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The following article deals with some important challenges regarding the Romania press
"speech " and the construction of Traditional Technical Museum image, during Communist era.
The structure of our study focuses on the mast important newspapers, (national and regional ones)
analyzing their role in M. TP externai image construction. The article underlines alsa, the strategy of
Cornel Irimie, former manager and the museum founder, to use the journalistic products in order to
sustain the importance ofthe M. TP culturalfoundation and scientific background.
A/so the study reports the mast important parameters oflrimie's scientific work.
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Înfiinţarea Muzeului Tehnicii Populare trebuie, indiscutabil, legată de contextul istoric care

marca evoluţia „noii" Republici Populare Române, de cadrul creat de ideologia oficială şi impus odată
cu instaurarea regimului comunist, după cel de-Al Doilea Război Mondial.
Începutul anilor '60 va marca, însă, o schimbare radicală a relaţiei dintre partid şi societatea
românească, evident şi în raporturile dintre factorii politici şi elitele catalogate burgheze (deci
subversive). În plan cultural s-a derulat un triplu fenomen: recuperarea treptată a identităţii şi valorilor
1
naţionale, deschiderea către Occident şi mai ales, desovietizarea culturii româneşti •
Apariţia M.T.P. este o dovadă a destinderii regimului comunist din R.P.R., după moartea lui
Stalin (5 martie 1953), caracteristice fiind, reluarea unor contacte culturale cu Occidentul, în anii '50,
desovietizarea începută în toate domeniile, abordarea unui nou discurs în cultură, repunerea în valoare a
specificităţii spirituale naţionale şi locale. Cu toate acestea, trebuie să subliniem cele două tipuri de
discursuri referitoare la sate şi civilizaţia populară tradiţională în general: cel în care acestea erau
criticate, ca reminiscenţe ale trecutului retrograd şi ignorant; erau vehement atacate mai ales religia,
2
superstiţiile şi credinţele populare , nivelul scăzut de civilizaţie materială, analfabetismul, lipsa igienei,
3
faptul că ţăranii erau refractari faţă de nou etc. •
• muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu; e-mail: lucian.robu@muzeulastra.com
•• muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu; e-mail: adrian_ alexe 1986@yahoo.com
' Cristian Vasile, Politici culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, pp.
3-5 . Regimul comunist poate fi împărţit în două etape distincte, din punct de vedere al ideologiei culturale şi al modului de
raportare la identitatea naţională : o primă etapă , specifică intervalului 1948 până la începutul anilor '60, când valorile
naţionale, tradiţiile populare, istoria naţională, idee de stat al românilor, autori clasici ai literaturii, etc. erau sortite
distrugerii şi aruncării în „lada de gunoi a istoriei". Totul trebuia înlocuit cu noile valori proletare, conforme şablonului
ideologic sovietic. Discursul literar, cel etnologic, cel istoric, trebuiau puse în slujba noului regim, toate acestea având
imperativul de a reproduce subtextual „limba de lemn"; nimic din ce ţinea de specificul naţional nu trebuia consolidat.
Orice dovadă de naţionalism era tratată ca o veritabilă erezie. Se ajunge, după o perioadă de tranziţie , de încercare firavă de
revenire la normalitate a culturii (anii ' 60 - prima jumătate a anilor ' 70), la etapa naţionalismului comunist, caracterizată
de o progresivă denaturare şi distorsionare a valorilor culturii şi a istoriei naţionale, până la finele regimului lui Ceauşescu.
2
Acestea din urmă constituiau reale „filoane" informaţionale, depozitare a unor date străvechi, din existenţa comunităţilor
rurale tradiţionale .
3
Tocmai în acest sens anii '50 au impregnat discursului etnologic, dar şi practicii de cercetare de teren un imperativ ideologic
axat pe comandamentul ilustrării înapoierii ţăranului român. (n.n).
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Dintr-o altă perspectivă ideologică , ţăranii făceau parte din tabăra aliată clasei muncitoare;
erau apoi apreciate ingeniozitatea ţăranului, spiritul practic, dovada în acest sens fiind elementele de
tehnică populară. Tocmai de aceea profilarea tematică iniţială a Muzeului în Aer Liber nu a ilustrat toate
aspectele civilizaţiei tradiţionale : trebuia subliniat, prin intermediul discursului expoziţional, doar ce
era „progresist", ce ţinea de logica materialismului istoric marxist.
În acelaşi ritm cu evoluţia organizatorică şi expoziţională a noului Muzeu al Tehnicii Populare
se conturau subiectele şi temele de presă, ce priveau diversele etape organizatorico-instituţionale şi
realizările „de plan" ale muzeografilor sibieni.
Prin studii de presă, prin ilustrarea colaborărilor sale naţionale şi internaţionale, prin crearea
unui sistem de corespondenţă cu ziariştii p·erioadei, fondatorul Muzeului Tehnicii Populare, Cornel
Irimie dovedeşte o sistematică preocupare pentru reabilitarea unor teme şi direcţii majore ale
sociologiei mondiale.
Dimensiunea complexă a personalităţii creatoare a lui Cornel Irimie include şi se defineşte, fără
doar şi poate, prin diversitatea articolelor şi chiar a studiilor de presă , realizate în cele peste 2 decenii de
activitate în muzeistica sibiană •
Trebuie remarcat faptul că, deşi se adresa organelor de presă oficiale ale autorităţilor comuniste,
Cornel Irimie utilizează concepte din sfera etnologiei şi antropologiei, dar şi sociologiei, mai puţin
dezirabile pentru autorităţi (acestea fiind extrem de sensibile la instrumentarul conceptual din tradiţia
culturală antebelică). Reabilitează termeni din domeniul antropologiei, atunci când vorbeşte despre
importanţa mesajului artistic şi a sunetului vestitelor instrumente muzicale din centrele de fluierar{
Cornel Irimie accentuează, deopotrivă, individualitatea artistică şi marca identităţilor locale, relative la
meşterii fluierari din Hodac (aici insistă pe dimensiunea antropologică a cercetării, pe definirea
metodei de observaţie participativă ) utilizate, în etapa de investigare a Hodacului, ce a precedat
reconstrucţia gospodăriei-atelier de fluierar în M. T.P. Vorbind de atuurile artistice ale creatorilor
tradiţionali de instrumente muzicale, C. Irimie evidenţiază aspecte arhaice ale artei interpretative, ca
dimensiuni ale identităţilor locale, într-o epocă a „colectivismului", deci a dominaţiei maselor.
Este în fapt, un aport ştiinţific sistematic, dar şi o argumentare pe definirea unor aspecte
0
esenţiale de civilizaţie , ce urmau să se regăsească în cadrul muzeului sibian' • Toate argumentele care
dau direcţie şi consistenţă ştiinţifică articolelor lui C. Irimie constituie, în mod sistematic, informaţii
pentru a fi considerate texte de ghidaj.
Se poate vorbi chiar de „exportul" de imagine a Muzeului Tehnicii Populare (ilustrarea
industriilor tradiţionale) în mediile culturale externe.

4

5

6

8

9

Textele de arhivă invocă în acest context, că aliaţii muncitorilor sunt ţăranii săraci şi mijlocaşi , iar în logica discursului
puternic politizat, din deceniile şase şi şapte ale secolului al XX-lea, proprietarii-ţărani de instalaţii tehnice reprezentau
„exploatarea economică la sate".
5
Acestea vor constitui nucleele unor texte de ghidaj , elaborate ulterior debutului M.T.P., fiind în acelaşi timp şi studiile
introductive, ale materialelor de prezentare a patrimoniul Sectorului Etnografic în Aer Liber din cadrul Muzeului
Brukenthal.
6
Din această perspectivă subliniem importanţa realizării unor studii analitice sistematice, asupra arhivei cu materiale de
presă , purtând semnătura lui C. Irimie.
7
Aceste centre (sate) erau: Hodac, Merişani , Urşani, Vaideeni.
8
C. Irimie oferă presei centrale, prin intermediul articolului, secvenţe importante ale metodei de cercetare sociologică,
determinată de observaţia participativă.
9
Se remarcă efortul academic al lui C. Irimie, de identificare, investigare şi promovare a patrimoniului satelor româneşti, în
spectrul reprezentării posibile a realităţilor de civilizaţie , ce marcau organic viaţa lumii rurale.
10
Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, Fond Special Comei Irimie, dos. 25911974, f. 12-14, passim. Articolul Un vestit
centru de fluierari - Hodacul, reprezintă o sinteză expediată de specialistul sibian, revistei de propagandă externă
„Tribuna României", aceasta fiind un redutabil for de popularizare a culturii române ş ti peste graniţe, asimilată ca
publicaţia trilingvă a Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (I.R.R.C.S.) condus mult timp de
academicianul Virgil Cândea.
4
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Corespondenţa şi conferinţele ştiinţifice,

puneau accentul pe detalierea metodologiilor de
cercetare inovatoare, cu care publicul cititor (dar şi cel avizat ştiinţific) era familiarizat. Un exemplu
elocvent îl reprezintă articolele lui Irimie, descriind importanţa metodei filmului documentar în
investigaţiile sociologice şi, mai ales, etnologice. Argumentele oferite de specialistul român induc
ideea conectării permanente, la tehnicile şi metodele de cercetare inovative, fapt vizibil chiar în formele
de organizare a cercetării de teren (Cornel Irimie accentuează importanţa fotografiei sau a înregistrării
pe banda de magnetofon, a diversităţii informaţiilor şi datelor etnografice din teren).
Se evidenţiază, tot prin intermediul publicaţiilor de presă (cotidiană şi cultuală) o altă
polidirecţionare a metodelor de lucru ale fondatorului Muzeului Tehnicii Populare: autor de scenarii de
filme antropologico-documentare, ilustrând secvenţe din industriile populare, momente de viaţă
11
cotidiană, etape de manifestare ale existenţei economice a satului românesc , toate corelate spre o
prezentare de profondis a sectoarelor şi grupelor tematice din M. T.P., cu particularităţile lor etnologice
12
şi specificităţile zonelor din care provin • Se anticipa, de fapt, tranziţia către un muzeu al civilizaţiei,
deci deriva şi nevoia investigării civilizaţiei tradiţionale, utilizând complexitatea instrumentelor
ştiinţifice , deci şi prin resursele pe care le oferea filmul. Din acest punct de vedere se poate afirma
statutul de formator de şcoală a lui Cornel Irimie, ca fiind unul dintre precursorii antropologiei vizuale
româneşti. Consultanţa lui Cornel Irimie era extrem de importantă şi pentru studiourile Sahia Film,
atunci când erau monografiate, prin intermediul filmului documentar, diverse instalaţii de tehnică
13
ţărănească sau complexe tehnice ale industriilor populare •
Muzeul Tehnicii Populare şi publicaţiile sale în documentele Partidului Comunist Român
În perioada comunistă, instituţiile de stat (ale puterii de stat, administraţiei, culturale, din
sectoarele de activitate economic, etc.) erau supuse unei duble subordonări, pe linia respectivei
instituţii, al domeniului respectiv, şi pe linia organelor de partid, ultimele dublând atribuţiile primelor,
pe linie decizională. Hotărârii~ de bază, la nivel naţional, erau luate de cele două organisme restrânse
ale Comitetului Central al P.M.R. / P.C.R.: Secretariatul şi Biroul Politic (cu denumirile şi echivalentele
lor din perioada socialistă); pe o treaptă mai jos se aflau secţiile din C.C., care dublau, din punct de
vedere politic, ministerele şi alte departamente din compunerea Consiliului de Miniştri (din 1974
Guvern). La rândul lor, aceste secţii ale C.C. aveau echivalente la nivelul organelor teritoriale de partid
(în anii 1950-1968 la raioane şi regiuni, din 1968 la judeţe). În cazul subiectului şi perioadei de timp
abordate în prezentul studiu, de chestiunile culturale, implicit ale muzeelor şi cercetării etnografice,
răspundea, la nivel central, pe linie de partid, Secţia Propagandă şi Agitaţie din cadrul C.C. al
P.M.R./P.C.R. Pe linie de stat, instituţia care răspundea, printre altele, şi de organizarea şi funcţionarea
muzeelor, era Comitetul Naţional pentru Cultură şi Artă. Aceste două instituţii - de stat şi de partid,
aveau corespondentul lor la eşaloanele inferioare, teritoriale.
Uneori, anumite chestiuni ajungeau să fie raportate celor mai înalte foruri ale partidului şi
statului, deşi, aparent, nu prezentau o asemenea importanţă; acest lucru este explicat prin centralismul
statelor totalitare, în cazul nostru al unui dictaturi comuniste, în care toate deciziile şi activităţile care se
desfăşurau în ţară trebuiau trecute sub „ochii" conducerii partidului - Secretariatul şi Biroul Politic.
Acest lucru îl vom exemplifica printr-o Informare a Secretariatului C. C. al P. C.R. privind activitatea
11

Scenariile de film legate de viaţa la stână, dar şi de surprinderea unor aspecte din organizarea microeconomică a existenţei
pastorale. Se poate vorbi chiar de aplicarea metodei cinema veri te care a revoluţionat filmul documentar în anii '60- '70, ai
secolului trecut.
12
Se distinge un interes deosebit al lui C. Irimie pentru descrierea, prin intermediul filmului , a surselor şi formelor de
preparare a hranei în mediul arhaic al satului. Sunt de remarcat preocupările pentru ceea ce numim azi, etnologia
alimentaţiei.

13

Cornel Irimie este autor al multor scenarii de filme documentare, cu o accentuată dimensiune sociologică.
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muzeelor din regiunea Braşov' • 15 aprilie 1967' 5• Neobosiţii tovarăşi din secretariat (aşa cum
propaganda îi prezenta pe membrii conducerii centrale, mai ales pe Secretarul General al C.C. al PCR,
Nicolae Ceauşescu) îşi găseau timp să lectureze un raport banal, în comparaţie cu nivelul deciziilor care
se discutau în mod obişnuit, de către membrii Secretariatului (probleme ale organizării partidului,
relaţiile externe, chestiuni macroeconomice, etc.).
Documentul menţiona că „în perioada 6-15 aprilie a.c. [1967, n.a.], un colectiv al C.C. al P.C.R.
format din trei tovarăşi a analizat activitatea următoarelor muzee : Muzeul Regional Braşov, Muzeul
Brukenthal-Sibiu, Muzeul din Sf. Gheorghe, Muzeul din Sighişoara, Muzeul din Agnita şi Muzeul din
Răşinari. Colectivul a avut discuţii cu activişti ai comitetelor regionale şi orăşeneşti de partid, cu
16
reprezentanţii autorităţilor locale de stat şi cu directorii şi muzeografii unităţilor controlate •
Muzeul Tehnicii Populare, secţie pe atunci a Muzeului Brukenthal, este apreciat pozitiv în
document de către oficialii P.C.R., deşi nu exista decât de 4 ani: „O contribuţie de seamă la cunoaşterea
trecutului poporului român aduc secţiile de etnografie de la Muzeul Brukenthal, Muzeul Tehnicii
Populare din Dumbrava Sibiului, Muzeul Sătesc Răşinari şi Muzeul din Săcele. La aceste unităţi se
remarcă o susţinută muncă de cercetare a diferitelor zone etnografice-folclorice [sic !], în vederea
depistării şi achiziţionării unor noi materiale. Prin profilul său şi modul cum este organizat, Muzeul
Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului-care a inventariat instalaţiile tehnice ţărăneşti de pe întregul
teritoriu al patriei noastre, a depăşit ca valoare graniţele ţării, fiind unicul muzeu de această factură din
17
Europa" • De asemenea, era amintită şi publicaţia Muzeului Tehnicii Populare: „Muzeul Brukenthal şi
a valorificat o parte a cercetărilor prin publicaţiile : "Studii şi Comunicări" (nr. 12) ale Secţiei de IstorieArheologie şi „Cibinium", noua publicaţie periodică editată la Sibiu, care înmănunchiază [sic !]
materiale de etnografie şi artă populară" •

4

18

Micro-studiu de caz- revista „Contemporanul" şi „Revista Muzeelor"
Mişcarea muzeistică din Republica Populară Română, ca de altfel toate domeniile culturii, era
urmărită cu atenţie de factorii decidenţi ai perioadei guvernării Gheorghiu-Dej.
În octombrie 1963, revista „Contemporanul" sesiza debutul unui nou muzeu în aer liber, la
Sibiu, insistând pe dimensiunile şi profilul acestuia, evident perspectiva ideologică nefiind absentă •
Autorii articolului justifică apariţia noului muzeu sibian, nu doar prin prisma nevoii de cunoaştere a
aportului de ingeniozitate a creatorilor ţărani, ci mai ales, se introduce distincţia între noile industrii
create de politicile economice ale autorităţilor comuniste şi vechile realităţi socio-economice, din
societatea burgheză, „responsabilă" pentru rămânerea în urmă a lumii rurale. Este, evident, subliniată
noutatea procesului economic introdus în lumea satului, de recent încheiatul proces de cooperativizare
a agriculturii. În mod cert, o panoplie a specificului vechilor mijloace tehnice de producţie devenea
19

20

14

Actualul judeţ Sibiu a făcut parte, între 1952 şi 1968, din regiunea Stalin (din 1960 regiunea Braşov).
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), Fond Comitetul Central (C.C.), Secţia Propagandă şi Agitaţie, Dosar
2211 967, f.1-7.
16
Ibidem, f. 2.
11
Jbidem, f. 3.
18
Ibidem, f. 4.
19
Revista a apărut ca săptămânal al Consiliului Culturii si Educaţiei Socialiste la Bucureşti , între 1946-1989. Până în anul
1972 a avut subtitlul „Săptămânal politic, social, cultural". Cum am amintit mai sus, procesul de liberalizare a vieţii
culturale, câştiga teren, mai ales începând cu anii 1964-1965. O serie de scriitori ignoraţi in anii dogmatismului stalinist,
ca Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Ion Pillat sunt repuşi în drepturi. Revista „Contemporanul" şi-a reorientat
treptat profilul, îndreptându-se spre fenomenul literar şi cultural de anvergura contemporană , fără a neglija contribuţiile
aduse de curentele artistice modeme, la patrimoniul cultural european. De asemenea, importanţi etnologi români,
continuatori ai ş colii gustiene îşi afirmă teoriile şi cercetările cenzurate şi interzise în deceniile anterioare.
20
Aceasta adâncea ideea importanţei unui asemenea muzeu, în procesul ideologic de culturalizare a maselor.
15
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vizitabilă,

în urma

implementării

primelor instalaţii de

tehnică populară

în Muzeul din Dumbrava

Sibiului.
Autorul studiului de presă salută şi recunoaşte importanţa cercetărilor efectuate asupra
instalaţiilor de tehnică ţărănească, derulate de echipa muzeului sibian. Rigurozitatea organizării
tematice şi istoricitatea reprezentării monumentelor, alături de importanţa redării detaliilor tehnice
privitoare la utilitatea şi importanţa instalaţiilor de tehnică populară sunt subliniate de discursul
jurnalistic. Raportându-ne la acesta din urmă, este deopotrivă remarcată şi dimensiunea peisagistică a
spaţiului geografic şi de microclimat, faptul că specialiştii muzeali trebuiau să lucreze sub imperativul
redării coerente a peisajelor etno-geografice din care provin monumentele.
Din perspectiva organizării şi protejării în spaţiul muzeal a patrimoniului tehnic tradiţional sunt
relevante preocupările muzeografilor sibieni în identificarea soluţiilor de transfer şi conservare (chiar
şi conservarea in situ) cât mai coerente, în ceea ce priveşte primele instalaţii, depistate în urma
cercetărilor de teren. O viziune novatoare, dar şi o provocare majoră pentru planul amenajării muzeale
ţinea, de asemenea, de corelarea specificului tematic al sectoarelor cu fondul peisagistic al zonelor de
unde proveneau obiectivele.
21
Paul Petrescu , autorul articolului sesizează, de asemenea, aportul de noutate al unui muzeu al
tehnicii, în sensul importanţei conservării patrimoniului tehnic preindustrial din spaţiul românesc.
La rândul său, Cornel Irimie realiza succinte articole de presă pentru pagina culturală a aceluiaşi
hebdomadar, existând, conform documentelor din Fondul Special „Cornel Irimie", o consistentă
corespondenţă de presă a directorului Irimie cu redactorii responsabili de pagina dedicată activităţii
muzeistice naţionale .
Într-un astfel de articol-studiu, elaborat şi publicat la mijlocul anului 1968, Cornel Irimie
aducea în faţa forurilor decizionale din cultură şi în faţa publicului conectat la evoluţia muzeală, noi
argumente cu privire la importanţa studierii complexe a istoriei tehnicii în spaţiul românesc, insistând,
22
desigur, pe valenţele creatoare ale „maselor populare" • Apelând la nuanţe, Cornel Irimie subliniază
totuşi necesitatea abordării complete a fenomenelor creatoare ale maselor populare. Era vorba, fără
doar şi poate, de introducerea normelor de explicare şi reprezentare socială a comunităţilor rurale,
diminuând riscul prezentării exclusiv tehniciste a acestora23 • Articolul fumizează publicului detalii
consistente, cu privire la specificitatea monumentelor de tehnică, accentuând şi dimensiunea
multietnică a concepţiei tematice.
Aspectele de metodologie a cercetării derulate de echipa Secţiei de Artă Populară a Muzeului
Brukenthal sunt ilustrate de Cornel Irimie într-o serie de studii expediate redacţiei „Revistei
Muzeelor". Un astfel de material ilustrează cum experienţa colectivului de la Muzeul Brukenthal a
contribuit la dezvoltarea metodei de cercetare etnografică, relativă la meşteşugurile şi industriile
tradiţionale . Alte exemple de metode şi instrumente utilizate în investigaţia de teren făceau referire la
chestionare, fişe program, filme, benzi de magnetofon, etc. ce reprezentau un pas avansat în
instrumentarul de lucru din teren. Se trecea, de la cercetare tematică, la cercetare sociologică şi
24
antropologică de tip monografic •

Paul Petrescu (etnograf şi istoric al arhitecturii tradiţionale) era totodată şi unul dintre cei mai importanţi autori de articole
de diseminare a rezultatelor muzeisticii româneşti, responsabil de rubrică de cultură privind activitatea muzeelor din
întreaga ţară, în cadrul aceloraşi rubrici nou introduse în „Revista Muzeelor".
22
Se remarcă în documentele arhivistice, inserţiile conceptuale din sfera materialismului marxist, formule stereotipe ce
consacrau superioritatea şi, implicit, întâietatea „maselor" în orice domeniu al creaţiei culturale.
23
Cornel Irimie, Dezvoltarea şi profilarea Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului (articol pentru revista
„Contemporanul"), în A.Ş. a Muzeului ASTRA, F. S. „Cornel Irimie", dos. 46/ 1968, f. 123.
21

24

Ibidem.
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Se invoca munca echipelor interdisciplinare,. mixte, expediţionare ale căror rezultate, în
25
realităţile comunităţilor tradiţionale, contribuiau esenţial la dezvoltarea viitorului muzeu în aer liber •
Nu lipsea, însă, motivaţia ideologică pe care se construia întreg eşafodajul activităţii ştiinţifice de
teren: opoziţia dintre vechi şi nou, vechiul fiind, în concepţia autorului, devenirea tehnicii populare şi
26
realităţile sociale ale satului antebelic , iar „noul", tocmai dezvoltarea industriei şi agriculturii în
România anilor regimului popular.
Corespondenţa continuă cu publicaţia destinată muzeelor din România devoala preocuparea
sistematică a lui Cornel Irimie în a ilustra dezvoltarea progresivă şi amploarea cercetărilor Secţiei de
Artă Populară, parte componentă a Muzeului Brukenthal.
Perspectiva europeană asupra importanţei patrimoniului MTP, sistematica deschidere a
expoziţiei în aer liber către mediile muzeale şi culturale europene a reprezentat o provocare majoră
pentru publicistica lui Cornel Irimie. Participarea sa la conferinţele de profil (inclusiv la cele ale
filmului antropologic, prilejuite de relaţia cu Institutul de Film de la Gottingen) este reflectată în
articole-semnal, din sumarul „Revistei Muzeelor". Rezoluţiile acestor conferinţe erau ulterior adaptate
27
de fondatorul M.T.P. , nevoilor complexe ale unei instituţii în plină dezvoltare •
Relaţia publicistică în raport cu Ager Press

28

Activităţile şi

demersurile metodologice care au stat la baza cercetărilor de fundamentare a
sectoarelor tematice au constituit priorităţi pentru informări către agenţia oficială de presă a statului
român. De asemenea, informările de presă ne fumizează azi detalii substanţiale cu privire la
specificitatea colocviilor metodologice, dar şi la specialiştii şi instituţiile implicate în efortul ştiinţific
de organizare: Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă , specialişti din muzeele în aer liber din
Bucureşti, Vâlcea, Cluj, Gorj, Academia Română, reprezentanţi ai Direcţiei Muzeelor, Direcţiei
29

Idem, Câteva consideraţii asupra cercetărilor de tip expediţionar-itinerant în activitatea muzeului Brukenthal Sibiu, în
„R.M", nr. II, 1965, p. 223. Susţinând importanţa metodei observaţionale , de inspiraţie antropologică, C. Irimie afirma:
„Experienţa colectivului acestui muzeu poate fi considerată o contribuţie la dezvoltarea metodei de cercetare ştiinţifică.
Numeroase cercetări cu caracter expediţionar-itinerant efectuate de către Muzeul Brukenthal, în colaborare cu specialişti
de la alte muzee şi de la Academia Republicii Populare Române, în diferite zone etnografice din Transilvania, Banat,
Muntenia, Dobrogea, Moldova, au dat la iveală material ştiinţifice inedite contribuind la identificarea unor exemplare
unice de unităţi şi instalaţii , ateliere pentru sectorul muzeal în aer liber ce se organizează în Dumbrava Sibiului"; Idem,
Secţia de Etnografie şi artă populară, în „R.M'', nr. 5, 1964, p. 283.
26
Viaţa socială a satului transilvănean, delimitat de zona etnografică a Ţării Oltului a reprezentat obiectivul unei ample
investigaţii sociale şi antropologice, elaborată şi afirmată, prin metodele şcolii gustiene de către Cornel Irimie, în lucrarea
sa de doctorat, Relaţiile intersăteşti în Ţara Oltului, veritabil model de investigaţie sociologică.
21
Cornel Irimie,AdouaConferintăeuropeanăde lucru a muzeelor în aer liber, în „R.M.", nr. 2, 1968, pp. 45-47.
28
Mircea Martin, Controlul conştiinţelor (I- III), în „România literară", nr. 48, 49, 50, 2008, pp. 4-5. În septembrie 1971 , prin
Decretul 301 al Consiliului de Stat, a fost înfiinţat Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste-C.C.E.S, care.a avut drept
structuri subordonate locale comitetele de cultură şi educaţie socialistă la nivel de judeţe, municipii şi oraşe . In noiembrie
1977, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste a fost reorganizat potrivit hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 28-29
iunie, 1977 tot în baza unui Decret al Consiliului de Stat (nr. 442). Simultan aproape, în decembrie 1977, a fost emis şi setul
de decizii privind desfiinţarea Comitetului de Stat pentru Presă şi Tipărituri (Decretul 472), modificarea Legii Presei
(Decretul 471), reorganizarea Radioteleviziunii Române (Decretul 473) şi a Agenţiei Române de Presă, Agerpres
(Decretul 4 74).
29
Legea numărul 27 din 28 decembrie 1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi
a comitetelor locale de cultură şi artă în „Buletinul Oficial", (B.O) nr. 114 din 29 decembrie 1967. De exemplu, în perioada
1950-1965, Ministerul Culturii a fost reorganizat de patru ori. Astfel, în anul 1950 Ministerul Artelor şi Informaţiilor a fost
divizat în mai multe „comitete pe domenii bine delimitate" cu statut de ministere care funcţionau pe lângă Consiliul de
Miniştrii , după modelul institutional sovietic. Trei ani mai târziu, comitetele au fost unificate sub conducerea unui singur
Minister al Culturii condus de C_onstanţa Crăciun, divizat pe direcţii cu diferite.sarcini. În anul 1957, Ministerul Culturii
avea să fuzioneze cu Ministerul lnvăţământului, luând astfel naştere Ministerul lnvăţământului şi Culturii. După cinci ani
de existenţă, această structură instituţională a fost din nou divizată în Ministerul Învăţământului şi Comitetul de Stat pentru
25
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Monumentelor Istorice, U.C.E.C.O.M.-ului, ş.a. Era asigurată, totodată, mult clamata transparenţă
invocată de autorităţile vremii. Asemenea informări de presă aveau, concomitent, rolul de a ilustra
31
metodele evoluate de lucru, aplicate de echipa lui Cornel Irimie •
Problemele relative la amenajarea peisagistică, deopotrivă cu acelea legate de conservarea
monumentelor aduse din situ, chestiuni legate de organizarea interioarelor sunt doar câteva dintre
direcţiile de dezbatere prioritare pentru specialiştii prezenţi în muzeu.
Prin chiar prezenţa lui Lucian Roşu, redactor al oficiosului C.S.C.A., prin „Revista Muzeelor" se
asigura o informare către public şi autorităţile din domeniul culturii, asupra stadiului de evoluţie a
M.T.P.dinSibiu.

30

Cronicile de sinteză ale periodicului „Cibinium"

Cronica sfârşitului fiecărui număr al „Cibiniumului" reprezenta o sinteză asupra etapelor şi
lucrărilor ce marcau evoluţia Muzeului Tehnicii în primul deceniu, 1956-1965. Exemplul cronicii din
anul 1966 (de altfel, cuprinsă în primul număr bilingv al publicaţiei) utilizând un limbaj accesibil şi o
viziune sintetică surprinde activităţile ştiinţifice şi de implementare întreprinse în vederea debutului
2
muzeai3 •
Redăm mai jos câteva dintre informaţiile care conturau începutul muzeului din Dumbravă:
cercetările derulate între 1957 şi 1960, în Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova şi Banat ce au scos
la iveală instalaţii şi materiale ce demonstrau tocmai necesitatea urgentării lucrărilor de amenajare
expoziţională în aer liber, sesiunile de lucru alături de specialişti din ţară, în vederea elaborării planului
tematic, începerea lucrărilor de amenajare odată cu anul 1961, după intrarea terenului din Dumbrava
Sibiului în folosinţa muzeului (transferul primelor două cabane din Păltiniş, în spaţiul viitorului muzeu)
achiziţionarea primelor nouă unităţi în anul 1963, alături de cercetările expediţionare ale membrilor
Secţiei de Artă Populară, în Moldova, în Dobrogea, pe valea Sebeşului şi pe valea Gurghiului, cele 6
unităţi achiziţionate în anul 1965 şi evident ansamblul de măsuri de amenajare peisagistică, de
conservare şi restaurare a instalaţiilor reconstruite sau în curs de reconstrucţie •
Anul 1968 marca apariţia unui nou număr al revistei „Cibinium", iar cronica evenimentelor
muzeale era publicată de aceeaşi Olga Mărginean. Se detaşează, din concreteţea relatării de tipul
jurnalismului cultural, chiar intensitatea cu care avansau demersurile de cercetare, identificare şi
reconstrucţie a instalaţiilor tehnice. Autoarea trece în revistă campaniile de cercetare din perioada
1967-1968, derulate în judeţele Sibiu, Mureş, Alba, Suceava, Măneşti sau Caraş Severin, în vederea
34
completării elementelor de interior pentru instalaţiile din sectoarele tematice • De asemenea, se insistă
pe evidenţierea elementelor inovatoare, ca metode în cercetarea de teren. Realizarea primului film
etnografic despre moara cu „dube" din zona Fânaţe-Bihor şi, deopotrivă, a unui film despre Muzeul
33

30
31

Informare către Ager Press, în A.Ş. a Muzeului ASTRA, Fond S. „C. Irimie", dos. 34/ 1964, f. 259, passim.
Ibidem, f. 260. Acelaşi raport de presă subliniază importanţa utilizării filmului ca metodă de cercetare
etnografică. O suită de alte articole şi chiar scenarii de filme etnografice reconfirmă preocuparea continuă a lui
Cornel Irimie, pentru ceea ce se numea antropologia vizuală, ca ramură absolut novatoare în instrumentarul de
cercetare a etnografiei.

Cronica realizărilor anuale din „Cibinium", devenea, astfel, o modalitate de informare a publicului de specialitate asupra
evoluţiei ştiinţifice şi organizatorice a Muzeului Tehnicii Populare. Ea ilustra deschiderea publicaţie spre un tip de
comunicare specifică mediilor academice.
33
Olga Mărginean, Cronica anilor 1956- 1966 privind înfiinţarea şi organizarea Muzeului Tehnicii Populare, în
„Cibinium". „Studii şi materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului" (ediţie bilingvă), Sibiu, 1966,
pp.142-145 .
34
Ibidem; Eadem, Cronica privind activităţile de cercetare şi organizare a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului pentru perioada 1966 -1967, în „Cibinium". „Studii şi materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului" (ediţie bilingvă), Sibiu, 1968, pp. 227, passim.
32

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

um

Lucian ROBU, Adrian ALEXE

Tehnicii Populare reprezenta un pas consolidat, în ceea ce privea noile direcţii ale investigaţiei
etnografice. Anul 1967 însemna şi debutul lucrărilor de amenajare a staţiei de carantină, a spaţiului
35
depozitelor de conservare •
Tot sub forma unei cronici sinteză, în anul 1978, Corneliu Bucur realiza un material informativ
(ce va fi preluat ulterior sub diferite forme de presa sibiană) asupra activităţilor de cercetare ştiinţifică,
derulată între anii 1974-1977, în strânsă relaţie cu activitatea de reconstrucţie şi conservare a
patrimoniului 36 • Articolul evoluează polidirecţional, punctând: prezentarea şi evaluarea principalelor
direcţii de cercetare ale specialiştilor muzeului, incursiunile muzeografilor pe teme legate de
completarea inventarelor de interior ale monumentelor, studierea fenomenelor remanente de cultură
populară într-o paradigmă sociologică, sinteza activităţilor de documentaţie tehnico-ştiinţifică privind
problema transferului şi reconstrucţiilor de instalaţii şi monumente, cronica activităţilor ştiinţifice şi
prezentarea primelor modalităţi de popularizare a patrimoniului ştiinţific al Muzeului din Dumbrava
38
Sibiului •
37

Presa politică, locală şi regională şi raportarea la imaginea Muzeului Tehnicii Populare
Activitatea de fundamentare a noului muzeu a generat interes permanent şi implicare din partea
factorilor politici locali şi naţionali. Tocmai de aici rezulta interesul permanent al presei şi evident al
organelor de monitorizare şi cenzură, pentru fenomenul de dezvoltare a noii secţii a Muzeului
Brukenthal.
Monumentele noi sau chiar campaniile de cercetare soldate cu identificare de instalaţii corelate
planului tematic al M.T.P., alături de parcurgerea unor etape de organizare muzeală constituiau
„subiecte de presă". „Flacăra Sibiului", denumirea din anii '50 a „Tribunei Sibiului", relata publicului
sibian despre valorile de patrimoniu tehnic, cu care vizitatorul putea intra în interacţiune. De exemplu,
reconstrucţia în sectoarele expoziţionale a monumentelor şi instalaţiilor specifice satului gorjean
constituia un argument temeinic, în jurul căruia, Ştefan Palada construia un succint discurs etnografic
de prezentare 39 pentru cotidianul „Tribuna". Acelaşi Ştefan Palada, într-un articol realizat pentru
cotidianul „Drum Nou" fixa importanţa naţională a Muzeului Tehnicii Populare, pentru cunoaşterea
istoriei şi creaţiilor de tehnică ale unui popor. Articolul genera argumente suplimentare în ceea ce privea
interesul publicului străin pentru capacitatea de creaţie a poporului român, demonstrată tematic în
40
cadrul expoziţiei în aer liber • Era subliniată o serie de date statistice ce vizau specificul dezvoltării
41
muzeului, pentru deceniul 1971-1981 • Ştefan Palada sublinia sistematic dimensiunea socială şi
educativă a muzeului, în special pentru o asimilare solidă a trecutului naţional. Se remarcă inexistenţa
utilizării termenului de civilizaţie românească.
Ibidem, p. 532. Articolul ne oferă succinte date cu privire la activităţile de amenajare hidrotehnică şi de amenajare a aleilor
de acces spre monumentele muzeale.
36
Corneliu Bucur, Activitatea de cercetare ştiinţifică şi organizare expoziţională la Muzeul Tehnicii Populare în perioada
1974-1977, în „Cibinium". Studii şi materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului (ediţie bilingvă),
Sibiu, 1978, pp. 399 -405; Idem, Muzeul Tehnicii Populare la un deceniu de la încep erea organizării sale, în „R.M.", nr. 3,
Bucureşti, 1974, pp. 23-25.
31
Ibidem. Accentul se pune pe ilustrarea metodelor modeme de cercetare utilizate la elaborarea Atlasului Etnografic, dar şi
pe prezentarea metodei filmului documentar ca opţiune definitorie în cercetarea etnografică . Inclusiv presa culturală
naţională va disemina, în anii '70 aspecte relative la folosirea metodei filmului, ca apanaj al instrumentarului de cercetare
etnografică a specialiştilor MTP.
38
Cornel Irimie, (coord.) Muzeul Brukenthal. Mic ghid Turistic, Sibiu, 1971, pp. 9-25, passim.
39
Ştefan Palada, Monumente de cultură populară din judeţul Gorj în Muzeul Tehnicii Populare (material pentru ziarul
„Tribuna"), în A.Ş a Muzeului ASTRA, Fond S. „C. Irimie", dos. 85, 1970, f. 2.
40
Idem, Din activitatea Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului (material de presă pentru oficiosul P.C.R.
Braşov, „Drum Nou"), înA . ŞaMuzeuluiASTRA, FondS. „C. Irimie", dos. 98/1971, f. 21.
41
Idem, Noutăţi în Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului (material pentru ziarul „Drum Nou"), în A.Ş CNM
ASTRA, F. S. „C. Irimie'', dos. 98/ 1971 , f. 26.
35
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Un alt articol pentru cotidianul „Tribuna" evidenţia, de această dată şi rolul de coagulant ştiinţific
al M. T.P, atât pentru specialiştii români, cât şi pentru cei străini. Un exemplu de emulaţie ştiinţifică
oferit de articol invoca colocviul internaţional din anul 1966, care, la rândul său, pe lângă clarificările
planului tematic a generat apariţia primului număr al publicaţiei bilingve „Cibinium". De asemenea,
activitatea de îmbogăţire a colecţiilor muzeale, prin cercetări şi achiziţii din comunităţile studiate era
adusă în atenţia publicului ştiinţific, dar şi a celui vizitator, evident, tot prin prisma informărilor de
presă • Informaţii despre evoluţia muzeului din Dumbrava Sibiului se orientau şi către mediile
sindicale comuniste, fiind subliniată importanţa spaţiului muzeal pentru destinderea şi promenadele
reprezentanţilor „clasei muncitoare". În consecinţă, revista „Munca" publica informări, corespondenţă
de presă vizavi de mişcarea muzeistică sibiană. O atenţie sporită se acorda prezentării patrimoniului
muzeal, în limba minorităţii germane şi maghiare (termenul consacrat în epocă fiind acela de minorităţi
conlocuitoare), tocmai acesta fiind faptul determinant pentru publicarea unor materiale de presă în
43
44
revistele „Neuer Weg" şi „Forschungen zur Volks- und Landeskunde" , prima revistă fiind tribuna de
propagandă a Secţiei C.C al P.M.R/P.C.R., adresată minorităţii germane din România, cea de a doua,
fiind tocmai o revistă academică a Institutului Academiei Române de la Sibiu. Un astfel de articol
amplu era elaborat pentru cotidianul „Neuer WEG" de către Cornel Irimie; se remarcă multitudinea
detaliilor etnografice şi cele de istorie a tehnicii, dar sunt vizibile şi cele din sfera conceptului, deja
modem, de marketing şi de propagandă culturală. Autorul punctează şi faptul că muzeul va ilustra în
mod temeinic şi aspectele de istorie a tehnicii ce caracterizau existenţa seculară a minorităţii germane
din România.
42

Concluzii
Printr-o susţinută şi diversă activitate publicistică, Irimie şi colaboratorii săi muzeali ofereau
permanent autorităţilor decidente ale perioadei, argumente ştiinţifice şi organizatorice ce susţineau
importanţa fundamentării şi consolidării noului Muzeu al Tehnicii Populare.
Dincolo de exigenţele impuse de ideologie, articolele şi creaţiile de presă ale lui Cornel Irimie şi a
specialiştilor M. T.P. se delimitau de tirade propagandistice, insistând pe reliefarea adevărului ştiinţific.
De asemenea, în bună măsură, presa locală şi regională, culturală sau politică a relatat corect şi coerent
etapele dezvoltării expoziţiei în aer liber. Publicaţiile periodice cu specific cultural, între care un rol
determinant îl avea revista Cotidianul au putut disemina, în mediile academice ale anilor '60, '70
rezultate ale cercetării etnologice care au constituit baza teoretică a tematicii muzeale.
Relaţia cu presa, gestionată extrem de constructiv de către Cornel Irimie, a putut permite
reliefarea multor elemente ce defineau instrumentele şi conţinuturile ce caracterizau metodologia
ştiinţifică aplicată de echipele muzeului sibian.

ldem, Noi valori etnografice al muzeul Brukenthal, în A. Ş. a Muzeului ASTRA, Fond S. „C. Irimie'', dos . 98/1 971 , f. 34.
William Totok, Germanii din Ro mania între nazism şi stalinism , în „Observator cultural'', nr. 198 din 9 decembrie, 2003, p.
4. „Neuer Weg" (în română „Drum Nou„) a fost un cotidian central de limba germană, finanţat de stat, care a apărut în
România în perioada 1949-1992, fiind destinat minorităţii germane din România. Editarea ziarului „Neuer Weg" a fost
iniţiată în 1949 de Comitetul Antifascist German. Primul număr a apărut în 13 martie 1949. Ziarul apărea de şase ori pe
săptămână. La sfârşitul anilor 1950 şi în anii 1960, tirajul era de circa 60.000 de exemplare. Apogeul l-a atins tirajul în
1964, cu 80.000 de exemplare. Misiunea politică principală a ziarului era atragerea cititorilor spre edificarea unei societăţi
socialiste. Ziarul era direct monitorizat de Direcţia de Presă a Comitetului Central al P.C.R. şi, la fel cu toate celelalte
publicaţii , era supus cenzurii. Redacţia avea sediul în Bucureşti, cu reprezentanţe în unsprezece oraşe ale României.
44
Fiind una dintre cele mai importante publicaţii culturale din mediul minorităţii germane, apariţia revistei ştiinţifice a fost
amânată până în iunie 1957, iar primul număr a văzut lumina tiparului în 1958. Astfel, „Forschungen zur Volks-und
Landeskunde" devenea singura şi unica revistă în limba germană a Academiei Republicii Populare Române.
42
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Promovarea imaginii externe a muzeului din Dumbrava Sibiului, deopotrivă a patrimoniului
material-tehnic, s-a realizat prin intermediul relaţiilor publicistice cu revista de propagandă externă
„Tribuna României"; articolele-interviu, scrise de Cornel Irimie, ilustrau cele mai importante achiziţii
patrimoniale, dar şi investigaţiile etnologice ce au stat la baza dezvoltării sectoarelor tematice. La fel de
accentuată de către materialele de presă este şi dimensiunea educaţională a instituţiei muzeale, fiind
prezentate viziuni de pionierat cu privire la rolul educaţiei, în raport cu „masele". În subtextul
materialelor de presă elaborate de Cornel Irimie este evidentă şi reabilitarea limbajului sociologic de tip
gustian, un pionierat în contextul cultural al perioadei la care ne raportăm .
Publicistica specialiştilor din cadrul Muzeului Tehnicii Populare în general şi discursul de presă
al lui Irimie, în special, reprezintă un subiect cu amplu potenţial de explorare ce va fi dezvoltat în sinteze
viitoare.
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