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Numeroase pagini de istoria cul- număr de odoare, cărţi vechi, acte $i
turii, întocmite pe plan local sau la mobilier artistic sculptat, provenite
scară naţională, au relevat prezenţa
nu numai de la mănăstire ci şi de la
intelectualilor musceleni în făurirea alte .biserici din oraş şi judeţ" 2 ). Tot
unor acte de certă valoare spiritwală. în această monografie autorul mai
Cu toate acestea, preocupările lo- menţiona existenţa în Câmpulungcale de natură muzeistică nu au fost Muscel a unui mic muzeu la Biserica
suficient integrate în câmpul cunoaş Fundeni, muzeul particular al doctoterii, lipsind pe de o parte fenomenul
rului dentist Gheorghe P. Macatovici,
cultural de un interesant aspect, al precwm şi colecţiile particulare ale
activităţii desfăşurate pe tărâmul ujudecătorului Dan Grigorescu, ale genor aşez<1minte - cum le spune Ni- neralului Teodor Nicolau şi ale arhicolae Iorga - „de folos adevărat, in- tectului Dumitru Ionescu - Berechet.
stituţii de solidaritate naţională", iar
Capitolul respectiv se încheia cu o
pe de alta, istoria muzeografiei de u- pledoarie pentru „un muzeu central
nele detalii şi concepţii valoroase pro- la Prefectură sau în alt local, care să
movate aici, în perioada interbelică. coprindă şi numai o parte din obiecSocotim util, să amintim înainte de tele din colecţiile de mai sus, ar fi de
analiza unor mărturii noi ce scot din cel mai mare folos şi un admirabil
anonimat o meritorie strădanie cul- mijloc educativ, nu numai pentru oruturală, prezenţa instituţiei muzeale
şeni, ci şi pentru orice alt vizitatcir"3).
într-o serie de studii sau referiri doUlterior, Revista muzeelor nr. 3, din
cumentare.
1964, publiia un articol sub titJul .Jh:
Constantin Rădulescu - C-Ddin men- semnări despre muzeele din regiunea
Argeş", reliefând informativ că „diti
ţioria lapidar încă dih 1925 în monografia „Câmpulungul Mllsceh1lul", cele 12 unităţi muzeale existente,
existenţa unui muzeu la Biserica Fundoar. 3 îşi au începuturile dincolo de
deni „întocmit prin stăruinţa preotu- limitele c;elot 20 ani" 4 ), Câtnpulung~
lui. Gh. Moisescu" 1), iar preotl.11 .Ioan Muscel, Curtea de Argeş şi Topoloveni, fără a fi menţionat Şi cel· din
Răuţescu in capitolul VII „Invăţ~~ân
tul" din monografia istorică \;qmpu- Piteşti.
lu~ul-Muşcel, r~leva muzeele ora,Problema datării muzeului din
şului, ·vorbind de „.cel dintâi muzeu
Câmpulung este lămurită în textele
întemeiat după 1920 în casele dom- a qouă comunicări, prima semnată d~
Gheorgh~ Pîrnuţă, · ~Preocupări mun~ti de lângă Mănăstirea Negr.y Vodă.", muzeu ce
„avea un interesant zeistice în secolul al XIX-lea în Cârnhttp://cimec.ro
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pulung - Muscel", iar cea de a doua al judeţului şi al oraşului Câmpulung
de Octavian Onea în anul - prima capitală a Ţărei, (cum şi-o
1981 sub titlul „Un raport al lui To- doreau muscelenii), poziţia geograficilescu privitor la înfiinţarea muze- că cu frumoşii munţi şi coline. portul
ului din Câmpulung - Muscel" 5) din românesc păstrat mai bine ca oriun ·
care reiese cu certitudine funcţiona de, graiul dulce şi obiceiurik frumoa·
se străbune" 7).
rea muzeului din anul 1889.
O serie de documente aflate în
Pe acest fundament solid de patri
Fondul Prefecturii judeţului Muscel, otism, desprindem concepţia muzeone-au permis relevarea unor aspecte grafică a grupului de intelectuali fon·
privind interesul manifestat de o se- datori ai muzeului, diversificat în !l
rie de intelectuali ce au activat în secţiuni : I, - secţia istorică naţiona
perioada interbelică, pentru inchega- lă, sub conducerea profesorului Şap
rea muzeului mixt, de tip judeţean, caliu, secondat de toţi profesorii de
văzut într-o concepţie şi astăzi demistorie din localitate ; II - secţia is
nă de actualizare.
torică - bisericească, condusă de preoPrin convocarea 7237, din 13 septul Ioan Răuţescu din Dragoslavele ;
tembrie 1930, preotul Mănescu, pre- III - secţia etnografică sub conduşe<lintele Delegaţiei judeţene Muscel,
cerea domnilor Mihail Ionescu, I. Ni·
colaescu - Bugheanu, D. Ionescu - Beinvită la consfătuirea de la Prefectură, nominalizaţi, 30 intelectuali de
rechet şi Alexandru Popescu ; IV seamă ai oraşului, pentru „a îndeplini
secţia arheologică - numismatică conuna din datoriile în calitate de mus- dusă de profesorul Tache Băjan : V
celeni, muzeul judeţului "6).
- secţia ştiinţelor naturale, cu subLa consfătuirea care a avut loc în
secţii le de zoologie şi botanică, avânziua de 23 septembrie, printre inte- du-i ca reprezentanţi pe dr. P. Grelectualii convocaţi au fost prezenţi : culescu, dr. Gebeleanu, dr. Grigoriu,
dr. Hariton Machelarie, dr. George farmacistul Gabriel Dimitriu.. I. C.
Ulieru, farrnacistul Gabriel Dimitriu, Marinescu, secondaţi de profesorii de
profesorul Dumitru Băjan, Sevasta ştiinţele naturale din localitate ; VI
Stavarache - - directoarea Şcolii de
- secţia economică-industrială, sub
fete, profesorul I. Antonescu -· diconducerea domnilor I. Ghică Atarectorul Liceului ,.Dinicu Golescu",
nasiu, Andreescu şi Dudău : VII profesorul N. Stroe - directorul Şco
secţia rnilitară, condusă de colonelul
lii miniere, profesorul Mitu, învăţă
Grecescu şi colonelul Angheleanu :
torul Nicolae Sachelarie din TopoloVIII - secţia culturală, condusă dl'
veni, I. Nicolaescu - Măţău - inspecinspectorii şcolari I. Nicolaescu - M[1tor şcolar, I. Vijelie - revizor şcolar,
ţău, Moise Marinescu şi I. Vijelie, seBucur Patraulca - prim procuror al
condaţi de învăţătorii din judeţ ; IX
judeţului, Dern. Vlădescu prefec- secţia medicală, condusă de medicii
tul judeţului, N. Angelescu - preşe
Hariton Machelarie şi George Ulieru.
dintele Comisiei de agricultură, preoTot acum se formează şi comitetul
ţii Ioan Răuţescu şi Alexandru Pode conducere al muzeului, din conpescu, inginerul Matei Drăghiceanu,
ducătorii secţiilor, subordonaţi preşC'
Nichita Dragomirescu, pictorul N. dintelui Delegaţiei judeţene Muscel.
Grant, Maria Golescu şi alţii.
care elaborează statutul de funcţio
In cadrul pri:mei consfătuiri s-a pre- nare, unde sunt menţionaţi paramegătit schema organizatorică a muzeutrii de bază privind existenţa institu11!1i de tip judeţean, care avea ca funţiei.
dament „conştiinţa trecutului istoric
Conform aceluiaşi docurnent se stapublicată
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bileşte : înfiinţarea ml!lzeului de tip
judeţean cu sediul la Prefectură (până la terminarea palatului administrativ şi până la construirea unui local propriu), cu fonduri de la judeţ
şi donaţii benevole.

Incă de la constituire, comitetul de
conducc•re a acţionat concret pentru
strângerea colecţiilor.
Ion Nicolaescu - Măţău, în calitate
de membru în conducerea secţiei culturale, publică în revista ••Muscelul
nostru", din octombrie 1930, un impresionant articol de fond intitulat
„Muzeul judeţului Muscel", prin care
făcea un apel călduros la învăţători.
preoţi, profesori, doctori, militari, magistraţi, de a trimite pentru muwu
obiede, obligfmdu-se pt'ntru stimularea donatorilor, la popularizarea lunară a listelor de nume şi obiecte donate. In acelaşi timp, donatorii erau
asiguraţi prin intermediul revistei c{1
numele lor, veşnic vor rămâne înscrise în inventarele muzeului.
Membrii comitetului de conducen'
şi-au unit eforturile, coordonând cu
pricepere acţiuni de colectare sistematică, popularizând prin toate mijloacele ideea muzeului, trezind orgoliul posesorilor de obiecte. In acest
sens, Alexandru Popescu milita pentru înfiinţarea unei „cărţi de aur a
donatorilor", populariz<înd ideea muzeului şi în cadrul serbărilor studenţeşti, iar profesorul Cristescu vedt>a
ca metodă de lucru, asocierea la recensământul care se făcea anual la
sate. In acest sens, propunea înregistrarea unor mărturii istorice şi etnografice în documentek de recensă
mânt pentru a fi cunoscuto şi ocrotite. O altă latură a concepţiei sale viza şi strângerea monografiilor comunelor din judeţ şi întocmirea grabnică a „unui ghid al Jt1deţului Muscel"
care să poată aduce un venit real
muzeului.
Este demn de remarcat şi faptul cZ1
în jurul acţiunii de colectare - aici
fiind vorba dl' o colectare sistematică

'
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- ce urma să se dcsf ăşoare în terer.,
în contact direct cu realitatea, iniţia
torii au cooptat în echipele de lucru
şi fotografi amatori pentru filmarea
jocurilor naţionale, a costumelor
populare şi a altor materiale&).
In activitatea de depistare a obiectelor trebuincioase muzeului, reprezentanţii conducerii au solicitat sprijinul, la 15 martie 1933, unui alt fiu
al judeţului, l.C. Petrescu din Rădeşti.
solicitându-i 200 formulare pentru
consemnarea unitară a datelor necesare pentru monografiile satelor şi
comunelor.
Principala direcţie în care s-a acţionat şi în cadrul secţiei de istorie
- considerată ramura cca mai importantă a muzeului, a fost sporirea patrimoniului.
Relevăm pe această linie o interesantă corespondenţă privind înaintarea către Prefectură a obiectelor descoperite în mormintele din satul Cetăţenii din Deal, pe locul numit •.la
Cruce", în grădina localnicului Iosif
Hoinaru, o parte dintr-un maxilar şi
o parte dintr -un craniu, descoperite
în iunie 1930, un vas în formă de
candelă, desenat cu linii în zigzaguri,
lucrat din argilă nearsă, măseaua de
cal descoperită în iunie 1929. precum
şi fotografia mormântului făcută de
I. Nicolaescu - Bugheanu9). Obiectele
provenind din săpăturile de pământ
efectuate în muchia dealului din Cetăţeni, făcând parte din inventarul a
patru morminte> îmbrăcate în lespezi,
prezentând interes ştiinţific deosebit,
au reclamat intervenţia urgentă a directorului Muzeului de antichităţi din
Bucureşti, respectiv a profesorului I.
Andrieşcscu care a recomandat încetarea urgentă a lucrărilor, precum şi
păstrarea şi conservarea obiectelor
respective în conformitate cu prevederile legii, fapt decis pe plan local.
1n acelaşi timp, se acorda atenţia
cuvenită studierii documentelor, crucilor, costumelor şi stampelor ce se
aflau răspândite prin judeţ. Preotul
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N. Mănescu recomanda tuturor preoţilor din judeţ copierea ii:iscri pţiilor
de pe cruci cu praf de cărbune, pentru a putea fi stu_diate Şi acasă.
Grija pentru sporirea colecţiilor
muzeului s-a manifestat şi în cadrul
secţiunii bisericeşti. Preotul Ioan Ră
uţescu, în anul 1930, insista la J refect'ura Muscel pentru intervenţia acesteia la Mitropolie „ca preoţii bisericilor să poată avea încuviinţarea de
a încredinţa o parte din relicvele trecutului, secţiunii bisericeşti. de pe lângă muzeu". Argumentele sale erau
convingătoare în acest sens : „trecutul religios al judeţului nostru cu biserici, cruci şi mănăstiri vechi, cu iPrarhi distinşi, ca episcopul de Buzău,
Grigorie şi mitropolitul Daniil al Ungro - Vlahiei, cu tipografia de pe lângă Mănăstirea Câmpulung şi cu mili
domneşti din venitul vămii Rucăr şi
Dragoslavele pentru ortodoxii din
Ardeal, merită cât mai mult cunoscut, atât de generaţia actuală, cât şi
de cele viitoare " 10 ), fapt ce a determinat două intervenţii ale prefectului
la Mitropolie.
ln urma acestor acţiuni stăruitoare,
au fost certificate o serie întreag{t d~
documnetaţii şi donaţii.

Ln 9 dccembde 1930, Mihail Ionescu oferea muzeului o colecţie de owl
încondeiate, jar profesorul Mitu, un
tablou al erelor geologice, în care era
încadrat şi judeţul Muscel. Tot în
acel an, la 8 decembrie, preotul Ioan
Răuţescu depunea în urma deplcisării
la Mănăstirea Aninoasa. o arhiv{1 fotografică reprezentcîr1d : clopotniţa,
pridvorul, pisania, bucătăria şi fosta
brutărie. La puţin timp, documentf'le
de arhivă consemnau donaţia farmacistului Gabriel Dimitri11, constituită într-un ~herbariu de 50 planşe
cu specii de plante din judeţul Muscel, herborisate de mine".
,
Tot pentru creş.tei:ea col~fiilor.
ptefectul judeţului delega pe: dascălii
Klein, Baciu şi :Bărgăoanu de la .l!.iceul „Dinicu Golescu·, spre a face

cercetări

geologice, cu amendamen.tul
ca „toate obiectele găsite să fie predate Prefecturii pentru inv~ntarierea
lor, la muzeul istorico-etnografic"ll)
Deşi contextul spaţial pentru l'X
punere a fost creat în localul PrefeC'
turii, {cabinetul prefectului servind
acestui scop încă din 1930), problema
spaţiului căpăta dimensiuni noi, bu
curându-se de cadrul juridic creat
prin adoptarea legii din aprilie 1932,
iniţiată de Nicolae Iorga şi Ştefan
Meteş .. Legea stipula înfiinţarc>a muzeelor la nivel de reşedinţă de judeţ,
având ca organ de execuţie Consiliul
muzeelor.
In acest cadru creat, la 5 martil'
HJ32 Prefectura înainla Comisiei Monum~ntelor Istorice un memoriu prin
care se cerea aprobarea funcţionării
muzeului jn „clădirea istorică a Vl'"
chilor Basarabi, situată în curtea Mă
n{1stirii Negru -Vodă" 1 2). Totodată Sl'
exprima dorinţa musceknilor ca muzeul să poarte numele „Profesor Nicolae Iorga", iar în funcţia de director, să fie recunoscut preotul Gheorghe Moisescu can• S(' remarcase şi în
cadrul muzeului dl' la Biserica Fun·
deni.
La data de 26 aprilie 193213), Co
misia Monumentelor Istorice Pmik
actul de aprobare privind funcţiona
rea muzeului în incinta Mi::măstirii
Negru - Vodă.
în cadrul acestui spaţiu, muzeul se•
diversifica tematic în ca·drul a numai
5 secţiuni : I - secţia bisericească,
care trebuia s{1 cuprindă şi odoarek
muzeului de la Fundeni-, II - secţia
istorică - arheologică,
din obiectele
răspândite pe la instituţii sau persoane particulare, III - secţia militară.
din odoarele războiului· ~n.tru întregirea neamului. J.V ~ secţia etnogra·
fică, din obiectele trel!utului· naţional,
V - biblioteca, care să cuprindă toate cărţile preţioase.
Dorinţa muscelenilot privind organizarea bibliotecii ca secţie îrt cadrul
muzeului. a fost exprimată ~i în· de-
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mersurile către Academia Română,
din 13 aprilie 1932 şi 9 mai 1932, prin
care solicitau ,.,ca în cazul când Academia poseda mai multe exemplare
din documentele şi obiectele privitoare la trecutul oraşului Câmpulung şi
Judeţului Muscel, rugăm a destina
şi pentru muzeul nostru
câte un
exemplar din publicaţiile Academiei
Române, pentru biblioteca muzeului,
care este în curs de organizarc"14).
Cercetări interesante s-au făcut şi
asupra depistării vechilor inventare
ale mănăstirii, iar în urma unei intervenţii energice a profesorului Dumitru Băjan, au fost preluate la 4 iunie
1932 „cele 276 tablouri cu monumente istorice din judeţ precum şi :1 tablouri pictate reprezentând pe Adam
şi Eva, cărţile şi portretele cbmnilor
români" 15), invC'ntariate la Prefectur{1.
înstrăinate între timp, pe la diversl'
instituţii sau persoane particulare.
Muzeul istorico - etnografic a func·ţionat aici până la data de 8 mai 1934.
când un năprasnic incendiu a distrus
o parte considerabilă a colecţiilor.
Dupc"i cum informează Ioan Răuţescu,
nu s-au putut lua măsuri eficiPntl'
pentru salvarea patrimoniului, preotul Gheorghe' Moisescu afl;îndu-se în
momentul izbucnirii incc•ndiului la
preluarea jurăm:întului recruţilor.
„Cei care am vizitat acest muzeu nu
putem uita ceace era expus acolo"16).
In anul 1936 muzeul îşi redeschidl·
porţile în noul palat administrati\·.
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unde i se rezervase o sală specială.
Prin adresa 5969, din ~2 octombrie,
1936, Prefectura făcea cunoscută Comisiei Monumentelor Istorice dorinţa
autorităţilor muscelene privind reorganizarea muzeului, încredinţând această misiune profesorului dr. Dumitru Tudor. După primirea aprobării, la 10 noiembrie 1936, se emite
decizia de• reînfiinţarl' a muzeului
„regional - judeţean cu sediul în palatul administrativ, sub conducerea
profesorului dr. Dumitru Tuor"17).
„Muzeul va cuprinde in primul rând
obil'cte vechi ce s-au descoperit în acest judeţ, const;lnd din vase, fragmente de vasl', inscripţii şi sculpturi
în piatră, lucruri din bru.1z, argint şi
orice mC'tal, monede şi dirţi vechi, acte, documentl', manuscrise. odoare bisericeşti, sculpturi în lemn etc."18).
lncepfmd din anul 193G, muzPul din
Cf1111pulung intră într-o etapă nouă a
dezvolUirii sale, intelectualii judeţului
fiind chemaţi din nou sii-şi dea concursul la opera „menit;i s:1 fie frumoas;-1 icoană a trecutului ţinuturilor
muscelene" 19 ).
Fără a avea pretenţia epuiz:irii problemelor legate dP activitatea intelectualilor musceleni în doml'niul muzeografiei, c:msider:1m necesar s<i conduzion{1m <1supra meri telor acestor
truditori în a reda c:1mpulungului
instituţia care s{1-i oi,:lindească şi să-i
ocrotC'<'sci1 m;ireţ.ia trec11t11lui său
istoric.
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