EVOLUŢIA INTERESULUI ~ENTRU COLECŢl9NAREA

PIESELOR ETNOGRAFICE IN A DOUA JUMATATE A
SECOLULUI AL XIX-LEA SI
PRIMA PARTE A
I
SECOLULUI AL XX-LEA IN ORADEA ~I BIHOR (I)
A

lacinta Chiriac
1. Evoluţia interesului pentru colecţionarea pieselor etnografice în a
doua jumătate a secolului al XIX-iea şi prima parte a secolului al XX-iea.
Propuneri de valorificare muzeală
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, mai precis la 6 noiembrie
1861, George Bariţiu "propune comitetului central al Astrei, asociaţie românească (n.n.) - recent înfiinţată, să se ocupe de adunarea inscripţiilor
şi monedelor antice, abundente în Transilvania, precum şi a documentelor,
a materialului folcloric, preconizînd chiar iniţierea investigaţiilor
etnografice asupra portului şi locuinţelor ţărăneşti."'
Redactorii revistei Familia au relatat, la rândul lor, despre interesul
manifestat în cadrul Imperiului Austro-Ungar pentru cercetarea etnografică.
În anul 1884 se aminteşte, într-o notă, că moştenitorul tronului de la Viena,
Rudolf, a iniţiat scrierea unei lucrări etnografice despre toate popoarele
monarhiei austro-ungare şi a convocat la sine câţiva literaţi, arhitecţi, pictori
şi ziarişti ca să discute "planul intreprinderii". Ştirea a fost preluată şi de ziarul
"Viitorul", care aminteşte că şi un literat român a fost invitat să "conlucreze la
aceasă carte" 2, fără ca să se precizeze numele acestuia.
Primul număr al revistei Familia din anul 1890 anunţa organizarea
Congresului de etnografie la Bucureşti: " ... având acceptul prealabil al d-nilor
Castelor (Spania), Jules Simon (Francia) (... ). S-au primit numeroase adeziuni
din Ungaria, Austria, Italia, Germania şi Rusia. O parte din membrii secţiunii
române s-au adunat la d-l Urechia şi au luat măsuri de pregătire. Congresul se
va ţine în luna lui octombrie" 1 a acelui an.
În cadrul revistei Familia s-au publicat descrieri ale unor aşezări rurale,
inclusiv ale preocupărilor locuitorilor acestora. Unul din satele pe care l-a
vizitat Iosif Vulcan în 1868 este Nicula, la o jumătate de oră de Ghela, " ... loc
renumit de unde se provedu (împodobesc n.n.) atîtea biserici române cu
icoane.(. .. ) în Nicula mai toţi sătenii sînt artişti " 4 • Redactorii revistei sunt, de
' Viorel Faur, Precedente muzeistice în viaţa culturală a românilor bihoreni, în Centenar
muzeal orădean, Oradea, 1972, p.55
'Ioan Godea, Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1864-1900), în Centenar
muzeal orădean,Oradea, 1972, p. 453
' Ibidem, p. 453
'Ibidem, p.454
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asemenea, interesaţi de arhitectura caselor transilvane, a bisericilor din
Bihor, de pictura acestora. Apoi, un interes deosebit ii au
pentru "meşteşugurile artistice populare" 5 precum: olăritul, ţesutul, dogăritul,
plăpumăritul, împletiturile din nuiele, prelucrarea fierului. Referitor la acest
ultim meşteşug se precizează: "La Vaşcău, localitate deosebit de importantă
în întreg evul mediu pentru prelucrarea fierului, în 1872, locuitorii "lucră
ferul, oale, sumane... "'fi. Mai mult chiar, se precizează că obiectele datorate
meşterilor locului luau şi drumul târgurilor, cum ar fi: Tîrgul de fete de la
Găina, Târgul "de dat" de pe Muntele Călineasa sau renumitul Tîrg al moşilor
Maramureş, Oaş,

din

Bucureşti.

Un ah subiect des întâlnit în articolele revistei este botanica populară.
Dar şi mai des apar articole despre "medicina populară, importanţa şi locul ei
în viaţa poporului român, - despre (n.n.) - credinţe, datini şi obiceiuri legate
de practicarea acesteia ... " 7• Tot în paginile revistei Familia sunt publicate
articole ale unor etnografi ai secolului al XIX-iea, precum Simion Mangiuca ,
care a scris Studii limbistice, lucrare în care sunt explicaţi o serie de termeni
etnografici şi se insistă asupra etimologiei acestora. De altfel, autorul a mai
tipărit o lucrare intitulată Cincizeci de etimologii de cuvinte bănăţeneşti de

origine

română

care nu sânt introduse în dictionar.

În anii de după primul război mondial ş{ alte societăţi, asociaţii şi-au
arătat interesul pentru colecţionarea de obiecte etnografice şi expoz iţii.
Mai cu seamă lumea românească a întreprins mult în acest sens, cu scopul
de a pune în valoare civilizaţia ţărănească românească din acest areal,
mai puţin sau aproape deloc cercetată şi reprezentată în expoziţii înainte
de 1918, datorită interdicţiilor impuse de puterea de atunci. La Beiuş "s-a
arajat cea dintîi EXPOZIŢIE ETNOGRAFICĂ DE ARTĂ POPULA RĂ
ROMÂNEASCĂ din Bihor de către Reuniunea femeilor române din Beiuş.
Această expoziţie este deschisă între 7-13 Nov. 1926 la Oradea, iar între
15-20 Novembrie la Beiuş." 8 După închiderea ei obiectele au fost
cumpărate de primarul oraşului Oradea, George Tulbure, care dorea
înfiinţarea unui muzeu etnografic al municipiului, ce urma să ex iste pe
lângă Biblioteca publică a municipiului . Actul întocmit la "15 noemvrie
1926"9 este urmat de o listă de inventar, care se află în Arhiva Bibi iotecii
Judeţene Gheorghe Şincai, dosar nr. 22, filele nr 347-350, unde descoperim
numărul obiectelor (cca. 141 ), denumirea lor, meşterul şi comu na de
origine a acestora. (Anexa 1)
Este obligatoriu să amintim aici şi strădaniile unui grup de intelectuali
orădeni şi bihoreni care au întemeiat, la 23 iunie 1929 Casa Naţională a

s Ibidem, p. 455
"Ibidem
' Ibidem, p. 456

• Angela Selegian Butean, Din podoabele Bihorului, Tiparul tipografiei şi librăriei "DOINA"
Beiuş, 1926, p. 4
• Arhiva Bibliotecii JudeJene Gheorghe Şincai , Dos;Jr nr. 22, fil.i nr 3'16.)
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Bihorului şi care şi-au propus, la rândul lor, înfiinţarea "unui muzeu
etnografic al frontierei de vest" 10 • Pe lângă aceasta, se dorea "reînvierea
portului naţional şi înfiinţarea unei şcoli de muzică pentru adunarea şi
prelucrarea motivelor româneşti din cântecele populare. Activitatea Casei
Naţionale era gândită a se desfăşura în 7 secţii, din care primele 3 erau:
Secţiunea pentru Cultură şi propagandă Naţională, Secţiunea pentru
Etnografie şi Secţiunea pentru muzică naţională" 11 • Casa Naţională a primit
de la primăria oraşului palatul de pe strada Republicii nr. 13, unde dorea
să ofere spaţiu şi celorlalte asociaţii şi instituţii de cultură româneşti din
Oradea, cum ar fi: Astra, Societatea celor Trei Crişuri, Hi/aria, Reuniunea
femeilor din Bihor, ş.a.
În ceea ce priveşte preocupările etnografice, se afirma necesitatea
creării unui muzeu "nu numai pentru a arăta trecătorilor străini pe la noi
ceea ce constituie particularul acestui colţ de ţară ci şi pentru a cunoaşte
noi înşine frumuseţile ce le ascunde acest judeţ şi prin cunoaşterea lor a
ne întări conştiinţa naţională." 12
Muzeul Casei Naţionale era plănuit a lua fiinţă în primăvara anului 1932
în clădirea din faţa prefecturii, actualul muzeu Ady Endre, cu scopul de a
prezenta obiecte de "port ţărănesc, instrumente de muncă lucrate în lemn,
fier, piatră de locuitorii judeţului, jucării, leagăne, paturi, scrinuri sculptate
care puteau împodobi sălile unui muzeu etnografic." 13
Colecţia Casei Naţionale a Bihorului ajunsese să fie formată din 49 de
obiecte achiziţionate pentru Astra, în aprilie 1930, din 22 de gospodării
aparţinând localităţilor Poienii de Sus şi Pietroasa, vechi centre etnografice.
Între ele erau 4 salbe de mărgele, 9 catrinţe de lână şi mătase, 1 faţă de masă,
17 ştergări, 3 cămăşi, un suman bărbătesc, 4 furci de lemn, 1 ladă de lemn probabil pentru zestre - etc." 14 Referindu-se la Astra, raportul Casei Naţionale
pe anii 1931-1932, preciza: "Astra Bihariei, bătrâna şi viguroasa asociaţie
culturală, ... ,îşi va deschide aici începutul de muzeu românesc bihorean. 1115
Între anii 1930 - 1933 obiectivele majore ale Casei Naţionale au fost
găsirea unui local pentru expoziţie şi îmbogăţirea colecţiei cu piese etnografice:
"Obiecte de port bărbătesc şi femeiesc căutând a achiziţiona costume complecte
din portul cel mai caracteristic şi pitoresc din fiecare plasă, ca astfel unitar să
putem prezenta vizitatorilor caracterul general al Bihorului românesc. (... )
Obiecte de casă, feţe de perină şi de masă, învelitoare de pat şi ştergare, cele
mai vechi şi caracteristice (. .. ) obiecte casnice ca blide de lemn şi de ceramică,
linguri, bite, lingurare, blidare, colţare, cleşte de spart alune, mici butoiaşe,
furci de tors. Din viaţa ciobănească au fost menţionate costumele, bitele
10
Ioan Popovici, Virgil Maxim, Muzeu Casei
muzeal orădean, Oradea, 1972 p. 87
11
lbidem
12
Ibidem, p.88
"Ibidem
"Ibidem
"Ibidem

Naţionale

a judeţului Bihor, în Centenar
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înflorate şi împestriţate, fluierele, lingurile, găleţile pentru muls, formele pentru
turnat caş, sărăriţele, blidele, ploscu!ele, cîntarele, obiectele de vindecat
animalele. S-au mai indicat icoanele vechi, cruci de lemn, sculpturi, cărţi
vechi, prapori, vederi din viaţa de la ţară ... " 16 Ca locaţie, Consiliul ~e
administraţie al Casei Naţionale s-a stabilit la etajul unu al palatului său. ln
anul 1932 s-a aprobat ca Reuniunea femeilor române din Beiuş să expună,
într-o vitrină, piese de artă ţărănească.
La data de 20 ianuarie 1934 se anunţa de către Consiliul de administraţie
că "s-au pus bazele unui muzeu al Casei Naţionale în fosta sală de şedinţe,
17
••• " • La acea dată colecţia era formată din: 49 obiecte ale Astrei, 101 obiecte
ale Primăriei. La Bibliotecă s-a găsit un alt inventar datat 15 noembrie 1933,
în care sunt trecute 101 obiecte cu denumirea lor (sus stg. "Ad. nr. 29/1933
Bibi."). Pe verso este scris următorul text: "Am primit toate obiectele luate în
inventar pe seamă Muzeului etnografic a Casei Naţională.- Oradea, la 13 lan.
1934 Canea adm Casei Naţ. 18 (Anexa 2) Sunt incluse colecţiei şi 3 ştergări din
Tămaşda şi lanoşda, lucrate în anii 1885-1891, donate de administratoru l
Casei Naţionale, 1O tablouri şi diplome din colecţia dirijorului Hilariei, N icolae
Firu, precum şi trei tablouri pictate de artistul Andriţoiu din Vaşcău 1 q.
1934 a fost cel mai rodnic an din existenţa Casei Naţionale. Pri măria
a donat muzeului 18 obiecte, respectiv 4 sumane, 3 cojoace şi 3 cămăşi.
La data de "28 mai 1934, în prezenţa fostului ministru al Instrucţiun ii
Publice, sosit la Oradea cu ocazia serbărilor prilejuite de aniversarea a
150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Normale Române Unite şi de inaugu rare
a noului local, ... are loc deschiderea festivă a muzeului". 20
După deschiderea oficială a muzeului numărul donatorilor creşte
simţitor, printre alţii un avocat din Vaşcău donează un cimpoi, un
locotenent din regimentul 86 infanterie donează printre altele un sigiliu
din lemn, al lui Ştefan cel Mare. Dr. Aurel Lazăr "dăruieşte muzeului masa
de scris istorică pe care s-a redactat actul solemn citit de Alexandru Va ida
Voivod în parlamentul maghiar în 1918 şi steagul re care a jurat Consi liul
Naţional şi care a fost dus la adunarea de la Alba lulia." 21
Preocupările cu valoare muzeală ale Casei Naţionale încep să se extindă
de la etnografie la istorie, numismatică, arheologie, cu scopul de a releva
specificul acestei zone. În ceea ce priveşte colecţia etnografică a Casei
Naţionale, în raportul pe anul 1934 se menţionează: " ... o înfăptuire reală
este colecţia etnografică (... ) Prima în felul ei pe plaiurile noastre şi aşa cum
se prezintă astăzi ... a trezit admiraţia tuturor care au binevoit să ne onoreze
cu vizita lor ... " 22
"' Ibidem, p.89
Ibidem

17

•• Arhiva Bibliotecii Judeţene Gheorghe ~incai, Dosar nr. 24, fila 151
'"Ioan Popovici, Virgil Maxim, op. cit., p.90
0
'
Ibidem
"Ibidem,
22
Ibidem, p. 91
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O realizare remarcabilă a Casei Naţionale pentru anul 1935 este
participarea la expoziţia internaţională de păpuşi de la Strasbourg (4-30
noiembrie 1935), unde se trimit şi costume populare româneşti din Râşnov
şi Bran, un costum bărbătesc şi unul femeiesc, port românesc din Bihor.
Exponatele au luat diploma de onoare. 23
În anul 1936 se achiziţionează fotografii având ca tematică viaţa de
la ţară, iar în 1937 se achiziţionează miniatura bisericii din Brădet şi
colecţia de fotografii etnografice ale unui profesor orădean. Se ajunge
astfel ca în 1936 colecţia să fie formată din 1108 obiecte, în afara celor
arheologice. De menţionat este faptul că din această colecţie fac parte
obiecte care s-au achiziţionat din localităţi situate pe văile Crişului Negru,
Crişului Repede, ca şi de pe Valea Barcăului, iar în ceea ce priveşte portul
popular s-au achiziţionat şi "costume naţionale ungureşti din Tărcaia şi
Borş" 24 •

Activitatea muzeului Casei Naţionale a continuat şi-n anii următori, dar
numai până în vara anului 1940, anul nefastului Dictat de la Viena. Din
cercetările de până acum nu se ştie ce s-a întâmplat cu bogata colecţie deţinută
de acest muzeu, primul muzeu de etnografie orădean care "a pus în evidenţă
frumuseţea şi valoarea artistică a etnicului nostru ... " 25 Din păcate, nu se ştie
nimic nici despre funcţionarea Casei Naţionale şi nici a muzeului acestuia.
De asemenea, despre Muzeul de Arheologie şi Istorie - din actele pe care leam cercetat până acum - nu avem nici o informaţie care să se refere la perioada
războiului.

2. Preocupări pentru înfiinţarea unui muzeu orădean şi pentru
tezaurizarea obiectelor etnografice până la crearea României Mari (1918)
În a doua jumătate a secolului al XIX-iea în întreaga Europă "se pornise
o campanie propagandistică ce viza alcătuirea de colecţii şi înfiinţarea de
muzee". 26 Înscriindu-se în acest curent, o parte a elitei intelectuale orădene a
hotărât în anul 1871, la iniţiativa lui Ludovic Gyalokay, să militeze pentru
înfiinţarea unei Societăţi de Arheologie şi a unui muzeu. Astfel că la 28 august
1872 27 a luat naştere "Societatea arheologică şi istorică a oraşului OradeaMare şi a judeţului Bihor" (... ) al cărui prim preşedinte a fost prefectul
judeţului." 28 Prefectura a pus la dispoziţia Societăţii două săli din localul
propriu, pentru depozitarea materialului adunat deja şi pentru organizarea

11

Ibidem
" Ibidem, p. 92
,s Ibidem, p.93
,. Viorel Faur, op. cit., p.55
"Toth Susana, Muzeul orifdean şi preocupările etnografice între anii I 872 - I 972, Centenar
muzeal orădean, Oradea, 1972 (în continuare: Toth. S., Muzeul... )
" Dr. Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Trecutul
prezentul şi administrarea lor, "Casa Românească", S.A., Bucureşti, 1922, p. 116
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unei prime expoziţii, care a fost deschisă publicului între 24 decembrie 1872
şi 24 ianuarie 1873.
Colecţia era formată în principal din obiecte şi documente istorice legate
de oraşul Oradea şi de comitatul Bihor. Dintre muzeografii orădeni, primul
care a înţeles importanţa achiziţionării de obiecte etnografice a fost custodele
Kozepessy Gyula, care a achiziţionat şi câteva piese româneşti din Bihor29 •
De altfel acesta socotea piesele de etnografie în general deosebit de importante
pentru înţelegerea vieţii materiale şi spirituale ale naţionalităţilor ce convieţuiesc
de multă vreme aici.
Primele obiecte etnografice achiziţionate de membrii societăţii au fost
înregistrate la data de 5 ianuarie 1873, cu numerele de inventar de la 55 la 63,
12 forme de turtă dulce, din lemn, cea purtând numărul de inventar 56 fiind
datată 1769 10• În ceea ce priveşte prima expoziţie în care au fost expuse piese cu
caracter etnografic, aceasta s-a realizat în anul 1886. 11 Trebuie amintit că multe
dintre obiectele etnografice de la acea dată proveneau din donaţiile unor bresle
locale. În anul 1876, apoi în anul 1878, breasla tâmplarilor a fost aceea "care
donează muzeului obiecte vechi, procese verbale, stampe, scrisori şi lada breslei
din anul 1798" 12 • Ca urmare a apelurilor făcute de specialişti, în primul număr
al revistei societăţii, ComunicJri de arheologie şi istorie (Regeszeti es tortenelmi
kozlemenyek), apărută la data de 1 iunie 1875, şi celelalte 14 bresle: ale năsturarilor,
sumănarilor, tăbăcarilor, fierarilor, rotarilor, măcelarilor, au îmbogăţit, la rândul
lor, colecţia muzeului orădean. Alături de reprezentanţii breslelor îşi aduc
contribuţia la creşterea numărului pieselor de etnografie o seamă de particulari,
precum lăcătuşul orădean I. Daday, care donează lada breslei cizmarilor, şi
farmacistul I. Molnar, care oferă un blid datat 1707.11
Datorită creşterii necontenite a patrimoniului muzeal, membrii SocietJ,tii
au declanşat la data de 28 decembrie 1888 primele demersuri pentru obţinerea
unui teren pe care să se construiască un muzeu. Cererea lor "... a fost satisfăcută
de episcopul Dr. Laurenţiu Schlauch, care a donat un teren al diecezei pentru
muzeu şi a promis, că dacă s'a clădit odată muzeul, va plasa acolo colecţia
de peste 2000 obiecte a decedatului episcop catolic de Oradea-Mare lpoly
(+ 1885) ... " 14 Clădirea, proiectată de arhitectul Rimanoczy Kalman a fost
terminată în primăvara anului 1896. Inaugurarea oficială a avut loc la data
de 27 iunie 1896, în sala mare a palatului episcopaP 5, în vremea când
preşedinte al societăţii era Beothy Laszl6. Cu acel prilej dr. V. Frakn6i sublinia
în prelegerea sa " ... necesitatea îmbogăţirii patrimoniului muzeistic cu noi
29

Toth Susana, , Cu privire la prima colecţie etnograficJ a muzeului orJdean, în Biharea,
Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artJ, Oradea, 1973, p. 143 ( în continuare:
Toth S., Cu privire... )
10
· Ibidem, p. 144
11
Toth S, Muzeul..., p. 69
" Ibidem, p. 70
H Ibidem, cu privire ... , p. 143
" C. Petranu, op. cit., p. 116
" Letiţia Roşu, Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orJdean, în Centenar muzeal
orlidcan, Oradea, 1972 p.86
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piese, punînd accentul pe ţesături şi ceramică populară. În sala a-III-a din
cadrul expoziţiei au fost expuse obiecte etnografice şi de artă populară, printre
care: un blid datat 1713, un ulcior din 1827, oală mare din 1835, lăzi de
zestre din anii 1750 - 1798, forme de turtă dulce de la stirşitul sec. al XVllllea"36. Aşadar, la 27 iunie 1896 Societatea arheologică şi istorică a oraşului
Oradea-Mare şi a judeţului Bihor avea un muzeu propriu, în care colecţia
deţinută a fost expusă în nouă săli.
Ziarul de limbă maghiară Nagyvarad relatează cu interes materializarea
idei i de muzeu orădean. În anul 1866 este publicată chemarea arheologului
Dr. Romer Floris pentru salvarea "vestigiilor istorice pentru muzeu" 37 • În anul
1870 este publicat articolul O neînsemnată luare de cuvînt în scopul înfiinţării
unui muzeu în Oradea, unde se dezvoltă ideea conceperii unui muzeu sub
egida Societăţii medicilor, farmaciştilor şi naturalişti/nr din Bihor, membrii
num itei societăţi îndemnându-i " ... pe învăţători, preoţi, ingineri, mineri,
pădurari şi ţărani la o intensă muncă de colecţionare." 38 •
Planul de a constitui o societate de istorie şi arheologie pare, însă, mult
mai plauzibil. "Încă în 1869 a publicat istoricul Marky Sândor - autorul lucrării
Bihari roman ir6k, primul studiu despre scriitorii şi poeţii români din Bihor o chemare de o importanţă excepţională cu titlul Către iubitorii istoriei din
comitatul Bihor, arătînd că multe din mărturiile vestite ale istoriei s-au distrus
din cauza indiferenţei şi nejudecăţii, lansează îndemnul către toţi iubitorii
acestei ştiinţe din Bihor de a se uni într-o societate, care să aibă menirea de a
apăra, de a conserva şi de a populariza aceste valori. Să se întemeieze un
muzeu al Bihorului... " 19 • Iniţial, în 1871, se dorea constituirea unei societăţi
"de pură arheologie", abia apoi s-a propus constituirea unei Societăţi de istorie
şi arheologie. Era un interes atât de mare în preajma constituirii societă!ii şi a
muzeu lui încât Nagyvarad preciza că "muzeul bihorean încă nici nu s-a
constituit şi unii oameni entuziaşti au şi făcut dona!ii pentru îmbogăţirea lui" 40 •
Ziarul urmăreşte cu viu interes, publicând în detaliu, toate acţiunile privind
constituirea Societăţii de la înfiinţarea ei neoficială, la 28 decembrie 1071, ~i
până la constituirea oficială a acesteia, la 28 august 1872, perioadă în care
"reprezentantul autorităţilor a oferit un sprijin anual de 100 de florini şi o
sală pentru adăpostirea colecţiei" 41 •
Ziarul popularizează toate acţiunile Societăţii, precum şi iniţiativele
legate de editarea unei reviste de specialitate, Comunicări de istorie şi
arheologie, al cărui prim număr a apărut la 1 aprilie 1875, sau participarea,
în 1876, la expoziţia de arheologie organizată în cadrul Congresului
internaţional de arheologie şi anatomie de la Budapesta42 , sau publicarea
"' Toth S., Muzeul ..., p. 70
17
Toth Ioan, Începuturile activităţii muzeografice din Bihor oglindite in ziarul uNagyvarad",
în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, p.77
•• Ibidem, p.78

„ Ibidem, p.78-79
0

Ibidem, p. 79
Ibidem
"Ibidem, p.80
•

41
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donatorilor către Societate şi muzeu. Expoziţia inaugurată la 22 aprilie 1878,
în mai multe săli ale primăriei, a avut un succes deosebit. În perioada de
patru săptămâni, cât a fost deschisă, "în incinta expoziţiei au fost susţinute
mai multe materiale pe diferite teme de istorie şi etnografie, ... popularizate şi
dezbătute pe larg în coloanele ziarului. La intervanţia acestui organ de presă,
care a dat glas dorinţei vizitatorilor, la data de 28 aprilie expoziţia a fost
prezentată unui număr mare de vizitatori de către secretarul societăţii, L.
Gyalokay. Considerăm că această acţiune constituie primul ghidaj autentic
ţinut într-o expoziţie muzeală la Oradea" 43 •
Tot în paginile acestui ziar se ridică problema ridicării unei clădiri speciale
pentru muzeu, astfel proiectată ca aceasta să poată cuprinde noi colecţii, de
ştiinţele naturii, artă, industrie, o bibliotecă, cu scopul ca instituţia "să devină
un focar de cultură pentru oraşul nostru" 44 •
În octombrie 1885 şi pe tot parcursul anului următor, sub genericul
Muzeul orildean, Dr. Romer Floris a prezentat în paginile ziarului o descriere
detailat;! a obiectelor donate de diferite persoane.
Ecourile testamentului lui lpolyi, care a lăsat oraşului o colecţie
impresionantă, au fost amplu prezentate în ziarul Nagyvarad. În opoziţie însă
cu cei ce doreau o clădire separată pentru această colecţie, a militat pentru
un spaţiu care să poată reuni cele două colecţii şi asigurarea unei clădiri
corespunzătoare. Eforturile depuse de ziarul Nagyvarad, alături de oamenii
de specialitate şi edilii oraşului şi ai judeţului, au fost încununate de succes
odată cu inaugurarea muzeului, moment amplu prezentat şi el în pagini le
acestui ziar.
Luând act de acest deziderat, încă din anul 1868 revista Familia a publ icat
un articol al lui Mihai Biju intitulat "Necesitatea unui muzeu Naţional". Autorul
motivează nevoia de muzeu în general, argumentând ideea că: " un muzeu
contribuie mult la cultura şi progresarea unui popor... ". Autorul se arată
nemulţumit de faptul că mai multe "relicve" ale istoriei poporului nostru se
află în muzee din străinătate şi în colecţii particulare private şi crede acesta:

"ar fi timpul a le depune şi a le conserva într-un edificiu ridicat pe spesele
naţiunei române şi menit a pilstra atât antichitilţile, cit şi orice producte - fie
acela literar, de manufactură sau artistic - ca posteritatea să nu ne încarce cu
blesteme suvenirea noastră. Astfel am avea un muzeu naţional care ne-ar
vindeca multe rane, care ne-ar face mai speciali în ştiinţă, căci altcum maeştrii
buni şi eminenţi în toate ramurile nu vom putea fi, şi n-om progresa cu paşi
gigantici spre a ne ajunge fericirea şi progresarea dulcei noastre naţiuni" 45 • Când
vorbeşte despre obiecte "de manufactură", autorul se referă desigur la cele lucrate
de către meşterii populari.
Odată cu împlinirea dezideratului de a avea propriul sediu membrii
Societilţii, în principal istorici, au dus o politică de îmbogăţire a colecţiilor,
"Ibidem
•• Ibidem, p. 81
•s Ioan Codea, op. cit., p. 451
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conform propriilor interese profesionale. La vremea respectivă
putem să vorbim doar despre existenţa colecţiilor de arheologie, istorie
şi artă . Piesele de etnografie erau incluse celei de istorie. Trebuie spus, de
asemenea, că muzeul nu dispunea de sume de achiziţii, de aceea majoritatea
covârşitoare a obiectelor proveneau din donaţii. Aşa se face că obiectele
etnografi ce aparţineau cu prioritate, domeniului meşteşugurilor, doar
întâmplător existau şi piese de port şi textile. Totuşi o colecţie muzeală nu se
putea forma doar pe baza donaţiilor. Statutul societăţii prevedea şi venituri
proprii care "provin din fundaţiile făcute în favoarea acesteia, din achiziţiile
membri lor şi din donaţiile băneşti ale prietenilor muzeului" 46 , ce puteau fi
folosite pentru achiziţii.
În cadrul şedinţei de la sfârşitul anului 1904, custodele Kozepessy
Gyula a anunţat că a început munca de colecţionare sistematică a pieselor
etnografice, acest lucru fiind posibil şi datorită existanţei unui fond de 50
coroane, constituit de el în anul 1893. De acum începând putem afirma
că s-au pus bazele colecţiei de etnografie în cadrul muzeului orădean.
Membri i societăţii au propus chiar ca înaintea începerii operaţiunii de
colecţiona re să fie consultaţi specialiştii în domeniu. În anul 1904 Kozepessy
cumpără 63 de obiecte în valoare de 17 coroane printre care, piese deosebit
de valoroase, precum lada de zestre datată 1 781, un mangală din anul
172 1. Din sumele încasate, în anii următori s-au folosit pentru
achizi ţionarea de obiecte etnografice 50 coroane în anul 1905, 12,74
coroane în 1906, 45,06 coroane în 1907 şi 23,58 coroane în 1908 47 •
Deoarec e numărul obiectelor de etnografie colecţionate au crescut
conside rabil, cercetătorii muzeului orădean au propus organizarea unei
expoziţi i de profil, ca urmare, după cum reiese din procesul-verbal de la data
de 7 octombrie 1908, s-a hotărât ca subvenţia de stat acordată pe acel an să
fie folosită pentru aceasta 48 • Drept urmare, în anul 191049 , s-au mai construit
două săli unde au fost expuse obiecte "etnografice româneşti şi maghiare din
însă

ţinuturile Vaşcăului şi Beiuşului" 50

Din anul 1909 Inspectoratul General al Muzeelor a sprijinit material
muzeu l cu sume cuprinse între 400 şi 5000 coroane. De asemenea, judeţul a
început să acorde şi el anual suma de 400 coroane, iar oraşul 300 coroane 51 •
Sprij inul acordat de stat este consecvent, cu excepţia anilor 1914 şi 1915. 52
Din cauza apropierii frontului, în anul 1916 muzeul este închis şi marea
majoritate a obiectelor sunt împachetate, cum a fost colecţia lpolyi, care era
formată din piese de arheologie, istorie, artă, donată pentru muzeu din
Oradea-Mare. Depozitele de Stat53 , pe" aceste din urmă le-a transportat la
"' Toth S., Cu privire ... , p. 146
" Ibidem, p. 146
•• Toth S., Muzeul..., p. 71
•• C. Petranu, op.cit., p. 117
50
Toth S., op. cit., p. 71
s, C. Petranu, op.cit., p. 118
si Toth S., op.cit., p. 147
s, C. Petranu, op.cit., p. 117-118; L.

Roşu,

op. cit., p.84;
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Budapesta, iar celelalte au rămas împachetate la Oradea ca în caz de pericol
fi imediat transportate" 54 • Fireşte, în răstimpul respectiv activitatea de

să poată

colecţionare stagnează.

3. Muzeul orădean de la redeschiderea din 27 ianuarie 1918 Ji
primii ani de după al doilea război mondial

~nă

în

Pe toată perioada războiului muzeul a fost închis. După terminarea acestuia
se pune problema modernizării expoziţiei. Lucrările se termină la data de 27
ianuarie 1918, conform procesului-verbal încheiat în acea zi 55 • În anul 1921 56
muzeul este redeschis pentru vizitare, dar fără obiectele aparţinătoare colecţiei
etnografice, aceasta " ... fiind scoasă din expoziţie şi depozitată în camerele de la
subsolul clădirii." 57
În anul 1921 colecţiei de etnografie i s-a rezervat "o cameră" 58 în spaţiul
expoziţional, după o nouă reorganizare a expoziţiei de bază a muzeului şi
după ce va fi fost substanţial îmbogăţită prin achiziţii. A fost posibilă aceasta
şi pentru că statul român se implică tot mai mult, acordând la un moment dat
muzeului suma de 15.000 lei. Inspectorul general Dr. Coriolan Petranu a
însărcinat pe învăţătorul Andrei Oros să adune material etnografic astfel
încât să se poată reconstitui un interior ţărănesc şi a repartizat pentru aceasta
suma de 7.000 lei, din banii primiţi în acel an. Inventarul ajunge să incl udă
piese de port popular, ţesături, ceramică populară, în total un număr de
58 obiecte. Andrei Oros s-a adresat şi în anul următor direcţiunii muzeului,
pentru a i se acorda aceeaşi sumă, necesară unor noi achiziţii, declarând că
obiecte sunt deja depuse în muzeu şi pregătite pentru prelucrare. 59
Inspectorul general al muzeelor din Transilvania, Coriolan Petranu, în
anul 1922 publică volumul Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş. Trecutul, prezentul şi administrarea lor, unde enumera a lături de
colecţia de antichităţi, formată din 14.080 piese, pe cea de artă, cuprinzând
824 de piese, şi pe aceea de etnografie, care conţinea 1369 buc 60 • Inspectorul
general mai scrie despre muzeul orădean următoarele: "Comparând în privinţa
aranjării muzeului din Oradea-Mare cu muzeele ardelene îl vom găsi acum
relativ mai spaţios şi mai puţin încărcat, decât majoritatea muzeelor din Ardeal,
Bănat şi Maramureş." 61

În anul 1933 Bir6 J6zsef publica lucrarea Bihor - Bihar magye Oradea Nagyvarad. Kulturtortenete es oreg diakjainak Emlekkonyve61, Sonnenfeld
,. Ibidem, p. 11 8
ss Toth S, Muzeul..., p. 71
"' C. Petranu, op.cit., p. 118
" Toth S, Cu privire ... , p. 1 S 1
5
" C. Petranu, op.cit., p. 118
"Toth S., Muzeul..., p. 73
"" C. Petranu, op.cit., p. 118
''' Ibidem, p. 120
"' Bihor- Bihar megye Oradea - Nagyvarad. Kulturtărtenete es ăreg diakainak Emlekkonyve,
Sonnenfeld Adolf Reszvenytârsasâg, Oradea, 1933-1937
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Adolf Reszvenytarsasag, Oradea, 1933-1937. Acolo se relatează despre istoria
muzeu lui, menţionăm însă că aceasta se opreşte la anul 1913, înainte de
începerea primului război mondial, fără a mai continua cu evoluţia muzeului
între 1913 şi 1933, anul aparitiei lucrării.
În anul 1951 se procede~ză la o nouă inventariere a colecţiei muzeului
orădean . Acesta este primul inventar făcut după cel consemnat în 1913 de
Bir6 J6zsef, inclus în lucrarea sa Bihor - Bihar megye Oradea - Nagyvarad.
Kulturtortenete es oreg diakainak Emlekkonyve 1933-1937.
Următorul inventar făcut în muzeul orădean este după terminarea celui
de-al doilea război mondial. Început la data de 25 martie 1953 acesta este de
fapt o reinventariere a vechii roleqii a muzeului. La acea dată muzeul purta
denumirea de Muzeul Regional "Pet6fi-BJ/cescu" şi avea în continuare două
secţi i: istorie-arheologie şi ştiinţe naturale.
Acum, Muzeul Arheologic şi Istoric - conform unei adeverinţe datate 2
iulie 1948 - avea patru angajaţi: Spoială I. Vlad - director, Mozeş Terezia iefa secţiei istorice, Ttirtik Ana - bibliotecară şi Olah Andrei - om de serviciu 61 •
ln acelaşi dosar am găsit un alt act, în care sunt trecuţi cinci angajaţi ai
muzeu lui. Actul respectv, din 24 decembrie 1948 consemnează denumirea
muzeu lui: Muzeul Petofi-BJ/cescu - Oradea, pe directorul acestuia, Spoială I.
Vlad, şi pe preşedintele Asocia,tiei Istorice şi Arheologice din Oradea şi jud. Bihor,
Dr. Ciaclan Virgil. 64
În paginile aceluiaşi Dosar nr. 4 se află planul de muncă al lui Spoială I.
Vlad pentru perioada 3-1 O sept. 1956, în care la punctul numărul 9 se
precizează despre: "Întocmirea memoriului în vederea obţinerii localului fostei
ep iscopii romano-catolice", iar la punctul 1O: "De luat legătura cu
Protopopiatul romano-cal. în privinţa localului fostei episcopii rom-cat." 65
În acelaşi Dosar nr. 4 se găseşte un alt act: Plan de muncfI, pe anul 1956
în care, la sectorul li, Cultural - Educativ, la punctul 1 c este trecut: "În
colaborare cu casa regională de creaţie se va organiza o expoziţie de artă
popu lară" 66 , responsabil fiind Tautu David. Se dovedeşte astfel că preocuparea
pentru domeniul etnografic continuă în buna tradiţie a muzeului, respectiv
că rămâne valabilă intenţia de a se constitui o colecţie de etnografie în cadrul
muzeulu i orădean.

''' Arhiva Muzeului prii
"'Ibidem
65
Ibidem
""Ibidem

Crişuri lor,

Dosar nr. 4 (neprelucrat)
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L'EVOLUTION DE L'INTERET POUR LA COLLECTION DES PIECES
ETHNOGRAPHIQUES DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XIX-E SIECLE ET
LA PREMIERE PARTIE DU XX-E SIECLE EN ORADEA ET BIHOR (I)

RESUME

L'ouvrage se propose de mettre en discussion l'interet de la societe
d'Oradea et de Bihor en ce qui concerne la recherche et la thesaurisation des
temoignages ethnographiques dans la deuxieme moitie du XIX-e siecle et la
premiere partie du XX-e siecle en Ordea et Bihor.
On y met l'accent sur Ies preoccupations concernant l'organisation
d'expositions d'art populaire et d'un musee en Oradea et Bihor ayant le but
de mettre en valeur par des expositions l'objet ethnographique en general.
D'ailleurs, on y a mis en evidence l'effort du monde roumain apres 1918
jusqu'au debut des annees 'SO du XX-e siecle de collectionner des pieces
ethnographiques representatives pour la civilisation paysanne roumaine
traditionnelle et de Ies valoriser scientifiquement dans le but de recuperer
l'interet pour celles-ci qui a ete moindre jusqu'a la Grande Union.
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