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In condiţiile societăţii socialiste, valorile deţinute în patrimoniile
muzeale dobîndesc o semnificaţie deosebită. Muzeele au devenit din simple
colecţii de antichităţi sau de curiozităţi, adevărate instituţii de cultură, ce
şi-au deschis larg porţile tuturor oamenilor muncii din ţara noastră, alcă
tuind o verigă în realizarea revoluţiei culturale.
Semnificaţia nouă pe care o are patrimoniul muzeal impune o atenţie
deosebită nu numai pentru conservarea valorilor existente ci şi pentru
îmbogăţirea acestora. Prin rolul lor de a conserva valori de cele mai
diverse categorii, muzeele contribuie nu numai la răspîndirea unor cunoştinţe, dar îndeplinesc şi o misiune cu totul aparte: aceea de a atrage
atenţia oamenilor pentru salvarea de la pierderea sau dispariţia unor
obiecte care au valoa1re istorică.
în activitatea zilnică a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, un
obiectiv însemnat îl constituie desfăşurarea unei largi acţiuni de depistare
şi colecţionare a tuturor obiectelor care prezintă un interes istoric sau
muzeistic în general. Varietatea domeniilor de cercetare a Muzeului de
istorie a oraşului Bucureşti, permite sporirea continuă a patrimoniului
muzeal. Colecţiile muzeului se îmbogăţesc atît prin rezultatele obţinute în
urma săpăturilor arheologice, cît şi prin cercetarea arhivelor şi a bibliotecilor. De asemenea, în patrimoniul muzeal intră şi fotografiile, care de
cele mai multe ori alcătuiesc documente importante pentru cunoaşterea
trecutului oraşu'lui, fie sub aspectul edilitar şi urbanistic, fie sub aspectul
evenimentelor istorice. In sfîrşit, o altă cale de sporire a patrimoniului
muzeal este şi aceea a donaţiilor şi achiziţiilor de obiecte, care evocă
trecutul oraşului sub variatele aspecte economice, sociale, culturale, etc.,
precum şi aceea a transferului de obi.ecte muzeale de la o instituţie la alta.
Pentru muzeele de istorie în care este prezentată dezvoltarea societăţii
omeneşti de pe teritoriul unui oraş, raion sau regiuni în perioada comunei
primitive, sclavagiste, prefeudală şi feudală, săpăturile arheologice oferă
o mare posibilitate de creştere a patrimoniului muzeal. Prin efectuarea
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unor astfel de cercetari arheologice se scot la lumină, resturi de cultură
care prezintă o mare valoare istorică.
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a acordat importanţa cuvenită
creşterii patrimoniului prin săpături arheologice. In acest sens, pe de o
parte poate fi îmbunătăţită continuu expoziţia permanentă, iar pe de altă
parte colectivul de arheologi are la dispoziţie materiale pentru cercetarea
trecutului îndepărtat al Capitalei. Pentru concretizare, vom cita unul din
numeroasele exemple: în anul 1958 cînd s-a trecut la etapa de definitivare a expoziţiei permanente a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, în
sălile de istorie veche nu existau materiale suficiente pentru a ilustra dezvoltarea societăţii omeneşti de pe aceste meleaguri, în perioada timpurie
a neoliticului şi mai ales in perioada prefeudală. Pentru a suplini aceste
lacune au fost întreprinse de către muzeu, săpături arheologice la Fundenii Doamnei, Giuleşti-Sîrbi, Pantelimon şi Militari. De asemeni, să
pături arheologice au fost efectuate şi la Băneasa-sectorul Alba, Străuleşti
pe str. Soldat Ghivan Nicolae etc., pentru documentare în legătură cu
prima şi a doua perioadă a fierului şi mai ales pentru perioada formării
poporului şi a limbii romîne. Trebuie subliniat faptul că această documentare a fost utilă şi întocmirii unei Monografii a oraşului Bucureşti,
acţiune începută în cursul anului 1962.
Săpăturile arheologice oferă şi posibilitatea îmbogăţirii colecţiilor
referitoare la epoca feudală. Din cercetările arheologice efectuate la:
Bucureştii-Noi, Tînganu precum şi pe şantierele de la Visarion, Slobozia ş.a.,
au fost date la iveală urme materiale care întregesc şi confirmă ştirile legate
de istoria oraşului.
Patrimoniul secţiei feudale a fost completat, prin grija colectivului
secţiei feudale, cu obiecte datînd din perioada feudalismului timpuriu, cu
unelte de producţie şi uz casnic din secolele XIV-XVI, descoperite în
vatra satului J\\ăicăneşti (azi cartierul Străuleşti), precum şi pe teritoriul
ctitoriei lui Radu cel Frumos de la Tînganu. Piesele au valoare ştiinţifică
şi muzeistică, privind nu numai istoria locală, ci şi istoria întregii cîmpii
muntene.
Insă studierea epocii feudale nu se poate lipsi de documente, cărţi,
piese de îmbrăcăminte etc., care în cea mai mare parte provin din donaţii
şi achiziţii. Astfel colecţiile secţiei feudale conţin documente referitoare
la diferite proprietăţi bucureştene, obiecte de uz casnic lucrate de meşterii
locali, piese de îmbrăcăminte etc. Recent, colecţia de arme a secţiei feudale
a fost mărită cu un lot de arme care au aparţinut familiei domnitoare
Barbu Ştirbei. Lotul este compus din săbii din sec. XV-XVIII, halebarde, armuri, tunuri, donate muzeului de către Teatrul pentru copii şi
tineret. O pecete în ceară roşie a domnitorului Scarlat Calimach datînd
din anul 1815 a fost obţinută prin achiziţii.
Colecţiile de fotografii ale secţiilor modernă şi contemporană, deşi
cuprind mai mult de 20.000 piese, au fost îmbogăţite prin depistarea
efectuată de colectivele secţiilor respective, cu numeroase cărţi poştale
ilustrate de la începutul secolului al XX-iea. Ele prezintă un interes
deosebit prin aceea că surprind aspecte urbanistice şi sociale ale oraşului
Bucureşti azi dispărute.
O altă serie de obiecte importante, azi în posesia Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti, au aparţinut maiorului Cristian Teii, al cărui rol
materială,
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în revoluţia de la 1848 este bine cunoscut. Se remarcă îndeosebi un portret
în ulei al lui Cristian Teii.
ln inventarele secţiilor modernă şi contemporană intră şi albume.
Astfel, de curînd a fost achiziţionat un album Leonard cuprinzînd 250 fotografii - cărţi poştale, înfăţişînd pe marele artist în diverse roluri.
Tot în seria fotografiilor se inscriu cele executate de diferiţi fotografi
bucureşteni de la sfîrşitul sec. al XIX-iea, care prezintă un interes nu numai pentru figurile şi moda epocii, ci şi pentru că ele contribuie la întocmirea unei cit mai complete liste a fotografilor bucureşteni de la sfîrşitul
sec. al XIX-iea.
Colecţia de documente a secţiei moderne a fost îmbogăţită prin noi
achiziţii şi donaţii. Merită a fi semnalat cifrul din timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza şi de asemeni caseta doamnei Elena Cuza. conţinînd obiecte de toaletă.
Una din preocupările permanente ale muzeului în ceea ce priveşte
achiziţiile a fost şi aceea de a depista şi achiziţiona unelte meşteşugăreşti.
Printre numeroasele unelte intrate în posesia muzeului în ultimul timp,
menţionăm: un fier de călcat de abagiu de la sfîrşitul sec. al XIX-iea,
o menghină din aceeaşi perioadă etc.
Colecţiile muzeului au fost sporite şi cu piese tipografice de la începutul sec. XX. La acestea se adaugă şi documentele, registrele diverselor tipografii bucureştene, printre care a familiei Gobl. Cercetătorii au
astfel la îndemînă documentaţia necesară privind tehnica de lucru în
tipografiile bucureştene de la sfîrşitul sec. al XIX-iea şi începutul sec.
al XX-iea.
Colecţia de stampe s-a mărit pe baza ultimelor achiziţii cu o serie
de tipuri bucureştene, g-ravuri, desene şi acuarele, datorită tui C. Jiquidi.
Ele prezintă interes documentar şi istoric prin faptul că ne înfăţişează diferite tipuri sociale, dar au în acelaşi timp şi o valoare artistică.
Muzeul este în posesia şi a cîtorva acuarele aparţinînd lui C. Szathmary, care a fost nu numai unul din cei mai renumiţi fotografi de ta
sfîrşitul sec. al XIX-iea ci şi un artist talentat de la care ne-au rămas
numeroase imagini şi tipuri bucureştene.
De la generalul Eremia Grigorescu, unul din eroii primului război
mondial, muzeul deţine cîteva obiecte personale, printre care menţionăm,
în afară de fotografii, o cască şi un binoclu, prezentate în expoziţia permanentă a muzeului.
Patrimoniul muzeului a crescut în ceea ce priveşte obiectele tridimensionale şi prin achiziţionarea a numeroase obiecte de uz casnic, care
permit cunoaşterea mai aprofundată a condiţiilor de viaţă a claselor
dominante.
Colecţiile expoziţiei de numismatică (unitate a Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti) s-au îmbogăţit în ultimul timp cu un număr de
aproximativ 400 medalii şi plachete, obţinute prin transfer de la Biblioteca
centrală de stat.
Un loc important în patrimoniul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti îl ocupă planurile şi hărţile care ajută la identificarea unor străzi
sau clădiri, azi dispărute. De aceea în acţiunea de depistare şi achiziţio
nare, planurilor şi hărţilor li se atribuie o mare importanţă.
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Dacă colecţiile secţiilor de istorie veche, feudală şi modernă cuprindeau un patrimoniu muzeistic alcătuit chiar de fostul Muzeu municipal, pentru secţia socialistă, munca de depistare şi achiziţionare a trebuit
să fie făcută de la început. De aceea, colectivul secţiei a avut ca una din
preocupările principale munca de depistare şi formare a unui depozit pe
tematici care să cuprindă obiecte bi-şi tridimensionale. In acest scop au
fost obţinute rezultate bune în ceea ce priveşte formarea unei fototeci cu
fotografii donate sau executate de: fototeca Combinatului poligrafic
„Casa Scînteii", „Proiect Bucureşti", „Agerpres", „C.S.C.A.S." etc. Cum
transformarea şi reconstrucţia oraşului se desfăşoară într-un ritm rapid,
a fost necesară participarea mai multor colective pentru acţiunea de fotografiere a caselor supuse demolării.
Fototeca secţiei socialiste a fost îmbogăţită şi ca urmare a fotografiilor donate de diferite persoane, cum sînt cele 29 exemplare reprezentînd
aspecte din timpul bombardamentului din iulie-august 1944, la care se
pot adăuga şi altele.
Colecţiile secţiei socialiste au sporit şi prin achiziţionarea diferitelor afişe, manifeste şi ziare din perioada anilor 1944-1964.
O preocupare principală a colectivului secţiei socialiste a fost legată
de aducerea de materiale tridimensionale care să prezinte specificul industriei noastre socialiste şi să se arate totodată succesele obţinute
de oamenii muncii din Capitală în anii puterii populare. Astfel de materiale au fost aduse de la : Uzina de maşini electrice Bucureşti, uzina
„23 August", Fabrica de mase plastice „Bucureşti", uzina de anvelope „Danubiana", „Vulcan", „Electronica" etc.
O sursă de îmbogăţire a patrimoniului Muzeului de istorie a oraşulu·i
Bucureşti o prezintă ordonanţele, deciziile şi alte materiale referitoare
la activitatea Comitetului executiv S.P.C. La acestea se adaugă schimburile
de publicaţii ca şi darurile oferite Comitetului Executiv S.P.C. de către
diferite personalităţi sau delegaţii străine care vizitează Capitala. Aceste
materiale prezintă un interes deosebit pentru istoria Capitalei şi pentru
relaţiile cu alte oraşe şi ţări.
Sprijinind iniţiativa Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, o serie
de personalităţi ale vieţii noastre cultural-ştiinţifice au donat muzeului
file de manuscris-autografe, fotografii, precum şi unele din operele lor.
Astfel, fotografii şi manuscrise de la Tudor Arghezi, C. I. Parhon, Iorgu
Iordan, Ion Jalea, Zaharia Stancu, Horia Hulubei, P. Constantinescu-laşi,
Ion Voicu, Alfred Mendelsohn şi alţii.
Depozitul secţiei socialiste prezintă un interes deosebit şi în perspectiva timpului ; de aceea colectivul secţiei depune toate eforturile pentru
a surprinde în procesul de transformare a oraşului tot ceea ce din punct
de vedere istoric sau muzeistic poate avea valoare pentru cercetătorii
de mîine.
Avînd în vedere condiţiile materiale create de statul nostru, Muzeul
de istorie a oraşului Bucureşti îşi desfăşoară munca cu succes şi în domeniul creşterii patrimoniului, avînd convingerea fermă că poate -pune la
dispoziţia cercetătorilor istoriei oraşului chiar de pe acum un material
muzeistic variat, foarte numeros şi interesant în toate domeniile vieţii
Capitalei patriei noastre.
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