CRONICĂ

IMAGINI DINTR-O EXPOZIŢIE.
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Expoziţia temporară Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică1
a fost prilejuită de împlinirea a 180 de ani de la înfiinţarea Muzeului de istorie
naturală şi antichităţi şi a 150 de ani de existenţă a Muzeului Naţional de
Antichităţi, al cărui continuator, prin preocupări, patrimoniu, sediu şi nu numai este
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”.
Expoziţia este găzduită în spaţiul Muzeului Severeanu2, situat pe str. Henri
Coandă nr. 26, vis-à-vis de Casa Macca, sediul Muzeului Naţional de
Antichităţi/Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, începând din 1932, aşadar
într-o clădire în acelaşi stil şi datând din aceeaşi epocă, putând reprezenta un spaţiu
asemănător şi, totodată, alternativ în raport cu Casa Macca, aflată actualmente
într-o stare avansată de degradare. Un colectiv de cercetători ai Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan”, în principal clasicişti, cu sprijinul personalului
sectorului integrat, „Muzeul Naţional de Antichităţi” 3, şi-a propus realizarea unei
evocări a parcursului instituţiei, de la momentul colecţionării de artefacte la
cercetarea sistematică şi protejarea patrimoniului arheologic, prin intermediul
câtorva situri aparţinând epocii greco-romane, situate în regiunea cuprinsă între
Dunăre şi Marea Neagră. Având în vedere complementaritatea proiectelor de
cercetare, la organizarea expoziţiei au participat şi membri ai Muzeului de Istorie
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Naţională şi Arheologie din Constanţa4 şi ai Facultăţii de Istorie a Universităţii din
Bucureşti5.

Prin varietatea condiţiilor de viaţă oferite, prin rolul important în domeniul
schimbului de produse şi influenţe, prin poziţia strategică deosebită, care a făcut
4
5

Constantin Băjenaru, Constantin Nicolae, Irina Nastasi.
Ioan Carol Opriş.
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din această provincie un punct de atracţie pentru prezenţele ce s-au succedat aici
de-a lungul timpului (coloniile greceşti, Imperiile roman, bizantin, otoman),
Dobrogea a atras din cele mai vechi timpurii atenţia atât locuitorilor diverselor
epoci, cât şi cercetătorilor antichităţii.
Astfel, începuturile arheologiei de teren şi ale cercetării ştiinţifice în acest
domeniu în România se leagă în mare măsură de Muzeul Naţional de Antichităţi,
prin ctitorii săi – Grigorie Tocilescu şi Vasile Pârvan – şi prin atenţia pe care
aceştia au acordat-o antichităţilor dobrogene, exemplul lor fiind urmat de alte nume
sonore ale domeniului. Unele dintre cele mai importante situri arheologice ale
României se află în Dobrogea şi ele au constituit obiectul preocupărilor atât
ştiinţifice, în sensul investigaţiilor de teren şi al valorificării materialelor prin
publicaţii, cât şi muzeistice, prin înfiinţarea muzeelor regionale şi de sit, precum şi
a bazelor arheologice. Nu întâmplător, numele şi patrimoniul Muzeului Naţional de
Antichităţi se leagă de situri arheologice aparţinând epocii greco-romane, situate în
regiunea cuprinsă între Dunăre şi Marea Neagră, a căror cercetare a început în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea sau în primele decenii ale secolului XX,
precum Troesmis–Turcoaia, Tropaeum Traiani–Adamclisi, Axiopolis–Cernavodă,
Tomis–Constanţa, Ulmetum–Pantelimon, Histria, Callatis–Mangalia, Capidava,
pentru a continua fără întrerupere sau a fi reluată – după pauze mari – şi
desfăşurată până în zilele noastre. Expoziţia pune accent pe aspectul continuităţii
proiectelor de cercetare în cadrul siturilor amintite, în ciuda, uneori, a discontinuităţii
activităţilor pe teren.
Expoziţia se doreşte o trecere în revistă a unor momente importante din istoria
Muzeului Naţional de Antichităţi, a evoluţiei de la faza artefactului colecţionat la etapa
celui descoperit prin cercetări arheologice, subliniindu-se devenirea unei instituţii în
sensul conturării specificului ei. Conţine o parte descriptivă importantă, reflectată de
postere, susţinută de materiale arheologice aferente, selectate după criteriul
apartenenţei la colecţii particulare, tematice sau de studiu.
Circuitul expoziţional cuprinde două mari segmente.
Primul segment, găzduit de holul casei şi de salonul de muzică ale familiei
Severeanu, tratează istoria Muzeului Naţional de Antichităţi şi etapa anticvarică,
conţinând o retrospectivă sintetică a etapei colecţiilor personale, reunind atât piese
din patrimoniul Muzeului Naţional de Antichităţi, cât şi din cel al Muzeului
Severeanu, selectate după datele lor comune: piese ceramice şi sculpturale, precum
şi descoperiri numismatice, aparţinând preponderent antichităţii greco-romane.
Panourile cu explicaţii tratează sintetic probleme ale istoriei Muzeului Naţional de
Antichităţi (acte fondatoare, personalităţi, sedii instituţionale), precum şi câteva
aspecte ale începuturilor arheologiei româneşti, susţinute de artefacte aparţinând
uneia dintre cele mai importante colecţii personale, cea a generalului Nicolae
Mavros, considerat un ctitor al instituţiei. În salonul de muzică este surprins
momentul anticvaric, al acumulării de piese preţioase şi diverse, după un criteriu
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mai degrabă estetic. Segmentul conţine o prezentare sintetică, susţinută de o
selecţie de tip generic a unor obiecte din colecţiile particulare care au stat la baza
formării Muzeului Naţional de Antichităţi (antichităţi egiptene, vase greceşti, piese
sculpturale şi epigrafice), precum şi două secţiuni, reunind unele dintre cele mai
reprezentative artefacte pentru ilustrarea conceptului de colecţie din secolul
al XIX-lea – începuturile secolului XX: secţiunea destinată vaselor greceşti,
conţinând piese atât din colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, cât şi din
colecţia dr. Severeanu, şi secţiunea numismatică, etalând, pe biroul gazdei din alte
vremuri, piese monetare antice, provenind din achiziţiile sale.

Un panou, ilustrând începuturile cercetării arheologice de teren în zona cea
mai bogată din acest punct de vedere a spaţiului românesc, Dobrogea, asigură
trecerea spre cel de-al doilea segment al expoziţiei, cel ilustrând domeniul
cercetării arheologice, dedicat siturilor arheologice enumerate mai sus.
Segmentul siturilor dobrogene, găzduit de trei încăperi, ultima fiind biroul
dr. Severeanu, cuprinde: „momentul Grigore Tocilescu”, cu siturile Troesmis,
Tropaeum Traiani, Tomis, Axiopolis; „momentul Vasile Pârvan”, cu siturile
Ulmetum, Callatis, Capidava, Carsium, aspecte de viaţă romană rurală, muzee de
sit şi regionale; „momentul Histria” în evoluţia arheologiei româneşti. Expoziţia
conţine, după prezentarea „momentului Tocilescu”, o trecere în revistă a câtorva
dintre direcţiile de evoluţie a Muzeului Naţional de Antichităţi în vremea lui Vasile
Pârvan, prin cercetarea unor situri arheologice (prezentate, prin intermediul
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posterelor, conţinând fişe sintetice, şi al obiectelor provenind atât din cercetări
iniţiate la sfârşitul secolului al XIX-lea, cât şi din săpături mai recente, selectate
după criteriul apartenenţei la sit şi al impactului cronologic, obiecte constând din
materiale ceramice, piese sculpturale şi epigrafice). Accentul este pus pe siturile de
la Ulmetum, Histria, Callatis, Capidava, a căror studiere a început în vremea lui
Vasile Pârvan, direct sau prin intermediul colaboratorilor săi. Dimensiunea
cercetării a fost completată cu aceea a protejării patrimoniului prin aspecte legate
de crearea şi evoluţia muzeelor regionale şi de sit.

O atenţie deosebită a fost acordată sitului greco-roman de la Histria, cel mai
vechi oraş cunoscut de pe teritoriul ţării noastre, a cărui cercetare arheologică a
împlinit în 2014 un secol. „Sala Histria”, amenajată în fostul birou al dr.
Severeanu, încheie expoziţia. Marcând jubileul unuia dintre cele mai reprezentative
şantiere arheologice dobrogene, vechea colonie milesiană de pe malul lacului
Sinoe, dincolo de sublinierea principalelor aspectelor ridicate de cercetarea unui
obiectiv arheologic de mare complexitate, se constituie, totodată, într-o invitaţie la
o legătură directă cu patrimoniul arheologic, dincolo de aspectele ştiinţifice şi de
protecţie. Un sit arheologic cercetat mai bine de un veac poate fi un subiect de
meditaţie pentru mulţi dintre noi, arheologi sau nu, şi în multe privinţe.
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IMAGES D’UNE EXPOSITION.
LE MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS.
UNE EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE…
RÉSUMÉ
L’Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan » a celebré, en novembre 2014, 180 anées depuis la
fondation du Musée d’Histoire Naturelle et des Antiquités et 160 années d’existence du Musée
National des Antiquités. Une exposition, organisée au Musée Severeanu, a marqué le jubilée.
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