IOAN MICU

DIN TRECUTUL MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE
DIN CONSTANTA (1935-1948)
După numai dai ani de ,Ia intregirea patriei noastre, lua fiinţă la
Constanţa, ca expresie a iubirii faţă de păm.întul românesc dintre Dunăre
şi mare, a "Societate cul;tural'ă dobrogeană", care avea două obiective de
prestigiu: a revist<'i, Analele Dobrogei, şi 'un muzeu cu canacter regional,
deoarece unul, pe plan Ilocal, e"ista' Încă de la a lipi'rea Dobrogei, după
secole de subjugare otomană. Acest muzeu avea să poarte numele de

Muzeul regional al Dobrogei. Necesi"atea' un ui muzeu ,de o memenea

•

am ploare şi a unei reviste, ambele inchin1Qte studierii şi cunoaşterii D.obrogei aveau o explicaţie : " Trecultul istoric atît de bogat al provinciei "oastre
cu toate nepreţuitele ei vestigii. Q;şezarea ei În oursul j'nferior al Dunării şi
Marea Neagră, cu tot interesul ce Înf<'iţ i şea ză pentru dezvoltarea noastră
economic<'i şi pent.u st<'ipÎnirea guril'or marelui fluviu; pămîntul ei chiar de
o deosebită aoJcătu ire, cu fauna şi flora ,lui deosebită; În sfîrşit, varietatea ( ...) locuitorilor ei cu credinţele, obiceiurile, portul, năzui nţe le şi ma nifestări l e intelectuale oferă, intr-adevă r, cercetărilor În toate directiunile, isto ricului şi arheologu lui, geografului. şi geologului, economistului ' şi secielogului, omulUI politic şi . literaturii - cîmp vast de rodnică activitate şi
material preţios de studiu". Am re produs aici cîteva id ei. fiind ele succint
şi bine conturate, din "cuvintul către cititor", cu care se deschideau paginile revistei ce avea să dăinuie timp de aproape două decenii.
In viaţa muzeului respectiv, d e~i gur pornind 'de ,Ia Începuturile sale
şi pînă in perioada de 'c are ne ocupăm Î'ndeosebi, două nume s-au distins p ri n atenţia pe care i-au acordat-o: Vasile Pârvan şi Constantin
Brătescu. P1rimul !avînd sprijinul 'unuia d intre primarii din tl'1ecut ai Con,stanţei, Virg il Andronescu, p ţofesor de latin·ă şi director al celui dintii liceu
infiinţat În capi,ta~a Dobrogei. izbutise să determine realiza'rea fu;nfui Muzeu
al Constanţei, care le putea servi drept exemplu multor oraşe din ţa,r;;.
Cel de al doi!lea, · continuÎndu-1 pe Pârvan, Înceardă să ducă mai departe
şi duce cu 'succes gindul lu minos al predecesorului său : ceea !Ce se infăp
tuise ou pnivire Ia antichităţile tomitolne avea să ia o mai mare extindere
aoum. După o perioadă de pregătire, În oare o serie Întreagă de materiale
muzeistice fuseser<'i adunate, prin grija lui Constantin Brătescu, la Cons~anţa, pentru marea expoziţie de la Cazi nou, din 1928, organizată cu prihttps://biblioteca-digitala.ro
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lejul să rbători.,i i O cinc izeci de ani de vio·ţă româneasca In Dobrogea , ion
a căru i am intire s-a editat şi un vo'lum j,ubiliar. in condiţii excepţionale.
În care erau cuprinse o serie de amicole şi studii referitoare la Dobrogea
şi dezvoltarea ei. Cu aceeste materiale, strînse in vederea mari'j expoziţi i
sem icentenare, Constantin Brătescu sugerează oficiOilităţilor vremii să se
Î nfă ptuiască acel de a-I doilea deziderat al "Societăţii cul tura le dobrogene" formulat încă de la apar:iţia primului număr a! revisotei " Ana!e!e
Dobrogei", ş i anume, Muzeu l region a l al Dobrogei. Astfel ia fiinţă Într-o
nouă formă muzeul -de moi mari perspective, trecîndu-se de la un muzeu
local, cu profil arheob]ic, la unul regional, În care avea să fie oglinaită
intreaga viaţă a Dobrogei , nu .numai a oraşului Constanţa şi nu numai
sub aspectuII arheologiei greCQ-romane .
O transformare esenţială În "biografria", ca
50 - 1 spu nem
aşa, a
muzeului dobrogean, Începe să ese contureze pe tia mijlooul celui de al
patrulea deceniu din veacul nostru, cind Primăria Canstanţei ia În grija
sa muzeul şi cînd, În mai 1935, Constantin B'Cătescu, profesor universitar
şi director ono"ific 0,1 Muzeul,ui regiona'l al Dobrogei, adresează insti tu ţiei
,tutelare un memoriu despre ca re merită s!ă vorbesc într-un mod mai det,o liat În cele ce urmează. Mă voi opri la propunerile pe care le-a făcut În
memoriu şi a căror soluţ ionare cît mai urgentă o considera el cu totu l
necesară, spre a se putea continua. do'r 10 un nivel mai ri dicat decît pînă
atunci, activitatea muzeală. In primul rind, punea problema numifii unui
conservato r a l muzeului, cu atr,ibuţiun i ştiinţifice şi od ministrative ce ovealll
să fie fixate printr~un regulament anume intocmit. Pentru recomandarea
unui ocupant 01 acestui post de specialitate, C. Br;ătescu preciza' că, În
deplin ccord ou profesoru l Grig ore Flore-sou, conferenţiar universitar la
Facultatea de Ii~ere şi filosofie d in Bucureşti, aveau să aleagă "persoana
cea mai i ndi-cată" , care, in afară de răspunderea bunei păstrări a obiectelor de muzeu trebuie să faoă faţ-ă ş i următoarelor cerinţe: 'punerea in
valoa re din punct de vedere muzeistic a ohiectelor existente, indrumarea
publioul,ui vizitator În Ce priveş-te cu n oaşterea importanţei la:r, supravegherea ştii,nţifi că a descoperiri lor întîmplătoare din raza oraşului C'onstanţo
şi din cuprinsul Dobrogei, aducerea la muzeu a pieselor arheologice şi a
obiectelol:" de m.uzeu descoperi,te, comunicare:! relaţiilor ,cerute de oamenii
de ştiinţă din ţară şi din stră inătate etc. Rem.uneraţia ,conservatoru'lu,j trebu ia să fie potrivită ou atribu~iun i!e şi pregătirea acestui post de mare răs
pundere, d eci retribu itla fel cu un profesor secundar ti-tu Iar. .In al doilea
rind . pro punea să fie numit un gardian al m-uzeu:ui in atripuţiunil e căruia
să intre pa'za, curăţenia, transportul unor obiecte, aranjarea materialelor, eventualele reparaţii etc. fn al treilea rînd, erau puse problemele cu
referinţă l'a ,reorgan izarea muzeulu,i. "Dacă pî nă În prezent, scria C. Bră
tescu in memoriul res pectiv, grija principală fus ese adunarea şi conservarea' obiectelor muzeistice, de acum incolo va trebu i să pqş i ,::n şi spre
o or'janlzare a lor, pe categorii, spre a nu lăsa impresia de dezordine",
C . .Brătescu aduceo, intr-un fel, mulţumi ri pentru ceea ce se făcuse pînă
atunci, dar, din cele expuse de el , se vedea bine că prea mult nu se
făcuse, şi sugera noi obiective pentru acţiuni preze nte şi viâtaare. EI mulţumea pentnu grija de a mă'ri spaţi ul muzeului Înglo bÎndu- i sÎ .,sala coloa-

.
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nelor", - ' căci muzeul se afla in stalat in ar.ipa ls.tingă a Palat·ului mun!CIpal- dar care, şi in această situaţie. avea să rămînă insuficient În urma
o'ducerii monumentelor arhe,o:logj·ce de la Capida vo, cu care avea să fie
Înzestrat muzeul În chiar vara Ilui 1935. Aceasta 'cu privi;re la reorganizarea muzelului şi planurile de viitor, pe care, şi eţJ ;le-am disoutat 'cu C. Bră
tescu şi le-am realizat pe dt se putea la' vremea aceea. Impofitant este
Însă un alt lucru pe care Brătescu - izbutilse, datorită insistenţelor sa le
şi a unui . primar Înţelegător al problemelor, Horia Grigorescu, să obţ ;n ă "ceva" fonduri pentru săpături arheologice: la Capidava, staţiune
arheolog ică unde făcea săpături profesorul meu de epigrafie latină ,
Grigore Florescu, şi pe val:ul lui Traian, unde a făcut S'ăpă,tuni, 10 care
am luat şi eu parte, profesorul universitar Theofil Sauciuc -Să lJeanu. Pentru
a-ş.i asigur,o ·benevo/entiam magistrorum municipii, el preciza: "lioate obiectele descoperite vor fi introduse in muzeu şi rezulatele se vor publ ica În
revista "Analele Dobrogei".
Într-o a· doua int revenţi e, de data aceasta o adre, să din august 1935,
nu de prO'porţii,le memoriul'ui de 'care om vorbit, dar tot cu referinţă la el,
C. Brătescu re lua problemele din memoriu şi le cenea urgentă soluţionare .
Este de reţinut ceea Ce le spunea, În adresă , oficialilor: "Sintem convinş i
că şi dv. aveţi concepţia că un muzeu oea' acel oII Primăriei Constanţei nu
poate incremeni intr-un stadiu ca acela in care se află şi că evoluţia sa
spre ceea ce trebuie să devină trebuieşte urgentată atit prin activitatea
noastră, cit şi prin sprijinul material, acordat fără Întirzieri păgubitoare,
ceea ce depinde numai de dumneavoastră" (sub/. ns.).
În această -situaţie am gă,sit eu Muzeul re,]ional al Dobrogei cînd, În
vam onului 1935, am devenit oonservatorul muzeului, propus de Const antin Brătesou, pe atunci profesor la universitatea bucovi'noonă. si de con ferenţiarul .univerSiitar Grigore Frlorescu. al cărui studen.t fusesem in anii

· 1930-1934.
Din rele expuse ante rior, rezultă că, În ani i 1934-1935, Primăria municipi·ului Constanţa luase sub oblăduirea so muzeul şi aprobase numirea
unui conservator Q·I muzeuloi şi a·1 lunui om de 'serviciu, -Ia Început amindoi "diurnişti", Însc"işi pe statele de :plată ale Serviciului Salubrităţii, angajarea fiind făcută În cucsul onu l,ui, postul de conserva~or devenind bugetar abia din ianuarie 1936, pe cînd omul de serviciu, gardianul, de, care
amintea in mom.oriul său Constantin Brătesou, rămînea in continuare să
fie angajat În fiecare lună, fapt care avea să ducă la destule dinicultăţi,
in , conducerea Prilmăriei, pe latura admini;strativă, fiind şi oamen,; care Îş i
Închipuiau că un asemenea post putea fi sup:us tr,ibulaţiilor de tot felul.
Arătam mai su.s, oă tot din 1935, au fost filn'anţate de m<unicipalitatea
Constanţa dteva săpături arheolog ice, pnin cape să fie Îmbogăţite, cu
ma1:e ri al muzeistic. Isecţia preistorică şi eea de arheo'Jogie clasică. Au Între prins sopătu'oi Theofil Sa,uduc-Săveanu şi Grigore Floresou, unul - pe
va'ul lui Traian, aproape de staţia de cale ferată Polas, celălalt - la C"pidova'. De asemenea , a efectuafl: săpături, În staUunea neolitică de la Cernavadă, Ion Nesto r, pe at~nci arheolog al Muzeulu i de Antichităti din
Bucureşti. Tot materialul a rh eolog ic, descoperit in urma acestor săpături,
a intrat in inventa,cul Muzeului regional al Dobrogei.
https://biblioteca-digitala.ro
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Muzeul şi - a sporit colecţiile de piese O'rheologice şi prin descoperirile intimplătoare, fie În Constanţa, ca rewltat al săpăturilor pentru construcţii, canalizaTe, creo'r~a de noi artere etc., fie in cuprinsul Dobrogei,
ma i a les prin muncile agricole ' pe temeiul construcţiilor de silozuri, al traseelor de căi ferate şi şosele, cum şi 011 altor lucră'ri.
In perioada existenţei sale În aripa stîngă a Palatului municipal, cînd
d i.spunea de spaţiul dinlre coloane pentru lapidarium şi de trei ÎnOOperi,
dintre care două desrul de ,spaţioase, - o (]' 'patra, mult mai mică, fiind
folosită ca depozit al .. Analelor Dobragei". Muzeul era organizat În felul
u"mător, avînd cinci mari secţiuni, : 1. Secţiunea preistorică, paleoliticul şi
neolitioul in DobrQ]ea ; 2. Coloniille greceşti din Pontul Stîng; 3. Romanii
intre Dun'ăre şi Mare; 4. Evul mediu pe meleagurile dobrogene (domina'ţ ia românească, bizantin' ă şi oWman'ă); 5. Dobrogea irltre 1878 şi zilele

nOQlstre. In afară de aceste secţiuni prJvitoare Ilo preist'Oria şi istoria Dobrogei, muzeul mai avea o secţiune geologioă şi ,olta zoologică. Cea mai mică
dintre in căperile rezervate muzeului servea şi de b,rou, dor se aflau acolo
trei vitrine cu fa'ună marină, printre care o terebra novalis constitu·ia piesa
de atra'cţie pent"u vizitatori.
Muzeu l, fi,ind regional, oglindea mai multe a5pecte din următoarele
domenii: ştiinţele naturii (faună şi floră dobrogeană, faună marină şi Ilu v iallă, petrografie şi stratigraf,ie), etnografie (tehnică agricolă şi unelte cu
specific dobrogean: brăzdar de plug, parmac, duen, plug de lemn), arheologie (ceramioă prei,storică, mon'umente arh itectura le, sculplurale şi epigrafice greco-romane, numismatică), istorie medievală şi modernă .
In privinţ-a descoperiril or arheologice întîm plă toare din cuprinsul
. municipiului şi din Întreaga Dobroge, ţ in eam o ev i denţă: pentru Constanţa,
pe un plan 01 oraşu l ui, iar pentru Dobrogea. pe o hartă a provinciei, cu
toate localităţile. Intr-un ca iet ou acea, stă destinaţie, erau indicate locurile unde se făcuseră depistări de vestig ii preistorice sau antice, sau de
unde fuseseră aduse piese arheologice, cu indicarea numărului de invenror sub care erau trecute toate datele priViitoare la provenienţă.
IncepÎnd din vara onulu i 1935, Muzeu l a fost deschis pentru public şi
d imin eaţa şi după amiaza, cu o Ipauză de prinz. p·et afirma că şi atunci
erau n1umeroşi Vlizitatorii muzeului, fie din rindu-I populaţiei constănţene,
dobrog ene ş i <:l in toată ţara, fie de peste hotare, inst ituţia noastră trezind
un interes vi u si mereu crescind. Pent ru ca vizitator.ii muzeului să se poa tă
descur,ca şi fă;ă expliaoţiile ora le, pe care le dădeam eu cind erau grupu ri organizate sau persoane care so licitau lămuriri mai deosebite, ins-o ţisem fiecare exponat de cîte o notă explicativă în tuş. După un an, unele
dintre explicaţii, mai ales cele privitoare la piesele arheologice, s-au tipă
rit pe nişte cartonaşe. Pentru vizitatorii străini, adăugosem, Într-o redactare mai ·succintă, explicaţia necesară În limba franceză. Ion 1937, am fă.cut
un pas mai mare, şi anume, pentru secţiunea- arheologi_că deocamdatir, am
intocmit ş i tipărit in .. Analele Dobrogei" Călăuza vizitatorului in Muzeul
regional 01 Dobrogei. Această "Călăuză", era, cum afirmase Sauciuc - Să 
veanu, intiiul mic "conpus" de inscr.ipţii rea li zat in cadrul unui muzeu de·
la noi. Au ap'ărut atunci circa două mii de exemplare, dar acoperirea
sumei pe care i-o cerea ed itorul in plus faţă de costul Analelor, ceea ce
https://biblioteca-digitala.ro
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insemna citeva' zeci de mii de lei, ii dădea ,nopţi albe părintelui "Analelor
Dobrogei", care il ,întreba, într-o ca'rte poşl<lIă, pe tinstitutorul Va'sile Sassu,
"de unde se iau aceşti bani ?". In paranteză lie spus, Sassu era cel care
prezenta in faţo oficialilor astfel de solicitări financiare, In cuvîntul
introductiv 01 "căl'ăuzei", precizam S'eopul publicăl'iii ei : să dea informaţii atit vizitatoru~ui fugitiv, ve:n it din dorinţa de satisfacere iimediaită a curiozităţii, cit şi oelui pe care o piesă arheologică îl ii nteresa ca document
istoric ori de a rtă. Un număr de exemplare, puse În vÎflzare, la un preţ
modic, dar cu posibilitatea de scoatere a cheltuielilor, o fost cumpărat în
foarte scurt timp de vizitatorii noştri şi de cei străini, mai ales că aveau ŞI o
~xplicaţie in limba franceză. Intenţionam ca, Într-o acţiune următoare, să
extind edil<lrea unor asemenea ghiduri şi pentru celelalte secţhmi ale
muzeului, dar ele au rămas "În plan", fiindcă ulterior s-au ,ivit o serie de
greutăţi, nălScute din pricina opoziţiei unor factori de răspundere o'i vremii.
Pe la sfîrşitul 'lunii au,]ust 1938, muzeul a fost mul<lt, într-o casă de
pe strada Ovidiu, azi demolată, fi,incl încă pe "tunci o vechitu,ă, şi pus În
nişte condiţii inacceptabile pentru o instituţ;e de c"l[ură . Forul municiipaf.
a motivat că muto'rea era doar un provizorat, intenţia fHnd de a instala
muzeul, pe vi itor, Într-laltă oIădi'e mai potrivită cu 'impor:tanţa lui! Provizoranul invocat avea să fie În-să nu de scurtă durată, fapt care, pe lîngă
continuele mele k"ări de pOZiiţie. Ia otras şi numeroase ato'curi nu numai
din partea presei Ilocale, dar şi o celei din capitală. De altfel, 'Un muzeu,
cum era cel care voia să ogl ind ească o întreagă regiune, sub toate
aspectele ei, punea cu Is eriozitate problema pe core "Societatea culturol,ă
dobrogecnă" şi exponenţii ei, C. Bratescu şi ,Ioan N, Roman, o puseseră
ou ani Înainte, dO'r cu efectul, cum am -mai ISPUS, al unor voci care 'strigă
În pustiu. Devenise acută problema unui edificiu anume pentru muzeu, ÎI1'
care materia/ul muzeistic adunat. precu m şi cel În perspectivă să aibă
spaţiul nece~ar instalării sale in bune condiţii. "Rezolvarea" problemei afost următoarea: i s-a destinat muzeului clădirea din faţa Cozinoului,.
unde astăzi se află Acvariu/.
Din 1940, Muzeul reg,ional al Dobrogei, după unele luc,ă"i de renovare şi adoptare -cît d.e cît a clădirii respective ~a nevoUe noului m:uzeu, a"
fost mutat intr-un spaţiu din care nu avea să se mai schimbe decît după'
încheierea 'ce ~ui de al doilea război mondial. În situaţia de atunci, muzeul care acum se afla, într-un fel, la el acasă, după nefericitul exil din strada
ce purta numele exilatului sulmonez - avea la dispoziţie, pentru .început,.
două să·1i mari: una În care se !aflau expuse numa,j piesele a'rheologice
grele, din calcar sau din marmură, alcătuind, lun lapidarium ; alta, ocupată În mare pa'me de ceramică. Parte din marteliiale, neincăpÎnd in o
doua sală, le-am ' păstrat in "depozit". Treprot am reuşit s' ă eva'c uez o
serie de :Iocotari ce' lse aduaseră, in cUflslul anilor, În c.elellolte Încăpe ri"
ale clădir.ii, unde apoi am reallizat un birou şi loauin~ă pentru mine şi paznic; fiind nevoie de o grijă deosebită În privinţa intregului inventar muzeis-·
Ue, ior la s-ubS'ol, o mare cameră lam desUnat-o pentru depozitarea materialelor.
•
IlOtă cum se înfăţişa muzeul În noua sa' aşezare. In ",Iapidarium", piesa
centrală şi de mare Siucces, în jurul căreia gravitau, ca Într-un sistem plahttps://biblioteca-digitala.ro
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netar, celelalte mărturii arheologice, era sarcofagul cu simboluri care, la
vremea' aceea, - căoi nu trecuseră prea mulţi ani ·de cind fusese desco perit - j,ncă atrăgea prin faima ce i se fă:cuse de "mormînt al poetul ui
Ovidiu", mai ales după ce .unul dintre profesarir de ,latină şi. greacă din
o raş, C. Blum, legase numele exilaru lui de acel al .sarcofagului. Ridicat
pe un soclu de ·Iemn, părea ş i ma'i monumental in acel ambiant lapida r.
Un alt sarcefag, de dimens'iuni ma'i mici, dar care ii atrăgea mult pe
vizitatori, era cel cu rămăşiţele unui şcolar din a doua ju ătcite a seco lului 'al II -l ea e.n., din cQ'fe se mai păstrau in afa'ră de inventarul funerar obişnui", patru tăb li ţe fin ,lucrate şi o outiuţă-penar, toate din lemn.
Pe latura din fund a săli,i. rind uite de postamente de 'lemn, era·u o serie
de monumente scu lpturaole şi epig"afice tomitane, printre care a ediculă
de marmură cu imaginea in ronde-bosse a lui Dionysos, iar pe latura
din dreapta se aflau expuse n'Umai monumente epigrafice capidavense :
pe un, rind, stele >unerare, pe altul, in paralel, altare votive şi onorifice.
Din partea opusă,. de-a lungul peretelui din stinga, se puteau vedea dife rite 'Piese arheologice aduse de la Cernavodă, Techirghiol, Ostrov şi
Camena. Dintre toate, un loc deosebit il rezerva sem piesei arheologice
cunoscute după primele c u ~ilnte ale inscripţiei : Vicani Petrenses, descoperită la Camena-Tulcea ş i adusă la muzeu de inginerul cu pasiuni arheologice, Mititel u, ş i restituită la fo rma sa in i ţială, după ce fusese găsit de
acelaşi pasionat al <lntichităţilor şi fragmentul din dreapt a 0·1 inscnipţiei,
ceea ce a dus la confirmarea intregirii textului epigrafic de către Grigore
Fla rescu, u l terioară celei propuse de Th. Sauduc-Săveanu.
Inscripţia'
"ţăran il or petreni" îi ,interesa În mod deosebit pe vizitatori, deoarece aflau
din i.nscripţia t radu.ă şi in limba română (cum se proceda, de altfel, cu
"toate inscr i pţi:i:l e din muzeu) că ei constru i serăl, prin contribuţie, o baie
publică, pentru 'Sănătatea corpului, că satul se n-umea Petra, azi Camena,
"topon im slav cu aceeaşi Isemn i ficaţie, dovadă con~ingătoare că, in secolul a l VI- lea, cind au migrat slavii pe teritoriul patriei noastre, populaţia
de atunci a' Dobrogei era romană, mai precis daco-romană, şi că oceastă
populoţie a contin-uat să trăiască pe aceste meleaguri şi după venirea
slavi lor, care au imprumutat de 10 băştinaşi toponimele, trad'ucindu - Ie,
ca în cazul nostru, În limba lor.
Intra'rea in a doua sală a muzeului, şi aceasto aproape tot aşa de
mare, era fl ancată de doi sti lpi miliari, existenţi şi in muzeu.1 actualei ipos taze, din i nscripţii l e cărora vizitatorii loflau de"spre admirabilele drumuri
imperiale romane şi de continlua lor bună intre~inere. In această sală, pre dominantă era ceramico, fiind insă expuse aici şi alte materiale arheolo3ice. În mijloaul ~ăli,i, oe ofla ma·chete Monumentu,lui triu'mfal de 10' Adamdisi - " aşa cum fusese reconstituit de Tocilescu, Niemann şi Benndorf ·care uimea În mod deosebit pe vizitatori. Moi erau o serie de Ipiese arheologice din sudul Dobrogei, monumente scu lpturale şi epigrafice. Am 5puS
că, În acea1srtă sa'I ă' , p redominant, ă era ceramiea : neal itică şi romană, V~zi 
tatarii puteau să observe bogata noastră colecţie de figurine, toanle de
amfore cu ştamp i lă, fragmente de vase, apoiţe, ·numeroase amfore din
cele folosite 'ca -urne funenare, ·care atrăgeau priviri le prin eleganţa formeJar: O vitrină mare, cu ob iecte de cremene, piatrii şi os, vase de lut ars,
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toate scoase 10 ivea l ă de sapătu"ile in staţiunea nedlitică de la Cernavodă de Ion Nestor, 'c onstituia de asemenea punctul de atracţie 'al aces. tei sal i. Pentru g - j da. vizitatonu'Jui o anum\ită orientare În j,storicul muzeuI.ui şi cu privire la materiQlele a rheologce expuse, am publi cat un articol.

intr-unul d in ziarele locale ("Dobrogea Jună"), scos şi intr-un n umăr de
extrase, sub titlul: "Muzeul.regional al Dobrogei".
Iată cam lil ce se rezuma, in anii aceia, Muzeul regio nal al Dobrage"
pentru care şi j:Jrofes'Drul Brătescu, şi eu, şi a'lţi!i, dorise)rl . a samtă mai
bună. După război, cind lucruril e s-ou ma i staiornici[, am luptat de data
aceasta pentru asig'urQrea unor condiţ.ii mai adecvate, a lunui . spaţiu mai
larg şi mai Încăpător, În raport cu cerinţe l' e unui muzeu reg iona.J. Atunci
casa nu:mi'smatu~u i nostru, in care, de Q.lrtfel, se mai găsea,u'. scăpate nu
m-am gindit 1:0 o clădire mai potrlivită pentru imuzeu, şi anume, la vilo Suţu,
ştiu cum din război, citeva monumente sculpturale şi epigrafice. Factorii
a-mbientali, ca şi clădirea, distin-să p rin stilul şi monumentalitatea ei, puteau satisface, după părerea mea şi 'o celor pe care îi consuItasem , În
situaţia de atunci, exigenţele unui muzeu de oa recare anvergură. Au În ceput ,l ucrările de amenajare cr ed iHchu lui
În vederea noilor rosturi. ce
aveau. să i se î n c~edinţeze şi ar fi fost ceva frumos, dacă se real iza acolo,
mai pe urmă, fie şi un ah muzeu, de artă spre exemplu. Însă orientările,
după ce eu nu m- am moi ooupat de acest muzeu, aveau să mearg'ă către
instalarea lui Într - o altă clădire, aceea În care a funcţionat mai bine de
două decenii, in<> inte de optima 'lui instalare in lloca-Iul Primăriei Constanţei, unde cu patru decenii În urmă Muzeului regional al Dobrogei i , se
rezerva se numai o ari pă a clăd i rii. Cu extinderea activităţii sale şi cu aşa

de bogat inventar mluzeistioc, muzeul de acum, Muzeul de istorie naţi onală
arheologie, mult, foarte mult lărg i t ca perspectivă, se prezintă cum,
poate numai puţini se gindeau, cu !moi bine de patru decenii in urmă,
printre ca re, fără îndoială, am fost şi no i cei care ne-am legat numele de
această instituţie, in frunte cu ,neuitatul indr,ăgostit de Dobrogea, C. Bră 
te-seu. I Se cuvine, in consecintă, muzeului de azi, În a cărui sinteză cente ndră intră toate avatarurile s~le. urarea străbună: Vivat, crescat. floreat
semper! Dar, i na'inte de a trage 'cortina ,pentru perioada 1935-1948, vreau
să menţionez a ici, spre a nu se uita. că În muzeul nostru au intrat şi materialele .muzeistice a le oolecţie i 1. Cotovu de la Hirşova.
Activitatea muzeistică d in acei ani,
se găseşte 'consemnata atît in
presa locală ("Dobrogea Jun, ă", "Dada", "Marea Neagră", "România de
la Mare") şi in cea din capita:Iă '(cu deosebire in "Universul" şi "Dimi neaţa") ca şi in revistele: "Analele D.obrogei", "Pontice" (a:lta decit compendiul de azi), "Ginduri de 1<> Mare", "Revista dobrogeană" şi altele.
Dintre cei care s- au interesat, in trecut, de muzeu şi i-o'u splii jinit
octivitatea, ii amintesc aici pe următorii, primus interpares fiind des igur,
C. Brătescu : N icolae Iorga, Constantin C. Giurescu '(pe a,tunci la inceputul carierei sa le universitare, el şi-a ilustrat primul volium d in Istoria români/ar şi cu reproduceri fotografice după piesele OTheologice existente la
muzeul nostru), inai puţin Scarlat Lambrino, foarte mult GriJore Florescu

şi
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şi Theofil Sauciuc-Săveanu, 1. Nestor, Radu Vulpe (care consemna, in fiecme an, in "Ana lele Dobrogei", oativitatea arheologică din tot cupr,insul
Dobrogei), Ion Barcea, poetul Grigore Sălceanu, 'pictorii Sirbu şi Florian,
sculptorul Cristea Grosu (abia intors, pe atunci , de da Roma, după studii
de artă in cadrul Academiei din România), profesorii constănţeni şi directori de instituţii şcol<He Gh. Corio/an şi M, Petrescu, p,ofeso,ul Gh .
Carp, doctorul Teodo reănu, directorul "Oieriei Palas" (care 'ne-a atras
atenţia a'supra unor piese .arheologice de pe valuJ ,lui Traian, scoase de
diverşi cu intenţia de a le folosi in alte 'scopuri), Ion Dinu, gazetarul Ion
Neicu (împreună cu care am desooperit n~lief-ul cu inscripţie greacă Ici re tiarului Argoutos), institutorii V, 1. Sassu, 1. Dumitrescu-Frasin, Titus Cergău
(cul egător de folclor dobrogean), Mihail Ungureanu şi mulţi alţii.
Muzeul a avut şi vizitatori de seamă, dinlre care sint de cilat : prin ţul moştenitor al Suediei, vi itorul rege Gustav al VI- lea Adol/, prdesorul
universitar danez Ejnar Dygve de la Gliptoteca din Carlsberg, abatele
Charles Maugar din Chartres (care a şi scris despre muzeu in "Annales
Dunoises"), arheologi,i ita lieni Silvia Ferri şi Giuseppe Lugli (cu cel din
urmă c'rn vizitat Monumentul de ila Adamclisi şi pe Ion Dinu, În a cărui
bibliotecă arheologU'1 italian " rămas uilmit de lucrările de istorie antică
şi arheologie creştină pe CQlre le avea cel vizitat), profesorul emerit Charles Upton C/ark (american bun ounoscător al "recu'bullui nost ru şi un perfect vorbitar al limbii române, cu care am făcu! o periegheză În sudul Dobrogei), 'iaor dintre ai noştri: romancierul Liviu Rebreanu, poetul Victor
Eftimiu şi artista Agepsina Macri, estelicianul Tudor Vianu (ca şi Rebreanu ,
vorbise În cic]lu:1 de conferinţe inchinate lui Eminescu, in vederea Înălţăliii
la Constanţa' a unei stla!ui a marelui poet, realizată de Osear Han), profesorii univensitari Leca Morariu şi Paul Nicorescu ş,a.
Dar, o imoGline c.are mă urmăreşte. căci el mi -a · fost îndrumătorul.
fără să-mi fi fost profesor, deşi aş fi dorit-o, este aceea 'O I'ui C. Brătescu,

Am sc"is despre el . chiar Într-unu! din numerele IQnterioare o'le revistei
"Pont ica" şi despre activitatea lui aşa de s,t rins legată de Dobragea, dar
nu am făcut mai nilmic pentru dnstiroo memoriei Ilui. Aş !Sugera că i s-ar
cuveni, daoă nu Într-o piaţetă sau in vreunul din parcurile oraşu'l:ui, atunci
măcar în muzeul de azi, Muzeul de istorie naţională şi arheologie din
Constanţa - la a cărui fiinţă a trudit ca nimeni altul, fiindcă a 'i ubit D,a brogea. ca Hu şi aa stud ios al e:i - să i se pună o imagine in bronz, care
de altfel, exi stă in atelierul de sculptură al ilui Cri'stea Grosu ,
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