Din istoria muzeelor din Sighetul

Marmaţiei

II

Câteva scrisori din corespondenţa lui Vornicu
cu mari personalităţi ale României
Extrase din presa vremii
Dr. Mihai Dăncuş
Sighetu/ Marmaţiei
Motto: "Muzeul ... a intrat în funcţia sa socială de păstrător
al tezaurului sufletesc al poporului român din Maramureş,
de informator şi educator artistic al publicului vizitator"
(Gh. Vornicu, 1931)
În volumul X al anuarului Muzeului Maramureşului, Acta Musei
Maramorosiensis 2014, am publicat primul articol cu privire la istoria muzeului
sighetean cu titlul "Palatul Cultural şi Muzeul Maramureşului". Am intitulat aşa
articolul pentru a cunoaşte mai bine destinaţia acestei clădiri încă de la
construirea ei.
În continuare ne-am propus să publicăm câteva din scrisorile din bogata
corespondenţă a profesorului Gheorghe Vomicu primite de către acesta de la
personalităţi deosebite, mari universitari de la universităţile din Iaşi, Cluj şi
Bucureşti, toţi academicieni, savanţi de renume care au rămas în istoria culturii
române, în Panteonul Neamului Românesc. Toţi aceştia, în cuvinte sincere, din
inimă, apreciază munca de profesor şi muzeograf a lui Gheorghe Vomicu, cel
care a întemeiat Muzeul Etnografic al Maramureşului. În partea a doua a
articolului nostru publicăm extrase din presa vremii şi alte publicaţii, articole ce
se referă la Congresul Naţional al profesorilor de Geografie din România care a
avut loc la Sighetul Marmaţiei sub conducerea savantului Simion Mehedinţi. Cu
această ocazie, la 26 septembrie s-a deschis în Palatul Culturii Muzeul
Etnografic al Maramureşului. Totodată se consemnează munca deosebită a celui
care a fost profesorul de geografie şi istorie la Şcoala Normală, precum şi
muzeografului director al Muzeului Etnografic al Maramureşului, prof.
Gheorghe Vomicu.
Facem acest demers pentru a aduce la lumină munca şi strădaniile unui
mare intelectual şi în aceeaşi măsură patriot care a fost profesorul Ghe. Vomicu.
Activitatea şcolară ca profesor şi social-culturală ca omul cetăţii este extrem de
bogată şi greu de cuprins în câteva pagini. Printr-o întâmplare fericită, după
multe căutări am reuşit să ajungem la Doamna Bombonica Vomicu, care trăia la
Arad, soţia distinsului intelectual, care cu multă amabilitate ne-a facilitat
accesul la arhiva personală a acestui mare patriot.
Dăm în continuare conţinutul unei Fişe ce cuprinde sintetic principalele
momente din viaţa şi activitatea lui Gheorghe Vomicu. Fişa este în prima parte
cuprinde date standard, dar în partea a II-a este redactată de Ghe. Vomicu şi
cuprinde în special activităţi extraşcolare. Am păstrat formulele şi expresiile
personale ale autorului.
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Fişa

cu datele principale

Profesorul Gheorghe Vornicu, titular definitiv de Istorie şi Geografie.
Născut în anul I 892, luna Octombrie în I 7, în comuna Angheleşti
judeţul Putna, Moldova, venit în Ardeal în 1919.
Profesor titular provizoriu pe data de 20 Ianuarie 1922, la Şcoala
Normală de băieţi din Sighet.
Profesor titular definitiv, pe data de 15 Maiu 1926, tot la Şcoala
Normală de băieţi din Sighet.
Mutat în interes de serviciu, ca director al Gimnaziului "Alexandru
Roman " din Oradea, pe data de 1 Septembrie 192 9, unde a funcţionat până la
refugiul din anul 1940.
Refugiat apoi pe/a Bârlad şi Alba Iulia şi fixat începând din 1941 la
Arad.
Fost din anul 1929 Sept. 1 - până la 1 Sept. 1938 - director al
Gimnaziului notat mai sus.
Făcut cursurile de directori de şcoli secundare organizate la
Universitatea din Cluj în anul 1930, de către Min. Educaţiei Naţionale,
obţinând Certificatul nr. 159.573 din 1930 al Ministrului, având lucrarea cu
următoarea calificare a Comisiunii: "Lucrare serioasă, cunoştinţe temeinice,
bazate pe un spirit personal de observaţie, denotă însuşiri de iniţiativă şi
organizare. "
Detaşat

la "Serviciul Social" pentru anul 1939-1940, ca director al
culturale din Oradea şi judeţ.
Ofiţer de rezervă cu gradul de căpitan în Regimentul de Geniu
Aeronautic. Decorat cu "Steaua României" şi alte ordine şi Medalii în răsboiul
din 1916-1919, în special pentru luptele dela Tisa cu Ungurii în anul 1919.
întregii

activităţi

Fişa

I.

A

de activitate extra-şcolară

înfiinţat:

1.
"MUZEUL ETNOGRAFIC MARAMURĂŞAN" din Sighet, muncind
timp de 9 ani cu elevii Şcoalei Normale, muzeu inaugurat în luna Septembrie
1926, cu ocazia Congresului profesori/or de Geografie din toată ţara cu care
ocazie dl. prof Mehedinţi, eruditul nostru etnograf a scris: "Întemeietoru/
Muzeului, profesoru/ Vornicu, a bine-meritat dela Ţară".
2.
A pus baza "Muzeului Etnografic Bihorean " din Oradea, împreună cu
Dl. insp. Gen. T. Neş, strângând primele colecţiuni în "Casa Naţională".
3.
A iniţiat înfiinţarea "Muzeului Şcolar" din Regiunea Şcolară Oradea,
care urma să iafiinţă în anul 1940.
4.
A înfiinţat "Gazeta Maramurăşană" din Sighet, ziar cultural şi de
educaţia naţională, pe care a condus-o ca redactor timp de 8 ani.
5.
A înfiinţat mai multe cămine culturale în Maramureş şi Bihor, dar mai
ales în Bihor, unde pentru activitatea sa culturală, a fost ales Secretar General
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al Despărţământului Soc. Cult. "ASTRA ", iar sub regimul legii Serviciului
Social, a fost numit şi afuncţionat ca Director al Căminului Cultural Judeţean
Oradea - Bihor.
II.

A activat ca membru activ în

următoarele Societăţi

Culturale:

vestita societate culturală "Astra" fiind membru activ zn
din 1925.
2.
Transferat la Oradea, a fost ales aici secretar general al Astrei pe care
l-a condus împreună cu dl. Insp. T. Neş până la evacuarea din 1940. În această
calitate, şi apoi ca Director al Căminului Cultural sub regimul legii Serviciului
Social, a înfiinţat mai multe Cămine Culturale, a iniţiat ciclul de conferinţe
publice săptămânale a despărţământului, toate serbările culturale şi
comemorative, cum şi Şcoalele Ţărăneşti organizate în fiecare iarnă de acest
despărţământ până la nenorocita evacuare din 1940.
3.
Fost vice-preşedinte şi conferenţiar al "Atheneului Român" secţia
Oradea. A se vedea adeverinţele şi buletinele Instituţiei.
4.
Membru activ al "Societăţii Regale Române de Geografie".
5.
Membru activ al "Sindicatului Presei Române" din Cluj.
6.
Membru activ a şi colaborator al Soc. Şi Rev. "Cele Trei Crişuri".
7.
Membru activ al "Societăţii Etnografice" din Cluj.
Între conferenţiarii care au vorbit la Oradea, sub auspiciiile Astrei au
fost şi d-nii prof Vlădescu Răcoasa şi Ion Clopoţel, prof Pop, Borza.
1.

În

"Despărţământul Maramurăşan" încă

III.

A

Conferenţiat:

De mai multe ori în nenumărate sate din Maramureş cum şi în Sighet.
Apoi în: Oradea, Bucureşti, Cluj, Arad, la ateneul Tătăraşi din Iaşi, la
Beiuş, Satu Mare, Orăştie, în nenumărate sate din Bihor.
În Bucureşti în sala "Fundaţiei Carol /" ca invitat al Societăţii de
Geografie.
La "Casa Şcoalelor" ca invitat a/fostului administrator Aleseanu.
La "Radio" de două ori în anii 1926 şi 1927 despre Maramurăş.
La "Şcoala de jandarmi" din Oradea, la Societatea Funcţionarilor Publici
din Sighet, la Căminul Cultural al Inspecţiei CFR Oradea, la Căminul Cultural
al depozitului de tutun Arad, cum şi în alte părţi.
Din anul 1940,fiind tot mereu concentrat şi mobilizat, nu a mai putut activa
intens. În anul 1945, a conferenţiat la "Palatul Cultural" Arad, ca invitat al
"Uniunii Patriotice" Secţia Arad, despre Nicolae Bălcescu şi opera sa.
IV
1.

A

tipărit:

"Maramurăşul"

Românească" lucrată

studiu general în broşură, editat de "Cartea
din îndemnul lui I. Simionescu, fost preşedinte al

Academiei Române.
2. "Organizarea Muncii

Ţăranului Maramurăşan
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",

ediţie propr.

926

3. "Maramurăşul şi Muzeul Etnografic Maramurăşan„ publicat din
îndemnul f prof univ. Gh. Vâslan, în Buletinul Institutului de Geografie din
Cluj, anul 1931, pag. 267 şi următoarele (completat de M. D.).
4. "Geografia Judeţului Maramurăş ", 2 ediţii, editura "Socec ".
5. "Românii din Maramurăşul Cehoslovac" în Almanahul presei române
din Ardeal şi Banat pe anul 1928, Cluj, p. 114-121.
6. "Câteva idei pentru organizarea vieţii şcolare a elevilor externi" în
anuarul Gimnaziului "Alex. Roman", Oradea, 1932. Ideile preconizate în
această lucrare erau tocmai cele ce se cer aplicate acum în şcoala noastră.
Pentru această lucrare am primit felicitări scrise dela Inspect. Gen. Şcolar S.
Evuţanu. Lucrarea a fost elaborată din îndemnul dlor. Prof Univ. de pedagogie
din Cluj, în urma cursurilor de perfecţionare a directorilor de şcoli secundare
ce s-au ţinut aici în anul 1930.
7. "Luptele unor Unităţi ale armatei române la Tisa în 1919" publicat în
volumul comemorativ "Douăzeci de ani dela Unire", Oradea, 1930.
8. A redactat şi publicat Anuarul Gimnaziului "Alexandru Roman" din
Oradea (1923-1933), Oradea, Tipografia Românească, 1933, 83 p.(completat
de M. D.)
9. "Problema minoritară în Maramurăş ", articol publicat în revista "Cele
Trei Crişuri", Anale Culturale, Anul XV, nr. 3-4, martie-aprilie 1934, p. 45-47.
1O. Ca ziarist, redactor la gazeta maramurăşană timp de 8 ani,
corespondent şi colaborator la marile cotidiene "Adevărul", "Dimineaţa" şi
apoi "Universul" şi "Curentul" apoi la "Gazeta de Vest" din Oradea, şi altele.
A scris sute de articole şi anchete cu caracter informativ de educaţie şi cultură
naţională. S-ar mai putea adăuga unele articole în revistele de specialitate.
În elaborare având material adunat, dacă ne-or îngădui vremurile,
intenţionez să public "Legendele Satelor din Maramurăş" şi "Fragmente de
graiu şi Folclor din Bihor".
Toate notele şi afirmaţiile din această fişă se pot adeveri prin
adeverinţe, certificate, buletine, broşuri, articole de ziare şi reviste, cum şi cu
alte documente.
În timpul din urmă la Arad, fiind ales preşedinte a Secţiei "Crucei
Roşii" a tineretului, dezvoltă o frumoasă activitate culturală în această latură,
lucrând cu toate şcoalele primare şi secundare din judeţ.

***
Consemnări

privind activitatea Prof. Gheorghe Vomicu în Anuarul

Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul Marmaţiei.
a)*** Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
Marmaţiei

Sighetu!

pe anul

Marmaţiei,

şcolar 1921-1922, 1928, Tipografia Wizner şi David,
Director: Dimitrie Şimon, p. 7, articol despre muzeu:
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Muzeul etnografic
Ştiut

este că Maramureşul este o regiune care a fost complet neglijată
de vechea şi vitrega stăpânire maghiară care a dat însă tot concursul
elementului rutean şi evreu - în dauna celui român - rămas cu totul în urmă.
Din această cauză românul de aici şi-a păstrat caracterul său arhaic în
limbă, port, tradiţii etc.
Pentru a nu se pierde acest caracter ce poate furniza mult şi foarte
interesant material limbistic, folcloristic şi etnografic domnul Gheorghe
Vornicu, profesor titular de istorie şi geografie a luat frumoasa iniţiativă a
înjghebării unui muzeu pe lângă şcoala noastră.
Ideea a fost larg îmbrăţişată de directorul şi profesorii şcoalei, care
împreună cu elevii au colecţionat în acest timp nu mai puţin de 400 (patru sute)
obiecte care mai de cari mai interesante, mai ales cele în legătură cu viaţa
bacilor şi păcurarilor maramureşeni. Cum în excursiile cu şcoala s-au găsit
foarte multe zidiri vechi de locaşuri sfinte, iar în ele o mulţime de obiecte ce
prezintă multă însemnătate ca vechime, stil, artă: obiecte, cărţi, icoane, cruci,
prapure, apoi diferite documente vechi scrise în limbile latină, română,
maghiară, slavă, germană.

Dl. Gheorghe Vornicu a înfiinţat pe lângă muzeul etnografic şi o secţie
care promite a se îmbogăţi repede.
Dat fiind stăruinţa ce se depune, sperăm că în curând vom putea pune
munca noastră la dispoziţia specialiştilor şi a publicului.
bisericească

b) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
pe anul şcolar 1922-1923, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetul
Marmaţiei, p. 8:
Marmaţiei

Muzeul etnografic, înfiinţat din iniţiativa profesorului Gheorghe
Vornicu, a avut cinstea să fie vizitat de d-l profesor Al. Tzigara-Samurcaş,
inspectorul general al muzeelor.
Domnia Sa a încurajat acest început, dăruind suma de I O. OOO lei pentru
îmbogăţirea colecţiunilor, încât nădăjduim ca în curând să-l punem la
dispoziţia publicului.
c) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
Marmaţiei pe anul şcolar 1923-1924, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetul
Marmaţiei:

Muzeul etnografic înfiinţat şi condus de profesorul Gheorghe Vornicu
s-a îmbogăţit cu scoarţe vechi, costume şi alte obiecte, parte cumpărate, parte
donate.
Din lipsa unui local potrivit, nu am parvenit să-l facem accesibil
marelui public.
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d) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetu!
Marmaţiei pe anul şcolar 1924-1925, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, 1926, Sighetu!
Marmaţiei, p. 9

Muzeul etnografic, mutat într-o sală din Palatul Cultural e condus cu
multă pricepere de iniţiatorul său, profesoru/ Gheorghe Vornicu, care adună
fonduri de unde poate pentru gătirea lui.
Un mare prieten al acestui muzeu este dl. profesor Tzigara-Samurcaş,
dl. primar al oraşului dr. Paul Cziple şi dl. subprefect Gheorghe Dan, s-au
arătat de asemenea foarte binevoitori donând fiecare câte 5000 lei din
fondurile instituţiilor ce conduc.
e) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetu!
Marmaţiei pe anul şcolar 1925-1926, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetu!
Marmaţiei.

În urma unor inspecţii speciale, în anuar se consemnează:

Capitolul V - Vizite şi inspecţii
Şcoala

a fost inspectată la 23 octombrie 1925 de către dl. Inspector şef
S. Evuţianu, la 9 noiembrie 1925 de către dl. Inspector general G. Beiu Paladi,
la 25 ianuarie 1952 de către dl. Inspector general V. Păca/ă şi la 27 aprilie
1926 de către dl. Inspector şef G. Bota. Inspecţii financiare au facut domnii:
Inspector contabil Gh. C. Angelescu şi controlor contabil Emil Pitea.
Cităm extrase din Condica de inspecţiuni:
"Profesorii în majoritate îşi fac datoria. Unii din ei lucrează cu mult
entuziasm şi în şcoală şi în afară de şcoală. Ca activitate extraşcolară, absolut
utilă acestei regiuni, voi cita: a) Un muzeu etnografic, la a cărui îmbogăţire a
contribuit şi contribuie cu tot sufletul dl. profesor Vornicu, fapt pentru care
merită mulţumiri speciale. b) O capelă creştină ortodoxă inaugurată acum vreo
trei săptămâni într-una din sălile şcoalei normale (noi. 1925)."
Capitolul VII. Activitatea extraşcolară
Profesorii s-au manifestat ca ş1 m anii precedenţi ca ziarişti,
etc. Elevii au lucrat şi ei cu spor la cor, orchestră şi societatea de
lectură. Un moment frumos a fost inaugurarea muzeului etnografic, fondat de
profesorul Gh. Vornicu. Această inaugurare, facută în cadrul congresului
profesorilor de geografie, a fost onorată cu prezenţa savantului profesor
universitar dl. Şimon Mehedinţi.
conferenţiari
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***
În continuare publicăm câteva din scrisorile din corespondenţa

profesorului Gheorghe Vomicu:
11 Dec. 1926. Cluj
Iubite domnule Vornicu,
Mi-e şi ruşine că te-am lăsat atâta timp fără ştiri din partea mea. Când
m-am întors la Cluj, la începutul lui Noiembrie, am găsit scrisoarea Dtale
privitoare la Congresul de Geografie. Îţi spun drept că nu am vrut să mai mă
amestec în treburile congresului, neputând-o face decâtnumai nominal de la
distanţă. Meritul trebuia să rămâe al Dtale întreg, cum a şi fost. Pentru mine
era o imposibilitate, în starea de sănătate în care mă aflu, să străbat toată ţara
şi să vin de la Balcic, unde mi-am petrecut sfârşitul vacanţei, tocmai la Sighet.
Dar dacă aş fi ştiut de scrisoarea Dtale, tot ţi-aş fi răspuns ca să te încurajez
cel puţin din depărtare, Cu toate că ai avut singur toată sarcina, după cum am
fost informat din mai multe părţi, te-ai achitat minunat de această însărcinare
şi toată lumea nu ţi-a adus decât laude. A făcut o impresie deosebit de bună
Muzeul Dtale etnografic. Te felicit pentru aceste rezultate şi iartă-mă că nu fiam putut fi de un ajutor mai eficace la depărtarea în care mă aflam. Poate te va
mângâia întru câtva citirea acestui voi II al "Lucrărilor" noastre, din care vei
vedea cel puţin că tăcerea mea nu a însemnat neactivitate.
Al Dtale cu salutări prieteneşti

G. Vâslan 1

Mic dicţionar enciclopedic, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1972, p. 1694 George Vâslan ( 1885-1935). S-a născut în Bucureşti. Este unul din marii corifei
geografi şi etnografi români. Membru al Academiei Române şi profesor al Universităţii
din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. A studiat la Bucureşti, Berlin şi Paris. George Vâslan a fost şi
Preşedintele Societăţii Etnografice Române. Preocupări ştiinţifice: probleme de
geografie generală (punând bazele geomorfologiei modeme în România), de geografie
umană, de istorie a geografiei, de toponimie, de biogeografie. A conceput geografia ca o
ştiinţă a marilor ansambluri teritoriale, prin integrarea elementelor componente în
unitatea din care face parte. Din operele principale amintim "Câmpia Română" (l 915),
"O fază în popularea ţărilor româneşti" (l 912).
Iordan Datcu -Dicţionarul Etnologilor Români, ediţia a II-a revizuită şi mult adăugită,
Ed. Saeculum, Bucureşti, 2006, p. 909-910: "Vâslan n-a restrâns sfera de preocupări a
etnografiei la cultura materială. Încă din 191 l, într-o conferinţă rostită la Societatea
Academia Română de la Berlin, publicată în 1912 şi apoi în 1927 la Cluj - conferinţa
"O nouă ştiinţă etnografia" - considera şi folclorul ca o componentă a etnografiei. Este
unul dintre marii noştri savanţi care au statuat Etnografia ca ştiinţă."
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în

~O l~~. ţu )..~2Ş ..... -· .... a So-

Etnografice ISomâne,

la propunerea

d-lui

membru ...:.. __ a • ..v.uia ___ ·-···-···-„········-·-··- aţi fost ales
membru ___.a..ct.iv ..„..-- al acestei
f'ilăturăm

bru, care

acestei încuno

serveş te totodată

societăti .

tiinţări
şi

drept

cartea de memchitanţă

pentru

cotizaţia anuală .~

va
stre

rugăm să primiţi

asigura rea deosebitei noa-

co n sideraţiu ni .-

Preşed i nte,

D·Sale D-lui Q}l.•. VoŢnic... „.f1'„Q.f. ~.„Ş.~ .~.!:lQ~.rn ·
Sigetul -.tiarmaţei.

O altă scrisoare trimisă de G. Vâslan cu antetul SOCIETATEA
ETNOGRAFICĂ ROMÂNĂ din data de 25 iunie 1925 din Cluj, str. Gh. Bariţiu
nr. 5, prin care îl anunţă oficial pe Gheorghe Vornicu că "în şedinţa de Ia 30
maiu 1925 a Societăţii Etnografice Române, la propunerea d-lui membru R.
Vuia aţi fost ales membru activ al acestei societăţi". În continuare se dau date
administrative privind cotizaţia etc. Scrisoarea imprimată tipografic este
semnată de Preşedintele Societăţii, G. Vâslan.
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***
Scrisoarea Profesorului Academician Ion Simionescu 1 datată 19
noiembrie 1927, prin care îi răspunde la anume solicitări, cu siguranţă băneşti,
privind muzeul. În continuare se referă la o broşură de prezentare a
Maramureşului în cadrul editurii Cartea Românească, sertia C, "Cunoştinţe
folositoare", serie propusă şi condusă de savantul I. Simionescu. Dăm în
facsimil scrisoarea şi coperta broşurii scrisă de Gh. Vomicu.

Dragă

Domnule Vornicu

Cu greu e cu Muzeul. Dl. V Brătianu nu dă voie să se adauge numic.
Am vorbit cu Al. şi-a recunoscut dreptatea. Va face ce va putea.
Cu broşura, bucuros. O începusem eu căci mi-e drag Maramureşul. Dta
însă îl cunoşti mai bine, aşa încât vei fi mai documentat. Trebue: o hartă clară
în peniţă ... , deci curat desenată.
Orice altă figură în desemn cu peniţa. Plata 3000 lei pentru broşura de
32 pagini tipar Nici o pagină mai mult.
Aştept

cu bine,
I.Simionescu

lon Simionescu (1873-1944) s-a născut la Iaşi. Savant în domeniul geografiei şi
palentologiei. Membru titular al Academiei şi profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. A
elaborat şi publicat lucrări de palentologie şi de stratigrafie a diferitelor regiuni din
România: "Studii geologice şi palentologice în Dobrogea". A publicat şi lucrări de
popularizare a ştiinţelor naturii. Ion Simionescu, prin Editura Cartea Românească din
Bucureşti scoate (tipăreşte) o serie de broşuri standardizate ca dimensiune, paginaţie etc.
cu titlul generic Cunoştinţe folositoare, seria "C", Din lumea largă, seria "A". Publică
nu mai puţin de opt lucrări (ex.: "Cum era omul primitiv", "Gazurile naturale", "Soarele
şi luna", "Omul de la Cucuteni", "Flora României", "Fauna României"). În această serie
îi publică şi lui Ghe. Vomicu lucrarea "Maramurăşul" (Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1929).
1
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***
în continuare scrisoarea trimisă lui Gheorghe Vornicu de
Societatea Regală Română de Geografie din 12 noiembrie 1925 prin care-l
anunţă oficial pe prof. Gheorghe Vornicu că la 1 noiembrie 1925 Comitetul
Societăţii Regale Române de Geografie l-a ales "MEMBRU ACTIV" al
Societăţii, conform art. 7 din Statut.
Scrisoarea este semnată de vicepreşedintele Societăţii şi Secretarul
general Alexandru Tzigara-Samurcaş. 1
Publicăm
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Tzigara-Samurcaş Alexandru ( 1872-1952). Vezi Iordan Datcu - Dicţionarul
Etnologilor români, Ediţia a III-a, revăzută şi mult adăugită, Editura Saeculum,
Bucureşti, 2006, p. 885-887 .Se naşte în Bucureşti (23 apr. 1872) unde-şi începe studiile
la Pensionai Schewitz, Gimnaziul Mihai Bravul între 1891-1982. Este student la
Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti . În 1892 devine custode-preparator la
Muzeul de Antichităţi . În 1893 este student la Munchen unde-şi face şi doctoratul în
filozofie (1896). Carieră didactică: profesor la Şcoala Normală de Institutori din
Bucureşti , bibliotecar la Fundaţia Universitară Carol I (unde va activa 47 de ani).
Începând din 1899 este profesor la Şcoala de Belle Arte, iar din anul 1906 este director
al Muzeului de Etnografie, Artă Naţională , Artă decorativă şi industrială, iar din 1912
este director la Muzeul de Artă Naţională. Din 1911 este profesor la catedra de Istoria
Artei de la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Ocupă şi funcţii politice în
Parlamentul României. Pentru cercetările şi activitatea sa a fost ales membru
corespondent al Academiei Române. Dl. Tzigara are merite fundamentale în înfiinţarea
şi dotarea Muzeului de Etnografie, Artă Naţională, Artă decorativă şi Industrială, muzeu
care va deveni Muzeul de Artă Populară al RSR, iar astăzi Muzeul Ţăranului Român.
Studiile sale au pus în evidenţă şi au susţinut "importanţa istorică a culturii folclorice,
... puterea ei de a lumina înţelesurile unei străvechi tradiţii ale cărei începuturi se
regăsesc în formele studiate de arheologie".
1
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***
Publicăm în continuare scrisoarea profesorului academician de la
Universitatea din Iaşi, Ion Borcea1, savant naturalist de renume.

laşi,

12 Aug.

Iubite şi stimate Domnule Vornicu
Am citit cu atenţie şi încordare valoroasa şi documentată Dv. Broşură
despre "Organizarea muncei ţăr. maramurăşan ".
Sunt "lucruri" de care orice bun român "tremurând" trebuie să se
gândească la a aduce un dram de alinare şi de îndreptare. Cuibarul
"moldovenismului" trebuie curăţit şi făcut să corespundă faclei şi nobleţei
neamului nostru.
Cu ce voi putea, în viitor voi fi alături de Dv. ce cunoaşteţi aşa bine
chestia şi aţi descris-o cu atâta suflet curat.
Primiţi cele mai călduroase salutări şi toată afecţia.

Prof I. Borcea

şi

Distinse salutări Doamnei Vornicu, Doamnei şi Păr. Munteanu, Dlui
cea mai simpatică bună amintire.

„.

Borcea

1

Dicţionar Enciclopedic, voi. I, A-C, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 243 Ion Borcea (1868-1936) născut în localitatea Buhoci, jud. Bacău. Este unul din marii
noştri savanţi naturalişti. A fost membru corespondent al Academiei (1919), profesor la
Universitatea din laşi. Ion Borcea a fost fondatorul Staţiunii Zoologice Marine de la
Agigea (1926). A studiat mai ales peştii şi biocenozele din Marea Neagră şi a pus bazele
şcolii româneşti de oceanologie.
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ORGANIZAREA
MUNCEi ŢARANULUI
MARAMURAŞAN
CONFERINŢĂ ŢINUTĂ

IN CAZINA ROMANĂ LA
CERCUL CULTURAL MEDICAL
AL .ASTREI" DIN SIGHET
.

de

GH. VORNICU

•

profeaor la .Scoala NonnalA •

Slshet, 1926.
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***

Scrisoarea profesorului Academician G. G. Longinescu 1 este o mărturie
de mari sentimente patriotice şi naţionale. Deducem de aici legătura deosebită
dintre cei doi animaţi de aceleaşi idealuri naţionale precum şi legăturile lor mai
vechi. Scrisoarea face trimitere şi la legătura lui Vomicu cu marii savanţi
academicieni Ţiţeica şi Onicescu.
Bucureşti, 22 aprilie 1929
Scumpe Domnule Vornicu,
Vă mulţumesc din nou pentru cele şase abonamente şi pentru suma
trimisă. Să dea Dumnezeu ca sămânţa semănată în sufletul elevilor de azi să
rodească din belşug. Ne-am gândit şi noi, că folosul cel mare va fi cel de mâine,
când ei vor răspândi învăţătură bună în limba românească, prin satele
româneşti pe unde vor fi trimişi să propovăduiască. Din pământul plebei cum
spune Carducci, patria îşi scoate pe oamenii mari de mâine, care o înalţă,
înălţându-se şi ei.
De ar fi mulţi profesori care să poarte atâta interes, cum purtaţi Dvoastră, departe am ajunge şi departe am fi de mult. Răul cel mare e nepăsarea
faţă de elevi, sub toate formele ei. Natura îşi dă toată silinţa să fie cât mai
instructivă pentru oricine, să lumineze minţile şi totodată să încălzească
inimile. Pe ici pe acolo se găsesc profesori şi învăţători care înţeleg cu
adevărat menirea lor. Din nefericire, sunt oraşe mari, capitale de judeţ, care
stau în coada cozii, în ce priveşte activitatea profesorilor pentru luminarea
satelor.
O prefacere adâncă spre cel mai mare bine al scumpei noastre Românii
o va aduce, sunt sigur, radiofonia. Până în satele cele mai îndepărtate şi uitate
de cei mari, lumina va pătrunde prin urechi, lumină din belşug, dacă
programele vor fi alcătuite cu priceperea cuvenită.
Cititul dă înapoi chiar şi în ţările cele mai civilizate. Pretutindeni se
citeşte puţin, tot mai puţin. Reviste multe au dispărut pretutindeni, iar cele cari
au rămas luptă cu mari piedici. Mă gândesc la revistele serioase şi mai ales la
acelea pentru răspândirea ştiinţei. În schimb se înmulţesc ca ciupercile, cuiburi
de murdării morale. Să le ia dracul
Ţiţeica şi Onicescu vă trimit şi ei felicitări pentru munca românească
pe care o desfaşuraţi, urându-vă să culegeţi roadele la timpul cuvenit.
Sf Gheorghe de mâine să vă aducă toate bucuriile. Cu mii de mulţumiri
şi o strângere de mână şi cu urări elevilor să ajungă oameni mari în România
Gheorghe Longinescu (1869-1939) născut la Focşani. Chimist român. Frate cu Ştefan
Longinescu, jurist, membru corespondent al Academiei Române, profesor universitar la
iaşi şi Bucureşti. A scris lucrări fundamentale de istoria dreptului roman şi de istorie a
dreptului românesc. Gheorghe Longinescu, membru al Academiei Române, profesor
universitar la Bucureşti. Are contribuţii speciale în domeniul chimiei analitice şi al
chimiei fizice. Împreună cu marele Gheorghe Ţiţeica au fondat revista "Natura". A scris
manuale: "Curs metodic de chimie şi mineralogie", în colaborare cu C. Istrati, "Curs de
chimie analitică", "Curs de chimie morganică" (Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura
Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 1373-1374).
1
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Mare. Să nu se teamă de sărăcia de azi, fiindcă mulţi din oamenii cei mai mari
au luptat cu ea şi îi datoresc ei ceea ce au ajuns mai târziu. Cum a spus Balzac
odată, sărăcia e creuzetul în care se topeşte minereul murdar ca să iasă din el
aurul curat. Aur curat să fie sufletul elevilor care se luptă azi cu morile de tot
felul. Să fie cinstiţi, să fie muncitori. Să-şi facă datoria, dar să nu fie
mortăciuni.

G. G. Longinescu
Str. Sfinţii Apostoli 82
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***
Transliterarea textului manuscris de pe prima pagma m "Cartea de
Onoare a Muzeului Etnografic Maramurăşan din Sighet" scrisă de Dl. profesor
Simion Mehedinţi la inaugurarea Muzeului, publicată în facsimil în Buletinul
Institutului de Geografie Cluj, anul 1931, pag. 367

1926 Septembrie 7.
Cu ocazia congresului de geografie
Inaugurarea Muzeului Etnografic Maramurăşan a fost un moment unic
în desvoltarea congresului profesorilor de geografie din România.
Şi pentru oamenii de ştiinţă, şi pentru educatorii care se silesc să
întemeieze o tradiţie pedagogică în legătură cu experienţa proprie a poporului
nostru, crearea acestui muzeu este o operă de reală însemnătate.
Tocmai în clipa când viaţa originală a neamului nostru românesc este
pe cale de risipire, un profesor cu pietate faţă de trecut, a început a culege
rămăşiţele cele mai caracteristice, din acest colţ atât de arhaic.
Generaţia risipitoare de azi nu poate preţui cum se cuvine opera
începută în Sighetu! cufundat sub atâtea aluviuni eterogene.
Va veni însă timpul când o generaţie creatoare, şi prin urmare
respetoasă faţă de trecut, va întreba cu mirare, cum de s-a început aşa de târziu
această operă profund culturală? Acei urmaşi vor pomeni cu adâncă
recunoştinţă numele tuturor celor ce au sprijinit pe culegătorul cel vrednic, al
documentelor etnografice din Maramurăş, şi va osândi fără nici o cruţare, pe
cei ce vor fi rămas nepăsători în acest greu moment al vieţii poporului nostru.
Întemeietorul muzeului poarte fi deplin mulţumit de începutul său atât de
lăudabil.

Profesorul Vornicu, a bine-meritat dela

Ţară.

ss. Simion Mehedinţi

***
Transcriem integral articolul "Congresul geografic" apărut în Gazeta
Maramureşeană în 1O septembrie 1926. Am considerat că este important să
redăm întreg conţinutul deoarece din acest articol reiese programul Congresului
şi felul cum s-a desfăşurat.
Mai dăm în facsimil articolele apărute în aceeasi gazetă cu titlurile
"Excursia congresiştilor" (24 septembrie 1926) şi "Congresul profesorilor de
geografie" (3 septembrie 1926), articolul care anunţa Congresul, programul
acestuia, persoane şi instituţii implicate în organizare.
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Congresul Geografic.

Congresul profesorilor de geografie a decurs în modul următor:
Duminică

în 5 Sept. A.c. au sosit 4 profesori, iar seara la orele 22 au
sosit ceilalţi la număr 49, cei mai mulţi din vechiul Regat, 2 ardeleni, lipsind cu
desăvârşire bucovinenii, basarabenii. Motivul neparticipării este scumpetea
enormă şi neacordarea reducerii pe cfr. Sunt găzduiţi cei mai mulţi pe la
internate şi particulari. Luni, la I O ore deschide congresul d. preşedinte S.
Mehedinţi, profesor universitar la Bucureşti, apoi sunt salutaţi din partea
subprefectului Dan şi prof Vornicu. În urmă se alege biuroul. Urmează
comunicările scurte a dnilor Vornicu, Dr. Dermer şi Berghianu. După masă se
inaugurează museul etnografic,facând o scurtă comunicare prof Vornicu, apoi
se visitează exposiţiile de pictură a d. Traian Bi/ţiu - Dăncuş şi de covoare a
Dnei Bîrlea şi dş. Covaci, precum şi atelierul de pictură a dlui Szabo-Bordeaux.
Se face apoi o excursie în Cehoslovacia visitându-se bis. Episcopului M. Pavel,
cartierul nou a muncitorilor din Slatina şi mina de sare.
Marţi în 7 Sept. demineaţa la 9 ore comunicarea medicală a d. Dr. Ilea,
colonel Cristodulo şi se închide congresul stabilind locul congresului pentru
anul viitor Bănatul, urmând ca profesorii bănăţeni să stabilească oraşul unde
se va ţine congresul. După congres face dare de seamă preşedintele asociaţiei
profesori/or de geografie, d. Stroescu, chemând să se înscrie membrii toţi
profesorii de geografie, ca mai uşor să-şi poată ajunge scopul dorit. Tot odată
anunţă că pentru vacanţa de Paşti proectează o excursie de 2 săptămâni:
Constantinopol - Cairo - Alexandria- laffa - Ierusalim - Smirna - Atena, cu
cheltuieli reduse, întrucât se sperează reducerea dela serviciul maritim.
Marţi după masă

excursie la Borşa, iar Miercuri seara conferinţa d.
Miercuri de seară banchet aranjat de asociaţiunea culturală
maramurăşană. Joi demineaţa excursie la izvoarele Tisei în Cehoslovacia, iar
de seară reîntoarcere şi plasarea congresiştilor.

Mehedinţi.

În tot timpul masa s 'a dat congresiştilor la internatul liceului de fete cu
un preţ redus. Astfel a decurs primul congres ce la avut Sighetu/ în era
românească, care putea să reuşească şi mai bine şi să strângă în jurul său toată
suflarea românească din Maramurăş.
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în

Gazeta

Articolul "Excursia congresiştilor" în Gazeta
nr. 38, Sighet, 24 sept. 1926

Maramureşană,

I

Excursia congresiştilor.
ln .tiuu o 2 con Kr~işln în frunle
u prul. Me h1·dtnli AU plec"! o puii•
MU mi~llr1 · t1

lti

Mui~ei ulu 1 .

ior elt.A

l>(lrlc lu B"'~" · Cei di n Uor
n uu
( <ţi prim iJi cum se CUVIOP de ('H_, rcce
nolurul P rtrov11i n'a primii rwunt in
of10 s dc-3prr• ~o irea lor. Ct1 J,.J„
Mreo M,,„ iu lui. clin pnl~j u l hrumu·
Lu mn~li d. Md11:<l1nt1 nd1L·11
lui i·.f. Muriu micu) tlU vut ocu· p 1hurul in CI01-(W ;11 pr ·I 'n ..i c ho•lune -.i v ... d · multu mulJime de
popor 101briJ.cat de ~rbăfoere şi "t· lllov11e i<'1 la 'ur • ril p uucle . de u lu i
miiniu :.<•
vttdă >e<Vicilc bisePC"şti ovâr;;;le CV Slcpa n (, u„f„ d penl ni
11ce•l Prilej de rnsllsl li. Su Episcopu l u11llpcj1i pr " nt1 . $ • foto ru fiod 1 Iv i
Gh„rl 1 asist l de mai mu lii pretoJ1.

J<

g rupu l

mîjlw
·u
r~1rni ·
ri ul cehoslovac in6inlnu l'C v le u
!ind U-SI' !n mtl< Fc!J IC 'l!I r r1>l o~ru!H
Tisei 1n ~us P<i•" lo Frn int Uusil'ltl)
u fi p;1<.lt<1 lc d • c hv·
unde 01ur1w1•m ln 9 01e. La Rahă u I' lt u ck
ne intâmplno ~m1pot1cul dcpultit ~· sl<.1vf1 · inlr u t1minlirt•o
uc•ski lrtt·
Io t Kuvern„tar t1I pod Knmulch1· twhll1 ro m:1n >-ce h slo, o u. D ts ltcum
A

3 .d deo de

dt•m1ne1•f6 c u lr~·

ru~ulu 1 d . .)lepan cu consih1·ru l 'llvic
1ruş;:ha, im 1~ FrtNni ne
priin •ştc d. mgincr loon 7.imuy
are ne tuu njuşe 2 ulu Cdmioone.

d. Iuliu

pe ceri incdprm vre-o 60 persoora·.
PJrcurM<lnd vreu lli Krr
p;inii lu
Zaga~ul dela Ap~inel, sub munl Ic
lcnkouel Acc..lo av~m pnmirc !norie
cordittla ~ o m1.1bl.t copio .l.hU şi
culevu buhluc de bete. N1 se 11rulil
c 1nslruqic1 t6-q-._1z1.Jlui c~rc (1 co~td t
c~1I Vd mU
ne Sci nt~ phmbt1m cu
un µod 1>fuhlor. peole u11u rmc wc
„d mdm<' 1„ m. ,--:;;,....- --

•o n:r , it1! ilor

oii iuUla t<n

m

al

111

c •ho lvv

ilu l pri m ir i r • i11 e dl u i dir<'clo r
·c di11 Rahuu arol

r yiw 1e1 silui

I o uro lil. .i r
(ilic J„ buni.I

J

luai

foolc dî s pozî·

f rimtH'.

l„1 mlodr •r • un n ulocomion ~e
inpotmolcele din c ttrf' cuuzo perdem
lrcnu l d e l.1 :J or , lu u nd n llul de !I ore-,
ittr lţ< m.-z u l de 1\011plc sosim 18
Si11hd . Unii dinlrc cungre~i:tb ple11eA
111 11<:<.!u rio<11 ltc , u liii r Mfl n c u perso1111lul J 1· d('mi11„ttl11 11;
• df'f/ţlul

de după mHSl."i, iar
mtlŞin11 prcfodurei

d. M 1c d inli cu
~e

dut'e Sprc

Biii" Mme. urmZind c la a n ul să s e
rt•\·ttdtt în inima B iî n a l11l ul .

lnt1 i11l e de c.e ti şi sfd i mi ul
rni10rt 1:m1inlesc: tă aso~ia ti uoe a cu i• 1urnlii rmua mură ttnii pri n d . Dr. FI.
Mihiilyi a d e l u n b<incl e l în ci11 IM
c ngn-sişlilor I internatu l lice ul1..1i
dr Iele . Multi mlelecluali dm oraş
au voii s ă i P'1rte la acest banch t
- fireşk cu plală - dar a lipsit

invitare<>.

Ziarislicu

romilnă

• in ă

a h I nesocoti fă.
Cu !oale
1

\lfc · işh i <::u

ace'8t a

el.mg

rlr mând.iul,
. l. 1rnmură,.

1Cll

1.:redem. eon-

işi vor adu

urrnnt<·
dar adânc sărăcitul
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Anul VII,

***
Am dat

publicităţii

aceste documente importante pentru istoria culturii
considerându-le ca surse pentru cei ce vor intenţiona
să dea o sinteză istorică atât de necesară asupra Maramureşului. Documentele
publicate acum, în special cele privind corespondenţa, pun în evidenţă legăturile
intelectualilor români animaţi de cele mai nobile idealuri patriotice şi totodată
grija ce o poartă diverselor provincii româneşti şi poporului român. Toate
scrisorile publicate şi cele ce urmează să le publicăm în continuare (avem o
arhivă destul de bogată) pot face şi obiectul unei expoziţii documentare de
istoria culturiii (şi implicit de istoria Muzeului Maramureşului).
Profesorul Gheorghe Vomicu a avut o viaţă zbucuimată. S-a născut întrun sat (Angheleşti) din "podgoria Vrancei" la 15 octombrie 1892. Element
strălucit provenit din fibra bună a ţăranului român, Gheorghe Vomicu a făcut
şcoali şi studii universitare strălucite. A făcut cele două războaie mondiale
acoperindu-se de glorie şi medalii. A dat urmare îndemnului mentorului său,
savantul profesor Simion Mehedinţi de a răspunde "apelului făcut de Consiliul
Dirigent al Ardealului din Sibiu", de a face şi continua activitatea didactică în
Ardeal - pentru consolidarea prin cultură a operei <făcută cu sabia> (cum
spunea eruditul profesor).
Asfel tânărul profesor Gheorghe Vomicu vine la Şcoala Normală din
Sighet unde acţionează ca excelent profesor, ziarist, promotor al vieţii culturale
şi întemeietor al Muzeului Etnografic al Maramureşului.
O altă etapă a vieţiişi-o începe din anul 1929 când pleacă la Oradea
unde va fi tot atât de activ pentru realizarea idealului naţional pe care şi l-a
propus.
Am făcut aceste consideraţii pentru a anunţa în acest fel că demersul
nostru va continua prin publicarea în continuare a documentelor pe care le
deţinem şi desigur o necesară biografie a acestui mare cărturar şi mare patriot.
maramureşene şi naţionale,
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