinio
tă, Încii
111a1 dt' 1111t!I /lal!i, co111/mj,ora11a ., , 111u ol1J11a11r7 de a ·la:;/, modd de
1i1b1r,· do-;11 dii(/ t'lt man· ;,·rlfi: 111ali:rwl1·. pentru fr,.:culul <,· trr1b1c1r,
dda i"dc ma/ /mpwwloor,· 11101111mo1fr alt- -;1fflllitl111 lmjtt'rtit ş/ j<Î1117
la (Cit- 111a,· 111od,·slt' 11r111 • al ,i,ccpulunlor, J>rt'I· lorfrc r1·galc ,
rcHcvtilc adc c ori

aşa

rt'j>1tbl11 ((J/t'.

F11iulc17 a.a a 1111·rr pr,,gn rnl. /J11jt11 c,· tu ,jom Rota Icni:
oa,111·111i au umblai . , au . ·t,o/o, li 1111111a/ dup,i ob1i·d1· rrll 111a,· 1111j>um1/oarc 1·,· d1· 111ar1· ar/11, ca!'t' s<i tmjodob,·a {(l ,•t!t le t' pa/alde alor
bo.J:a/1 şt' fiult'n11t·1: - lnff/1d11d d111 ni _y T~/II-Im -; 1,·a( d,· topcr,rdc
ob/11111l1· ;,ni, it7fi"ilur/ .wu lJ1 d11'j, i11/a111pla!or au Îllffj,ul r7 fli· adu11t1l1· ,· 01:t.. t1111:alt' Î11 11111:;,·,-. mr art· ltn <i fi~· dt' d11· ,· /11/uror po,lnt
01 rdfr1 11i!1· l1i11j,ur/!or ,•,·r/11 sa o·, 1,tTSt<T potiru /lir~/rca on'::.onlu/u/.
111111/11 r;/ ro111l1i11/1·/ 11111n1ff mr, mr poalt' • ,1 n,'bii fiwda111C11f ma,· lcllh'ti11t: dadt tocmai i11 lJ1/tijtflflntt CI' 11t·-mt rama
de i 1cau1rt' z" de
1111'/011i: P1· d,· rr!l,1 pa rit', j,arald cu jiro,~r,· ·de: l11/uror cdorlfll/t'. l1ii1/c,
a ajun
i 111 clff I do11lt'111i1 a c ti·rtda şi a c rrpa d1i1 a Îll c
111<1/ b111c, a d1· c/11dt· J>amd11lu! ca />t' o cnrh' Îl! care â se orca cli
alc11t şi cu jidafr foi r,· I' junc dc,/>rt v/a/a cc a fo I od1i11oară
!11/r'u11 n11w11,· loc. ]Ja,· 11u l11cr11r/lc /nlcr,'. ca:i'i m111za/ or/rât d·
pk11d/dc, r/ ua/a 111 1111/lorul ,<irc/a ele au slujt't sj,rcfolos sau r/d/carc
a. p1i·d1t!11/ dcr11 n/i=mror ma,· d1jarlc al oamc11dor.
1

') / câte ,m n,· jun Î/1 aceste ccrccliin: /oaie cu foaie, jămâ11tul
care a pr7 Irat şi j,li l1t'a:;ii de muli,; ori mai btil(: decât oamcnfrl Greşd
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cred acet"a după care lucrurile dz'n tzinpurile pentrU, care nu suut
zsvoare, care să ne 1.1orb ească despre răsboaze şz· domni: ambzţt't. şi· patiim: fapte bune şi· 11ărsărz· de sânge, - se repetă la iizfz'nzt sau se
aseamănă aiâo11za. Nu este deloc aşa. Uneori· şt· în unele părţt· vtaţa
a fost mai· g rea şi· mai· siinplă, bt"eţz" oameni· luptând cu nevoile, tn
fe lu l şi· ditpă vremea lor. In alte părţi: sare aproape în oclu; chiar tn
aşezări" preistorice de ma-1; puţină înti"ndere şi· poszozldăţi· de cercetare,
viaţa a fost ma1; înlesndă, oamenii" aveau o c re dz"nţă şi· form e de cult,
aveau un siinţ deosebd riâz"cându-se uN eori·până la sz1nţul artet; eterna
mângăetoare a sufletelor alese. Cu cât locunle cercetate sunt mat· multe,
se poate deoseb1; pe regiuni· cum ci m ers viaţa şi· ch,ar cu11t a fost în
diferz'te faze, zar toate acestea laolaltă, tn şir şi· cu discernământul trebuitor, conştiznczozdate, foră pripeală şi· grabă de a ui1m: este adevărată
is torie, deşi· alcătuz'tă numai· după lucruri· altfel mute, da că 1t'ar interveni· lucrarea de aducere la lunună şi· tălmăcire a cercetătorului· arheolog. «Această cercetare a ,Preistori"ci şt· tstori"ct· de illceput» - spune
un arheolog g erman despre patria sa - «va fi. numai· atunci· cu putinţă, când pretutz"ndeni· în oraşe şt· la ţară, unde apar la lumină
resturile acestor czvilz'zaţti: ele 1Jor fi' observate şt· focule accesz'btle
ştiinţei: Colaborarea întregnlzu· popor este necesară, pentruca să nu se
piardă necercelate aceste urme de czvtltzaţi'e ale trecutulzti: Arlzeolog·za
duce aici' la etnografie şi· folklor. Cercetarea a;unge azcz· la o lucrare
asupra etntculut' specific» 1). Iar un învăţat francez, director al uuâ
mzsi'unz' arheologice în zria, focând în reconstztU,irca trecutulzti' deosebire tranşantă intre mărturia oamenilor şt· mărturia lucrurtlor zice :
«Din nenorocire omul este puţin sin cer dela nafură,· rezultatale Pc
care le urmăreşte sunt în con.formztafe cu interesele 11iorale sau materiale ,· el se lasă condus de pre/udecăţtle sau de tnclz'nărzle sale, ,Pasziuule
sale secrete. Mărturia umană trebue deci' pri,ndă ctt cea mat· mare
neîncredere. P entru a se f ert' de eron: istoricul a recurs la metoda
zisă critica m ărturi e i . A bea e n cvoe de a face să se remarce extrema
slăbiciun e a acestei" crzîzcz· faţă de ma;orztatea mărturztlor anftdzzlăţz/».
«Se înţelege astfel interesul ce s' a acordat uniu· alt isvor decât mărfurza
oamenilor : m ă rturi e i lucruril or, de a stabilifaptele veclu; nu prin ceeace
ni· se pov esteşte despre ele, ci·prin urmele lor proprii: Iată ceeace numai·
săpătorul singur poate să fa că ,- dest°gU,r, docum entele pe care le aduce
sunt mat· puţin explicite, dar sunt mult mai· stncere». « Cei' vecl?t. nu
ne-au comunicat prin texte şz· fi"guri· decât ceeace le părea z'nteresant
1) Georg Schreiber in N eue Deutsche Ausgrabungen, 1930, p. Vll.f.
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sau ul!!; .frrjJlf' fin111foarc la glorz'rr regilor lor sau a ::;edor lor, fapte
de condu:1t' morale sau relt'g/oase utile, etc. \ oi 1m ma/ conszrfcrăm
lucrurtlc sub rrcc!rr, unghii, as!ă::;1: eracc nt· alrarr(' muli mai deaproape
c Ic fr'11omc1rnl (Ic/al, lr<'f ăfttrrr clnfră, Iran iformarca 1i1 tdufti'for şi a
obi'cNurtlor. fnlr'zm cm•,i11I t-''i'olu/ta uma11t1 . ..,W locmat' t11 rrusl dom nt'u,
âJ,r'ilunlc abundă t11 dalt· fira, e: cum era o casă/ cc c .făcea in ca?
cc a J,crf <l7'm cclalm /
uj>cr ll/11/c e,', de. anlropologic, dnografi'c
t:rlonr na/urală a lrtot!u/11/, /ala ff poafl' da laln11ca ăpătun'/or»·
«Js11oar, li' 1i!lcu/1om:lc 11, llPst ·c cdt· mai adc c or/ r;i de o vedere
dară şi pra/w a tadru!t11 t 'i't 111i11c11lclor: 111111,d,· ri dalele uni de t'gur
csc11/t'a/,., dar de a,a 11111/la 'i 1r1,·mc lumea r p!,i11rrc dt' u 0101t11ca lor.
Pao11sl!lu,-11d mediul, ,aJ,iilorul dli (afilc/or o culoare şi un adc1. 1 ăr
d, J,n111a 'i'tzloarc» 1 • J; o·,·ac,• c j,olri1. Ic j,o!lru loljdul de ap/ilur/
s1.1!,·111alfr,·, J,n1 11i"I loo/1 l1J11J,unl1.
latri foarte J,, euri Jt 11111,jiu1/ta afial11rtlor arltco/o„frc· şi t11 01111rrlt1!t'a lor. «.\711111~· d1i1 tu·11c1· poal, COJI lt/111 -; 1r,·-o mar/unt· oaraar·
d, pn· 'illt1/t1 7'< dtt', 1111 111~1· fngiidut'! a d, jirt'/111> puni· 1u1 marc
u111tn11 I al l1i11punlur 110111/r,·. ., ·1 !ol d: c_ 1 la:/ am fm•t"i(al (li/ d,·
muli!' j>oalt' .\fllllC bu11a 1J1t1JJ/ll cart· ni, pi111ui11!11I. acd111t1 care doar
s/1,: 1'0 !JJ/r,·b, r1 r'o 111ut!!,· ,11 uru/11· ti1/d1 "t1!oar1> 2 . l: /1 -;•orba de
al!t /rlJ/. dar 'i'tl 'l'1Jlt' 'i'J'l'Jllt'tl
la uot'. 1111d1·. d,ct. c,k 1/l{l/ IJ/lc·/
.ifor/an' (/a locul /01 .,, 11/l />1' 011~-t' 11w1111'), J,ri·r11111 , ,· or/cc b1111ri'i. 101i1(11
ÎII a /(}r llltll' ,frp11rl1· d,·1, 0/luu. 111t'nla rt'Cu1101l1i1/a ., / laudii.
F1I,· lormat' m:ul 1111/1;,1/-;.,o ş, .1j,r1;111ulu1 u //11ul, acordai de
J nj1·t tura d1 1?11şm ffrt'dflnlor 'ii t1ji,tfl rt!or d111 an I ;ude/. lnMi,
1, ·
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1(1/0/' d1'\(0J,Crtrl ÎllltÎJ11J,/t1 -

/o n·. (t,, ulii la 111at ( 1()2 '/, dupa t'<1r1· au urm I 11jir'i/11r,/c tnlrt·jir111 r
dt· Jl11 wot! ~\,.1/1oual d,· • I 11l1~·!11rii// d1i1 P11cur1., l1 /11 1,,20 / 19:0,
11j>al11r/ mr/ s1· 'i'Or dv, 1·11t: crNI, J,ni1lrt' tdt· dlJ/lâ/ ·âj>alur/ pre,: loJ'l(t' 111a/ amj>k. bo raft' ş, 1111i111/1oast.· d111 (ara
i11/rcaga. 111/r'a doua
1

r,pn:,i, j>ni1 j,nj',iml dai d1· at,·1n) ,· au Ion/al,· ffrcdiirdor ~ / aj>iilun'lor d/11 ull11111i· lr1·t' a11/ ar111t' 1i1 acela . jude/ de domnul l . Bcroit,
J,roksor ict u11dar , / 111011bru al Scoale/ dda Roma. ca r t j,ubl/ci'i 111a1
rft}arlt' J't':ullalck dto , bd dt· /nlt'rt· ante ak cacdărt'lor ale. Jl,.'rttul
aj>art/ll't' act· Id pub/1c'a/11' rt''i. 1ti1c ÎJI t11lrcg1iJ1c aciua/o' co11d11ccrt' a

La Te hnique de Fouill
Archeologiques,
J>. -O--I.
_) ·r. IT'i'famowt'f::,.,lfodlendorf in Bericht i.iber die Hundertjahrfeier des
rcliaologi eben In titut de D ut chen Reiche , 1930, p. 10,1 ş, 105.
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;i, deţ-uluz:

d-lm' Ang-hel Rădulescu. ln s.fârşd, o mai· veche dorzn/ă şt
a creierii· unzu· muzeu Judeţean la Gzurg-iit începe să za acum,
fiinţă, în cea mai· deplz1iă înţeleg-ere intre veclizz· şi· actuali,: condu cători· şi· .fruntaşi· intelectuat-z: ai· locului: Pentru 1nerde ce reies,
cred, di1z anexele adaose la s.fârşz"tul acestei· publicaţii: nu, ştiu un alt
nume de maz· bun aug-ur care să stea în .frimtea instituţiei· noit înfi'ripate, decât acela al pro.fesorului· Teoliari Antonescu, de loc di1i
Gzurg-zit şi· dela moartea prematură a căriti'a împrefurarea .face să se
împ linească tocmai· 25 de am:
Concetăţenii' săi· de astăzi· vor cftzbzui· şi· lzotărf, foră îndoială însă
că nu1nai· in acest eh-ip şz· .făcându- se aşa în cât mai· multe locuri' şz·
în toate domeniile vzeţzi· noastre, leg-ând adică toate s.forţărtle şifaptele
celor nouz· de tot ceea.ce s'a realizat nzai· bun sau nunzat· s'a visat de
către înaz1ztaşi: sub przveg-herea spirz'tuluz' lor, se l1tcrează cu adevărat
tenzez· la consolidarea şz afirmarea cum trebue, a sufletului· nostru
viitor ce se aşteaptă.
z1zz/zativă

I. ANDRIEŞESCU
Profesor la Unzvers/tatea di'n Bucureflz'
Fost Director al Muzeu /uz· Naţional de Antichz'tă(z'
Septemvrze 1935.
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