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MOMENTE DIN ISTORIA MUZEULUI DIN SF. GHEORGHE
Ioan LAcAtuşu
De-a lungul celor peste 1 1 5 ani de existenţă, Muzeul din Sfântu Gheorghe, j udeţul
Covasna, a devenit una din cele mai de seamă instituţi i muzeale din Trans ilvania, impunân
du-se în peisajul ştiinţific al ţării prin valoarea exponatelor sale şi prin activitatea de cercetare

desfrlşurată îndeosebi de Lăszlo Ferenc, Csutak Vilmos şi Szekely Zoltan.

În momentele cruciale ale existenţei

sale, muzeul a avut conducători pe măsură şi a

beneficiat de atenţia şi sprijinul unor personalităţi marcante ale Rom?.niei. La câtev:. d�>eme

nea momente ne propunem să stăruim în continuare.

Aflat în cunoscuta staţiunc balneară Vâlcele (situată k 1 0 krn de Sf Gheorghe),

prinţul moştenitor al Tronu lui României, Ferdinand de Hohenzolern, v izitează în 1 9 1 2

Muzeul din Sf. Gheorghe, rămânând plăcut irr presionat de bogăţia ş i valoarea colecţiilor
muzeale.

Peste patru ani, când trupele române au e liberat sud-estul Transilvaniei, Ferdinand,

devenit între timp rege,

a

trimis pe unul din sfetnicii săi apropiaţi - Alexandru Tzigara

Samurcaş - cu împuternicirea de a instala o gardă m i litară care să ocrotească colecţiile care

începuseră a fi descoperite. După retragere trupelor române, guvernul maghiar a trimis pe căi

diplomatice, suveranului român, o scrisoare de mulţumire, în care se exprimă recunoştinţa
pentm salvarea paqimoniului muzeal, scrisoare ce se păstrează în arh ivn Muzeului din Sf.

Gheorghe 1 . După înfiinţarea României Mari, regele Ferdinand, a vizitat din nou Muzeul din

Sf. Gheorghe, la începutul lunii august 1 920, de data aceasta în noul său sediu - clădire mo

numentală proiectată de arhitectul scriitor Koos Karoly, care deşi fusese terminată în 1 9 1 3 ,

n u a putut fi amenajată pentru public, deoarece în timpul primului război mondial a funcţion
at ca spital mil itar.

În soluţionarea multiplelor probleme şi depăşirea numeroaselor greutăţi impuse de

organizarea ş i amenajarea muzeului, în perioada ce a urmat încheierii primului război mon

dial, Muzeul din Sf. Gheorghe a fost nemijlocit şi eficient sprijinit de A lexandru Tzigara

Samurcaş. În memoriul adresat Tribunalului Judeţean Trei Scaune, aflat la dosarul de

recunoaştere ca persoană juridică a instituţiei din august 1 924, fâcându-se referiri la acest
sprijin se menţionează: "Naţiunea secuiască şi muzeul mulţumeşte înainte de toate d-lui
inspector general al muzeelor Tzigara

�

Samurcaş care în timpurile cele mai critice a

supravegheat asupra muzeului cu îngrijirea unui savant adânc şi cu iubirea unui om de cul
tură europeană"2. La rândul său, inspectorul general al muzeelor Al. Te igara Samurcaş, par

ticipând la manifestările organizate în 1 929 cu ocazia semicentenarului muzeului, adresa

cuvinte de laudă conducătorilor acestei instituţii, care "îmbărbătaţi de inalta apreciere a
colccţiilor lor, au ştiut de la început, să se adapteze vremurilor noi. Sfaturile

ce

li s-au dat cu

prilejul inspecţiuni lor au fost totdeauna i!rrnate, iar subv� ::"o <�cordate, minime, din cauza
•.

�

numeroaselor imtituţii similare, ce trebuiau deopotrivă ajut e, punându-se colecţii le cât mai
larg în serviciul vizitatorilor prin eticheta tri l ingus"3.

De o atenţie cu totul deosebită şi de un sprij in constant, de o mare valoare a benefi
ciat Muzeul din Sf. Gheorghe din partea lui Vasile Pârvan. Cunoscutul arheolog Ferenc

Lăsozl6, care timp de un sfert de veac ( 1 90 1- 1 925) a fost custode al muzeului, a efectuat între
anii 1 907- 1 9 1 3 , cercetările arheologice,'de la Ariuşd, publicând renumitele sale descoperiri.
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În situaţia grea de după primul război mondial, "nu numai reluarea săpăturilor îi părea lui
Lâszl6 de nerealizat, dar - din lipsa unei reviste de specialitate - chiar şi continuarea pub
licării, în condiţii corespunzătoare, a descoperirilor din campaniile anterioare"4. Atât contin
uarea cât şi publicarea rezultatelor acestora au fost posibile însă datorită intervenţiilor lui
Vasile Pârvan. S-a reuşit astfe l ca "din fondurile încă foarte modeste, puse la dispoziţia
cercetărilor arheologice din România, . . . ministrul cultelor şi artelor. Al. Lapedatu - care în
vara anului
de

1924 a făcut o inspecţie oficială la Muzeul din Sf. Gheorghe - să repartizeze suma
50.000 lei pentru săpăturile din anul 1 925"5 .
Atunci, când Vasile Pârvan a început să pregătească .editarea revistei "Dacia", a

solicitat şi colaborarea cu Ferenc. Lăszl6 la realizarea primului volum.
În scrisoarea de condoleanţă adresată din Bucureşti la

20 septembrie 1 92� de Vasile

Pârvan, secretar general al Academiei Române şi director al Muzeull•' ,.,ational din

Bucureşti, se arată: "Cu adâncă durere de rău de abia astăzi, P Jminică, am luat Cl.!noştinţă de

pierderea ireparabilă a eminentului profesor şi arheolog care a fost prea stimatul nostru
colaborator Dr. Francisc Lăszl6. Chiar alaltăieri, când Lăszl6 nu mai era printre noi, eu am
făcut e logiu operei sale în Academia Rortână . . . Din partea noastră, - ţinea să precizeze

marele savant V. Pârvan - noi vom publi,.a studiul ce mult regretatul ni-l trimisese pentru
revista Dacia, despre vasele de la Ariuşd, la loc de onoare, dar vom scrie şi necrologul pe c� re
defunctul 1-a meritat prin frumoasa sa activitate pe tere
păstra o amintire neştearsă"6.

lf l arheologiei preistorice şi-i vo n

De fapt, patticiparea la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României interbel i :e
caracterizează întreaga activitate a Muzeului din Şf.Gheorghe. Instituţia se bucura de o bine
meritată apreciere din parte publcului larg şi a specialiştilor.

•

Vizitând muzeul, Grigorc Antipa consemnează: "Aici am găsit un foarte bogat material asupra etnografiei secuilor - care tocmai dovedeşte o mare asemănare şi d:!ci o veche
comun itate de viaţă cu românii - şi o serie de cercetări arheologice de primă ordine"7.
Începând cu 1 iulie

1 949, muzeu 1 a devenit instituţie de stat. Prin grija organelor
1 979, cu ocazia

tutelare, muzeul a primit fonduri însemnate pentru reparaţii capitale, iar în

sărbătoririi centenarului, a fost construit - din fondurile centralizate ale statului - un nou corp
de clădire, cu respectarea arhitecturii originale. Continuând tradiţia înaintaşilor, valorosul
arheolog şi istoric dr. Szekely Zoltân, aflat la conducerea muzeului aproape o jumătate de
veac

( 1 945- 1 990), a întreprins numeroase cercetări arheologice prin extinderea temelor şi

problematicii cercetărilor, de la neolitic la secolele V-VI şi VII-X şi evidenţierea unor impor
tante aspecte ale populaţiei băştinaşe din aşezările sud-estului Transilvaniei. Referindu-se la
această activitate, academicianul Ion Nestur, în

torirea a

1 969, regreta că nu putea fi prezent la sărbă

90 de ani de existenţli a Muzeului din Sf. 'Gheorghe ş i ruga să fie "socotit totuşi

prezent cu cât nu numai fac parte din şcoala arheologică creată de Vasile Pârvan a cărui colab
orare cu fostul director al Muzeului din Sf. Gheorghe şi iniţiator al săpături lor de la Ariuşd,
Lăszl6 Ferenc, reprezintă una din cele mai importante momente din istoria arheologiei
româneşti, dar mi-a fost deasupra hărăzit să reiau eu însumi această preţioasă tradiţie şi să sta
bilesc de un număr apreciabil de ani o strânsă �.Jaou, � - cu actualul director al acestui
muzeu. Valorosul arheolog şi ist�ric - şi prieten - dr. Szekely Zoltân"R. Cu aceeaşi ocazie prof

dr. doc. M. Petrescu-Dâmboviţa, din. partea Filialei Iaşi a Academiei şi Institutului de Istorie
şi Arheologie aA.D. Xenopol" din marele centru universitar ieşean, aprecia în termeni elo
gioşi "rezultatele cercetărilor arheologice obţinute în ultimii douzeci de ani de către prietenul
şi colegul nostru Szckely Zoltân, privitoare la istoria veche a acestei regiuni, din neolitic şi
până în perioada prcfeudală inclusiv"9.
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B ineînţeles că, la fel ca şi celelalte instituţii de profil din ţară, şi Muzeul din Sf,
Gheorghe a organizat expoziţii privind "epoca de aur" şi a fost supus unor ingerinţe politice
în activitatea sa ştiinţifică. Dar care justifică toate acestea evoluţia Muzeului din Sf. Gheorghe
după decembrie 1 989?
Preocuparea pentru reînnodarea unor tradiţii, revenirea la denumirea pe care insti
tuţia a purtat-o între anii 1 882- 1 949 - Muzeul Naţional Secuiesc - perioadă în care
funcţionarea instituţiei nu a fost susţinută de la bugetul statului, nu pot j ustifica atitudinea de
indiferenţă faţă de interesele şi aspiraţiile fireşti ale populaţiei româneşti din judeţ. Str!idaniile
pentru punerea în valoare a istoriei şi culturii a 75% din populaţia judeţului nu trebuie sa se
facă în dauna şi cu lezarea demnităţi i celorlalţi locuitori ai săi ş i în fond a tuturor români lor.
De fapt nu numai istoria, cultura, civil izaţia şi t:adiţiilc populaţiei maghiare (secuiesti) din
judeţul Covasna au fost afectate în regimul trecut, ci şi ale români'or din aceast;"; pa:te de
ţară.Poate că mai mult ca în alte judeţe, unele aspecte de fond ? .e evoluţiei comul'litâţilor
româneşti din sud-estul Transilvaniei, considerate probleme "gingaşe", au fost tratate cu "dis
creţie" sau pur şi simplu nu au facut obiectul cercetl\rilor ştiinţifice. În susţinerea acestei afir
maţii există nenumârate argumente.
Să amintim doar numeroasele lucrări şi studii apărute la editura "Kriterion" şi în
publicaţiile ştiinţifice şi culturale din ţară, având ca tematică cele mai diverse aspecte ale pop
ulaţiei secuieşti şi maghiare din sud-estul Transilvaniei ş i numârul extrem de redus al celor
referitoare la românii din "Secuime".
În judeţ au funcţionat înainte de 1 989, Muzeul breslelor din Tg. Secuiesc, cel sătesc
din Cernat, casa memorială Benedek Elek din Băţanii Mici, dar nici o unitate muzeală în
cunoscutele zone etnografice româneşti din localităţile situate i'n curbura interioară a
Carpaţilor şi depresiunea "Buzăului Ardelean" (de la Breţcu şi Covasna până la Întorsura
Buzăului) sau dedicată vreuneia dintre personalităţile româneşti locale.
Într-o zonă atât de bogată în vestigii preistorice, dacice, romane şi medievale şi în
care comunităţile româneşti au avut nu de puţine ori o evoluţie sinuoasă, sunt necesare - odatâ
cu continuarea cercetărilor arheologice - efectuarea de noi cercetări istorice, etnografice, filo
logice, demografice, sociologice ş.a. Savantul clujan Ion I.Russu, în cunoscuta sa lucrare
"Românii şi Secu ii", tratează un program al cercetarilor viitoare din sud-estul Transilvaniei
care să ofere "adevărata istorie a aşezărilor şi a populaţiei din zonă", pledând în acest sens
pentru "o amplă cercetare monografică, ce să fie precedată de alte anchete amănunţite locale.
Pentru realizarea obiectivelor enunţate se recomandă cercetarea pe localităţi a informaţiilor
mai vechi documentare şi statistice, a indicaţiilor din sematismele bisericeşti, a cărţilor vechi
şi a manuscriselor, a bisericilor, clopotniţelor, porţilor, caselor, cimitirelor, a antroponimiei ş i
toponimiei (pe baza urbarii lor, conscripţiilor, statutelor şi protocoalelor săteşti, matricolelor,
corespondenţei, epitafelor, literaturi i, presei), a cuvintelor, expresii lor, formulelor, calcurilor
locale, a obiceiurilor, practicilor, portului" I O.
Un program de cercetare trebuie să cuprindă studii şi lucrări despre biserica orto
doxă şi greco-catolică din judeţ, despre şcolile confesionale româneşti, asociaţiile culturale ş i
obşteşti, presa românească, etnografia şi folclorul specifi ; :o �:, '1egustorii şi oierii din loca
litâţile Arcului Carpatic, personalităţile româneşti de aici. Sunt necesare, de asemenea orga
nizarea unor expoziţii permanente referitoare la românii din judeţ.
Este de la sine înţeles că toate acestea, cât şi celelalte priorităţi ce stau în faţa insti
tuţiilor de profil din ţară, nu se pot realiza numai de către actualul obiectiv al autodeclaratu
lui "Muzeul Naţional Secuiesc" ci ş i de organele locale şi judeţene şi în primul rând de către
Minsterul Culturii.
..... .
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Deoarece perpetuarea actualei stări de lucruri confuză şi generatoare de neîncredere
şi suspiciuni, dăunează atât românilor cât şi secuilor şi maghiarilor, este timpul ca înţelpciu
nea să ne insoţească gândul şi fapta de astăzi, spre pilda urmaşilor.
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SF. GHEORGHE

(Summary)

Along the 1 1 5 years of existence, The Museum of Sf. Gheorghe Covasna county has become
valuable institution from Transylvania.
In its most important moments of existence, the museum had builders, who enjoycd fame and
prestigl! (Laszlo Fercnc, Csutak Vilmos, Szekely Zoltan) and was s upported by such personalities as
king Ferdinand, Alexandru Tzigara Samurcaş, Vasile Pârvan, Ion Nestor etc.
After December 1 989, it was reorganized by the Local decisions, which turned the county
museum into ÎThe Szekler National Muscum".
It is anyway necessary to adapt this museum to the require ments of the time and to find th e
adequatc structures which will allow the research, the preserving, rcstoring and revalution of the entire
cultural patrimony of Covasna county, not only of an ethny who lived in an area characterized by eth
nic and confessional pluralism.

onc ofthe most outstanding and
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