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MUZEE • EXPOZJ'fll

EXPOZI'fl.E „ARGIXTAHIA [EUROPEAX1 l)JX SECOLELE XXII - XX",
O llOl)ALITATE HE E\'OC\RE ISTORICA

HOIXA LEAHl'
expoziţia

rganizând
„Argintfnic
Ocuopeanft
din secolele XVII-XX'',
Muzeul X aţional de Istorie a României
prezinb"'t în premierft una dintre cele mai
importante şi bogate colecţii ale sale,
inclusft în patrimoniul instituţiei încft de
la înfiinţarea acesteia şi completatft pc
parcursul anilor.
2\fai bine de două decenii, aceast;t colecţie, însumând peste 1200 de obiecte
din argint, s-a păstrat în fondul de depozit
al Tezaurului istoric, ea neputând constitui pânft în 1989 tema şi obiectul unei
expoziţii şi, deopotrivii, nici subiect de
cercetare. De aceea, organizarea expoziţiei „Argintărie europeanft din secokle
XVII-XX" a necesitat, în primul rând,
studierea minuţioasă a întregului fond,
pentru identificarea atelierelor sau meş
terilor argintari care au produs ac('stc
piese, dar mai ales pentru datarea obiectelor şi stabilirea cu exactitate a apartenenţei lor la evenimente sau personali tă ţi
importante ale istoriei ţării noastre. Ca
urmare, au fost selectate pentru a fi
prezentate publicului vizitator aproape
800 de obiecte, în functie de atributul lor
de a servi unei dcn;.onstratii istorice.
Consemnând acestea si tin°ând scama
d obiectul lucrat în argi;1t ~ste prea adeseori asimilat exclusiv domeniului artei,
se impune sft subliniem cft „Argintrnic
curopcanft din secolele XVII-XX" nu
s-a voit şi nu este o expoziţie de arCt dccorativ[t, chiar dacă ea include şi piese cu
valoare artistică evidentă. Pentru d argintul, metal nobil, prestigios, este totu5i
extrem de accesibil şi funcţional, el do-

vedindu-se apt sft ateste, cu s:rn ffnft caartistice, un statut social sau un
hlazon, sft evoce c,·enimentc sau pcrsonalitftţi, sft ilustreze aspecte, fie şi particulare, dar definitorii pentru nivelul de
ci,·iliza ţie al unei societft ţi, altfel sp .1s sa
Î.1corporeze info1 ma ţie isto 1·idt. .-\ceste
prccizfni ni ~c par utile deoarece, recunoscând cft maniera şi criteriile noi de
abordare şi prezentare a unei astfel de
colecţii sunt lipi~ite de precedent, apare
c,·i dcn t cft înţelegerea corcctft a demersului expoziţiei p ·ctindc parcurgerea ci

litftţi

Chi·mt ,Uruit de !\liron Barr10·1schi, <iomnul Molclmei, bisericii m[wăstirii Galata din Iaşi.
anul

în

JUS
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atentă, nu numai de către vizitatori, dar
chiar. si
, de către unii lucrători din dornenm.
Expoziţia este organizatrt în patru săli
situate la etajul al doilea al edificiului
muzeului, obiectele fiind expuse în vitrine moderne si dotate cu sistrnt de iluminare eficient'.
Piesele selectate şi expuse, înscriinduse toate în categoria argintăriei funcţio
nale cu aspect decorativ şi înfftţişându-sc
într-o mare variate tipologicft, au fost
realizate pe parcursul ultimelor patru
secole, în ţări cu tradiţii bogate în arta
prelucrftrii argintului, cum sunt Franţa,
Anglia, Germania, Austria, Rusia ş.a ..

ţin istorici României, prin legătura lor
cu oameni si momente din trecutul nostru, prin c~pacitatea de a surprinde o
ipostazft aparte a ceea cc a însemnat, la
di\'ersc niveluri, societatea românească
a ultimelor veacuri.
Primele nouftsprczece vitrine ale' 'expoziţiei prezintrt cronologic argintărie laic{t şi de cult produsft de ateliere şi meş
teri din spaţiul românesc, datând din
secolul al X\'II-lea pânft în prima jumă
tate a secolului XX. Dintre acestea se
remarc:'t obiectele care au aparţinut ori
se lcagft de personalitatea şi anii de cârmuire ai unor domni sau de numele unor
mari drcgfttori, ca de exemplu: lingt'trft

Pahar de ureas\;1, atelier din Transil,,ania; mijlocul secolului al XVII-iea

Sleşnic, atelier din
al XIX-iea

afftturi de care se situează, însă, competitiv, şi spaţiul nostru românesc. Acesta
din urmă se defineste, totodatrt, ca o
ari.e de intensă circuiaţie şi de absorbţie
a bunurilor civilizaţiei europene, astfel
putându-se explica pătrunderea la noi
a unei argintării de provenienţă străinft,
atât de caracter elitist, dar şi pe gustul
şi accesibifft categoriilor medii ale socie 0'
tăţii. Se impune să precizăm, însft, dl
indiferent de spaţiul geografic în care au
fost realizate, toate aceste obiecte apar-

cu inscripţie de la Ştefan al II-lea Tomşa,
domn al Moldovei între 1611-1615,
1621- 1623; panaghiar dăruit de Alexandru Ilias, domnul Moldovei, mănfts
tirii Secu, în anul 1621; chivot donat
mfoftstirii Galata - Iasi, în 1628, de
dtre Miron Barnovschi; două potire
de la Vasile Lupu dăruite, unul în 1630
-- ca marc logofăt - împreună cu soţia
sa Tudosia, bisericii din Vaslui, celălalt,
bisericii Stclca din Târgovişte, în 1645
pe când se afla în scaunul Moldovei; can-
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Braşo,,;

mijlocul secolului

del;t dăruitr1 la 1649 mfmăstirii Bistriţa
- Vâlcea de către domnul Tării Românesti, Matei Basarab; anafo~nită de la
Co~stantin Brâncoveanu, data'tă 1695,
închinat;'t bisericilor domnesti din Bucureşti şi Târgovişte şi candeiri dăruitrt în
1713 <le acelaşi domnitor, împreunft cu
soţia sa Maria, rnftnăstirii Gura Motrului;
ripidr1 dată bisericii Radu Vodr1 din Bucuresti, în 1721, <le către ~:icolaie :Ma\"fvcordat si doamna Smaranda, cu fiii lor;
candelr1' donatr1 în anul 1729 bisericii Sf.
Elefterie din Bucureşti de către logofft tul
Constantin Cantacuzino s.a. Se cuvine să
consemnrtm că o parte ·dintre obiectele

Cnp:\ cu capac, atelier din ,-iena; mijlocul secolului al XIX-iea

amintite au fost lucrate în ateliere tra11sih·ru1e11L', atestând, astfel, legftturile an1sticc cc se stabiliserf1 între provinciik ic-torice româneşti.
Sunt expuse, de asemenea, obiectt· ele
uz laic, dintre care mcnţionftm o canft
<tscască şi un pahar de breaslr1 datând
clin secolul XVII, o c;tlimarft ele 1Jrâu
de la începutul ,·eacului al XIX-lea,
câ tcva sfeşnice produse de argintari

braşov2ni

la mijlocul aceluiaşi secol XIX.
În fine, referindu-ne la argintăria de
provenienţr1 românească prezentată în
expoziţie, se cuvine să menţionăm şi
obiectele cu valoare istorică aparţinând
unei perioade mai apropiate nouă, făcând
trimitere la evenimente din prima jumr1tate a secolului XX, cum este, spre exemplu, globul din argint înfăţişând harta
României reîntregite, primit de regele
Carol al II-lea de la ofiterii diviziei de
gardft, în anul 1936.
'
Tot în prima sală sunt prezentate obiecte realizate în ateliere de argintărie clin
:\ustria, unele vieneze, ce au cunoscut

Sfeşnic,

atelier austriac;

sfrlrşitul

secolului al

XIX-iea

o bunft prttrundere si circulatie si în România. Sunt piese 'ue utilit~te 'exclusiv
laicft, datând din secolul al XIX-lea si
prima jumf1tate a secolului XX: argi1~tziric de masf1, servicii de toaletă, piese
de birou, sfeşnice, ,·aze pentru flori etc.
Ele ilustreazft mai ales faptul că argint{1ria ocupa în nemea amintitr1 un loc
sesizabil în viaţa cotidiană româneasdt,
reflectând, totodată, ni,·elul material ş1
5
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Snr,urt pentru aperiti·;e, atelier austriac;
sfârsitul secolului al
Xl~-lea

spiritual ce era propriu unor categorii
sociale. Funcţionale, dar nu de puţine
ori cu reale însusiri estetice, decorati,·L',
asemenea piese i~didt gustul pentru înfrumuseţarea locuinţelor, preferinţa penti u
confort şi ,·iaţa intimă de familie, atât
de caracteristice Europei \'eacului trecut
şi la care lumea românească s-a racordat
cu receptiYitate.

E,·ident, Yaloarea istorico-docume1~tarf1 a acestor obiecte este sporiUt atunci
când de ~e referf1 la personalităţi ale trect:tului. In sensul acesta remardtm un
sen-iciu pentru ceai şi cafea ce a aparţinut
regelui Carol I şi reginei Elisabeta. Realizate într-un atelier austriac la sfârsitul
secolului al XIX-lea, piesele poartă' fiecare monograma încoronatr1 a c-elor doi
su,·erani.

Homhonierft ce a aregelui Carol I. Atelier german
- Paul Telge; sfârşitul
secolului al
XIX-iea.
parţinut
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În cea Je-a doua sală este expusă
îndeosebi arginthie realizatrt în Franţa,
datând din secolele X\'111-XX. Predominante sunt obiectele din ultimul ,·eac
şi jum{ttate, când aceastrt argint{nie a
fost extrem de aprcciaUt în sccietatea
româneasdt, atât în cercurile cele mai
înalte, cât şi la ninlul de mijlcc.
Se impune s;t prcciz{m1 d pentru o
mare parte dintre expo::1a te, valoarea
istor id este amplifica Ut de producerea
lor de c{1trc iluştri maeştri şi renumite
casL' de a•·gintari, dintre cele care au
<le-minat întreaga orfen-{tric franccz{1 a

împrtratul Napole01; al III-lea. În fine,
·o seric de piese dintr-un somptuos serviciu de mas{1 al Casei regale a Româ-'
11i'ei, toate purtând monograma încoronatrt a lui Carol I. Acest sen·iciu a fost
lucrat către finele secolului d XIX-lea
de Casa Odiot din Paris, renumitr1 înc;t
din secolul precedent, când primul sftu
reprezentant s_e impunea ca cd mai mare
orfrnier al epocii imperiale.
O intercsant{t şi valoroas{t colecţie de
argintrnie creat{1 în ateliere germane face
obiectul celei ele-a treia s{tli.

Ser·,iciu pentru ouă,
care a aparţinut regelui Carol I.
Atelier german, Paul
Telge; sfârşitul secolului al :'\.IX-iea

veacului trecut si care au fost, totodatr1,
m~ni fu: nizoare ~le curtilor regale si imperiale de !1e continent.
'
Într-o enumerare cronologic{t menţio
nfc11d, in primul rând, un serviciu de
ma<1 pentru voiaj, din argint aurit,
realizat la începutul secolului al XIX-lea
de c{ttrc Guillaume Bicnnais, maestru
orfe\Tier al lui ~apoleon I Bonaparte,
apreciat, totodatr1, ca renumit ebenist
şi bijutier. Apoi, un serviciu pentru ceai
şi cafea comandat de Alexandru Ioan
Cuza Casei Christoflle, cea care în aceeaşi
vreme executa importante lucrări pentru

Primele în ordine cronologid, atrag
dow\ pahare din secolul al X\'IIlea si un ceainic din secolul urni{1tor
lucr~te la Augsburg. Ele se recomandă ca
preţioase prin atelierul în care au fost
produse, ştiut fiind că, în Germania evului mediu târziu, Augsburg-ul împreună
cu \'urenhcrg-ul au constituit, în domeniul orfrn{niei, cele mai importante
centre de creaţie tehnid1 şi artistică.
:\Iult mai bine reprezentat{1, arginUnia
din secolul al XIX-lea suscită interesul
vizitatorului printr-o pl{1cută şi variau
înseri,?re de tipuri, marcate vizibil de
atenţia
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în formă de frunză. Piesa a fost realizau
către finele secolului al XIX-iea, pentru

Vaz,, care a aparţinut regelui C:irol I. .-\telier
german, ""qllenwel,er; slârşitulsecoluluial :-,;:1::,.;:-Jea

amprenta epocii. Reţinem numai câteva
exemple: o frumoas{1 canf1 de bere cu
capac, o pereche de sfeşnice lucrate de
un atelier berlinez, trei recipiente în
fonnf1 de prepeliţ{t, redate realist ~i expresiv.
Pentru ultimele decenii ale secolului
trecut se remarcft însf1 cu dcosebirl' piesele cc an făcut parte din fondul Casei
regale a României. Este o argintăril' cu
caracter pala ţial, a cărei provenicnţft
germanft nu surprinde având în \'eclcrc
descendenţa primilor monarhi ai României moderne din familia princiari\ domnitoare Hohenzollern.
Lucratf1 de regulf1 în ateliere bi1w cunoscute în cpod - Paul Tclgl', \\".
Schung, E. D. \\"ollenweber ş.a. - multe
dintre aceste obiecte se indiviclualizeazft
printr-o inspiraU1 îngcmftnare a utilului
cu frumosul, uneori situându-se la niYt·lul
celor mai autentice creatii artistice. În
această zonft a artisticul~i se rq:/l:-cşte,
de exemplu, o bombonierft ~omptuos
ornamentatf1 şi al cftrui postament, constituit dintr-un grup statuar de in!-piraţie mitologicf1, îl are ca personaj Ct'ntral pe zeul X eptun ce susţine un pia tou

Carol I, de dtrc Paul Tclgc, furnizor al
Casei regale a României şi tehnician al
Yluzeului din Berlin, acesta fiind si cel
ce, în 1884, a efectuat ultima resta'inare
a celebrului tezaur de la Pietroasa. Selectând, recunoaştem, parcimonios, exemple din acest valoros fond, mai semnalftm
câteva piese: două vaze de mari dimensiuni şi bogat decorate, semnate de E.
D. \Vollenweber, ce au aparţinut lui
Carol I; trei fructiere purtând monogramele regelui Ferdinand şi reginei Maria;
un mini-serviciu de masf1 ce a fost folosjt în copilărie de d tre Carol al II-iea.
ln ultima sală a expoziţiei întâlnim
mai ales argintftrie din :\-larea Britanie
si Rusia.
· Datând din secolul al XYIII-lea si
pânft în prima jumf1tate a wacului XX,
lucratf1 cu precădere în ateliere din Londra, Birmingham sau Edinburgh, argintăria britanicft expusă, chiar dacă e-:te
mai puţin numeroasă, reţine atenţia atât
prin însuşirile sale estetice, dar mai ales
prin amprenta istorid ce se identificft pe
Fructieră care
şi principesei

a ap,1.rţinnt principelui Ferdinand
:\faria. Atelier german; sfftr~itul

secolului al :\:IX-iea
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Jardinieră

care a aregelui Carol I. Atelier francez,
Odiot,
Paris;
sfârşitul secolului al
XIX-iea
parţinut

unele exponate. Astfel, se impun a fi
mention ate: un samovar ce a aparfn ut
dom~1itorului Alexandru Ioan Cuza,' realizat la mijlocul veacului trecut, într-un
atelier londonez; un serviciu de birou
dăruit de ducele de Edinburg fiicei sale,
principesa ~!aria a României, la căsă toria cu principele Ferdinand, la 10 ianuarie
1893; un coş-fructierft oferit cu aceeaşi

ocazie principesei Maria de c[ttre bunica
sa, regina Victoria a ~farii Britanii.
Poate nu este lipsit de interes să menţionăm cft aceastft din urmft piesft constituie o replid dupft o binecunoscuttt
lucrare a lui Paul de Iamerie, orfevrier
de origine francezft, cel mai important
reprezentant al stilului rococo în Anglia.
la mijlocul nacului al XVIII-lea.

Leg-umierri dintr-1c1
ser·,icin pentru n1asr1.
care a aparţinut regelui Carol I. _.\telier
francez, Odiot, Paris;
Sfârşitul secolului al
XJX-lea
!),
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În fine, argintttri<!, din Rusia figureaz{t
cu piese din aceeaşi perioadă a secolelor
XVIII-XX si dintre care remardim: o
lingur;i din 1;rima jumătate a veacul~1i '~
al X\'III-lea, lucrată într-un atelier dm
Kiev; dour1 sosierc datând de la sfârşitul
secolului al XVIIl-lea - începutul SC~
colului XIX, produse la Sankt Petersburg: un serviciu pentru ceai şi cafra, ce
a aparţinut regelui Carol I !;j reginei
Elisabeta.
Închei1:d prezentarea exponatelor, ad[tUgftm d în cele patru săli se g{tsc-;c şi
piese de mobilier, tablouri, statuete, C,'
nu fac parte integrantr1 clin tcmat ca
expoziţiei, ci doar înccarcrt sI ne apropie
de atmosfera unor \Temi trecute, în care,
la mai multe ni,·eluri ale s xiefaţii româneşti, argintăria - cu caracter festivist,
sau de uz cotidian - a constituit un
element prezent, sesizabil.
Pornind de la aceastr1 din urmii subliniere, dorim sft preciâm îndt o datrt dt
„Argintiu-ie european[t din secolele X.\'11
-XX" este o expoziţie de istoric şi nu
una de art[t. De altfel, prezentarea pc
care am fftcut-o srtlilor credem dt argurnenteazr1 această opţiune: cu excepţia
unui numftr mai mare de obiecte, din
spaţiul românesc, datând clin veacul al
XVII-lea (precumpfmind ai::-i argintftria

-~

San1c·iar ce a aparţinut do11111itornlui Alexandru
Jo:u1 Cuza. _.\te!ier J"i,dc,nez rnijlccul ,ecolului
al Xl:\:-!ea.

ele cult), precum şi al unui num:n destul
de mic de piese clin secolul al X\'111-lea,
în rvst colectia mu,.eului a inclus un lot
masi,· şi variat de argintftric datftnd din

...

Seniciu de birou d{1ruit de ducele ele
Edinburgh principesei ::\!aria, cn ocazia
căsătoriei cu principele Ferdinand, 10
ianuarie 1893. ,\ te}ier britanic

10
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Sosieră.
Atelier clin
Sankt
Petersburg;
sfârsitul secolului al
XVÎll începutul
secolului al XIX-iea

veacul trecut şi_ din prima jumătate a
secolului nostru. I n aceast{t situaţie apare
.evident cft patrimoniul de care am dispus
Wt ne-ar fi permis o ilustrare a succesiunii
stilurilor artistice ce s-au manifestat în
argintăria europcanft a ,·eacurilor mentionate.
' În consccinţ{t, ţinând scama de acest
p2.trimoniu şi în acord cu profilul instituţiei, expoziţia a urm{trit e,·ocarea unor
momente şi personalităţi ale istorici
noastre, dar si ilustrarea unei idei ce
trebuie sft-si {ad mai mult si mai des
loc în acti,··itatca muzeelor; iceca de a
E1..rgi câmpul istorici pân{t la e,·ocarea
cotidianului, sau, aşa cum atât de sugcst;\. a formulat Fcrm.nd Braudel, până
la o „i11 1roducere a vietii de zi cu zi în
domeniul 1·storiei"
'
Ren'nind la „proporţiile" în care se
ordoneadl cronologic colecţia de argintf,rie cxpusft, credem dl ele nu sunt deloc
î,:tâmplfttoare, reflectând o stare de lucruri caracteristic{[ pe un plan mai larg
istoriei noa,;tre: după o perioadă în care

dominaţia otomanfl a indep{ntat societatea românească de civilizatia ccciden-

talft, Yeacul al XIX-lea, cu 'marile sale
prefaceri şi e,·enimcntc, ne-a reintegrat
lumii din care, prin latinitatea noastr{t,
facem parte înd1 din antichitat~. Acest
marc adeYh al istorici Românei îl \'edem cât se poate de sugcsti,· ilustrat şi
de pfttrunderea şi circulaţia la noi a obiectelor de argintftric, atât la ni,·el elitist,
cât şi in păturile sociale medii. Astfel,
argintfnia aduce şi ea mfnturie dl, începând cu secolul al XIX-lca, societatea
româneascft s-a aflat temeinic şi permanent racordată modului de a fi si a tr{ti
firesc la standarde europene.
'
Înţelegând bine răspunderea cc ne-am
asumat-o, de a prezenta o astfel de colecţie muzeală dintr-un alt unghi de ,·cdcrc decât cel îr.deobşte acceptat, suntem
cu atât mai bucurcsi s{t constatftm acum, la aproape un ;n de la inaugurarea
expoziţiei - că publicul ,·izitator a apreciat acest demers, receptând corect demonstraţia propusft.
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EXPOZIŢIA „llĂRTURII DE PE CAllPIA DE SlNGE
A \IĂRĂŞEŞTILOR". ISTORIE ŞI RESTACRARE

UOUIC\ :\EGUUA
expoziţiile

organizate în ulDintre
tima vreme la sediul Muzeului :Mi-

litar National, cea vernisată în ziua de
19 octo~bric 1994 s-a bucurat de un interes apart e prin specificitatea şi ineditul ei.
Organizatorii expoziţiei - semnatara acestor rânduri şi col. ing. Alexandru I.cluţiu - având în gând, de mai mulţi ani,
ideea unei asemenea prezentări, au înc ercat a-i dărui vizitatorului obiectul, imaginea şi simţ;tmântul pentru cec~ c~~
vede, într-o cât mai strânsă armonic.
H.cferinclu-n c la expoziţia care face
obiectul cronicii de faFt, trebuie să precizftm crt cele peste 280 de piese ele patrimoniu, care au impresionat prin mesajul emoţional, au dat şi expresie conţi
nutului ~tiinţific al activit;iţii de rvstaurarc-consc1Tarc.

* * *

În anul 1921, .\şc,.ăm[mtnl „Cultul Eroilor" a cf ectua t sfi pături pc câmpul de

I1;1ptă al :Mrirrtşeştilor în scopul recuper;'irii
ŞI reînhumării osemintelor eroilor căzuti
şi aşezării lor, spre cinstire, în mausolceie
neamului.
Cu acest prilej s-a recuperat si donat
:\f uzcului Militar :X aţional o boga'tii co] l"cţic de obiecte personale, o parte din ele
fiind n:staurate şi prezentate în premieră
în expoziţia de faţr1. Operaţiunile de!·•:~taurare au constituit o etapft dificilă în
restituirea muzeisticft a acestor vaio!{
atât datoritrt numfirului marc de obiect e,
cât şi di,·ersit[1ţii materialelor.
Obiectele :--au restaurat in laborato:·ul
}luzeului :'.\lilitar Xaţional de c;1t•·e i1:g.
Doica Cârnu ş i Ion Ioniţ;l pentru obiectde
metalice, Erika Gheorghe şi Aurora !\focanu pentru obiectele textile si Elisal.,,:ta
Ionescu pentru documente. '
Expoziţia a fost realizae1 cu ~priji :ml
Institutului de Cercetftri şi Proiect;ui
Electrotehnice şi a Î ntreprindcrii ProOptica prin domnii Septimiu Ct>rghit şi
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Vasile Stoica, care, cu amabilitate, ne-au
pus al dispoziţie o serie de soluţii muzeotehnice noi, în- premieră naţională.

* **
În ansamblul ci, expoziţia a fost conceputrl ca un tot unitar.
În modul de prezentare, fiecare vitrin1, conţinând o anumită categoric de
obiecte î11soţită fiind de fotografii reali7,atc dupft clişee originale, de front, din
timpul luptelor din 1916-1917, cc ilustreazfl soldatul român în acţiune, în asteptarea luptei sau în tranşee, a repr~zentat o idee tcmatidt, exprimat;'. laconic, pc fiecare panou însoţitor, prin ceea
ce, pe parcur~ul rcaliârii expoziţiei, am
numit. _. gâEduri.
Aiei. la 1,01·tile sudiee ale lloldo,·ei a
fost. zăţJitzuită ofonsh·a im·adatorilor. Al;iturat, imaginile unui soldat obscl"\'ator în
transcu, a unui mitralior, a unor soldati
ochitori sau a tunurilor românesti cam~Jlatc într-un lan de porumb a{1 reliefat
Yaloarea celcr 37 dccoratii românesti,
austriece, turcesti, bulgăn:sti, rusesti' si
franţuzeşti prcz~ntate în prima Yitrinf1 'a
expoziţiei.

Izbânda - sub semnul erestinese al
(•rudi. idee ilustratfL, în clo~f1 vitrine,
prin 55 cruciuliţe din argint, bronz, aluminiu şi sidef, de proYenienţ;1 româncasd1, rusea:=dt sau de la Sfântul Scaun,
unele lucrate cu măiestrie artistidt sau
altele de o marc simplitate şi care au adus
în imagine pc cel care le-a purtat cu
crcclinţr1 la gât, soldatul simplu, căzut
în luptă.
Şi s-au .iertiit pentru paîinea noastri't
(\C'II de toate zilele -un gând însoţind 0
imagine foto zgucluitoare - un soldat
stând într-un transeu cu o bucată de
pâine neagrft în mâ;1ă - alături de două
vitrine care au prezentat 31 icoane din
brom şi una din email pictat, de diferite dimensiuni.
Nu-i ştiu numele. dar îl cunoaştem
şi ii ,·ener.iim fa1,ta eroică, într-o vitrină,
casca Eroului N ccunoscut a fost obiectul
de mare valoare emoţionalr1, restaurat şi
prezentat în expoziţie, ilustrat de imagini
ale mormântului acestuia de la Mărăsesti
~1 din Parcul Carol.
' '

Aspect clin

expoziţie

J)in tran~PI' sau din naic·nirea .. La
ahw". au alunl'c•at in moarlP. Si nu
nl'-au lf1..;al dl'eât un insc•mn ... acest î,\scmn
matricol militar aYfrnd incizat, ele cele
mai multe ori, num;irul clin c\'idcntf1 al
fiecf1rui soldat şi regimentul din care facca
parte. Dupft restaurare, Cl'le mai multe
din aceste numere sunt lizibile si îndca111nfL la un stuc.lin atent pentru aflarea
numelui celui cc l-a purtat.
Imagini fotografice, rcprezentfrncl un
transport de dniţi, soldaţi în atac sau în
tranşee, au înrnţit clouft Yitrine C:ll"C au
prezentat 80 însemne militare romf111eşti şi strf1ine, din aluminiu, fier, bronz
şi piele şi o midt placft de mormfmt, în
formft de inimfl, pc care era consemnat,
cu litere stângaci incizate „IOAN IIdMESClJ 1882-1917".
Pentru ei timpul s-a 011rit. ~i to!,i au
1,ăşit in eternitate. Alr1turat, imaginea
unui soldat, singur, cu gândurile lui sau
imaginile unei slujbe şi a unei înmormântări pe front - au însoţit vitrina care a
prezentat 8 ceasuri restaurate (colecţia
cuprinde 28 piese), o busolf1 restaurată şi
un ceas înainte de restaurare.
Ei au căzut la datorie. Si însemnele
logodnei le-au lăsat fiicelor llomâniei din
toate ueueraţiile ... şi acestea, 55 de inele
si inele-sigiliu, bărbătesti si de damă,
{·omânesti si străine, sin{ple 'sau cu ornamente, din 'argint, aluminiu şi bronz, prezentate în două vitrine, au dat si ele un
plus de emoţie expoziţiei.
'
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cu care au fost cinstiţi militarii particila primul război mon<lia 1

Senine n1atricole ararţin,11:cl \;1:or !--oldaţl care ~u
luptat în primul răzl,oi mondial

În expoziţie au fost prezentate şi alte
categorii de obiecte, legate de numele celor
care au luptat la Mfu-ăşeşti, piese restau·
rate si ele în laboratorul :'.\'luzeului \1ilitar Naţional.
A fost expusft bluza de varii care a
aparţinut c;1pitanului Victor Iliescu clin
R. 42/72 I., grav rfmit în ziua de 6 august 1917, pc frontul .\li'1 rf1şcştilor; piesa
ptezintrt urme de gloanţe şi pete ele
sânge.
Într-o altf1 \·itrini"t au fost expuse documentele: o schită-motiv de frescii a
\fausoleului de l a Mftrftşeşti; un breH·t
pentru medalia „ Victoria" a \Iarchi
riizboi pentru ci vili za ţie 1916- 192 I care
a aparţinut cpt. (r) Vasiliu Mateiu din
R. 33 I., un brevet pentru „Crucea Comemorativii" a rr1zboiului 1916-1918
Turtucaia şi Miirăşeşti, care a aparţinu 0
soldatului-jandarm Băltăţescu Vasile,

contingentul 1918 şi brevetul pentru „Coroana României" cavaler, cu panglic:t
de Virtute Militarf1 care a aparţinut
sublocc.,tencntului ~ăsturaş Constantin
c!n I~. 14 I.
De asemenea, au fost prezentate Stindardul Regimentului 2 Roşiori, thpft
restaurare ~i Stindardul Regimentului 4
Roşiori înainte de restaurare.
A figurat în expoziţie, restaurat, bustul
din bronz, realizat de Ioan lordi'rncscu al
mareşalului Alexandru Averescu.

Decoraţii
panţi

0

*

*

*

Se poate aprecia ci't expoziţia, pr!n
modul de prezentare, dar, mai ales, pnn
înc;nc;1tura emoţionali't a pieseh,r expus<.'
s-a constituit într-un mod aparte de
cinstire a celor care au dat jertfa
suprcmi't pe câmpul de luptă al Mi'trftşcştilor.
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1u;zEn,

~1 Prnun 1,

MrZErL ET~OGRAFH: ])(~ TÂRG(' }ll'RE~ ŞI l"NELE ASPECTE
ALE EDlT:..\'flEI PATRIOTICE A TIXERETl:I..l'I

At:HEUA

M

ur-eul contempo_ran este o insti2
tuţie complexft, ştiinţific[t, cultu.
ral-::ducativft care îşi propune, în primul
rând s{t cerceteze, s:t conse1Te si sft Yalorific~ oliiectul muzeal. Tendi;1ta de a
face din muzeu o instituţie apr~ciatf1 şi
utilft, cu rol educatiY permanent, duce
în mod oliiecti\' la încadrarea lui în rândul factorilor care concur;i la dezYoltarca
culturalft a ţftrii.
Omul zilelor noastre arc tot mai mult
ntvoie de n pere reale în mijlocul masei
jmemc de reproduceri, în condiţiile dis.
pariţiei rapide a unor obiecte etnografice,
a transformfnilor ample, de aceea d
,cautft în expo1~atul muzeal un mesaj
direct,· iar· prin expoziţi\le · de b,:tz{1 şi
temporare ,un mijl~c de informare ~i
instruira si nu doar o sursf1 de delectare.
Despre· a'cti,·ii:atea instructi-\·-educativă
în muzeu nu se mai poate Yorbi, în prezent, doar ca o activitate de popularizarL·
a patrimoniului său şi de evocare a unor
date şi fapte legate de ci. Relaţia muzeupublic primeşte profunzimi şi dimensiuni
,10i, ca ocupând actualmente locul prim
în ierarhia functiilor muzeale.
Importanţa şi' complexitatea fm}cţici
. educaţionale rezultrt din stadiul actual
al dezvoitării economice, sociale şi politice a umanităţii, de aceea instituţia muzeală este considerat{t de ci"'ttrc tot mai
mulţi specialişti ca un factor cultural
aflat în slujba comunit{1ţii, educaţia permanentă devenind o necesitate a lumii
contemporane.

DL\fO\ESCU

Lila din coruponentclc fundamental~
ale moralei sociale, patriotismul ca scntimcn t firesc şi indispensabil este deter. minat în mod obiectiv de existenţa patriei ca entitate distincti"'t, cu particularitr1ţi socio-culturale specifice.
Patriotismul este o stare de implicare a 0mului
într-o existcnti"'t socialf1 concrctf1, în dubla sa iposta,,{1 : istorici"'t şi actuafft. Cele
douf1 dimensiuni se prezintrt într-o relaţie
de complementaritate C(· se amplific{1
şi im bogă ţcştc cu noi nuanţe pc mi"'tsura
:Îm:.intării în istorie a scurgerii prezentului
în trecut.
.
~
Subsumat întregii activitr1ţi instructiveducative aJnuzeelor din H.omfrnia, Muzeul Etnografi_c diri Târgu Mmeş îşi în~
·scrie activitatea p,• linia procesului educaţioi1al cu un larg orizont. ştiinţific şi
profesionnl. :'\1uzeul este deţini"'1torul unui
patrimoniu cultural de o marc valoare,
expresie a creaţiei populare, a unei civilizatii multimilenare si a unei culturi
unitare şi originale, co'nstituind un mijloc de mare însemnătate in educarea
patriotici"'t a tineretului.
Componcnt;1 a conştiinţei sociale, patriotismul cuprinde un ansamblu structurat de idei şi tdiri afective, pc care o
vizitr1 la muzeu le poate oferi, trăiri afcc.: ive prin care tânftrul vizitator îşi consolideazi"'1 apartenenţa la patria din care
face parte, înscrisi"'t pe traiectoria timpului. Detalierea acestei componente
poate fi înfăptuită prin sublinierea aspectelor pc care le incumbă secvenţele
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t:xpuse viz:thii publicului, prin revelarea aspectelor care conferă patriotismului nota de trftinicie si durabilitate.
Vom putea spune, în acest 'sens, că patrioti ,mul presupune conştiinţa apartenenţei la poporul român, la mediul naţional,
social şi cultural, ataşamentul faţă de
pământul natal, respectarea tradiţiilor,
a limbii si culturii, cinstirea tezaurului
spiritual ;1 poporului, simţul rftspunderii
faţă de valorile fundamentale ale existentei sociale si spirituale
La ora actuală, în concurentft cu massmedia, muzeul arc avantajul de a comunica cu publicul prin intermediul obiectelor tridimensionale, originale care sunt
inepuizabile surse de informare. El deţine, de asemenea, avantajul participftrii
directe a vizitatorului la decodificarea
informaţiilor, spre deosebire de massmcdia care le prezint;'t gata prelucrate.
~i nu în ultimul rând, muzeul permite
comunicarea sentimentelor din perspectivă psihologid a patriotismului considerat ca o trăsătură a pcrsonalit;1ţii fiecărui om, cc se cristalizează de la cca mai
fragedft vârstr1 si se îmbogr1testc cu noi
dimensiuni pc 'tot parcursu'! 'existenţei
umane, ca urmare a dinamicii relaţionale
dintre individ şi patria sa.
_
Educaţia prin muzeu este -un proces
complex şi polivalent subsumându-şi cele
trei laturi: patriotică, stiintifid si estetică. Prin însftsi notiu~ca de m~zeu se
subînţelege compone~ta patrioticr1 a activităţii sale, iar etalarea atractivft şi mai
ales expresivă a exponatelor, calitatea
prezentării lor în cadrul diferitelor activităţi cu publicul contribuie la educarea
complexă a vizitatorului. Muzeului de
artă populară îi revine, prin mijloace proprii, menirea educaţiei estetice, desfă
şurată în scopul împlinirii personalităţii
umane.
Principiul educativ nu poate fi despăr
ţit mecanic de cel instructiv, din simbioza lor rezultând acţiunea cultural educativă a muzeului asupra publicului.
Fundamentul educaţiei prin muzeu şi,
implicit, eficienţa îşi are punctul de plecare în inseparabilitatea diferitelor laturi
ale activităţii muzeului, laturi în totală
0

interdependenţă.

Munca cu publicul presupune o temeinidt activitate stiintifică. Metodele si
mijloacele de com.uni~are a muzeelor c~
publicul preocupă tot mai mult specialistii din muzeu, a d1ror activitate se
î,{scrie pe două mari coordonate: de investigare ştiinţificft în ,·ederea îmbogftţirii şi cunoaşterii patrimoniului cultural
şi de valorificare multiplft, în sens instructi,·-educativ, a acestui patrimoniu.
În legftturft cu tema în discuţie, manifr,;tarca unei atitudini consecvente patriotice reclam;t asimilarea unui volum
ele informaţii şi formarea unor capacităţi
intelectuale indispens:tbile pentru înţe
legerea multiplelor fenomene pc care le
ridid patriotismul ca valoare a conştiinţei morale sociale.
O atenţie deoscbiUi în procesul educaţional, sub di,·crsclc sale aspecte, o acordftm tineretului, în special celui şcolar,
considerând c:î muzeograful trebuie sft
fie nu numai un bun specialist, dar şi un
om de culturft în :--cnsul plenar al cuvântului, participând cu prestigiu la viaţa
culturafft a comuniEtţii din care facL'
parte. Muzeografii etnografi din Târgu
1\Iureş îşi iubesc munca, ceea cc asigurft
rcusitc activitftti cu tineretul.
· Î;1. cadr~l rel;ţiei fradifional~ 1nuzcu~
sco~tlft, EXPOZ·ITIA- DE ._ BAZA• con..:.
.~tituic cea mai ~i.1zeografrc;1 • dii1trc ace
ţiuni, rcpr:ezcntând o sintezft a: ,culfo1'ii
materiale şi spirituale a populaţiei din
judeţ. Prin intermediul vizitelor la muzeu
tinerii pot !Oft vinft în contact cu realiUtţilc satului romftncsc tradiţional. Comunicarea muzeului cu elevii are un caracter
creator d·~terminându-i pe elevi să participe cât mai intens la decodificarea conţinutului de idei, încorporat în exponate,
precum şi descoperirea cadrului (gospodăria ţ;'trăneasdt tradiţională) care le-a
dat naştere. Rolul important al specialistului în ghidaj constă în faptul că asi-gurft caracterul organizat al vizitării,
sistematizarea în recepţionarea imaginilor, reliefarea unor piese anume.
Pentru ca ace.~te cunoştinţe să se transforme în convingeri este necesară asocierea lor cu trăiri afective corespunză
toare ce pot fi dobândite printr-o vizită
la muzeu. Substratul afectiv constituit
din emoţii, stări de spirit, sentimente
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conferă

cunoştinţelor raţionale o rezosubiectivft facilitând acea afecţiune intim{t, internft, cu ceva transmis
din exterior. Şi toate aceste trftiri pot fi
declansatc numai în contextul unor situatii în care elevii sunt subiecti ai acţim~ii. Oricât de riguroase ar fi cunoştin
ţele transmise, ele rftmân fftră efect pe
plan intern dad nu inten·ine acea vibratie subiectivft, cu nuante diferite de
la ~n copil la altul. Prin r~petare toate
aceste trrtiri se conturează si se stabilizează în sentimente patrioti~e prin care
se exprimft adeziunea elevului faţ[t de
ceea ce desemneadt continutul rational
al cunostintelor. Atât în' asimilare~ cunostinţeior ~ât si în declansarea trăirilor
afdctive se va p~oceda în mod concentric,
sfera noţională şi semnificaţia trăirilor
extinzându-se şi îmbog{1ţindu-se pe mftsura creşterii capacităţii de înţelegere şi
a îmbogăţirii experienţei de viaţă. Pot
fi delimitate în acest sens anumite zone
concentrice, fără o ierarhie sau ordine
rigidă, începând cu dragostea faţ{t de
familie, faţă de şcoală, faţă de satul sau
oraşul natal, faţă de frumuseţile patriei,
faţă de trecutul şi prezentul ei.
,ruzeul Etnografic din Tg. Mureş, prin
specialiştii săi s-a implicat în procesul de
educare patriotică a tineretului, ceea
ce a constituit un proces amplu şi permanent care s-a structurat în functie de
obiectivele impuse, de actul de aut~tramformare pe care-l săvârşeşte ţara/în general.
·
O formă fructuoasă de colaborare dintre muzeu si scoală a fost - si sperăm sft
rftmână în' continuare - activitatea în
cadrul cercurilor cu elevii. O găsim o
·formă deosebită întrucât ea se adreseaz{t
unui grup mare, şi intercsanUt prin Î!1tregul arsenal de metode folosite. ln
funcţie de problematica dezbătutr1, acti\"itatea se desfăsoară la scoală sau la sediul muzeului i;entru pr~blemele fundamentale ale etnografiei, cum este în primul rând aceea ele definire a conceptului
d,:· culturft popular:i. tradiţionalft, înglobând atât fenomenele culturii populare
<le veche tradiţie cât şi aspectele de cultur;"t popularft cristalizate <le înaintaşii
noştri în epoca feudală sau în următoaJ!anţă

rele si care au devenit bunuri însusite ş1
tran;misc din generaţie în generaţi~.
Într-o societate din cc în ce mai complexft cum este societatea româneasdt a
ultimilor ani, cultura popularft se constituie ca o categorie mereu nece;;arft schimbându-şi conţinutul şi formele, dar pftstrându-si un sens si o sfrrft de aplicare
proprie.' Este firesc' ca în acest cadru sft
fie prczentft preocuparea pentru problemele artei populare. Şi aceasta cu atf1t
mai mult cu cât o bogatft tradiţie, avându-şi rădăcinile în întreaga istorie a po•
porului român şi a strftmoşilor sfti de pe
teritoriul carpato-danuhian, s-a pftstrat
pfrnft în zilele noastre datoritft unor condiţii istorice particulare.
Cercul de etnografie al Şcolii generale
nr. I din Tg. ~Iureş, cu o activitate de
iw:-te 20 de ani, şi-a creat tradiţie nu
numai prin familiarizarea elevilor cu noţiunile şi problemele de etnografie, dar
si-a extins activitatea si în domeniul cercet:"'trii ştiinţifice în cadrul unor expediţii
tematice. Douft sate din judeţul Mureş
au fost gazdele primitoare' a generaţii succe„i\·e de elevi de la aceastft scoală, ce au
abordat diwrse aspecte ale ~ulturii materiale şi spirituale. Pentru realizarea
unei acti\·ităţi siskmatice în cercetarea
de teren a fost pus la dispoziţia elevilor
de cfttre specialiştii din muzeu un chestionar-ghid de cercetare a culturii materiale
(sat, gospodftrie, locuinţft, port popular
etc.).

În aceste campanii de cercetare, nu o
datft, elL•vii au fost însoţiţi de specialişti
din muzeu, rezultatul fiind o cunoastcre
directft a fenomenelor de istorie zo~ală,
locuri şi monumente istorice, unelte de
muncft, folclor literar, meşteşuguri de
ieri şi <le azi, toate o adcvf1ratf1 oglindă a
muncii şi priceperii oamenilor. S-au cules
date privitoare la existenţa satului, iar,
în paralel, s-au adunat obiecte de artft
popularft, depuse, ulterior, în colecţia
muzeisticft a scolii. În cercctftrile de teren
important a fost că ele,·ii au fost conduşi
spre înţelegerea faptului crt îndeplinirea
dinrselor îndatoriri scolare este tot o
modalitate prin care ·se exprimft atitudi11L'a patriotică. Cunoscând realizările
oamenilor din localitate şi din împrejurimi, copiii le-au comparat cu alte locuri,

2-c. 1251
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cu alţi oameni, încadrându-le în lanţul
faptelor generale din istoria patriei. Prin
cunoasterca elementelor locale ci au
sesizat contribuţia zonei la dezvoltarea
materialft şi spiritualrt a naţiunii, simţind, în acelaşi timp, dorinţa de a contribui ci însisi la aceastrt realizare.
Cunoaster~a'. directft si trăirile afectiYC,
asociate 'cu tendinta ~i dorinta participanţilor la cercctftrile d~ teren d~ a acţiona
în virtutea imperati\'elor pe care cunoş
tinţele dobândite le includ, au condus la
cristalizarea
c01wingerilor patriotice.
Acum putem spune că cerinţele şi regulile morale cu încărcăturft patriotid au
devenit mobiluri interne ale conduitei
acestor elevi. Ele reprezintă nucleul conştiinţei patriotice, punându-şi amprenta
asupra întregii lor personalit{1ţi. Formarea conştiinţei patriotice reprezint;\,
din punct de vedere pedagogic, o încununare a întregului proces educativ.
Remarcabila activitate a Cercului etnografic al elevilor de la Şcoala generat\
nr. 1 din Tg. ~Iureş are la baz;1 şi o v aloroasft colecţie de obiecte etnografice şi
de artă populară, însumând peste 400
de piese. Contactul nemijlocit al clc,·ilor
cu obiecte de culturft localrt contribuie
din plin la l;irgirea şi adâncirea înţele
gerii modului de viaţ[t social, la perceperea particulari tr1 ţilor spiritu ale ce particularizeaâ fiecare grup uman în parte.
Asemenea colecţii muzeistice exist;\ în
numeroase şcoli din judeţul ::\Iureş Cuci, Ruşii :'.\Iunţi, Deda, Luieriu, Râpa
de Jos, Albeşti, Baiu etc. Ele trebuie privite ca o memorie a pftmântului strftbun,
ca o cultur[t în imagini, integrarea lor în
procesul de învăţământ însemnând introducerea elevilor nu numai în tainele
culturii populare locale ci şi deschiderea,
în acelaşi timp, a unei largi ferestre spre
înţelegerea trecutului, a evoluţiei fenomenelor de culturi"t materialft cc îndeplinesc un dul>lu scop - unul formati,· şi
altul instructiv ca sursft direct{t de î1wftţăturft şi cunoaştere. A valorifica colecţiile şcolare, de acest tip, înseamni"1 a
face cunoscut elevilor, în mod nemijlocit,
tot ce are mai bun, mai frumos şi mai
înălţă tor localitatea, zona, judeţul în care
trftiesc.

Std:idania muzeului este aceea de a
forma la tineretul şcolar com·ingcrea el
arc datoria si't păstreze, s:1 dezvolte şi sft
cinstcasd acest tezaur al înaintasilor si
si"t-1 transmiti"1, cu un adaos pers01{al, g~ncraţiilor viitoare. Toate acţiunile intreprinse, în acest scop, presupun îmhogf1tirea volumului de informatii ale eleviiar despre patrie, concomite;1t cu antrenarea lor în formele vieţii sociale, menite
a le îmbogăţi experienţa de viaţr1 ca viitori cetătcni ai tării.
·
Limba,' obiceiui·ile, literatura şi arta,
lucrurile şi oamenii de aca<t stau la
haza spiritualitr1 tii ficdruia si a tuturor
şi le pi"1stdm în inimi pc toat~ drumurile
vieţii ca pc un tezaur, pentru d fiecare
om se cmoţioneazi"t când îi apar în conştiinţii locurile care i-au legănat copilfiria.
Si în istoria culturii românesti avem excm];le destule din rândul m~rilor per~.onaliti"t ţi pc care le evoci'im cu nostalgic: M.
hogăl111ceanu, Al. Odobescu, V. Alecsandri, I. Creang~i, :M. SadoYcanu. Surprinzând legi"ttura indisolubiir1 a omului
cu patria <lin care face parte, B. Şt. Delavrancea spunea urmi"1toarele „P,irinţii,
moşii şi strtimoşii HC sunt patria noastrâ,
ei care au vorbit aceeasi limbâ, care aii
avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, as pirnţiuni sunt adevc'irata 11oastrâ patrie. Patria nu c pâmântul pc care Infim din intâmplarc, ci e pâmâ11tul plămâdit Cil sângele şi întârit cu oasele înaintaşilor 11oştri" 1 •

În acest sens, în procesul cunoaş.tcdi
sistematice dobândite în şcoalft, patria
primeşte pentru copii noi dimensiuni,
valoare de simbol. Din copili"1rie pricep dt
ţara suntem noi toţi, pftmântul pe care-l
muncim, ci"1 ea se servestc cu mm~că.
cinstiti"t şi la 1wYoie cu jc~·tfft. În sc•:;sul
său cxtcnsi\' şi intensi,· patria trclmie
înţckas;1 ca mediu geografic, politic,
social şi cultural în care s-au născu:, au
tr[tit şi au murit generaţii dup;t generaţii,
in care omul trftieste si îsi desfftsoar{t activitatea. Rccunoaşter~a ·acestui' medin in
toate determinaţiile sale, ca ce\'a dist;nct
şi specific constituie suportul obiectiv al
patriotismului. Patria reprezinti"t deci o
componenti"t de bazft a existenţei umane
care s-a cristalizat şi îmbogf1ţit conti:~uu
de-a lungul ncmurilor, prin iupt:, şi
sacrificiile membrilor ei.

il.8
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Asemftnă tor celorlalte
deprinderi şi
obişnuinţe şi cele cu încărcătură patriotică
se consolidează prin exersare şi prin adân-

cirea substratului constient, motivaţional-axiologic. Mediul 'şcolar şi extraşcolar, prin rularea lui, generează situaţii
psihologice favorabile, în care elevii ~:i
poată exprima în mod repetat conduita
lor patriotică. Important este însft, din
punct de vedere pedagogic, ca asemenea
repetări sft fie însoţite de noi precizftri
si argumente în vederea constientiârii
;cestor componente prin înţel~gerea tot
mai profundft de către elevi a semnificaţiei sociale a conduitei adoptate. Exersarea propriu-zisft şi conştientizarea raţionalrt ce o însoţeşte ,·or trebui s[t declanşeze trftiri afective pozitive care sft
amplifice adeziunea faţrt de aceste valori
şi să-l angajeze pc elev, printr-o motivare
internă, în ,·ederea consolidftrii achizitiilor dobânditc 2 •
· Realizarea sarcinilor acestei laturi a
eJucatiei morale se desfftsoarrt treptat,
în fm;cţie de particularităţile de vârstft
ale elevilor. :\fi jloacelc şi metodele expuse
pânft acum se rdcrft la ,·ârsta şcolarft
mijlocie când se adânceşte înţelegerea conştientrl a noţiunii de patrie ca fenomen
social-istoric complex. La vârsta şcolarft
marc (liceu) se rcalizeaz[t înţelegerea raţionalft şi filozofidt a multiplelor fenomene din societatea contemporanft. Cunostintele social-filozofice sunt acelea care
ofe.rft prilejul piitrunderii în esenţa rcalitrttilor istorice si social-etnice, desemnate
prii{ categoria de patrie, patriotism, interdependenţele pe care le presupune cu
alte fenomene ale lumii contemporane~,
:\fodul concret de colaborare a :\inzeului Etnografic din Tg . .'.\Iureş cu cercul
de elc,·i de la Liceul teoretic „ C ni rea" a
constituit materialul unui articol publicat
anterior 4 , acţiune în care, prin cinstirea
memoriei înaintasilor, am încercat sft
contribuim la sc1;sibilizarea elevilor la
ideea de patriotism, sirnţ[imânt activ şi
co,·ârşitor cc arc darul de a uni în mod
miraculos generaţii ce s-au succedat pc
acest pftmânt. S-a prezentat activitatea
ctnograficft a fondatorului :\luzcului judeţean din Tg. _;\Iureş-Aurel Filimon
( 1891- 1946), fiu al plaiurilor ardelene
ce ş1-a concentrat atenţia în cercetare

asupra zonei Călimanilor pentru a dandi cf1 unităţile muntoase (Carpaţii) nu
au constituit un hotar etnic ci „coloana
vertebralâ a piimântultti românesc, lcagtfnul şi fnltfritorul fiinţei noastre etnice"5.
Generat în familie, patriotismul se
dezvoltă cu vârsta, se maturizeaz;1 prin
cultură, practica vieţii şi frmreşte ceea
ce denumim demnitate nationaHL
Prin prezentarea unor pe{-sonalităţi locale, pornind de la apropiat la îndepărtat,
ţinuturile natale devin un teren fertil
în care se dezvoltft dragostea de tarft si
un punct de plecare pentru cuno~ştere'a
istoriei şi culturii materiale a poporului român, dftinuitor de veacuri în tinuturile
rnureşcne. Aflându-se la vârst'a contu~
r[trii idealului în ,·iatrt, multi tineri îsi
aleg ca model maril~ pcrso1;aliUţi sa~
figuri de croi din istoria neamului. Ccea
ce aprcciazft mai mult la aceste modele
este ataşamentul lor faţă de popor, cali ta te cu pu ternic[t î ncftrcft turft pa trioticft.
Din ace1stft cauză strategia cducativ[t
trebuie
sft se concentreze în di!-('cţia
conşticntizftrii sensului axiologic ai noţiunii de patrie, prin îmbinarea transmiterii cunostintelor teoretice cu prezentarea unor' fig~ri rcprezentati,·e din trecutul şi prezentul patriei care sft întruchipeze identificarea cu destinul ei. Tendinta de imitare declanscazft dorinta <le
a p{·occda la fel. Organi;,area şi diri'jarea
acestor acţiuni de cri tre profesor şi specialistul din muzeu se impune ca o compo!1entă a strategici educati,·c 6 •
lntâlnirilc cu deYii au fost continuate
cu dezbaterea altor teme în sala de activitft ţi cu publicul a :\luzeului Etnografic
din Tg. Mureş, teme care i-au condus pe
tineri la cunoastcrea culturii materiale
şi a spiritualităţi'i naţionale cu scopul de a
pune la îndemâna lor un bogat material,
prczcn ta t prin ilustratii si î nsoti t de un
comentariu de speci~lit~te, 1~enit sft
usureze orientarea în domeniul atât de
\';st al artei populare româneşti. \' echimea lor, modalitftţile funcţionale pe
care le îndeplinesc şi mai ales caracterul
artistic ridid probleme foarte interesante, constituindu-se în documente etnice pe cât de importante pc atât încă
de p,~rcne. Arta noastră popularr1 argu:J..9
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mentează

trăinicia si vigoarea unei culturi de o rară noblcţd, rep~·ezentativft pentru satul românesc traditional, ceea ce
constituie o mostenire, ~ pretioasft resursă a culturii 'contemporane:
Pentru toate aceste idei pe care am
încercat să le punem în practică rftmâne
de-a pururi nlabil îndemnul lui Al. Tzigara-Samurcaş la vizitarea muzeului, subliniind nlenţele multiple pe care le
oferrt muzeul pentru educaţia moral-cetăţenească, pentru ridicarea gradul de
cunoastere a tineretului: ,,l11v1ftămintelc

câplfta'te în muzee trebuie sâ te' piistrifm
ca şi tot cc învâţifm la şcoallf. l\tluzeul e
cea mai înaltei şi, totodahi, cea mai simplii
dintre şcoli. Ea e mutii şi a11ostt'f pentru
cel ce n-o pricepe. Pentru cel ce-i ghiceşte
rostul însă, muzeul devi11e scoala cea mai
vie dhi care poate trage nutlfe şi ueÎllcflipuite în1:ifJ,imi11te. Şi c simphi şcoala mii-

zeului cii cel ce o cercetează nu are nevoie
de o pregătire specialâ. E destul s1'i ai ochii
deschişi pentru a pricepe ceea ce ţi se înfâţişea::c'i. Dacâ şti sâ te 1tiţi bine la lucruri
si sii le adâncesti rostul, ele încep a-ţi
~•orbi mai pe înţ/les decât ai ceti o carte" 7•

XOTE
t B. St. Delanancea, jurnal de război, Bucureşti,
1972, p. 70- 7 I.
.
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~ I. ?\icola, Pedagogie. Ed. Didactică ş1 pedagogic;)., Bucureşti (Cap. 8, - Educarea patriotică
a ele·,ilor) 1992, p. 13.5- 142.
3 I<lem
t A. Diaconescu, Personalităţi locale şi activitatea i11structit-ă a l\fuzeului de Etnograffr din 1r;.
M 11 res, în „Re·,ista Muzeelor", nr. '1/1992 p. '1(1-42.
s f;_ Vâlsan, opere alese, Bucureşti, 1971, p. li!.
,; I. ;s;icola, op. cit.
' Al. Tz. Samurcaş, Cum să folosim mu:;ee/e, in
.,Mi:zeologia românească" Bucureşti, 1939, p. 241.
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METODA DE AXA.LIZA SPEC:TRALA PEXTRU PIESE CT V.\LOARE
DE PATRL\10:.:\'IV
A"\'A-llAIUA YL\D, ElUL GHIOCEL IOAMD
spectrală şi-au
aplicaţie

etodele de analizft
M
extins domeniul de
în
de la industrie
cele mai diferite
direcţii,
şi tehnică la medicinft, agriculturft, protecţia mediului sau cultur[t. Preponderenţa acestor metode asupra celor chimice
îşi are explicaţia în rapiditatea, sensibilitatea foarte mare şi excelenta lor reproductibilitate, precum şi în avantajul,

deloc neglijabil, de a determina concomitent aproape toate elementele chimice
constitutive. Domeniul de concentraţii
m[tsurabile variadt de la procente pân[t
la m.icrograme sau chiar nanograme, în
cazuri speciale.
Obiectele aparţinând patrimoniului cultural naţional rididi diverse probleme
ca identificarea materialului sau a peliculei <le acoperire, analiza cantitatiy:t
sau dozarea clementelor în urmă. I n
timp cc ultimele dou[L tipuri de analiz[t
necesitrt o aparaturft complexft şi co;;tisitoai'c, analizele calitative se pot efectua cu ajutorul unui aparat spectral simplu, :d~numit stiloscop.
Acest gen <le analize face parte din
categoria analizelor :-pecifice, constând·
în analizarea obiectelor individuale sau
a unor grupuri mici <le obiecte, cu scopul
de a obţine informaţii cc pot servi la rezolvarea unor probleme speciale, inclusiv
probleme de autenticitate.
Analizarea pieselor cu valoare de patrimoniu presupune respectarea anumitor cerinţe, cum sunt: un consum
minim .de material, cât si o încălzire cât
mai redusă, pentru a p~eîntârnpina deteriorarea sau modificarea aspectului pi•_'sei, de exemplu: distrugerea patinei no-·
bile, degradarea decoraţiilor executate
din alte materiale - sidef, baga, email
pietre semipreţioase - sau desprinderea
inscrustaţiilor realizate din alte metale.

::\Ietoda de analiâ propusă este analiza spectral[t de emisie, cu observarea
vizualft, efectuatrt cu ajutorul stiloscopului. Partea original[t o constituie sursa
spectrală, special proiectau pentru a
satisface condiţiile menţionate mai sus.
Sursa este alcătuitrt dintr-un generator
complex de arc electric de curent continuu şi torţă de înaltrt frecvenţ[t, cu posibilitatea conectării lor independent sau
simultan, în functie de cerintcle analizei.
Partea principală a generatorului este
alcătuitrt dintr-un oscilator cu frec\'enta
5- 10 ~IHz, puterea de ieşire - 60 \V
~i tensiunea de ieşire 3-5 k\', capabil s[t
întreţinft, în spaţiul analitic, o descăr
care în fort[t de înaltrt frec,·cntă. Arcul
electric est~ produs de o surs:'t <le curent
continuu stabilizatft, iar curentul de ieşire poate fi reglat în limitele 0,5-2 A.
Schema bloc a instalaţiei este preztntaCt
in Fig. 1.
.
Avantajul acestui tip de sursă constă
în faptul d desdtrcarea de înaltă frecvenţă produce o ionizare· intensă permanentă a spaţiului analitic, realizând, astfel,
mentinerea si stabilitatea arcului electric,' Ia valo1'.i foarte mici ale intensitătii
curentului. Torţa de înalt:'t frecvenţă ~c
poate folosi şi ca descărcare independentrt,
pentru. cazuri speciale, deoarece tempe~
ratura înalt[t - cca 4200°( - atinsă în
zona centrafft a descărdtrii, conduce la
apariţia în spectru a principalelor linii
ale majorităţii frecwnt înt-::ilnite, în •pofida Iuminozitătii reduse a fondului. Torta
de înaltft fre~ventft se aseamăn;i ~u
scânteia ca tip. de 'descărcare, îndtlzind.
puţin piesa. Consumul de material es;tc
infim, unna lăsată pc suiu-afaţa piesei
fiind greu sesizabilă cu ochiul liber; În
schimb, tocmai <lin cauza cantităţii foarte
mici de material preh1at în descărcare,
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Fig. 1 Schema bloc a instalaţiei
l. sursă de curent continuu stahilizată
2. spaţiu de descărcare
J. cuplaj inducti·✓
4. oscilator de înaltă freC"Jenţă.

se pot observa doar liniile clementelor
majori tare în piesft.
Cele douft tipuri de descărcare prezentate au servit, alternativ, ca surs{t spectralft pentru analiza calitativă a materialului sau acoperirilor pentru obiecte
cu valoare de patrimoniu: piese arheologice, obiecte decorative din metal, bijuterii, piese de cult, accesorii metalice
ale pieselor etnografice, monede şi medalii, piese de armament, inscrustaţii metalice de piese din material organic.
Analiza se poate efectua direct pc obiect
întrucât produsii de coroziune si orice
tratament chi~ic efectuat nu lnfluenteazft cu nimic rezultatul analizei. În
~azul pieselor care, din cauza formei sau
dimensiunilor, nu pot fi supuse direct
analizei sau dadt se urmăreste analizarea
compoziţiei din profum;ime; piesei, pentru a elimina erorile datorate efectului
de îmbogftţire a suprafeţei sau ncunifonnitftţii compoziţiei, se recurge la prelevarea unei probe cu ajutorul unui burghiu fin, cu diametru de 0,2-0,4 mm,
probă cc va fi presată într-un orificiu
practicat într-un electrod <lin cărbune
spectral pur. Drept contraelcctrod se
folcseşte un electrod din grafit de puritate spectrală, cu diametru sub 5 mm,
~tscuţit în formă de trunchi de con. Se

pot folosi şi electrozi din wolfram, de
diametru sub 2-3 mm, cu spectru sărac
în linii, electrozi ce măresc luminozitatea descărdtrii şi care, consumându-se
puţin, climinft necesitatea reajustării alinierii optice pentru fiecare analiză.
S-a constatat cft sursa de arc de curent
continuu, cuplat cu torţa de înaltft frecvcnţ{t, este indicaUt pentru determinarea
tuturor clementelor majore din aliaje pe
bazft de cupru. Cantitatea de material
consumatft depinde de tipul de vizare a
spectrului şi variazft între 0,5 şi 10 mg.
Astfel, bronzul se poate identifica după
liniile staniului: linia A = 4524 A, de
intensitate 5, din domeniul violet ,i
linia i. = 5631 A, din galben, de intensitate 4; pentru determinarea alamei, se
cautrt tripletul zincului din domeniul
indigo-violet, la 48 JO A, 4722 A şi 4680 A,
de intensităţi 5 şi 6; în ambele cazuri, în
domeniul verde vor apărea cele trei linii
caracteristice ale cuprului, cu lungimea
de undrt 5105 A, 5153 A şi 5218 A. în
unele cazuri în bronzuri putem identifica şi plumbul, după linia cca mai intensft, în nrdc, la A = 5005 A. Alt aliaj
determinat a fost alpacaua, caracterizat
prin prezenţa nichelului, cu liniile 5476 A,
5080 A şi 4710 A, pc lîngă cupru şi zinc.
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Foto

Foto 2

În acest mod s-a analizat o piesrt decorati,·{t de birou, aparţinând Muzeului M.
Kogf,lniceanu: bustul şi corpul călimfnii
erau constituite din bronz, capacele dtlimftrii - din alamft, iar ornamentele de
J)C capace din aliaj de zinc cu plumb.
Materialul unei ţinte metalice de pe un
chimir din piele, piesa aparţinând Muzeului Etnografic, a fost identificat ca fiind
alamft. Tot alamrt era materialul din
compoziţia unei iconiţe emailate (foto !),
al unui crucifix (foto 3) şi al unui pandanti\· - piese de cult din secolele
X\"11-XVIII, provenind din colecţia
Scriban, aflatft la Muzeul L'nirii. O monedă bizantină, din aceeasi colectie, avea ca element major cuprul (fo'to 4),
contrar înregistrării ei ca bronz. Materialul unui sfesnic ornamental s-a determinat
ca fiind alpaca, iar în cazul unui pocal
- descoperire arheologicft întâmplătoare
- -~-a determinat zincul (foto 5).
Analizarea metalului unor pelicule de
acoperire, utilizând ca sursft arcul de

curent

continuu menajant, întâmpinft
datoritii imposibilitr1ţii separftrii liniilor materialului de bazft de cele
ale metalului de acoperire. De asemenea,
accasUt sursft,~ste prea puternicft pentru
metale cu punct de topire sdzut, cum
sunt staniul şi plumbul, provodnd pulverizarea si antrenarea într-o desdtrcarc
greu cont{·olabilft. În aceste cazuri s-a
recurs la, torţa de înaW:i freC\·enţ{t, cu
caracteristicile prezentate mai sus. Pentru observarea spectrului în condiţii optime este necesar sfa se lucreze într-o cameră obscurft, iar descărcarea este proiectatft pc fanta de intrare a stiloscopului
cu ajutorul unei oglinzi concave. Aceas tft sursft este idealft pcn tru idrn tificarea peliculei de acoperire, întrucât
curentul mic al descărcrtrii - de ordinul
zecilor de miliamperi - permite analizarea doar a stratului superficial al pic~
sei. S-a putut determina astfel acoperirea cu nichel a unei piese din fier, parte
componentrt a unui colţar decorativ, adificultăţi

Foto 4

Foto 3
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Foto 5

Foto 6

Foto 7
parţinând

Muzeului Teatrului; la fc],
s-a putut pune în evidenţii o peliculă de
argint, după liniile foarte intense 5471 A
-5465 A şi 5209 A, pentru sfeşnicul de alpaca analizat în arc (foto 6). De asemenea, pandantivul de alamă analizat în

arc avea o peliculft de acoperire din
staniu. În acelasi mod s-au analizat o
cruciuliţă din argint-- 1860, Colecţia Seriban (foto 7), capacul unei căni de berc,
piesf1 aparţinând Casei Pogor, determinându-se un aliaj staniu-plurnb, şi un suport de pahar, stil Art ~ouveau, la care
s-a identificat un aliaj staniu-stibiu (prin
analiză chimică)-plumb,
acoperit cu
argint.
Aceeaşi sursă se poate folosi pentru
analizarea incrustaţiilor metalice de pe
piese din material organic, contactul electric făcându-se prin fixarea electrodului
cu bandft adezivă pe ornamentul metalic,
bazându-ne pc îndtlzirea redusft genera Ul de aceastft sursă, cât şi pc localizarea precisă a descărcării.
Imaginile fotografice 1- '7i 2 prezint:,,
pentru comparaţie, urma lăsatrt pc aceeaşi picsft - iconiţa de alamft - de arcul
ele curent continuu mcnajant şi, respec„
tiv, torta de înaltft frecventă.
În u/ma analizelor efectu~ te cu cele
clouf1 surse propuse se pot trage unele
concluzii: torta de înaltft frec\·cntă ~c
rccomandft pe;1tru determinarea elc'rncntclor majore din pelicule, aliaje uşor fu~
zibilc, incrustaţii, foiţe de acoperire,
bijuterii, piese din metale nobile; arcul
de curent continuu rnenajant poate fi
utilizat pentru piese car'c, prin masiYi~
tatc, permit d_y,iparea dddurii, cât şi
consumul unei cantităti mai ma,:i de material, în cazul în car~ SC urmftrcstc de~
terminarea unor clemente aflate i'n con~entraţii mai mici; cum ar fi plumbul sali
zincur în bronzuri, nichelul fo alpaca ş.a.
În cadrul Laboratorului zonal dt'
restaurare Iasi, Sector investigatii fizice,
această metodă de analiâ a fost experimentată pe parcursul a şase luni, punându-se în evidentă stabilitatea si acurateţea determină;ilor. Aceste con'cluzii au
condus la înlocuirea analizelor chimice in
pică tură· pentru determinarea anumitpr
metale - staniu, · nichel, plumb, zinc,
crom - , analize laborioase, de multe ori
neconcludente si afectate de contaminări.
Pe baza reztiltatelor prezentate se întreyede posibilitâtea standardizării me~
'todei pentru analizarea pieselor, cu va.:.
,loarc de patrimonîu.
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COlilBATEREA Cl[PERCILOR UE PE OBIECTE DE ARTĂ ŞI llO:NEJ\IEXTE
UE ARHITECTPRA DIX LEllX SAU CU ELEl\lEXTE UE LEllN
CT AJl"TORl'L lTXOR NOI I◄'l~GICIZI

SEUGIV FE'.\DRIH.\X

lemnului a constiBiodegra<larca
tuit întotdeauna o problemft importantft din punct de \'cderc economic.
Aceasta este nu numai o problemft a intreprinderilor de exploatare şi prelucrare
a lemnului, ci şi o problcmii cu care :cc
confrunUt muzeele cc deţin în patrimoniul lor obiecte din lemn sau clădiri din
lemn sau cu clemente din lemn.
Dad pentru tratamentul lemnului brut
si al cherestelei existft deja diferite :c:ofutii de tratament pentru obiectele de
(ntft sunt numeroase dificultăţi pri\'in<l
gftsirea t~nor soluţii de ti:atament larg
ţ1~cepta_tc pentr~1 combaterea insectelor
~1 a m1croorga:msmclor care produc degradarea operelor de artă, deoarece fiecare arc a\'antajelc şi dezavantajele ci,
astfel cf1 găsirea unor substantc <le tratament a<lecYate ar fi hineYen'itc'.
, Prezentul studiu nu face decât o modestă încercare de a identifica noi substanţe cc ar putea fi folosite la tratamentul .de combatere şi prevenire a atacului ciupercilor de pc operele de artft clin
lemn.
· Suhstantelc folosite la tratamentul de
prevenire şi corn batere a ciupercilor care
atad obiectele de arU1 trebuie S:-1 riispundă următoarelor ccrinte ·
- să fie eficiente a,;â1~d o actiunc de
prevenire şi combatere a atacului'biologic
cât mai îndelungată în timp omorând
ciupercile în toate fazele ciclului vita],
- să nu modifice _aspectul obiectului,

- <t nu micsorczc rezistenta mccamca.
sau alţi facto~·i ele mediu ai obiectelor,
- <'t aibft un cât mai larg spectru de
cauţinc,

- S:i fie cât mai

puţin

toxice pcntn1

0111,

- sii se aplice usor,
- sft aibft un pi·eţ de cost rezonabil.
Desigur că este greu de gftsit substanţe
care sft corespundă tuturor acestor cerinţe.
S-au dutat substanţe care sft corespundi"t
cât mai mult acestor ceripţe, dintre cele
folosite la tratarea cherestelei si la lem.:.
nul ele construcţie ţinându-se' cont de
,;pccificul obiectelor -de muzeu.
.Modul de lucru

S-au ales pentru experimentftri subtratarea lemnului produse
puse la dispoziţie de Institutul N ational al Lemnului, si anume:
K' Otck, 'sadolin Basc, \Yoodgard, Pen+
toi.
Î.nccrd'trilc s-au fftcut pc probe de
lemn de brad, pin şi stejar conform STAS
8022 1991 „Determinarea eficacităţii antiseptizării Contra mucegăirii", pe mediu
malt agar.
Solutiilc de lucru au fost următoarele t
- K'Otek 4%, K'Otek 6%, rentol V
200 1.25%, Woodgard 2% iar Sadolin
Base s-a folosit solutia ca atare.
Impregnările s-at{ efectuat conform
Stas 932-4-88.
stanţe pentru
in străinătate
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Inocularea s-a realizat cu un amestec
,de spori în suspensie.
A precierca s-a fftcu t la 14 zile de la
inoculare, conform standardelor.
S-au efectuat probe de tratament ş1
a-;upra unor piese de mobilier pe supra-

feţe mici de ordinul câtorva cm p. care
au relevat existenta următoarelor ciuperci: Trichodcrma 'viride, T. lignorum,
Altcrnaria alterna ta, Aspergillus fumigatus, Stachybotris atra, Penicilium
funiculosum, conform tabelului nr. I.

Tabel 1
Fungi

nr.

probă

policromft

cassonc sculptat

3

cassone

4
5

bancă

8

"

_I
Specii g{tsi te

2

7

I

pe piese de mobilier

Obiect

ladă

6

gftsiţi

T richoderma lignorum
T richoderma viride
Trichoderma viride
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Trichoderma viride
Penicillium sp.
Trichoderma viride
Aspergillus fumigatus
Penicilium funiculosum

stejar
stejar
tabernacol

jilţ

parte superioară
cabinet italian
dulap stejar

Al ternaria alternata
Trichoderma viride
Penicillium niger
Aspergillus fumigatus
Trichoderma viride
Stachybotris atra

scaun

----------

Rezultate
După cum se obscrv{t din tabele cele
mai bune rezultate s-au obţinut cu produsul Sadolin în toate variantele experimentale. Cele mai slabe rezultate s-au
obţinut cu Pentol.
La testele efectuate pc obiectele de
muzeu produsul Sadolin a fost cel mai
adecvat, deşi nu se poate spune că celelalte au fost total necorespunzătoare ca
eficienţă, deoarece consider că apariţia
în mediul de cultură a unor fungi s-a
datorat faptului d au mai existat spori
viabili care în condiţii favorabile de mediu
au dat naştere la aceste colonii.

--------'-

În urma acestor concluzii, s-a făcut
un test pc o grind{t din casa Melik, atacată de ciuperci, folosindu-se produsul
Sadolin care a dat rezultate foarte bune,
nemaiapărând creşteri de fungi pe grindă
sau în mediul de cultură (probă), în ciuda
umiditftţii mari din încăpere, nici după
sase luni de la efectuarea tratamentului.
' Bineînţeles că acest studiu este departe de a fi complet, deoarece trebuie
făcut un mai mare număr de experienţe
pentru a cunoaşte şi efectele asupra lacurilor şi pigmenţilor, precum şi cele pe
timp îndelungat, deşi din experienţele fă
cute de alţi cercetători nu s-au constatat efecte negative.
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Tabel nr. 2
Determinarea
Nr. capsula
Petri
l

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Esenţr1

lemn

Martor
indice

Pin
Pin
Pin

lMP
3MP
5MP

Pin
Pin
Brad
Brad
Brad
Brad
Brad
Stejar
Stejar
Stejar
Stejar
Stejar

eficacităţii

Proba tratată-indice

7MP
9MP
11MB
13MB
15MB
17MB
19MB
21MS
23MS
25MS
27MS
29MS

DIBLIOGUAFIE
l. Hulea, I. Ghid pentru laboratoarele de microbioloţ?ie

2. Blahnic, R., Zanova, V., Coro=iunea micrnbiologică

R.M., Degradation, conserva/ion
et restauratio11 d'oeuvre d'ert. Bruxelles

J. \\farijnissen,

an tiscptizftrii
Substanţa
folosită

2P
4P
6P

K'Otck 4%
K'Otek 6%
Pentol

8P

Sadolin
\Voodgard
K'Otek 4%
K'Otek 6%
Pentol
Sadolin
Woodgard
K'Otek 4%
K'Otek 6%
Pentol
Sadolin
Woodgard

lOP

12B
14B
16B
18B
20B
22S
24S
26S
28S
30S

Apreciere
la 14 zile
bunft
bună

necorespunzăzătoarc
foarte bună

mijlocie
foarte bună
foarte bună
mijlocie
foarte bună
mijlocie
mijlocie
bună

mijlocie
foarte bună
mijlocie

4. Mihalcu, I., Conservarea obiectelor de artă şi a
monumentelor
5. Ioniţă Ion, Cercetări privind biologia ciuţ,el'Cilor
care produc biodegradarea operelor de artă
a
monumentelor de cultură (teză de doctorat)
6. \"intilă, E. Protecţia lem1111ltti şi a materialelor
pe ba,ă de lemn
7. Constantinescu, C. Jvfetolieşi tehnici în _micologie

,,i

27
https://biblioteca-digitala.ro

BISEHICA FOSTEI llAXASTIRI COTROCEXI TREHl1IE SA RENASC.\

SOIU\"
oncepţia

C pă evenimentele cruciale ale anului
~linistcrului Culturii, du-

1989, s-a reconturat, iar treptat-treptat
s-a îndreptat di tre o reformulare coerentă, necesarft, vitală, spre noua strategie a conservării şi rcstaurfnii monumentelor istorice.
„Măsurilor" curente, de moarte lenti"t
a unui monument, prin lipsa de interes
exprimatft sub toate formele şi faţetele
<lin care nu lipsea tergi,·ersarea devizelor
<le lucrări şi mai ales a avizelor, mai mulţi
am, s-a adfLUgat, spre blamul nostru şi,

SEDASTU~ Dl'.U.:L'

nu în ultimul rând, cel international,
moartea lor violenUt prin demola~·e.
Dintre principalele 23 de biserici care
au căzut pradft buldozerelor în anii de
tristă amintire, menţionăm: Sfântul Spiridon Vechi, Enci, Pantelimon-Insul;1,
Olteni etc.; douft coreolează aceastft tragedie: Mfrnf1stirea Vf1cărcşti şi biserica
fostei mfmf1stiri Cotroceni.
Prima, realizare de excepţie a domnitorului Xicolae :wanocordat, ridicatr1 intre anii 1716-1722, reprezintrl cel mai
amplu ansamblu monastic din Bucureşti
şi cea mai importantf1 zidire ortodox:1 a

Biserica Cotroceni
inainte de demolare
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demolării

Asoect din timpul demol1rii bisericii Cotroceni,
198-l

Aspect clin timpul
19Si

veacului al X\'III-lea, aşa cum pc drept
mentiona cd care a iubit-o, a încercat
să ~ apere şi a descifrat-o, regretatul
profesor Vasile Drăguţ, susţinut îndeaproape de actualul academician Răzvan
Theodorescu.
Acest splendid l{tcaş, aceastft minunată
zidire, dupf1 părerea noastrft nu va mai
puttc>a să rcnasdt pc locul ei de zidire;
ocupat intre timp de imense hăuri de
beton armat ntsatc si acestea în părăsire.
Prima faptrt cultt{ral{t a Domnului Şer
ba:, Cantacuzino - ( 1678-1688) de stirpe imperial:'t, bizantin{t, cu descendenţi
ilu~ trii de la începutul mileniului al
doiltc>a, este durarea sfintei mănăstiri
Cotroceni, între 1679 şi poate 1682, pus{t
suh patronajul Sfinţilor Serghie şi Vach
- după hramul unei biserici mai vechi
care· fusese mai înainte pc acest luc -,
dar si al marii sftrbf1tori „Adormirea
Maicii Domnului".
Accastft zidire a priceperii româneşti
si a credinţei ortodoxe nu a întârziat
~ft trezească profunda admiraţie a unor
oameni îm·ftţaţi şi umblaţi, obişnuiţi cu
mi!mnri.ţiile lumii.
:\stfel, in\'{tţatul grec Helladius o num.,0stc „mi111111ala mă}l(fstfre Cotroceni",
iar' reYerendul Edmund Chishull care îl
însoţea pe fostul ambasador al Angliei

la Poart{t, lordul Paget, o considera
, ,cea mai frumoasă din toate cele clădite
în acest ţinut de domnii de acum ori dinainte . .. ". Acum, pentru prima dată se
rupe tradiţia coloanelor greoaie de zidi'trie, pridvorul va primi unele de piatd
sculptată, cele care vor fi cunoscute sub
denumirea· ,,cu stalactite", tributare artei arabo-turceşti.
Dar a venit fatidicul an 1984 când locul
unde s-a aflat sfântul lăcas de închină
ciune, dar si de rafinată ~rtf1 cantacuzină, va fi :,ninlat". Câţiva iubitori de
culturft, riscând linistea <;i nu numai,
nu au distrus fundaţia şi o parte din
soclu acoperindu-le cu pământ, adică ...
,,o formă propice pentru etalarea straturilor de f !ori".
După redeschiderea muzeului, s-a putut
îndepărta umplutura de pftmânt şi, azi,
fundaţia, protejată de dale de piatră,
poate fi văzută şi admirată de vizitatori.
Pietrele de mormânt, pân{t atunci bine
ascunse, au fost etalate alftturi de alte
clemente litice, dintre care se remarcă
portalul. Acestea sunt componente definitorii pentru biserică din punct de
vedere constructiv dar si artistic. Astfel,
SC poate urmftri şi admira istoria dar
şi măiestria dăltuirii în piatrft la lespedea domnitorului Şerban Cantacuzino,
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bisericii Cotroceni,

a fraţilor săi: Matei, mare agft şi Iordă0
che, vcl spătar, a lui Radu, mare sp~~
tar, fiul stolnicului, precum şi a lui
Constantin, fiul lui Radu. De curând
s-a mai gftsit şi cuprins în expunere
piatra de mormânt a Ruxandrei, nepoata
de fiu a domnitorului Moldovei, Antonie
Vodf1 Ruset, soţia beizadelei Gheorghe
Cantacuzino, fiul domnitorului Şcrl)an,
şi o altf1 piatră a cărei cercetare înd
nu este definitivă.
Cei peste 80 m 2 de frescft: panouri
mobile, · din păcate cea care ne-a mai
rămas din întregul ansamblu mural,

prin glisarea unor
compartimentării

părţi, permite
şi spaţialităţii

citirea
inte-

rioare.
Opinia noastră este d1 se poate începe,
cu multă t•·udă si foarte mare efort
financiar, îmbinar~a tuturor acestor elemente valoroase pc care le deţinem
pentru a realiza ceea ce a fost biserica
mftnăstirii Cotroceni, mima si csenta
acestui ansamblu.
'
'
Fie ca odoarele, icoanele, ţesăturile
care au găsit după dezastru o buni
casă, gf1zduire şi restaurare la Muzeul
:X aţional de Artă, si'1-şi recapete firescul

Coloane ,lin niatră
sculptat[, pro·1e1;ite de
la Biserica fostei 2\ffLnăsti ri Cotroceni, expuse în parcul Muzeului ):aţional Cotroceni

extrageri fftcute cu marc greutate, se
poate spune cu ... cxca\"atoarelc la spate
-· este pictura a doua, cca fftcutft <lupii
refacerile datorate cutremurului din 1802;
ca se aflft în restaurare la Academia ele
Arte - Bucureşti, iar clouft fragmente
se pot admira în expunere în spaţiile
medicYalc <'.le muzeului.
:X u ca ultim efort al :VI uzcului :\" a ţio
nal Cotroceni, trebuie menţionat aducerctt de la locul unde s-a g;isit sprijin
pentru piatra Cotrocenilor, rcspcctiY
mftnftstirea Ccrnica, a întregului patrimoniu litic; acum se aflft în expunere
sau depozitat în curţile interioare sau
exterioare.
Excelente releYee au putut duce la
realizarea unei machete a bisericii, care,

loc, dat, poate în primul rând , de nei"ca
ctitorului.
Fie, nu în ultimul rând, ca osemintdc
domnesti si ale familiei sale, denusc
dupi't ~um1~litul an 1984, tot înt'r-un
Irtcas cantacuzin, în biserica „Fundenii
l)oa~nei" a lui .\1ihai, mare spătar,
sft-şi
gftseascft odihna în lăcaşul unde
Scrban Voievod a dorit, iar noi, Muzeul
)-ational Cotroceni să awm bucuria
îm1~linirii.
~u cu mult timp în urmft, în curtea
interioarf1 a preşedinţiei şi a muzeului,
a aYut loc litia, adic;1 slujba de pomenire,
în special pentru cei 360 de ani care s-au
scurs de la nasterea Domnului, a celui
recunoscut d ,'.s-a dâruit cu toatâ grija
aşe::c'"irii cu rânduială a treburilor sta-
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tului" dar şi âi „întreţinea şi incuraja
talentele tinere şi ariete", dar şi pentru
familia sa.
De fapt, slujba a început prin sfânta
Liturghie la Mănftstirea Cernica, ofi-

ciatr1 tot de părintele Ieronim Stanciu,
ghidul valoroasei colecţii de odoare şi
icoane a aşeâmântului şi în prezenţa
pftrintelui stareţ Clement Popescu, sub
a cărui binecuYântare s-a desfăsurat
întreaga acţiune.
'
Cu ocazia litiei, s-a slujit şi ofranda
l\Iuzeului Naţional Cotroceni pentru acest
eYeniment, respectiv medalia lui Şerban
Cantacuzino si a lui Constantin Brâncoveanu - do i din cei trei domnitor-i
Cantacuzini (realizări plastice notabile
ale reputatului sculptor Gheorghe Adoc,
dar şi a priceperii Monetăriei Statului).
Şerban Cantacuzino a mai fost prezent în medalistica noastrft acum 90
de ani, prin seria celor „ 10 domnitori
romani .
Medalia noastrft îl reprezintrt pe YoieYod, bust, abordat frontal, în caftan
şi cu coroană; în stânga este înfrt ţişa t
blazonul cantacuzin si anii de domnie,
1678- 1688 iar în dre'apta, profilul bisl:'ricii mfmftstirii Cotroceni. Inscripţia
„ŞERBAX CA~TACL"ZI~O DOMX ..\L
TARII ROMÂXEŞTI" paternizează imaginea. AYersul, comun ambelor medalii,
este marcat central de herbul cantacuzin,
mărginit de inscripţia ,,~ffZEL"L XATI0

A

Me,!alie
cuzino

comemorafr,ă dedicată

comemnrati·,ă
]3r[1nco-1ea 11 u

~fedalie

lui ~erban Canta-

dedicată

lui Constantin

•

/I

OXAL COTROCE~I. BL"CL"RESTI. ROl\lAXIA".
'
A doua medalie îl reprezinCt aşa cum
glftsuieşte inscripţia pe „COXSTA~Tl:N"
BRA~COYEAXL 1688 - 1714", imhri"'tcat într-un somptuos· caftan şi acoperit de cuşma cu egretft; priYeşte spre
stânga - în faţa sa este înfi'tţişatft Stema
Tării Românesti.
·
· Se împlines~ nu numai 280 de ani
de la martirajul acelui care noi nu de
mult timp l-am santificat, dar şi ele
când s-a bfttut medalia sa, care trebuia
sft marcheze sf1rb{1 torirea ,·ârstei de 60
de ani, precum şi a 26 de ani de domn ic.
Fie ca fapta noastrft şi astfel exprimau
faţ{1 de aceste complexe pe1:sonalităţi ale
j;;toriei şi culturii noastre, sft constituie
o închinare pc deplin îndreptăţită.
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PATUlllOXIC • CEUCET.ARE

sci·tPTORrL DIMITRIE :\IAŢAL\NF Ix COLECTIILE ~Il'ZEFLUI
lIILITAR NAŢIONAL

ŞTEFAXL\ (JOLlRXACHE

sculptorii care şi-au dedicat
Î ntre
talentul
energia realizftrii monuşi

mentelor dedicate războiului pentru reîntregirea patriei şi Marii l'niri, alături
de Spiridon Georgescu, Ion Iordănescu,
I. Dimitriu-Bârlad, trebuie pus la loc
de cinste şi sculptorul Dimitrie Mftţ{t
uanu.
~urnele celor menţionaţi, şi al multor
altora, a fost pus sub eticheta peiorativfl
de sculptori „academişti" şi a dzut
în uitare faţrl de colegii de generaţie
ca C. Medrea, I. Jalea, O. Han, mai
receptiYi faţă de înnoirile de viziune şi
limbaj plastic ale începutului de secol.
Sculptorilor academişti nu li s-au dedicat, la noi, studii aprofundate şi nici
monografii. Deşi în epocft s-au bucurat
de o recunoastere oficială, desi lor li s-au
comandat c~le mai multe ~nonumente
dedicate primului război mondial, câş
tigând concursuri şi premii, cei mai mulţi
dintre acesti artisti nu sunt nici mftcar
mentionati' în dictionarele românesti de
artrt:
'
,
'
Este şi cazul sculptorului D. 1fftţăuanu
ale drui monumente împânzesc ţara
( 19 monumente dedicate eroilor p1'imului
rftzboi mondial),1 altele există inc{t în
Bucurcsti, la cimitirul Bellu - cum ar
fi mon'umentul lui Aurel \'laicu, ori
la Spitalul Mjlitar, (bustul doctorului
Dcmosthene). lns;t alte lucdri sunt azi
pierdute, cum ar fi statuia de 5 m
înălţime care împodobea Arcul de Triumf
din capitalft, în prima sa formft din 1922.
Dimitrie }irtţăuanu face parte dintr-o
pleiadft de sculptori profesionişti, forrnati la Scoala natională de Belle Arte,
dar' si cu' multi a1{i de studii academice
in Italia, Fra~ţa sau Germania.

Sculptorul s-a nftscut in anul Î889,
în comuna Mioarele, într-un frumos tinut
subcarpatic încărcat ele legende şi de
istorie, lângă Câmpulung. 2 Aici i se
derulează cea mai bună parte a copilftriei si a anilor ele scoală. Cum desena
împr;timit, de copi( este greu de sp):ls
când şi-a descoperit vocaţia artistică. In
liceu, la Câmpulung, desena chipurile
colegilor, profesorilor, figurile cerşetori
lor de la usa bisericii. La Bucuresti terminft scoal~ de Belle Arte, unde este
de 14 'ori medaliat. Obţine o bursă de
patru ani la Paris unde este admis, prin
consurs, reusind al saselea din 300 de
candidati. A ici este 'elevul lui Antonin
1Iercie şi al sculptorului E. Dubois,
de la care a deprins mai ales problemele
tehnice ale sculpturii
monumentale
(,,cinci moduri de a monta statui mari" )3.
La Salonul oficial din Bucuresti debutează în anul 1909, unde trim i"te anual
de la Paris lucrftri, ca şi la expoziţiile
„Tinerimii artistice", multe lucrări fiind
premiate. În 1914, expune şi I.a Salonul
oficial al artistilor francezi. ln acelasi
an, izbucneste' războiul si se întoarc·e
in ţară und~ este concent~at.
Dupft rftzboi, organizeaz[t o expoziţie
colectiYă de sculptură la Cercul :'.\Iilitar, 4
iar în 1923, o expoziţie personală la
Ateneul Român. Aceasta reunea 54 de
lucrfni: basoreliefuri în bronz si marmur;t de Carrara, busturi, ;;t~tui si
proiecte de monumente cum ar fi „soidatul infanterist" conceput pentru Arcul
ele Triumf, Ecaterina Teodoroiu pentru
oraşul Slatina, proiectele monumentului
C nirii de la Alba Iulia, ori pentru localităţile Bălilesti, Alexandria s.a.
0

0
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'

'

lui este o problemrt de interes istoric,
de istoric a psihologiei sociale, mai mult
decât a istorici artei. Arta monumentală răspundea unei comenzi_ s?ciale vitale în tara noastrft. Marea l mre a fost
înfftptui~ea unui întreg popor care îndurasl' imensl' sacrificii si suferinţe pentru
a o realiza. Atmosf~ra de entuziasm
patriotic era fireascrt, ca şi dorinţa fierbinte de a omagia pc cei atât de recent
d'izuţi în luptfi. Ea se plia pe dorinţa
oficialitftţilor de a spori prestigiul oştirii,
de a creste coeziunea dintre armată şi
popor. \'~rbelc „u11ire-11 cuget- şi simţiri"
Yihrau adtmc în sufletele oamenilor de
rând. Ei erau cei mulţi, foarte,. mulţi,
anonimii din sate si orase care au strâns
fonduri pentru a ridica ~onumcnte prin
care sr1-i cinsteasdl pe cei disp{truţi, iar
inaugurarea şi sfinţirea unui monument
era un e\·eniment încrncat emoţional de
o sinccr{t pioşenie.
.
Toate cele 19 monumente ale lm
l\Irtţ;manu dedicate eroilor războiului pentru reîntregirea neamului au fost ridicate prin subscripţie pubticâ. Ca şi în
cazul altor sculptori, amintiţi în parte,
mulţimea
rutinei şi

Fig. 1. .,Ostaş român ·,ictorios", proiect de monument, bronz.

O altă expoziţie personală de am_ploar_c
e,;te organizatii dup{t doar trei am.
în 1926, 5 tot la Ateneul Român, reunind,
c::t şi prima, basoreliefuri şi busturi de
mannurft si bronz, schiţe si machete
de monum~nte.
'
Perioada deceniului postbelic, 19191929, anul morţii atât de timpurii a
artistului, este perioada de maturitate
artistică, de maximă creativitate a sculptorului. Proiectele, concursurilor, comen1.ile şi inaugurările de monumente se
succed vertiginos. Energia şi puterea de
mundt ale artistului se dovedesc din
plin, Acum i se comandă toate monumentele dedicate eroilor războiului pentru reîntregirea neamului. Trebuie făcute
câteva precizări. Sculptura monumentală, ca artă de for public, se dezvoltă
în perioada interbelică, la noi, într-un
ritm fării. prc:ct;denţ. Ani:lliz;J. fenomţnu-

solicitărilor

explică

apariţia

a stereotipici. Comenzile, tot
mai numeroase, îl silesc pc Măţăuanu,
ca şi pe ceilalţi: I. Iordănescu, Spiridon
Georgescu, I. D. Bârlad, Ionescu Varo,
Burd, srt reia câteva prototipuri de
statui de soldaţi, variind uşor soclurile
si basoreliefurile placate pc postament
~ri accesoriile alegorice, elemente de
trofee etc.
O privire statistică, sumară, asupra
monumentelor semnate de D. Măţăuanu
ar decela 4 prototipuri de statui de soldati infantcristi:
:_ unul ţinâ~d drapelul pliat pe hampă,
deasupra capului, cu mâna d:eaptă, gest
de victorie, iar cu stânga ţmând arma
în poziţie de repaus, aşa cum sunt: de
pildft, monumentul eroilor argeşeni de
la Câmpulung Muscel, cel d~c 1~ D?r
Mărunt, Ialomiţa, de la Gaeşti, dm
comuna Ianca, Judeţul Brăila ş.a.;
- altul ţine <:I.rapelul la p_ie_pt, cu un
gest pios, călcând cu un p1c10r pe un
scut pe care se afla stema _Austro-{!~gariei. Monumente de ~cest tip s-au nd1cat în comuna Rudir, jy.deţul Argeş, oraşul
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Rosiorii de Vede s.a. Muzeul Afilitar

Naţional deţine o 'statuetr1-proi~ct de

monument, din bronz, pentru acest tip;
· - al treilea tip, este cel al unui infanterist stând în picioare, în poziţie de
repaus, cu ambele mâini sprijinite pc
puşca înaltă, ţinutr1 la picior. Acest tip
apare la monumentul din Tândtbeşti,
cioplit în piatrr1 şi reluat, în bronz, la
Galaţi. Şi din acest tip, ~Iuzeul Militar
Naţional deţine un proiect, în piatrr1,
a supra căruia vom reveni;
- un tip singular, este acela al Ecaterinei Teodoriu, reprezentată într-o poziţie avântatr1, de atac, cu casca într-o
mână şi arma în cealalU. Statuia este
din bronz si a fost ridica tr1 la Slatina
judeţul Olt'.
·
'
Toate statuile lui )Irltăuanu au dimensiuni variind între 1,80-2,40 m., cu
socluri şi piedestaluri placate, în general,
cu piatrr1 de Albeşti, cu o înftlţime medic
d: 3 m. pc care sunt adosate, nu o dae1,
basoreliefuri si trofee din bronz. Aceste
rcliefuri, care 'însotesc cele mai multe din
socluri, variaâ ~cva mai mult, fiind
câmpul unei mari libertf1ţi de creaţie,
tematica lor obisnuitr1 fiind frontul: scene
de atac, ajutor~rca unor răniţi de către
personalul sanitar şi vizita suveranilor
pe front.
Alături de aceste scene din război,
se află, câteodatf1, şi efigiile-simbol
ale lui Decebal şi Traian (la Câmpulung
şi Techirghiol), ale lui Mihai Viteazul
(la Poiana Mare, judeţul Dolj şi l'rlaţi
Judeţul Prahova). ~fonumcntcle care conţineau şi efigiile suveranilor României
au fost, ulterior, scoase de pe socluri,
dar Muzeul Militar Naţional deţine dour1
astfel de portrete-efigii duble, ale domnitorului Mihai Viteazul şi a regelui
Ferdinand I; regelui Ferdinand I şi
reginei Maria, îmbrăcatr1 ca sora de
caritate.
Muzeul mai deţine astăzi încă 15 piese
semnate de sculptorul Dimitrie ~-Iăţ;i
uanu.
Am amintit, anterior, că D. Mf1t;;_
uanu face parte dintr-o pleiadă de scuiptori academişti. Cc era, de fapt, academismul ? Era formula de artă care se
î~vrţţa în toate academiile de bellc-arte
ale Europei, derivând din estetica neo-

Fig. 2. ,,llustul generalului :'.\Uir<l{trescu, bronz .•
1924.

clas:d, punfmd accent, în cazul sculpttnii, pc desen, şi modelaj ciupii mulaje
(după sculpturi, mai ales, antice), ori
după model uman, nud. Studiul temeinic al proporţiilor şi volumelor corpului
omenesc era fundamental. Prin modifidrilc atitudinilor corpului uman ,,;e
căutau, mai ales, tipuri şi caractere
potrivit cu doctrina neoclasid, dar si
fixarea unor „expresii fugare" ca în ce·a
romantică. Oricât de eclectică se dovedea
scoala academicr1 la sfârsitul secolului
.~l XIX-lca şi începutul se~olului nostru,
în România şi în alte ţ;1ri, ea dftdca
ucenicilor un solid meşteşug, plus cunoş
tinţe tehnice absolut 11ccesarc, A.B.C.-ul
sculpturii. La acestea se adăugau harul
şi talentul fiecărui artist în parte, care
m~i puneau sau nu, ceva peste meşteşug.
I n şcoala românească, puţini artişti
au fost receptivi şi la alte formule,
înnoitoare: Paciurea, la „impresionismul'~
lui Rodin, iar Jalea, Han, Mcdrca, la
spiritul sintetic al unor Bourdelle ori
:\faillol. Unul singur îi transcende pe
toţi, Brâncuşi, care, ,,trecând dincolo
de caii Parthenonului", pentru a folo5i
o expresie consacrată a lui Gauguin,
intra în universalitate. Ceilalţi artisti
'
>
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cei mai mulţi, care creează climatul artistic al unei epoci sau perioade, rămân
ancorati în traditia academică, asa cum
va: rărn'ânc si Di1~itrie :'.\-Iătăuanu.·
Limbajul' academic era,' de altfel, cel
mai accesibil marelui public. Cum să
exprimi eroismul, cutezanţa, jertfa ostaşilor români în războiul pentru reîntregire? Silueta unui oştean „pars pro
toto" - unul trebuia· sft-i întruchipeze
pc toţi. El trebuia sr1 fie, deci, tip catesimbol - sintczr1 a virtutilor
g orial si
,
,

Fig. 3. ,,Traian

şi

l.-na este din piatra cioplită şi are
50 cm înălţime. Silueta ostaşului infanterist este adosată la un perete stâncos;
oşteanul are o poziţie relaxată, cu sprijin
pe piciorul stâng şi pe puşcă (care lipseşte). Cu toate acestea, atitudinea sa
este mândră, el are spatele drept, o
coloană arcuit;1 ar fi exprimat abandon,
înfrângere, ori ţelul artistului a fost sr1
redea un oştean în repaus, dupr1 o luptr1
în care a ieşit victorios.
Ccalaltr1 statuetă este din bronz şi ex-

Decebal", basorelief, bronz, 1928.

militare.
Fireşte, acest soldat apare idealizat,
cu proporţii ideale, arc trăsftturi pilduitoare, o figură calmă, demnă. Amă
nuntele de echipament şi uniformr1, nu
multe, îl fac recognoscibil, ca făcând
parte din oştirea română, cum ar fi:

casca „Adrian", moletierele, cele dout1
duble cartuşiere prinse la brâu.
Două statuete · prezente ,În
colecţia
Muzeului Militar ~aţional sunt, <le fapt,
proiectele, machetele unor mohumente •·
realizate, amintite deja.

primr1 mai accentuat ideea de victor1ţ.
Muzeul deţine două exemplare identice,
cu înălţimea de 53 cm (fig. I). Infant~ristul are ..o paziţie ttşor .... şrudie, ,a şe
vedea exemplul clasic antic, la Policlet
(Doriforul), şi ţine pios, drapelul pliat
pc hampr1: pânza drapelului este ţinută
pc piept, cu dreapta, în partea inimili,
cu mâna desfăcută, foarte expresiv, stânga ţinând hampa. Mândria ostaşului
victorios este exprimată de ~.capul, cu
bărbia uşor hiălţată,,,.de '":spatele drept,
cu pieptul uşor bombat. Sprijinul este
35
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Fir,. 4. ,.I.a. ata.c ... basorelief, l>ronz.

Fig. 5. ,.Sa.nita.ri pe front", basorelief, urcnz (fotografii Ioan Osmulike-tici)
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pe piciorul stâng, încordat, cclftlalt, dreptul, stă pc un scut pc care este figuratft
stema Austro-Ungariei înfrânte (acvila
imperială bicefală).

O altă
intitulată

lucrare, ronde-bossc, în bronz,
„Cap de expresie", reprezentând un ostas infanterist român din
războiul pentru ~-cîntregire şi poartrl inscripţiile, ,.Iassi 1918", iar pe partea
din spate a postamentului, .,Turnătoria
D. Teodorescu, 1921". Are o înftltime de
0,51 m şi, spre deosebire de st~tuetele
analizate anterior si de monumentele
realizate după ele, c~re redau un oştean
calm, în poziţie de repaus, .,capul".
acesta îşi propune să redea expresia
unui chip în plinft mişcare, strigând,
îndemnând la atac. Axa capului este
deplasatrt la aproape 90° faţrt de cca a
trupului, gura este întredeschisft, modelajul este mult mai fărâmiţat.
Interesant este şi „Bustul generalului
Mărdftrescu" ronde-bosse, în bronz, oper[t
realizatft în 1924, turnată, în anul urmă
tor, la turnătoria V.V. lUscanu, cea
mai bunft din acea epodt. (fig. '2).
Bustul reprezintă un personaj în dcplinfttatea vârstei, cu capul uşor deplasat
spre stânga, iar mantaua, aruncată neglijent, îi descoperft \'estonul şi, complet
umărul drept, şi doar parţial umiirul
stâng, spre a lăsa sft se ,·adft epoleţii gradului. Alături de acest amănunt, apar
cele mai înalte decoraţii: la gât, ordinul
,,:'.\Iihai Viteazul", clasa a II-a, iar pc
piept, clasa a III-a. Arc o frunte înaltf1,
cu un început de chelie, părul tuns scurt,
milităreşte, îi dft capului o formf1 mergând spre geometria sferei şi trftsă tu rile
sunt esenţializate, Yolumclc sintetice, figura este demnă, meditativrt, cu arcul
sprâncenelor uşor întrebător.
::\foi avea neYoie de idealizare, artistul, când sculpteazrt chipul reginei :'.\Iaria,
în 1923? Pur şi simplu se lasă nrtjit de
figura reginei, pe care o sculpteaâ cu
un har desfn-ârşi t. O reprezintă ca efigie,
restrângându-şi, din nou, mijloacele plastice la esential; îi surprinde, asadar,
profilul perfe~t. curba unduioasă a' cefei
şi spatelui, care ii pune în cYi<lenţft
fragilitatea. :'.\Iaria este total lipsitft de
orice podoabă, părul îi este tuns scurt,
necoafat, Yeşmântul, rochia, decolteul,

atât cât se văd, nu au, nici ele, mc1 un
fel de accident: perle, dantele, guler.
Când redft moliciunea carnaţiei, marmura are suprafeţe finisate, mângâios
realizate, cu un rar mestesug, stiut
fiind, de către oricare scuiptbr, dt 'mai
dificil este cioplitul decât modelatul în
lut,. procedeu care permite reYeniri, înainte de turnarea în bronz, ca material
definitiv. Ori spre deosebire de alţi
sculptori, din aceeaşi generaţie, D. Măţă
uanu a abordat mai mult această tehnidt dificilă a marmurei (la expoziţia
din 1920, din 18 lucrări, 15 erau din
marmură).

:'.\Iuzeul Militar Naţional mai deţine
câteva basoreliefuri: dublele efigii ale
matilor înaintasi, .,Traian si Decebal',
(fig. 3), ,,Mihai Viteazul şi F~rdinand I"
,.Ferdinand I şi Maria" - toate portrete cu trăsături sintetice recognoscibile de la distanţă. Bănuim că erau
destinate unor socluri de monumente.
Din tematica obisnuită a rcliefurilor
montate pe socluri, făceau parte ~i
,,scenele de atac" şi „sanitari pe front"
ajutând pe rftniţi sub tirul duşmanului.
Ambele teme sunt reprezentate în colecţia :'.\Iuzcului Militar Naţional.
Relieful „ La a tac", (fig. 4) basorelief
din bronz, cu dimensiunile 48/70 cm.,
care poartă, pe lângă semnă tură, inscripţia „Asociaţia Arta Română - Turnă
toria, Bucuresti 1929", este un bun
exemplu desp1'.e arta cu care D. :\lftţă
uanu orchestra un ansamblu de personaje aflate în mişcare. Iureşul, dinamismul scenei, sunt sugerate de repetarea
siluetelor, căstilor, ritmul armelor cn
baionete, care' induc o gradaţie a axelor
înclinate pânrt la orizontale, reluate şi
ele în directia de atac.
Celrtlalt b;sorelief, .,Sanitari pe front"
(fig. 5), poartrt aceeaşi inscripţie, ,,Asoc.
Arta Românft", are aceleasi dimensiuni,
este semnat, dar nedatat. Şi aici se
yf1deşte măiestria compoziţiei, planurile
sunt construite antitetic dar echilibrându-se reciproc. Pe fundal, o scenft Yijelioasă de atac, arme şi corpuri îndreptate
spre stânga iar corpurile sanitarilor, din
prim plan, sunt curbate spre dreapta.
l~n alt relief în bronz, .,}Iedici operând
într-un spital de campanie", este lipsit
37
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de fundalul unei scene de front propriuzise şi are o compoziţie mai simplă,
scenele dinamice cerând soluţii componistice mai pretenţioase. Piesa este semna.Hi, dar nedatatft.
Dintre basoreliefuri, am lăsat la urmă,
deşi este unul dintre cele mai Yechi,
efigia lui Aurel \'laicu, basorelief circular,
din bronz, datat 1920, cu diametrul de
54 cm, achiziţie de la autor, prin intermediul Ministerului de Rftzboi, din 1921.
Basorelieful este o copie a celui care i-a
fost comandat sculptorului pentru mormântul aviatorului de la Cimitirul Bellu.
Şi aici, tdtsft tu rile esenţializa te ale personajului şi câteva amftnunte - casca
de zbor, ochelarii ridicaţi peste frunte-,
fac eroul recognoscibil.
Enumerarea şi analiza plastid succintă a operelor lui Dimitrie Măţ[tuanu,
aflate în colectia Muzeului Militar X ational, a vrut 'să demonstreze c·alitftţile
artistului ce se situează peste media
tneşteşugarilor academişti din generaţia
sa, care, dacă nu-l plaseaz[t spre Yârfui
unei piramide a ,·alorilor în sculptura
românească, îi asigură, totuşi, un loc important.

Xu stim cum ar fi evoluat artistul
dadt 11~1 murea la ,·ârsta de 40 de ani.
Se sinucide în 1929, dupft mai multe
crize sufletesti, atunci când s-a simtit
singur şi trădat de o femeie care nu ;_a
aflat la înălţimea aspiraţiilor sale. Dar
a fost, oare, numai atât, eşecul unei
poYeşti de dragoste? La criza sa de
conştiinţ[t, nu s-a adăugat, poate, şi o
criză artistid? Cn spectru· al rutinei,
al ratrtrii, care-l pândeşte pe orice artist.
Cine ştie?.
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HESUlE
Les etudes de l'histoire de !'art roumain, iguoreut, jnsqu'a. present, Ies artistes academiques. C'est
le cas, parmis d'autres, du sculpteur Dimitrie :\lăţăuauu, I'auteur des nombreux monuments dedies a la
memoire des soldats tombes dans Ia premiere· guerre mondiale, pour accomplir !'ideal de la Grande l.'.uion des
Roumains. Tous Ies rnonuments etant ele·res par souscriptiou publique.
Ayant des solides etudes de sculpture a I'Ecole des Beaux-Arts de Bucarest et, ensuite, a Paris
(ele·,e des professeurs A. '.\lercie et E. Dubois) jusqu'en 1914, I'an quaud ii a expose au Salon officiel des
artistes frau,;ais, ii est re·renu en Roumanie oi; ii a ete mobilise.
Les dix ans, 1919-1929, d'apres Ia guerre, ont ete Ies plus creatifs. C'etait Ia periode de sa maturi te
artistique lorsqu'il a re,;u Ia commende de realiser Ia piu part des monuments et ii a participe a des nornbreuses expositions collecfr,es (telles Ies expositions du groupe de Ia „Jeunesse artistique") et personnelles;
en 1923 et 1926, avec des bustes et bas-reliefs, surtout en marbre, mais aussi en bronze ..
lirie crise sentimentale, rnais, peut-ctre, aussi, une crise de conscience d'un artiste hante par Ie spectre de Ia routine et de I'impasse de la doctrine academique, qu'il n'a·rait pas depassee, le porte au suicide,
en 1929, a·rant qu'il ait atteint Ies quarantes ans.
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)~CEPFITRILE RADIOFOXIEI ŞI REI◄'LECTAREA LOR iX COLECŢIILE
llCZEULl'I POLITEHXIC DIX L\SI
. ...°'- '

in!f, Et:(iE\IA rllSES(:r, ing. lUIUA ~IC.\

pare un domeniu relaRadiotehnica
ti,· nou, totusi istoria sa numfirft

deja peste nouft dec~nii, dadt ne gândim
b primele experienţe reuşite ale lui
Popo,· şi :\larconi. Istoria acesteia este
si mai Yeche, dacrt lu{tm în seamft anul
i 887, când Heinrich Hertz a realizat
primele experimentiiri de emisie-recepţie a undelor electromagnetice, sau anul
î 864, când James C. Jlaxwell a fftcn t
epocala <kscoperire teoretidt a existenţei undelor electromagnetice. Tehnica
radiofonicii s-a dez,·oltat a,·fmd la bazi\
o serie de rezoh·;tri practice ale radiotelegrafiei şi radiotelefonici. X u ne \"Om
referi la istoria acestora decât în mftsur{t
Î!, care Ya fi ne,·oie pentru lftmurirca
evolutiei radiofoniei.
Da~ft radiotelegrafia s-a putut aplica
vrin mijloace tehnice mai simple, radio~
telefonia si mai ales radiofonia nu s-au
putut dez~·olta decât după invenţic1. tuburilor electronice. Innnţia diodei (fleming - 1904) şi a triodei ( Lee de , Fores t
- 1906) a fost urmaUt de peste '10 ani
de mundt în numeroase laboratoare ale
lumii şi în special ale firmelor: ,,Philips"
din Olanda 1 sau ale celor douii firme
din Statele l "nite, RC.A. (Radio Corporation of America) şi Atwater K enF·'3 .
În ajunul primului ri"tzboi mondial,
Ravmond Braillard4 , folosind progresele în perfecţionarea lftmpii triode, a
construit un mic post de radiotelefonie
cu care la 28 martie 1914 a inaugurat
o scrie de „ mari concerte care au făcut
s e m:aţi e ". Prima
leg{ttur{t radiotelefo.
nic{t reusi b"'t s-a fftcu t în 1915.
Desff1s~rarea e,·enimentclor legate de
primul ~rtzboi mondial a încetinit ritmul
cercetftrilor radiofonice în Europa şi ab ia
în 1918 au fost reluate , cu intensitate
sporit[1. La firma Philips , în urma studiilor si experimentrlrilor efectuate, dupft
aml1919, s-a trecut la producţia de

seric , a. lrtmpilor triode 5• In treprindcrea
i·especti\·i't, : înfiinţat{t în 1891, era profilată 'pe prelucrarea sticlei şi a,·ca, în
1918, 3500 muncitori ; în 1926, prin
introducerea si dez,·oltarea industrie i
radiotehnice, numi'trul muncitorilor deYine 8400, iar pânft În 1930,cifra ·acestora ajunge la 25 000.
În afari't de lft mpi, transformatoare
ai10dice şi redresoare, firma Philips a
început s{t produci't difuzoare şi radioreceptoare care apar pc piaţa mondială
în anul 1925, respecti,· 1927.
Din aceste date, precum şi din alt e
exemple, putf m si't deducem atâhtul
He inrich Hertz ( 1857- 189'l), fi zician german care
a realizat primele experienţe de emisie-recepţie
a undelor electromagnetice
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pani a respectivă împreun fi cu Genera 1
Electric Company, an creat în 1919
marea companie R.C.A. (Radio Corporation of America) cu scopul de a comercializa bre,·ctele obţinute de acestea în
domeniul radiotchnicii 8 •
În primul sfert al veacului nostru,
radiodifuziunea reprezintft cel mai rem,,rcabil eveniment social si cultural9 •
În acest sens, Dragon~ir Hurmuzescu,
„părintele radiodifuziunii romfrne", ara t{t
în 1928: ,,radiofon-ia 1111 este ,iumai o
chestiune de distracţie. Radiod~fuziunca
este de o mare importanfâ socialc'i, cu
mult mai mare decât teatrul prntm râspândirea culturii şi penim 11 Hiformi;.arc:-1,
(aproprierea - n.n.) sufletelor, clici se poate adresa la o lume întreagâ, pătrun;.ând
pânâ în coliba cca ma 1, rii:;leaţâ a s,Jt, anului"10.
Începuturile oficiale ale acesteia m
ţuropa se situcazft intre anii 1922-1923.
ln anul 1923, in cele mai multe t'iri
Pc coperta re·,istei , , Radio" din 16 febru •• rie
1936, apare staţia de raclio ,le la Bod „Hudio
România'', instalat[ in 1935
Inginerul român D.E. Petraşcu, ,rnul din mari
animatori ai mişcării radiofonice din ţara noastră

extraordinar pc care l-a luat radiofonia
în această perioadft; în acest timp, şi
în Anglia, Germania, Franţa, Suedia,
Danemarca, radiofonia ciipfttase o maye
amploare, dupft cum vom Yedea. In
anii 1918 şi 1919 au loc primele transmisii muzicale în Olanda, în 1920 s-au
realizat primele manifestftri radiofonice
transmise din Turnul Eifel, iar în 1921
s-a putut recepţiona în mod clar postul
de radio B.B.C. (British Broadcasting
Company) din Londra 6 •
În Statele l"nite, activitatea racliofonicft a fost atftt de intcns{t în perioada
de început, încât staţiile de emisie, datorit{t numărului marc, ajunsescr:i <, se
deranjeze unele pc altele. Prima staţie
de emisie a fost pusi""t în funcţie în I 920,
la Pittshurg, iar pfmft în 1928 s-au pus
în funcţie îu S.LA., 700 de staţii, cifra
scăzând în 1929 la 600 7 •
Jliscarca radiofonidt în S. l-.A. a fost
iniţia·u de \\"esting House Electric
)Ianufacturing Company, care a instalat
şi primul post ele radio<lifnziune. (om-40
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dezvoltate se înfiinţează radiodifuziuni,
ca, de exemplu, în Anglia, Olanda,
Germania, Rusia. În anul 1926 se înfiinţează Î!l Statele Unite ~.B.C. (National
Broadcating Company).
Anglia este ţara din Europa în care
radiofonia, cu toate-,noutftţile sale, evoluează extrem de rapid şi, ca dovadă,
amintim faptul d aici, încă din 1921,
se organizează o expoziţie internaţionalft
de radio 11 , iar în 1925 numărul radioreceptoarelor deţinute de populaţia englczft
era de ordinul milioanelor, în timp cc
în celelalte ţări dezvoltate era de ordinul
sutelor sau zecilor de mii 12 . Anglia era
urmatri din aproape de Germania.
Pentru recepţie, în primii ani a transmisiilor radiofonice 13 ( 1923- 1927) majoritatea firmelor europene de radio (franceze, suedeze, germai1e, austriece) merg
pe soluţia montajelor de tip superheterodină, cu lămpile montate pe cutia apa'ratului, iar difuzorul cu pâlnie, de tip
electromagnetic, montat în exteriorul cutiei. Alimentarea era în curent continuu.
Firmele de radio din S. C.A. merg
de la început pc soluţii moderne, folosind varianta „totul în cutia aparatului"
şi montajul superheterodină în proporţie
de 95% 14 , 15 , 16 • Tot
americanii vor
fi primii care vor introduce alimentarea
de la reţea (în curent alternativ).

În 1927, în S.C.A. erau 400 uzmt'
mici de radio 1 •. Cele mai mari uzmc
de radio din lume aparţineau Jirmci
Atwater Kent ::Vlanufacturing Co din
Philadclphia, care în anul 1926 producea
8 OOO de radioreceptoare, i'}r în 192 9,
12 OOO de aparate pe zi 1 8 • ln 1928, în
S. C .A. existau 7 ,5 milioane de abona ti
radio 19 •
'
Spre sfârşitul deceniului al treilea al
secolului, o daU cu invenţia tetrodei
(S.U.A. - 1925) şi a pentodei (Olanda
- 1926), care ofereau o amplificare mare,
există o tendinţ;'t de renunţare la montajul superheterodinft (şi de trecere la
soluţia amplifidrii directe), iar asimilarea noilor lămpi se face deosebit derapid în Anglia şi Germania 20•
Totodată, se a11lid şi alte noutfiţi,
cum ar fi: difuzoarele electrodinamice~
În loc de cele electromagnetice, neutrodinarea blindajului noilor lfimpi, montarea tuturor componentelor în cutia
aparatului, alimentarea în curent alternativ, însoţirea radioreceptorului de picup
si uneori chiar de televizor 21 .
· Calitatea audiţiei, sensibilitatea şi selectivitatea radioreceptoarelor au crescut
mult în jurul anului 1930, iar manevrarea
reglajelor s-a simplificat prin îmbunfttăţirile aduse montajelor, ca de exemplu._
montarea condensatoarelor variabile pe

Sala aparaturii apartinând statiei de radio de la Bo<l.
0

-11
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Standul Firmei „In~elen" din Austria, la

expoziţia

internaţio

i.ală

de radio; Bucureşti, 1935
acelaşi

ax. Astfel, un radioreceptor ajunsese în acea \Teme „o minunată jucărie
stiintificft", similarft unui instrument mu~ical' menit sft -satisfadt un auditor tot
·mai pretenţios.
Deşi, în jurul anului 1930, multe
firme au trecut la montajul cu amplificare directft, a,·ând în vedere stabilitatea posturilor şi selectivitatea oferitft
de montajul superheterodină, anul 1932
aducea cu sine ,·ictoria definitivft a
superheterodinei 2 2 •
Singure Czinclc Philips merg, din
1927, pe soluţia cu amplificare directă
şi nu vor sft renunţe la aceasta, ajungând
ca, pânft în 1932, sft dudt la perfecţiune
acest tip de montaj 23 • Radioreceptorul
cu care se realizeazrt această performanţă
este „Philips superinductance",
prezent si în colectiile Muzeului Politehnir:
clin I~şi, alft turi 'de numeroase alte tipuri
<le aparate Philips.
O serie de aplicaţii de bază ca: superreacţia (1913), folositrt în montajul cu
amplificare directrt, superheterodina ( 1918)
şi modulaţia în frecvenţă (1936) sunt
Tealizări americane aparţinând inventatorului maior Edwin Howard Armstrong.
Flerul specialiştilor americani în tehnica radiofonidt s-a dovedit viabil în
multe pri,·inţe, iar principiile de bazft
stabilite pentru radioreceptoare şi lămpi,
care, în perioada anilor 1933- 1936,

ajunseserft la cote maxime, s-au menîn zilele noastre.
~fai departe; perfecţionftrile făcute de
di,·erse firme europene sau americane
sunt variatii pe aceeasi temf1. llltimele
noutrtti introduse au fost modulatia în
frecve~ţa aplicată la multe apara'te de
înaltă clasrt, după 1936, şi ochiul magic
pentru acordul corect pe post, care se
fol9seşte după 1937.
In ceea ce priveşte problemele_ de
emisie 24 radiotelegrafică, lucrările au e,~oluat de la sistemul lui ~farconi la folosirea emiEttoarelor cu scântei mai perfectionate. Intâi s-au făcut încercări de
; progresa folosind generatoare de unde
amortizate (W. Wien, 1907), apoi de
unde întretinute. Cu aceste din urmft
sisteme s-a{1 construit posturi de emisie
de mare putere (pânft la câteva sute de
kw) şi scau obţinut primele rezultate
reusite în radiofonie.
Î~1 paralel cu aceste emiţătoare cu
arc voltaic s-au folosit, până prin 1920,
şi cele cu generatoare electrice de înaltft
frecvenţrt, tip Alecsandersohn, care drtdeau, de asemenea, unde întreţinute.
Fiecare din cele două sisteme era
greoi şi a,·ea neajunsul crt nu se putea
creşte frecvenţa peste o anumită limită;
ele aceea, adevărata ascensiune a radioemisiei (ca şi a radiorecepţiei, aşa cum
am văzut), .ia amploare după perfecţie-

ţinut până
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narea sistemelor de cm1s1c cu !{unpi
electronice.
Aplicarea radiotelegrafici s"a dovedit
imperios necesarft mai ales în marinft,
<lupft 1912, în urma tragicului naufragiu petrecut cu vasul Titanic. Datoritft
radiosemnalelor S.O.S. emise de pc Titanic, trei ,·ase au Ycnit în ajutor, reuşind
sr, saln·ze 712 din cei 2000 de,. pasageri.
Astfel, la sfârsitul anului 1913, Compania :\Iarconi instaleaâ pc Yapoare
pe,-tc 1000 aparate de telegrafic fftr{t fir.
Tot în 19 U, in,·cntatorul german MeisEer constnricştc primul emiţ{t tor cu l{tmpi
şi treptat, pe mlbura pcrfccţion.ftriî lftmpilor, dup{t 1918--1920, se ajunge la
rft~pândirea acestei in,·enţii.
l ncepând din 1920, când în lume era
o ,;ingurft staţie de radioemisie, cYoluţia
este foarte rapidft, încât, în 1929, existau
1100, iar în 1933, 1203 statii 25 .
Ceea cc mcritft de rcm~trcat, de asemenea, este faptul dt în Rusia, deşi
lucr[trilc derriaraserft mai greu în problemele radiofonici, în anul 1934 se
ajunsese ca, în privinţa numftrului şi
puterii statiilor de emisie, accastft tarrt
srt _ocupe l~cul I în Europa 2 6 •
'
Intrcaga activitate radiofonid din Europa este îndrumam de Cniunca Interna ţ ionalft de Radio care, încă din 1925,
are una din cele mai importante misiuni
şi anume împftrţirca lungimilor de undă
<lin gama 200-600 m, între cele 17
ţ:ni europene ce aderaserrt la aceasta.
Treptat, mumărul ţ{trilor aderente va
creşte şi ,·a fi nccesarrt o nouă împfnţirc
a lungimilor de undft 27 •
Astfel, Cniunca Intcrnaţionalft de Radio, în 1926, prin planul de la Geneva,
a fftcut repartizacca lungimilor de undft;
fr. 1929, la_ Praga, a reîmpfnţit lungimile
de undft. In 1931, la Laussane, are loc
o nouft împfnţirc a lungimilor de undft
deoarece s-a constatat cft serviciile radiofonice naţionale nu pot fi cuprinse în
gama 200-600 m care a fost rezervatft
radiogoniomL·triei.
i n accas Ut pcrioadCt ele cfen·escen ţ[t
creatoare a ra<liofoniei pe plan mondial,
îr.. România vom remarca o inerţie
accentua t;:i.
O preţioasft sursrt pri,·ind cunoaşterea
dezYoltării radiofoniei o constituie colec0

Radioreceptor „Atwater

Kent",

S.FA.,

192.5

tia aldtuitft clin cele mai vechi rc,·iste
de specialitate româneşti şi anume „Ifadio Român" si „Radiofonia". Acestea
aveau în colcc"ti,·cle lor de rcdactie, si
în :c-pecial „Radiofonia", pe cel~ m~i
mari personalitrlţi din domeniu, care au
dus, prin intermediul presei radiofonice
şi prin activi Ut ţile practice, o luptft
nno1Josită, ani în şir, pentru introducerea radiofonici la noi în tarft 28 •
Între promotorii intr~duccrii radiofonici în România se aflrt în primul rând
sa,·antul Dragomir Hurmuzescu şi apoi
inginerii: I. Constantinescu, Mihail Konteschweler, Cârnu Munteanu, Emil Petraşcu, Sergiu Condrea, C. Colţescu.
Din fericire, Muzeul Politehnic din
Iaşi posed{t câteva din primele numere
ale celor două reviste menţionate, apă
rute în 1925, care au o evoluţie zbuciumatrt.
Astfel, la 13 septembrie 1925, apare
!<.adio Româ11, iar la 5 octombrie acelaşi
an, Radiofonia, ca organ de presă al
Asociaţiei „ Prietenilor radiofoniei", organizat ie ce ia fiintă tot în 1925. Din moti,·e
fina1~ciare, prim'a re,·istft îşi încheie activitatea în 1928, iar a doua în 1927.
43
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noi, introducerea radiofoniei la sate,
precum şi la colaborarea relativă la
organiza 1·ea primei expoziţii internaţio
nale de radio din Bucuresti si a celor care
au urmat. Legea asupra. radiofonici,
sancţionat[t şi publicatrt la noi în anul
1925, punea mari piedici rftspândirii în
rândul populaţiei a acestei mişcări, impunând fiedtrui cetf1ţean autorizaţie pentru a poseda radioreceptor, iar aceasta
se acorda cu destulrt greutate.
Pentru a ne da seama cât de rămasi
în urmă eram în acest domeniu, est'e
suficient să prezentăm câteva cifre comparative29. In anul 1926, în România
apar primele 82 aprob[tri, de cereri pentru cumpărare de radioreceptoare, iar
în primele luni ale lui 1927 situaţia
comparativă a posesorilor din ţările vecine era: în Cehoslovacia - 180 OOO, llngaria - 59 383, Polonia 52 OOO, faţ[t de
2 OOO din România. În ciuda legii respective, numărul posesorilor de radio
români clandestini era de peste JO 000 30 •
Şi mai uimitoare apare situaţia în decembrie 1927, dadt facem comparaţia c11
cele mai dezvoltate ţ[tri :31
Ra1lioreceptor „Baltic K: 25", Suedia, 1928
Radioreceptor „Telefunken-40", Germania, 1929

cu înfiinţarea, în 1928, a Societăţii de radiofuziune, care avea ca preşedinte pe Dragomir Hurmuzcscu, apare
si noua revistft de radio, la 5 octom bric
1928, ce se numea Radio/onia, în amintirea vechii reviste. Apariţia sa coincide
cu începerea primelor emisiuni româneşti
oficiale de radio. Societatea „Adcv[1rul",
care sprijinea şi ea mişcarea radiofonicft,
înfiintcazft tot în 1928 o rcvistft sub
numcic de „Radio". Între cele douft
reviste se iveşte la început o concurenţii, dar dupii câteva luni, urm{trind
acelaşi scop, fuzioncaâ sub numele de
„Radio şi Radiofonia". Pc parcurs, în
funcţie de etapa de dez,·oltarc a radiofonici, la noi în ţarii va dtpftta şi alte
denumiri, astfel: ,,Radiofonia" (1932),
,,Radio" (1935), cu subtitlul-radiofonic, televiziune, ştiinţa pentru toţi şi „Hadio Adevărul" ( 1937).
Aceste reviste au avut un rol propagandistic foarte important cu privirl' la:
occidentalizarea legii radiofonice d•! la
O

dată
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Ungaria
Elveţia

Danemarca
Cehoslo,·acia
Germania
Austria
Anglia
Statele Cnitc
România

----

73.030
60.427
147.00
210.000
1.713.899
279.630
2.234.980
6.000.000
sub 5000
0

Iatft ce se ~cric în mnnftrul din: decembrie 1927 al rcYistei „Radio Rom:m":
•.l n ciuda A lba11iei - singurul stat din
Europa care ntt a luat înci'f i11iţiaţiţia instaliirii unui post de emisiune radio-t
tcll'fonfrâ, România - avanpostul cel tnai
înaintat al civilizaţiei în orientul eţtropeau
-- a siivârşit de rnrând ultimul pas pentru instalarea w1ci staţiuni de radiodifuziunea, aşteptată cu o rifbdart: adcv1'frat
ingcreascc'f de publiwl amator românesc".
În aceeaşi rcvistft 32 , în numftrul pc
noiembrie 1926, se desfăşoară o propagandă insi strnt[t pentru subscripţii în
v,~dcrca înfiinţ[trii postului de radio rom2_ncsc, care urma srt se construiascrt la
Băneasa, în anul 1929.
Radioreceptor „Philips 2511'',

Olanda,

1929

Desi autorităţile româncsti - au manifestat dezinteres faţă de' dezvoltarea
radiofoniei la noi în ţară, totuşi, datorită activităţii ştiinţifice pc plan extern
a unor personalităţi ca Dragomir Hurmuzescu, la cererea Asociaţiei „Prietenii
radiotelefoniei", România primeşte la
Congresul Uniunii Internaţionale de Had:o
de la Geneva din 1926, douft lungimi de
undă, şi anume : 236,21 m şi 205,5 m
pentru Bucureşti (Băneasa) şi pentru '.
Iasi.
i1 e linia activităţii radiofonice mcritft
menţionată iniţiativa ieşenilor, care încii
din l 921 işi pun problema constituiriit
l!,nui post de radiotelegrafie pentru public,
care urma să folosească şi p~ntru radio- .
fonie 33 • Aparatura de emisie, fabricaţie;
„Tclefunkcn" , este primită la Iaşi de
prof. univ. Bedreag. Încep lucrările de
construcţie a antenei, dar lucrurile se
tărăgftncazft atât de mult, încât în 1927,
când datele de arhivft cu privire la
aceasta încetează, postul era neterminat.
Se parc d postul n-a fost finalizat deoarece în documentaţia de specialitate
referitoare la primele posturi de radioRa<lioreceptor .,Philips 2601 ", tip
1931

https://biblioteca-digitala.ro

mobilă ,

Olanda,

Radioreceptor , ,Philips-~nperinrluctanr e ", Olanda,
1932

difuziune româneşti , primul post la la ş i
apare abia în anul 1941, sub numele de
Hadio Moldo\'a, cu o putere de 5 kw în
antenă, lucrând pe 259 m.
, Încerdtri experimentale de emisie radio~onică se fac începând din 1927, la ln:-titutul electrotehnic din Bucuresti, care es.t e
leagănul înc eputurilor radiof~niei romft11esti34. De la I noiem bric 1928 încep
ern'isiunile radiofonice oficiale d~ la un
post provizoriu mai mic, instalat la,
Băneasa până la montarea postului definitiv. Acesta din urmft a fost construit
de Casa Marconi \Virelles din Londra
şi conţinea cea mai modernă aparaturfl
de radio din lume. Puterea postului în
antenă era de 12 kw, iar lungimea de
undă 365 ,4m 35 ' 36 .
Un post românesc mai mic, pe :unde
scurte, a fo st construit în 1930 la Insti tutul electrotehnic Bucuresti. Acesta ,,
desi avea doar 300 \V, s-a: făcut au zit
pâ~ă în Statele Cnite 37 •
Un post românesc mai puternic
fost cel instalat în 1935 la Bod, lângft :
Braşov, emiţând pc lungimea de undf1 '
1875 m ş i cu puterea de 150 kw.

a

Studioul de radio din Bucuresti a
fost instalat în localul din strada B~rtht' lot, de la Sediul Societăţii de radiodifuziune, şi avea .in 1928 dimen siunile <le
5 m x 9 m . În1931 s~a terminat noul
studio , dupft plariurile athitectului G.
Cantacuzino, care-l organizeaâ şi-l mo<lernizeazft pe cel \' echi 38 .
În ceea ce pri\'eşte industria radioelectrică, România nu se poate mândri
cu asa ce\'a; totusi , în 1926, se mentioneazi o întrepri~dcre de piese ra'dio
la Brasov 39 •
În 1929 40 , aparatele de radio erau
toate de import, predominând produsele americane în proporţie de 40° ~.
urmate de cele germane (30 % ), francc zt'
( 15% ), el ve ţi en e (5 % ) şi engleze (5 % ),
Pc parcursul anilor, proporţiile se schimbă, intrând , totodatft, în competiţie ş i
produsele olandeze Philips.
Dcsi România intrft în actiYitatca
radiofonid curopeanft mai târziu, este
interesant de remarcat d ea gftzduieştl'
in 1929 una din marile expoziţii internationale de radio. Referitor la ac easta ,
citim din revista „Radio si Radiofonia"
din I septembrie 1929: ,, .'. . Poate puţini
sunt aceia care îsi dau seama de maua
-fnsemniitate a f ~ptului câ o asemrnca
fxpo:.:iţie are loc la Bucureşti. Dupâ ce a
ocolit lum ea industrial{t, ea îşi gtfseşt e
locul şi la noi . Xu am putea spune c,i
,:ine alcTturi de o industrie puternicii
electrotelznicâ ( de cea radiotelmicâ nici
nu poate fi vorba ! ) sau că radiofonia a
ajuns la oarecare proporţii mari! . . . Srt
... S imic din toate acestea. Este însii 1111
ce . . . mai puternic ca industria . • Estt:
faptul că ţarli noastră , prin situaţia ei geografică, prin bogăţia ei, prin instituţiile
ei ştiinţifice şi oamenii de ştiinţâ cu reputaţie mondială, are drept la atenţiunea
/1.tmii industriale şi comerciale . .. " 41
N umer~ase ·firme prestigioase (Tele•;
funken, Baltic, Geodetica-Radio, Edison '
radio, Thomson Houston,\Tungsram-Standard Radioelectrica, Radionel, Noris,i
Atw~tcr Kent, Blaupunkt, Ducretet,'
Safar, Daimon , Mende, etc.) au expus
la expoziţia dfn 1929, îar marea atrac-:
ţie a ac esteia a fost radioreceptorul
.,Tclefunken - 40", prezent şi în colectiilc
Muzeului Politehnic 42 din Iasi.
,
'
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]{ad ioreceptor
nea scă, J9J2

„

Royal",

de

construcţie

ro111fl-

Aşa cum specifidi revista „Radio s1
radiofonia" din 22 septembrie 1929, la
exp0ziţia respecti\'ă sunt prezentate şi
realizări românesti: ,,Este o constatare
îmbucţt,r-ă;loare pi care o faci privind
aparatele pre:.:e11tate de distinsul radiofo-;
nist român, inginerul J{onteschwelter" 43 •
Referirile se fac la aparatul de tipyalizrt,

care a cucerit câte\'a premii internaţionale
şi la o superheterodinămodernă cu toate
accesoriile în interiorul · cutiei.
Expoziţii internaţionale de radio au.
au fost organizate şi în anii următori •.
fiind luate sub oblăduirea Ligii Apărrtrii
Naţionale. Acestea au stimulat activitatea si industria radiofonică din Româ. nia. Astfel apare firma „Ate" - prima
formft ele industrie româneasdt de aparate radio. Cnul . din primele aparate_
comerciale româ,neşti· - ~oyal 334 A care „recepţioneazii în condiţii; exGelente,
strâinătatea"-, beneficiază deult1me-le per-,
- fecţionări tehnice: ,,difuzor el_ectrodina-.
· inic introdus . în cutie si mobilă ultraelegantă"44. Cn. r~diore~eptor tip RoyaL
1932· se ·amt şi în colec.ţ-iile Muzeului.
Politehnic din Iasi.
·
În legiitură cu 'Exp~z{ţia Internaţio11ală de Radio din 1935, organizatr1 la
Bucureşti, se specifică următoarele: ,,.4 ctuala ex poziţie va dovedi C<f, în ceea ce
priveşte aparatele populare, produsele indigene nu pot fi concurate de cele strâine .~
iar un numâr din ce în ce mai mare de
accesorii este fabricat în ţară, într-o calitate cel puţin egală, dac<l nu chiar superioarâ. . . . Categoria aparatelor marl, a
superheterodinelor de lux, este reprezentată într-o atundenţă nemaiîntâlnitii la
;,ici o expoziţie. Industria indigenii nit:
poate deocamdatâ sâ se ia la întrecere:;
,

_;,,;;;;:1,

Reclama privind aparatiil românesc , ,Roya(334A", în revista
, ,Radiofonia" din 12
dec·embrie 1933
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rn aceste modele echipate cu toate perjfCtio1111rile de ulhm cuvânt" 45 •
· Fiind Yorba de industria radiofonid
româneasci"t, meritft menţionat faptul că,
în anul 1938, s-a inaugurat primul car
rnmânesc de radioreporta j 46 •
Întrucât în jurul anului 1936 în radiofonie se ating cotele maxime în problemele <le e se ntă, considerftm d am marcat
_;;uccint mo~entele cele mai semnificati,·e din dezvoltarea radiofonici, aducând numeroase date inedite, de arhiv{t.
În continuare, ,·om prezenta câte,·a
din cele peste 50 <le radioreceptoare vechi
din colecţia muzeului, şi anume aparatele care marcheazft momentele mai importante din e ,·oluţia construcţiei radioreceptoarelor, precum şi soluţii constructi,·e deosebite.

Radi0receptor „Eswe Sachsenwerk Olimpia", cu
cinematografic.:i, Germania, 1936
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Scala cincmatografic.'l a radioreceptorului „Eswc
Sachsenwerk Olimpia "

În perioada de început (1923-1926),
excepţia celor americane, aparatele
de radio erau cunoscute cu difuzoarele
montate în afara cutiei şi cu lămpile
situate deasupra aparatului, în afara
carcasei47 •
Radioreceptorul „Atwalet' Kmt" superheterodină de construcţie americană, deşi
parc un exemplar mai evoluat, după
aspect şi după modul de execuţie, este
aparatul de radio cel mai veclii din colecţie şi 1Jn1J.l dintre primele ra<lforecep-

{:U

comparaţie cu alte exemplare similare
pe baza declaraţiei posesorului apa-

ratului, se poate preciza cft aparatul
<latcazft din 1925. De altfel, în revista
„Radiofonia" din 17 iulie 1932 (pagina
5) se aratft dt primul aparat de radio
american (superheterodină) introdus în
România este un „Atwater Kent Radio"
<li 11 anul 1925. Ar fi foarte posibil şi
in tercsan t ca acesta s[t fie chiar radioreceptorul din colecţia muzeului.
Radioreceptorul Baltic /{ :25 apare în
1928 şi este o superheterodină de construcţie suedeză cu formă evoluată, în
sensul că are lămpile montate în cutie,
dar difuzorul este separat sub formă. de
pâlnie, de tipul electromagnetic48.
Telefuttken 40 - acest tip de radio~
receptor a figurat la Expoziţia Internaţională <le la Bucureşti ( 1929) şi a
reprezentat marea atracţie a expoziţiei.
Are o formă modernă, dar difuzorul
este separat, de tip electrodinamic ornamental. Alimentarea este de la r~ţe:ţ.
Întruneşte deci o serie de calităţi şi noµţă.ţi car~ se 4plic:i spre sfârşitql deccmm~
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Radioreceptor
,,ln•
gelen geografic", Austria, 1935

lui al treilea. Este priml1l aparat de
radio etalonat în kilocicli, iar banda de
frcc\·enţc rcccp\ionatc este împiirţitft în
patru game 9 •
Phitips 2:jÎ 1, tipul de aparat expus,
în 1929, la Expoziţia Internaţională de
la Londra, unde, la concursul organizat
de celebra revistă „Wireless World", în
luna octombrie, pentru vizitatori, a fost
decretat ca cel mai bun aparat cu patru
lămpi 50 . Este numit aparat de lux. Este
cel dintâi aparat de radio alimentat
la retea de curent alternativ, construit
în sc~·ie. Deşi firma olandeză începuse
sfl construiască radioreceptoare abia din
1927, în doi r..ni rcuseste să elaboreze
produse co;npctitivc pe' piaţa mondialft.
Este prevăzut la ieşire cu doufl bobine
secundare care dau posibilitatea cuplării
a două tipuri de difuzoare exterioare:
unul electromagnetic şi altul clectro<linamic51.
Plzilips 2601, apărut în 1931, este un
aparat tip mobilă, alimentat în curent
alternativ, cu scală gra<latft, luminată, cu
monoreglaj. Banda de frecvenţe este
împărţitrl în două game: 200--600 m
şi 800-2000 m. Este pre·.,ăzut cu racord
pentru dozft electromagnetică şi cu difuze>r electrodinamic inclus în cutia apara-

tului (dupft anul 1930 toate firmele
folosesc soluti 1 cu difuzorul introdus
în interior) 52 ••
Phitips s1,pcri11duclance. Apărut în
1932, reprezintă o sintezft a tuturor
îmlmnfttăţirilor cc s-au putut aduce montajului cu amplificare directă. Printr-un
montaj special de bobine şi condensatoare variabile, cu o lampă de amplificare mare s-a obţinut o selectivitate mare
şi o sensibilitate egală pc toate lungimile
de undă recepţionate de aparat 53 ; difuzorul este d~ tip electrodinamic.
Royal - unul din primele aparate de
radio româneşti produse în serie, apă
rut în 1932, de tip popular, dar cu calităţi deosebite privind audiţia; difuzorul
montat în• interior, este de tip electrodinamic.
Saclrsenwerk-Olympia - apărut în 1936
este unul din cele mai reuşite aparate
germane din acea perioadă, având un
element component deosebit şi anume
aşa-zisa „scală cinematografică". În momentul în care aparatul era acordat pe
post, deasupra scalei, pe un mic ecran
lateral în dreapta, apărea o imagine cu
aspect caracteristic din oraşul respectiv54.
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Ingelen geografic - apărut în::,J936,
este un aparat foarte, original datorită
aşa-zisei scale geografice pe care o posedă
şi care este foarte ingenioasă şi coniplexă.
Pentru acest tip de scală s-au depus
numeroase hrc,·ete dar aceasta a fost
recunoscutft n singura scală geografid
bunft. Ac easta indid pe o hartă a Europei şi a Africii de :X ord, aplicatft pe faţa
aparatului , pentru toate cele 118 posturi,
atât locul cât şi denumirea postului şi a
ţării. Principiul scalei se bazează pc
fenomenul reflexiei totale. Scala geogra-

pectiv. Lumina se propaga m bastonaş
de la bec până la hartă. TotodaC1, se
lumină care
proiecteazfl şi . o rază
, marchează, pe circumferinţa scalei, numele postului recepţionat 55 •
Pltilips monobuton -:-- apare la începutul anului 1938 şi reprezintă chintesenţa inge!1iozităţii şi fanteziei specialiştilor de la uzinele Philips. Scala este
montată deasupra aparatului, fiind rabatabilft, iar reglajul selectivităţii, volumului, acordului si tonului se realizează
dintr-un singur buton,. de la care îi
provine şi numelc 50 •

de

Radioreceptor „Ph~J.
lips monohuton" ', O~
landa, 1938

fică

este compusă, în marc, din urmfttoarele părţi constructive: scala propriu-::1:să cu tamburul ci, care conţine
118 bastonaşe de sticlă speciaJrt, prin
care se propagă lumina de la punctele
de circumferinţă ale tamburului, la punctele geografice de pe hartă şi dispo::itr:vul
de proiecţie (proiector, care cuprinde
un bec de proiecţie) ce se roteşte în
jurul tamburului. Când aparatul este
acordat pe un post din cele 118, proiectorul mobil se va deplasa exact în faţa
acelui punct în care se termină bastonaşul de sticlă al locului geografic res-

Aceastrl lucrare este rezultatul stu 7
diului a peste 4000 de numere din revis-'
tele cu titlurile prevăzute în bibliografie, apărute în perioada 1925-1940.
NOTE
I. ,.Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale
de radio şi aerochimie Bucureşti" (7-28 sept.
1930) , p . 30.
2. Re·,ista „Radio Român", nr. 36, aprilie 1927,
p . 25
J . .,Radio şi radiofonia", an III, nr. 89, 1 iunie,
Bucureşti,
1930, p. 1-2.
_.,..
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radio şi aerochimie", 1930, Bucureşti, p. 32
10. ,,Radio", an I, nr. 7, 4 1101. 1928, Bucureşti,
p. I
li. ,,Radiofonia", an V, nr. 209, 18 sept. 1932,
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ISTOHIA J\IUZEOGHAFIEI

COLECŢII ŞI COLECŢIONARI DIN HASARABIA Pi-\NĂ ÎX 1918

ELENA PI,OŞNrJ'A
xistrL pc planul dczvoltftrii cultuE
rale un aspect de contratimp istoric. Acesta decurge nu din

conţinutul şi

formele culturii, ci din cantitatea numerid de manifestări si din dinamica dezvoltăîii ei. Lucrul 'acesta este valabil
m~i ales pentru Basarabia.
Incepând cu anul 1812, românii din
acest ţinut s-au aflat, timp de mai bine
de 100 de ani în postura de toleraţi şi
asupriţi pc pământul lor strămoşesc.
La începutul secolului al XIX-lea, Basarabia devine obiectul unor „interese"
culturale aparte. Este des „vizitată" de
tarul rus si de demnitarii săi. De ase1~enea, unii învătaţi rusi au manifestat
o vie „atracţie" pentru 'antichităţile din
Basarabia, venind la faţa locului pentru
a le cerceta. Aşa au procedat A. Vcltman,
N. Murzakevici, V. Iastrebov s.a. Toate
cercetftrile au fost însoţite de' exportul
bunurilor descoperite. Se poate afirma
răspicat d
întreaga epocă modernft a
fost plină de jaf şi pradă, cauzând Basarabiei pierderi patrimoniale ireparabile.
Astfel, un ordin al ţarului se referea
expres la organizarea de săpături arheologice, la inventarierea tuturor monumentelor istorice si a bunurilor culturale
din noua gubcrni~. Urmarea acestui ordin a fost iniţierea de săpături arheologice
pc tot teritoriul Basarabiei şi colecţiona
rea obiectelor de interes istoric si cultural-artistic. Toate acestea au hiat drumul Rusiei. În prima jumătate a secolului al XIX-lca, anual la cancelaria guvernatorului erau primite circulare prin
care se cerea strângerea an tichi tă ţilor şi
trimiterea lor diferitelor institutii din
Rusia. La 9 octombrie 1837, D. Bludov,

ministrul afacerilor interne al Rusiei,
adresează o dispoziţie guvernatorului Basarabiei, P. Fiodorov, prin care îi cere
sft „urgenteze adunarea obiectelor vechi,
monedelor vechi, a informaţiilor cu privire la cetăti si constructii vechi" 1 •
S-a înc~p{it o m~nd enormă. La
cancelaria guvernatorului au fost depuse
zeci de dosare cu informaţii despre monumentele istorice ale Basarabiei, despre
unele colecţii de carte cc se aflau în
conacele boiereşti, despre persoanele ce
deţineau bunuri patrimoniale etc. În
anul 1823, la cancelaria guvernatorului
s-a primit un raport prin care se anunţa
inaugurarea la Odesa a unui muzeu de
antichităţi şi pregfttirea deschiderii altuia
la Kerci. Scopul expres al acestor muzee
era acela de a aduna şi păstra toate
antichităţile ce s-au descoperit sau urmau
~ă fie găsite pe litoralul Mării Negre.
In raport se atdtgea atenţia dt „toate
antichităţile care vor fi găsite pe teritoriul Basarabiei urmează a fi trimise
mu::eului din Odesa" 2 • Astfel, în anul
1842, în satul Sdteni din judeţul Soroca
a fost descoperită o întreagă colecţie
de obiecte militare vechi - armament,
vestimentaţie, literatură cu o tematică
adecvatft, diverse obiecte personale. Ea
a fost urgent ccrutrt şi „transmisă Socictiiţii din Odesa pentru istoric şi antichitâti"3. Aceasta a fost înfiintată în anul
1839. Pe parcursul secolului" al XIX-lea,
muzeul acestei societăţi a acumulat majoritatea antichitf1tilor si colectiilor numismatice din Bas~rabia. În i849, preşe
<lintele socictr1ţii a trimis guvernatorului
Basarabiei o scrisoare prin care îi propunea: ,,adunarea tutitror documentelor
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vechi, manuscriselor ·vechi si trimitaca
lor la Odesa pentm a fi edit~t,r o culegere
de documente moldo-valahe c1t caractere
slave" 4 •
Consultarea materialelor de arhivi"t si
studierea revistei „Analele Societătii di~
Odesa pentru istorie şi antichitftţi" 'ne-au
deschis fereastra spre o enormă colecţie de
vechi documente, hrisoave domnesti si
zapise care a fost adunată de pe' teritoriul Basarabiei şi care şi-a găsit loc
de „veşnică" existenţă în muzeul societăţii respective. Dar, colecţii de antichităti basarabene au fost duse si în alte
muze~ din Rusia. Astfel, în i837, pe
lângă l'niversitatea „Sf. Vladimir" din
Kiev a fost deschis un muzeu de antichităţi. În acelaşi an, epitropul districtului de înYăţământ Kiev a trimis o
informare guvernatorului Basarabiei. Prin
ea se comunica deschiderea muzeului
şi se cerea „ajutor în colectarea de antichităţi de pe teritoriul Basarabiei pentru
noul muzeu"".
În 1852, în Basarabia a fost răspân
dită o circulară prin care românilor li
se propunea sft aducă toate obiectele
şi monedele vechi pe care le deţineau
la cancelaria guvernatorului gubernia].
Se cerea ca „obiectele vechi s,r 1w fie
·uândite la un preţ mic colecţionar/lor
amatori" 6 • În schimb, se promiteau sume
mari pentru fiecare piesă şi se df1dea
asigurarea că toate ,,,•or fi trimise la
S ankt- Petersburg" 7 •
Pân;i în anii '70 ai secolului XIX-lea
cele mai multe antichitftţi au fost g:1site
la Akkerman. Majoritatea lor au ajuns
la muzeul din Odesa. În anul 1864, conducerea Societăţii din Odesa pentru istorie şi antichităţi cerea <le la guvernatorul
Basarabiei si"t pennitrt „transportarea de
la .'Ukerman la Odcsa ii fragmentelor cu
inscn:ptii eline si a co!oandor i·cchi de
'
111arinu;•1l'' 8 •
De la Akkcrman amatorii de antichităţi au adunat cele mai multe piese din
ceramidt, armament si monede. Cd mai
bogat an în descoperi;-i a fost anul 1865.
Atunci, nu departe de cimitirul cneicsc
din localitate, au fost descoperite mai
multe tezaure si mult armament vechi.
Despre acest lu~ru s-a aflat la Societatea
din Odesa pentru istorie şi antichitiiţi,

care, în 1866, scria guvernatorului Basarabiei „ca pe viitor despre toate descoperirile arheologice de la Akkerman sii fie
anunţat,l societatea pentru a lua miisurile
de rigoare" 9 •
Aceasti"t formi"t de colcctionare, relativ instituţionalizată, a f~st practicată
în Basarabia până la 1918. Ea a avut
o dezvoltare mai intensi"t între 18121870. Prin aceasta au fost scoase din
Basarabia valori prin care se afirma
existenţa de milenii a românilor pc acest
teritoriu şi a avut consecinţe negative
pentru dezvoltarea culturii naţionale.
Totodată, au fost sărăcite si chiar desfiinţate colecţiile particulare,' colecţii care,
mai devreme sau mai târziu, de\·in un
bun naţional.
Paralel cu colecţionarea rclatiY institutionalizată, se impune si o altă formă
;ceea a amatorului c~re colectioneazrt
din pasiune, pentru el personal. 'în perioada anilor 1812-1860 au fost realizate puţine colecţii particulare. Un Ioc
deosebit printre colecţiile particulare îl
ocupă aceea de carte. Despre volumele
care aldttuiau renumita bibliotec;t a
cărturarului grec Dumitru Gobdclas, despre valoarea ştiinţifică şi artistid a
acestei colecţii, precum şi unele am;tnunte despre modul cum a fost realizată,
aflăm din dosarele de arhivă şi din presa
-vremii. Biblioteca lui Gobdelas cuprindea operele marilor gânditori antici şi
moderni, lucrări ştiinţifice şi volume literare. Ea era catalogată şi însuma 2723
de volume. Cărţile erau în limbile grcacft,
latinrt, germană, francezi"t etc. Spre exemplificare, cităm câteva titluri: ,,Cugetări
filozofice", Londra, 1708; JJ cmorii (ilo::;ojice de Erion „Căliitorie istorid ·prin
Europa", Amsterdam, 1708; ,,Cnitatea
bisericii sau combaterea noului sistem"
1727; ,,Tabloul istoric şi politic al Europei", Paris, 1801; ,,Călii torie în Orient"
ş.a. După moartea lui Gobdclas, biblioteca rămâne în păstrarea lui Dumitru
Carastati. 1fai târziu acesta a donat-o
bibliotecii Gimnaziului de Mieţi nr. 1
din Chişinău. Soarta ulterioară a acestei
colecţii nu se cunoaşte. Probabil, a
fost distrusă sau scoasă din Basarabia
fiindcă în nici o bibliotecă din Chişinftu
53
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nu a fost depistatrt \Teo carte din resp~ctiYa colecţie.
Tot pentru perioada mai sus amintitft
sunt caracteristice colectiile de carte ce
se aflau în biserici si ~ftnăstiri. Aceste
colecţii erau destul d~ bogate, ele cuprinzând nu numai literatură religioasft ci
si lucrări istorice si manuscrise. În afara
,·alorii lor ştiinţifi'ce, aceste colecţii, prezinUt un interes deosebit şi din punct
de. vedere naţional - ponderea dt 1·ţilor
o formau cele scrise în limba românft.
Multe dintre aceste dtrti au fost nimicite, arse în focul urii f~ţă de tot cc era
românesc în anul 1871, când arhiepiscop
al Chisinăului si Hotinului a fost numit
Pawl. · Dar m1{lte au fost sa!Yatc fiind
astăzi parte a patrimoniului Muzeului
Kational de Istorie a Moldo\"Ci si a
M~~eului de Etnografie şi Ştiinţele· Saturii. l" nele din ele se află în rafturile
Bibliotecii Academiei Republicii Moldova
si a Bibliotecii X ationale din Chisinău .
.' O altă categoric de colecţii parti~ulare
'O reprezintft colecţiile eterogene. Asemenea colecţii se întâlneau în locuinţele
bogate din Chişinău şi la conacele din
pro,·incic. Ele cuprindeau: pictură, sculpturft, argintftrie, bijuterii, medalii, bronzuri, obiecte din faianţă şi porţelan
(de cele mai multe ori sen-icii de masft).
Asemenea colecţii aveau o structurft
variatrt, fiind create de mai multe personalitrtţi din diferite generaţii care a,·eau
preoc1~pări şi înclinaţii artistice necongruente. In secolul al XIX-lca erau cunoscute colecţiile familiilor Donici, Lazu,
Casso s.a.
Colecţiile eterogene erau permanent
îmbogftţitc cu obiecte. aduse, în special,
din Franţa şi Germania. Pânft în anii
'60 ai secolului al XIX-lea mosierii
ba:=carabcni ,·izitau des si orasul 'Iasi
de unde achizitionau cărt.i \"cehi si 1i'oi
pentru bibliot~cile lor. 'Din Rwiia se
aduceau obiecte din porţelan care erau
foarte dtutate şi pentru care se plftteau
preţuri fabuloase. ::\Iulte dintre obiectele acestor colecţii au ajuns în muzeele
republicii, dar altele au luat calea strftinftUţii sau s-au pierdut fărft urmft în timpul primului rftzboi mondial si a rcYolutiei ruse clin 1917. Obiectele din colcctiile
~terogcnc care s-au pftstrat şi pot fi astftzi

a.dmiratc în muzeele republicii constituie un izvor pentru cunoaşterea mentalitrtţilor, obiceiurilor, gustului pentru frumos a românilor din Basarabia, în general, a tuturor clementelor ce determină
niwlul de civilizatie al societătii secolului al XIX-lca. '
'
În ,anii '60 ai secolului al XIXalea,
în Imperiul ţarist se înfăptuiesc reformele burgheze. Acestea au dus la unele
schimbări cu efecte pozitiw şi în Yiaţa
social-economică a Basarabiei. În 1869
au fost înfiinţate ZemstYele - organe
de administratie locală. Reformele burghe1.e au dat t~n impuls nou în formarea
de colecţii, perioadft ce Ya dura până
în. 1914. Acti,·itatea de colecţionare a
persoan~lor particulare era un mod eficace de pftstrare a unor obiecte de la
dispariţie. Începând cu anii '70 a; secolului al XIX-lea asistăm în Basarabia
la crearea unor importante colecţii particulare cu profil arheologic şi numismatic. Era firesc ca interesul multor colecţionari să fie îndreptat, cu precădere,
spre strângerea obiectelor istorice legate
de trecutul milenar al acestui teritoriu
românesc. Cna din caracteristicile actiYităţii de colecţionare din această perioadă a fost schimbarea compoziţiei sociale a colcctionarilor. Paralel cu cei
foarte bogaţi ~par colecţionari din rândul
intelectualilor. · De asemenea, cu colecţionarea de pies~ patrimoniale încep sft
se ocupe oamem care nu aYcau resurse
financiare deosebite, dar aYeau o mare
dragoste de ţarft, posedau adânci cunoş
tinţe
ştiinţifice şi un gust deosebit.
Asemenea oameni nu si-au crutat forţele şi banii pentru a· achiziţio~a cele
,nai rare şi Yaloroase exemplare pentru
colectiile lor. Diletantismului în colecţiona~e, specific pentru prima perioadft,
îi ia locul o acti,·itate perse,·erentă bazatft
pe cunoştinţele temeinice ale colecţio
narului în \"arii domenii. De asemenea,
printre colecţionari apare şi se dezYoltă
tendinţa de a deschide, pe baza colecţiilor proprii, muzee şi de a participa,
cu piese, la diferite expoziţii cu profil
arheologic, numismatic sau etnografic.
Iz,·oarele principale de formare, îmbogăţire, şi completare a colecţiilor erau
piaţa ele antichitftţi din Rusia, magazinele
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de tip anticariat din Iaşi şi descoperirile
locale.
La sfârsitul secolului al XIX-iea au
apfm1t la Chişinău diferite societăţi ştiin
ţifice. l' nul din scopurile acestora era
adunarea materialelor locale si înfiinţa.rea de muzee. Colecţiile partic ulare din
aceastrt perioadft se pot divide în douft:
colecţii istorice şi colecţii de artă.
Dintre colectiile istorice cunoscute în
epocă, douft prezintrt interes: colecţia
Nataliei Sicard şi colecţia lui I. Suruceanu. · Na talia Sicard a fost o femeie
cultă şi foarte bogată. Ea a călătorit
mult în străinf1tate. În 1876, aflându-se
la, Florenţa, a achiziţionat o colecţie
de :-\.·ase antice destul de mare. Iniţial
colecţia a fost păstratft în localitatea
Vadu-lui-Vodă. Colecţia era permanent
imbogftţitft C}l piese arheologice aduse
din· Italia. In .anul 1876, X. Sicard
deschide un muzeu. Despre acesta a publicat un articol - in „Buletinul guberniei
Basarabia", I. Suruceanu, arf1tând că
el .,,cuprindea o vastă. colecţie de obiecte
antice aduse din Italia si Grecia. Deosebit
de bogaft'i era prezentată 'cultura etruscâ" 10•
· În primii ani ai secolului XX, ·~atalia
Sicard s-a stabilit definitiv în Italia
unde a si murit în 1914. Muzeul a rf1mas
mostenitorilor din Basarabia. Probabil
că 0 parte din colecţiile muzeului au
trecut în colectia mare a lui I. Suruceanu.
Aceastft colecţie .a devenit una dintre
cele mai mari şi mai bogate colecţii de
antichitftţi din sudul Imperiului ţarist,
stârnind i11'"idia multor colectionari. I.
Suruceanu a studiat si colectat,' în întreaga sa viaţ[t, antichitf1ţile litoralului nordic al )fftrii :X egre. )Ieri tele sale de
cercetft tor au fost recunoscute, el- fiind
ales membru titular al Societăţii de
Arheologie din )fosco\·a, membru al
Societftţii din Oe.lesa pentru istoric şi
antichitf1ţi, membru corespondent al Socictr1ţii bisericeşti istorico-arheologice a
Academici Teologice din Kic\· şi )'lembru
de onoare al Academici Române. Savantul şi-a completat colecţia atât prin
achiziţii cât şi prin colectarea materialelor direct de pe teren, el însuşi participând la unele sr1p;"'tturi arheologice. Despre colecţia lui I. Suruccanu a seri:,:
presa rusft şi strftinft. Date legate de ca
0

0

lucrările

lui: Y. Goschevici,
Ştern, P. Becher ş.a.
Colecţia cuprindea 3 OOO de antichitf1ţi
egiptene, un numftr enorm de amfore
antice, torţi de amfore ştampilate, vase
greceşti şi romane, 75000 de obiecte din
sticlft, bronz, argint şi aur, 203 cercei
şi inele din metale preţioase, 8 OOO de
monede vechi din argint si aur si ,o
bibliotedt cu 3 500 de rnlum'e 11 • Coldcţia
era importantă nu numai prin numărul
mare de piese ci şi prin valoarea deosebită a multora dintre ele. Astf~l, în
1898, în „Buletinul societăţii de arhi,·î·sticrt <1 Tania•>", nr. 27 a apămt un
articol intitulat : .,Colectia lui l. Suruceanu". Îwcl se menţion~ crt în coFecţia
savantului sunt ,,100 de monede genose g{1sesc în

V.' Latâşev. E.

vez:-t/ihireşti din oraşul Kafa, astfel de
·monede în colecţiile europene fiind witmlili
10'.'1 2 • .Marea pasiune a lui I. Suruceanu
erau monedele wchi: greceşti şi tătă
reşti .. El a găsit la Brftneşti, . judeţul
Orhei, Akkerman şi Po_joreni monede
romane si tf1tf1resti, iar monede turcesti
aproape în fieca~e localitate din Basarabia pe care le-a cercetat. În anul 1884,
la Odesa a avut loc al YI-lca Congres
de arheologie din Impcrul ţarisţ. La el
a participat şi I. Suruceanu. ln expoziţia arheologidt, inauguratrt la începutul lucrf1rilor congresului, figurau şi
unele piese din colecţia sa\·antului român.
Ele au produs senzaţie, mulţi participanţi la congres exprimându-şi dorinţa
de a achiziţiona obiecte din colecţia
lui I. Suruceanu.
În anii '80 ai secolului a XIX-lea,
I. Suruceanu deschide un muzeu. la
Chişinftu în casa cu nr. 41 de pe strada
Bănulcscu-Bodoni. Mai târziu aceastft
instituţie muzeală a primit denumirea
de ,,)Iuzeul Portului Scitic". El a fost
vizitat de mulţi specialişti din Rusia
şi din strftin;Hate. Se presupune că a .fost
Yftzut şi de ~1. Kogălniceanu. Renumitul
arheolog rus Y. Latâşev, după ce a
Yizitat muzeul, scria următoarele: .,JJuzeul disp1rne de una dintre cele mai valoroase colecţii de anticliitâţi, gâsite pe
· ,'ârmurile nordice ale J]1irii Sef!,re. Printre numeroasele obiecte ale vechilor civilizaţii egiptene, italiene, fenicie1te 1tn deosebit interes îl prezintâ lespe:::ile de piatr11
0
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cn inscripţii eline d(scoj:erite pe teritoriul oraselor Olbi"a, Hersones si Tt"ras". 13
În to~mna anului 1897, 1.' Suruceanu
a decedat. Soarta colecţiei după dispariţia savantului a fost tragicrt. Imediat
şi-au exprimat dorinţa de a o achiziţiona
câteva muzee si societăti stiintifice din
Rusia. Discuţii!~ cu moşt~ni'torii' au durat
mult timp şi nu s-au finalizat. Motivul
a fost că întreaga colecţie era foarte mare,
foarte scumpă şi nu era catalogată.
:Muzeul a fost închis şi toate piese!<:', la
-începutul secolului XX, duse în localitatea Vadu-lui-Vodă. Societatea stiinţifică de arhivistică din Basarabia a
discutat, în cadiul mai multor sedinte,
problema colecţiei lui I. Surucea{1u, dar
neavând surse financiare necesare nu a
putut achiziţiona nici măcar biblioteca
cu cele 3500 de volume. În anul 1915,
preşedintele Societăţii bisericeşti istoricoarheologice, ~I. Ceachri, împreună cu
secretarul socictă ţii, I. Zelinschi, au fost
la Vadu-lui-Vodă. Cu permisiunea vădu
vei lui I. Suruceanu, ei au ales 100 de
cărţi pentru muzeul societăţii. Ulterior,
o parte din piesele arheologice au fost
achiziţionate de muzee din O<lesa, Herson si Moscova. Anul 1918 a fost ultimul
an în existenţa colecţiei lui I. Suruceanu.
În prezent, unele cărţi din biblioteca
lui I. Suruceanu se afH't la Biblioteca
Academiei Republicii :Moldova, dar unele
piese arheologice în patrimoniul l\fuzeului
Naţional de Istorie a l\foldon·i.
Din colecţiile istorice din perioada
1870-1914 mai putem aminti cokcţia
de antichităţi a lui ~- Grebencea din
Comrat, colecţia lui S. Potoţki, care
mai târziu a vândut-o muzeului Societăţii din Odesa pentru istorie şi antichităţi, şi coleqia lui Ştefan Casso. Date
despre aceste colecţii se gă„csc în presa
vremii, dar ele sunt laconice si nu ofcrft
un tablou deplin al caract<:'1 ul~i şi structurii acestor colecţii. Ştim cft o colecţie
bogată a avut Şt. Casso. Despre ea a
scris Olga Cruşevan în lucrarea - ,,S.
Casso''. - editatrt la Bucureşti în 1934.
G. Bezviconi, analizând colecţia lui Şt.
Casso, scria cft „moştenitorii au împrâştiat
colecţia lui Casso şi Basarabia a pierdut
un 111-uzcv- de mare i-aJoare" 14 •

Tot din grupul colecţiilor istorice fac
parte şi colecţiile adunate de societăţile
ştiinţifice din Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea. Societatea guberniafa
ştiinţifică de arhivistică a fost înfiinţatrt
la Chisinău în anul 1898, în \"Cderca valorificării izvoarelor istorice si a monunwntelor de culturft materială. 'Aceastft societate a achiziţionat şi a primit donaţii
de la populaţia Basarabiei: mii de documente vechi, manuscrise, piese arheologice, monede etc. Societatea a editat
trei volume de documente si studii
despre trecutul istoric al aces'tui stră
vechi teritoriu românesc. Prcsedinte al
societăţii, a fost, mulţi ani 'la rând,
~- Codreanu, directorul Şcolii reale din
Chişinău, iar secretar, Ion Halippa. Aceş
tia erau doi intelectuali care îşi dădeau
seama de însemnătatea activităţii de
colecţionare pentru studierea istoriei şi
culturii naţionale. Astfel, din iniţiativa
lor a fost creată Societatea gubernială
ştiinţifică de arhivistică care a avut o
contribuţie remarcabilă la colecţionarea
unor vechi documente, manuscrise, autichităţi etc. Societatea a avut meritul de
a fi dat procesului de colc:ţionarc din
Basarabia un caracter naţional. Membrii ei au perseverat în strângerea de
obiecte care ilustrează viaţa neamului
românesc. Astfel, au fost achiziţionate
cărţi în limba română de la magazinul
fraţilor Şaraga din laşi şi s-au păstrat
,.Analele Academiei Române". Societatea şi-a încetat activitatea dupft 1918.
Societatea bisericească istorico-arheologică <lin Basarabia a fost fondatft în
anul 1904. Ea avea un muzeu în Casa
Eparhial[1 din Chisinf1u si edita o revi~tă.
Societatea a colcctionat' sistematic icoane
,·cehi, cărţi rcligi~asc şi piese arheologice. Icoanele aveau nu numai o valoare
istorică ci si una artistică. Societatea a
activat pâ1~ă în 1940, când a fost <lcsfiintată iar muzeul distrus.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în
Basarabia incep sft se organizeze expoziţii etnografice, agricole, de artft cu
,·ânzarc. în 1889, la Chisinău a fost
realizatft o expoziţie agricofa. Toate obiectele prezenta te în cadrul respcctiv~i
expoziţii au rf1mas în patrimoniul Zemstvci gubernialc care, in acelaşi an, a
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deschis „Muzeul Zcmstvei", primul muzeu public din Basarabia.
Colecţionarea operelor de artă a cunoscut o tcndinţ[t mai rcdus{t. La Arhiva
Saţională a :Moldon·i s-a păstrat un
dosar din care am aflat unele date despre colecţia de. arfft a negustorului rus
F. Bogatârev. ln anul 1870. el s-a adresat cu o cerere guvernatorului în care
îl ruga să i se permitft deschiderea unei
galerii de artă. Dar ffnft succes. Cea
mai serioasă încercare de a deschide
la Chisinău un muzeu de artă a fflcut-o
ingineiul Drf1goiu, un adevărat mecena.
El a adunat o colecţie de tablouri destul
de mare şi valoroasă. Colecţia se ;,fla
la Odesa. · Revoluţia din 1917, şi e,·cnimentele ce i-au mmat nu au făcut posibilrt aducerea colecţiei la Chişinău. Dră
goiu a cumpărat Ja Chişinău o casr1 în
care intenţiona sft organizeze prezentarea colecţiei s;ile. Societatea de Bellearte din Basarabia a făcut unele înc~rcări de a aduce aceastft colecţie la Chişinău. În 1928, Drăgoiu s-a întors in
Basarabia iar la puţin timp a şi murit.
Colecţia lui de picturf1 strf1ină şi ruseascf1
a intrat, mai târziu, în patrimoniul
:Muzeului „Tolstoi" din Odesa.
În legăturft cu arta populară se cunoaş
te faptul d în 1915 se pun bazele unei
prime colecţii de asemenea profil din
Basarabia. Este vorba de colecţia lui
I. Bulat. Ea se va îmbogăţi cu numeroase piese pe parcursul anilor I 9181940, dar, din păcate, ea va fi distrnsf1
în anul 1940.
Legat de tot ceea cc am arf1tat mai
sus se impun unele consideraţii:
1. :Xu putem afirma că în Basarabia
a existat o tradiţie în ceea ce priveşte
colecţionarea de patrimoniu. Dar dorinţa
de a colecţiona, ca un fapt deosebit în
istoria culturii noastre şi ca un fenomen
real în dez,·oltarea ei, a existat ~i a

parcurs diverse etape într-o vizihil:l creş
tere valorid1, câştigând teren în epoca
modcrnf1;
2. În ciuda transformării Basarabiei,
în secolul al XIX-lea, într-un fecund
izvor de îmbogftţire şi completare a
muzeelor şi colecţiilor din Imperiul ţarist,
colecţionarii basarabeni au desfăşurat o
activitate reală, pe măsura posibilităţilor
lor financiare, contribuind la pf1strarea
conştiinţei naţionale româneşti ;
3. Multe evenimente politice şi militare au afectat Basarabia. Ele au
însemnat şi pierderi culturale: multti
bunuri de patrimoniu au fost exportate
sau distruse cu bunf1 ştiinţă. Dar ceea
cc s-a păstrat reprezintă, astăzi, o sursft
<le inestimabilă valoare pentru studierea
istoriei şi culturii noastre.
NOTE
1 Societatea ştiinţifică de arhivistică din Basarabia, ,,Studii", voi. 1 Chişinău, 1900, p. 17
3 Arhiva ::-,aţională a l\loldo-,ei, f. 2, reg.
J,d.
833, p. 4
3 Arhi·,a Xaţională a l\foldo·,ei, f. 2,
reg.1,
d. 3964. p . .5
t Arhiva Naţională a l\loldo·,ei, f. 2,
reg.1,
d . .5349, p. 2
6 Arhi·,a Naţională a l\foldo·,ei, f. 2,
reg.1,
d. 2793, p. I
6 Arhi·,a Naţională a Moldo·,ei, f.
2, reg. I,
d . .58.'il, p. I
I- 7 Arhiva Naţională a l\loldovei, I. 2, reg.J,
d . .58.'il, p. 1
8 Arhi·,a Xaţională a l\foldo·,ei, f. 2,
reg.1'
d. 786'1, p. 1
~ Arhi·,a Xatională a l\folrlmei, f.
2, reg.1,
tl. 773-4, p. 2 '
10 Buletinul guberniei Basarabia, 28 iunie 1880,
p. 37
11 Arhi·,a Xaţională a l\loldo·,ei, f.
325, rec:.
I, d. 1.50, p. 2
12 Societatea ştiinţifică de arhi·,istică din nasarabia, ,,Studii", ·101. I, Chişin[lll, 1900, p. 37~
13 „Anuarul Muzeului Xaţional de Istorie "
l\foldovei", ·,. I, Chişinău, 1992 p. 15
14 Din trecutul noshu, Chişinău, 1935, p. 11,
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OPI'.\11

DESPRE E\'OJXŢIA nnx PCXC:T HE \'EDERE l[FZEOTEH.\'IC A
,EXPOZl'fULOR PA\'ILIONARE HE ETNOGRAFIE ŞI AHTA POPULARA

A\GHEI. PA \'EI„

E gici etnografice româneşti,

voluţia de pânft acum a muzeolo-

perspectivele pri,·ind organizarea unor noi expozitii de bazft pavilionare si necesitatea
cd instituţiile de profil srt' fie prezente
cu tot mai numeroase expoziţii temporare impun, dadt nu· discutarea, măcar
semnalarea unor aspecte legate de tema
propusft. Nu YOm aborda . problemele
pri,·ind conţinutul tematic al expoziţi
ilor etnografice pavilionai:e ,conţinut care,
îi: multe cazuri a impus folosirea anumitor forme muzeotehnice, ci ne Yom
limita doar la aspectele generale · de
muzcotehnie care s-au desprins atât din
studierea materialului documentar cât
si din obsen·atiile personale în urma
~·izion[trii, într-t~n interYal de 35 de ani,
a numeroase expoziţii etnografice pa,·ilionare de pe tot cuprinsul ţ{trii. Ca material
<locume11tar pentru susţinerea a cet:a cc

vom afirma, în continuare, am aYut
la dispoziţie un numftr mare de fotografii provenite din fototeca „Revistei
Muzeelor", cataloage de expoziţii din
diferite epoci, precum şi o seric de articole
apftrute, în decursul a peste 30 de ani,
în „ Revista Muzeelor", articole ce prezintă date şi imagini din trecutul muzeologiei etnografice româneşti. Fotografiile
prin care ,·om ilustra afirmaţiile noastre
dateaâ, cu unele excepţii, din deceniul
al treilea al secolului nostru şi pânft în
prezent. ~lenţionftm dt fototeca ;,Revistei Muzeelor" posedrt numeroase imagini
fotografice mai nchi de deceniul al
treilea dar calitatea lor este foarte slabă
pentru a putea fi reproduse în bune
condiţii şi, în plus, ele redau o stare de
lucru similarrt celei existente ulterior.
Trecând la discutarea a ceea ce ne-am
propus, trelmie s:i afirmrun, inert ele la

'·
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Foto nr. 1. Sala Seminarului de Sociologie
din Bucureşti, 1929,
expoziţie cu obiecte
şi unelte clin Drăguş

început, c:t c\·oluţia sistemului <le expunere în cadrul expoziţiilor pa\·ilionarc
de etnografic <lin România a fost de:-;tul
-d e lcntft , pc coordonate cc i-au structurat
un anumit specific <le la care se constat;t
puţine abateri, într-un interval de timp
<lestul de îndelungat, cu un numlir de
trei etape mari ce s au rcg:tsit pc intrccr
teritoriul ţ;Lrii.
.
t:>
În. etalarea pieselor s a pornit de la
folosu ca suprafeţelor pe care le ofereau
pereţii sftlilor de expoziţie cu exploatarea la maximum a acestora. Moti\·aţi~
principală şi, totodatri, ştiinţificft constă
în aceea dt o bunft parte din materiale
erau_prezente în: chiar 'gospodiiriilc FuI1
neşt1 pe -pereţii diwr~elor îhcftperi. I n
ceea ce priveşte centrul sftlilor, ace~cJ,
a fost în mică mftsură utilizat. Astfel,
c~t-~va imagini redând pă'.rţi -Gin expoz1ţ11 organizate în strfiinfttate între anii
1925-1930, si cele realizate în cadrul
Şeminarului de Sociologie din Bucuresti
ne arată o asemenea situaţie (foto nr. i).
Etalar~~ pieselor a fost fftcută fie pe
domen11 - unelte, port, ceramică, ţesă
t\.ţri etc, fie prin combinarea lor dup{t
„tip,icµl" asocierii întâlniţe în .c adrul
gospodăriei ţărăneşti - blidarul cu vasele
de ceramică, ştergarele cu icoanele şi canceele, păretarele şi scoarţele, cornurile
pentru praful de puşci't sau cartuşiera cu
bl~a unor animale sălbatice - dar si
~se singulare - cofe, coşuri, linguroaie
etc: ce se pftstrează atârnate pe pereţi.
0

0

Foto nr. 2 .

Expozi ţia

ASTRA, Sihiu , 1905

;t..

Ceea, ce se mai constatft este dorinţa
<le a etala cât mai mult material. În
unele cazuri, ,,înghesuirea" era asa de
~ar~ ~rt, privind fotografiile, cu,''greu
d1stmg1 ce anume se prezenta (foto nr: 2).
Ace_astă . ,,înghesuire" era generată de
donnţa demonstrării bogftţiei si varietăţii creaţiei populare româneşti intr~un
n:iom~nt când, _după Marea l"nire, Europa
ş1 chiar Amenca descopereau cu uimire
şi incântare frumuseţea acesteia. Astfel,
Îl~ numer~a~e imagini, prezentând aspecte
dm
expoz1ţ11l
e de artă populară or"anizate
•
• . •
t,
111 stramatate, se remarcft folosirea la
max!mum a suprafeţelor pereţilor fără a
se ţme seama de posibilitatea \'izitatorilor de a pri\·j piesa în întregul ei sau a

·Foto nr. 3. Expoziorganizati'L la Uar- .
celona in 1925 ~au

ţia

'-_15)29 (,-.

i
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Foto nr. -1. Casa lui
Antonie Mogoş · din
Ceauru-Gorj,
expusă ~in Muzeul „Ca rnl I", Sectia de
Etnografie
'

distinge anumite detalii (foto nr. 3).
„Înghesuirea" este şi cauza pentru care
materialele conexe sau ajut;itoare - fotografii, hărţi, schiţe, texte etc - erau
foarte puţine, reduse ca dimensiuni şi
de o slabă calitate vizual-artistică. ~u
trebuie uitat nici faptul că în perioada
interbelică existau puţini muzeografi de
meserie şi că foarte mulţi dintre cei
care organizau expoziţii erau oameni cu
foarte bune intentii dar amatori în
domeniu. Să adăugăm şi influenţa sistemului de expunere din cadrul pinacotecilor.
Pânft la cel de-al doilea război mon,dial, sistemul de etalare a pieselor, cu
precădere, pe perete sau „la perete", în
cazul unor exponate de dimensiuni şi
greutate mare, se menţine chiar şi în
cazul celui mai mare si m·ai modern
muzeu de profil din ţarft - ,},luzeul
Carol I" - Secţia de Etnografie - , realizată ele Al. Tzigara-Samurcaş. Localul
din Şoseaua Kisellef, construit dupft un
proiect publicat înd în anul I 906, poseda
săli cu spaţii deosebit ele generoase.
Si totusi, specialist ii etnografi de a tun ci
~u folosit în organizarea expoziţiei ele
badt, efe ctuată în deceniul patru al
secolului nostru , acelaşi sistem deşi mf1rimea sălilor permitea şi o altfel de etalare. Este de ajuns să amintim d celebra
casă a lui Antonie Mogoş din CeauruGorj era „aşezată" la perete iar nume-

porţi existente în patrimoniul
instituţiei muzeale, cu excepţia uneia,

roasele

erau etalate tot „la perete" (foto nr. -4,5).
Şi aceasta în vreme ce, într-un local
alăturat, savantul Grigore Antipa, în
muzeul de ştiinţele naturii ce avea ~~-i
poarte numele , apela în expunere 1a
Foto nr. 5. Expunere de tipul „la perete" in
Muzeul „Carol I" , Secţia. de Etnografie
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Foto nr. 6. I 11w gine
dintr-o expoziţie organizat{t în anul 1928
de către Semii arul
de Sociologic
din
Bucureşti

diorame şi vitrine amplasate în mijlocul
sălilor de exi:oziţie·.
ln ceea cc priveşte detaliile legate de
etalarea pc pereţi trebuie să remarcăm
existenţa uncr forme variate. S-au realizat expuneri direct pe pereţi, pe panouri
amplasate pe pereţi sau în dulapuri-vitrine aşezate lângft pereţi (foto nr. 6).
~u putem emite nici faptul că s-au
utilizat şi vitrine tip „masă" vitrine
joase sau inalte, podiumuri de mici
înălţimi dar în majoritatea cazurilor
acestea erau tot lipite de pereţi.
De cele mai multe ori, piesele erau
etalate în sistem „casetă", folosindu-9e
dimensiunile oferite de plinurile şi golurile - respectiv uşi şi ferestre - sălilor
de exp:JZiţic, încercându-se epuizarea în
cadrul U!ll'i casete a unui aspect tematic
sau a unui gu1 de exponat.
Foto nr. 7. 1111:- ginedin Muzeul ASTRA, Sibiu

Din tot materialul studiat, nu ne-am
putut da seama de modul de prinderearmare a pieselor pe pereţi sau panouri
dar credem, ţinând cont de ceea cc am
văzut ulterior - în deceniul sase - dt
c:e apela „din plin" la ace, cuie 'şi ghiare
metalice. Desigur, în cazul dulapurilorvitrinft şi vitrinelor tip „masă" textilele
şi ţesăturile se aşezau unele peste aHele
sau desfăcute (foto nr. 7).
lnteresanU ne apare etalarea costumelor populare. De timpuriu s-a apelat
la manechine cu trftsftturi umane, asezate fie în poziţia de „drepţi" , fie 'în
una apropiată de cca naturală (foto nr. 8).
O rezolvare deosebită pentru etalarea
costumelor au reprezentat-o suporţii speciali care eliminau figura umanft, de
multe ori discutabifft fiindcft o amintea
pc aceea a manechinelor din vitrÎnele
magazinelor, mâinile şi picioarele. Singurul neajuns îl constituia imposibilitatea prezentării pe suport şi a încălţ;1minFoto nr. 8. Imagine clintr-o
la. Constanţa în 1933

expoziţie organizată
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Foto nr. 9.

Expozila Bar1925 sau

ţie_ organi za tă

cel ona in
1929

tei (foto 9). De asemenea, pentru anumite pi ese v estimentare, în special cojoace
şi sumane, s-a apelat la umcra~ c. ~n
trebuie sft omitem nici faptul dt în
cadr~1l unor expoziţii din deceniile t n icinci, ocazionate de anumite ev enimente,
în _,cadrul prezentrnilor festiv e , se aflau
persoane de sex feminin imbrf1ca te în
costume populare şi care prin aceasta
„completau", dad ne putem exprima
aşa, expunerea propriu-zisft (foto nr. JO) .
, Covoarele şi scoarţele erau etalate- ,
în general, p e pereţi, fie orizontal, fie
"·ertical. ~ ici în cazul lor nu cunoast em
sistemul de prindere. Din fotografii nu
alil putut distinge dadl se foloseau in ele,
bare. introduse într-o fals;i cf1ptu~eaHi
sau: 1<:uie.
fiind vorba de sisteme de prezentare a
pieselor etnografice şi de art;1 popularii
în spaţii închise, trebuie sft amintim
,,retonstituîrea" unor colturi sau chiaicamerc ţ[trfm cşti întregi.' ,,Recon stituirea1' a apă rut de timpuriu fiind o formft
lesnicioasft de reunire a diverselor expo~
nate, fără un cadru tematic elaborat.
Ea nu s-a practicat asiduu, dar , în
unele cazuri , a reprezentat chi ar expoziţia propriu-zisft. Din acest motiv, ,,reconstituirile" au suferit şi de de „înghesuială", realizatorii inducând interioarele
cu mult mai multe obiecte decftt cele
existente, in mod· normal, într-o ca<1
ţărăneasc ft sau introducând piese care
în mod fir esc nu făceau parte din int e-

riorul rcsp(cti\·. Din aceastft cauzi"i, a s tă.zi
privind imagini cu „reconstituiri" de
acum 60-50 de ani, acestea ne apar,
de foarte mult e ori , ca o formii de kit sch.
Şi i,1r trebuie <1 ne reamintim faptul cf1
cei mai mulţi reali zatori de expo z iţii
din p erioada rc~pec ti\·f1 nu erau mu zeografi profe s ioni ş ti.
.
Dupf1 cel <k-al do il ea ră i'.boi mondial
constatftm exi s t e nţa unei noi etape în
,;istemul ctalitrii. :\u este Yorba de o
rupturft faţ;t de s ituaţia prccedrntă ci
de o evolutie in care intc1 \·in noi clem ente.
O primit ' consta tare cc ne-a im pus~o
studierea materialului fotografic este
aceea cit ,;c rc nunţ;t la „înglw,;uirc ",
F oto nr. JO . Exp oz iţie o r ganizată la Beiu~ . - 19.-.~.
1'erso11ajele care stau in pi cioare sunt două 1~1a nechine
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Foto nr.

11. Expo-

ziţie temporară organiza tă la Bucuresti

în deceniul şapte ·al
secolului nostru: se
obser-,ă nou I sistem
de etalare pe panouri.
a costumelor

intcrYcnind o aerare a expoziţiilor aYând
la bazr1 concepţia di o mai lejcri""i etalare
permite o mai Lun:i obserYarc de către
publicul Yizitator a Yirtuţilor artistice
ale pieselor.
Ln al doilea element îl constituie
evitarea ctalftrii directe pc perete: apare
panotarca pereţilor cc merge, uneori,
pânf1 la acoperirea ferestrelor şi a unor
usi. Astfel, se rcalizeazf1 o mai Lunf1
p1'.otccţic a materialelor expuse prin c\·itarca contactului direct cu pereţii, şi
rcnuntarca la lumina naturalft; concomitct1t se mfncştc suprafaţa de expunere
şi -se rcmmţrt la sistemul „cascUnii".
De asemenea, se.· cl'cmaf€-ă · Cl'esterea
consideraLilft a diniensiunilor ~dtetialelor conexe (complementare), o mai
îngrijită realizare a •lor în dorinţa de a
„imprima" o ţinutit mai documentată
expoziţiilor, în Yede'rea susţinerii materialului etnografic original şi prin alte
elemente. De asemenea, se socotea că o
folosire mai marc a· materialelor conexe
antenuează impresia de static mai ales
atunci când se apela la fotografii cc
surprindeau oameni în mişcare. Desigur,
aceastr1 nouft concepţie venea dinspre
expoziţiile de istorie care cunoşteau, în
epocă, un avânt deosebit.
În ceea cc priveşte folosirea manechinelor pentru expunei:ea costumelor, după
câteva experienţe ' socotite neconclu-.
dente - bile albe în loc de cap, baza
în:formă de cerc sau bare 111etalice, capete

cu Yagi trf1să turi - dar care unele dintre ele s-au perpetuat pânf1 astăzi (pânf1
acum 4-5 ani .'.\Iuzeul Satului mai folosea asemenea manechine în cadrul expoziţiilor temporare), după anul 1960 s-a
statornicit un gen de etalare pe panouri,
foarte expresiv, ce a constituit, la început, apanajul unor specialiste de la
Muzeul de Artă Populară (actualmente
Muzeul Ţăranului Român) - Marcela,
Focşa, Hedviga Formagiu, Smărăndiţa
Stanciu, Vera Albert - care l-au con-,
ccput. Mai mulţi ani la rând, acest~
specialiste au fost invitate de di\'erS('.
muzee din ţarf1 pentru a realiza ase- menea etalări. Calitatea acestor etalhi
era că prezenta costumul în relief, din
unghiuri diferite şi cu posibilitatea de a,
c\'idenţia anumite detalii deosebit d~
frumoase sau interesante din punct de
\'edere ştiinţific (foto nr. I 1). Ulterior
sistemul s-a generalizat fiind şi astăzi
folosit. Si în cazul acestui sistem
de etalar~ se folosesc acele,
cuiele,
coaserea de pânza panourilor, precum şi
o serie de materiale ajutătoare cu care
se obtin reliefurile: hârtie, carton, vată,
\'ateli~ă, bucăţi de stofă, pânză tare etc
Din punctul de vedere al conservării
toate aceste obiecte de prindere ca şi
materialele menite să dea relief nu sunt
însă indicate.
În privinţa panourilor, acestea au
continuat isă fie utilizate din plin, fiincl
,lCQpe:i:ik <;:µ pânză, vatir, stofe de dife➔
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Foto nr. 12. Aspect
din Sectia de Etnograf ie a Muzeului Judeţean Vrancea. Expoziţia a fost orga•
11izată sub îndruma•
rea etnografei Yir•
ginia Arbore
0

rite culori, menite a pune în cvidcnFt
piesele etalate, împletituri spcci~lc ()ii~
coajr1 de copac, caşerate cu n11ag1111
fotografice sau hftrtie pc care s-a realizat
o anumitrt grafidt adecvatr1 sau executate din lemn de anumite esenţe na tur sau
1r1cuit. Scoarţele, în majoritatea cazurilor dtptuşite. sunt expuse tot suspendat dar cu ajutorul inelelor, barelor sau
coaserii cr1ptuşelii de panou.
O inovaţie o reprezintr1 panoul-vitrinrt
de mari dimensiuni, apr1rut, aproximati,·, <lupii 1970, în expoziţiile de etnografic şi care permite o lmnrt et.:1larc,

inclusi,· prin utilizarea poliţelor şi a unei
hazc-p:dium, un iluminat optim, o mai
marc securitate şi o protejare a pieselor
<le praf sau atacul unor insecte, pânr1
la un punct (foto nr. 12). Influenţa
nocivrt şi a iluminatului artificial cc îşi
aruncr1 razele direct pc piese este climinatft, în timp, prin introducerea tuburilor fluorescente şi ecranarea spoturilcr
de lmninrt cu sticlft matrt.
\'itrincle tip „masrt" nu dispar din
arsenalul muzeotehnici etnografice şi de
artrt popularrt, dar apelul la ele este mult

Foto nr. 13. Expoziţie temporarii. organizată în cursulanului 1984, de către
Muzeul Satului: se
observă şi manechinele cu figura uşor
conturată

şi

barele

metalice în locul mâi•
nilor şi picioarelor
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mai rar şi s-a fftcut în cazul unor expoziţii
cu o tcmatid specialrt.
Pc lângft poliţele din interiorul panourilor-vitrinft, acestea încep sft fie utilizate
şi în cazul panourilor libere. Ele sunt
simple s-iu gen casetft ce permite o
expunere mult „jucatrt" prin intercalarea
cu spaţii destinate prczentftrii materialului conex. De asemenea, în funcţie de
dimensiunile pieselor, poliţele sunt mai
înguste sau mai late, mai lungi sau mai
scurte, realizate din materiale usoare.
Podiumurile folosite „la perete"·, dar
mai ales în centrul srtlilor de expoziţii,
încep să aibrt înftlţimi variate, urmărin-

Foto nr. 14. Centrul uneia din sălile Sectiei de
Etnografie a '.\luzeului, ,Regiunii Porţilor de.Fier'",
Drubeta-Tr. Se·,erin: proiectul expoziţiei a aparţinut arh. Cornel Taloş

Frt,)

du-se, în unele cazuri, un joc de volume
(foto 13).
Încheind trecerea în revistft a principalelor elemente de muzeotehnidt folosite în expoziţiile etnografice şi de artă
popularrt pavilionarc ajungem la concluzia d, în timp, s-a structurat un
sistem cuprinzând un numftr de elemente,
dez,·oltate în timp, care nu îndepărtează
ci apropie imaginea unei expoziţii din
anul 1930 de aceea a uneia din 1990.
Faptul nu poate fi socotit ca ceva negativ. Acest conservatorism, dacrt îl putem
numi aşa, a permis ca într-un cadru
oarecum unitar şi fix sft poatft fi etalat
un material de o bogăţie şi frumuseţe
uimitoare. E,·oluţia pe aceleaşi coordonate poate fi explicatrt atât prin natura
pieselor prezentate, drora 1-i s-a căutat
o formă adeC\·ată de etalare, cât şi
prin structura spaţiului de expunere
care, în cele mai multe cazuri, nu a fost
destinat iniţial unui demers expoziţional
ci a fost adaptat.
Dar, si există si în muzeografia noastrft etn~graficrt {m dar, în paralel cu
sistemul de expunere devenit tradiţional
şi care, firesc, cunoaşte anumite „jocuri"
sau „accente", au apărut la sfârşitul
deceniului opt şi începutul deceniului
nou:t expuneri ce s-au rupt total de
acesta. Cea mai mare diferenţ[t apare
legat de folosirea spaţiului. În cazul

nr.

15. Sala
a expoziţie
a Muzeului
Etnografic al Transil•,aniei, Cluj-Napoca.: expoziţia a fost
realizată sub îndrumarea
etnografei
Viorica Pascu
centrală
de bază
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'
noilor expuneri accentul s-a pus în mod
egal pe pereţi şi pe suprafaţa s/Uii de
expoziţie. În unele cazuri, centrul sftlii ~
fost „încărcat" cu elemente de cel mai
mare interes atât pentru mareic public
cât şi pentru specialişti. Aceastr1 schimbare s-a produs prin vitrine înalte,
stâlpi de expunere şi mai ales vitrinediorame (foto nr. 14, 15). De asemenea,
s-a apelat la elemente de scenografie
(foto nr. 16), la un număr mare de manechine, expuneri suspendate etc. Toate
acestea puteau constitui o solidf1 bază
pentru structurarea unui nou sistem
de expunere în muzeografia etnografică
românească. Din păcate, marile expoziţii
realizate în primii ani ai ultimului dcce-

Foto nr. 16. Imagine din Sectia ele Etnografie a · Muzeului
,.Regiunii Porţilor dqF1er",
Drobeta-Tq
/se·,erin
.;
I

!

niu al secolului nosfru nu au mers pe
aceastft linie. S-;iu împrumutat, timid1
unele elemente dar numai atât. Chiar
şi în cazul expoziţiei de bază a ~luzeulu~
Tăranului Român nu am putut constata]
~ continuare a noului sistem ci, în unel~
segmente, .chiar o întoarcere la ceea ce re1.
prezentau elemente fundamentale în epocal
interbelică: un fel de retro, dacă ne este:
permis să ne exprimftm aşa.
Ţinem să preciâm, în încheiere, că
tot ceea cc am prezentat este o opinie
strict personalf1 şi că suntem deschişi
atât pentru o discuţie aprofundat{t asupra domeniului cât şi pentru r<'jJlici,
totul din dorinţa perfecţionării muzeotehniei etnografice şi de artf1 popularf1
românească.

''
-~

...... -.

1·~:·~~'i<,

66
https://biblioteca-digitala.ro

:Mt,ZEE UE PESTE HOTAHE

UN PANTEOX AL EROILOR EPOPEICEI C:LC:ERIRI A \rESTl'IXI OKLAHOMA CITY, S.U.A .

.,\])UL\X-SIIXAX IOXE seu
şi

la Oklahoma City
mergând
A laflatXational
Cowbov Hall of Fame

(Palatul ~aţional al Cowboylor de Renume) te-ai putea aştepta sft giiseşti doar
o colecţie de interes local, cu obiecte
pendinte de Yiata si actiYitatea Yiicari-lor americani. n'acr{ nu ai fost vreodatft
interesat de Yădritul din Lumea X ouft
si nici de filmele ce i-au fost dedica te
inert de la apariţia cinematografului,
ai putea chiar sft-1 eviţi, preferând alt
obiecti\' turistic. Dar ar fi o foarte mare
greşeală, crtci X a tional Cowboy Hall of
Fame nu este un muzeiaş de provincie
ultraspecializat, ci o vastă instituţie
dedica tft culturii si civilizatiei \' estului
sub toate aspecte!~ formale 'şi spirituale.
De altfel, subtitlul ei - Western Heritage (enter (Centrul ::\foştenirii Vestice)
este elocvent pentru ade\'ftratul profil
al acestui panteon al eroilor epopeicei
cuceriri a \' estului.
~ational Cowboy Hall of Fame and
\Yestern Heritage (enter a fost deschis
acum 30 de ani, pe 26 iunie 1965, la el
contribuind cele 17 state Yestice unde
s-a exprimat cel mai bine spiritul pionieratului, al explorfu-ii şi expansiunii americane: Arizona, California, Colorado,
ldaho, Kansas, ~fontana, X ebraska, X evada, Sew Mexico, :Xorth Dakota, Oklahoma, Oregon, Texas, South Dakota,
l"tah, \\·ashington şi \Yyoming. Steagurile tuturor acestor state fluturft în
faţa muzeului. Clădirea este ridicatrt pe
dealul Persimmon, oferind o frumoasă
priwlişte peste întinsul preeriei prin
care seri)uiestc Ycchea Cale Chisholm
'

'

pe care, cu_ mai bine de 150 de ani în
urmft, s-au scurs sute de convoaie de
emigranţi cu specificele lor căruţe cu
coviltir. S-a dorit ca faţada sr1 pf1streze
aceastr1 marcă a goanei spre V est şi, de
aceea, acoperişul este structurat ca o succesiune de triunghiuri albe spre a sugera
corturile emigranţilor de altădată.
Pc muchia dealului Pcrsimmon este
plasată statuia ccvcstrft de 10 m înăl
ţime, reprezentându-l pc Buffalo Bill,
celebrul cercetas. Pentru o lucrare din
1977 este prea 'expozitivfl şi mhunţită
în detalii pentru a fi valoroasr1 din punct
de vedere estetic, dar constituie un simbol al spiritului \'estului şi, de aceea,
toti o iubesc; de la distantr1 face chiar
i1n'presic prin calul ridicat în 'două picioare
şi eroul agitându-şi puşca. Pentru realizarea ei, sculptorul local Leonard ::\ldlurray s-a inspirat din figura actorului
Joel llcCrea, care a interpretat pentru
ecran pe marele Buffalo Bill. ::\1ult mai
intercsantrt este mfu-irea lucrftrii lui Frederic Remington „Coming Through the
Ryc" (,, V cnind prin sccarr1") şi transformarea ci în monument, chiar dacă,
iniţial, fusese gânditft ca o sculpturr1
de birou sau de ctajerft de salon. Ea
este plasatft în mijlocul unui rond cu
gazon din faţa muzeului şi reprezintă
patru cowboys cu chef care îşi sftrlJJ toresc ziua liberft chinuind si dcsdrcându-şi pistoalele în vânt, lai1saţi într-un
galop nebunesc, direct peste lanuri, in
graba lor de a ajunge la cel mai apropiat
saloon pentru a-şi potoli insaţiabila sete.
O altft sculptură rcmarcabilft este aşe67
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zatft chiar la intrarea în muzeu: ea se
intitulcazft „The Sacred Rain Arrow"
(,,Săgeata sfântă a ploii") şi este opera
celebrului sculptor amerindian contemporan Allan Houser, care a expus şi în
România, în 1986, şi despre care am avut
chiar noi prilejul srt vorbim în aceste
pagini (,,Revista Muzeelor şi Monumentelor - Muzee" 3/ 1986). Deoarece în zona
sud-,·estid a strftmosilor autorului domnea seceta, el eYocă 11rin aceastrt lucrare
unul dintre ritualurile producerii ploii când
unul dintre cei mai viteji războinici era
desemnat srt sloboadă spre ecrul dogoritor
o sftgeatrt sfinţitft prin incantaţii r.~

Termenul de „cowbov" din titlul muzeului este pur generic pentru că el se
ocupft de tot ce a însemnat Marele Vest.
La subsol este reconstituită o stradă
de orăşel de pe la 1880, cu trotuar de
scânduri şi magazine specifice, saloon,
biroul sheriff-ului, redacţia ziarului local,
studioul fotografic, potcovăria, staţia de
poştf1 cu diligenţa înhămată de rândaş.
Crtruţa cu ustensilele gospodăreşti ale
bucătarului ce gr1tea cowboylor în timpul mânftrii Yitelor este aşezată ce,·a
mai încolo. Puţin mai departe este un
interior de mină de argint cu utilajele
caracteristice. La parter este o sal{t

Fatada lui Kational
Cowboy Hali of Fame and \,\"estern Heritage Center din
Oklahoma City cu
monumentul lui Frederic Remington , ,Yenind prin secară"

naci puternici şi respectaţi. Allan Houser s-a nf1scut în 1915 si este descendent
direct al temutei căpetenii Geronimo
care, împreuni\ cu bravii sfti apaşi a
opus o puternidt rezistenţft colonizării
albilor în ţinuturile de graniţ[t din Arizona. Dedicându-se încii din tinerete
artelor, Houser a de,·enit unul dint~e
plasticienii indieni cei mai bine cotaţi.
în 1988 a fost dezvelită aceastft sculpturft, în 1989, impresionantul monument
,,As Long as the Waters Flow" (,,Atâta
vreme cât apele curg") în faţa Capitoliului statului Oklahoma, iar în 1993 i se
acordă Prix de lVest pentru lucrarea
,.Smoke Signal" (,,Semnal cu fum")
achiziţionată de muzeu.

dedicatft campionilor de rodeo unde sunt
expuse fotografiile lor, diplomele şi pre~
miile obţinute (medalii, cupe, sculpturi
şi paftale de argint pentru centuri),
şeile, lassourilc, pintenii, cizmele şi pălă
riile de zi cu zi ori cele fanteziste, pe
care le purtau la concurs. O altă sală
este dedicatft actorilor de filme western
în care erau panotate portrete sau afişe
ale celor mai celebri reprezentanţi ai
genului: Tom l\Iix, Tim McCoy, Roy
Rogers, Gene Autry, Gary Cooper, Glenn
Ford, James Stewart, \\"alter Brennan.
Cel mai mare dintre ei, John \Vayne
lipsea de acolo pentru că i se rezervase
o întreagă sală unde, alături de pintenii,
şaua, carabina \Yinchester şi revolverul
Cald 45, ce le-a purtat în lunga sa carieră,

f8
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sa de artă oriende păpuşi Kachina sculptate în
lemn de indinenii Hopi. La intrare, te
întâmpina chipul său - pictat în 1978
de Everett Raymond Kinstler - zâmbind blajin pe sub borul pălăriei. Într-o
despărţitură a sălii puteau fi vizionate
fragmente din cele mai cunoscute filme
ale acestui actor al cărui nume se confundft cu genul western. Cei care i-au
iubit filmele nu puteau sfi nu verse o
lacrim{t pentru cel ce a ştiut să perpetueze aura marelui vis prin toate creaţiile sale.
Dar cea mai marc parte a muzeului
este dedicată artei inspiratft de expansiunea spre Vest, de la pictorii documentarişti din primele trei decenii ale secolului al XIX-lea - George Catlin şi Alfred Jacob Miller - la marii pcisagisti
din a doua jumătate a veacului - TJ{omas ~loran şi Albert Bierstadt - si pânft
la autorii de compoziţii menite si:i' creeze
mitul Marelui Vf?st -, Frederic Remington, Charles li. Husscll, Henry Farny,
Charles Schreyvogel, William R Leigh.
Indien_i, t!·appcri, exploratori, emigranţi,
soldaţi ş1 cowboy recrcazft pe pânâ
aventura naşterii unei naţiuni si rnodeIrnii unei ţ;'tri care a fascinat o întreagrt
lume şi a dat un model peren de libertate si democratic.
Pe1~tru culoar~a localft si autenticitatea sa, era reconstituit ~tclicrul pictorului rus :N" icolai Fcchin ( 1881- 1955)
care, emigrat în State în 1923, a descoperit frumuseţile din zona sud-vesticft
şi s-a mutat la Taos, statul ~ew )Iexico,
în 1927, trftind acolo timp de sapte a,ii
şi pictând indieni, cowboy, m~xicani şi
multe peisaje sdtldate în soare. _\luzeul
a cumpărat de la descendenţii pictorului,
pe lângft multe lucrfni, şi mobilier sau
piese disparate din inventarul acelui
atelier, refăcând atmosfera de lucru a
artistului: şevaletul, pensulele, paleta
şi cutia de culori, o sclft pentru modelaj, o
rogojinft, câteva sculpturi africane şi
păpuşi Kachina ale indienilor locali, un
teanc de cftrţi englezeşti şi ruseşti şi
câteva picturi şi desene panotate pe
era

expusă şi colecţia

tală şi

0

pereţii ,·huiţi.

Într-o sal;i sunt expuse lucrările laur'cate cu Prix de TVcst care este marca

Monumentul bi Buffalo Eill <le Lecnarrl Mcl\lurray, 1977, bronz, înălţat pe Dealul Persimmon şi
de·,enit simbol şi emblemă pentru :-.rational Cowboy Hall of Famc

recompens{1 acordaHi anual unuia dintre
plasticienii participanţi la expoziţia Acadtmiei Naţionale de Artft Western cc
se ţine în luna iunie.
O altrt sală, foarte mare, prezinfft
monumentul realizat de sculptorul James
Earl Fraser ( 1876- 1953) pentru Expoziţia Internaţională Panama-Pacific de
la San Francisco' din 1915, pentru care
a şi fost premiat cu medalia de aur.·
Impresionanta
sculptură - înaltă.
de
5,50 m - se intitulcazft „End of the
Trial" (,,Sfârşitul drumului") şi repre•
zintă un războinic indian dârtdu-si sfât•
şi tul pc spinarea calului său 'credincios rnre, şi el, abia se mai ţi9e
pc
picioare.
Cu lancea
aplecată,
capul lă~at în piept şi vfmtul lovindu-l
nemilos din spate, agitându-i părul ş1
6!J
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pielea ele biwn cu care este învelit,
indianul murind este o chintesenţă a
dramatismului e::,istenţei la început de
secol XX a foştilor stăpâni ai preeriilor.
Comuniunea dintre cal şi călăreţ, ca şi
dureroasa înfrângere în luptă a indienilor şi închiderea lor în rezervaţii au
constituit subiectul inspirator pentru
aceasUt lucrare simbolică. Neexistând
fonduri pentru turnarea ei în bronz,
sculptura a rămas în ghips, supnsft
<Jegradftrii într-un parc din California.
In 1968 este achizitionaUt de National
Cowboy H.all of F~me; fiind ·atât de
mare, sala care o adăposteşte a fost

gând pânft sub tavan. Fiecare este etichetată şi are aninat câte un săculeţ cu silicagel. Nu au fost adunate doar şei de
cowboy ci şi şei militare, şei englezeşti,
şei de damă sau şei din alte ţ[tri (turceşti,
arftbeşti, căzăceşti, algeriene etc.). Obiectele etnografice sunt pftstrate în dulapuri metalice, cu rafturi fixe şi mobile
în partea de sus şi sertare jos. Fiecare
dulap are geamuri la ambele uşi şi o
deschidere circularft, acoperitft cu plasft
de sârmft, pentru aerisire. Temperatura
şi umiditatea sunt menţinute constante
cu ajutorul aerului cond;ţionat. Fiecare
pies:'t este manipulafa cu mftnuşi.

Atelierul
pietonalu
Kicolai Fechin recon- ·
stituit într-o sală ·cte ;;
la National ·· Cmdioy '
Hali of Fame

construitft în jun~l ei, dupft aducerea la
muzeu în 1970. ln acelaşi spaţiu sunt
expuse şi alte lucrftri şi proiecte de monumente ale lui Fraser: preşedintele
Abraham Lincoln, generalii Robert E.
Lee şi „Stonewall" Jackson, preşedin
tele Theodore Roosevelt în chip de
cowboy şi erou al Vestului (monument
amplasat în faţa Muzeului de Istorie
Naturală. din New York) şi proiectul
pentru moneda de cinci cenţi, bătutft în
1913 şi care a circulat pânft în 1938,
având pe avers efigia unui indian iar
pc revers un biwn.
Depozitele sunt bine organizate şi
întreţinute. Impresionanta. colecţie dl!
şei ocupă o salrt lungă <le aproximativ
10 m. Şeile sunt aşezate fiecare pe un
stativ propriu, pe patru viveluri, ajun-

Pc lângft directori, muzeografi şi consen·ato1 i - care au în atribuţii administrarea si ,·alorificarca colcctiilor - muzeul llencficiazfL de colabora1'ca unui
numi'tr de 150 de voluntari cc se ocupă
de ghidaj. supraveghere, programe pentru copii şi tineret, inventarierea bibliotecii în continuft creştere, expedierea
materialelor publicitare şi a corespondenţei şi, uneori, cei mai dedicaţi şi
pricepuţi sunt cooptaţi în realizarea ehverselor manifestări culturale şi expozitii. Acesti voluntari au cele mai diverse
v5rstc şi' provin din cele mai variate
categorii sociale: studenţi sau proaspeţi
absolvenţi de universitate, pensionari,
artişti, ingineri sau profesori activi, toţi
însft animaţi de aceeaşi dragoste pentru
muzeu şi de dorinţa de a-şi aduce apor-
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tul la pâstrarea memonc1 trecutului.
În funcţie de timpul liber al fiecăruia,
volunULrii sunt obligaţi sr1 presteze circa
100 de orc pc an. Contribuţia lor bcncvolr1 echivaleazr1 cu munca a şase angajaţi permanenţi de a dtror platrt muzeul
este, astfel, degrevat.
'.\luzcul public;1 o revistf1 intitulatrt
,,PL·rsimmon Hill", foarte bine ilustratr1
şi atractiv;1 prin tematica \·ariatr1 legatr1
de Vest: faunr1 si florf1, arhitecturf1,
arU, evenimente · muzeale, colecţii şi
colectionari etc. Primul numrir a icsit
în 1970, apfnând de atunci, cu regularitate, de patru ori pc an. La ea îşi aduc
contribuţia reputaţi istorici, istorici de
.arU, critici literari si de film si multi
_ga,.etari independenţi', pasionaţi de ţim~
turile apusene şi de aura lor de legcndft.
„Per,;immon Hill" este nu numai orgar,ul
1ui '.\ational Cowtoy Hall of Famc, ci al
James Earl Fraser - ..
ghips

Sfârşitul

drumului", 1915,

întregului Vest, tinzând să ia locul
revistei „The American \Vest", organ
al Asociaţiei de Istoric Vestid din California, care a decăzut atât de mult
încât a de,·enit un fel de publicaţie
turistid1 si de reclame în care arar se
mai gf1scştc câte un articol interesant,
şi acela de nllgarizare, fftrft pretenţii
ştiinţifice.

Pe lângr1 expoziţiile şi evenimentele
specifice activităţii muzeale, National
Cowboy Hall of Fame organizează şi
altfel de manifestări care au ca scop
atât educatia cât si distractia unui
public mult mai la~·g decât 'prietenii
muzeului (şi pe care, prin aceste programe de largft respiraţie, sperr1 să-i
capteze şi sf1-1 transforme în devotaţi
amici ai instituţiei). Astfel este „Adunarea Poetilor Cowbov din Oklahoma",
instituită în 1989, si care se bucură de
mare interes, reuni~d atât barzi locali
cât şi din alte state vestice, care se întrec
în ,·ersuri gata scrise ori compuse pe loc.
l"nii dintre protagonişti sunt şi cântă
reţi, acompaniindu-se la chitarii sau banjo
~n specificul gen „country and western".
ln luna mai este organizat un festival
al budttarilor cowboy care, veniţi cu
nelipsita căruţă cu provizii (chuock wagon) îşi demonstreazr1 mf1iestria în preparate caracteristice. Această manifestare este însotitr1 de demonstratii de
dtlfnie, arunca're cu lassoul, joc~l cu
potcoava şi alte distracţii cu care se
umplea puţinul timp liber în sezonul
adunfnii si mânării vitelor. O altă
manifestar~ cu pronunţat caracter gastronomic este „Campionatul de stat al
bucătăriei cu ardei iute" care atrage
mulţi gurmanzi. un spectacol de „istorie vie" care se desfăşoară tot pe pajiş
tea din faţa muzeului este „Rcndezvous la frontieră" în care asistenta este
invitatr1 sfi cunoasd viata vânătorilor
de animale cu blanr1 scu~pă din anii
1820-1830. Trapperi îmbrăcaţi în haine
de piele cu franjuri, cu dciuli de raton,
cu plete şi bărbi mari, întind tepee-uri
(corturi conice folosite de indienii din
preerii), taie lemne, aprind focul cu
amnarul şi frig carnea în stil tradiţional,
înfiptă în ţepuşe, fac concursuri de
aruncare a securii, de luptă dreaptă
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sau de tragere la ţintă cu arme încărcate
pe ţeaYă, folosind plumbi şi pulbere
neagră, cu fum. Publicul modern american, deprins de cel puţin patru generaţii cu viaţa comodf1 într-un apartament superdotat, cu încălzire central:i,
cuptor cu microunde, aer condiţionat,
apă curentă şi electricitate, este fascinat
de asemenea demonstraţii de trai patriarhal şi se înghesuie sii vadă toate „tablourile" acestui spectacol.
Două evenimente de importanţă deosebită sunt decernarea „Premiilor Mostenirii \Vestern" - care se acordft tuttiror acelora care contribuie la păstrarea
ei: actori, romancieri, poeţi, istorici,
compozitori si cântftrcti - si „Premiilor Academi~i Xation~lc d~ Artft Western" - rezervate 'plasticienilor (pictori, sculptori, graficieni) care, prin creaţia lor ţin vie tradiţia operei lui Hcmington şi Hussell chiar dad, prin aceasta,
nu de puţine ori este încurajat epigonismul şi pastişa.
Dar, manifestarea cca mai etutatft,
pentru care se face o lungft coadf1 spre

a se obţine bilete, este Balul Bolo. Balo
este o cravată specificii în Vest, fonnatft
dintr-un şnur de piele prins la gât cu
o garniturii de argint încrustatft cu
turcoaze, corali, sidef sau alte pietre,
mai mult sau mai puţin preţioase. La
bal toată lumea trebuie sft poarte aceastft
cravată, ca şi pălftria cu boruri largi şi
cizmele; se danseazft si se mftnâncă în
stil cowboy, se glumeşte şi se întreţine
o atmosferft de bunf1 dispoziţie simplft
şi sănătoasă, identică Hemurilor apuse.
De curând a fost crcatft o asociaţie
de copii şi tineret - Howdy Pardncr
Club - care încurajcazii formarea micuţilor în spiritul bftrbă ţici şi moralei
străbune. :Membrii primesc o insignft, o
bandana (basma cu însemnele clubului)'.,
o diplomft scmnati"t de actori, poeţi şi
cântărcti western si reYista acestei a;;.ociaţii. Î>e dcasupr~, au intrarea liberft
la muzeu. Dupii cum ;;.e vede, instituţia s-a gândit sft ofere manifestări pentru toate vârstele şi pentru toate pungile. ~ational Cowbo:,· Hall of Fame
din Oklahoma Citv este, fărft îndoialf1,
muzeul oficial al ·\'estului american.
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\"IAŢA :\IUZEALA

EXPOZIŢIA „DE SECOLE lMPREUNĂ

organizării

expoziţii

onsec-,ent
de
Crare,
urmare a unor sondaje, a

tempode

cercetării

teren sau, pnr şi simplu , de rulare a colecţiilor,
.Muzeul. de Etnografie. diir Braşo·, a realizat o
interesantă expoziţie dedicată. con-rieţnirii seculare a românilor cn populaţia ceangăiască din cele
.'.:',apte sate săcelene (Baciu, Turcheş, Cernatu,
Satulmig, Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni).
Structurată pe principalele acti·,ităţi din gospodăria

tradiţională

românească

şi

ceangăiasc{1

precum - agricultura, creşterea animalelor, industria casnică textilă, cărăuşitul, portul popular
şi obiceiurile celor două etnii, expoziţia a interesat un numeros public.
Cărlluşitul, practicat în egală măsură atât de
români cât şi de ceangăii din satele săcelene,
a reprezentat, în timp, după cum o subliniază şi
expoziţia, o ade·rărată industrie tradiţională de
fabricare a renumitelor „Care mocăneşti", întâlnite frec-,ent, în secolul al XIX-iea, pe traseele
trecătorilor de la Predeal, Bran, Oi tui, Buzău, in
a pus până la Pesta şi Yiena iar in sud până la
lstanbul.
Prin caracterul complementar al activităţilor
economice ale celor două etnii, expoziţia a mai
surprins atât tehnicile ele prelucrare a lânii, a
plantelor textile, cât şi felul în care femeile participau cu produsele lor la t,îrgurile braşo-rene.
Citându-l pe George J\foroianu, ·,izitatorii an
putut remarca, din acest punct de vedere c,i,
în trecut: ,,La târgurile Braşovului, femeile mergeau cit ţesăturile Ier la vânzare - româncele cit
dimii, sarici, stofe de haine, ţoluri, ghebe din dimie,
aangăiţele cu pânze/uri de ccîn,•pă, in şi bumbac,
A colo se făcea schimbul de produse textile între
mocani ,,i ceangăi, dar ,,i direct în sat".
Ansamblul pieselor reunite in expoziţia temporară de la Braşo-,, a mai evidenţiat e,roluţia
interiorului locuinţei romftneşti şi ceangăiesti

ROMANII SI
, CE..\~GĂII"

tradiţionale,

funcţionalitatea şi caracterul său
general. Au fost remarcate, astfel, piese de mobilier pictat datorate tâmplarilor ceangăi din Zizin
şi Tărlungeni, patul cu aşternuturi şi perne ţesute,
ornamentate cu moti·re alese cu roşu, ştergarele
decorate cu alesături sau brodate ce împodobeau,
pereţii, amplasate deasupra blidelor de ceramic{L
în , ,casa n1are„ sau a , ,ca1nerei curate". Casa
românească, sugerată în expoziţie, a·rân<l şi ea
aceleaşi elemente componente, se particularizează.
prin prezenţa icoanei, pictată pe lemn sau sticlă,
a candelei şi a bogăţiei textilelor ţesute din lână
într-o ·,arietate cromatică deosebită. De asemenea, piesele din expoziţie au pus în e·,idenţă şi un
pronunţat caracter urban; integrarea lor în mediul social meşteşugăresc şi negustoresc al Braşo
vului.
Pri'rind întrepătrunderile dintre costumul popular românesc şi cel ceangăiesc au fost subliniate,
în acest cadru, şi câte·,a aprecieri aparţinând cercetătorilor maghiari precum Orban Balasz şi
Kolumban Lajos cel care, în anul 19113, consemna
următoarele: ,,Înainte de aceasta cu 100 de ani
îmbrăcămintea ceangăului a fost la fel cu a vafa~
hului, sau puţin, foarte puţin deosebită de ea".
Expoziţia a mai e·1idenţiat şi dou{L dintre obiceiurile practicate şi azi în subzona etnografică
Săcele: Sântilia şi Boriţa. Imaginile fotografice,
instrumentele muzicale folosite la astfel de manifestări tradiţionale, obiectele şi piesele de port
aduc şi ele un plus de informaţie şi de autenticitate tuturor reperelor istorico-etnografice oferite
de expoziţia braşo•reană: ,, De secole împreună:
românii şi ceangăii".

GAillUELA CHiltl', (:O~STA\TI\

CATIUXA
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SES1l 1NEA NATIONALĂ
DE RAPOARTE SI COllENICĂRI
,
ŞTIIXŢIFICE A l\i[UZEELOR TEHNICE, EDI'fL\ A l\'-A, CÂMPINA,
28-30 SEPTEMBRIE 1994

e·,enită

deja tradiţională, această sesiune
muzeelor tehnice a fost organizată de
Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor în colaborare cu
)Iuzeul Hepublican al Petrolului dia Ploiqti.
La deschidere au h,at cuvântul subprefectul
judeţului Praho·,a, ing. Traian Bălaş, memhrd
din conducerea Hegiei Autonome a Petrolului,
prof. Alexandru flădulescu, consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură al Judeţului Praho·,a,
prof. Ion Ştefănescu - directorul Muzeului Republican al Petrolului.
Din partea Ministerului Culturii, respecti", a
Directiei Muzeelor si Colectiilor, a It-at c1nântul
director grne,al ad/ Carol I<cnig.
Sesiun(a a fost organintă în doult secţiuni:
I: .,Istoria ştiinţei şi tehnicii" şi II: .,Patrin:oniul
tehnic existent _şi ·,irhal - cercetare şi valorificare". Cu prilejul acestei sesiuni a fost organizat,t
expoziţia „Laureaţi ai Premiului :Kobel pentru
fizică", realint tă de ing. Camelia Cristofor şi ing.
Emanoil Costcaie ele la_Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
·,,Ştefan ·Procopoiu" din ·Complexul Muzeal :'.\aţiona 1 „Moldova" laşi.
.
·
· La· secţiunea I, di,; cele 29 de perffane înscl-i~e
cu comunicări, au fos(prl'zenţi şi au susţinut I ucrări
25 de muzeografi şi colaboratori ai muzeelor cu
profil tehnic.
I.a secţiun(a a lI-a au fost înscrise în program
24 de per~cane cu 21 de comunic,ui clin care au
fost sustinute dcar 17.
Vizitei'e de documentare la Schela de producţie
petrolierlt Băicoi. Muzeul :Kaţional Pcleş, Muzeul
Memorial „"Nicolae Grigorescu" şi Castelul „Iulia
Haşdeu" au fost realizate cu sprijinul Hegiei
Autonome a Petrolului, ca.re a pus la dispoziţia
participanţilor mijloacele de transport necesare.
Sprijinul acordat de Regia Autonomlt a Petrolului - forul tutelar al Muzeului Hepublican al
Petrolului - a fost deosebit şi a contribuit în cea
mai mare măsur{t la reuşita acestei manifestări.
Lucrările sesiunii au fost ţinute la Casa Ştiinţei
şi Tehnicii Câmpina, unde au fost puse la dispoziţia participanţilor săli pentru susţii:ie_rea comumcărilor, discuţii şi realizarea expoz1ţ1e1.
Dintre muzeele care şi-au trimis reprezentanţii
1a această sesiune:putem menţiona: Muzeul Ştiin-

Da

ţei-şi Teh,1icii „Ştefan Procopiu" - Iaşi, Laboratorul Zonal de restaurare - Iaşi, Muzeul PoniCernătescu - laşi,
Muzeul Tehnic
„prof. ing.
Dimitrie Leonida" - Bucureşti, Muzeul A·,iaţiei
Otopeni, Muzeul de Istorie şi Arheologic al judeţu
lui Praho·,a, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii
(;oieşti, l\Iuzeul Militar Kaţional, Muzeul Ceasului
„Kicolae Simache", Muzeul Ci·,ilizaţiei Populare
Tradiţionale „Astra" Sibiu, Complexul Muzeal de
Ştiinţele );aturii Constanţa, Muzeul Agriculturii
Slobozia, Muzeul Căilor Ferate Homilne - Bncu·reşti.

Dintre colaboratorii care an contribuit la aceast-ă
sesiune menţionăm: ing. Eugenia l'rsescn - Iaşi,
ing. Alexandru Calmâc - director schela ele_ prqdncţie Băicoi, conf. cir. ing. Ion Chinţă - l'.ni·,er.sitatea l'olitehnidt Bucureşti, prof. Constanti11
Husu -_Inspectoratul pentru Cultură Prah9·,a,
·ing. Magdalena Ba.nu - Direcţia Monumentelor,
,.\nsamhlurilor şi Siturilor lstorice.
, ·
Afişele, i1niţaţiile, programul sesiunii -au fq~t
't_ipărite şi multiplicate cu sprijinul, sponsorilo1:.
'. Manifestarea a fost făcută public[\, prîn: post4l
· i11depende_nt ele televizimie , ,SO'lT'. şi' postul· de
radio ,,l{omânia International''.
in urma discuţiilor, a re~ultat necesitatea publicltrii lucrărilor sesiunii şi a continuării şi pe ·,iitor
a a.cestor înt.Uni ri.
Considerăm dt anul ·,ii tor va fi rândul Muzeului
Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida" să participe
alături de Direcţia Muzeelor şi Colecţiilor la organizarea Sesiunii );aţionale a Muzeelor Tehnice.
Pe acea.stă cale dorim să mulţumim tuturor
celor care au contribuit alături de Directia Muzeelor şi Colecţiilor la reuşita sesiunii din 'acest an,
sponsorilor, Hegiei Autonome a Petrolului şi în
med special d-lui preşedinte ing. Ion Ghe. Popa.

7-i
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ing. MARIN NICULESCU

ARHEOLOGIE

D 199i,

es[ăsurată

în zilele de 24-25 noiembrie
sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Muzeului Judeţean Ialomiţa a avut tema Cercetări arheolo,:ice în Câmpia Munteniei. Comunică
rile propriu-zise au fost prezentate în a doua zi a
.sc.,iunii, prima fiind rezervată vernisajului micro<·xpoziţici
„Campania Ciulniţa 1994", dedicată
-cercetărilor de rnlvare desfăşurate în apropierea
-căii forate Ciulnita - Slobozia, la mică distantă
<Ic albia râului J~lomiţa, şi unei vizite pe ace~t
şantier, unde a1heologii ialomiţeni au lucrat în
"t1ltimcle sase luni, înainte de sesiune, descoperind
o aşe7.a.re Boian, suprapusă de o necropolă turnulară din care au fost aduse la lumină, până acum,
25 de morminte din diferite epoci. Cercetările
nu ,-au încheiat. În continuarea primei zile, au
fost vizionate câteva filme ·,ideo cu tematică
arheologidt, realizate de muzeul-gazdă
şi
de
Muzeul Br[tilci, dovedindu-se că tehnica video
tinde srt ckrin,t tot mai prezentă pe şantierele
.arheologi ce româ ncşti.
iu ziua a clcllla a sesiunii, deşi am înregistrat
cftte·ra alm•nţ<' faţă de programul reuniunii (Petre
Diaconu, Marian Keagu, Valeriu Ca·,ruc, \'asile
Oprea şi Gabriel Jugănaru). am a·rnt prilejul să.
audiem un foarle interesant grupaj, de cinci comunicări, alcătuit de colecti-rnl care cercetea1.ă
staţi unea de la Popi na Borduşani (Silvia Marinescu
-Bâlcu, de la Institutul de Arheologic „Vasile
Pârvan", Dragomir Popo·,ici, Radian Andrecscu,
\'aleutin Voinea, Florin Vlad, Cătălin Bem, Mihai
Tomescu, Constantin Haită şi Adrian Bă.lă.şescu
(b la Mut.eul Naţional de Istoric a României şi
Dragoş Moise, cb la Uni·,ersitatca din Constanţa):
raportul arheolo:~ic şi rezultatele analizelor şi testrtrilor arheozoo'ogicc, palinologice şi sedimentolo,~ice. Remarc."lm, în mod deosebit, eforturile
su:iţinute ale colectivului de la Popina Ilorduşani,
nu numai de a-şi asigura o perspecti •,ă cât mai
cuprinzătoare de cercetare a materialului arheolog-ic, ci şi de a sprijini formarea unei noi generaţii,
atât de necesare, de specialişti în ştiinţe auxiliare
arheologiei. Stănică Pandrea a făcut o sumară
analiză. a vaselor Boian cu fundul decorat, din
-colcctia Muzeului Brăilei. Colecti vui format din
Silvia. Marinescu-Bâlcu, Gheorghe Matei şi Elena
Rcnţa (de la Muzeul Judeţean Ialomiţa), a prezentat raportul arheologic dedicat cercetărilor
de salvare de la groapa de împrumut Ciulniţa
0

IN

BĂRĂGAN

(autostrada transeuropeană NS Bucureşti-Feteşti),
întregind,
astfel, informaţiile căpătate cu o zi
înai ntc. Tot despre complexe funerare, dar despre cele de epoca bronzului, de la Căscioarele, a
comunicat şi Done ~erbănescu, de la Muzeul de
Arheolog-ic Olteniţa. Ioan Vasiliu, de la Institutul de Cercetări Eco-Muze.alc, a făcut cunoscute câte·:a din topoarele din piatră, datând din
epoca bronzului, aflate în colecţiile muzeului
tulcean. (;hcorghc Trohani, de la Muzeul Naţional
de Istoric a României, a prezentat un foarte interesant referat, tratând probleme ale ceramicii
pictate getice din Muntenia, iar cele mai recente
descoperiri din să.păturile de la da•ra din Gr1\diş
tea au fost relevate de \'aleriu Sârbu, de la Muzeul
Brăilei. Rc·;enind în zona dobrogeană, am ascultat comunică.rile Oanei şi a lui Paul Damian (de
la Institutul de Arheologic „Yasilc Pârvan",
respecti,,, dela Muzeul N"aţional de Istoric a României). despre cercetările arheologice de la Hârşo·,a
- Edificiu, l•lorin Topoleanu (de la Institutul
de Cercetări Eco-Muzealc), lh-spre săpăturile de
la Argamum, din 1994 şi Oana Damian, despre
clemente creştine de epocă bizantină la Dunărea
de Jos. În fi ne, comunicările !ni Tudor Papasima
(de la Muzeul de Istoric Naţională şi Arheologic
Constanţa), ale Danielei Mihai şi Ancăi Păunescu
(de la Muzeul Naţional de Istoric a României) şi alui
Ionel Cândea (dela Muzeul Brăilei) a atins subiecte
de istoric şi arheologie medievală: însemnări privind nişte monede moldoveneşti din sec. XV,
ceramica de import de la Oraşul de Floci, aniversarea a 400 de ani de la luptele lui Mihai Viteazul
Ia Dunărea de Jos şi cercetă.rile din vatra medievală
a Brăilei.
Deşi inegale ca valoare, rigoare şi. prezentare,
comunicările au oferit "' idee relativ coerentă.
despre preocupările arheologilor din judeţele
Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Tulcea şi Constanţa.
Nu ne îndoim că pcrspecti·,a publicării comunică
rilor ar duce la o mai mare atenţie în redactarea
materialelor. Tocmai de aceea, ne exprimăm speranţa că Muzeul Judeţean Ialomiţa îşi va relua
seria de publicaţii ştiinţifice, întreruptă acum
zece ani.

_ _ _ VIUGIL

ŞTEFA!\ l\IŢULESCU
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CE~TENAR „MEMORANDUL ROMÂNILOR" -MANIFEST1RI
ORGANIZATE DE MUZEUL DE ISTORIE DI~ BAIA MARE
IN ANII 1992 SI 1994

.

petiţionare

oment culminant al luptei
M românilor
ardeleni, pentru afirmare

a
politică, socială şi naţională, premergător unirii din
1916, .,AlemOt'andul Românilor din Transilvania
~i VnJ(aria" şi întreaga mişcare care a ~enerat-o
în epocl't constituie un capitol important al isto;:iei moderne a României, la care aportul ţinutu
rilor Băii Mari, Chioarului, Sătmarului, Sălajului
a fost substantial.
Centenarul n'1işc[trii memorandiste- 100 de ani,
împliniţi în mai 1992 de la redactarea şi prezentarea Memcrandului la Viena, de o delegaţie de
peste300deromâni,şi 100 de ani - înmai 199-4 de la răsunătorul proces de la Cluj al conducăto
rilor mişcării a constituit pentru Muzeul de Jstorie
din Baia Mare prilejul şi, desigur, obligaţia morală
şi profesional[1 a organizării unor manifestări
ştiinţifice şi culturale, notabile prin amploare,
participare şi, poate, prin ecou în conştiinţe.
Să preci1.ăm în motÎ"laţia acestor manifestări
la Baia Mare că trei dintre conducătorii luptei
memorandiste sunt fii ai judeţului cu reşedinţa
azi în oraşul amintit. Este vorba despre George
Pop de Băseşti ( 1835- 1919), participant la intreaga mişcare, susţinător moral şi material, în
bună parte, a acesteia, de ase-menea, despre pări ntele dr. Vasile Lucaciu ( 1852- 1922), supranumit
„Leul de la Sisesti" si „autorul intelectual" al
]\temorandului, ·d~spre · dr. Teoclor }-lihali ( 1855193-4), originar din Prislopul Chioarului, cunoscut
printre cei mai acti·,i luptători memorarnlişti.
J."acem, în context mentiunC'a că si a·,ocatul dr.
Iuliu Coroianu ( 18-47-___' 1927) este' originar din
Craidorolţ, comună situată la 70 km de Baia
Mare, în jud. Satu Mare. De asemenea, delegaţia
impunătoare, poate fără egal în istorie, care a
însoţit preţiosul document la Viena, la 28 mai
1992, cuprindea şi 43 ele romiini (ale căror nume
ne sunt cunoscute), intelectuali şi ţărani din localităţi ale Chioarului şi împrejurimilor Băii l\lari.
Sinteza ilustrată a luptei memorandiste, de la
cauze, la semnificaţii şi urmări, a făcut obiectul
unei expoziţii de istorie, realizate cu prilejul
acestei ani·1ersări şi deschise la Casa „Iancu de
Hunedoara", din Baia c\Iare. Expoziţia cuprinde,
ele fapt, documentele mişcării (originale şi reproduceri clupă acte şi fotografii), aflate în colecţii
arhivistice muzeale şi particulare, piese cu ·,aloare
istorică - memorial{L.
Sunt e·,identiate: textul
Memorandului, redactorii săi, tlele'gaţia care a
însoţit documentul ln capitala Imperiului austroungar, procesul intentat fruntaşilor mişcării,
desfăşurat la Cluj clupă doi ani tle anchete, ecoul
internaţional al acestuia. Este suliliniat sprijinul

impres:onant de care s-au bucurat memorandiştii
ardeleni pretutindeni la fraţi, cu deosebire în
capitala Ţării şi în oraşele din ·,echea Românie,
dar şi în mediile progresiste din Europa. Aceasta,
prin meritul deosebit al Ligii Culturale din llucureş__ti.

]n zilele de H-15 mai 1992, s-a desfăşurat,
la Baia Mare, Şişeşti şi Băseşti, Simpozionul
ştiinţific „Centenar - Memorandul
Românilor",
organizat de muzeul băimărean, cu sprijinul Inspectoratului pentru cultură şi al unor societăţi comerciale locale. La lucrările Simpozionului au particip.-it istorici şi muzeografi, alături ele gazde,· rle
la institute de istorie ale Academiei, de la l.'niversitatea clin Cluj, de la muzeele de istorie din Bucureşti, Ilraşo·,, Alba Iulia, Tg. Mureş, Cluj-Napoca,
de la arhi·,ele statului din Oradea, Sibiu. Alături
de intenenţiile istoricilor, prin referate de sinte7ă
şi contribuţii noi la istoria ,Uemorandului*, la
şedinţa de deschidere, din Sala Prefecturii, a~
fost rostite cuvinte de preţuire a luptei memorar,diste, de cinstire a memoriei conduC:1torilor acesteia, de către reprezentanţi ai conducerii judeţene,
ca şi clin partea episcopilor din ·Baia Mare ai Bisericilor Ortodoxă şi Greco-catolică.
Lucrările Simpozionului ele la Baia Mare, Şişeşh,
Băs€Şti, la care s-a precizat contribuţia acestor
locuri la mişcarea memorandistă sau „paternitatea nord-vestică a Alemorandului", an fo,t
însoţite de vizitarea expoziţiilor documentare ~i
memoriale, a Complexului muzeal dr. Vasiie
Lucacin", a Casei memoriale „George Pop de
Tiăseşti", ele evocarea acestor personalităţi şi de
slujbe ele pomenire a lor.
_
Consemnăm în contextul manifestărilor si e·,ocarea istorid>-literară de la Muzeul clin Baia: Mare,
care a urmat Te-Deumn-lni de la Catedrala din
Baia ]\fare, din chiar ziua de 28 mai 1992.
În luna ma:i 199-i, la 100 de ani de la judecarea
şi condamnarea fruntaşilor mişcării memorandiste,
evocarea momentelor şi personalităţilor mişcării
Alem01'andul11i Românilcr an fost reluate. La L'i
mai 199-4, s-a organizat la Prislop, comuna Boiu
Mare, cu concursul Muzeului Municipal din Dej,
o evocare a personalităţii dr. Teodor Mihali,
născut aici, eminent patriot,
luptător pentr.1
unirea din 1918, primul prefect român al jucleţuh:i
Someş şi primar al Clujului. I.a Biserică a avut
loc slujba arhierească ele pomenire a ~a.
Mişcarea
memorandistă,
apel[1Illl la raţiune,
înţelegere, respect, ca şi în demersurile precedente
ale românilor către Curtea împărătească din
Viena, a reprezentat, în epocă, o form{t paşnicft
de lupti't. Prin profunzimea conţinutului, prin
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Participantii la Simpozionu) dedicat Centenarului Memorandului românilor vizitând expoziţia orgazată cu acest prilej

Participanţi la săr
bătorirea Centenaru-

lui Memorandului, in
faţa „Bisericii l'nirii
tuturor românilor" de
la Sişeşti, 1992
sentnificaţia şi implicaţiile

sale, 21,femorandul Ro,nânilor din Tran.<ifra11ia a inscris, cu siguranţă,
şi o pagină de istorie a culturii, a presei şi a justiţiet.

Sărbătorirea centenarului J\f emornnrlului Românilor, prin manifestările organizate şi de către
Muzeul din Baia ~[are, a contribuit la o mai bună
cunoaştere a luptei politice şi naţionale a românilor,
care a pregătit Unirea cea Mare, căci s-a ·✓orbit
mai mult despre frumuseţea acestui demers române,;: - document sinteză a istoriei politice, sociale
şi naţionale a românilor. Dar, manifestările la

care ne-am referit au contribuit, credem, şi Ia
cunoaşterea şi preţuirea unei ilustre generaţii
de cărturari şi patrioţi români - modele incontestabile pentru toate generaţiile ce le urmează.

XOTE
•Referatele au fost cuprinse în -.,olumul „Centenar - Memorandul românilor", redactat de Viorica Ursu, aflat în curs de publicare sub egida
Muzeului de Istorie din Daia Mare

\'IORICA URSU

I
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UECENZII

N.S . ..\LLEX, li. EDGE, CX. HORIE (editori) : POl~\-ll}:RS JN
CONSER\'ATIOX, Royal Society of Chemistry, 1992. 'Publ. by Thomas
Graham House, Science Park, Cambridge

IX COXSEJl\'ATIO'.\",
V olumul in,,l'OIX\IEHSgrafice
c:xcclcnt<-, con-

apărut
condiţii
ţine lucrările prezentate la Conferinţa lnternaţi<>
nală organizat[i de
Manchester Polytechnic şi
Manchester ;\foseum în perioada 17~ 19 inii(' ]')')!.
El reflectă sugestiv mutaţiile efectuate în clcmeniul materialelor-suport implicate în istoria şi
civlizaţia omenirii, precum şi eforturile necesare
conservării

I or.
,, 1:;o '\'EAIIS OP l'LASTIC DEGllADATIO'.\"
(C.J_ Willamson) prezintă e·,oluţia
ohţinnii
obiectelor de artă din polimeri naturali: din coarne
sau copite prin turnare la cald a unor __ articole
utilitare sau rlecorati·,e (începutul sec. 18), din
shellac (sec. 19) sau din amestec ele runwguş de
lemn şi allrnmi n[i (llois Durei, 1855), <lin ebonit[1
( 1860), gutapercă sau caseină, din polimeri naturali 1m,difica/i (celuloid, acetat de celuloză) sau
din polimeri sintetici (începutul sec. 20): răşini
fenol-formaldchidice, poliloefine, PVC ~i copolimeri acrilici.
Sunt semnalate un!'le modificări su1, influenta
condiţiilor rlc păstrare', (tC'mper;;,tură, lumină,
umiditate), ofni ndu-se cititorului exr:'rnple concrete de rlei:radare a di·,erselor obiecte realizate
din polimerii menţionaţi şi a·,ând valoare rle
pqtrimon iu.
„ FU:\l)AllEXTAL ASl'ECTS 01' I' OIX\IER
n•:GitAR\TIO'.\i" (lan C. ;\lc:'.\"eill) oferă o imagine
sugesti·,ri a <legra<lării termice a polinwrilor naturali şi sintetici (depolimerizare, reacţii secunrlan•,
modificarea grup~lor funcţionale); mecanismul fotodegradării este <liscutat în contextul proprietăţilor
fizice dob,înrlite.
Se acordă ri atentie deosebită dcctPlor ,Jistructi·,e iniţiate de age'nţii poluanţi din aer (oxigen,
dioxid de sulf şi ozon) şi de microorganisme.
,,PHESJ.:11\'ATIOX Ol' :\Xfl'IUL \fAUIOI\IOLEtUl,.:S" (C. \'. Horit·): Colecţiile de specinwnc
pro·,enind din regnul ·,egetal şi animal sunt numeroase, importanţa lor pentru ştiinţa şi istoria
naturală fiind pe deplin justificat{1. Consenart'a
lor se confruntă cu probleme dcos~·bite. ;\ktorkle
uzual<· de con se nare (prin uscare, i nghcţan·,
imersare în formol, etanol etc.) modifică in•·1ersibil prt>paratele.
Autorul prezint[1 cu competenţă transformările
ire·1cr.,;ibile, 1,iologicc şi chimice, ale diferitelor

comp~;1ente ale specimenelor sub acţiunea enzimelor si a mediului de consenare. Sunt subliniate
modif/~ădc materialelor proteice c:-,;puse la um idităţi <liferite, la radiaţii l)\' şi oxigen. Acestea
re·,in în actualitate in contextul conservării informaţiei genetice prin a_naliza AD:'.\". Acesta este cu
siguranţă afectat de unde tehnici de conservare
(de ex. i~ersare în formaldehidă).
,,OUIEl\TAL L,\CQUEH: A XATL'HAL rou·lll-:R" (H.F. ]aC'schke): Se discută problematica
obţinerii, utilizării şi caracterizării lacurilor din
Orient ,(Japonia, China) implicate în obiectele
de art'4;• decorati·,ă, dcterioran·a lor sub influenta
con!!i'ţiilor de microclimat şi a expunerii la radiaţii
C\', precuin şi influenţa unor a<litivi (pigmenţi,
lianţi/•'elemente decora:tive metalice).
„ST,\HIUT\' AXU flj'.\Cl'IO'.\ OF (:OATING
t;SEU IX CO'.\SEH\'ATIO'.\" (E. Henc de la
Hie): Lucrarea prezintă funcţiile şi stal,ilitaiea
materialelor de acoperire solubile în solvenţi organici, utilizak în conser,are. Sunt discutate efectele <le proiecţit' ale acestora în cazul obiectelor
ele artă din lemn, fildeş, metale, sticlă sublinii n<lu-se ·,ulnerabili tatea lor faţă de radiaţii lJV,
vapori de apă, oxigen sau gaze poluante.
Sunt prezentate mo<lificările structurii chimice
a polimerilo, naturali şi sintetici utilizaţi ca materiale de acopt'rin· sub influenţa factorilor dl' mediu.
,,TEXTILE (:0:\SEil\"ATIO:\" (J.S. Crighton):
O expunere sngl'sti·,ă, rlc ni·,el ştiinţific nrlicat
în domeniul conser·,ării pre·,enti·,e a trc-xtilclor.
Se rlemonstrC'ază 11ccesitatea cunoaşterii a pri.o,ri
a factorilor ce i 11i ţiază <legradarl'a fi bre lor tt-xtile
naturale şi chimice. Su11t prc•zentate meto<lele
fizico-chimice, structurale şi reologice implicate
în estimarea rlegrarlării materialelor textil(,, precum şi mecanismele rlegrarlării.
De reală importanţă sunt metodele de ccmser·,are analizate: arlaos ele stabilizatori, reti eul arc
controlată, polimeri zare i nterfacială etc
„DEGHADATJOX ,\'.\H
U):\SEll\"ATIO'.\ OF
(:EJ,LVLOSU:S AXD TIIEIH
I,STEHS" (J.M.
Cardarnone, J(,;\f. I,eister, _.\,H. Osareh): Comunicarea constituie o succintă i ncursiun(' in do1ncniul caracteri~I1rii morfologic(', a reacti·,it;1ţii şi
proprietăţilor fizico-nwcanice a fibrelor c!'lulozice
(bumbac, in, Y[tscoza acetat) clin compo11enţa
ol,iectt·lor cu ·1.tloare rle patrimoniu şi a rn"dofică-
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rilor survenite la îmbătrânire acce!C'fată. Se sugerează necesitatea utili zării nuor metode neclistructi-te de analiză (spectroscopia FTOI R prin
reflexie).
,,TIIE DEGRAHATIO'.\' OF (:El,LLLOSE THIACETATE. STUU\" 11'1' :\(;{;f,EAll \IAG\ETIC
RESO~ANCE Sl'ECTUOSCOl''I' A'.\11 \IOl,Ef:ULAJ\ llOIJEU,I\G" (M. Dcrham. ::\I. Edg,,, D.A.R.
\Villiams, D.l\L \\"illiamson): Se demonstreazi"'L
utilitatea metodelor spectroscopice moderne de
analiză (1 H-RMX, 13 C-RM'.'\) pentru caracterizarea cantitativă a unor polimeri. În cazul triacetatului de celuloză se stabileşte mecanismul de d<>gradare; utili7.area unor ·,arian te mai complexe de
analiză RMX p~rmite e·,iclenţierea clC'plasărilor
unor segmente de catenă.
,,I\\.ESTIGATIO'.\ 01'' THE AHClll\"AI, STADIUTl" Ol< CELl,ULOSE THIACETATE. HUI:
THE EFECT Ol< ADDITIVES TO CfA SUl'POHT"
(Y. Shinagawa, M. Murayama, Y. Sakaino): Stabilirea condiţiilor optime de consenare a suporturilor fotografice pc bază de triacctat ,Ic celuloză
(CTA) sau ,Ie polietilen terdtalat (PET) are implicatii -deosebite. În acest context ~e prezintă rezultatei~ în domeniul stabilizării CTA pri,i" utilizarea
diferiţilor plastifianţi. Se demonstrează că pre·1e11irea formării difenilfosfatului (DPP) sau inac=>
ti·,area lui conduc la creşterea stabilităţii· suportului fotografic din CTA.
'
.,HL.M STOHAG.E" (l\L Jacobscn): Sunt prezentate pre·,ederile şi recomandările ·standardelor
internaţionale (SMPTE, American :\ational Standarcl, EBL') în domeniul depozitării filmelor.
,,l'APEH (;0'.\SER\"ATIO\: smm l'OlX\IERIC ASPECTS' · ( D. J. Pri est): O competentă examinare a structurii şi proprietăţilor hflrtici ca suport
pentru scriere şi a problematicii conser,ării caraci•.:risticilor .sale. Sunt discutate implicaţiile adii:i·,ilor utilizaţi în fabricarea hftrtiei asupra elegradări i sale .
..\utorul prezintă efectele amidonului modificat
ca matnial ele conse,--,arc, uncie procedee ele dezi,cielificarc (procentul \\'EI TO - carbonat ele
metil metoxi magneziu
. procedeul DEZ <lietil zinc-. procedeul LlTHCO - baze alchil

organice), precum şi metoda de consolidare în
mas{t a hârtiei prin p::>limeri zare ra,Jicalică a unui
amestec de monomeri acrilici.
,,EARI.Y AD\·A~Cm, JX THE t.:SE OF ,\CR\'.
UC: HESI'.\S l<'OR TIIE CO:\'SEH\"A'flO'.\ OF
A'.\TIQUITU:S" ('.\[. Robso»): Polimerii acrilici
termoreacti·,i sau termoplastici sunt utilizaţi frec·1ent pentru conser·tarca operelor ele artă. Se subJi niază rc·1nsihilitatea tratamentelor de conser·,are cu răşini acrilice termoplastice. Se discută
implicaţiile folosirii poli butii metacrilatului (PB'.\1A),
polimctil metacrilatului (PMl\lA), a cianacrilaţilor, sub formă de soluţii sau dispersii în tratamentele de conser·,arc-restaurare a unei game
largi de obiecte .
.,ACTIOX OF LIGIIT O~ D\"ED ,\XD l'IG\IE\TED l'Ol,\'\IEHS" (X. S. Allcn): Sunt prezentate preocupă.rile pentru stabilirea unor teste
obiecti-1c de caracteri7A,re a stabilitătii colorantilor şi pigmenţilor, în special în sfera' materialel or
textile, precum şi influenţa coloranţilor, a pigmenţilor şi a unor factori fizici (compoziţia spectrală
a luminii, compoziţia şi umiditatC'a acrului, temperatura) asupra matricii polimerului.
Este discutat cu cori1p~tenţă mecanismul i ntcr:
acţiunii colorant-polimer pentru diferite clase de
c9loranţi, subliniindu-se importanţa controlului
nhcroclimatului pentru păstrarea materialelor textile din muzee şi colecţii.·
0

•••
Cartea dobândeste o ·,aloare

documentară

deo-

sebită prin actuaiitatea problemelor discutate şi
prin materialul bibliografic anexat fiecărei lucrări.
Este utilă atât specialiştilor clin domeniul consenării-restaurării operelor de artă, cât şi studenţilor şi cercetătorilor cu preocupări adiacente.
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