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ABSTRACT: Remembering the valuable scientific contributions and as a
founder of many scientific and cultural institutions, Grigore Antipa was
a model of a visionary biologist, devoted to the country. With his basic
education at the University of Jena – Germany, having as adviser the
evolutionist and morphologist Ernst Haeckel, Grigore Antipa became
the fisrt Romanian hydrobiologist, oceanologist, ecologist, ichthyologist
and not least – museologist. The new museotechnics recently applied in
Bucharest’s Museum of Natural History and reorganization of the basic
exhibition are based on the principles of diorama’s sturctures – inveted
by Grigore Antipa at the beginning of 20‑ies century.
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Fondator al cercetărilor hidrobiologice din România, militant asiduu
pentru punerea în valoare a bogăţiilor apelor dulci şi marine s‑a înscris în
pleiada savanţilor români, între altele şi prin minunatul Muzeu de istorie
naturală care îi poartă numele, şi care într‑adevăr i‑a fost opera cea mai dragă,
Antipa considerându‑l drept cel mai eficient mijloc de educaţie şi civilizaţie.
Născut la 25 noiembrie (stil vechi – 7 decembrie stil nou) 1867, la
Botoşani, a făcut studiile primare la Institutul Mărgineanu din oraşul natal
(1874–1878) şi liceul la Iaşi, la Institutul Academic (1878–1885), unde între
dascăli l‑a avut pe Grigore Cobălcescu – pionier al ştiinţelor naturii din
România, care, apreciindu‑i calităţile de excelent observator i‑a stimulat
pasiunea (elevului) de studiere a naturii.
Cu bazele solide ale educaţiei sale, dobândită în atmosfera mediului
intelectual ieşean a fost primit cu toată căldura la cursurile facultăţii de
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filosofie a faimoasei Universităţi germane din Jena, la care, prin inteli‑
genţa sa excepţională, vioiciunea, comunicativitatea şi seriozitatea în lucru
l‑a cucerit pe părintele ecologiei, marele morfolog, zoolog şi evoluţionist
Ernst Haeckel. Antipa a fost unul din puţinii studenţi (doar trei) distinşi
de Haeckel cu menţiunea maximă, pe toată durata carierei sale didactice.
De aceea, la terminarea studiilor, maestrul l‑a oprit ca asistent al său, dar
Antipa a preferat să asculte chemarea ţării, care la sfârşit de secol XIX avea
mare nevoie de oameni de ştiinţă, buni specialişti, capabili să aplice în
practică ideile avansate ale cunoaşterii.
Revenit în ţară, începând cu 1892, activitatea ştiinţifică a Dr. Grigore
Antipa s‑a axat pe două mari direcţii: a) – studiul Mării Negre, cunoaşterea
vieţii sturionilor şi a clupeidelor – peşti străvechi şi valoroşi din punct de
vedere economic, şi a înfiinţat prima staţiune de cerctări oceanologice de
la Constanţa – astăzi Institutul Român de Cercetare‑Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa”; b) – studiul Dunării şi al Deltei, punând în evidenţă
mecanismul complex al producţiei pescăreşti a fluviului, de extindere a pis‑
ciculturii şi a organizat întregul lanţ de comercializare modernă a peştilor,
a reglementat pescuitul, a militat pentru protecţia păsărilor Deltei Dunării,
pentru ocrotirea naturii.
Grigore Antipa a descris pentru prima dată, plaurul şi caracterele pari‑
culare ale solului de aluviune. După Antipa, solul din regiunea inundabiă
a Dunării asigură existenţa unei flore şi a unei faune speciale, în perioada
inundaţiilor de primăvară; o altă floră şi o altă faună îşi fac loc la retragerea
apelor. Antipa a militat pentru punerea în valoare a regiunii inudabile a
Dunării, a avut vederi ştiinţifice asupra temei îndiguirii fluviului – vederi
confirmate (din nefericire) cu ocazia repetatelor inundaţii catastrofale,
când a fost nevoie de ruperea „corsetului” Dunării, pentru diminuarea
pagubelor umane şi economice. De aceea, astăzi, ideile Dr. Grigore Antipa
stau la baza lucrărilor de ameliorare a terenurilor inundabile din România
şi din lume.
Geologia şi petrografia, fizica şi chimia, climatologia, hidrografia şi
geografia, botanica împreună cu bacteriologia şi fiziologia vegetală, zoolo‑
gia cu speologia şi biologia generală au metode speciale de cercetare, dar
împreună pot sprijini temele funadamentale şi aplicative, de sinteză şi în
cele din urmă – de susţinere a dezvoltăriie conomice.
Dar Grigore Antipa n‑a fost numai un eminet cercetător şi excelent
practician, cu aptitudini de economist. De la el ne‑a rămas o valoroasa
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lucrare, un adevărat tratat de sociologie, aplicat la realităţile româneşti.
Este vorba despre cartea „Problemele evoluţiei poporului român”, tipărită de
Academia Română în anul 1919.
Pe linie muzeologică a scris principiile generale de organizare a muze‑
elor de ştiinţele naturii. În clădirea din Kiseleff – deschisă de peste un
secol pentru vizitatori se pot vedea primele diorame concepute de Grigore
Antipa, încă din 1907. Prezentarea animalelor în relaţiile lor fireşti intra‑ şi
interspecifice, în mediul lor natural s‑a dovedit a fi metoda cea mai bună,
eficientă şi plăcută de expunere – metodă astăzi extinsă în toate marile
muzee din lume.
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a fost conceput
de fondator, ca Institut de cercetări zoologice – un model de instituţie
complexă, de sprijinire a tuturor formelor de învăţământ, de largă educaţie
şi de cercetare ştiinţifică. În muzeu a scris Antipa despre regiunea inunda‑
bilă a Dunării, despre biologia Deltei Dunării, despre bazele biologice ale
mecanismului de producţie în apele Dunării de Jos, despre bio‑socilogia
şi bio‑economia Mării Negre, despre fauna ihtiologică a României, despre
pescării şi pescuit în România, despre scopurile şi căile de cercetare ihti‑
ologică a Mării Negre etc. Cu asemenea bază ştiinţifică nu i‑a fost greu să
reprezinte în muzeu, aspecte din viaţa şi obiceiurile vieţuitoarelor.
Bogatele colecţii pe care le adunase trebuiau bine preparate, bine con‑
servate şi depozitate, şi mai ales trebuiau clasificate. Asemenea lucrări nu
se puteau realiza decât cu foarte buni specialşti din echipa Dr. Grigore
Antipa. Pentru el, Muzeul avea de îndeplinit atât rolul institutelor de edu‑
caţie şi învăţământ, cât şi al unui institut central de cercetări ştiinţifice,
pentru cercetarea problemelor speciale ale ţării şi pentru colaborări inter‑
naţionale, la marile probleme generale, ştiinţifice.
În darea de seamă a Directorului, Dr. Grigore Antipa despre dezvolta‑
rea, organizarea şi activitatea Muzeului, prezentată în şedinţa solemnă de
la 23 mai 1933, sub înalta preşedinţie a M.S. Regelui Carol al II‑lea se men‑
ţiona: „În laboratoare şi în colecţii ştiinţifice s‑au făcut studii importante
pentru cunoaşterea şi explicarea amănunţită a naturii ţării. Fauna ţării a
fost adunată, studiată, şi în mare parte publicată după colecţiile acestui
Muzeu. Aici s‑au studiat condiţiunile generale biologice ale apelor interi‑
oare, ale Dunării cu Delta şi terenurile ei inundabile, ale lacurilor litorale
şi lagunelor, şi ale Mării Negre. Aici s‑au studiat mijloacele pentru punerea
în valoare a mai multor ramuri de bogăţie naturală a ţării, ca: pescăriile,
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terenurile inundabile, stufăriile, vânatul etc. Aici s‑au studiat câteva capi‑
tole importante din Etnografia poporului român, – între care pescuitul şi
toată activitatea pe care o desfăşoară poporul nostru în legătură cu apele
– şi s‑a adunat un mare număr de cuvinte populare, precizându‑li‑se înţe‑
lesul ştiinţific, care au îmbogăţit tezaurul lexicografic al poporului nostru
şi au adus o preţioasă contribuţie la alcătuirea marelui dicţionar al limbii
române, publicat de către Academia Română”.
În programul Dr. Antipa se prevedea de pe atunci separarea completă
între sălile destinate colecţiilor publice şi didactice (de vizitare), şi labora‑
toarele cu depozitele colecţiilor ştiinţifice. Colecţiile publice aveau pe un
plan secundar latura cercetării ştiinţifice şi trebuiau să corespundă nece‑
sităţii aplicării planului de cultură generală, învăţământ şi educaţie, să fie
interesante pentru vizitatorii din orice pătură socială şi cu orice grad de
cultură, să fie estetice, atractive, instructive, „...pentru ca vizitatorii să‑şi
poată face o idee cât mai clară despre viaţa animalelor, în mediul în care tră‑
iesc”. Pe de altă parte, colecţiile ştiinţifice trebuie să corespundă nevoilor
cercetării, să conţină material documentar cât mai bogat, preparat în mod
special şi care să aparţină de laboratoare de cercetări, dotate cu echipa‑
mentele necesare şi cu o bună bibliotecă. Inventarele să fie enumerative şi
descriptive, cu fişe – ceea ce astăzi numim fişele de obiect, păstrate în car‑
toteci și mai mult, se practică evidența cumputerizată a fiondului de carte.
Este impresionantă viziunea Dr. Grigore Antipa, cu peste 100 de ani în
urmă, pe când muzeologia nu era o disciplină academică, bazată pe prin‑
cipii şi reguli precise de restaurare, conservare, manevrare şi păstrare a
patrimoniului, când nu erau conceptele de management muzeal şi de mar‑
keting cultural, de pedagogie muzeală şi de sondaje ale opiniei vizitatorilor,
când în sfârşit, serviciul de astăzi al muzeelor în slujba comunităţii era
înţeles de Antipa „...să corespundă nevoilor speciale ale ţării noastre, stării şi
cerinţelor culturale, psihologiei publicului” (Fig. 1).
Din anul 2011 Muzeul „Antipa” a căpătat o haină nouă, modernă,
prin modernizarea moştenirii de la Grigore Antipa. Valorosul patrimoniu,
adunat cu inimaginabiă trudă, este astăzi prezentat într‑o nouă concepţie
tematică, pe regiuni biogeografice şi cu trimitere la îngrijorarea omeni‑
rii privind viitorul diversităţii biologice, în condiţii de supraexploatare a
capitalului natural, de poluare a mediului, de fragmentare şi distrugere a
habitatelor naturale. Specialiștii din instituție au trăit zbuciumul alege‑
riicelei mai bune soluţii, beneficiind de toate achiziţiile muzeothenice,
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Foto: Interesul vizitatorilor pentru cunoaşterea noutăţilor din Muzeul Naţional
de Istorie Naturală din Bucureşti – mai 2013. (Foto: George Năzăreanu)

dominați de dorinţa de a răspunde cât mai bine aşteptărilor vizitatorilor
– beneficiarii actelor culturale oferite in contextul creșterii exigențelor
publicului. Cheltuielile n‑au fost mici şi trebuie apreciate în mod deose‑
bit eforturile financiare pe care a înţeles să le facă Ministerul Culturii şi
Cultelor pentru finalizarea proiectului de „reinventare” a Muzeului, după
100 de ani.. Modernizarea amintită n‑a fost deloc uşoară. Pe tema reor‑
ganizării expoziției au apărut convulsii între specialiştii din instituţie și
între aceștia cu cei din afară, cărora le păsa de ce se petrece în instituția
de referință pentru țară. . Se ştie că este sănătoasă contradicţia de vederi,
atunci când în spatele grijii faţă de patrimoniu nu se ascunde comoditatea
sau nostalgia pentru o stare de fapt, depășită. Întotdeauna însă, când ne
este mai greu ne întrebăm dacă nu ne abatem de la programele şi ide‑
alurile fondatorului instituţiei, dacă avem într‑adevăr suficientă grijă de
patrimoniu, de calitatea programelor şi actelor culturale pe care le ofe‑
rim vizitatorilor şi ne mai întrebăm cum ar fi procedat însuşi Dr. Grigore
Antipa – marele vizionar şi savant patriot, avangardist în muzeologia înce‑
putului de secol 20.

