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AMINTIRI  LA  O  DAT   ANIVERSAR

Sec ia de tiin e ale Naturii, din cadrul Muzeului Olteniei din Craiova, aniverseaz  în aceast  perioad  90 ani de 
la înfiin are. Dependent de timpul istoric i ar , cifra în sine, poate p rea mare sau mic . Raportat  la via a unui om, în 
condi ii normale de existen , aceasta cifr  pare normal . Muzeul înfiin at în anul 1923 de c tre profesorul Marin 
Demetrescu în Craiova, s-a confruntat în aceast  perioad  de timp cu un r zboi mondial sângeros, a înregistrat câteva 
mi c ri sociale care au avut loc în Romania, a înfruntat mai multe cataclisme naturale (dou  cutremure devastatoare, o 
perioad  de secet  urmat  de foamete, o alt  perioad  cu mari troiene de z pad  care a paralizat pentru un timp via a
cotidian  a rii, inunda ii, .a. 

In cei 90 ani de existen , Muzeul de tiin e Naturale din Craiova, a trecut prin încerc ri grele, iar în prezent 
particip  cu brio la activit ile culturale în localitatea de re edin , municipiul Craiova. Acest fenomen a fost i este posibil, 
deoarece forurile administrative, indiferent de regimul politic, vitregiile naturii i sociale, au sprijinit aceast  unitate de 
cultur  de elit  din Romania. 

Fiind n scut în Craiova, înainte de jum tatea secolului trecut, iar p rin ii i rudele mele fiind aten i i la 
activitatea institu iilor culturale ale ora ului, am cunoscut de-a lungul timpului câteva aspecte în dezvoltarea i evolu ia 
acestui l ca  de cultur . Prima jum tate de secol (1923-1973) din existen a i activitatea Muzeului de tiin ele Naturii din 
Craiova, este legat  de activitatea a trei personalit i care au colaborat: MMarin Demetrescu, Constantin S. Nicolaescu-
Plop or i IIon Firu.

Marin Demetrescu (1881-1936), a absolvit Facultatea de Farmacie din Bucure ti, fiind cadru didactic la Colegiul 
Carol I din Craiova. In anul 1923 a fondat MMuzeul de Istorie Natural  al Craiovei (1923). A fost director al Muzeului de 

tiin ele Naturii din Craiova (1923-1928) i al Muzeului Olteniei (1928-1936), împreun  cu C. S. Nicolaescu-Plop or.
C.S. Nicolaescu-Plop or (1900-1968), arheolog, etnograf i folclorist, a fost director al Muzeului Olteniei din 

Craiova (1946-1952), membru corespondent al Academiei Romane (1963). Împreun  cu Ion Firu, au efectuat s p turi
antropologice la Tetoiu (Bugiule ti, Valea lui Gr unceanu, Vâlcea; 1960-1967), unde au fost descoperite dovezi privind 
activitatea con tient  a str mo ilor omului actual, în urma cu dou  milioane de ani, în perioada “cultura de prund”. 
Dependent de cuno tin ele accumulate în cercetarea paleontologic i antropologic , C.S. Nicolaescu-Plop or a oscilat în 
plasarea în timp istoric a acestor vestigii, care au fost acceptate de unii savan i (celebrul antropolog sud-african, de origine 
australian , Raymond Arthur Dart a venit special în Romania, în anul 1965, pentru a le studia), sau au fost contestate de 
al ii. În prezent, în contextul noilor descoperiri în domeniul antropogenezei, acestea revin în actualitate. 

Ion Firu (1926-1984), originar din Craiova, a absolvit Facultatea de tiinte Naturale la Universitatea din Cluj 
(1950), a fost ini ial asistent universitar la Facultatea de Medicin  Veterinar i Zootehnie din Arad (1950), dup  care a 
activat tot restul vie ii la Muzeul Olteniei Craiova, unde a fost asistent (1950), ef de lucr ri (1951), director la Muzeul 
Olteniei Craiova (1952-1973) i secretar al Comisiei Monumentelor Naturii, filiala Craiova. A avut multiple activit i i
realiz ri în domeniul monumentelor naturii din Oltenia. A reorganizat spa iul Muzeului Olteniei, unde a organizat 
expozi ia permanent  de tiin ele Naturii (1963), în care se aflau 12 diorame, punct de atrac ie de faima european , a c ror
realizare îi apar ine. Domeniile de investiga ie au fost variate: paleontologie, botanic , entomologie, muzeografie. Fiind o 
fire extrem de mig loas , a sus inut Teza de Doctorat (EEntomofauna terenurilor nisipoase din imprejurimile Craiovei,  1982),
dupa o lung  perioad  de verific ri.

Dup  absolvirea Facult ii de Biologie de la Universitatea din Bucure ti i un stadiu de aproape doi ani la 
Sta iunea de Cercet ri Biologice, Geologice i Geografice Stejarul-Pangarati, de la Universitatea A. I. Cuza din Ia i, am fost 
încadrat la Universitatea din Craiova (1 mai 1966), de unde am fost pensionat (2011). În acest interval am participat la 
numeroase activit i culturale i tiin ifice din ora i imprejurimi (“imprejurimi” care au ajuns pân  în … Japonia!). Am 
avut ocazia s  îl cunosc, s  îi audiez conferin ele i s  discut cu eminentul istoric, arheolog i paleontolog (printre alte 
domenii de referin ), care a fost Constantin S. Nicolaescu-Plop or, unul din mentorii acestui l ca  de cultur  din Craiova.   

Op iunea mea pentru Biologie, o datorez domnului Ion Firu, care era Director la Muzeul Olteniei i prieten cu 
tat l meu. In primavara anului 1960, în ultima clas  de liceu, nu tiam ce studii voi urma. Pasiunea mea erau avia ia i
filosofia. Prima op iune nu era agreat  de familie (m  numeau “birjar de avioane”), iar pentru cea de a doua se r cise 
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entuziasmul, când am v zut c  activitatea de baz  era studiul lucr rilor lui Marx, Engels, Lenin i Stalin… În aceste 
condi ii, resemnat, m  orientasem pentru medicin , un prieten al familiei, dr. Emilian Culescu (cu studii i specializare în 
Fran a) fiind un reputat medic ORL la Craiova (revenise în ar  pentru efectuarea serviciului militar). Tat l meu mi-a spus 
s  mergem s  ne consult m cu domnul director Firu Ion. Cladirea Muzeului (din strada Madona Dudu) i exponatele de aici 
imi erau foarte cunoscute, deoarece când tat l meu lucra la amenajerile din Muzeu, al turi de domnul Firu Ion i
colaboratorii acestuia, eu cutreeram s lile de expozi ie. În cabinetul directorului, ni s-au expus domeniile în care poate activa 
un absolvent al facult ii de Biologie. Spre sfâr itul întrevederii, secretara a înmanat directorului coresponden a, printre care 
se afla un colet. Cu tactul s u proverbial, domnul Firu a desf cut coletul din care a scos o carte, a r sfoit-o pu in i mi-a 
lasat-o s  o analizez, zicându-mi: “aici sunt aspecte cu domeniile în care activeaz  un biolog, dac  nu vrei s  predai la o 
coala sau facultate”. Era un album cu monumente ale naturii dintr-o ar  din Africana. Din acel moment op iunea mea 

pentru facultatea de biologie a fost cert ! La aceasta au contribuit i expunerile reputatului profesor Alexandru Buia, care la 
întâlnirile sale cu elevii de la Colegiul Carol I (ex-Nicolae B lcescu) din Craiova, ne prezent  aspecte din Rusia, Kazahstan 
sau alte ri.

Un alt episod, trist de aceast  dat . În anul 1975 urma s  aib  loc o dubl  aniversare de natur  istoric : 1750 ani 
de la prima reprezentare pe TTabula Peutingeriana (o copie din sec. XII a unei h r i executat  în anul 225, cu drumurile 
publice din Imperiul Roman) a localit ii Pelendava (actualul ora  Craiova) i 500 ani de la prima citare a localit ii Craiova 
(prezent  ini ial în inscrip ia de pe mormântul lui Vladislav I, apoi într-un hrisov al domnului Laiot  Basarab emis la 1 
iunie 1475). În vederea marc rii acestui eveniment, s-a hotarât ca cele dou  sec ii ale Muzeului Olteniei care func ionau în 
aceea i cladire, situat  pe strada Madona Dudu, s  func ioneze în cl diri separate, fiecare având la dispozi ie un spa iu
expozi ional dublu: Sec ia de Arheologie i Istorie s  r mân  în cladirea din strada Madona Dudu, iar Sec ia de tiin ele
Naturii într-o cladire de pe strada Brestei. Personal, nu am avut i nu am impresia, c  aceast  ac iune a însemnat o 
“desfiin are abuziv ” a Sec iei de tiintele Naturii! A venit îns  cutremurul din 4 martie 1977 i ambele cl diri au fost grav 
avariate. Ob inerea finan rii pentru refacerea cl dirii Muzeului de Istorie din strada Madona Dudu a fost simpl , deoarece 
în ea a func ionat un Muzeu. Pentru spa iul destinat Muzeului de tiintele Naturii situa ia era mai dificil , deoarece 
cladirea din strada Brestei, de i impozant , nu era monument architectonic, fiind în custodia Universit ii din Craiova. La 
solicitarea colegilor i prietenilor mei de la Muzeu (doamnele dr. Elena Bazilescu, dr. Irina P unescu i al ii), care st teau
inghesui i cu obiectele de inventar lâng  ele în diferite loca ii (una fiind la actualul notariat de lâng  Tribunalul Judetean 
Dolj, am aflat un aspect interesant: în cl direa din strada Brestei au func ionat unit i administrative din timpul stapânirii 
austrice în Oltenia (1718-1739), dup  unii aici fiind chiar re edin a Guvernatorului austriac! Aceast  informa ie, al turi de 
altele, a ajutat la ob inerea de fonduri pentru salvarea colec iilor, precum i pentru repartizarea actualei cl diri din strada 
Popa apc , care este actualul l ca  al Sec iei de tiintele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova. 

O realizare a actualului colectiv al Muzeului de tiin ele Naturii, o constituie Sesiunea de Comnic ri tiin ifice,
devenit Conferin a Interna ional “Muzeul i cercetarea tiintific ”. Anual, la mijlocul lunii septembrie, se adun  la 
Craiova eminen i speciali ti din diferite domenii ale studiului tiin elor vie ii, din arã i strãinãtate. Este o manifestare de 
prestigiu, de existen a c reia se bucur i beneficiaz  to i participan ii. Existen a ei este datorat  atât activit ii întregului 
colectiv al muzeului, cât i spijinului financiar oferit de Consiliul Judetean Dolj (o prezen  “de greutate” fiind domnul Ion 
Prioteasa, pre edintele acestui for administrativ), precum i al i soponsori. Imi amintesc c i în cazul sesiunilor de 
comunic ri tiin ifice din perioada 1965-1980, participau somit i ale biologiei din Romania, sesiuni care erau organizare 
prin co-operare cu Universitatea din Craiova, Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române (co-ordonator al 
subcomisiei Oltenia a Monumentelor Naturii fiind regretatul prof. dr. Bobârnac Bogdan), organiza ia SIRAR, s.a. Diferen a
în plus, const  atât în calitatea grafic  a volumului în care sunt tip rite lucr rile, precum i prezen a a numero i speciali ti 
str ini, care confer  o autoritate tiin ific  în domeniu. 

Doresc activitate rodnic  personalului tiin ific i administrativ i via  îndelungat  acestei valoroase unit i de 
cultur .   
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