INFORMAŢII

CUPRINSE
1N PAGINILE REVISTEI FAMILIA
(ser. I-a: 1865-1906) CU PRIVIRE LA
COLECŢII ŞI MUZEE DE ISTORIE NATURALA
de
MIRCEA I. PAINA

Revista cu atît de sombolicul titlu „Familia' a fost editată de către
bihorean Iosif Vulcan între anii 1865-1906, această primă serie
apărînd deci neîntrerupt timp de 42 de ani. Actualul ei redactor şef, poetul Alexandru Andriţoiu, arată că: ,,noua deschidere a politicii noastre
culturale proaspăt legiferată spiritual de Congresul al IX-lea - ,,Familia"
fiind prima revistă tipărită imediat după istoricul Congres". Cu ocazia
aniversării centenarului revistei în 1965 la Oradea, acad. Tudor Arghezi
arăta că: ,,victorioasa îndrăsneală a lui Iosif Vulcan, pornită în interesul
inteligenţii Românilor, pentru dezrobirea lor politică şi socială, îl aşează
lîngă Bălcescu". Cu aceleaşi
prilej acad. Victor Eftimiu arăta că Iosif
Vulcan „tradiţionalist şi democrat, progresist, fondatorul „Familiei", a anticipat preocupările epocii noastre şi prin sentimentele şi prin ideile lui,
care sînt ale noastre, ale zilelor de azi ... ".
Se ştie că Iosif Vulcan a militat în paginile revistei sale şi pentru
creerea unui muzeu naţional românesc în Transilvania. Astfel, Mihai Biju
arată încă în 1868 că: ,,un muzeu contribuie mult la cultura şi progresarea unui popor, crescîndu-i bărbaţi învăţaţi, patrioţi înflăcăraţi, conştiin
cioşi şi interesaţi înadins pentru înaintarea şi fericirea patriei şi a naţiu
nei lor". Apoi că: ,,pămîntul român în genere au contribuit mult la înavuţirea museelor străine, în specie la acelui din Viena şi Pesta. Trebuie să-mi
exprim părerea de rău că pînă acuma cele mai multe abjecte călătoriră
-şi se esportară în museele susamintite". Acest lucru este valabil după cum
ştim şi în ceea ce privesc colecţiile de istorie naturală. Noi ne-am propus
să prezentăm, deci, numai datele referitoare la colecţiile de istorie naturală, la muzeele de acest fel, la personalităţile mai modeste ori afirmate
deja în acest sens.
Iosif Vulcan, vizitînd muzeul de istorie naturală din Bucureşti în
1884, arată că „aici este museul de istorie naturală cu galeriile sale de zoologie şi mineralogie, arangiat cu mult gust, care inse - durere! - a îndurat mare perdere prin focul din primăvera trecută", muzeu aflat atunci
încă în palatul universităţii. Cît priveşte creşterea patrimoniului a colecţiilor prestigiosului muzeu în revistă se publică de asemenea mai
multe informaţii. Astfel, încă în 1869 se anunţă că „museulu istorico-naturalu din Bucuresci" s-a îmbogăţit cu „2 columne formate din marmure
• diverse", cît şi cu „o bucată de aur dintr-o baie din Transilvania". Se mai
cărturarul
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aceasta e una din cele mai frumoase din Europa şi că „apasă 35
de drachme". Într-o notă din 1872 revista îşi informează mai pe larg cititorii asupra creşterii colecţiilor şi anume că sala mamiferelor s-a îmbogă
ţit cu o panteră cumpărată de către dl. Romanovski. Sala păsărilor cu o
raţă de China, alta de Carolina, o lebădă neagră, toate trei donate de către
dl. Grigoriu Şuţiu, de asemenea cu alte mai multe păsări şi reptile (un
Steliane şi un crocodil), vînate în Egipt de către dl. N. C. Şuţiu şi preparate în laboratoarele proprii ale muzeului. Se mai menţionează la grupa
peştilor doi peşti zburători. O altă donaţie este menţionată în anul 1879
şi anume o colecţie de antichităţi egiptene şi chineze, precum şi obiecte
pentru istoria naturală, donatorul fiind dr. G. M. Caradja din Cairo. Într-o notă din 1887 se arată că un român din Chile a trimis muzeului scheletul unei balene uriaşe, care a sosit în 4 lăzi la Galaţi. Presupunem că
este vorba de Iulius Popper. Ne bazăm această presupunere pe faptul că
încă în acel an nu înfiinţase serviciul poştal în Argentina şi ca atare corespondenţa, inclusiv coletăria, erau rezolvate în Chile. Cit îl priveşte pe
Ilarie Mitrea se arată într-un material din anul 1882 că acesta era medic
de clasa I-a în armata olandeză din Java şi că a venit într-un concediu
de 2 ani şi în ţară, la Răşinari şi la Sibiu. A stat cîteva săptămîni în muzeul din Viena pentru a clasifica o considerabilă colecţie de animale aduse
din insula Borneo: sute de şerpi, păsări şi alte animale. Se precizează că
unele sînt animale foarte rare, iar altele nu se mai află în nici un muzeu
european, Ilarie Mitrea colectînd materiale pînă pe la gura Tevei, loc pînă
unde nu a mai colectat nimeni. După cîteva săptămîni petrecute la muzeul din Viena, se arată că Ilarie Mitrea va veni la Bucureşti, unde va dona
colecţia muzeului de aici. ,,Acest fapt patriotic îi va cîştiga, fără îndoială, cel mai frumos titlu de recunoştinţă din partea naţiunii. Felicităm
deci pe bravul nostru compatriot pentru lăudabila stimă ce a conservat
patriei române şi pentru sacrificiile ce a adus pe altarul ei şi-i dorim ca
cer~l să-i lungească încă mulţi ani firul vieţii spre bucuria şi on6rea
iubitei nostre naţiuni". Într-o notă din 1894 se arată că Ilarie Mitrea
,,acuma medic primar la Macotar - capitala insulelor Celebes din Oceania, va sosi în curînd la Bucureşti spre a face ministerului instrucţiunii
publice un dar însemnat: mai multe animale şi plante oceanice" (adică
din Oceania n.n.). Cu un an mai tîrziu, în 1895, revista îşi informează din
nou cititorii asupra faptului că „Dl. dr. H. Mitrea, originar din Reşinari,
iar acuma locuitor în Viena, a dăruit secţiei zoologice a Museului din
Bucuresci o colecţie de pesci, reptile, amfibii şi crustacee adunate de dsa
în insulele Celebes şi Sumatra".
În anul 1868 încă, prezentîndu-se cititorilor lucrarea nou apărută a
lui Grigore Ştefănescu „Animalele antidiluviale", se arată că acesta era
profesor de geologie şi mineralogie la facultatea de ştiinţe din Bucureşti
şi director al muzeului de istorie naturală. Cu ocazia unei scurte prezentări a unei alte apariţii editoriale şi anume „Anuarul muzeului de geologie
şi de paleontologie" în 1897, se precizează din nou şi calitatea de director
al muzeului a lui Grigore Ştefănescu. Apoi, în 1904 de exemplu, Iosif Vulcan îşi informează cititorii revistei sale asupra faptului că Grigore Ştefă
nescu a prezentat în Academia Română o importantă comunicare asupra
rămăşiţelor lui Deinotherium gigantissimum, ,,cari reproduse în gips figurează azi în cele mai mari muzee din străinătate". A. P. Alexi precizează
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în 1881, viziiînd grădina botanică, faptul că prin bunătatea prof. Gr. Şte. fănescu a mai vizitat cabinetul zoologic şi mineralico-geologic al universităţii, şi aici văzînd colecţii bogate şi ordonate, impresionîndu-1 plăcut
mai ales colecţia de animale fosile din România. De asemenea mai precizează faptul că nu erau colecţii de insecte şi nici ierbar.
Privind o altă instituţie muzeală şi anume muzeul Bruchenthal, încă
din 1867 se dau mai multe informaţii, inclusiv pe o pagină întreagă imaginea clădirii acestuia. Printre altele se arată că aici s-a încurajat mult
dezvoltarea artei şi ştiinţei, că din cele „cinci clase" ale sale prima cuprindea biblioteca şi a treia era plină de minerale. A. P. Alexi vizitînd
muzeul în anul 1881 este impresionat de colecţia mineralogică, mai ales
de piesele de aur şi telur provenite din Ardeal, cît şi de colecţiile Societăţii transilvane pentru ştiinţele naturii. Cu o altă ocazie, în 1890, cînd
din nou se află la Sibiu, A. P. Alexi precizează că prin intervenţia lui
Bechnitz de la „Tribuna" ar fi avut acces la ierbarele societăţii, dar din
motive de boală şi încordare politică nu le-a mai vizitat.
Grădinile botanice, instituţii după cum se ştie cu colecţii atît vii cît
şi conservate, sînt de asemenea popularizate în revistă. Astfel, în 1875 se
arată că Titu Maiorescu, în calitatea sa de ministru al instrucţiunii publice, va înfiinţa două grădini botanice. Una în Bucureşti, în jurul palatului universităţii, numindu-l ca director pe D. Brândză şi alta la Iaşi, în
grădina universităţii, numindu-l ca director pe dr. Ch. Buicliu. În anul 1881
grădina botanică din Bucureşti, încă în formare, a fost vizitată prin· bună
voinţa dr. D. Brândză, de către A. P. Alexi. Acesta precizează că „grădina
este bine şi cu gust împărţită, are un grădinar francez ... " şi că „numai
un defect are, este prea mică". Pledează în articol pentru extinderea ei şi
pentru înfiinţarea grădinilor botanice şi pe lingă şcolile din învăţămîntul
mediu. Cu aceiaşi ocazie mai vizitează şi colecţiile grădinii botanice, şi ea
nou înfiinţată, a Şcolii centrale de agricultură şi silvicultură de la Herăstrău, condusă de P. S. Aurelian. Aici A. P. Alexi, condus printre alţii
şi de profesorul de ştiinţe naturale, aminteşte şi colecţii de zoologie şi mineralogie. Tot în acelaşi an, 1881 deci, grădina botanică, situată în faţa
aripei din dreapta a universităţii, este vizitată şi de Petre Dulfu, grădină
în care cu puţin înainte se dezvelise statuia lui Ion Eliade Rădulescu. În
1884 revista anunţă că se va face o nouă grădină botanică la palatul de la
Cotroceni, scop în care (potrivit unei informaţii din anul următor) D. Brândză a fost însărcinat de guvernul român să viziteze diferite aşezăminte
botanice ale Belgiei. Anunţîndu-se moartea lui D. Brândză în 1895 se precizează printre altele că era „directorul admirabilului institut botanic, o
podoabă a Bucurescilor". A. P. Alexi, cu ocazia vizitei la Sibiu din anul
1881 menţionează şi „grădina agronomică" a seminarului teologic românesc.
Cît îl priveşte pe Florian Porcius, se arată că, acesta „a făcut colecţii
şi le-a prezentat lumii savante prin descoperiri valoroase", că era în relaţii de schimb cu toţi botaniştii şi că furia revoluţiei de la 1848 i-a atins
casa, devastîndu-i biblioteca şi ierbarul şi că apoi a adunat un nou ierbar
nu numai în Ardeal ci şi din alte ţări europene, şi acesta fiind foarte bogat, o parte dăruindu-l institutului botanic din Bucureşti. Cît priveşte
acest fapt, din păcate datele din revistă sînt contradictorii. Astfel, în anul
1884 în nr. 16 se arată că în urma incendiului de la Bucureşti, la insisten-
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ţele lui D. Brândză F. Porcius a consimţit să vîndă ierbarul compus din
· 10 OOO specii. In numărul 30 al revistei se arată că Porcius a vîndut ministerului instrucţiunii publice colecţia sa de plante cu suma de 5.000 lei,
ea cuprinzînd 6.000 de specii din flora aproape a întregii Europe şi în special cea a Transilvaniei.
O altă categorie de muzee, de colecţii, cele şcolare, de asemenea intră în atenţia revistei. Astfel, tot A. P. Alexi cu ocazia călătoriei din 1881,
înainte de a ajunge la Sibiu, trece prin Beiuş, exprimîndu-şi însă regretul că nu a putut vizita colecţiile ştiinţifice de aici. Intr-o notă din 1889,
fiind vorba tot de Beiuş, se precizează că „pentru colecţiunile naturale
dl. L. Richter a dăruit o culegere tipică de plante şi esotice ce constă din
600 cole". In anul 1881 Iosif Vulcan vizitînd Expoziţia română de la Sibiu,
prezintă cititorilor colecţiile gimnaziului superior românesc din Năsăud,
expuse aici, printre care şf materiale de botanică, subliniind înalta ţinută
ştiinţifică şi estetică a acestora, meritul fiind al lui A. P. Alexi. Mai menţionează mulajele ca material didactic, iar la preparatele umede în spirt
menţionează paraziţi, peşti, reptile, cit şi un număr de 30 de păsări naturalizate de către tînărul cleric sibian Sabin Popoviciu de la seminarul andreian, care a donat şi o colecţie de plante uscate determinate, minerale,
roci etc. Cu aceiaşi ocazie, cit şi intr-un material din 1878, Iosif Vulcan
pledează cu mult zel asupra necesităţii colecţiilor de ştiinţele naturii în
procesul instructiv-educativ din şcolile româneşti.
Un valoros colaborator al revistei „Familia" a fost şi Simion Florea
Marian. Din numeroasele materiale publicate nu rezultă dacă a avut şi
colecţii. Înclinăm, măcar parţial, să presupunem că da, altfel fiind greu de
explicat competenţa cu care a adunat şi prelucrat folclorul botanic şi zoologic.
Într-o notă din 1882 se anunţă, după o informaţie preluată din „Românul", colectarea la Băneasa de către baronul Hopfgarten şi Kaufmann
din Viena, a mai mulţi saci cu pămînt, fiind interesaţi de insectele microscopice (cu siguranţă şi alte grupe de animale, n.n.), după care au vizitat
şi muzeul dlui Lt. Papazoglu. În anul 1898 se anunţă un grup de şase persoane, tot din străinătate, care urma să facă o excursie de studiu pe Dunăre, pentru a cerceta fauna bălţilor din zona Ezerul Călăraşilor, Oltina,
Rasova şi Topal, însoţiţi de Gustav Hoffman, ornitolog din Praga, de Francisc Svartz şi de dr. Grigore Antipa, în calitatea sa de inspector general
al serviciului pescăriilor.
l De asemenea în revistă se mai menţionează Jardin de plants şi Muzeul de istorie naturală din Triest, care urma să cumpere un peşte monstru: Orthagoriscus mola, de 3 m şi peste 4 tone.
Desigur că Iosif Vulcan, cu proprietatea sa cea mai de preţ - revista
.,Familia" nu şi-a făcut un program în sine şi de preocupări muzeografice.
Totuşi, în cei 42 de ani de apariţie, deci, ai revistei, în cea de a doua jumătate a secolului trecut şi primii ani ai secolului nostru, a reuşit, credem, cel puţin să popularizeze şi aceste probleme, motiv în plus, dacă ar
mai fi nevoie, de o profundă recunoaştere. Membru al Acadameiei Române, sincer patriot şi progresist, a mi]itat pentru păstrarea fiinţei naţionale şi prin mijloacele muzeografice. In încheiere ne permitem să afirmăm că în primul rînd acest merit îi aparţine personal, prin calitatea sa
de fondator şi conducător - ,,proprietar" al revistei. Cu un prilej memo-
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rabil din viaţa sa personală, aflîndu-se tot în Bucureşti, arăta: ,,Cât de
mult am vrut să lucrez pentru naţiunea mea şi cât de puţin am făcut! Dar
m'a mângăiat convicţiunea că i-am dat partea cea mai bună a sufletului.
Puţin a primit de la mine, dar i-am dat tot ce am avut". Muzeele, păstră
toare, poate cele mai chemate, a trecutului cît şi a prezentului, credem că
trebuie, deci, să-i fie recunoscătoare şi din punctul de vedere al problemei prezentate în materialul de faţă.
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