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MUZEE e EXPOZIŢII

MUZEUL DE ISTORIE DIN ROMAN

dr. \'ASILE l'HSACHI

A

pariţia

Muzeului de Istorie din
Roman este legată de câteva evenimente care s-au petrecut acum aproape
patru decenii. Mai întâi, o mare personalitate a vieţii noastre culturale - regretatul Iulian Antonescu, îşi începe la
l aprilie 1957 cariera de muzeograf, prin
numirea ca director al Muzeului Regional
Bacău. La Roman, un grup de intelectuali, în frunte cu prof. I. Testiban,
N. Gr. Stetcu si câteva dintre autorită
ţile locale, au 'folosit prilejul prezenţei
în localitate, în calitate de preşt:dinte
al Comisiei de Bacalaureat la Liceul
,.Roman-\'odă", a distinsului arheolog,
prof. uni,·. dr. docent Mircea Petrescu
Dâmboviţa, rugându-l să desemneze un
proaspăt absolvent al Facultăţii de Isterie din Iaşi, care să devină primul director
al unui muzeu ce avea să se înfiinteze
la l septembrie 1957.
'
Cum la acea dată nu exista decât
dorinta de a avea un muzeu la Roman,
lipsind, cu desăvârşire, orice colecţie
care să stea la baza noii instituţii, m-am
trezit directorul unui muzeu care nu
avea decât 7 piese, provenite, tot atunci,
dintr-o descoperire întâmplătoare din satul Doljeşti (un mic depozit de obiecte
din bronz), dar stimulat de îndemnurile
profesorului meu, care m-a recomandat
pentru această funcţie, în speranţa că
mă voi afirma în organizarea acestui
edificiu cultural, pornind de la zero.
Prima clădire care adăpostea muzeul
se afla pe strada Ştefan cel Mare, nr. 202,
compusă din două încăperi, din care
una era şi locuinţa directorului. Aici s-a

deschis prima expoziţie în anul 1958,
care valorifica primele cercetări sistematice întreprinse în zona Romanului,
necropola dacilor liberi de la Gabăra
Moldoveni (Porceşti). A doua expoziţie
avea să fie legată de sărbătorirea, în
1959, a centenarului Cnirii Principatelor.
Zona, foa.rte puţin cercetată în trecut în jurul Romanului nu se cunoşteau,
la data înfiinţării Muzeului, decât câteva
descoperiri izolate, fără nici o săpătură
sistematică, afară de cea de la Hăbă
şeşti - , a constituit un teren propice
cercetărilor de suprafaţă şi mai apoi
sistematice, care cuprindeau, la început,
toate epocile, pentru a se forma o colecţie şi un fond expoziţional diHrsificat,
atât cronologic cât şi tipologic.
Aşa au început săpăturile arhrnlogice
la Gabăra - Moldoveni, într-o necropolă
şi o aşezare a dacilor liberi; la Văleni,
comuna Botesti, unde s-au cercetat mai
multe aşezări, începând cu epoca neoeneolitică până în sec. XIV d.H., Butnă
reşti, Poiana-Dulceşti, Săbăoani, Iz\"OareBahna, Aldesti, Secuieni, Tămăseni etc.
Cu aceste c~rcetări colectiile ~uzeului
se îmbogăţeau continuu. 'Ritmul cercetărilor a fost atât de intens încât restaurarea şi prelucrarea materialelor descoperite nu puteau ţine pasul cu numărul
mare de piese.
După asigurarea unui număr suficient
de obiecte pentru o expoziţie permanentă,
având în vt:dere şi faptul că muzeul
deja trecuse prin încă două localuri,
unul unde se amenajează în prezent
Muzrnl de Ştiinţe Naturale, iar cel de-al
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doilea în actualul sediu al S. C. Romconstruct S.A. R01rnrn, în care s-a deschis
o expoziţie pcrm,.nentă cu un valoros
patrimoniu provenit din săpăturile sistematice ale Muzeului, s-a trecut, în 1962,
la amenajarea unei expoziţii de bazrt
în localul din str. Cuza-Vcdă, nr. 33, ·
U!,dc se află si asUzi.
O dată cu m'utarea în acest local au
;:J)lrut si două sectii noi - de stiintc
aîc natu.rii şi de artă plastică. C~a de
stiintele naturii an•a să dureze doar
~âte~·a luni, pentru d în 1962 se transfer;i_
Muzeul din Adjt:d la Roman, iar cea
de- Artă awa să fie mutati, în 1968,
într-un local nou, unde sc află şi astăzi.
În decursul celor aproape 4 decenii
de cercetări sistematice s-au ~cos la
indă peste 200 de aşezări din diferite

}IoldoYCni, Butnrtresti, Săbăoani, lz\iba-rc - Bahna, A:desti, Poiana - Dulcesti,
T2.m2.şeni etc. sunt' deosebit de import~nte, mai ales pentru datele noi pc care
le ;:duc în cunoasterea culturii dacilor
în perioada sa cla~ică şi a dacilor liberi
· • din Moldova, în ceea cc priveşte continuitc.tea elementului autohton în primele
trei ~ccolc d. I-I.
Bog"tul m;,.tcri:d rezultat din ccrceE.rile întreprin,c de colectivul nostru,
în cei peste 37 de ani de existenţă, constituie princip:.lul ,.rgument în favoarea
organiz[,rii ;·.ctu2.lei expoziţii de bază,
într-un lccJ 1:cu, ,.decvat noilor ccrinte
ale muzeografici. ~umărul mare de expbm.tc, precum şi varietatea lor permit
o ilustrac atotcuprinzătoare a civilizaţiei locuitorilor care au trăit pe aceste

I, Clădirea. ca.re
adăposteşte Muzeul de

Fig.

Istorie din Roman

ep )Ci, iar materialele descoperite constituie un fond d~ cercetare dintre cele
mai serioJ.se din Mold)Va privind, mai
ales, epoca d~ mare înflorire a culturii
si ci vil iz a tiei dacice si a d:i.cilor liberi
de după 'războaiele 'daco-romane din
105-106. Dintre acestea amintim marea
cetate dacică de la Brad si cel mai mare
cimitir al dacilor liberi de la V;lleni Boteşti, care au dat un valoros şi bogat
material arheologic.
Rezultatul cercetărilor de până acum,
în aşezările şi necropolele de la Vdeni,

meleaguri cu două milenii în urmă. Cum
civilizatia geto-dacică nu poate fi ruptă
de contextul general al istoriei patriei,
celelalte epoci, succint, sunt prezente
în expoziţie, care ocupă, la parter, 8 din
cele 15 încă peri ale imobilului. Celelalte 7,
situate la etaj, cuprind istoria oraşului
Roman de la prima sa atestare documentară, până la primul război mondial,
reprezentând, laolaltă, o expoziţie bine
proporţionată, în care sunt prezente
toate epocile istorice, valorificându-se,
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Fi.~ . 2, -.'i, As pecte din
să lil e
zaţ ia

a stfel, o bună
muzeului.
Dacă

parte

din

astăzi colecţii le
numără p est e 170

patrimon iul

muzeului din
OOO piese fiind
al ă turi d e cele mai mari mu zee al e ţări i,
muzee cu tra diţi e , baza t e pe , ·aloroase
donaţii al e unor pe rsonalit ăţi ce şi-au
consacra t întreaga ,· i aţ{, pasiuni i d e a
a duna numeroase Yesti gi i ale trecutul ui,
trebuie să rema rcă m ;--, portul micnlui
colccti,· al a cest ei in stituţi i , d oar doi
mu zeogra fi şi un restaurator , l a realizar ea a cestu i patrimon iu , în co ndiţiil e
în care, pc tot pa rcursul e xi ste nţe i muzeului, num ă ru l salariaţ i l o r a fost extrem
d e mic in co·mpara ţ i c cu uni tăţ i similare
di n ţa ră, la care se a da ugă lipsa 1:n ui
mijloc d e transpor t.
Creşterea ve rtiginoasă a p atrimoniu lu i
muzeal impun ea o reorganizare a expozi tici d e bază si o d at{t cu 2.ceasta obtin ~rea unu i nou' spaţiu, mult mai rna r·e.
A stfel , în anu l 1988 Muzeul obţi nea o nouf1
c] {; d irc, în ime diat a 2. propi cre , p e str.
CuL2.-Yc d a, nr. 26, mcnnm tnt <l:> :rhitectnă, cunoscu tft ~ub numdr d e ,.Pd 2.tul :\'cnuzzi" .
Impunător în contextul u rk: ni stic zJ
R offan nlui celei d e a d oua jt1rn ;i tă ţi a
secolu lui al :XI:X-lea, dLirnmi rea <le „ p;--._Rom an

ce re fl ~c t ă ci·,ili dac ilor

lat" a,·ea să încunun eze d o rinţ a unui
d emnitar d e provincie d e a se impun e
ş i p e acest plan în faţa contempora nilor,
atât prin o pul e nţa d ecorului cât ş i a
m ă rimii Edi ficiului.
Ca sa sau P al atul
::-Je nu zzi poa rt ă numele primului propri ct ci. r, ca re a adus m eşteri i scu siţi
p entru r eal iza rea unui edificiu adaptat
nc,·oilor unui m a rc bogfttaş , ce a\'ca
m a i m u lte moş ii în jurul R om a nului.
Această cl ă dire con stituie un impre~iona nt r x cm plu d e prelu crare ~- arhitecturii baroce, ca re p oa te ~ta a l ăt uri
el : cele ma i bune rcaliz{ni d e acest tip
din Moldo, ·a ş i chi a r din întreaga ţ ari\ .
P ii.st rând principala caracteri s ti că a b arocului , cl2,d irca este conce put ă cu o ;i.sinwtric p ronun ţaE1 ş i cu o d e coraţ i e <.xtcrioa ri'\. el estul <le bogz.. t 5- . d -:zrnl t;:c tft ma t
ales la cele d Juă Lţ~ d ' p rinci p :dc ;,ic
cl 2.dirii, cu blcoa nc si front o;!nc ind rcate cu ch m cntc ~,p~cificc . Cd e <l•Ju:t
niw luri su nt d r_cp{c rţ itc d ' un brâu în
rel ie f, care <l\ un ;--> pect el ' o~cbit d e
plrtcut <.dificiuki, cu to~·.tc- c;', rcstanr;trca cl in ultim ii ;-,11 i, d :ş i ;1 c;~u ta t sii
n cka a~.pectul or igin2.l cn <lc~ tul:i ficlcli t;i,tc, nu a rc uşit <, folo,·u ,~c:, la fini q rc m ateri,tlul
"pcci ti c
~ccolului
al
:X IX-lca .
5
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Spectaculos în primii ani de existenţă
a clădirii, interiorul mai oferă astăzi
doar câteva elemente pe baza cărora
s-ar putea reconstitui ambianţa de odinioară. Este vorba de cele trei plafoane
care mai păstrează picturft sau urme
de decoraţie murală, la etaj, în aripa
sud-estică a clădirii. Lucrările de restaurc1.rc a picturii, începute în anul 1988,
dar întrerupte din cauza lipsei banilor
şi a unui oarecare dezinteres al organelor
judeţene, care intenţionau să le acopere,
au reînceput în anul 1991, prin ajutorul
dat de Comisia l\Ionumcntelor si Siturilor
Istorice, care ne-a oferit sprijinul material, au scos la iwală următoarele date:
pe baza semnăturii ascunse în scafa
de la sala mare - de recepţie, cunoaştem
au torul picturii şi da ta realizării ei:
,,Dekoration l\laler Ludvik Braner 1884"
(pictor decorator Ludvik Braner 1884).
Ikcoraţia a fost realizată în tehnica
tempera, asociind ornamente din papicr
mac he şi baghete profila te din lemn
poleit cu foiţă argintie, ansamblul exploatând un extrem de larg repertoriu de
motive, de la frizele de inspiraţie pompcian;1, motivele geometrice greceşti, scene
in camailleux cu personaje mitologice,
pânft la ghirlande şi cununi baroce cu
flori si fructe; totul structurat într-o
compo'ziţie care avea oroare de spaţiu
gol. Alternanţa motivelor, di,·crsitatea
mijloacelor de transpunere (picturft cu
pensula, cu şablonul, basorelief) creează
o senzatic acută de saturatic, cchilibraUt
doar de· gama cromatică f~artc r:.cfinată,
dominată de culori reci, cu numero;1se
nuanţe stăpânite de un virtuoz ;!l spaţiului decorativ. Fundalurile gri-bleu pun
în evidentă accentele viu colorate ale
ghirlandel~r şi cununilor de fructe şi
flori şi subliniază relieful grizat al scenelor mitologice.
C:tmera ală tura tă, de dimensiuni mai
modeste, posedă un pfafon pictat în
aceeasi manierft, dar cu o tcmaticft si
o gamft cromatică mai sohr;i, cu orn,:mente de un eclectism mai puţin grav.
Dominată de culori calde, ,•_re un caracter mai intim, mai puţin dominator.
Casa scărilor, de mari dimensiuni datoritf1 accesului generos înconjurat de un
parapet cu mici colonete de marmură,

prezintă la rândul său un tavan pictat,
căruia i s-a acordat o importanţă deosebită, dat fiind rolul său în formarea

primei impresii asupra vizitatorilor. Ornamente geometrice şi florale, fonduri aurii,
bagheta profilată care mărginea tavanul,
asociate cu un mare candelabru central
şi cu oglinda uriaşă care multiplica
lumina ce se revărsa prin ferestrele de
deasupra intrării principale, cascada de
flori din vasul încastrat în balustradă,
basoreliefurile cu palmete ce decorau
ancadramentele usilor si baza colonetelor, sunt tot atât~a detalii care vorbesc
despre gustul unui cunoscător în ale
artei sau cel puţin despre un comanditar
care a ştiut să-şi aleagă arhitectul şi
decora torul, pentru a obţine confortul
dorit. Şi a apelat lc1. unul dintre artiştii
fonnati la scoala austriacă, maestri ai
genul~i car~ cu treierau Europa, 'racordând localităti sau domenii de talia
Romanului la ultimele tendinte ale modei
occ'dentc1 le.
'
Expoziţia de bază, organizată în cele
15 săli, cu un spaţiu de peste 600 m.p.,
aşa cum arătam mai înainte, cuprinde
un număr de circa 5.000 piese, începând
cu epoca pietrei cioplite şi până la primul
război mondial. Zonal, expoziţia ilustrează o porţiune din cursul mijlociu
al Sin tului, corespunzătoare fostului judeţ
Roman. Muzeul nostru propune astăzi
publicului o expoziţie de bazft reînnoită
sub raportul conţinutului dar şi ;,.l modalităţii de prezentare în rnrc elementele
.i.jutătoare, destul de zgârcit folosite,
au în n:dere prezentarea unor situa ţii
de şantier, care uşureazft perceperea
semnificaţiei unor piese şi chiar a unor
fenomene cc trelmie reconstituite pc
haza acestor exponate.
În prima sală sunt expuse ma teri.:i.le
aparţinând p1 imelor douft epoci ale pietrei. În primele llouă ,·itrine sunt prezenta te resturile faunistice, caracteristice paleoliticului superior, <lc~coperitc
într-o zonă fosilicri't din comuna Trifeşti
de: unde au fost ;·_duse mai multe fragmente de femure, fildeş şi al te părţi ale
scheletelor unor mamuţi. Alte piese faunistice, ca de pildă măsele de mamut,
;m fost descoperite în oraşul Roman, la
Cotu-Vameş
sau Văleni.
l·n
marc

6
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Fig. 3
număr

de unelte - răzuitoare, împungă
to?.re, vârfuri gra\'ette şi lame de silex pro\'in din singura s2.pătură sistematică
din paleoliticul superior realizată în comuna \'alea Crsului, din apropierea
Romanului.
Cm1ătoarele 7 vitrine cuprind o gamă
foarte variată de obiecte, descoperite
la \'ă.leni, Botesti, Săbăoani, Secuieni,
Aldeşti, Gâdinţi,' Brad, care aparţin culturii Precucuteni si Cucuteni; dintre ele
remarcăm capace!~ decorate cu incizii
descoperite la Brad şi Aldeşti, frumoasele
exemplare de vase pictate, aparţinând,
în special, fazei A-B a Culturii Cucutrni, descoperite la Gâdinţi, Săbrtoani,
\'~leni, numeroşii idoli antropomorfi şi
zoomorfi din aceleaşi shţiuni arheologice,
precum şi alte unelte din piatră, os sau
ceramică. Remarcăm, de asemenea, un
topor de aramă, d,~ tipul Jaszladany,
descoperit într-o locuinţă Cucnteni A-U
de 12. Brad.
Cea de a doua salft cuprinde, în continuare, un important tezaur de obiecte
de pcdoabă, din cultura. Cucuteni A,
descoperit la Brad, expus în prima vitrină. Importantul tezaur este compus
din peste 480 piese de podoabă, din
metal si os, fiind considerat cel mai
marc, c~ număr de piese, din aria culturilor neoeneoliticc din tara noastră si
printre puţinele din sud-estul Europei.
Printre piese, remarcăm cele două bră-

ţări de aramă., identice ca formr1, · ClJ.
corpul rombic în secţiune, cu C?.petcle
suprar,use „ca braţele în cruce" dai- Cll
o formă deosebită, de asemenea unicat,
confecţionat prin turnare; un colier din
canini de cerb, compus din peste 220
piese, fiind cel mai marc colier de acest
fel din sud-estul Europei, două discuri
de aur, convexe, decorate cu un sir de
perle „au repausse", reprezentând cele
mai vechi obiecte din aur din cultura
Cucutcni, şi alte numeroase piese, printre
care verigi, discuri şi mărgele de aramă
etc.
\'aloarea deosebită a acestui tezaur
constă în faptul că multe din piesele
componente reprezintă adcvăra te noută ţi, unicate sau ra1ităţi pentru o întinsă
zonă din Europa epocii eneolitice. Analiza
succintă. a
caracteristicilor acestor obiecte de pcd:>abă în contextul descoperirilor din aria culturii Cucuteni sau a
zonelor învecinate din aceastf1 perioadă,
ne îngăduie să n:dem locul pc care îl
ocupă descoperirea de faţă şi valoarea
_ştiinţifico-muzeistică a pieselor componente, mai ales că avem de-a face cu o
descoperire făcută în cadrul unor săpă
turi sistem?. tice, când observa tiilc stratigrafice c.duc elemente mai ~igure de
dJtare. Acest marc depozit d~scoperit
1;i. Brad constituie una dintre cele mai
importante mărturii privind meşteşugul
prelucrării aurului şi aramei pe aceste
7
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meleaguri sau folosirii lor ca obiecte
de pcdoabă ori de cult. Faptul cft în
epoca eneolitică existau conducrttori cc-şi
puteau permite să deţină importante
valori materiale, unele din ele cu semnificaţie de cult sau ca însemne ale puterii,
constituie o dovadă a gradului înalt de
dezvoltare a organizării sociale.
Cea de a doua vitrină din accast{t
sală cuprinde un număr de piese, descoperite la Brad şi Yăleni, care aparţin
perioadei de tranziţie către epoca bronzului. Se remarcă un colier de mărgele
din os şi dintr-o pastă roşie, precum şi
câteva vase aparţinând culturii Folteşti.
Celelalte 7 vitrine cuprind materiale
aparţinând epocii bronzuţui, - resp:ctiv
cultura Costişa, Monteoru ş1 ~oua. Prmtre
ele se remarcă ceramica de la Săbăoani,
Brad şi Văleni, precum şi obiecte de
pcdoabă - inele de buclă, ace dei nş
mânt şi de păr, din necropolele de la
Săbăoani şi Brad. ~u lipsesc nici uneltele din os sau piatrft, mai ales omoplaţi
crestaţi. Tot aici sunt prezentate şi
cele două depozite de bronzuri - de la
Doljeşti şi Ruginoasa.
În sala a treia sunt expuse câteva
recipiente aparţinând primei epoci a fierului, în special vasele de mari dimensiuni
de la Budăile Blanariu - Secuieni din
Halstatt A si cele din cultura Cozia
Brad - de l~ Brad. ~u lipsesc mei
fibulele cu ncdozită ţi de tip egeean
descoperite la Brad. ·
începând cu cea de a patra salft de
expoziţie prezentăm principalele piese
descoperite în una din cele mai mari
asezări dacice din Moldova - cetatea
dacică de la Brad, unde instituţia noastră
lucrează de aproape patru· decenii.
Primele cinci vitrine prezintă ceramica
locală, lucrată la mână, a,·ând mai multe
forme destul de răspândite în acea
perioadă, printre ele remarcând vasele
tip clopot, cu proeminente - apucfttori,
cănile, str2.chinilc, castroanele etc. Printre
ele şi unele fragmente de ,·ase, lucrate
la roată, cu firnis negru, 6 receşti, ajunse
aici prin leg{1 turile comerciale cu populaţia vestpontică. Cnele forme greceşti
sunt imitate de popul~ţia locani. Tot
aici sunt expuse un,lt? din fier, piatră,
o, şi ceramică, diwrse obiecte de pcdoabă

specifice populaţiei locale aduse din al te
zone cu care avem legături de schimb.
În continuare, în celelalte 10 vitrine
din aceeasi sală, dte obiecte, de o rară
frumuseţe'. demonstrează capacitatea creatoare a populaţiei dacice din această
mare aşezare, ilustrată, printre altele,
de ceramica lucrată la roata olarului,
varietatea formelor locale, du şi imitarea după formele greceşti sau _elenistice,
uneltele pentru agricultură, v1ticultur{1,
creşterea animalelor, pescuitul şi alte
îndeletniciri.
Printre obiectele rare prezente în această sală remarcăm cele câteva ccsti
d;:,.cicc cu una sau două torti frumos
decorate, cănile lucrate la roatrt, vasele
cu două torţi, imitaţiile după formele
greceşti, piesele de scut - unele din
ele foc1.rte rare, având legătură cu cele
descopnite în vestul ţării - la Pişcolţ,
amforetele greceşti de tip Cos sau imitaţiile după cupele decorate din in~nla
Delos. O gamă variată de unelte din
fier, os, piatră sau ceramică demonstrează gradul de dezvoltare a societt ţii
î11 perioada secolelor IV - II î.H.
Sala a cincea prezintă un panou cu
ridicarea topografică a cetăţii de la
Brad, în care sunt cuprinse toate săpft
turile efectuate până în prezent, iar
în cele trei vitrine sunt expuse monede
greceşti şi dacice, din argint şi bronz,
unelte din fier, os, piatră sau ceramicft,
obiecte de pcdoabă, printre care o frumoasă aplică din argint, câteva bră ţftri
din bronz, vase miniatură, lucrate· la
mână, câteva lustruitoare pentru ceramică, interesante vase cu tub, lucrate
după unele forme greceşti, dar de o
manieră aparte, într-o pastă fină, picta tă - cea mai înaltă realizare a olarilor daci, protome de „căţei de \"atrf1",
frumos decorate, cu capete zoomorfe,
idoli antropomorfi lucraţi din ceramică,
fusaiole pentru tors, un vas - ploscă,
deosebit de frumos şi ingenios lucrat
într-o pastă cenuşie etc. Tot aici remarcăm prezentarea, în fotografie, a celebrului sanctuar rotund cu tamburi de
lemn, singurul păstrat mai bine din
aria culturii dacice, care, alături de cel
de la Dolinean - Ccraina si Pecica Arad, reprezintă singurele s~nctuare da-
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cice lucrate din lemn. Remarcăm faptul
ele aparţin aceluiaşi tip de s,mctuar
cu cel descoperit Ia Sarmizegetusa Regia.
Cele două faze anterioare surprinse în
săpăturile noastre demonstrează că populaţia de aici a cunoscut şi celelalte tipuri
de sanctuare - dreptunghiular şi absidJ.l - din Munţii Orăştiei.
Sala 6 cuprinde, în continuare, alte
materiale din aceeasi marc asczare dacică
de la Brad, printr~ ele pinteni şi pie~e
de harnasament, din care se n m2.rcr1
cele cu încrustatii metalice, ccr,:mic;'i.
pictată, fibule de' diferite tipuri, amfore
greceşti şi romane, capace, d'.ni, strtchini lucrate la roată, imitaţii după
craterele greceşti, un număr impru:iornrnt
de obiecte de podoabă din fier, bronz,
argint; unelte pentru agricultură, printre
care frumoasele seceri din os, prevăzute
cu o gaură pentru agttţat, ceramică
fină din import etc. Se remarcă, de
asemenea, cele câteva piese de car,
unicate în cultura matcri2lă a dacilor.
Fotografiile cu aspecte de şantier vin
că

să

întărească

şi

să

uşureze

înţelegerea

mesajului exponatelor, dar mai ales a
sistemului de fortifica ţii ,J acestei mari
cetăţi dacice. Prin ele se pot urrnan
cele câteva elemente deosebite privind

constructiilc defensive ale acestei cctă ti,
având î~ v(dere că ele constituie l;n
unicat în cultura materială a dacilor.
Este vorba de întărirea escarpei şanţu
lui de apărare cu o construcţie din lemn,
bârne puse perpendicular pc panta şai>
ţului de apărare, pari înfipţi în pi'tmâr:t
în zona intrării pe acropolă, cu vârfurile
ascuţite, care nu permiteau dUăreţilor
sr1 pătrundă în cetate, precum şi aed
pod rabatabil, care era ridicat în mcrnentde critice de unui atac din a far{,.
Tot prin fotografii de şantier sunt uşor
d~ observat şi urmele parilor de la pali~::<la simplă din lemn şi pământ caTt'
înconjura .lcropola.
O machetă a cctft tii de la Brad, eX•>
cutată după urmele descoperite în sr1pr.turi, completeazr1 d~ minune posibilitr.ţile de înţelegere a sistemului de apărar,:,
cu totul inedit al acestei fortrtreţc dacice.
Tot prin ea sunt puse în valo,uc ~i cddaltc
descoperiri senz~ţionak din ,1.ccastă mar,_.
aşezare d:i.cid ~i anume - clcscopcrirct
unui „palat" cu ct,tj şi olatnd absiclaJ;1 de mărime deosebită - peste 430 m.p.,
sanctuarul rotund si o brutărie car?
înconjurau o piaţă ~entralrt pavată cu
piatră, o <'.devăratr1 „agora", cvrc (kmonstrează, ca 1•icăieri altundn·a, car; _,_'.-

Fig. 4
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terul oppidan al aşezării de a1c1 şi mai
ales gradul de dezvoltare a societăţii
dacice în sec. I î.H. - I d.H. care avea
puternice caractere protourbanc.
Primele 7 vitrine din sala următoare
prezintă, în continuare, o varietate marc
de forme si decor din ceramica dacică
pictată - ~ea mai numeroasă ca număr
de piese, din întreaga lume dacică:
câteva forme imitate după cele greceşti
şi romane, mai multe vase de import,
unele frumos decora te prin bar botina re
de factură elenistică sau romană, o
gamă variată de fibule, unelte s1 obiecte
de pcdoabă din os, printre care ;emarcăm
fluierele din os, o cutiuţă pentru fard
(în ea se mai află, încă, un produs pietrificat), unelte pentru împletit frânghii,
vârfuri de săgeţi; unelte şi arme din
fier, obiecte de pcdoabă, vase de sticl[1,
aduse din Imperiul Roman, fragmente
ceramice cu mică în compoziţie, care
demonstrează legăturile cu lumea dacică
din munti, unde se confectiona acest
tip de c~ramică, interesante' fragmente
de obiecte de cult, unele din de, cu
protome animaliere - deosebit de frumoase si interesante.
Cltin~ele cinci vitrine în care sunt
expuse obiecte provenite de la Brad,
datate în sec. I î.H. - I d.H., reprezintă cele mai ~tmnificative descoperiri
lega te de scrierea la geto-daci - fiind
expuse peste 20 de vase sau fragmente
de ,·ase cu inscripţii, un fragment de
os, care, de asemenea, arc încrustat
un semn de tip „tamga", câteva exemplare unice din ceramică dacic[1 pictat[1,
i11\"cntarul celui m;,.i bogat mormânt
tumular de la Br.,d, mărgele şi alte
obiecte de pcdoabă din argint, fier,
bronz, sticlă sau ceramică, o frnmoas[1
coas[t din fier, bine păstrată etc.
În continuare, în aceeasi sală sunt
expuse materiale aparţinâ~d perioadei
următoare, sec. II - III d.H., descoperite în marile necropole de la Yăleni Boteşti,
Săbi.i.oani,
Izv~e - Bahna,
Butnăresti,
Gabăra - Moldoveni, Brad
etc., pr~cum şi din multe <1.lte aşezări
din aceast[1 perioadă cercetate de colcctinll muzeului nostru.
Printre acestea amintim amforete romane cu inscripţii - stampile, tituli picti

sau zgr?.ffiti, vase locale, în special cării.
care, la rândul lor au semne zgâriate
după ardere
dovedind înţelegerea lor,
fie că era o scriere, fie că aceste semne
marcau apartenenţa sau reprezentau capacitatea vasului.
Merită să amintim aici tezaurele de
momde romane descoperite în zona
Romanului, expuse în mai multe vitrine,
un frumos lot d:? piese de harnaşament
de podoabă, de factură romană, descoperit la Săbăoani, multe din ele sunt
placate cu foiţă de argint; frumoasele
amforete ale dacilor liberi, cu două
torţi, caracteristică acestei populaţii, vasele borcan decorate cu brâie simple
sau ah·eolatc, castroanele cu trei torţi,
str{1chinile sau frumoasele fructiere lucrate la roată. Marca majoritate provin
din necropolele amintite, d1r mai ales,
din cea mai mare necropolă a dacilor
liberi din toat[t aria locuită de ei, cea
de la Yăleni - Botesti, unde s-au descoperit peste 630 mor~inte. Bogata colecţie pc care o deţine muzeul nostru este
cca mai reprezentativă.
Adăugăm la acestea marca varietate
a obiectelor de pcdoabă, printre care
mărgele din sticlă, os, corali, ceramică,
pandantive - căldăruşă din fier şi bronz,
cercei din filigran de argint, aplice, fibule,
ace şi alte obiecte de pcdo<1.bă.
Cneltele din os, ceramică, fier, bronz
şi piatră completează gama largă a
acestui gen de piese cunoscute şi folosite
de populaţia locală, care a fost, în permanenţă, în strâns5. legătură cu populaţia
din Provincia Dacia, fiind receptivă la
procesul de romanizare la care 2. luat
parte efectivă. Legăturile cu ci,·ilizaţia
nmană sunt evidente cu toate urmele
descoperi te prin săpăturile noastre, dar
mai ales prin obiectele de import şi
tezaurele de momde romane.
Utima sală de la parter, cea de a opta,
cuprinde un frumos material descoperit
relativ recent într-o necropolă din sec.
IV d.H. de la Săbăoani, prima din zona
Y(1ii Siretului. Printre piese remardm
o mare varietate a ceramicii: vase Lorcan,
căni, castroane, ulcioare, pahare, amfore
romane de import, precum şi multe
obiecte de podoabă sau ustensile: m[1rgele, pandantive, piepteni din os, cata-
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Fig. 5

rame din fier, bronz ş i argint , ace, pint eni. etc. Remarcăm, de a emenea, un
frumos tezaur de monede romane de la
sfârşitul sec. IV d.H. descoperit la Traian
s i Săbăoa ni.
· În ultimele două vitrine, din această
sal~\., sunt expuse câteva obiecte aparţi
nâEd celei de a doua jumătăţi a milen iului I d.H. Este vorba de cele două
brătări din bronz din sec. VI - VII ,
d es~operite la Secuieni, o cataramă din
bronz de factură bizantină , din aceeasi
perioadă , precum şi alte câteva pies~,
m ai ales c eramică, din secolele VIII XII - descoperite la Săbăoani, PoianaDulcesti , Aldes ti , Vr1leni-Botesti etc.
P ri~a sală 'd e la etai este' des tinată
prezentării începuturilor oraşului Roma n,
prin expunerea unor ma terial e desco}Jerite la cele două ce tăţi - cetatea de
lemn şi pământ ş i Cetatea Nouă a_Rom anului - cea de piatră .
Cel mai vechi monument al R omanului ;
-consemnat în documentul din 1392, d a t
d e Roma n-Muşat , este cetat a de pământ:
Di spărând fă ră a l ăsa po s te rităţii a ecât
o sl abă tradiţie , li p~a unor mărturii docum entare ulterioare documentului aminti t,
a înlesnit, încă din cele mai vechi timpuri ,
confuzii între cetatea construită pc 111.alu.b
stâng al Moldovei şi Cetatea Nouă , zidită
p e 1n2Jul stâng al Siretu lui , de Ş t efa n
cc Mare.

Cetatea de pământ sau Cetatea Muşa
cum este astăzi cunoscut ă în literatura i storică, construită pe malul stâng
al vechiului curs al apei Moldovei, unde
se afl ă astăzi Parcul Zoologic ş i Muzeul
de Şt iinţel e Naturii , avea o formă de
potcoavă, fiind constru it ă din pământ
ş i lemn după principiul palisadelor, cu
construcţii de lemn interioa re pentru
apărători. Pentru consolidarea şi apă
rarea palisadei a fost adosat construcţiei un val de pământ. L1. r ândul ei,
apa Moldovei, care trecea pe la piciorul
pantei, servea ca u n ideal sa nţ de apă
rare. Intrarea in cetate se făcea p rintr-u n
turn de lemn situat în partea de nord,
construit în aceeasi mani e ră ca si palisada
ce tăţii.
'
'
D in punct de vedere t hni c, aceas t ă
cetate · se deosebes tc fundamental d e
celelalte constructii militare moldovene
cu care este co'ntemporană, ea fiind
am enajată din lemn ş i pă m ânt în vreme
ce celelalte, mai exact cele de la Sucea va
şi Neamţ , erau făcute din piatră l egată
cu mortar. Pla nul si tehnica de construcţie ale cetăţii de '1a Roman îşi găsesc,
cu uşurinţă, rădăcini mai vechi în spaţiul Europei răsăritene . Toate acestea
su nt marcate în expoziţie de pla nuri
şi fotografii , al ă turi de facsimilu l docum entului din 30 martie 1392.
tină

11

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetările arheologice efectuate au
dus la concluzia di fortificaţia m:uşatină
a avut o perioadă foarte scurtă de funcţionare.
Lipsa unor urme de incendiere,
care să demonstreze sfârşitul cetăţii,
cât, mai ales, prezenţa aproape generală
a amprentelor bârnelor, care alcătuiesc
palis.:.da, arată că cetatea, după ce-şi
va fi îndeplinit rolul pentru care a fost
făcută, a fost demolată, iar lemnăria
f Jlosită la alte lucrări. Ceea ce este sigur
din acest punct d~ ndere este faptul cft
părăsirea fortificaţiei s-a prcdus chiar
în prima parte a d::,mniei lui Alexandru
cel Bun. în locul ci apar locuinţe ale
orăşenilor, datate cu monede din prima
emisiune a domnitorului Alexandru cel
Bun.
Primele 6 vitrine ale acestei săli adă
postesc numeroase urme materiale descoperite la această cetate, din care se
remarcă o frumoasă ceramică cenusie,
lucrată la roată şi decorată, prin starn'pilare, cu motive de semne gotice, fiind
atribuită unei populaţii săseşti sau unei
garnizoane ce apăra cetatea, de origine
săsească. De remarcat este faptul că
oraşul Rom2.n deţine cea mai bogat~gamă de asemenea piese, din toată ţara
şi chiar dintr-o m2-rc zonă a Europei.
în expoziţie este prezentat cel m,:i
frumos exemplar, din acec'..st:'t categoric
de ceramică <lin toa t2- tara, fiind ,or La
de o eci.nă, destul <le m'are, cu gura trilobată şi decorat[: cu motiw deja amintite.
Ceea. cc este interesant şi singular,
totcdată, este faptul cft cercct2-rilc efectuate în împrejurimile Romanului au
dus la descoperirea a numcro,ts<· Yase
de acest tip, este ,:<leYf'.w t d"t decorul
diferf:; dar destul de puţin, forma lStc
însă i<lenticft, unde chi.lr în cuptoare
de ars ceramicft, cec.i cc <l ·monstre, 1.zii
că erau confecţionate în zon~-- Cde mai
multe au fost descoperite la Trai.111,
Brc:.d si Tftmăseni. t·nelc cxcrnplarL' ~unt
şi din' pastft 'rcşic-cf,r[mizie.
Tot din !-CC. XI\" şi începutul celui
urmfttor sunt prezentate în expoziţie
şi alte frumo2_~-e matcridc desccpcrite
în Roman şi împrejurimi, dintre care
se rernar6 un frumos cercel <lin ;:rgint,
d-~ influrnţ{t Liz,rntină, d;scopcrit la

Să băcani, unicat în cultura mcdicYală
a Mo!dJ,·ei, ceramică, obiecte de pod::,c:.bă, unelte si teracotf1, care demonstrează un ni,:cl destul de ridicat al
populaţiei din aceastr1 zonă, d:ică ne
gâr.dim cft aceste sobe erau făcute în
locuinţe de tip bordei, în aşezări rurale.
Ce.t d~ <'. dou2. cetate a Romanului,
construită la câţi,·a km <le Roman, pe
malul Siretului, ave;,, un fort initial de
formă_ drcptunghiul<1.ră, prevăzut 'cu ziduri exterioare gro2-~e d-~ 4-4,5 m si
c1 ,·ea, pe colţuri şi la rniilocul la tu rilo~,
bastioane circulare, cu un şanţ de apftrare cu cscarp::t şi contr2.escarpa zidită
sub forma unui perete.
Canstructia (l'.n 1466 este amintită
d: un <loc{1ment <lin _16 septembrie, în
c.:-.rc P<1.nul Oantf1 (Oancea) este pomrnit
ca primd pârcălab al acestei cctă ţi.
Intrare,'. se fr.cc pc latura de est, cu
ajutorul unui b;:',stion preYftzut cu c2-pc.:-.n;i_, peste care oe arunca pcdul ce facca
accesibilă piitrur.derc,1 în cetate.
Pentru a rezista pc terenul nisipos,
Cetatea ::-.;ouă a an1t, la baza fundatiei
o ingenioasă construcţie din lemn ~ub
forma unei reţde sau grătar, coborâtrt
în pânz.1 fre2.tică şi fixată pe piloni de
stejar, o parte din ei prezenţi în vitrinele
,:cestei sali.
În anul 14"76, în timpul campaniei
d: la Ri.zboieni, cetatea a fost distrusă,
prin inccr:diere, dt' că trc turci. Refacerea
ci se va prcducc în anii 1483-1484
câr.d se ,.dc_ugă o nouă curtină exterioară,
înconjurntă <le z:duri de aceeaşi grosime
şi pre,·2.zute la colţuri şi pe mijlocul
laturilor de turnuri semicirculare, iar
pc latura <le ffd, mai usor de Cffalada t
l!n putnnic turn <lrLptunghiular, întreag;
construcţie fii1:d înconjurată de un ~.mţ
mz,rc de "p;irare în care era a bă tu tr1
apa Siretului.
Cetatea lui Ştefan cel Mare, de la
Rcman, era o fortrireaţă inexpugnabilă,
în jurul căreia îşi Ya strânge domnitorul
armatele în ultimii ani ai domniei, când
Ya lupta cu polonezii. Ea a rămas martoră
a numeroase evenimente din istoria ~Ioldowi, pânft în anul 1673, când, in timpul
domniei lui Dumitrascu Cantacuzino din
ordinul turcilor, este incendiată, o 'dată
cu celelalte cetăţi ale Moldovei.

12

https://biblioteca-digitala.ro

Numeroasele piese descoperite a1c1
prilejul săpăturilor
arheologice ceramică teracotă, ghiulele de tun din
piatră, plumb pentru confecţionarea vârfurilor de săgeţi, obiecte de pcdoabă etc. însoţite de o bogată gamft de
fotografii de şantier sau planuri, impresionează publicul vizitator. La acestea
se ;-,daugă. expunerea unui frumos tablou
a lui Ştefan cel :Mare, executat la Viena,
de pictorul bucovinean Epaminoncla
Bucevschi, la comand'!. episcopului l\klchisedek Ştefănescu, după evangheliarul
de la Humor, în 1883. Tot în această
sală sunt expuse şi câteva pietre fasonate
provenite de la ancadramente d:: uşi şi
ferestre de la Cet.>.tea Nouă a Romanului.
Cea de a dcua sală de la etaj cuprinde
o gamă var;ată de obiecte descoperite
la şantierele arheologice d~ la Săbăoc:.ni,
unde a fost cerecta tă o biserică din sec.
XIV - XVII si un cimitir din aceeasi
perioadă, care' au d3.t un mare volu~
de obiecte, precum şi de la Tămăşeni,
Traian, Bra.d, Roman, Aldeşti. Sunt
prezente şi numeroase documente originale sau în facsimil, care vorbesc de
istoria acestor locuri în sec. XV - XVI.
Printre ele se remarcă mărturiile referitoare la prezenţa domnitorului Mihai

cu

Viteazul la Roman, în campania clin
1600, prin câteva documente emise aici
s"u prcZli1ţa unui zgr2.fit pe un perete
din incinta bisericii episcopale, cu numele
domnitorului.
În cvmrrclc 1 ~i 4 d,, la etaj sunt expuse
m2.rturii documentare, m2.i ales fac~:imile,
fotografii şi unele o biectc d _, ceramică,
mc t;,.l s2.u sticlr.., care vorbc~c ele vi2.ta,
în Tecial, a or;~~ului Rom;·_n în secol~le
XVII - XVIII. Printre de remarcăm
un frumos ~c;.nm arhieresc provenit de la
bi::;erica armeneasd., diferite obiecte· de
cult din argint sau ;-,_ramf1 etc.
S?Ja 5 cuprinde câteva mfrturii ale
ewnimcntclor d·~ m,;.re însemnătate din
prima jumătate a sec. al XIX-lea prin
expunerea unor ame folosite în aceastft
pc'rim di., documente privi1~d revoluţiile
d~ la 1821 şi 1848 la care este prezentă
şi populaţia zonei Romanului, activitatea unor personalit~.ţi, mai ales clerici,
ca, d~ pildă, Dosoftei şi \'cniamin Costache, care au fost episcopi de Roman etc.
Sala 6, cea mai mare şi mai impună
toare, este, prin ea însăşi, un document
2.l celei de a d'.)ua jumătăţi a secolului
al XIX-lea, prin frumoasa pictură murală,
restaurată de curând şi prezentată la
începutul acestor rânduri.

Fig. 6, Mărturii ale
începuturilor oraşului
Roman în epoca medievală
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O prezentare generoasă a documentelor care vorbesc de participarea romaşca
nilor la cele mai importante evenimente
ale sfârşitului de secol al XIX-lea printre
care, realizarea Cnirii de la 1859 la
care Romanul, prin Comitetul Cnionist,
dar şi prin prezenţa unor personalităţi
care susţineau actul Cnirii, şi-a adus
o mare contribuţie. Sunt m2.rcate, printre
altele, câteva embleme 2.le acestei lupte,
cum ar fi, Stejarul Cnirii, Piaţa l'nirii,
unde s-a dansat hora la 1859, cele câteva
personalităţi legate de
această luptă
din Roman - V. Alecsandri, M. Kogăl
niceanu, Ion Ştefănescu - Românul, Alecu Russo, Ion Vasile Le,·ărdă, Costin
Brăiescu, Dimitrie M.:i.tcaş, Ion Ionescu
de la Brc>.d etc. Cele câteva obiecte originale legate de activitatea ca domn
c>. lui Alexandru Ioan Cuza, ca de pildă,
un scaun cu emblema familiei, unitf1ţi
de măsură din acea \Terne, diwrse alte
obiecte, vin să întregească imaginea despre
1upta pentru unire.
În această sală este marcată, destul
de pregnant, activitatea rornaşcanilor
privind lupta în Războiul pentru Independenţă din 1877-1878,
contribuţia
cetăţenilor, precum şi lupta celor câteva
regimente din Roman pe câmpul bătă
liilor din Bulgaria.

Alte câteva mărturii privind dezvoltarea oraşului sunt prezente în expoziţie,
printre care apc>.riţia unor ramuri ale
industriei, prima cale ferată din Moldova
şi prima gară CFR, dată în exploatare
în 1869, Liceul „Roman-Vodă", Spitalul
Precista Mare, apariţia iluminatului public, precum şi o bogată activitate culturală dusă de un grup numeros de personalităţi romaşcane, printre ei episcopul
Melchisedek Ştefănescu şi Ion Ionescu
de la Brad.
ultima sală de la etai, cea de a şaptta,
prezintă dezvoltarea economică a ora~ului la început de secol XX, apariţia
fabricii de zahăr, la 1900, a Arsenalului
Armatei şi 2. altor unităţi, mai mari sau
mai mici, industriale. Cea mai bogată
activitate este legată de contribuţia oraşului Roman la primul război mondial,
atât prin regimentele cu care a participat
la această confruntare, cât mai ales,
prin câteva personalităţi romaşcane, cum
ar fi comandorul C. Popa, de la care
avem câteva obiecte foarte frumoase
expuse şi câţiva eroi, care şi-au făcut
datoria, pentru realizarea României Mari,
Expoziţia se încheie cu cele câteva mf1rturii despre prezenţa romaşcanilor la
prima conflagraţie mondială.
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EXPOZI'flA „AMBIEiXT liXTERIOR rRBAX DIN TRAXSILVA~IA
SECOLELOR XVI-XIX"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VIORICA GADIUELA POP

E

xpoziţia

a încercat în chipul cel
mai complex (atât cât materialele
au permis) să creeze sau măcar să sugereze
interioare reprezentative pentru viaţa
urbană transilvăneană în secolele respective.
Exponatele au fost alese din diferite
muzee din Transilvania (Muzeul Naţio
nal de Istorie a Transilvaniei, Muzeul
Naţional de Artă Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Judeţean
Tg. Mureş, cu referire specială la buna
colc>.borare cu d-na Johanna Bonis. Muzeul Memorial O. Goga din Ciucea,
Muzeul Gherla) după o prealabilă cunoaştere şi selecţie, urmărindu-le pe acelea care dădeau rele\'antă unui stil sau
altul, dar care erau în' 2.cclaşi timp şi
de Yolumc si dimensiuni mai reduse,
pentru a se 'acomod;,. spaţiului expoziţional pe care-l aveam la dispoziţie.
În dorinţa de a da mai multă sugestivitate si intimitate cudrelor create, am
renunţa't la o anume rigoare muzeog1afică prin eliminarea etichetelor pc piese,
numind doar stilurile si secolele cu titluri
mari pc panouri; în ~celaşi timp, micile
piese de artă decorativă (argintărie, ccramicf, faianţă, porţelan, ceasuri) au
fost expuse în vitrine (care le asigurau
de altfel şi securitatea), plasate în afara
compoziţiei interioarelor, dar cu referire
stilistică la acestea, căci astfel de obiecte
agrementau şi altădată, cc1 ·şi acum,
orice interior, ca o mândt:ie a doamnelor
case 1.
Subiectul expoziţiei mi s-a părut interesant pentru că locuinţa, ca arhitcc-

tură şi aranjament interior, reprezintă
importantă sursă de informaţie asupra
vieţii urbane, în cazul de faţă din Tran-

o

silvania,

dându-ne a:,tfel posibilitatea
culturii si artei din acest areal
geografic în cont~xtul european, căci
societatea de aici, fie că a importat, fie
că a creat piese în ateliere proprii, s-a
acomodat modei europene, căci a vrut
să fie şi a fost în Europa.
Coordonatele temporale între care am
încadrat expoziţia a fost secolul al
XVI-lea, când în Transilnnia începe
o perio2.d1 de înflorire a Yieţii urb2nc,
determina tă de creşterea prosperi tă ţii
păturii orăşeneşti, şi a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, în măsura în
care această perioadă, destul de clectică
de altfel, oferă unele piese de o reală
încadrării

execuţie artistică.

Secolul c>l XVI-iea este o pcrioc1,dă
în care decoraţia în lemn ocupă un rol
deosebit în ornamentarea mobilierului
de orice gen, fie cu caracter liturgic
(strane, uşi de sacristie), fie piese ce
mobilau interioarele citadine (fig. 1).
Masa cu ladă, cel m2.i ,·echi wstigiu
pe _care l-am inclus în expoziţie, este
datată 1538 şi face parte dintr-o serie
de şapte piese similare dlate în patrimoniul Muzeului National de Istorie a
Transilvaniei, dintr~ care două mai sunt
de!. ta te 1555 şi 1597. Aceste tipuri de
masă_ w ladă la care_ udăugăm şi tipul
de masă leagăn, deşi au o funcţionalitate
bine definită şi au fost crea te în primul
rând în acest scop, sunt în acelaşi timp
şi un pretext de realizare artistică. Chiar
1.5
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Fig.
-dacă

cu ochiul cnt1c de ,.stăzi, aceste
piese par mai degrnbă încadrate culturii
„populare" (a nu se confunda cu cea
„ţărănească"), ele au însemnat pentru
vremea respectivă şi pentru spaţiul geografic unde s-au creat şi răspândit, i.m
mobilier aşa-zis „aulic", în măsurc.1 în
care patriciatul, din al cărui inteiior
făcea parte, reprezenta pătura înstărită
a orăşenimii.
Ceec1 ce se impune a fi subliniat este
unitatec1 stilistică a lucrărilor de acest
gen, atât ca formă arhitectonică, care
este gotic târzie, cât şi ca decoraţie,
relieful plat sau Flachschnitt-ul desfă
şurat cu acurateţă pe lăzile acestora,
purtând, ca viziune conceptuală, tot
amprenta tradiţiei gotice. Tratarea mai
liberă, însă, a ornamentelor şi apariţia
unor motive tipic renascentiste (blazoane
simple ce încadrează anul sau embleme,
tlori cu mai multe petale lucrate într-o
manieră mai naturalistă), ne determină
să înscriem aceste piese în perioada de
tranziţie de la gotic la Renaştere, când
ascendentul gotic este mai evident, dar
se manifestă tot mai mult tendinţele
noii orientări rena.scentiste.
Tipul acesta de masă răspândit în
Transilvania secolului al XVI-lea nu
reprezintă o manifestare specific transilvăneană (deşi piesele noastre sunt lu-

erate de meşteri locali), nu înseamnă
deci un fenomen izolat, ci se înscriu
unei întregi c>rii culturale europene.
Optând pentru un lemn de esenţă moale
care se preta decoraţiei în Flachschnitt, cu ornamente mai leiere, naturaliste, mensatorii transilvăneni se ataşează mcdelelor central-sud-europene, adică spaţiului Alpilor şi Carpaţilor, incluzând Germania sudică, Elveţia, Tirolul,
Austria, Ungaria. De altfel însăşi denumirea de Flachschnitt este sud-tiroleză.
Cele două scaune ce anturează masa
provenind tot din vechea colecţie a
muzeului ardelean, sunt donatii ale lui
Kimn Geza, om de stiintă 'transilvă
nean, fost cancelar aulic. Ambele piese
sunt copii de secol IX ale unui gen de
mobilier de şezut răspândit în renaşterea
italiană a secolului al XVI-lea, asa-numitele „sgabelli", scaune cu spătar înalt
şi îngust, bogat sculptat, ce se spriiină
pe două panouri mai distanţate în partEa
inferioară, de asemenea sculptate.
Ca orice imitaţie, cele două piese tind
să
depăşească
canoanele originalelor
printr-o abundenţă decorativă ce dovedeşte deja un gust baroc.
Primul dintre ele este sculptat şi
pictat de Kemeny Vilma din Eliseni
şi datat 1877, aşa cum reiese din inscripţia în limba maghiară, şi, în afara incon-
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Fig. 2

testabilci valori artistice, piesa suscită
si un interes istoric. Acesta este datorat
~rmorialului familiei Kemeny plasat în
iJorţiunca ce surmontează spătarul, într-o
prezentare iconografică de ansamblu asemănătoare cu stema principelui Transilvaniei, Ioan Kemeny, aşa cum apare ea
pe rewrsul talerului emis în 1661: într-un
scut cu talpa în acokd;i., un cerb în
poziţie rc>.mpantă, cu steaua şi luna Crni
Nou, timbrat de un coif cu vizieră si
'
lambrechini.
Celălalt scaun, al cărui spătar este
lucrat prin traforare, sculptare şi pictare,
nu este datat, dar aparţine aceluiaşi
sfârşit de secol XIX.
:-;i aici este interesant scutul de blazon
de ' formă triunghiulară în care este
pla:;ată o stemă de familie, un leu heraldic
în poziţie rampantă, care poate fi o
formft simplificată a armonialului familiei Gvulai, cu care Kuun Geza se înrudea prin mama sa Gyulai Konstantia.
:Hai apropiat de modelul original
este un cheson, tot de secol XIX, (Muzeul Memorial „O. Goga") care se înscrie
rn.ii fidel canoanelor de secol XVI, perioadă când apai:e obiceiul oferirii dotei
nupţide de cufere. Aceste „cassonc"
nu au numai un mesaj simbolic, marital,
ci dc,·in şi r,iese cu mesaj artistic (fig. 2).
Dupf1 cum am spus, această piesă
se conduce după nişte parametri asemă1,:, tori originalu 'ui renascentist atât în

ceea ce priveşte supleţea arhitectonică
(atât cât permitea acest...gen de mobilier),
cât si ca ornamentică, care nu sufocă
piesa'. Din lemn de steiar, de formă
paralelipipedică, aşezată pe picioare antichizante în formă de labe de leu, lada
are parte;,_ frontală sculptată în meplat,
întreagc>. compoziţie fiind încadrată într-un
cartuş cu un gust deja baroc. Mergând
pc ideea motivisticii floral-vegetale, aceasta porneşte dintr-un buchet central
în vrejuri curbilinii terminate în volute.
Decorul, în totalitatea lui, dă o notă
de eleganţă rafinată, deloc ostentativă
piesei, impresie completată şi de brâul
de ove, atât de tipic toscan care înconjoară pe trei laturi partea ei inferioară.
M,~i grosier este motivul ce flanchează
cele douft extreme ale părţii frontale,
o combinaţie între frunza de a.c„nt şi
scaete.,
Tr<'.nsilv.::.nia, care în cursul secolului
al XVU-lea s-a arătat reticentă faţă de
barocul care cuprindea ţările Europei
occidentale, trăind încă în nostalgia Renaşterii, cu atât mai mult îşi va prelungi
experienţa anterioară, revigorând tradiţia renascentistă.

O piesă deosebit de agreată în interioarele secolului al XVII-lea este cabinetul, mobilă de lux încă din secolul
al XV-lca, intrcdusă prin intermediul
maurilor şi destinată păstrării giuvaerurilor.
17
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Cn astfel d~ cabinet a fost prezent
în expoziţia noastră, el făcând parte
tot din colecţia lui O. Goga.
Construit din lemn de stejar şi arţar,
este arhitectonic dominat de forma echilibrată şi simetridi, rigoarea acesteia
fiind compensată de abundenţa decorului
intarsiat şi în Flachschnitt etalat pc
fiecare din părţile sale.
Casetele create prin departajare verticală, de colonete sculptate, scmiangajatc
şi parţial canelate, conţin compoziţii
decorative intarsiate, de sine stătătoare.
Caseta centrală are ca motiv un decor
vegetal ce se proiecteazft printr-o arcadrt
sub care este plasată o femeie în costum
de epocă. Casetele laterale înscriu, tot
într-o 2mbiantă arhitectonică, câte un
personaj călar~, în poziţie rigidi, doar
atitudinea mişcată a cailor şi vegetaţia
ce completează scena a tcnuează sta tismul cadrului. Alt tip de moti,·, cel lucrat
în Flachschnitt, sunt arabescurile ordonate şi distribuite dupi't o rigoare geomeşi

trizată.
Piesă

d: Renastcre târzie, cabinetul
pare a fi opera {mor ebenişti germani,
căci această artă a intarsiei <le plTSJKCtivă a fost practicau în epocft cu suveranitate d,~ meşterii scd germani. De
altfel ace,t tip de cabinet poart;">. drnumirea de cabinet „D' Alhrn:·.guc".
O casetă de o factnri't spccialft . este
o lădiţă „catosa" lucrat~ iot în intar~ic,
dar, d·_, data acc,,sta, în knrn sunt încru~-

tate motiw florale de sidef şi alamrt
în formă de arabescuri, colturilc sunt
protejate de lucrături de alami't, întreaga:
piesă ducându-ne cu gândul la lumea
maură.

C:i ultime piese de Renaştere târzie
am expus două scaune cu braţe, mml
din colecţia noastră, celălalt de la Tg.
~Jurcs.
Sc~unul nu a sen·it întotdeauna comodită tii conversa tiei; în evul mediu era
un ;tribut al /angului social, stăpânul
casei beneficia de această onoare, scaunul
său fiir:d mai înăltat. Si mai
târziu
înălţimea, forma spătaruiui şi bogăţia
ornamentală reflectă situaţia social;t a
proprietarului.
Fotoliile noastre sunt o continuare
a progr2mului decorativ ..1 secolelor
XV - X\'I, invenţia formală a secolului
X\'II reducându-se la detalii de decor
sau compoziţie.
Prelungirea în Renaştere?. târzie ;\le
"şa-numitelor „caquetoires", piesele no;,, ..
tre au rrnunţat la rigidifate;1 şi mo11urncntalit2.tea acestora, au spfttarul mai
collorât, sunt îmbrăcate în piele, astfel
încât de de,·in mai confortabile şi mai
flexibile.
Osatura din lemn bine afirm;,_ tft conccndă în ambele no;,strc c;1zuri, dco;cd)iri
apar la prelungirile G:drdor superioare
c:rc cc terminf1 fie în Yolnte, fie în
capete ck putti, decor care k dft o notft
de i1~dn-idualitate, 2.cccntuatf1 şi ele cd
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al spătarelor: bordură de !,.mele ce anturează fie volute dispuse în X-uri. fie
o casetă în care este trecut anul 1682.
Acest din urmă exemplar se presupune
că a aparţinut lui Telcky Mihaly, cancelarul principelui Apafi Mihaly.
Probabil piesele în discuţie, decorate
prin cusături, med <le decorare frecwn t
în Transil\':-.nia, trebuiau să fie opera
unor meşteri autohtoni, posibil chiar
<le la curtea principelui Transilvaniei,
cel puţin în cazul scaunului lui Telcky,
sau a unor meşteri anabaptişti germani
de la \'inţu de Jos.
Tot lui Apafy Mihaly ~c parc dt i-,i_
aparţinut şi pendula muzicală centrat;\
pe panoul ce se refcri't la Renaştere,
decorată cu personaje în ipostaze tipic
renascentiste, la care se adaugă alte
atribute ale acestui stil, motive vegetale
si simboluri, cum sunt făcliile încrucişate, panglicile înnc<latc sau cornurile
abundenţei .
Cele d mă spătare

de scaun, cc gardeazii
ceasul, sunt bogat sculr,tatc cu sirene
şi heruvimi ale căror figuri păstrează
încă fizionomia renascentistă, dar cu o
usoară tentă barocizantă. Primul este
d~tat 1690, cel de al doilea 1698.
În fine, nu pot încheia comentariul
perioadei! renascentiste fără a aminti
o rem.i.rcabilă pictură flamandă (ulei
pe lemn), înfăţişând-o pc Elisabeta, ducesft
de Brnbar.t, în costumul spaniol d,, la

sfârşitul secolului al XVI-iea şi începutul
celui următor, lucrare a unui pictor

anonim, tablou aflat în patrimoniul muzeului nostru si restaurat de doamna
Doina Mândrea \Ie la Laboratorul Zonal
din Cluj.
Dacă Renaşte rea cu pri n<le, în ceea
ce priveşte apetenţa societăţii din Transilvania pentru acest stil, doui'1 sccok,
în schimb secolul al XVIII-ka sufcri't
schimbări stilistice mult mai
rapide,
unele stiluri durând doar 20-30 <le ani.
De aceea secolul al XVIII-iea l-am
departajat în două curente stilistice c~L·ntiale: barocul si clasicismul.
' După cum •~.rn arătat, Tr.:nsih·;rnia
a manifestat în secolul al X\'ll-ka o
rctinere fată de noul stil, barocul, care
se' impune~ în apusul Europei, totuşi
spre mijlocul acestui secol se constată
un proces de barocizare a limbajului
decorativ renascentist. Vor exista la
un moment dat cele două stiluri, trecerea la noul curent petrecându-se aici
cu mai multă prudenţă decât în ţările
Europei vestice, arta transil văneanft mentinându-se la nivelul echilibrat a ceea
~e s-a numit baroc orăsenesc. Aceste
tatonări vor persista până la începutul
secolului al X\'IIl-lea, când, desprinsi'l
de sfera levantină si consolidânau-si
locul ce îl ocupă în o~bita central eur~peanft prin intrarea în Imperiul habsburgic, Tr2.nsih-,,n:a ,·2. adopta barocul,

Fig. 4
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ţa te, prin fi zionomia celor doi mascheroni
creează consolele braţelor, par mai
degrabă de influe nţă italia nă, poate chiar
venetian ă.

ce

To't în manieră rocaille este sculptat
paravanului cc e talează, pe
mari de matase, frumoase brod erii , fie cu pă.unul în cartuşu l central,
fi e cu motive florale, în cele adiacente,
întreaga comp o ziţie fiir.d compusă în
tonuri pl ăcut armon iz2.te.
T2.bernacolul este o pi esă predilectă
în interioarele secolului al
III-lea
clin Austria, Slovaci?., l'ngaria şi Transil vc>.nia. Confectiona t din diver e esente
de lemn , cel m~i 2.desea nuc si răd ăci~ă
de nuc, paltin sau palis,rndru', acest tip
d _ piesă are p~rtea frontală plină de
m i şc~re, prin alterm. nţa suprafeţelor plane
cu cele ondula te si sunt decorate mai
ales prin benzi şi · intarsie, acel „ Laub
und Bandelwcrk" , at ât de specifi ce aşa
numitului „barcc terc zi2.n".
Deşi nu di spunem de o piesă în mărin e
natural ă, 2.m suplini t această lipsă printr-o
miniatură c>. părţii superioare a unui
2stfd d tabern~col, alcătuită dintr-o
serie d ~ ser tăr2.se care anturează nisa
ce-i conferă si ' numele. Cunoscută 'si
sub numele de ;,comptoir", acc::i.st5. mobilă
ş i cadrul
suprafe ţe

x,

Fig. 5

pe atunci stil oficial 21 Curţii de la \"iena
,~i în tot cazul barocul transilYi ncan.
{·a fi de o factură mai rn bră, \"a a vca
tcndin ţe de implificare a formelor , i
Ya fi marcat de mcd elclc lumii germane
(fig. 3).
Ceasul cu oclu, care de mină interiorul
baroc din cxpozitie, es te din stejar masiv,
cu corn işă put'ernic profila t:>., colţuri
aplatiza te, iar ca motive clomin2.nte întâlnim bc. ncl :i. în volute şi rozeta, sculptate
în mepk.t . Pie a este datr. tft 1755, are
o alură provinci ală, fiind cu siguranţă
lucrarea unui mester 1.ra nsilv" nean, care
-a lttsa t influenţat d modelele germane .
Tot de prown i e nţă local~., deş i mult
mai bog2.t sculpt a t ă , mai des cu motive
vegetal-florale, este şi o m 2.să pro\·enind
de la l\f uzeul din Gherla, pi e să care-şi
va fi a \"U t c dinioa ră locul într-u n castel
sau con2.c de vân ă toare . Ipoteza efte
sustinută de m: d alioa nele intar_iatc pe
blatul mesei, care prezint:.1. diferite scene
alf' acestei îndeletniciri.
în schimb cele două scaune „cncoignure" din colectia lui O. Gocra, cu motive
rococo sculptat'e pe tot c,l<lrul cc bord ează spătarul ş i şezutul, ambele tapi20
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mini,~turală era dcstinat;'t pttstrării unor
giuvaieruri sau medicamente si putea
însoţi proprietarul în ciHă torii. '
În sfârşit, pentru a completa cadrul
primei jumătăţi a secolului al :X. VIII-ka
am combinat o mică panoplie, din arme
de foc (pistoale de argint filigranat,
puşti de vânătoare cu scene de gen din
os şi fildeş, corn de praf de puşcă decorat
prin incizie) care însoţeau dtădată nobilii
la vân?.toare, sau erau arme de paradă.
Clasicismul, ce acoperă mai ales ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea,
am încercat să-l ilustrez prin piese grupate atât după modalitatea de decorare,
cât şi după mediile sau influenţele care
se fac simţite în ansamblul pieselor.
Renunţând la compoziţiile decorative
frivole şi ameţitoare ale stilului Louis XV,
clasicismul orientează din nou gustul
spre antichitatea greco-romană de la
care împrumută o serie de clemente
geometrice (meandre, ove, denticuli, caneluri, ,.rais au cornr"), ornamente florale varia te care acompaniază frunzele
de acant şi nufăr, de laur sau măslin
folosite ca ghirlande sau vrejuri şi atribute
rustice sau sentimentale (panere cu flori
şi fructe, ncduri în cocardă, tolba cu
săgeti sau torte cu flăc::.ri).
în' priYinţ,i. ;.partcncnţti la un curent
sau altul am prezentat pentru c1cest
sfârşit d i.! secol XVIII trei grupaje de
piese ce răspund gustului epocii (fig. 4).

nuanţă francczft mi ~c par cele
fotolii, din lemn aurit, cu picioare
canelate, braţ e terminate în ,·olute, care
se racordează la şezut prin console dec-orate cu frunze de acant , cu muluri, mcandre şi monticuli cc bordeazft pftrţilc
tapiţate.
·
De aceeaşi sorginte este şi o 111 2.suţă
ovală pentru lucru de mânf , plasatft
între cele două fotolii, lucrată în lemn
de trandafir, decorată în spiritul clasi-cist. cu panglici înnodate „a ruban",
medalioane perlate ce încadrcazi. busturi
de femei, toată compoziţia degajând
elegantă si feminitate.
La fel 'de gracile sunt şi cele două
piese din lemn de paltin peste care s-a
aplicat un strat de anilin negru: un
birou cu manşon semicilindric din lamele,
care în momentul tragerii sertarului,
declanşează un resort ce permite rularea
storului lamelelor într-un sector de glisare posterior mobilei, şi o masă cu aripi
rabatabile, o asa-numită „Pt:mbroke"
sc1u „Breakfast 'table". Decoraţia din
alam~;- înta.rsi2. tă şi aramă aplicată,
constând din împletirea de atribute sentimentale (arcul şi tolba cu săgeţi), trofee
militare (torţe în flăcări, trompete, scuturi), ciubucele practicate în canelurile
picioarelor, urmează canoanele clasiciste.
Făcâr:d parte cu siguranţă dintr-un interior feminin, cele două piese aparţin
stilului ~şa-zis „Boulle vienez" răspândit

De

două
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Fig. 8

la sfârsitul secolului al XVIII-lea ş1
început~! sec. XIX.
În sfârşit, cea de a treia categoric,
reprezentată printr-o mid'i. comodă cu
colţuri aplatizate şi o masă simplă, cu
picioare în muchii drepte, subţiate spre
bază, ilustrează penetrarea în Transilvania a stilului iosefin numit şi stilul „Zopf",
din ultimele două decenii ale secolului
XVIII. Masa merită o atentie deosebită,
căci blatul ei prin peisajul' arhitectonic
creat prin intarsicrea diferitelor esenţe
de lemn, ne duce cu gândul la lucrări
ieşite din atelierul lui Johannes sau
Leonhard Bauemfeind, austrieci de origine, care şi-au desfăşurat activitatea
la Sibiu pentru guvernatorul Brukenthal.
l"n alt segment cxpoziţiom.l l<.m consacrat primei jumăt2.ţi a secolului al
XIX-lea cu cele două stiluri care l-au
dominat: pe de o parte Empirc-ul. care
a cuprins întreaga Europă, în variante
locale, dar care urm~.u îndeaproape originalele franceze, şi Bicdermeierul, care
a fost caracteristic mai ales lumii germane.
Empirc-ul încheie orientarea clasicistă
de la sfârsitul secolului XVIII, constituind şi apogeul acestei tendinţe. Dacă
ne referim la perioada s::. oficială, această
orientare a cuprins do~'..r câţiva ani
(1804-1815), dar într-un sens mai 12.rg,

Empirc-ul a început în2.inte, încă din
Director;i.t, şi a persistat în saloanele
c>.ristocrc>.tice europene şi după restaurarea Bourbonilor.
Mobilierul 2.cestui stil neoclasic are
un caracter monumental, robust, dominat de linia dreaptă şi forma cubică, cu
ornamenta ţie d? bronz cc preia motive
din repertoriul greco-roman şi egiptean,
s2.u decoruri cu mesaj simbolic imperial
~i atribute militare (fig. 5).
Apărută încă
în intcrioarel_e Louis
XYI, tipică în Directorie, psyche sau
„grand miroir a la psyche", este o mobilă
foarte <'-greată în Empire. Piesa cu rnre
am vrut să ilustrăm acest gen de mobilier are pe o parte oglindă, încc.drată
de o ramă decorată cu ghirlande curbilinii, rozete şi palmete, iar pe revers este
fixat sub sticlă un ecran din atlas verde
oliv, pe care este brodată, în tonuri
pastelate, o casoletă decorată cu brâie
cu meandre greceşti, din care se revarsă
o abundenţă floral-vegetală.
Alături de „psyche", în perioada primului Imperiu, este răspândită şi aşa
numita, ,coifteuse portative", oglindă mică
batantă, fixată între doi montanţi prin
şuruburi care-i permit înclinarea convenabilă. Ornamentele, minuţios realizate, fie ele florale, antropomorfe (putti
înaripaţi), zoomorfe (fluturi) sau simboluri militare (torţe şi fascii) urmează
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îndeaproape repertoriul stilistic al eporn
imperiale.
După cum am arătat, mobii:~rul Empi1c
accentuează
triumful formelor cubice,
asa cum reiese si din arhitectonic;, secret~irc-ului plasat' în acest ambient. Sobrietatea piesei este estompată de ornamentica în bronz caracteristică stilului:
şiruri de ow, frunze de ~:cant, torţe
cc se deschid din panglici înncd3.te, iar
lateral doi montanti două canefore
cariatide cu figuri ~egroide drapate î1~
veşminte antice purtâgd pe cn:ştct coşuri.
Interiorul Empire este completat ele
un sc.:un r,liant de inspiraţie 1omc1.nă,
"sella curulis", asa-numita "se dia Dc!ntesca" şi un ceas 'de perete domim!t de
un vultur (simbol imperial) cc ţice în
cioc c~dranul ceasului.
Influentele stilului Louis XVI si
Empirc s~' conjugă în Bicdermeier. Stil
prin excelenţă burghez, Bifdermcier-ul
îmbină spiritul economic bazat pc moderaţie şi modestie cu bunul gust, creând
interioare clare, simple şi practice, în
care decorul mobilierului va fi sintetizat
la maximum, el constând mai ales din
fibrozitatea lemnului folosit, îndeobste
furnir de r~dăcină de nuc si unele moti'vc
florale sau geometrice int~rsiatc (fig. 6).
Măsuţele (ca cea expusă, cu bkt oval
şi picior central alcătuit din curbe şi
contracurbe), anturatc de scaune (cele
<le faţă au spătar în evantai cc aminteşte vechiul motiv al palmetei) vor
deveni locul predilect al conwrsaţiilor
de salon; sccret::>.ire-urilc, unele mai greoaie, altele mc1.i simple şi feminine (exemplarul nostru aparţine acestui gen) vor
fi numeroase în interioarele epocii, căci
este vremea confesiunilor şi a jurnalelor
intime. De pe piesa noastră nu a lipsit
porte-plume-ul, presse-papicr-ul sau căli-•
mara, ce subliniau. utilitatea si intimitatea unui atare mobilier. Vitri~a, în linii
simple, cu un motiv geometric intarsiat
cu multă discreţie, etala cu eleganţă
argintăria, faianţa şi porţelanurile, cc
completau fericit un ambient al epocii.
Un ultim grup:i.j de piese l-am pus
sub semnul odihnei, al popasului, aranjând în jurul unei mese rustice de: secol
XIX scaune cu spătar traforat, copii
după originale de secol XVII, de ase-

menea un blidar în care am expus farfurii
de cositor, mojare, fier de călcat, încălzi
tor de pat, cancec de ceramidt pictatrt,
expunerea prelungindu-se şi pc panou
pnn vase de aramă şi ceramică tot de_
secol XIX (fig. 7).
Tot acestui interior am considerat
potrivit a asocia şi c.louă piese de secol
X\'III, aparţinând aşa-numitului baroc
rustic (o realitate deloc de neglijat într-o
seric de provincii ale Imperiului habsburgic). Este vorba despre un c.lular>,
pictat, cu cornişă nercgulatrt şi puternic
profilată, cu uşi tot curbate şi pictate_
cu motive baroce, chiar rococo (cochilia)
şi o ladă de zestre având tâmpla decorată
cu trei cartuşe cu profilaturft în relief,
pictate, cele laterale cu motivul „urcio-_
rului italian" plin de flori, iar cel central
dominat de un peisaj rustic. În partea
interioară a capacului este o inscripţie'
în limba germană, cu conţinut simbolic,
marital, alături de care este trecut numele
meşterului Michael Hay şi anul execuţiei
1788.
Am delimitat expoziţia de două garnituri de salon din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, perioadă când s-a
acordat o totală libertate industriei mobilierului, de aceea piesele sunt greu de
încz..dra t stilistic.
Prima dintre ele (fig. 8), aparţinând
:'.\Iuzeului din Tg. Mureş, parc să fie o
prelungire a Boulk-ului vienez, cu o
abundenţă de plăcuţe de sidef şi filete
de alamă intarsia te, care creeaz;i şi motive
florale, totul pc o arhitectonică în care
linia curbată se combină armonios cu
suprafeţele drepte. Este o mcd:t a epocii
folosirea sidefului în decorarea pieselor
d? mobilier, asemănă toarc încrustaţiilor
de pietra disra, ce amintesc de mozaicurile
florentine si care îsi are cu sigurantă
origine;,. în' Extrcm~l Orient.
'
în aceeasi manieră este ornamentată
şi cca d~ a 'doua garnitură de salon (Muzeul National de Istorie a Transilvaniei) (fig'. 9) lucrc1.tă în lemn de abanos
şi care prin construcţie face referire la
Renasterea târzie a secolului al XVII-lea.
Spăt~rele celor cinci piese au încadrate
în rame de lemn plăci de majolică, ilustrate cu scene istoriate din romanele lui
Walter Scott, scene anturate de inscripţii
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https://biblioteca-digitala.ro

în limba engleză, cu numele romanelor
şi a personaielor, d~ asemenea ÎtY colţul
fiecăreia dintre plăci întâlnim numek
l\Ioyr Smith, probabil al ilustratorului
ceramist. Am atribuit aceste piese epocii
victoriene, căci cavaleri în armuri sau
veşminte de epocă, femei animate de
sentimente tandre sau pătimaşe, atmosfera de teatru, de epopee s2.u roman,
aşa cum se degai;t ea din romanele ]ni
Scott, reprezenta epoca medievalft în
ochii societă tii secolului al XIX-lc;:i.
Aceste roma~e ilustrate erau Fortuncs
of Nigel, Fair lvlaid of Perth, Bride o_!
Lammermoor, Old Jlortalitv, G!!,' Jla1111ering, Heart of Jlidlotlti,111. În expoziţie au m;,.i putut fi z.dmirate
şi câteva covoare care dtf.<lată impc<lobeau pen:ţii locuinţdor, pf,strând căl
dura căminelor, puteau acoperi mese
sau lăzi, sau puteau fi aşezate direct
pe padiment.
Pentru covoarele orientale existente
în Transilvania s-?. încetătenit denumirea
de „covoare d~ Transil {·2.nia", ceea cc
ar putea duce la concluzia cft ele erau
lucrate de artizani locali. Este ins;t
vorba de covoare anatoliene importate
aici din Turcia de către nobilimea si
orăsenimea înstărită, care le agreau c~
elemente esenţiale în arta amenajării
interioarelor. Pc d~ o parte ele erau
apanajul aristocraţiei, pc de altă JJ?.rte,
începâr..d cu miilocul secolului al X\'I-ka,
le găsim în bisericile reformate ca acoperitoare de strane, tot ale unor persoane
din societatea înstărit[t a oraşelor.
Importate la început d~ negustori
din Transilvania, îndeosebi saşi, şi din
'fara Româneasc5., din secolul al XVII-lea
comerţul cu covoare începe să fie efectuat
prin comi,anii greceşti, fiind trecute mai
cu seamă prin vama Braşov, oraşul
percepând în loc de taxe vamale, chiar
covoare.
Covoarele <lin patrimoniul nostru se
încadrează în special tipului cu nişft
dublă, cromatica este destul de variată,
pn:dominând roşul, albul, galbenul, albastrul, toate culori naturale şi în tonuri

calde. Motivistica este preponderent geometrică, sau vegetală stilizatrt şi mai puţin
simbolică (mă gândesc la covm1rele de
rug2.ciune).
Cum arătam mai sus, vitrinele pla~atc
în afara interioarelor, referitoare insă
la acestea, au etalat câtev;1 pic~e de
argintftrie cu motivistică rc-nascentistft
s:'.u barocă, unele prcdusc d~ import,
altele transilvănene (se ştie d Clujul,
a fost un important centru al orfe\Tarilor), obiecte de sticlă, uncie pictate (cum
este flaconul datat 1695). vase habane
de o facturf1 şi o cromatică mai sprcială
(crc-ate d·:.! habanii veniti J;i Vintu de
Jos din I\Iora,·ia), s::i.u 'cositoare intr-o
gamă variată de forme, prcduse ale
breslelor transil\'ănene, în m:~rc \'ogă
b secolele XVI - XVIII în mediul urban
transfera te ulterior în cel rural.
· '
F2.ianţa şi porţelanurik ele o bunft
factură, cu mărci de manufacturft (Ginori,
Alt Wien, sc1u cele de Herend pictate
în a tclierele clujenilor Sestak şi Fischer),
au ocupat, de asemenea, un rol important în economia expoziţiei.
O ultimă categorie de exponate, prezenta te pentru prima oară publicului, au
fost gravurile ce ilustrează scene de gen
cu personaje mitologice re;i.lizate după
picturile Angelicăi Kauffman, scene de
interior cu personaje în costume de epocrt
din timpul Revolutiei franceze chiar
dat2.tc 1n9, c2.re îl 'au drept gr~vor pe
Dujardin, şi marinele, cu corăbii si
poduri aruncate peste canale, gravate
de Brustoloni după picturile lui Theodorum Viero.
Mai este de rem2.rca t o tapiserie cu
scenă de interior neoclasic, cu personaje
feminine cu coafuri montate si vesminte
de epocă, realizată după o pi~tură a lui
Baillv din 1791.
Pdn ace;i.stă expoziţie am dorit să
ne 2.dresăm nu numai specialistilor, ci
în general publicului doritor 'de artă
şi frumos, care cu bucurie să pătrundă
în intimitatea interioarelor de altădată,
expoziţie de la care să plece mai bogaţi
sutleteşte şi, de ce nu, cu spiritul mai
împlinit.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A:\GHEL P.AlEL

pune sub semnul
rolul informativ-formativ al muzeului, indiferent de prcfilul său, înseamnă să îi refuzi acestei
instituţii de cultură dreptul la existenţă. Activităţile cu publicul constituie elementul de bază care face ca
muzeul să aibă personalitate, să fie
viu: în afara dialogului permanent cu
oamenii, nu poate exista muzeu.
Un element important care facilitcazft
acest dialog este expoziţia didactică.
Ea se adresează tuturor categoriilor de
vizitatori, dar în special, tinerilor fiindcă
aceştea trebuie informaţi şi educaţi. Pen-

A

nega

sau

întrebării,

a

astăzi,

Figurine de la Cârna (jud. Dolj), epoca bronzului

tru ccleLltc categorii - maturii şi \·{trsta a treia - muzLul, în general, est-~
un loc de rememorare a unor fapte şi
date, de tr;'tiri crnotionale si de destindere. Dar, expoziţia' didacti~ă prin faptul că prezintft elemente de Lază ce sunt
cuprinse în programa de studiu a ciclurilor şcolare poate interesa pc orice
persoană care doreste să-si amintească
sau să-si consolid~ze an{imite cunostinţe primite în şcoală, fie pentru cultura sa generală, fie pentru a putea fi în
măsură să îi ajute pe ~colari în însuşi
rea unor date şi fapte. Este cazul părin
ţilor, învăţătorilor, profesorilor, bunicilor şi a unor persoane, altele decât
cadrele didactice, care acordă mcditatii
sau supra veghează elevii în proces~l
învăţării şi alcătuirii temelor.
Dar termenul de didactic nu trebuie
restrâns numai la acele expoziţii care
ilustrează segmente ale programei scalare. lJacă o expoziţie transmite, la' un
anuf!li~ nivel şi în_tr-o formă uşor perceptibilă, un anumit număr de elemente
legate de dezvoltarea societăţii umane,
a stiintei, artei si culturii, ca arc un
pregna~t caracter' didactic. Pentru a fi
mai usor întelesi, încercăm să cxcmplific5.m: · o e~po~iţie privind modul de
realizare a ceramicii din cele mai vechi
timpuri şi până în prezent, explicitând
sistfmele de modelare, ardere, ornamentare, reliefând varietatea formelor etc;
o expoziţie despre clasici ai literaturii
uninrsale surprinzând momente din viaţa lor, indicând principalele opere literare create, mesajul acestor opere şi
contribuţia lor la dezvoltarea literaturii,
25-
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în general; o expoz1ţ1c privind evoluţia
iluminatului - de la focul din peşţcrih:
locuite de omul primitiY, la opaiţ ş1
torţă şi pân;i la lfcmpilc cu Yapori de
unor gaze; o expoziţie rdcritoare la C\"CJluţia, în timp, a unui biotop natural,
cu toate implicaţiile cc le dft naştere
atât pentru om cât şi pentru animale,
păsări etc. Asemenea expoziţii au o
puternică amprentă didactic;\ chiar dacă
publicul nu o sesizează.
Din păcate, expoziţia didacticft este
până în prezent doar un deziderat dczb[ttut în cadrul sesiunilor anuale de
pedagogic muzeală. ~i aceasta pentru că
ca se leagă organic de o operaţiune extrem
de importantă dar dificilft: reprofilarea
unităţilor muzeale. În momentul de faţă,
peste 60%, dup;i opinia noastră, din
muzeele ţării ar trebui reprofilate. Nu
se mai poate continua cu existenţa
unor expoziţii cu o structură tematidt
impusă în urmă cu 10-15 ani. Operaţiunea de reprofilare nu înseamnă schimbarea conţinutului unei vitrine, nici reformularea unor texte sau reîmprospă
tarea graficii. Ea presupune o schimbare
tematică totală, în strânsă corelare cu
profilul tuturor unităţilor muzeale din
zonă sau de pe arii mai mari (judeţe,
provincii istorice, zone geografice). Cele
mai Yizatc, priYind reprofilarea, sunt
expoziţiile şi muzeele de istorie. Aceasta
fiindcă au fost decenii în sir tinta unei
uniformizări tematice (pe ·b.,;a „tematici cadru") şi completarea circuitului
<iin paleolitic şi până în contemporaneitate.
Expoziţiile didactice pot asigura muzeelor un public permanent (şcolarii),
posibilitatea organizării unor acţiuni cu
publicul şi permit realizarea unor expoziţii de bază sau temporare pe o tematică diversă, în funcţie de patrimoniul
deţinut de fiecare muzeu în parte .
. ~Jnii ~peci~lişti cred, probabil, că expoz1ţ12. didactică este un fel de cabinet
şcolar ceva mai mare, baza lui constituind-o planşele, hărţile, fotografiile şi
textele cât mai multe si mai detaliate.
Nimic mai greşit! O expoziţie didactică
înseamnă, în primul rând, piese originale bi- şi tridimensionale, hărţi inedite,
-şi în al doilea rând texte cât mai puţine.

Dacă ne este permis să
aşa: O expoziţie didactică

ne exprimăm
trcb1tie să fie
o „ilustrare în relief" a temelor mari din
pr~grama şcolarâ.
In condiţiile de azi, când şcolarii
au acces la mass-media, 1mag111e':
statică nu mai reprezintr1
pc11tru e1
nici un interes. Adăugăm şi faptul că
ilustra tia manualelor scalare este de o
foarte 'slabă calitate. Jlersonal am realizat la câte\'a clase liceeale un mic experiment. La o lecţie de istorie privind
dezvoltarea economică ~ Urilor remânc
în secolele XVII-XVIII,' am prezentat
un set de fotografii color cu obiecte
realizate de meşteri rcmâni în epoca
respectivă. Elevii au privit imaginile
f5.ră a face vreun comentariu sau a-si
manifesta un interes pentru o piesă di;1
setul de fotografii. Imediat le-am arătat
un lacăt de secolul al X\'11-lca din colecţia personală. Brusc clasa s-a animat,
obiectul a trecut din mân5. în mână,
a fost cercetat şi au început întrcb2.rile:
Şarpele

fantastic,
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marmură,

sec II- li! e.n. Tomis

Si g iliul ce l mare, I lui Mircea ce l
de un a ct ce datlază din 139 1

l lă trâ,, ,

a târnat

Cum se deschide? E ste confec ţionat dintr-o s in g ură bucată de m etal ? S , g5sesc
multe ase menea piese ? etc. Într-o altă
îm prejurare, ilu s traţi a din manual redând o a rmură medieva l ă, dcsi am
com enta t-o, nu a avut nici un cc~u . În
s ~himb, un vâ1 f de săgeată, ros de ru gin ă ,
di n secolul al XV-lea a fost privit si
pipăit cu pi oşen i e, ca pe un lucru , aproap~,
ireal. D e ase menea , între o reprodu cere
fas tuo asă şi o mică şi neclară fotografi c
or i gin a lă, elevi i s-au oprit cu mult m a i
mult ă a te nţie la fotografic.
Pornind de la aceste câteva exem ple,
pc care le-am calificat modes te, trebui e
!--1 se înţelea gă că şcol a rii , indiferent
de ciclul pe ca re îl pa rcurg, au nc, ·oic
să Yadă ş i chiar să at i ngă obiecte au tentice din domeniul istoriei, biologici, geografi ci, li teraturii , educaţ i ei civice etc.
D ~ aceea, m enţionam m ai sus că unul
din clem entel e determina nte ale realizării expoz i ţie i didact ice îl co nstitu ie
patrimoni ul. Nu orice muzeu di spune
de piese originale care să îi pcrmi t ă ilu strarea m arilor capitole ale progr;i rn ci
şcol are sau fi e ş1 dou ă-tre i segm ente
ale aces teia.
În cadrul expoziţ i e i didactice tex tele
trebuie reduse la per iodizftri, titl uri clc
capitole ş i expli caţi i ale obiectel or d in
vitrine sau .e pe panouri. R est ul de
t exte se gă se sc în m anu:ilele şcol a re care,
din pă cat e , în ultimii a ni su nt pli ne de

supratitluri , titluri de l ecţii ş i de capitole,
de o multitudine de citate, trim iteri
la alte tex te, cu note la su bsol etc. D e
aceea , muzeograful trebuie să opereze
cu cât m ai multe obiecte si sft evite
text ele generale, de caract~rizarc sau
care oferă date suplimentare faţ;t de
manual.
Cn alt aspec t lega t ele rcali z~.rca cxpozitiei didactice îl re prez i nt ă spatiul si
m~dul cum acesta es te utili zat . '
'
Atunci când se porn eşte la rea li zarea
cxpoz iţi e i didactice trebu ie anali za t ă situaţia genera l ă
a in s tituţi e i muzeale,
respectiv a expoziţiilor: o e xpoz i ţ i e didactică perman e nt ă ş i o expozi ţi e de
bază pe o a numită temă sau o expoz iţi e
d id act i că pe rman e nt ă în soţită de u n anumit număr de expoz iţ ii te m porare tem atice, de a nve rgură, bazate pe originalit a tea patrimoniului. Ş i într-un caz ş i
în cel ăl alt , spaţ iul ex poziţional se împarte: o parte pentru e xpozi ţ i a didactică
ş i o alta pentru celelalte expoziţii (de
bază sau temporare). CredEm că pentru
F ilă

c u de legaţ ii oraş ului Deva
a lu a parte la Marea Adun a re Naţio 
Română de la I Decembrie 19 18
de

Cred enţi o nal

a uto ri zaţ i
ua lă

Credentlonal.
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Costume si uniformă
de epocă __.: 1840- 1900
expoz1ţ1a didactică trebuie rezervat un
procent de până la 50% din totalul spaţiului afectat expoziţiilor. Ceea ce prezintă iarăşi importanţă, este ca partea
afectată expoziţiei didactice să nu fie
un spaţiu de trecere astfel ca vizitatorii
să fie obligaţi să-l parcurgă - volensnolens.
Structurarea şi amenajarea expoziţiei
didactice muzeografii trebuie să le gândească si
, să le realizeze în asa
, fel încât
expoziţia să ofere un cadru uşor adaptabil pentru desfăşurarea unor tipuri de

acţiuni

cu publicul: lecţii, sirnpozio:me
tematice (şi de ce nu, chiar sesiuni de
cornunicf.ri), evocări, sărbătorirea u:1or
date, evenimente sau personalităţi, minispectacole terna tice.
Desigur, marele public nu va perc-:pe
expoziţia didactică sub această formă
ci ca un demers expoziţional muzeal
cu o tErnatică mai largă. În acest ~•ms,
nu este necesar ca el să fie avertizat că
are de a face cu o expoziţie cu un scop
bine determinat: de fapt, cât trăim
învăţăm, mai mult sau mai puţin sistematic, mai mult s,,u mai puţin deliberat.
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EVIDENŢĂ •

c:oNSEiffARE • RESTAL'HAUE

RE,-•H'AL"R.\REA l"XEI C\SCHE1 E {:E .l AP.\RT[\TT
COLOXELL"LrI ALEXAXDRL" IOAN CTZ.\,

ELEXA PAXAIT-PinAr. ,rc:nm (I-IE(HEillTA

cum· este cunoscut, <lcmnitoDrnluprtCnirii
din 1859 face parte din

m[tnunchiul de personalitftţi istorice care
au lăsat posterităţii o bogată moştenire
materială şi spiritual[~. De la Alexandru
Ioan Cuza s-a pftstrat o zestre imprcsiona1~tft nu numai prin semnificaţia ci,
ci ş: prin varietatea categoriilor de mărtu
rii: arhiva, ordonată dupft 1912, în
câtL-,·a zeci de mii de dosare pf1stratc în
Biblioteca Academiei Române!, piese <le
mobilier, obiecte personale, bunuri cu
carL· naţiunea l-a omagiat pentru înfăp
tuirile sale, clădiri care l-au gftzduit la
Iasi, Bucuresti, Viena, sau în care s-au
în~heiat, în 'prezenţa ilustmlui bărbat,
acte de mare interes pentru noul stat
carpato-danubian, cum este de exemplu
palatul sultanal DOLMABAHCE <le pc
Bosfor. Din punct de vedere muzeistic,
cele mai cuprinzătoare loturi <le obiecte
cc provin de la Alexandru Ioan Cuza
si familia sa se află tezauriza te la Iasi
şi Bucureşti, fără a fi mai prejos cokc:ţiile de la Ploieşti, strânse cu profund:\.
căutare de către prof. N. Simachc, fost
director al instituţiei.
Din categoria pieselor ieşene face parte
si cascheta conservată si restauratft în
laboratorul zonal din l;si.
Apartenenţa indubitabilă se dcgaFt
<li1· înscrisurile de evidentă ale muzeului 2 ,
iar semnificaţia, dincolo' de consideraţiile
generale, se impune de la sine, departe
de noi dorinţa de a face biografia domnitomlui Cuza, care şi aceasta se lmcurft
de o listă destul de bogată 3 • Totuşi,

câtc\·a repere le gândim necesare a1c1
s1 ;,_cum.
· Alexandru Ioan Cuza, descendent al
unei familii boiereşti atestată re la 1638,
s-a 112.scut la 20 martie 1820, ffrft ;_1 ~c
rutca preciza localitatea: Bârlad, Galaţi,
Huşi . Dupft instrucţia şcolari't făcutrt la
Iaşi, a freC\'entat cursurile unor umverPiesa înainte ele restaurare
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sităţi parmene. Înainte de a prinde
drumul capitalei franceze, tatii.l si:'tu,
Ioan Cuza, obtinuse a ,·izul în scnnn
celor doi fii ai săi la oaste. Se cuno'"stl'
faptul că la 8 februarie 1837, Akxamlru
Cuza devenea cadet. Este prima dapii.
a contactului cu profesia os t;'. şc asc i:'t pc
care o va încheia prin dtmisic, în 1840.
După o dt mnă ernluţie în judecătoria
de Covurlui , ca pârcftlab al jude ţului
dunărean, al oraşului Galaţi, tânărul
revoluţionar paşoptist revine în armati:'t
la 16 martie 1857, ca sublocotenent.
A urmat cca mai galopant;1 cre ş tere în
grad cunoscută în cadrul oştirii, la 24
aprilie 1857 locotenent , la 28 aprilie
căpitan , la 3 mai maior 5 . Acesta era
rangul o s tăşesc când şi-a dat rii.sun i"' toarea demisie din 24 iunie - 6 iulie
1857, incriminând poziţia antipa triotic[t
a protectorului său, Nicolae Vogoridc.
Dup8. anularea alegerilor trucate, acelaşi N. Vogoride îl avansează la gradul
<le coloncl 6 şi din 12 scphmbric 1858
ca_ ajutor al hatmanului miliţi e i ~Ioldove1.
În timpul pregătirilor istoricului cn nirnent din ianuarie 1859, Alexandru
Ioan Cuza era comandantul ostirii din
Moldova . El va fi ales la 5 ' ia nuarie
1859 demn al Moldovei, fOrnind de la
rangul de colonel. Din ordinul de zi , prin
care i se conferea competenţa de ajutcr
al hatmanului, rezultă că proa spătul
colonel era „ de lăncieri", deci de cava.lcrie.
Tot ;,.cel mijloc de YCac, XIX, este
animat g.e tranform2.ri pc toate direcţiile, printre care şi aceea ce pri,·ea armata . Până în 1835, trupa de infanterie
a n1sese aceeasi unifo1mă cu cavaleristi i8
Apoi , s-au s~parat. Pe de altă parte:
dacă după 1831 a fost puternică influenţa uniform ei ruse şti, după mijlocul sec.
XIX se va adopta moda „ ala fra11<;aise",
;1.~~Em entaU\. cu_ clemente naţional e spcC1f1ce9. Era mai kjeri\., mai modern i:'1 si
mai es te tică .
·
A c\'Oluat şi s-a pcrfectionat jurisdictia
militarii., ca re reglementa' nu numa i ti,;uta , ci şi condiţiile folosirii acesteia . 'Astfel , prin poruncii. clcmnea scă , în 1857
se st_ipula obligati,·itatca ofiţe ril o r aghiotanţi de a 1~urta casci:'t cu pana ş numai

la marea ţinută 10 sau la Ştabul Oştiriill_
Se pare că uniforma care i-a fost cea
mai dragă lui Alexandru Ioan Cuza a
fost cea de colonel, deşi cu prilejul întâlnirii cu sultanul la DOLMABAHCE ,
din motive de prestigiu naţional , e I
purta uniforma de general de di vizic12 .
Cascheta de la care am pornit şi
despre care vom continua, face parte
din uniforma aceluia cc va întruchipa
în persoana lui , C nirea zisi:'t şi „cea Micii"
a
oldovei cu Tara Româneascf1 . Ea
arc multiple valenţe cu referinţe la pcrsonalita tea purtă torului , dar şi la e,·olu tia ostirii române în momentul moderni~ării 'acesteia . Este ca atare si mai
regretabilă starea precari\ de degradare
în care se afla piesa, în timpul depunerii
ci la Laboratorul zonal de restaurare
1esean.
'confecţionată din piele, tăbăcită vegetal, fe un suport de fetru, piesa avea
marginile întărit e cu carton şi-n interior dublatft cu piele de culoare rozroşcat, croită în zigzag, având în vârful
unghiului orificii prin care tncea preCascheta înainte <le restaurare

30

https://biblioteca-digitala.ro

babi l , un şnur , ce fix a cascheta de cap.
D eci, în compon e nţa obiectului au intra t
trei m ateriale di stincte : pielea, din culori
si ca lit ăt i diferite, cca Ex teri oa ră de cui'oa rc ne~gră şi m a i grosier prelucra t ă,
cea din interior de cu loa re roz-roşcat,
su bţ ire ş i fin p relu c ra t ă - fetr u ş i ca rton.
D e-a lungul an il or, pielea cc aco pcr;\
suportul, datorită fenom enului de îml>fttrânire na tural2., a ~ufe ri t o ,cric de
modifică ri atât in structur;t (fibr;1 de
colage n) cât ş i în co mpoziţ i a ~ ubs t a nţl'l or
d_e gresare introduse în timpu l fabri d rii

1•:

l

; ~a

!

- .·'•

• l

't- •'

.~

;;•.:,

L a tura

•

••

dreaptă

a casc hte i

CI.

P rocesul de îm bl'tt rânirc s-a accelerat
datorit;\, cond i ţiil or de păstrare , înt r-un m ed iu cu U.R. o sc il antă cu o
at mo sferă
poluatft de praf ş 1 gaze
(CO 2 SO 2 ).
În cond iţii de l'.R. cresc u tă, SO 2 din
m ediu l ambiant s-a combin at cu a pa
rezultând H 2 SO 4 cc s-a acumul at în
piele, conferindu-i un aspect u scat , sfftrâmicios, rigid. D etermin a rea pH-ului
a indicat cifra de S,20, dec i o ac iditate
crescut ă cc vine în sprijinul celor sp use
anterior.
La accentuarea deter i oră rii ch imi ce,
fiindc ă as tfel de dc tniorare este, a co ntribuit ş i o inte rven ţi e făcută empiric .
Astfel pentru ca obiectul sft arate
d in punct de vedere es tetic m a i b ine , a
fo st pensul at cu „S igm aro m , acope rindu-i în felul acesta patina nobilft ş i
murdăr i a. Aces t preparat chimi c care se
sol vrt în acetonă, dacă pc m om en t a
con ferit piclei un :i spect pJrtcut, foarte
repede a produs deshidrata rea ci. Pielea
s-a usca t foart e mult, s-a fragmentat,
fra gmentele fiind prin se între ele cu
sârm;\, ca re corodându- se au accent uat
şi m a i mult deteriora rea chim i că.
P c pă rţile lateral e ale caschetei au fo st
m ontate ni ş te accesorii m etal ice, ca re
prin ~orod~rc au . produs d ist rugerea pi clei ş1 a fetrului. . Aceste zone a u fost
înl oc ui te cu carton ş i pc! icu liza te cu
„Sigmarom" pentru integrare cromatic;t
şi aspect estetic.
D ec i, ele o parte şi de alta a ca~chcki
erau zone lipsft de pâsli\ şi piele.
Ob sen·aţ iilc \·izualc ş1 cu lupa, coroşi

borate cu \·a loc! rca pH-ului ne-a u condu :
]a d iagnos ticul de deteriora re ch imi că
co m b i nată cu dete riorare soc iali'i. De
multe or i, omul se clo\·ecl cş t c un du ~ma n
d estul d e puterni c atunc i când intcn ·in e
empiri c. Di agnosticul fii nd stabi li t s-a
fix a t m etodologia ele lu cru .
P entru în~ă turarea murdftr iei, înl:1turarea pel icu lei el e „S igm a rom" s-a u impus, în primul rând, ta mpon ă ri repetate
cu acetonă.
Înd e pă rt a rea murctr1 riei putern ic adere ntă de piele ş 1 rehidr;:i ta rea aceste ia
au necesitat o c ură ţire umedă, cu ap{t
di s tilat ă ş i R 1dix: Saponari ae, plantft cu
propri e tăţi sapon ine, cu rol de ad iti \·,
ce contr ibuie la î ndepă rt a rea murd ft ri ei
pe bazft de grftsi rni. S-a fo]o~it ca tchnicft de lu cru tamponarea cu tampoane
de b um bac um ezite cu c1 pft cl istil aEt.
P entrn îndepărtarea excesului de aprt
piesa a fost t a m ponată cu ;-ilcool et ili c.
L atura st[u1g{L a caschetei
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R estaurarea s-a încheiat prin e tapa
d e gresare a pielei prin tamponarea acesteia cu dressingul folosit l a BritishMu sseum având ca ingredi enţi: l ano~
lină, ceară d e albin e, ulei d e ced ru ş i
hexan.
Astfel res t aurată, piesa reintră în circu itul muzeistic conturând şi m a i puternic personalitatea principelui „cel m a i
iubit ş i m a i popula r după Ş tefa n cel
Mare", aşa cum Alexan dru Ioan Cuza
este a preciat de m arele istoric Con stantin
C. Giurescu.
Cascheta

<lupă

restaurarea lat urii stâng i

Ar fi urmat foz a d e m:u tral iz a re a
pilei, dar , din lipsft d lac tat d e po ta m
nu s-a efectu at.
Pâ la (fetru ) a fost curăţată cu apă
dist il ată şi R adix
aponariae .
Prin umezirea p ielei şi a fetrului, s-a
putu t reda forma caschet-e i cât m ai
aproape d e cea iniţi al ă . P entru păstra
r ea formei în t im pul u scării , s-a i ntroc'.us hârtie d e filtru în interi or.
Etapa urm ătoa re a fost d e reîntreire a zonelor lipsă a fetru lui şi a piclci.
Zonele lipsă d e fet ru z.u fost complet a e cu pâslft de l ână, cc a fost încl e i ată
cu soluţi e d e S 01 0 C.M .C. pentru a a Yea
as pectul fetrului . S-a u confecţ i o n a t fâ ş ii
triunghiul a re p entru zon ele lipsă cc au
fo:,;t a pl ica te cu aj utorul cleiului d e oase,
d l' pro ,·e ni e nţă germa n f1, prl'parat în
f..J ul urm ~ tor: cristz.le d e clei d e oase
au fo t la macera t J 2 h . A d ou :t zi au
fo:,;t fi erte la bain-marine pânft s-a obţi
r .u t un clei de 10~ 0 Zonele lipsă din piele au fo st complct ,, k cu piele d e aceeaşi culoare. grosim e
.,i V.bi circ, aplica tă peste fetru cu clei
di: oase .
Fisu rile au fost r estaurate cu pa!"ta
obţi nut ă d in pulbere de pi~le _şi_ cki de
oase :l pl icată cu pensul a ş1 f111 1satc cu
fil ţui torul.

DIJJLI OG II.\FlE

I. Arhi ·ra lui Alexand ru Ioan Cuza a fost co n fi scată in noaptea de 13/ 14 februarie 186li.
Abia în 19 12, Ion Bian u a primit din partea
ri-ralilor fostu lu i domn prin D .A. Sturdza
însc ris urile respecti ·,e.
2. \l uzeul de Istorie „A l. I. Cuza" Iaşi,
3. Dimitrie Ilol in tineanu, ,. Yi aţa lui Cu za Vodă",
l aşi, 190 4, Constntin C. Giură sc u „Yiaţa şi
opera lui Cuza Yodă", lJu c ureşti , 1966.
4. Constantin C. Giurăscu, op. c it. , p . S
5. Paul Pă l tânea, în „ Cuza Yodă", Iaşi, 1973,
p. 9 1-92.
6. Într-o discuţie purtată de D. Bolintineanu .c u
I\". _Vogoride, acesta i-a sp us: .. Te vo i face
colone l. zise e l , pe Cuzachi nu l-a m fă c ut e u
co lonel?". D. Bolintineanu, op. c it., p. 12.
7. Constantin G. Giuresc u, op cit., p . 69 .
8. Cap. Vlad im ir J odian, Leon Vidracu, Coii t ributii la istoria armatei moderne. Cavale ri a
I ( i821 - 1859 ) , în „ Studii şi m a t er iale de
m u zeografie ş i istorie mi litară", Bu c ureşt i ,
1965, p . 17- 18, 19 4- 1985, p. 23 1.
9 . Horia Yladimir Ştefănesc u , Uniformele şi
echipamentul miliţiei pământene a 1"\Ioldove i,
}848-1859 , în „St udii şi mate1 iale de muze og-rafie şi istorie a Moldo-rei". 17- 18, p. 30 6 .
lll. 11,idern, p . 3 19.
11. .. "Enciclopedia Rom,î.nie i" , Bucureşti, 1933, I,
p . 678.
12. Dimitrie Bolintinean u, op. cit., p . 184 .
u. Reed, R. , ,.Oncient Skins, parchments and
leathers" , Lo ndon, 1972.
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RESTAURAREA PIESELOR IHN PIATRĂ tE ALCĂTUIESC
ORNAl\lENTAŢIA EXTERIOARĂ A PALATULL'I ELISABETA .DLV
BGCUREŞTI

IJ.-\LHNA LICSANDilU

Elisabeta a fost inaugurat
Plaalatul
6 decembrie 1937, în
prezenţa

familiei regale a României, la cererea
fusese construit între anii 19361937, după planurile arhitectului Corneliu Marcu.
Intrarea în incinta palatului se face
pr: sub un portal, pc frontonul căruia
e amplasată emblema casei regale.
Construirea palatului a fost realizatft
relativ repede şi din acest motiv materialele folosite pentru decorare au fost
alese în aşa fel încât să se poată lucra
uşor. Atât difractograma, cât şi rezultatele analitice de laboratoi· dovedesc
că frontonul a fost executat din tuf
vulcanic, material conţinând feldspaţi şi
zeoliţi-specifici rocilor vulcanice - împreună cu minerale argilo-micacee şi
cuarţ până la 3%.
Tuful este o rocă vulcanică cu duritate mică pe scara ::-.fohs, situându-se în
zrtcământ între calcit si fluorină, deci
la aproximativ 3,5°.
'
Proprietăţile slabe ale tufului din punct
de vedere al rezistentei mecanice erau
cunoscu te în acea p~rioadă ; cu toate
acestea piesa e executată într-un astfel
de material ceea ce ne duce cu gândul
la faptul că ca nu a fost concepută ca
un monument-operă de artă reprezentând
o creatie importantă a autorului ci mai
degrabă, ca o comandă de exe~utat
rapid într-un material cc se putea lucra
usor.
'Tuful este în general un material
poros, dar orificiile prezente în bucata
lucrată nu se datorează integral gazelor
prezente în lavă, ci unele ne arată urme
că.reia

fosilifere ce vin sft ateste faptul că este
vorba de un tuf târziu.
Duritatea scăzut;\ a materialului, precum şi porozitatea au dus în timp,
datorită condiţiilor de expunere permanentă în mediul exterior cu climat nefavorabil, la fragilizarca şi, pe alocuri, chiar
distrugerea piesei. Această distrugere s-a
petrecut destul de rapid şi în forme diferite. Astfel, piatra a devenit friabilă, în
timp ajungându-se pe alocuri la dezintegrarea sa totală la simpla atingere cu
mâna; au apărut deosebit de multe şi
,·ariate tipuri de fisuri; unele părţi desfăcându-se sau deteriorându-se complet.
Dată fiind degradarea atât de rapid
survenită, au fost necesare restaurări
chiar la un timp relativ scurt (câteva
zeci de ani) după ce piatra a fost pusă în
operă. Cu ocazia restaurării actuale au
apărut ca evidente mai multe etape de
restaurare anterioare distantatc între ele
in timp.
'
Datorită faptului că toate au avut
loc în a doua jumătate a acestui secol,
deci cu materiale utilizate în mod obisnuit î11 construcţiile moderne, aceste
etape nu pot fi fixate în timp prin analize chimice, la fel nici ordinea lor; tot
ceea cc se poate spune, datorită materialelor extrem de diferite folosite, este
că au fost etape distincte, probabil efectuate cu echipe diferite.
Astfel, într-o parte din fisuri se constată vizual yrezenţa _răşinilor folosite
la restaurare rntr-una dm etape. Aceeasi
r~ş~n?, prob~bil exp~xidică, se găseşte
ş1 mtr-una dm bucaţ1le detasate în mod
natural datorită unei resta~rări ulteri-
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oare făcute cu mortar. Aceasta atestă
faptul că piatr;,,, după. o primft restaurare cu răşinft, datorită condiţiilor de
microclimat şi friabilităţii sale, a crăpat
alături, buca ta rcspecti,·ft detaşându-se
şi pierzându-se. Cu timpul a fost necesară o nouă rcstaurnrc, compictarea respecti,·f, ff1cându-sc de astft dat~. cu mortar.
În această bucatft de completare se
constată prezenţa mai multor componenţi,
care analiz.iţi vizual au trei culori diferite:
- alb, la care andiza chimid calitativft şi cantitativf1 a arătat prezentei covârsitoare a CaO, mortarul 'având {m insolubil de 3,1 %,
ceea cc dovedestc că c vorba de un
mortar usor d~ zidărie, având ca
liant var{il şi ca agregat, într-o
proporţie nu foarte marc,
nisip
cuarţos;

-- bej, a vând drept componentă de
bază CaO în proporţie de 42% (deci
varul provine dintr-un calcar marnos) şi o proporţie de 13% Si0 2 ;
- gri, cu un insolubil de 1,92%, prezintă urmele de ciment Portland
pe seama cărora putem pune de~prinderea naturală, cu forme tipice
ale bucăţii respinse de piatra-mamă.
Acelaşi mortar, având în componenţă
95% CaO, se poate g;i_si la două fragmente ale coroanei ornamentale cc au
fost lipite cu aceasta încă de la executarea piesei. Plasticienii au explicat aceasta prin faptul că cele două fragmente
iesind în afara blocului de bază, nu au
ptitut probabil fi executate din bucata
iniţială, sau a fost mai uşor să fie adău
ga te ulterior.
Difractograma făcu tă ma teri al ului de
bază ne mai arată, de asemenea, prezenţa
urmelor compuşilor ce alcătuiesc cimentul Portland, ceea ce a.testă pe de o
parte restaurarea făcutft cu ciment şi pc
de alta justifică degradarea atât ele rapidă,
ceea ce dovedeşte o echipă de restauratori neprofesionişti.
O altă restaurare, făcuU probabil în
extrem de mare grabrt, s-a constatat
prin urmele de . sp?ia~ă cxistcn~tc în
locurile unde ploal'l ş1 vantul au. pa~run:'
mai greu. V~_ruiala a fost probalnl facuta

Fronton

faţă interioară,

dreapta. - detaliu

iniţial

pentru a uniformiza coloristic întreaga
piesă.

După cum este cunoscut, pc piesele
din piatră apar de cele mai multe ori
atacuri hiologice, situaţie existentă si
'
în cazul de fată.
Analizele bi~logice efectua te în labora tornl Muzeului Satului (optice, la microscop şi stereomicroscop) au arf1 ta t
prezenţa pe piese a mai multor tipuri
de licheni, cum ar fi: Filum Lichcncs
(din clasa Ascolichenes), Graphis Scripta
şi Parmelia Parietina (dm clasa lichenilor crustoşi). Apariţia lor pc o piatră
naturală cxpusf1 condiţiilor atmosferice
este perfect explicabilă, iar preferenţiali
tatea pentru anumite zone ale piesei
(de dimensiuni relativ mari) se <latoreaz2. orientftrii geografice a frontonului;
cunoscut fiind faptul d un obiectiv de
dimensiuni mari prezintă topovaria ţii
de umiditate, cf:dcre a radiaţiei luminoase şi <:xpuncrc eolian[\.
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Fronton fatrt-interioară.
Imagine gl~hală în faza
finală

Atât carenţele de ordin tehnologic
cât şi necunoaşterea sau ignorarea conservării elementare au dus în scurt timp
la degradarea gravă a acestor piese
aflate în incinta palatului. Dată fiind
necesitatea luării unor măsuri de stopare
a acestui proces s-a reliefat ca iminentă
executarea unor lucrări de restaurareconservare, într-un timp cât se poate
de scurt, deoarece s-a estimat că piesele,
aflate în aer liber, în stare de degradare
avansată, nu vor mai putea rezista
rnc1 măcar o iarn1L
S-a considerat mai importantă mentinerea lor în via tă decât lucrul în condiţii total dezav;ntajoase atât punerii
în operă cât şi restaurării în sine. Cu
ocazia curăţirii s-au reliefat şi mai pregnant aspectele acestei necesită ţi ca si
condiţiile dezavantajoase ;,le contra~tului, ce la prima comisie de restaurare
nu apă ruser5. ca fiind atât de complicate. Studiul privitor la necesitatea multiplelor comisii de restaurare pc m :.sura
reliefării unor noi aspecte va fi prczenta t la sfârşitul lucrării de faţi"t.

În urma investigaţiilor a reieşit că
trei dintre piese aveau ca ma terial de
bază tuful vulcanic, celelalte două fiind
din marmură. Drept care, funcţie de
materialul de bază, vor fi tratate în bloc
în ceea ce priveşte restaurarea.
Piesele din tuf erau reprezentate de
un fronton ornamental situat deasupra
!ntrării palatului şi doi grifoni afla ţi
m parc. Toate prezentau degradări multiple constând în fisuri superficiale si de
adâncime, longitudinale şi transvc/sale,
combinate ; multe părţi desprinse complet, _p e . alocuri bucă ţi lipsă. Pe zone
mtreg1 piatra era măcinată sau se distrugea la simpla atingere cu mâna . ln
~ult~ locuri existau supraîncărcări ale
1--nese1 de bază cu materialele folosite în
restaurările anterioare.
Prima opera ţi e a constat în cură tirea mecanică a pieselor, atât de atac~rilc biologice de muschi si licheni cât
şi de praf şi înlă tur;rea, ' în măsu;a în
care s-a putut fii.r/.. a afecta structura si
aşa <le_csebit de fragilii a pieselor, a re~t~ur;.n]or ant_erioa re şi a supraînc ă rcă
nlor cu ma tcn al.
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+

(;rifon dreapta în timpul plombării_ fă lcii inferioare (se ohsen:1 manşonul ) . Se mai pot observa
chituirile de pe aripi ·,rizibilă

Dat fiind z.notimpul - iarnft
piesele nu puteau fi atinse cu ~p;t: care ar
fi avut un dublu efect negativ ş1 anume:
apa pătrunzând în porii mate:ial~tlui î~1gheţa distrugând structura p1cse1 (pnn
cresterea de volum), iar pe de altă parte
obt~ra porii, ncmailăsând lo~ s:i. pă_tr~~dă
rJşina folo~ită pentru co~sol_
1dare ş1 lipire.
Pe toată durata lucrăm piesele au fost
înYelitc în foli e de polietilenă, iar spă
larea s-a ticut cu aceton:i. Din cauza
Jl( rioadd d,: lucru (i~r~a) _ s-a optut
pentru curăţirea mecamca ş~ nu P:nt~u
cea chimică , ce ar fi fost mai uşoara dm
punct de vedere al efortul~i depus,~dar
ar fi trebuit neapă.rat să fie ur~aţa ~e
spălare-ncutralizirc cu apă c-_1stJlata.
S-a renunţat de asemenea Ja once ~ operaţie ce comporta apa, spalarca_ !acandu-se cu acetonă după o prealabila desprăfuire.

După

efectuarea probelor în ceea ce
priveste răsina (s-a folosit răşină epoxidică
ADEPOX AU 14, producător CCPALV
Bucureşti) , s-a trecut la impregnare prin
1

iniectare cu răsină
întăritor (1 : 1) soluti~ în acetonă în concentraţii diierite,
~ergându-sc crescător de la 5%, 10¾
respectiv 20 % .
Fragmentele desprinse cc nu aveau
nevoie de ştift pentru susţinere au fost
lipite tot cu răşină epoxidică_ cu în~;'i.ritor în proporţie de 1: 1 părţi granmctrice.
Completările s-au făcut cu chit având
in componenţft r1"t şină -i- întăritor 1 : 1 şi
praf de piatră .
_
Interesantf.. a fo st tehnologia de lucru,
în cadrul d reia fragmentele autentice
au fost înglobate în chitul completare
a lipsurilor pc locul lor, totul turnându-se
intr-un manson de ipsos protejat de
piesă cu ajut~rul cerii dentare, a hârtiei
si foliei de polietilenă.
' Stifturile Yechi de fier, ce prin coroda;e duseseră la mărire de volum şi
fisurare a piesei, au fost extrase şi înlocuite cu stifturi de inox 0 6-8 mm în
găuri 0 i0 - 12 mm . Diferenţele de di:l;metru se justificr.. tehnologic prin posibilitatea pătrunderii răşinii folosite 1~
lipire, aceasta a,:ând un du'ţ>lu rol po~1tiv si anume : asigură. o mai mare rez1stcntrt piesei asambla te si formează un
ma~son protector între 'ştift şi piatra
poro;să în cazul unei viitoare cât de
mici corodări.
Părtilc total lipsft au fost completate
prin a'samblare cu_ ştifturi_ şi lipire, d?pă
cc fuseseră confecţionate dm chitul avand
componenţa de mai sus..
_
Lipiturile şi completările au fost rectificate mecanic, s-a făcut integrare croma tid în pu11ctdc unde era n_e~esar,
apoi luccrca a fost curăţată de hmsare.
Cei doi Iei de marmură erau mobili
si de aceea au putut fi mutaţi, pe toată
durata restaurării lor, într-un atelier
improvizat în incinta palatului. ~iesele
necesitau curătire, prezentau părţi desprinse ca urn_1~re _a une~ restaurări an!e~
rioarc cu st1ftun de fier, unele bucaţ1
lipsă,' iar 'suprafaţ_a deve_n~se por_oasă
ca urmare a unei curăţ1n anterioare
acide, neurmată de o neutralizare.
După inv~stigcl;ţii, ~-~ !recut la cură
tirea mecamcă s1 ch1m1ca cu Romopal,
t'.irmată de o neutralizare totală prin ~pă
lare cu apă distilată. Stifturile vechi au
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Grifon stânga in timpul
montării părţii

<le

aripă.

desprinsă.

fost înlăturate si asamblarea s-a ffcut
pc ştifturi de i;1?x, cu chitul format
din răsină: întăritor 1: 1 plus praf de
marmu~ă. Completările au fost Hicute
cu acelasi chit care, după întărire, a
fost rectificat mecanic. S-a fflcut integrarea c~omatică _fo_losindu-se alb de zinc
si curăţirea de fm1sarc .
.
' Lucrarea a trebuit preluatft pe perioada de iarnă cu toate consecinţele ce
decurgea~ de ~ici. __ Cons~atăr~lc_ f_niţi_ale,
înaintea mvestigaţnlor ş1 curaţm1, fnnd
superficiale s-a cr~z?t crt se ,:a pu~ea
realiza cu 4 oamem m patruzeci de zile.
Totusi s-a prevăzut probabilitatea aparitiei u~or modificări ulterioare prin existc;1ta în contract a posibili tă ţii întocmirii
um{i act adition,il de prelungire a termenului de predare a lucrftrii finisate .
O da tă cu primele im·estiga ţii s-a observa t că degradările materialului erau mult
mai grave decât la o primii. vizionarf',
iar în timpul curăţirii s-au constatat
sute de noi fisuri, de toate tipurile, ajungându-se ca piesele sft aibft pe alocuri
structura de bazft complet distrusă. . Ue
asemenea au iesit la ivealfi restaur;tri
anterioare, multiple şi detcctuoasc, cc
trebuiau înlăturate. Acestea prcrn puneau un mare volum de mund în pins
în cursul tuturor operaţiilor implicate
de rC'staurarea piesei.
Dat fiind anotimpul s-a renunţat la
propunerile, făcute în comisia de restau-

rare iniţială, privitor la operaţiile ce
incumbau apa, folosindu-se în loc acetona.
O altă problemă importantă a fost
folosirea răsinii, care avea ca timp de
întărire o o~ă dar care, la temperaturile
din acel anotimp, s-a solidificat complet
abia în 48 de ore. Aceasta a dus la prelungirea cu mult în timp a operaţ1il~r
de consolidare, lipire, completare, chituire etc,.
Tot datorită timpului nefavorabil piesele au trebuit învelite pe toată durata
efectuării lucrării, iar restaurarea avansa
functie de toate problemele descrise anterior 'şi de precipitaţiile naturale - în
astfel de zile neputându-se intcrn~ni
cu 111m1c.
Fireste că în asemenea condiţii lucrarea s-a' prelungit, timpul său de finalizare
devenind de 100 de zile în loc de 40.
Toate acestea, creclcm, Yin în sprijinul
ideii comisiilor de restaurare întrunite
şi pe parcurs, sau măcar după operaţiile
preliminare (cum ar fi : investiga ţii
asupra piesei, dar ş1 asupra felului cnm
„lucrează" materialele folosi te pentru
restaurare în condiţiile da te; curăţire
etc.), mai ales în cazul unor lucrări mai
dificile.
Deşi piesele lua te în lucru nu erau
oLiectc de patrimoniu, inwstigatiile si
documentaţia au fost întocmite 'foart~
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Leu dreapta în momentul repunerii
pe
poziţie; înainte de retuşul final

riguros, acordându-se o atenţie deoseacestora tocmai pentru a sprijini
ideea importanţei lor majore.
Analizele nu s-ar fi putut efectua fărft
sprijinul investigatorilor de la Muzeul
Satului, Muzeul National de Istorie si
al celor de la institU:tele de ce1cetări de
resort. Interpreta rea rezulta telor, tratamentul ulterior, au reprezentat colaborarea cadrelor s tiin tifico-tehnice cu isto'
rici şi plasticieni'.
Lucrarea a fost efectuată de: Doina
Darvaş, DalYina Licsandru, Eugen Dăni
lă, Eugen Ioan, Ioan D. Şerban

SUI\I.\RY

bită

In this paper is presented the difficult restoration of five carvings situated in the yard of Elisabeta Palace, Ilucharest-Romania. Three of
them are made of •,ulcanic tufa and the other
two of marble. Ali of them presented complex
damages.
The paper presents the restaration-work, but
also the results of the researches. ln the last part
there is a study of the necesity of multiple restoration analizying committies, which must take
place during the whole restoration-work period,
every opportunity indicating new unexpected
problems. These problems may often change
enough the i nitial restoration technology and the
opinion of the specialists is required.
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COLEq'II e

COLEl.ŢJO\Alll

DOXATIILE „I<'LORICA MA GERU" SI „OCTA \- GHEORGHlU"
PENTRU llrZEUL „P0:\11 - CERXĂ.TESCU" - IAŞI

:\IO\IC\ XA.\ESUJ

crmain
Bazin,
în
G
le temps des mttsc,s,
zeul ca „templ1t în care

lucrarea
defineşte

sa
mu-

timp1tl parl'

suspendat . .. ", muzeele păstrând şi \"alorificând selectiv ceea cc omenirea a
produs de-a lungul secolelor, sub raportul culturii ma tcrialc si al manifestărilor
spirituale. Astfel înţeics, muzeul reprezintă acea institutie unicrt, în care sunt
adunate, clasificate şi p2stratc cu griFt
vestigiile trecutului şi realizările contemporane, pentru a fi transmise şi [enc-ratiilor Yiitoare. DeYenit un adeY;irat lă
~as de tezaurizare a mărturiilor actiYitft tii si crea tiei omului, muzeul simbolizc~ză' respec.tul prezentului pentru trecut şi încrederea sa in ,·iitor.
l-n caz particular al legăturii afla te
în discuţie, un caz cu caracter exemplar
în context muzeografic este doraţia.
Donaţia este generată de intenţia donatorului de a ceda un bun cultural muzcul11i, dar instituţia muzealft poate dobândi calitatea de donator numai din moITentul în care formulcazft acceptul ofici;il al _don2.ţici respecti\"C. Acceptul este
determinat de b;ilanţ;i fa,·orabilă dintre
valoare,>. nominalr1 a dona tiei si surn;1
sarcinilor materiale care rcY.in 1r{uzeulei
ieşind în eYidenţf1 cazurile î11 care ay;,n~
tajele _de ordin· cultur2.l dobândite prev2.lcaza.
Donaţiile „Florica Mageru" si Octa ,.
Gheorghiu", primite la Complc~ui' Na tiorn1l _~Iuzeal - Moldo,·a, pentru Muze~!
,, Porn-C<'rnf1 tescu", fac parte din cate-

goria donaţiilor condiţionate moral, implicând organizarea unui anumit mod
de expunere şi asigurarea unui regim
de păstrare şi conser\"are specific, intcgrândr-se coordona telor educaţionale contemporane.
Dom, ţiile doamnei profesoare Florica
Mageru, nepoata sa ,·;,,ntului Petru Pani,
~unt:
l. Dona tia din 4 i2. nua ric 197 4 ; oferi tf1 Compl~xului Naţional Muzeal - l\IoldO\·a cu prilejul claborftrii proiectului
}luzeului „Poni-Cernătescu", a cuprins
un număr de 778 ·obiecte, printre care:
piese de mobilier, tablouri de familie,
cărţi de specialitate şi belctristicft, fotografii, diplome şi medalii, obiecte personale, 2.pa1atură şi ustensile de laborator c;,.re au aparţinut familiei Pani,
precum şi academicianului Radu Cernă
tescu - obiecte valorific;i.te în expoziţia
permanentă din cadrul muzeului inaugurat la 7 noicm bric 199 I. Lista selecti,·ă a pieselor cc fac obiectul donatiei
mcnţion.ite este redau în cadrul Ane~ei

I. I.
2. Donaţia din 15 iunie 1992, oferită
cu pri_lejul aniversftrii (2 ;1.prilie) a 14
de am de_ la naşterea poetei Matilda
C_ug~er-P?m, a cuprins un număr de
cmo obiecte cu caracter de document
care ~u _a~arţinut familiei Cugler, pre~
lm I etru Pani. (A se vedea Anexa

?r;,1/1

3. Donaţia din 25 mai 1994; oferită
cu prilejul împlinirii ( 17 august) a 100
39
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de ani de la nasterea academicianului
Radu Cernătescu. 'a cuprins obiecte care
au aparţinut familiei Poni, precum şi
lui Radu Cernătescu.
Donaţiile domnului inginer Octav Gheorghiu sunt:
1. Donaţia din 27 februarie 1990; oferită Complexului Naţional Muzeal - .:\loldova, pentru .:\Iuzeul „Poni-Cernă tescu",
a cuprins un număr de treizeci de obiecte,
care au aparţinut familiei C.V. Gheorghiu.
Lista selectivă a obiectelor dona te este
redată în cadrul Anexei II. 1.
2. Donaţia din 25 mai 1994, oferită
cu prilejul aniversării (25 octombrie)
a 100 de ani de la nasterea academicianului profesor chimist C.Y. Gheorghiu, a
cuprins zece obiecte cu caracter de document. (A se vedea Anexa II. 2).
Procedura de donaţie în cazurile discutate a parcurs mai multe etape, conform legislaţiei în vigoare. Oferta a
constat dintr-un document scris, întocmit de detinătorul initial, în care acesta
a prezenta't bunul culturc>l oferit, accentuând elementele privitoare la scopul
donaţiei. A doua etapă, anume invent.?.rierea şi expertize>., a urmărit stabilirea valorii culturale si a autenticitătii
obiectelor. A treia faiă., evaluarea - · a
vizat stabilirea valorii nominale a donaţiei, raporta bilă la cursul internaţional
al valo1ilor de cultură.
În general, expoziţiile oferă publicului, prin valorificarea ştimţifică a unui
număr de obiecte donate, prilejul de a
cunoaşte sub toate aspectele o personalita te culturală.
În particular, Muzeul „Poni-Cernă
tescu" propune atenţi~i publicului ~n
circuit expoziţional ined~t, bazat cxcl1;1s1v:
pe donaţii, însăşi clădire~ mu_zeu~m ş1
parcul fiind incluse în p~t:1mon~ul ieşean
prin intermediul donaţ1e1 oferite Complexului N.-.ţion~l :l\luzeal - Moldova, d_e
către prof. u111v .. dr. l\fargarcta Pom,
fiica lui Petru Pom, la data de 7 ~epttmbrie 1971.
Donati1le „Fl01ic;,. Mageru" şi „Octav
Gheorghiu" reprezi~tă! . aşadar, . co~~-r_etizări de interesului v1z1tato:ulu1 ::n izat
pentru îmbogăţi:ea_ fond:tl\11 de exponate. Ele contnbu1e astaz1__ I=: crearc:_a
unei structuri aparte a expoz1ţ1e1 de baza,

permiţând o prezentare de tip modufar,

într-o dispunere flexibilă, în funcţie de
tematica abordată, pretându-se la periodice redi spuneri în spaţiu, condi ţio
nate estetic, facilitând, astfel, atragerea
către muzeu a unui număr sporit de
potenţiali donatori. Gruparea
mărturi
ilor expuse, fie în cadrul ansamblului
original al donaţiilor, fie într-un ,na 11jament relevant pentru o ternă propu~ă,
generează o multitudine de variante metaexpoziţionalc, cu influenţă directă ~1mpra ghidajului propriu-zis, a'>upra rn2.tcrialelor complementare de popularizare
si îndrumare.
' În consecintă, donatiile „Florica :\Iageru" şi „Oct~ v Gheo;ghiu", primite de
Complexul Naţional Muzeal - Moldova
pentru Muzeul „Poni-Cernătescu" au im-'
bogă ţit
patrimoniul, stimulând activităţile cu caracter muzeografic , creând
un interes larg al publicului ieşean prntru obiectele expuse, concretizând in
chip fericit o relc>.ţie deschisă, reciproc
profitabilă, informativ culturală şi o
dezvoltare a patrimoniului pe mftsura
interesului .irătat de către vizitatori,
pentru singura expoziţie permanentă dedica tă istorici chimiei din ţara noastr:-l.
A:\EXA I
Exponate de interes deosebit,

aflate la Al.t:ml
dow1!iilor profesoarei Florica M ageru

.,Poni-Cernătescu",

aparţinând

I. 1 Donatia din 4 ianuarie 1974
1. Manualul intitulat Cursu de chimic elementară, publicat de Petru Poni, în a:rnl
1869.
2. Manualul intitulat Notiuni de fisică,
publicat de Petru Poni, în anul 1874.
3. Broşura Fapte pentru a seri·i la desen, r,a
mineralogică a României, publicată <le
Petru Poni, în anul 1925.
1. Drosura Etudes sur Ies mintiraux d,· '"
Ro11;11a11ie, publicată de Petru Poni, in
anul 1900.
5. Brosura Rcchei-ches sur la compos,:ion
chi,;.,iquc des pitroles roumains, puhlit at{L
de Petru Poni, în anul 1900.
6. 13rosura Proiectul de lege asupra Instrnctimzii Publice, discurs pronunţat în Senat
ia sedinţele din 17 şi 18 ianuarie. 1891,
de ~!itre Petru Poni, Senator al Universităţii din Iaşi.
.
.
7. Diploma de membru al Ordrnulm Francez
., Legiunea de Onoare", acordată. profesorului Petru Poni, în anul 1900.
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8. Diploma de memhru al Societăţii de
Ştiinţe naturale de la Moscova, acordată
profesorului Petru Poni, în anul 1909.
9. Ordinul „Legiunea de Onoare", gradul
·Mare-Ofiţer, conferit lui Petru Poni, la
data de 29 martie 190 I.
10. Ordinul „Caroll", ,::rad ul :Mare-Ofiţer, conferit lui Petru Pon i, la data de 27 iunie
1909.
11. Ordinul „Steaua Homâniei", ,::radul MareOfiţer, conferit lui Petrn Poni, la data de
3 noiembrie 1897.
12. Medalia „ Răsplata Muncii pentru Biserică", conferită profesorului Petru Poni,
la data de 2 noiembrie 1906.
13. Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist",
conferită academicianului Hadu Cernă
tescu, în anul 19.50.
14. Broşura „ beri·,aţi halogenaţi ai hazelor
organice cu azot în nucleu", publicată
de Radu Cernătescu, în anul 1950.
15. C.D. Stahi „Petru Poni", pictură în
ulei realizată în anul 1903.
I. 2 Donatia din 15 iunie 1992
I'. Titlul de înnobilare, oferit bunicului
Matildei Cugler-Poni, de către împăr/'
teasa Maria Tereza, în anul 1791 (copie).
2. Certificat de botez în limba latină (a
aparţinut poetei Matilda Cugler-Poni)
3. Certificat de ucenicie, datat 1835 (a
aparţinut lui Karl Cugler, tatăl poetei).
4. Document privind arborele genealogic
al familiei Poni.
5. Inventarul Casei Petru Poni", încheiat la
1 aprilie 1925.
I. 3 Donatia din 25 mai 1944
J-. Casetă din lemn japonez pentru podoabe.
2. Piesă de birou japoneză, prevăzută cu
compartimente pentru plicuri, cărţi de
vizită si călimară.
3. Casetă 'argintată pentru bijuterii.
1. Casetă din lemn de nuc, a·,ând inscripţionată pe capac o floare de colţ.
5. Carte de vizită ce poartă pe verso semnă
tura muzicianului George Enescu.
6. Casetă din piele, pentru obiecte mici.
7. Articole de ziar referitoare la personalitatea academicianului Radu Cernătescu.

A~EXA II
Exponate de

referinţă,

aflate la :\fu:cul „Panidoctoru!ui i11gincr Octav Gheorghiu

Cen,ă/esw" aparţinând do11aţiilor

JT. I Dona/ia din 27 febrttaric 1990
I. C.\'. Gheorghiu, Din istoricul Universităţii din Iaşi, publicat{i de autor în anul
1943.

2. Cursul intitulat „Coloranţi or,::amct , pn-·
hlicat de profesorul C.V. Gheorgh11t
în anul 1947.
3. Broşura Chimioterapia În lumina noihr
cercetări biologice, publicată de profesorLI
C.\'. Gheorghiu, în anul 1942.
4. Broşura Semicentenarnl Laboratorului de
chimie organică, pu hlicată de profesord
C.V. Gheorghiu, în anul 1942.
5. Scrisoare adresată profesorului C. \'. Gheocghiu de către profesor doctor B. Rasso,·r
de la C'ni·,ersitatea clin Leipzig, la tlat;,
de 20 martie I 9J I.
6. Scrisoare adresată profesorului C.V. Gheo,·ghiu de către profesorul doctor \\"izinger,
de la l'ni·,ersitatea din Leipzig, la data
de 10 api ilie 1940.
7. Extras din H.e·,ista „V. Adamachi" Problema a::otului, publicat ele C.V. Gheorghiu în anul 1927.
8. Bre·,et de conferire a Furajerei „l\Iihai
Viteazu", acordat dipitanu]ui în rezenă.
C.V. Gheorghiu, la data de 21 noiembrie
19JI.
9. C.V. Gheorghiu Note din ră:1,oi, mannscris din anul 1917.
II. 2. Donatia din 25 mai 1994
1. B~evet pentru Ordinul „Coroana Rom,1.niei", gradul ca·,aler cu panglica de
.,Virtute Militară", conferit locotenent,1lui în rezervă Constantin ,-. Gheorghia
la data de 4 ianuarie 1918.
2. Brevet pentru „Crucea Comemorativă.
a rrizboiului 1916- 1918", conferit locotenentului în reze·-1ă C.V. Gheorghiu, la
data de 7 iulie 1918.
3. Diploma „Doctor în Chimie", acordată.
lui C.V. Gheorghiu în anul 1927.
4. Scrisoare adresată lui Constantin '!.
Gheorghiu de către profesorul I.M.
Heilhron de la l "ni·,ersitatea Li·,erpool
(:\larea Britanie), la data de 3 octombrie
1929.
5. Scrisoare adresată profesorului C'. ':.
Gheorghiu de către profesorul '.\I. Delepi:·e
(l"ni·,ersitatea Sorbona, Paris), la d;,t.1
de L'i mai 1937.
6. Bre·,et ,.:Medalia Centenarului Hegeh:i
Carol I", conferit profesorului r '·
Gheorghiu, la data de 9 111ai 1939.
7. C.H. Bucleanu, C. V Chcor~ltiu, Extr,:,
din „Analele ~tiinţifice" al l"11i·,ersit[1ţi1
,.Al. Ioan Cuza "laşi, 19.'iG.
8. C.\'. Gheorghiu - fotografie datatr, l
ianuarie 1948.
9. Ceasdehuzunar<linp'.:!rioada 1920-1925.
10. Medalia „Crucea Come111orati·,{1 a ,-,-,1.hoiului 1916-1918, co11fc1iU1 lui C.V.
Gheorghiu în anul 1918.
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P.\TIUllO.\]U e CERCETARE

TARA
LOVISTEI
REFLECTATĂ IN FOTOGRAFII DE LA SFÂRSITJJL
,
,
,
SECOLULUI AL XIX-LEA AFLATE ÎN l\lUZEUL „REGIUNII PORŢILOR
DE FIER"
ECATEHIXA IlOSOANCA

U 150
şor

aburite de trecerea timpului,
de fotografii pe carton lucios
alb ivoriu. Grupuri de ţărani în straie
<le duminică, chipuri de copii, peisaje,
monumente, inscripţii, surprinse de ochiul
artistului fotograf cu aproape un secol
în urmă.
Cine este autorul lor, cum au ajuns
aceste fotogrc>.fii să facă pc1rte din colecţia Muzeului din Turnu Severin, prin
ce suscită ele interes din punct de
vc~ere documentar istm ic şi etnografic?
Incercăm în rândurile de mai jos să
dăm răspuns acestor întrebări.
În 1887 sosea în România un „ciudat
pribeag", cum avea să-l numească mai
târziu :\"icolae Iorgc>. în al său volum

TAR.A LUI/ISTEI

„Oameni cari au fost". Se numea \Vitold
Rolla Piekarski 1 . ,,Era o Jig11ră simpatică şi impunătoare. Faţa blândă, părul
blond şi lung, o barbă mare blondă castanie, ochii mici, trăsăturile feţei regulate
şi nobile. Frumos la chip, ca şi la s1ejlet.
Un tip de Christ. Idealist şi altrztist

în cel mai mare grad, gata de sacrificii
pentm alţii, democrat şi naţionalist polon
şi român înjocat." 2 Polonez de origine,
se născuse la Smolensk, pe Nipru, în
1857. Tată.I său era originar din Silezia
germană, iar mama era fiica unui arhitect berlinez ajuns în Smolensk o dată
cu expediţia lui ~2.poleon în Rusia.
Avea să facă studii uniwrs1tare la Varşovia, Geneva şi Ziirich, urmând cursuri

TARA OLTIJLUÎ
•

fOTOGK,;,11 :JE LA :,FAR~1ruL '.)[( AL ~IHEA
Î "I COLECTli Le MUZEUWf

AEG! Jtl :1 PrilTILOR Of

FIER

L[GlNDA
0

·,sSTJG\I AR"cCLOGIU

6, -1:,iS~IKl
1

't, · P;Eî?.f_ CU INSC;\IPTII
5'.AVONC

Q ·

PC>RT PC'Pl/LA;l

@-· AHµrTECTUAA

TRAl)JŢiO>lALĂ

■

- INAGlt-:! DIN 'T"IMPUL.

coN5T11u1R1 1 cĂii FERAT!
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de arte plastice, filozofie, istoria literatmilo_x:, _geografie, economie şi ştiinţele
na turn. I n 1883 se ?.fla la Paris unde î~i
câştiga existenţa ca desenator C<'.rtograf.
Îl regăsim ulterior în redacţiile publica ţii lor socialiste din Elveţia, Austria
şi Bulgaria. Din cauzc1 articolelor cu caracter revoluţionar şi socialist publica te la
Sofia, avea să fie expulzat împreunft
cu familia sa şi astfel să ajungă la Bucureşti. La început şi-a întreţinut existenţa
cu xilografia şi legătura de cărţi, mai apoi,
~ub pseudonimul Tantal ana să realizeze ilustraţii pentru revistele umoristice ale timpului. Concomitent s-a făcut
cunoscut şi apreciat de o seric de person;,_lită ti ale culturii românesti B. P.
Ha:-:deu,' Gr. Tocilescu, Spiru I-iaret, N.
Iorga, C. Stere, I.C. Istrati. Avea să
ilustreze de altfel, folosind vechi stampe
franceze, lucrarea acestuia din urm;'t
,,C•-:ntenarul lui Lavoisie1" 3 •
În 1891 era numit profesor de desen
la gimnaziul din Slatina. Ave<'. s;t lege
acolo o strânsă şi durabilă prietenie cu
profesorul Iuliu Moisil, ?.lături <le care
va sprijini mişcarea memorandistă transilvăneană.

În 1894, fiind profesor de desen la
gimnaziul din Tg. Jiu, participă împreună cu Al. ~tefulescu, I. Moisil şi A.
Diaconovici la înfiintarea Muzeului Gorjului, ,,lnstit11ţiuned creată va avea o
colecţiune bogată de fotografii, de peisagfr
importante din punctul de vedere geo-

\'alea

nr1iaşilor

văzută

de pe Pietrele Zmeilor

grafic, geologic sau istoric, de momente
1storicc., de biserici şi de alt.'i parte de
tipuri antropologice şi et11ograjice, de diferite tipuri de locuinţe, de îmbrăcăm1:nte
tărănesti etc. " 4
· În ~·am anilor 1894-18965 cei patru
străbat drumurile judeţului Gorj înso-

l'oclul reste râul Căli11e'.,tilor
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Tunelul ,~lu10ara

ţiţi de fotograful A. Pfafenhau~er. în
afara documentelor, fotografiilor, materialelor arheologice recoltate ei au avut
ideea stabilirii unor trasee turistice prezentate într-un ghid ilustrat <1.părut la
Casă

în Valea

Călineştilor

Tg. Jiu în 1905. Cu siguranţă, o parte
din fotografiile 6 făcute în cursul acestor
excursii, dacă nu si cele rec1.liza te cu
ocnia serbărilor câmpeneştii din satele
Bumbeşti ( 1896), Arcani (1898) ~ovaci
(1902), îi aparţin lui Piehrski. Cel
puţin una - prima imagine <'. casei lui
Tudor Vladimirescu din \"ladimiri, publicată în Calend2rul Mincrwi 1901 - îi
apc1.rţine cu certitudine.
Din aceeaşi perioadă petrecută la Tg.
Jiu datează o entuzi2.stă activitate în
redacţia revistelor „Jiul" !'ii „Amicul
tinerimii", precum şi o strânsf1 colc1.bor;,.re cu Al. Stefulescu. Pasionat cercetător al trec~tului istoric al Gorjului,
acesta îi va solicita lui Rolla Piekarski
un bogat material grafic referitor la
vestigiile romane din zonă, la mănftsti
rile Tismana şi Polovragi, la bisericile
din Crasna si Stefănesti 8 •
Pasiunea fotograficrt 'avea sr1-i fie stimulată de doctorul C.I. Istrati. În 1896,
după apariţia cărţii lui Al. Ştefulescu,
consac:rntă mănăstirii Tismana si ilus„
trată cu desenele lui Piekarski, 'doctorul Istrati avea să-i dăruiasdt un aparat de fotografiat perfecţionat 9 •
Doi ani mai târziu, în 1898, Piekarski
er1 îns;\.rcinat de către Ministerul de
Interne cu fotografierea monumentelor
istorice şi de arhitecturf1 din ţară, pentrn Expoziţia uniwrsalft de la Paris.
din 1900, expoziţie care, de altfel, avea
s5.-i aducă un premiu pentru grafici"t1°.
Este de presupus ca atunci, în preajma
Expoziţiei de la Paris sau ulterior Piekarski avea să moar;1 în 1909 -, fotografiile să fi ajuns în colecţia dr. C.I.
Istrati, delegat la Expoziţie, sprijinitor
al iniţiativei muzeului gorjan, el însuşi
un pasionat pentru strângerea, păstra
rea si valorificarea comorilor trecutului.
Cole~tia Istrati conţinând mapele cu
fotog~afii din judeţele 11 Gorj, Vâlcea şi
Argeş a intrat d_in an~1l ~-951 în_ patrimoniul :Muzeulm Reg1un11 Porţilor de
Fier.
Imaginile provenind din judejele Vâlcea şi Argeş12 , cu predtde1e ~m. satele
Loviştei, aparţin, _credem _1101, m_ cea
mai mare parte lm Rolla P_1ekar~k1. Ne
îndreptăţeşte la aceastr1 afumaţ1e _:rrezenţa pe câteva dintre fotografu a
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iniţialelor

sale V.R.P., urmate de cifra
99, respectiv anul 1899. Ca desena tor şi
decorator de carte Rolla Piekarski semna
întotdeauna cu iniţialeleV.R.P., aceleaşi
cu care şi-a semnat negativele fotografiilor în chestiune.
Potrivit conţinutului lor, cele 150 de
fotografii pot fi grupate în patru categorii.
J.. O primă categorie de fotografii surprinde panoramic frumuseţea peisajului.
Este înfăţişată valea Lotrului în diferite puncte, la l\1iereuţ ori YftzuUt de pe

Port din

muntele PraYftţ, valea Dobra la Brezoi
sau de partea cealaltă a Oltului, valea
Brtiaşilor. Prezenţa fotografului pc valea
Lotrului poate fi pusă în legătură cu
faptul1 3 că în \'ara anului 1898 prietenul
său, inginerul Aurel DiaconoYici, era
însărcinat să facă itinerarul unei excursii
prin munţii Vâlcei şi ai Gorjului pentru
prinţul Ferdinand. Excursia, cunoscută
sub numele de „Excursia Prinţului", a
avut loc sub c;'tlăuzirea lui Aurel Diaconovici. În 5 zile s-a parcurs traseul
Brezoi<\Ialaia - \'0Î1ica ::a - \'idra - Parâng-

Racoviţa
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Port

din

Câine ni

Tg. Jiu. E ste probabil ca Pickarski să
fi parcurs la rând ul său acest traseu
împreună cu A. Diaconovi ci. Încântat
de ceea ce văzuse el scri a în 1900 14 .
„Valea Lotrului este una din părţile
ţărei cele mai înzestrate în poziţiuni încântătoare şi în acelaşi timp una di n cele
mai puţin cunoscute . . . Mulţi dintre cei
care admiră Alpii sau Tripolul ar fi
rămas uimiţi de minunile priveliştilor
pitor eşti de pe această vale sau din munţii
ce se îngrămădesc în jur. . . Frumos,
prea fru mos este Lotrul şi la gurile lui

şi în Brezoiu, cu munca lui neîntreruptă
şi febrilă în serviciul joagăr1:lor. . . este
P.rea frumos şi la Siliştea şi la Ma laia . . .

Voineasa iar este încântăt or, mai cu
d-aci încolo spre Tidra, spre
Cascade.. . Termin, îndemnând pe cei
wre golesc pung1·le în hotelurile Elveţiei,
Tirolului, Normandi ei etc., să în drăz
nească a face o excursie pe valea Lotrului".
2. A doua categori e de fotografii prezintă imagini ale vestigiilor antice sau
m edi evale aflate pe valea Oltului şi în
câteva sat e din Ţara Loviştei 15 . Este

1n

seamă însă

Ţărani
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rlin

T3u işoara

Port clin $11 ici

vorba d e stat iunea cneolitidt de la
Tit<'s ti d e Tu.m ul lui Doa n că 1 6 , afl a t
pc ;·al~a Brti aşilor, amintind exi s tenţa
u nu i drum roman prin Lov i ştea, d e
Turnul eţe, p u nct la no rd de Câineni ,
î n care D . T udo r semn ala posibilita tea
iden tifi că rii unui cast ru roma n di strus
d e apele Oltului 17 , şi de Ce t ~1ţu i a , n n
deal in m a rginea satului B oi şoa ra, că rui ;:i.
o t rad iti e localr1 îi a tribui a rolul d e a fi
fost pu~tfttor de ce ta te18.
Ruinele, pietrele d e hot a r, crucile sir. guratice afla te în locuri n ăpădit e d e
vege t a ţi e sa u in curt ea bi se ricilor, inscrip ţiil e 19 d e ori ce fel erau fotografi a te cu
grij ă . Anti cipâ nd ce rce t ăril e d e m ai t âr ziu ale lui Ion Co n ea, R olla Pi ekarski
nota în 1900 în a rti colul său din Calendarul Mi nervei 2° . ,, Tradiţia aminteşte urm ele unei cet ăţi tnedievale intre Golotre11i
şi B rezoi - popular numită „Curtea Domnisc,rului" . Astăzi n-a mai rămas nici
o ;trmă a ::idun·lor, nitmai p latoul nivelai
şi 1trma drumului ce se suia spre acest
p lalo1t. . . Altă cetate era în apropiere de
1·::vo~tre, sus, pe d ălmil e B oianului .. .
spre Gă11ri .. . până astăzi se g ăsesc acolo
două maidane vaste, rec!a11gltiulare c1t
urmele valurilor şi şa 11ţ11rilor ce le încon.
/urau . Poporul îi zice cetatea srm târ;;u:
de d ouă ţări" . 21
La Bo i şoa ra g{1sind o piatră de form i't
panJcl i pip e d i că, cu o cruce inc i zată pc

;Jna din fete, o fotografiaz{t si no teaz{t i,1
st ânga im ~gini i „A rgeş - Boi şora " Un
m en hir ? (pres tolul un ei bi seri ci vechi )".
Cu ac el aşi interes pentru vest igiile t recu tului fotog rafi az{t biseri cile rn ănăsti Bise rica din Câ ineni
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rilor Cornet şi Cozia, alături paraclisul
lui Petru Cercel şi mai sus de mănăs
tire „Ruinele Ioanite", adriugând explicaţia: .,Cozia cea mai veche, Sfântul Ioan
Botezătorul - Poşta V eche - în spusele
poporului".
3. A treia categorie de fotografii apartine strict actualitătii anilor 1898-1899.
Este vorba despre 'construirea22 căii ferate Râmnicu-Vâlcea - Râul Vadului, reali7.ată între 1896-1902. Operă a ingiI1erului român Mihail Râmniceanu ( 18S2
-1915), aceasta era una din liniile de
munte cele mai bine cunoscute din tara
noastră, exemplu de rezolvare a ~nor
probleme tehnice complicate. Până la
realizarea liniei Bumbeşti Livezeni, ea
a constituit punctul culminant al tehnicii constructive româneşti în materie
de căi feratei 3 • Imaginile datează din
timpul lucrărilor de construcţie a liniei
ajutătoare, înguste, folosită pentru transportul cu vagoneţi. Ele înfăţişează linia
terată pe malul Oltului, în dreptul
„Mesei lui Traian", străpungerea stâncii
între Proieni şi Călineşti prin tunelul
Albioarei, podul peste râul Călinestilor,
intrarea de sub latura vestică a incintei
mănăstirii Cornet.
De menţionat este faptul că, prin
construcţia acestei căi ferate se realiza
legătura cu oraşele Transilvaniei, de
vreme ce în 1891 se constituie linia
Sibiu-Htlmaciu-Făgăraş, iar în 1896 linia
Tălmaciu-Boiţa-Râul Vadului 2-1.
4. Fotografiile din cea de-a patra categorie constituie un bogat material cu
valoare documentar etnografică. Ele provin din 14 aşezări 25 majoritatea situate
pe drumurile intens circulate de pe văile
Oltului si Lotrului 26 • Piekarski străbate
aceste lo'curi cu ochiul larg deschis spre
tot ceea ce presimte că timpul va şterge
sau va transforma. Fotografiază vechi
pietre de hotar (,, Titeşti - piatra cu
..crueea de pe marginea părăului Barbu
pe drum de la Gruiul Plăcintei spre sat"),
puntea de la Câin~ni, 1;1liţe d;. sat_ la
Boişoara, Valea Călmeştilor, Camem.
Arhitectura tradiţională din zonă îi
atrage atenţia fie că este :vorb~ de ca~e
în ·construcţie (Valea. Că~me_ş~1lor, Bo~·soara) sau de vechi b1senc1 (Brezoi,
Mlăceni, Proieni).

Familie de ungureni din Brezoi

Se opreşte şi fotografiază
ţărani, vârstnici şi copii

grupuri de
sau familii
întregi. În straie de duminică sau de
purtare, oamenii pozează firesc pe treptele casei, în faţa bisericilor şi a hanurilor,
pe plute sau în jurul unui cazan de
ţuică. Printre altele, fotografiile lui Pickarski păstrează imagini valoroase ale
portului femeiesc cu catrinţă învărgată 27
(Proieni, Călineşti, Piteşti, Boişoara, Suici,
Racoviţa), ale portului bărbătesc cu
laibăr şi zeghe (Căineni, Proieni, S~ici),
precum şi imagini ale portului unguresc
(Brezoi, :Malaia).
Că toate aceste fotografii aparţin sau
nu lui Wi told Rolla Piekarski, cercetă.
rile viitoare vor confirma sau infirma .
Până atunci ele constituie cu siguranţă
materiale utile pentru cunoaşterea uneia
dintre cele mai atrăgătoare şi intens
transformate zone ale ţării şi, în egal~
măsură, a activităţii unui artist a cărm
prezentă în istoria fotografiei documentare r~mâneşti de la sfârşitul secolului
al XIX-lea este mai puţin cunoscută.
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NOTE
Cără.biş,

V., Witold Ro/la Piekarski - Tan•
t'al, în „Re·,ista Muzeelor" nr. 3/1981, p . .56
2. Moisil, I., Vitold Rola Piekarski - o schită
biografică, în „Analele Olteniei", nr. 27/ 1926
p. 310.
3 . .,A fost un seutime11t de ambitie ca să arate că
se poate lucra şi executa ope;e de artă tot aşa
de bine la Târgul Jiului, ca şi la Paris. Totul
depinde de om." Mois~I! I., Op. cit., p. 317
· 4. Comunicări. 1"\fuzeuf judeţean al Gorjului în
.,Jiul", Tg. Jiu, nr. 5/189-4. apud Mocioi,
I., .Muzeul Gorjului, .,LITUA" - Studii si
cercetări", Tg. Jiu, 1978, p. 9.
·
.5. Moisil, I., Repertoriu de localităţi istorice,
preistorice ş.a. din judeţul Gorj, în „Arhi·,ele
Olteniei", nr. Zi/1926, p. 125
6. Examinarea colecţiei de fotografii din fondul
Gr. Manu aflată la Biblioteca Academiei şi a
cărei existenţă. a fost semnalată de I.C. Băcilă
(Vederi din Oltenia, în „Arhivele Olteniei",
nr. 16/192-4, p. 521) ar putea aduce date noi
în sprijinul stabilirii autorului (autorilor)
acestor fotografii. Este cunoscut faptul că
Gr. l\fanu, ca şi C.I. Istrati au sprijinit la
vremea respectivă organizarea Muzeului Gorjului.
7. Moisil, I., J\,fişcarea cultural4, artistică şi economică de odinioar4 din Gorj, în „Arhi·rele
Olteniei", nr. 32-33/1927, p. 368
8. Juvara, Minea, R., Vitold Rolla Piekarski
- un grafician uitat şi legăturile sale europene,
„S.C.1.A.," tom 3-4/1987. p. 76
9. Juvara, Minea, R., Op. cit., p. 77
10. Cără.biş, V., Op. cit., p . .58
11. Fotografiile provenind din judeţul Gorj sunt
în mare parte deja cunoscute din paginile
cărţii lui Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg. Jiu, 1904, Amănunte interesante
despre realizarea lor dll I. Moisil în Repertoriu . ..
12. Câteva fotografii din această călătorie, altele
decât cele aflate în colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, au fost publicate de
Rolla Piekarski în „Calendarul Minervei" din
anii 1899, 1900, 1901 si 1902
13. Diaconovici, A., Ştefute'scu. Al., Urbeanu, I.,
Moisil, I., Călăuza Gorjului, Tg. Jiu, 190.5,
p. 57
H. Piekarski, V., R., Valea Lotrului, .,Calendarul
Minervei" pe anul 1901, Editura Minerva,
1901, p. 58
15; În 1892 şi 1894 Gr. Tocilescu, făcând săpături
arheologice, a identificat în câteva localităţi
din Ţara Loviştei castre indicate în Tabula
Peutingeriana. Prezenţa fotografului în această
zonă în anii imediat următori poate fi pusă
în legătură şi cu aceste descoperiri.
16. Conea, I., Ţara Loviştei, Buletinul Societăţii
Regale de Geografie, 1934, p. 93
17. Tudor, D .• Itinerare arheologice şi istorice oltene,
Bucureşti, 1979, p. 172
Conea, I., Op. cit., p. 104
19. Una dintre aceste inscripţii a atras atenţia
profesorului Damian Bogdan care a comunicat-o în 1971 în articolul „O veche inscripţie
1.

!8.

20.
21.

22.

23.
2-4.
25.

slav4, în „Studii Vâlcene", Râmnicul Vâlcea.
1971, p. 7
?iekarski, V., R., Op. cit., p. 63
In 193-4 Ion Conea semnala existenţa unui
alt târg „de două ţă.ri" ce se ţinea dincolo de
malul stâng al Oltului, pe muntele Faţa Sfântului Ilie: .. Viaţa păstorească va fi fost mai
1~1tens~ pe _culmi iar bâlciul de pe muntele
!·aţa Sf. Ilie era 11na din manifestările ei cele
mai tipice. . . La el veneau nu numai lovistmii, ci şi lumea din Argeş. din părţile Ar~fului şi Sălătrucului ca şi ciobanii ardeleni ce
păşunau pe culmea nordică a Făgărasului.
Era bâlci « de două ţări •·, . Bâlciul de Sf•
Ilie ce se ţine la Titeşti este ve~.':iu[ bâlci care,
a coborât din munte jos". (Conea, I, Op. cit.
p. 150)
În 1899 doctorul C.I. Istrati a fost pentru
câteva luni ministru la Departamentul Lucră
rilor Publice care angajase construirea căii
ferate.
Cebuc, Al., Mocanu, C., Dili istoria transporturilor de călători în România, Bucureşti, 1967,
p. 127
Bucur, C., .Mărginenii Sibiului, Bucureşti,
1985, p. 95
Voinea.sa, Malaia, Brezoi, Călineşti, Proieni;
Cornet, Bolovanu, Câineai, Boişoara, Titeşti.
Racoviţa,

Copăceni

(Loviştea);

Boiţa

(Măr

ginimea Sibiului); Suici (Argeş)
26. „ Trecea înainte vreme pe drumul Loviştei
câte două şi trei sute de turme. Unele veneau
de pe Lotru şi treceau apoi Oltul la Cornet,
de se lăsau încoace spre Argeş, altele veneau
din sus pe Olt, pornite de pe la Sibiu. Se întâlneau la Titeşti satt la Perişani şi suiau încoa'
pe drumul nostru de mergeau la Sălittruc la
numărătoare. Acu' nu mai trec decât puţine
turme. . . Că ce vieată mai era înainte vreme
pe drumul ăsta care iese din Lovişte spre Sălă
truc. Nu sta deloc de oameni şi de care pe el.
Era plin de hanuri şi cârciumi ... Poposea
lumea la ele. Venea fier mult din Ardeal încoa'
spre Argeş, curgeau carele zi şi noapte" (Ion
Negulescu, de ani 80, din satul Poiana, între
Perişani şi Sălătruc, apud Conea, I., Op. cit••
p. 8-4)
27. Secoşan, E., Stoica, G., Vlăduţiu, I., Petrescu,
P., Arta populară din Vâlcea, Rm. Vâlcea,
1972, p. 126

RESUME
L'article renseigne sur l'existence dans le musee
de. Turn~ Severin d'une collection de photograph1es pnses en 1898- 1899 dans quelques localites de Tara Loviştei. Les photographies, dont on
suppose pour auteur Witold Rolla Piekarski
appartiennent a la Collection Istrati-Capşa.
•
. Elles present~nt la beaute du paysage, des vestiges arc~eolog1ques et medievales, l'architecture
:,ernacula1_re, le costume paysan ainsi que des
1~~ges P. 1ses pendant la construction de la premiere v01e ferrce sur la vallee de l'Olt.

4-c, 1303
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O IPOTEZĂ PRIVIND DATARE.-\ SI
UXl'I.-\ DI~TRE
, PROVENIEX TA
,
CELE llAI VALOROASE OBIECTE LITURGICE Dl\ ŢARA
UOlL;ţ_XEASCĂ : CĂDEL:\'IT.-\
DE LA llĂXĂSTIREA TlSlL\XA..
,
.JrDETL'L
GORJ
,

\"H:TOU Sll\llON

_lucrări

rintre nume_ro~s~ele
Pvc.loare
art1st1ca s1

de marc

documentară

aflate în patrimoniul Secţiei de artft
a ~Iuzeului Xaţional de Artă
din Bucuresti se numără si o cădelnitft
ce a aparţi~ut ~Iănăstirii Tismana, jud~ţul Gorj. Se paie că este cel mai vechi
obiect liturgic ortodox din această categorie de obiecte de cult din ţara noastră.
Este o lucrare robustă, realizată din argint masi,·, aurit, având o greutate de
1700 grame şi o înUţimc de 26 cm.
în lucrările de speci2litatc ce au apărut
până acum atât atribuirea cât şi datarea
ei sunt incerte, de regulă, ea fiind considerată opera unui atelier transilvănean
care a realizat-o într-un interval de timp
situat între sfârsitul secolului al Xl\'lea şi începutul ~elui de al XV-lea. Incertitudinile sunt datorate faptului dt
lucrarea nu are nici un fel de inscripţii
sau mardl de meşter. Singurul lucru ştiut
cu precizie este că lucrarea s-a aflat de
multe veacuri în patrimoniul Mănăstirii
Tismana unde a fost identificată si inven tn ria tă de către Al. Odobescu', cel
ce va propune aducerea sa în Muzeul National de Antichităti, Sectia ecleziastică.
Fiind vorba de o 1{icrare 'de o excepţio
nală valoare artistică si documentarft,
o dată mai mult, ea a ~onstituit obiectul unei cercetări minutioase. Iată câteva date care pot aduc~ lămuriri suplimentare privind perioada de realizare
şi provenienţa sa.
~ . ..
.
Se stie că biserica Mănashrn Tismana ·
a fost' întemeiată în jurul anilor 13751376, sfinţirea ei având loc „la a1ml de
la facerea lumii 6886" adică 1377-1378,
medievală

de către sfântul călugăr 1\ icodirn. Acesta
se refugiase în valea Tismanei venind de
la Vodiţa - cu mica obşte de călugări spre a se salva din ewnimentele militare
ce avec1.u ca obiect al disputei luarea în
stăpânire maghiară a Banatului de Severin.
Mănăstirea Vodita, cu hramul Sfântului Antonie, patronul eremiţilor, fusese ridicată, după cum se ştie, de către
acelaşi călugăr Nicodim „şi fraţii lui"
(scrie cronica), probabil către vara anului
1372 - oricum anterior anului I 374 cu sprijinul material al voievodului Vladislav I - acel Vladislav Vlaicu (sau
Vlaicu Yodă) ce a domnit între anii 1364
-1377. Voie:,·odul îi acordă o serie de privilegii şi o înzestrează cu importante danii
şi moşii ca pc o veritabilă ctitorie domnească menită sl joace un rol important
~n viaţa religioasă şi monahală a vffmii.
Intr-unul din documentele de danie
se consemnează următoarele: , , Pentru ca
eu, cel întru Hristos Dumnezeit binecredinciosul Vladislav, din mila lui Dumnezeu domn a toată Ungrovlahia, am
binevoit, după îndemnul hti Dumnezeu,
să ridic o mănăstire la Vodiţa în nwmele
marelui şi pmtătornlui de Dumnezeu Antonie, ascultând pe cinstitul între monahi
Nicodim, de asemenea şi cu cheltuiala şi
darttri de la domnia mea, iar cu munca
lui chir _Yicodim şi a fraţilor liti, am zidit
şi am zugrăvit. Şi ditpă cât adme vremea,
acum am dăruit un << Tetraevangbeh
ferecat cu argint şi aurit, o cădelniţă de
argint (subl. ns.), vase de slujbă de argint, odăjdii preoţeşti de mătase, o perdea, perdelele de altar de camhă, câte are
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nevoie biserica, un epitrajil, şi rttcavife
cusute cu fir de argint ... " (,,Documente

privind istoria RJmâniti'', vol. T, <loc.
4, pp. 36-37, Bucureşti, 1938).
Sur.t deci mentionate aici mai multe
obiecte de cult a' c{.ror enumerare ne-a
retinut atentia si iati'i. din care motive.
Este de prestipus că o <latft cu rcfu~ierea temporar;. a obştei călugf.rcşti <le
la Vodiţa la Tismana (la Vocliţa obştea
cuprindea 12 c2.lugzri, pentru ca mai
apei, la Tismana si'i. rzmânr-. r.um.;i în
10 cuvioşi), refugiu ce c1 avut loc, pro-

Cadelniţa

pro·,enind de la ::\lănăstirea Tismana
Gorj, cca 1.172- 1375

jueţul

babil, între rnn 1375-1376, călug2rul
Nicodim să fi lu,. t cu sine si odoarele
de preţ cu c2.re fusese înzestr~t5. Vodiţa
de c;i_trc voievodul Vladislav Vlaicu nu
cu mult timp înainte. Printre acestea
va fi fost desigur şi acea cadelniţă de
argint menţionată în actul de danie ală
turi de broderiile şi ţesă tu rile de preţ
care nu puteau fi lăsate pradft pierzaniei.
Epitrahilul şi bederniţa se află şi astăzi
în colecţia l\fanăstirii Tismana, ele fiind

considerate printre cele mai vechi şi mai
de preţ lucrări textile din patrimoniul
religios al ţării. Deşi au fost datate de
către cercetători ca fiind realizări ale
intervalului 1381-1389, pe baza monogramei Mitropolitului A.ntim-Daniil Critopol ce se află brodată pe lucrări, nu
este exclus ca ele să fie mai timpurii,
întrucât Mitropolitul Critopol a păstorit
între anii 1370-1402, perioadă ce se
suprapune celei în care a fost construită
şi a funcţionat (temporar) Vodiţa. Se
mai vorbeşte în document (care, din
păcate nu este datat dar este atribuit
perioadei dintre anii 1372 - data construirii Voditei si 1375 - anul mutării
la Tismana) 'şi de „un << Tetraevanghel>>
ferecat c1t argint şi amit", lucrare cc s-a
aflat la Tismana, iar în prEzent se află
la Bucureşti, dar acesta reprezintă un
manuscris realizat de către călugărul
Nicodim între anii 1404-1405, ferecă
tura fiind atribuită aceleiaşi perioade
având ca reper vechimea manuscrisului.
Fără a intra acum în detalii cu privire
la acest „Tetraevanghel", s-ar putea,
totuşi, presupune că ferecătura masiv;1
din argint aurit a acestuia este una şi
aceeasi cu ferecătura dăruită de Vladislav, (menţionată în documentul citat),
manuscrisul pe care îl conţinea putându-se deteriora în timp (este vorba de o
perioadă de 30 de ani între anul daniei
lui Vladislav si anul când Nicodim a
realizat manus~risul său, cuprins actualmente între coperţile îmbrăcate în argint aurit) călugărul Nicodim refolosind
vechile coperţi pentru a îmbrăca propria
scriere. Nu este primul caz cunoscut de
refolosire a coperţilor pentru alte manuscrise sau tipărituri decât cele cărora
le-au fost initial destinate.
Revenind î~să la obiectul atenţiei
noastre, considerăm ca plauzibilă ipoteza că această cădelniţă a făcut parte
din odoarele ce au apuţinut Mănăstirii
Vodiţa, prin dania lui Vladislav Vlaicu
menţionată în document. Forma cădel
niţei este unică, până în prezent, în argintăria de cult din ţara noastră. Ea
are aspectul unei bisericuţe cu planul
în cruce greacă înscrisă, având un coro:nament de cinci turle: una centrală, mai
amplă şi alte patru mai mici, la colţuri.
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Acest tip de plan l-au avut (şi îl au)
Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea
de Argeş, terminată în anul 1352, dar
pictată între anii 1364-1366 în vremea
- nota bene! - aceluiasi domnitor Vlaicu
Vodă si, mai târziu bis~rica fostei Mitropolii din Târgovişte al cărei coronament
num lra si d 5 turle.
Cidelni°ta - asa-zisă „de la Tismana"
- deşi p'rezintă din punct de vedere
planimetric similitudini cu edificiile de
cult ortodoxe practicate în Serbia şi în
zona balcanică, are şi elemente de provenienţă gotică occidentală (aşa cum sunt
arcadele în arc frânt de la ferestrele suprapuse de pe fiecare latură, fleuronii
gotici, ferestrele polilobe). Sub arcadele
inferioare se află amplasată silueta câte
unui călugăr îmbrăcat în rasă călugă
rească apuseană. Aspectul cădelniţei îmbină deci elementele a două arii de eul-

tură - cea oriental-ortodoxă si cea occidental-gotică, fapt ce i-a determinat pe
unii cercetători să o atribuie unui atelier
dalmatin (posibil, date fiind cunoscutele
legături pe care Vlaicu Vodă le-a a,·ut
cu Serbia). Alţii o consideră ca operă a
unui atelier transilvănean. Cert este că
prin funcţia sa liturgică, cădelniţa a fost
dintru început comandată pentru un edificiu de cult ortodox, iar forma sa unică,
nerepetată în Ţările Române, reprezentâcd planuri ce nu au fost reluate în
veacurile următoare decât în mod excepţional, poate sl conducă către ipoteza
unui atelier transilvănean, ipoteză către
care ar înclina şi perfecţiunea execuţiei.
Concluzia pe cau o avansăm deci - ca
ipoteză, desigur - este că această lucrare
a putut fi realizată între anii 13721375, într-un atelier transilvănean, neidentificat încă, şi a aparţinut iniţial
bisericii Mănăstirii Vodiţa din ţinutul
Severinului.
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SCULPTORUL GH. D. ANGHEL SI EMINESCU

dr. PAUL UEZEAXU

său,

nic, în felul
în sculptura
U
este cazul lui Gheorghe D. Anghel. Nici un alt confrate nu
românească,

a fost preocupat, în aşa măsură, de-a
lungul întregii sale vieţi de chipul lui
Eminescu. S-a spus, şi credem, pe bună
dreptate, că începutul şi sfârşitul creaţiei
sale artistice l-a constituit nemurirea în
bronz a marelui poet. Astfel, timp de
aproape patru decenii, sculptorul a fost
obsedat de dorinta de a crea o statuie
a poetului, o statuie care într-adevăr
să-l reprezinte.
Întâmplarea a făcut ca Gheorghe Anghel să-l întâlnească, pe st~ă-~ile oraş~lui
na tal, la vârsta descopenrn "'.ersunlor
lui Eminescu, pe fratele poetulm. Retras
acolo, l.i. Turnu Severin, acesta ducea o
existenţă oarecum misterioasă. Urmărit
cu privirea, de tânărul Anghel, fratele
poetul ni îşi purta paşii singuratici pc
străzile bătrânului port dunărean. Ce
va fi gândit atunci viitorul sculptor nu
stim. Ceva, ceva, e posibil să fi fost.
' Anii au trecut, Gheorghe Anghel a
devenit sculptor. Când a încercat sft
modeleze primul chip al lui Eminescu,
exact, nu ştiu. El a fost însă singurul
sculptor român care şi-a autodistrus întreaga crea ţie netranspusă în material
definitiv. Mai mult, dacă neo lucrare
i-ar fi scăpat, Anghel şi-a exprimat dorinţa, în scris, prin testament, ca aceasta
să fie distrusă.
Drumul până la realizarea statuii lui
Eminescu din fata Ateneului Român a
fost lung. El a î~ceput cu tripticul Din
viata u111ti geniu, bronz, realizat în
19311 si aflat la Muzeul de Artă din Râmnicu '\'âlcea, Secţia de Artă Costeşti
(fosta Colecţia Alexandru Bălintescu),
precum ş1 cu basorelieful Moartea poe-

tului, bronz, tot din 1938, si aflat la
acelaşi muzeu, dar care este ~opie după
exemplarul din Colecţia compozitorului
Gheorghe Dumitrescu, original pe care
l-a aşezat în Cimitirul Bellu, pe mormântul lui Tudor Dumitrescu, decedat la
cutremurul din 1977. Ele sunt primele
opere de Gheorghe Anghel care-l înfă
ţişează pe Eminescu.
A urmat apoi Bustul lui Jlihai Eminesw din Parcul Liceului Trai,m din
Drobeta-Turnu Severin, bronz, înalt de
55 cm, realizat în 1949 si asezat în locul
amintit un an mai tâ~ziu', cu prilejul
centenarului naşterii poetului.
După alţi şapte ani sculptorul a reluat subiectul. Timp de peste un an a
modelat la o statuie a poetului. Când a
fost terminată, în 1957, avea înăltimea
de trei metri. Stranie si scheletizată aceasta era imaginea uni.i.i univers de idei
tălmăcite de artist. Mirajul perfecţiunii
şi excepţionala severitate cu care Gh.
D. Anghel îşi judeca creaţiile au făcut
însă ca acest preludiu al capcdoperei ce
avea să vină, să fie distrus de sculptor.
Din toată acea frământare, acel zbucium al creaţiei, a rezultat, totuşi, ceva:
două busturi şi un cap :Mihai Eminescu.
Busturile, cel monumental din fata Teatrului de Stat din Botosani si ~el din
Parcul Bibescu din Craio~·a, a{l fost definitiva te si turnate în bronz în 1958,
iar capul ~ Portretul lui Eminescu, de
la :\Iuzeul de Artă din Craiova, abia în
1959 1 .
Ele au meritul de a fi surprins chipul
nobil şi spiritualizat al poetului. Bustul
de la Botosani este „constmit si modelat
în planuri' mari, cu accente de neîntrerntă forţă expresivă, astfel încât duce
mai departe, prin transfigurare estetică
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şi

sens umanist, imaginea de la nouăspre
zece ani a poetului" 2 •
El „are, totuşi, o prea marcată senzualitate adolescentă" 3 .
Este stiut că: ,,Orice lucrare îi lua
săptămâ~i întregi de precizări, de intrări
în amănunte semnificative, de reveniri
asupra aceloraşi părţi, de armonizări
între detaliile componente ale imui portret" .
Pc această linie, credem, putem încadra Bustul !iii Eminesw (1958) din Parcul Ribescu din Craiova. Consticnt de
importanţa subiectului, Gh. D'. Anghel
a căutat, în cazul de faţă, să învingă
dificultăţile ridica te de reliefarea trăsă
turilor reprezentative ale personalităţii
poetului aflat la vârsta deplinei maturităţi. Execuţia îngrijită, încercarea de
pătrundere psihologică,
ne dovedeşte,
încă o dată, nu numai meşteşug şi talent,
ci şi admiraţia sculptorului faţă de poet,
expresia dragostei sale, omagiu pe care
încearcă să i-l aducă.
Apoi, anii au trecut. Gh. D. Anghel a
creat alte şi alte lucrări. Nu prea multe.
K-a fost, se ştie, un sculptor profilic.
În toţi aceşti ani obsesia lui Eminescu
i-a rămas.
În prima parte a anului 1965, artistul
se afla la Paris. Rewnisc pentru propria-i plăcere, cu gândul să stea mai
mult, să lucreze după _pofta inimii şi sft
îngrijească sănătatea. Intâmplarea a fă
cut ca atunci să fie contactat de unele
personalităţi ale emigraţiei române. Acestea i-au solicitat o statuie a lui Mihai
Eminescu pentru capitala Franţei. Oferta era deosebit de tentantă. Gh. D.
Anghel le-a mulţumit, a spus că se simte
onorat şi că se va gândi 5 •
Cc s-a întâmplat, după aceasta, în
sufletul sculptorului, nimeni nu ştie.
Pe o ilustrată, printre altele, avea să-i
scrie unui prieten, arhitectul Anghel
Marcu: , , V oi veni în ţară mai curând
decât la timp1el potrivit". Şi-ntr-adevăr,
n-a trecut mult si s-a întors. ,, Poate cii
şi presimţiri neg(e însoţeatt această hotă
râ re. Primele vorbe la întoacere, i-att fost:
6
<< Am venit să mor în România >>" •
La începutul verii anului 1965 Gh.
D. Anghel se afla la Craiova. Ar fi vrut
să se stabilească aici. Iubea capitala
Olteniei şi ea dorea să-i fie ultimul popas

pc pământ. A mers la oficialitii.ţi şi a
solicitat o casă cu curte şi un pcm. Casa
sft aibă dou1'. camere - una să-i fie
atelier si alta dormitor. Acolo dorea să
realizez~ statuia geniului poeziei româneşti. După ce înaltele oficialită.ţi 7 l-au
plimbat şi 2mânat timp de do_uă săptă
mâni sculptorul s-a lţ_murit. In ultima
noapte a şederii sJle la Craiova Gh. D.
Anghel a dormit pe iarba din curte<'. MuZl ului de Artă. A doua zi a păr2.sit oraşul. Curând după ::ceasta, i s-2. ofrrit
la Mănăstirea Pastrea, <le lâng;t Bucunşti, casa pc care o ns:::sc o viaţrt întreagă.

Gh. D. Anghel, Statuia lui Eminescu din
Ateneului Român

faţa

L~tsând la o parte contractul pentru
refacerea statuii lui Luchian, Gh. D.
Anghel s-a apucat de cea a lui Eminescu.
„Nu a mai avut 11evoie de sll!dii la scară
mică. Şi-a început lucrarea direct în
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marimea de 3 m. li: cunoştea cele mai
mici detalii" 8 •
Ar fi dorit s-o facă mult mai marc, eventual grandioasă 9 . Dimensiunile atelierului l-au oprit. Mai mult, a trebuit
să realizeze statuia din două părţi separate, care apoi au fost asamblate afară,
în grădină 10 . Între timp conducerea
C.A.P., Ministerul Culturii, prietenii,
se interesau îndeaproape de mersul lucrului. La toti le era fricft, stiindu-1
{'Xtrem de sen~ibil şi exigent, ca in final,
să nu-si distrugă statuia, asa cum se întâmpla'se cu cea din 1957, 'iar mai <'-poi
cu cea a lui Luchian. Întrebat, odatii,
într-o ocazie, cu cât crede cf1 trebuie s;i
fie plătit pentru Eminescu, Gh. D. Anghel a răspuns: ,.Nu pot cere nimic. Eminescu nu se face pentru bani" 11 •
A lucrat la statuia lui Eminescu săp
tămâni în şir. Nu putea sfi doarmă, sft
mănânce, să vorbească sau să facă altceva, fără ca gândire.i. să nu-i fie obsedată de munca sa, de figura poetului.
Cu ultimele puteri a terminat sta tuia
în toamna anului 1965. Epuizat, bolnav,
sculptorul a fost imediat internat în
spital. Avea însă să fugă şi de acolo pentru a supraveghea personal turnarea
în bronz a statuii. A fost readus la
spital cu puterile sfârşite 12 . Statuia în
bronz a lui Mihai Eminescu, capodopera
-vieţii sale, era însă terminată. În ianuarie 1966, ea a fost prezentatft publicului
la expoziţia sa retrospectivă de la Sala
Dalles, iar mai apoi, aşa cum se ştie,
amplasată în faţa Ateneului Român.
Uesi este tratată cu un remarcabil
simţ 'monumental, Statuia lui Eminescu
este .,concepută la scarii umanâ". Omul,
poetul, este parcă „o prezrnţă vie şi
concretă" 13 . Întocmai ca-n unele statui
egiptene, greceşti, romane, ale Rcnaş-

terii sau aparţinând lui Rodin şi
Moore, Eminescu este înff1tisat nud.
Prezentat fără vesmintele tr~~ătoare a
tot ceea ce este t;edtor în viaţă, doar
cu o mantie pe umeri şi o eşarfă peste
mijloc, statuia poetului nemuririi noastre
capătă, astfel, semnificaţie de simbol.
Eminescu lui Anghel c un tânăr, cu
plete, cu chipul nobil, care exprimă
voinţă, energie, dar şi lirism, suferinţă,
dr;:,matism. Mâinile îi sunt \'Oit mărite 1 4,
gest care te duce cu gândul la scris,
StlU, mai degrabă, cr.. e gata să se închine.
Totul este transfigurare pânft la simbol.
Statuia lui Mihai Eminescu a fost
ultima operă a sculptorului Gh. U.
Anghel. Ea este cca mai valoroasă creaţie a sa, este capodopera vieţii sale, o
capodoperă a scul turii româneşti.
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BELA ŢIILE DE RUDENIE, PERFORMERE ALE STRUCTURII
DE COMUNITATE; FAMILIA ÎN SISTEMUL RELAŢIILOR
DE RUDENIE DIN SATL'L PlDURENI, JUDEŢVL VASLUI

AURELIA COSMA

Comunitatea,
namic al

concept structural diconstituie unitatea elementară '~- vietii social-umane.
Această entitate repre~intă un spaţiu
geografic şi social în care omul găseşte
tot ceea ce îi satisface trebuinţele şi în
care el poate întreprinde orice acti\'itate
vitală fundamentală. O realitate în care
se aglutinează la scară observabilă toate
formele de comportament uman: economic, politic, moral, social, artistic,
religios etc. - altfel spus toate formele
de cultură.
Într-o entitate umană de mici dimensiuni cum este satul, indivizii sunt în
relaţii directe unii cu alţii: îşi cunosc
reciproc biografia, îşi zic pc nume, se
ajută între ei, cunosc topografia comunităţii şi pot relata evenimentele importante care ,.u marcat viaţa comunităţii în timp. Insul aici se naşte, aici
trăieşte şi se săvârşeşte, încât pe drept
cuvânt a caracterizat Robert Redfield
comunitatea satului „o structurr'i din
leagăn-pânr'i-la-mormânt
(a
cradlc-totlze-gravc arrangcmwt )".
Posibilitatea de a bordare sinoptidt a
populaţiei tradiţionale: sub toate a~pe~tele comportamentulm uman, constitme
din punct de vedere cpistemiologic un
veritabil dar. Omul trebuie pri\'it atât
sub aspectul ipostazelor sale discrete
- indi\'id, familie, comunitate - cât şi
al complexului relaţional, cel care asigurii
,,continu11.l 1 calităţii" 1 .
În contextul sistemului rclational, rudenia, fenomen social prin ex"celenţi"t şi
fapt cultural totoda tft, operează printr-un
sistem de reguli (ce organizeaz!i ci'tsăasezării,

toria, filiaţia, reşedinţa, poziţia socială
etc.) şi reprezentări (autorizează pe fiecare să se sitUEze în universul. social)
care conduc la creionarea morfologiei
comuni tă tii. Privită ca o institutie socială,
cheia car~ reglează într-o măs{iră \'aria.bilă funcţiona1ea vieţii sociale, rudenia
constituie după cum afirmă Fred Zimmerman un adevărat sistem ele „reperaj
social" 2 •
Relaţiile de rudenie apar ca modalităţi
esenţiale de a reglementa viaţa grupului,
de a instaura o anumită ordine, de a
impune anumite prescripţii şi interdicţii
consacrate prin uz, prin practici rituale
şi prin cutume a căror respectare este
obligatorie pentru toţi membrii grupului, comportamentul abătut de la
normă fiind sancţionat de colecti\'itate.
Aceste reglementări sunt întărite prin
rituri si ceremonialuri cu care se intersecteaz'ă si interconditionează asigurând
consolida;ca retelelor 'de rudenie.
Studiul cons~crat analizei raporturilor
de rudenie în satul Pădureni încearcă sft
răspundă problematicii legate de natura
relaţiilor, extensiunea lor (cât de departe
merge rudenia), cine cu cine se înrucleşte,
drepturile şi îndatoririle indivizilor rezultate din aceste relatii. Este relevat rolul
socialului, alături de biologic, în instituirea relatiilor de rudenie, înrudirea
sta bilindu-s~ ş1 perpetuându-se numai
p1i11 modalităţi dete1minate de alianţe 3 •
Pornind de la unitatea socială de bază
- familia nucleară sau conjugală - această „societate în mic" cum o numea
Le Play şi legat de ea, căsătoria cu
prescripţii şi interdicţii ferme care con-
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lărgirea reţelei
analizează neamul -

duc la

de rudenie, studiul
realitate si concept rezultat al lărgirii reţelei de' rudenie
- ca formă veche şi stabilă de organizare
a societăţii, constituit în virtutea regulilor de înrudire întărit prin acte şi gesturi consacratoare cuprinse în obiceiuri.
Unitate mai largă decât familia, rezultată din înrudire si conditionând înrudirea, neamul rep~ezintă ~u numai o
formă de structurare, de organizare a
grupurilor sociale tradiţionale, ci şi o
modalitate de a răspunde anumitor condiţionări economice.
Complexitatea şi importanţa relaţiilor
<le rudenie le fac să fie performante în
contexte extrem de diverse, cu un grad
diferit de formalizare. inclusiv terminologică. De aici importanţa terminologiei
în studierea rudeniei, formele de adresare
evidenţiind caracterul standardizat al
1aporturilor existente între membrii grupului dat.
Nu în ultimul rând, sunt analizate
obiceiu.ile, riturile si ceremoniile care
marchează moment;le importante ale
existenţei (naştere, căsătorie, moarte) din
perspectivei accentului pus în stabilirea
si menţinerea relatiilor de rudenie.
· Componentă a · comuni tă ţii tradiţio
nale româneşti, satul Pădureni (Cârligaţi) cu comunitatea sa se individualizează ca entitate prin trăsăturile de
particularitate generate de un complex
de factori: economici, sociali, juridici,
culturali. Analiza structurii comunitare
în corelativitate si interactiune cu structura de teritoriu 'contribui~ la creionarea
imaginii habitatului. Astfel, interpretăm
peisajul prin viaţa socială care l-a determinat, dar intrepretând peisajul, putC'm
reconstitui structura comunitară.
Instituţia socială cheie cu care se operează în comunitatea traditională este
rudenia, cea care structure;z5 grupul,
determină formele aliantelor matrimoniale, creează drepturi şi ~bligaţii morale
de la care nimeni nu se poate sustrage
şi generează un sistem relaţional complex
al individului atât la nivel familial
cât şi social, o instituţie care reglează
într-o măsură variabilă functionarea vietii
sociale. 1n încercarea de r~levare a v~lorii operaţionale a rudeniei, Robin Fox

susţine că
răspunsuri

,. ... sistemele de înrudire sunt
la variate presiuni recognoscibile în cadrul 1mor limitări biologice,
psihologice, ecologice şi sociale" . Trebuie
deci să se ţină seama de acest complex
de factori care fac ca societatea să nu
rămână încremenită
ci supusă veşnic
unei imprevizibile deveniri.
Fiecare comunitate are ca punct de
plecare familia şi legat de aceasta că
sătoria, formă institutionalizată de conservare a ei, care pui-ie individul in rclatie de comunicare si schimb atât la
ni~elul grupului familial cât şi al comunită tii.
„Un· cuplu căsătort't sau alt grup de
adulţi înrudiţi care cooperea::;ii, din punct
de vedere economic şi în creşterea copiilor. . . având acelaşi adăpost, reprezinltf
- conform definiţiei din „Enciclopedia
antropologiei" - familia, formă de organizare elementară, primordială a vieţii
sociale" 5 • La baza ei se află un fenomen
biologic constant, de formare a spiţei
umane, şi unul social, juridic, economic,
veşnic schimbător, de împlinire şi organizare a vieţii individului. Această societate „în mic" reprezintă un fragment
dintr-o organizaţie socială mai vastfL
şi îndeplineşte alături de funcţia economică, esenţială, de „producere a producătorilor" şi alte funcţii (juridică, morală,
educativă).

Mai mult decât „celula de bazâ a sosau „ultimul zid de apărare împotriva agresiunilor", familia apare ca
„o instituţie suplă şi re zistrn tă" 6 cu o
mare putere de adaptare. Ea nu poate
exista decât în timp, în succesiunea gcneratiilor si dă individului ilentitatea
sa, îi susţi~e în găsirea poziţiei pc care o
ocupă în societate.
C"nitatea familiei este dată <le un ansamblu de manifestări spirituale, economice, juridice, politice, ,,condiţio11ate
cosmic, biologic, psihologic şi istoric şi
integrate unei serii de nlaţic şi procese
sociale" ;_ Normele si cutumele înriidăcinatc în conştiinţa' şi comportamentul
colectivităţii au contribuit la păstrarea
în timp a coeziunii şi permanentei unită ţii familiale.
'
În satul românesc, în general, şi în
eşantionul analizat, satul Pădureni, facietăţii"
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milia era extrem de solidară, viata fiecărui membru fiind strâns legată de organizaţia internă a acesteia.
Familia, unitate structuralr1 din care
rezultă orice sistem de înrudire, desemnează, în acelaşi timp, individul şi relaţiile acestuia. Depăşind rosturile sale
imediate famili2. ajunge să fie o schemă
de organizare totală a îns~_şi unităţii
să testi.
c;munitaka traditiondf1 în structura
sa po2.rt[1 amprenta· operaţional;•_ a rclatiilor de rudenie si ali2.ntă folosind ca
u~i tă ţi de organiz; re so~ial5. familia
nucleară (părinţi, copii) şi familia lăr
gită (rude consangvine, afine, conwnţionale).

Rclatiile care se stabilesc între membrii
familiei· nucleare s~u conjugate (tată,
mamă, copii) sunt de trei tipuri: între
părinţi şi copii; între copii; între bărbat
şi femeie ca i:ărinţi ai copiilor. Familia
apare ca o „unitate de 1·11teracţi1tne şi
intercomunicări personale rn prin:::,ând rolurile sociale de soţ-soţie, mamâ-tată, jiuji:iLă, Jratc-sorif' 8 . F~ră a ignora relaţia
de consang,·initate c2.re îi unEşte pe copii
de părinţii lor (filiaţi) şi FC copii între
ei (sibling), Ln·i-Strauss rele,·ă importanta aliantei în structura rudeniei afirmâ~d c5 „î~mtdzrea 1111 se stabiltşce şi nu
se per petuea :::,ă în societacea umană decât
prin modalităţile ddcnninate de alia»ţe" 9 .
În interiorul ace.,tti structmi „c identific?'t cele 2 tipuri ele reiaţii farniiiale:
c•.' C0!1Sang,·initatc, ele alianţ{t.
Legat de familie, dtsfttoria, ca „1it
de trecere" dup;"t expresia lui A. van
GC'nnep, marcheaz.:1 constituirea um·i noi
unitr1ti ~ocio-economice, moment imponai1t în existenta indi\·izilor si a ~;ocietă.ţii, contrilmin.d la amplasar'ca rcl2.-ţiilor uc rudenie.
Între cei <loi membri se institui•~ o
relatic de afinitate si de rudenie cu consangvinii fiedtruia. Intcmeiatft pc schimbnl ele valori dominat de ideea de reciprocitate, ,,căsătoria constituie 1111 nzccat;ism de maximă eficacitate, pri11 care
so;:ietaft:a îşi leagâ membrii în totali~atea
lor" 10 şi, astfel, rf1spundc unei pluralităţi
de funcţii.
Schim hui matrimonial era concli ţio11a t
de regulile de dcsccndenţ;L şi ele rezidenţă,

el putând fi direct sau Irtrgit, şi conducea
la realizarea de noi alianţe. El producea
un dezechilibru atât în grupul donator
cât şi al primitorului, compensat prin
sistemul reparatoriu al „ser·viciilor, obligaţiilor, angajamentelor". Schim bui matrimonial era supus unor prescripţii şi
interdicţii ferme şi obligatorii. Şi în satul
Pădureni era obligatoriu respectarea normelor tradiţionale ale exogamiei (ca regulft cc interzicea disătoria între rudele
consangvine ca şi între cele convenţionale
şi care, ca atare, impunea alegerea partenerului din alt grup decât cel familial) şi endogamici (ca regulr1 ce defineşte obligaţia individului de a-şi alege
partenerul de cr1sătorie în interiorul unui
anumit grup din care el însuşi face parte
şi ale cărui limite pot fi condiţionate
teritorial, social, etnic, confesional si ca
formă de păstrare a puritr1ţii grupul;_1i în
cadrul druia ~-e realizeazft schimbul matrimonial).
Alegerea partenerului din alt grup
conducea la „instituirea unei aliante, a
unei reţele de relaţii: care serveşte 'mai
bine interesele socidătii, stabilitătii si coe:::,iu11ii sale" 11 .
'
'
'
Dar nu întotdeauna schimbul mat1imonial exogamie a constituit o formft
„de solidari:arc a gmpului", în unele
cazuri s-au declansat animozităti. Au
fost situaţii când î~ cadrul ~atui'.ui împflrţit în unitrtţi teritoriale r:cdifcrcnţiate
ling\'istic, etnic, confesional (satul din
jo•~, satul din ,,us, satul ·;cehi, ~atul no:!)
au api\rut departajări, ;mpunân<l alegerea partenerului în ii1tcriorul grupului
sf1u, explicaţia prin menţinerea „puritâţii" grupului, apărarea împotriva „stnlinilor". Astfel, familia Casu rezidentrt î,1
mahalaua „di11 jos" si Ciulei în mahalaua
„din mi_jloc" au opt~t pt·ntru schimbd
matrimonial pc pftrţi de sat şi îr. cadrnl
grupului păsuâ:-:d grupul de neamuri
~,i de rczidcntrt teritorială. Rcgnla exogamiei şi pr~hibirea inct..~:stului a functionat si în Pădureni cu o cxceptională
~·igoare'. Dintr-o aiiaiiâ ;:; metricdor
t:i.,ericcşti a parohiei C.lrligaţi (Pr1dureni)
referitoare la căsft tori1 se rcrnarcr1 aria
rt'strânsă teritorial a schimburilor matrimoniale, majoritatea fiind la r.i•;clul
satului ş1 cu o extensie redus;t la sa tele
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invt~cinate: Rusca, Ivăneşti şi Leoşti.
Se remarcă şi solidaritatea grupurilor
anarţinând aceluiasi statut, oferit ele
n{;irimea neamului,' a patrimoniului, de
prestigiu social, economic, moral. Casu,
Ciulei, Focşa, Ghiban, neamuri citite ln
teritoriu prin structura de moşie care la
râ.11dul ei oferă imaginea structurii comur.itare. Aliituri ele căs;ttoria kgalrt, mar~-ată. de ceremonialuri cc numai s{trbăto
riie de Crăciun şi Anul Nou le egalează,
comunitatea satului Pădureni înscrie în
$tructura sa si familii ncleg-ale. concubinajul consfinţind rciaţia de~ alianţrt înt.rc
p:irteneri. Raţiuni economice, juridic<',
~;pirituale împiedicau uneori realizarea
ceremonialurilor căsătoriei, obli-g;înd - la
o alianţrt nl'conformrt normelor tradiţio
nale. A ceas ta pre su ptrnea al te tipuri de
înrudire reflectate in modul de folosire
~i transmitere a patrimoniului (nume,
inventarul casei, pământul etc.). Alte
mftrci terminologice marcau acest tip
matrimonial şi relaţional.
Functia socialft a dsrttoriei din !)lanul
cotidia~ este înti:'tritrt şi susţinută î~ plan
ceremonial prin ritualuri cu implicaţii de:
urdin economic, juridic, social, moral.
Functia esentialft a fost una economid,
de ai~i şi inte re-,ul manifestat de întreaga
colectivitate pentru dcsfrtşurarea în cele
mai hune condiţii a ceremonialului, ca
. ,o condiţie a consacrării ~i i11tegnirii noului wplu în calitatea sa de micro1111itatc
e.:onomico-social11 in a11samblul ,·ietii com1111ităţii" 13 . ~unta cu întreg c~rcmonialul si'tu era în atenţia întregii colcctiviti:'1ţi, depiişind prin caracterul sftu
cumulati,· cadrul strict indi,·idual al
conştienţilor. Apar noi kgi'1turi <le rudenie prin „î11cuscrire şi cumetrie Îlltrc
ale douâ familii pc de o parte şi între
ele şi familiile naşilor, pe de altâ parte".
Descendenţa pa trili niarft,
rcglcmenteazi:'1 relaţiile în cadrul grupului, iar
reşedinţa patrilocali't (\'iriloc3.lrt) relaţiile
între grupuri.
Comunitatea satului Pf1dureni se înscrie în aria descendenţei patriliniare si
al rezidenţei p3 trilocalc. Acest transf~r
al femeii nu era foarte usor suportat
a•:âa<l efecte tra~1n:atizant'c, implicând
o ruptt:.r:i brutaL"i a tradiţiilor din casa
p;trintc·ascJ.. intre <lesp;1rţirca <le Yatra
0

t.!.tf1lui ~j adoptarea cultului soţului se
plaseazr1 , ,trecerea de la unul la c·dălalt",
marcati:'1 cu semne şi acte rituale z.i
c.:iror ecou s-a perpetuat panrt azi: fata
e5te condusft la casa soţului cu :1lai, aici
i se simuleazr1 o rftpire şi apoi trecută
dincolo de poartfi în gospodăria viitorului
;;oţ. Regula reşedinţei Yiriloc~le era obligatorie. Din raţiuni economice s-au întâlnit si situatii când bărbatul merge
în casa 'femeii _:____ resedint:'t uxorilocal:-~ actul aYând conot;tii d'eprcciative. fenomenul este cunoscut ca „ginerire pe
rnrte" sau bărbatul „s-a mâritai" şi marca
co!î.Jiti:i. inferioar;i. a bftrbatultii, au:•
bui tă'. în genera;, fcmt:ii. Există şi situaţii în care noul cuplu arc o rezidenţr1
neolocaI:'1.
Relaţiilor de consang\'initate li se adaugft, prin crtsf1torie, cele de afinitate,
cei mai apropiaţi afini fiind cei doi soţi.
Mărcile terminologice ak grupului mc1.rital sunt soţ, bărb.'1!, um (locai român)
şi, re5,pectiv soţie, femeie, nevastă, muiere. Cei doi soti intd în relatie de rudP.nie cu consangYinii celuilalt'. Ta trtl deYine socru, mama soacră, ce comportă o
ierarhie în ceremonialul căsfttorici, poziţia dominantrt a grupului bărbatului
fiind evidentă. Prnintii b;ubatului -- sunt
socrii mari, iar ai f~meii socrii mici. În
această relaţie de afinit c1.te intergeP.etaţii, soţia devine pentru socrii săi, noră,
iar soţul sif!ldric devine pentru socrii
sfii, ginere.
Âcum apar şi relaţiile afine dintre
fratii si surorile fiecăruia dintre soti w,;inaţi·, între copiii cuplului şi c~piii
fraţilor şi surorilor - veri (care au extensiune în funcţie de gradul de apropiere dintre părinţi - veri primari, veri
de-al doilea) şi la nivelul generaţiei ascendente, între părinţii soţilor (cuscri)
deci relaţii de încuscrire. Dadt raporturile dintre soţi, cumnaţi, veri, cuscri se
stabilesc la nivelul aceleiaşi generaţii,
cele dintre noră/ginere ş1 socru/soacră
sunt între generaţii distincte. În structura
familiei remarcabile sunt şi relaţiile stabilite „în li"nie dreaptă" ce unesc consang\:inii peste o generaţie. Copiii cuplulm sunt nefJoţi pentru părinţii părin
ţilor lor, iar aceştia sunt bunici" (bunul,
b1111a, bâtrânica). Colateral între copii ~i
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fraţii/surorile părinţilor se stabilesc relaţiile colaterale nepot/unclii/mătuşă. Aceste relaţii afine se articulau atât în
plan cotidian cât şi ceremonial printr-un cod de prescripţii şi interdicţii, de
drepturi şi îndatoriri care marcau momentele de prag ale existenţei ~i la săr
bătorile de peste an. Desfacerea relaţiei
de afinitate era destul de rară, iar refacerea unui cuplu (recăsătoria) instituia
un nou sistem de alianţe.
Alături de relaţiile consangvine şi afine, comunitatea satului Pădureni a
cunoscut şi sistemul de înrudire spirituallS, prin năşie, considerat o formft de
rudenie „convenţională" (V. Scurtu) .•Vă
şia consfinţea raporturile stabilite între
naşi şi fini, primii preluând acest statut
în două momente importante ale vieţii:
naşterea (botez) şi căsătoria (nunta).
Modalităţile de articulare a
relaţiilor
de rudenie convenţională în plan cotidian şi ceremonial se f5.ceau prin prescripţii şi interdicţii (întrajutorarea, obligaţia transmiterii năşiei, dreptul naşului de botez pentru cununie, obligaţia
finului de a purta doliu după naşi etc.).
Relaţia de năşie era contractată o datft
cu numirea copilului şi se păstra de-a
lungul existenţei finilor, perpetuându-se
peste generaţii, adeseori „moştenirea" naşilor urmând regulile descendenţei consangvine. Ea era guvernată de legi precise, obligatorii. Astfel, naşul de botez
al mirelui devine nasul său de cununie si
de botez al copiilor' săi. :Năsia se mo~tenea tot pe linie patemă: în'cazul dec~sului naşilor, funcţia era preluată de fiii
acestora. Raporturile stabilite între naşi
şi fini erau foarte puternice „11ă11aşii de
la nuntă sunt nănaşi sufleteşti, ei vin aşa
ca părinţi" 15 , iar interdicţiile sunt asemănătoare relaţiilor consangvine „copchiii nănaşului cu ai finului 111t se pot
lua, că ei vin ca fraţi" 16 • Alegerea naşilor
era foarte importantă. Ei trebuiau să
fie oameni gospodari, oameni de vază
care sft poată ajuta în orice împrejurare
tânăra pereche, iar în viaţa morală: ca
agenţi iniţiaţi, ei trebuiau să reprez1~te
„un model", putând influenţa în bme
cvolutia cuplului. Înrudirea prin năşie
gener~azrt o scrie de relaţii între fini
şi naşi şi consangvinii acestora (cumetrii).

O altă formă de înrudire spirituală
întâlnită în satul Pădureni este aceea a
sau „prinderii de fârtaţi''.
care se făcea la nivelul aceloraşi grupe
de vârstă. Printr-o varietate de forme
şi acte tinerii se „legau" între ei (consum
în comun de mâncare şi băutură, apropiere fizică, rostire de jurăminte). Sunt
documente care atestă existenţa înfrăţirii în zona Ruşilor în formele cele
mai vechi, cu amestecul sângelui. Consecinţele erau de ordin practic ce generau
solidarizarea şi coeziunea grupului, mai
ales în ceea ce priveşte întrajutorarect
în muncă şi participarea la momente de
,,înfrăţirii"

sărbătoare.

În comunitatea tradiţională se !nscrie în aria relaţiilor convenţionale şi
cea între copilul moşit, mama şi moaşa,
apărând relaţia de nepot ( ă) ,fină; relaţia
fiind foarte puternică „similarii celei
consangvine" impunând unele interdicţii
(căsătoria între copiii nepoatei şi cu cei
ai moaşei). Relaţia era de dura tă, uneori
până la căsătoria copilului moşit şi ,;c
prelungea şi asupra soţului moaşei ( moşul). Moşul privit nu numai ca bătrân
ci şi bătrân într-un grup de oameni înrudiţi, denumind şi proprietatea funciară,
trecută unui urmaş potrivit înrudirii.
Jioşul (străbunul, ţăranul liber, moşteni
tor) şi moşia (proprietatea moşteni tă)
au exprimat social şi economic în comunitatea tradiţională, ,,raporturi fundamentale privind dreptul de proprietate
asupra pământului stabilit pe baza filiaţiei
paterne" 17 •
Cn aspect deosebit îl prezintrL în reţeaua relaţiilor comunitare ,,frăţia de
moşt"ell. formă de întrajutorare şi solidarizare cu efecte patrimoniale. Consfinţi tă prin acte (zapise) sau confirmată
de biserică, frăţia de moşie avea menirea
de a păstra proprietatea „înlăuntrul grupului, împiedicând sait limitând proc,sul
de înstrăinare a pământului" 18 •
Relatiile de rudenie sunt articulate şi
între f~milia celor vii şi familia celor
morti; ceremonial prin forme concrete ce
pen{iit legătura şi comunicarea celor
vii cu cei morţi - pomeni şi praznice la
cimitir, la biserică, acasă; la sărbătorile
rnortilor -- sâmbăta mortilor „mosii" de
vară si
, de toamnft - la z'ilele onoiiiastice
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ale acestora şi la marile sărbători creş
tine (Crăciun, Paşti). Structura comuni tarft a celor vii se prelungeşte în cimi tir - locul în care se poate ierarhiza
statutul şi rangul ocupat în viaţa vie
a comunităţii, neamurile grupându-se
dapft însemnătatea şi puterea avută în
comunitate; în curtea bisericii erau locuri privilegiate, pentru oameni de „seamâ" ai satuki".
„Fiecare neam îşi cinsteşte moşii şi
strămosii, ase2ându-le morminte în cimitir, 'la to/ul cuvenit după rang şi ii
pomeneşte după moarte la termenele prevăzute în 11ormele de viaţă tradiţională" 19 •
Apariţia satului nou, cu o nouă structură atât de teritoriu cât mai ales de
comuni ta te a necesitat construirea unei
noi biserici, a unui nou cimitir pentru a
putea înscrie această nouă colectivitate
ca o entitate cu statut propriu, supusă
aceloraşi noime şi respectând prescripţiile sau indicaţiile nescrise ale tradiţiei
comunitătii.

Se poate afirma că cele două planuri
ale relaţiilor de rudenie şi al obiceiurilor
din ciclul vieţii se intersectează şi intercondiţionează operând atât la nivelul
conceptelor prin intermediul termenilor
de înrudire cât şi la nivelul actelor, con-

cretizate în limbajul sintetic al obkeiurilor, în acte rituale, în comportamente
obligatorii.
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ISTORIA MUZEOGRAFIE

Dl\' JSTORICl:L \IUZEULUI GEOLOGIC
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clădirile a căror istoric
legată de istoria instituţiei
adăposteşte, reflectând-o
chiar, este aceea din şoseaua Kiseleff
nr. 2, la intrarea în Piaţa Victoriei.

na din
Ueste
strâns
pe care o

Terminată în 1907, după numai un an
de la începutul lucrării, clădirea a fost
menită să adăpostească Institutul Geologic al României, al doilea institut de
cercetări înfiinţat în ţara noastră: a fost
primul imobil destinat de la început
unei activităţi ştiinţifice. După relată
rile lui M. Paucă, fost colaborator apropiat a lui Grigore Antipa, fondurile necesare au provenit din veniturile Pescăriilor Statului, <lup~. terminarea construirii clădirii Muzeului de Istorie Naturală. La concursul iniţiat în acest scop,
la care au participat arhitecţii: N. GhicaBudeşti, Gr. Cerchez şi Victor Şţef~
nescu, a fost acceptat proiectul ~elu~ dm
urmă, care a mai construit ultenor, mtre
altele, şi Biserica lncoronării__ de la Alba
Iulia, în care dezvol_tă detalnw o:namentale ce sunt abia schiţate la claduea bucureştean~- S~il':11 est~ ~el _ad,optat de
mulţi arhitecţi ai epocu, 1mb111and ar:monios elemente tradiţionale româneşti cu
necesităti moderne.
Locul' destinat construcţiei. nu a _f_ost
potrivit pentru asemenea acţ!u~~· fn nd
pe amplasan:ient_1:11 un~i mlaştm1 m_ care
se scăldau bivolu, la fmele se~o~1:1lm trecut asa cum povesteau bătrann care ~
vă;us~ră. Aceasta a impus umplerea Ş;
înălţarea terenului cu 1, 15 m'. precum_ ~1
adăugarea unor contrafortun puternice

pe latura estid, pentru spn11rnrea peretelui exterior al unei săli monumentale,
cu o foarte largă deschidere, cu o generoasă fundaţie la bază, de un metru grosime.
Detaliul subliniază curajul cu care erau
abordate problemele dificile de construcţie ce se puneau. În acest cadru
este de mentionat si bolta semicilindrică
de deasupra 'scării principale, ca una dintre primele lucrări în beton armat de la
noi - tehnologia nu era înd bine pusă
la punct, deoarece armf1 tura metalică
era sprijinită pe cofrajul de scândur;1 pe
care a fost turnat betonul.
Punerea pietrei fundamentale (5 decembrie 1906) a implicat cheltuirea sumei de 869,30 lei, sumă ce cuprinde cheltuieli pentru: cilindrul pentru documente,
pergamentul, tuşul, mistria, monezi, biscuiţi, şampanie, registre, ştampilft, chitanţa de plată a trăsurii. Tcată clădirea
a fost ridicată din cărămidă, cu grinzi
groase de stejar, elemente ce i-au conferit o rezistentă elastică deosebită. Valoarea lucrării la data recepţionării ei
(18 decembrie 1908) a fost d~ 468.470,~6
lei. Ea ocupă 778 mp teren oţ~rmd u~ spaţm
de 2263 mp. Materialele utlb~ate ş1 modul
de executie au făcut-o să reziste la cuţre
murul din 1940, fără dific1;1tăţi, ca ş1wla
bomba care a străpuns-o m t1n:1pul ra~boiului. Doar modificările ulteno~~e di~
interior s-au dovedit a fi nefenc1t: şi
acestea i-au slăbit rezistenţa, lucru _v~zut
după cutremurul din 197,7. ţ1: p~ivmţa
modului în care a fost gand1ta şi concepută clădirea, este interesant un de-
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C,ădirea

ce

adăposteşte

:\luzeul

taliu ce ilustreaz{1 hotărârea de a evita
risipa: clădirea a fost dotată cu o bună
instalatie de încălzire centrală, un cazan
Wolf c~ a funcţionat pânft în 1983, când
au demarat lucrările de consolidare şi
refacere a clădirii; în perioada de iarnă,
când cea mai marc parte a personalului
ştiinţific îşi lua concediu -- după cum
reiese din documentele de arhivrt - cele
câteva camere utilizate (de exemplu locuinţa di rectorului) erau încălzi te cu
lemne ce ardeau în sobe de teracotă.
În 1950, Institutul Geologic.al României
a fost transformat în Comitet Geologic.
Conducerea şi cea mai mare parte a per sonalului au rămas neschimbate, exceptând câteva epurări, care au vizat
persoanele de origine germană sau cu
activitate politică mai pregnantă . S-a
reuşit păstrarea, încă mulţi ani, a atmosferei de cca mai înaltă ţinută ştiin
ţifică a acestei instituţii, deveni tă adevă
rată şcoală de geologie a României.
Personalul era foarte numeros, iar laboratoarele de studii chimice s-au extins,
ocupând un spaţiu din cc în ce mai mare.
Adaptarea diverselor încăperi din demisol
sau mezanin la condiţiile şi necesităţile
unui laborator de studii chimice au avut
efecte negative asupra rezistenţei construcţiei, înregistrate în timpul cutremurului din 1977. În cadrul serviciului
de studii chimice s-au remarcat persoane
şi . elemente ce au însemnat progrese re-

Geologic

d : 11

Bucureşti

marca bile în domeniul geologici; astfel
începând cu laboratoarele de studiu chimic
al mineralelor - initiat de unul din marii
mineralogi ai Romft~iei, Ludovic ~lrazt·c
- acestea s-au diversificat cuprinzând
laboratoarele de hidrocarburi, în care
Th. Seidel a descoperit şi pus la punct
un original şi eficient tratament de rafinare, laboratoarele de agrogeologic (acum
pedologie) ale lui Gh. Munteanu Murgoci, laboratoarele de studii ceramice
iniţiate de Em. Protopopescu Pachc,
sau cele de studii chimice complexe conduse de Eliza Leonida Zamfirescu, prima
femeie inginer din România şi din Europa. Clădirea mai era dota tă cu un laborator foto, un important numftr <le
cartografi şi o imprimerie, toate de o
înaltă calificare, ce concurau la realizarea fie a publicaţiilor, fie la realizarea
hărţilor geologice, a căror execuţie era
de talia celor mai pretenţioase institute
din lume. Acum s-a realizat, aici, Atlasul
fiziografie al României, la scara 1/500000
adevărată bijuterie în domeniu.
Institutul adăpostea în clftdire cca
mai bogată bibliotecă de specialitate din
ţară - cu peste 200 OOO de volume pentru care arhitectul prevăzuse o elegantă şi spaţioasă sală. Aici aveau loc,
- vinerea (zi consacrată, în Bucureşti,
activităţilor culturale mai deosebi te) şedinţele de comunicări ştiinţifice . Nu au
fost admise motive care să justifice înti3
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treruperi ale acestui adevărat ritual, cât
timp a existat această sală. Dulapurile
bibliotecii, iniţial până la înălţimea uşii,
devenind neîncăpătoare, au fost mrtrite
cu încă un rând, care înconjura sala,
în lungul unui balcon cu consolă, la care
se accedea pe o elegantă scară în spirală.
Se spune, fără a se fi putl:t verifica,
că planurile şi desenele pentru acest mobilier de stejar masiv, inclusiv detaliile
sculpturii, fuseseră desenate de însuşi
primul director al institutului, Ludovic
Mrazec. Biblioteca, devenită locul de
mare efervescenţă şi emulaţie ştiinţifică,
capătă o dublă funcţionalitate pentru
cei ce-şi dedicai,eră activitatea ştiinţelor
pământului: una de documentare şi alta
de învăţare. Funcţiona atât ca depozitar
al lucrărilor de specialitate publicate,
aici şi aiurea, pe întreg globul, cât şi ca
loc de dezbatere, confruntare de idei,
o confruntare totdeauna activă, în cadrul şedinţelor de comunicări. Prin aceasta, cele învăţate în diverse şcoli, în
ţară sau în Europa, şi cele rezultate din
informaţiile de teren se confruntau fără
menajamente. La aceste dezbateri participau adesea şi renumiţi specialişti
străini. Tot aici a fost aniversat primul
sfert de veac de activitate prodigioasă a
institutului, în prezenţa însuşi a suveranului României, alături de prinţul moş
tenitor.
Totul a reuşit să dureze până în
1973. Un tânăr întors de la înaltele scoli
ale Europei răsăritene, Bujor Almă';an,
nemulţumit de tratamentul pe care i
l-au aplicat foştii săi dascăli din ţară,
care îl trimiseseră s;'\_ se lumineze la
Moscova si care nu au acceptat să-l
considere 'ca pe un mesager întors pe
razele ce veneau atunci din răsărit,
ajuns la un important post de conducere,
reuseste să distrugă renumita bibliotecă ş1 tot ce reprezenta ea. Pretextând
realizarea unei săli monumentale ca sediu
permanent al secţiei de geologie a C.A.E.R
a dispus, e drept că numai verbal (dar
cărui ministru îi puteai cere un ordin
scris pentru a-i duce la îndeplinire ordinele?), ca, într-un termen deosebit de
scurt (2-3 săptămâni), sala bibliotecii
împreuna cu camerele adiacente să fie
transformate. ln paralel, institutului i

se atribuie, pentru funcţionare, o clă
dire nouă cu 15 niveluri, complet neadecvată activi tă tii stiin ţifice geologice, ce
nu se poate' d~sfăşura pe verticală,
dacă ne gândim la probele de pe teren
studiate în laboratoare şi la greutăţile dificil de suportat de o clădire turn. Graba
impusă, lipsa de profesionalism a celor
ce au executat mutarea au dus, printre
altele, si la distrugerea mobilierului. Prin
desfiint~rea acestui loc de întruniri si
discuţii periodice a celor care continua~
să spere revirimentul şcolii din c~re
făcuseră parte, lovitura era dată chiar
în inima ei. Era un pas ce urmărea
anularea unei traditii de înaltă tinută
ştiinţifică.
'
'
O altă bogăţie pe care a adăpostit-o
această clădire, încă de la început, au
fost colecţiile Institutului Geologic. Chiar
de la înfiinţare, în regulamentul de
organizare se prevedea : , ,se vor alcătui
colecţiuni geologice, agrogeologice şi cole~tiuni de roci care, cu învoirea directorului,
'vor putea fi vizitate şi consultate de public . .
Pentru aceasta „personalul ştiinţific al
institutului va aduce colecţiuni adunate,
lăsdnd neapărat pe cele mai frumoase
institutului ... Fiecare ... va îngriji ţine
rea colecţiunilor sale în ordine şi. . • aşe
zarea lor în dulapurile muzeului . .. · Se
crease o adevărată traditie ca fiecare
campanie de teren să pril~juiască îmbogă ţirea colecţiei şi o mândrie a fiecăruia .
să aducă piese dintre cele mai valoroase,
mai reprezentative pentru regiunea în
care lucra. Acestea erau orânduite în
una din cele mai impozante săli ale clă
dirii pe frontonul căreia era înscrisă
chiar destinaţia ei: ,.Colecţiuni"'. Se ajunsese astfel la o colecţie de aproape jm?ă
tate de milion de fosile şi piese litologice.
Se poate spune c;:. aceste colecţii sunt
o adevărată mândrie prin complexitatea
şi raritatea pieselor ce le cuprinde, iar
în domeniul paleontologiei cele mai multe
exemplare au caracter de unicat - al
speciilor descrise pentru prima dată din
ţara noastră. Cunoscând bine importanţa
acestor colecţii, conducătorii institutu~
lui, care erau de altfel specialişti de
frunte, au găsit fondurile necesare pentru
amenajările impuse de conservarea respectivelor piese . .Dar rezultatul spiritu-
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gospodăresc al „omului nou" , al
cărui sim t si sentiment ele propri etate"

lui

al tuturo~ 'bunurilor „obşt~şt i ", pre\'2.zut pe hârtie, a diminuat la u11 111 rn "11t
dat grij a faţă ele col ec ţii. Conc mii trn t
cu cutremurul din 1977, când s-a \ ftzut
efect ul modifi că rilor din clădire, a : csit
o hârti e din partea „gospodă ri l' i ck
pa rtid", semna tă de 1x·1soana cca mai
de temut de atunci a acestui ~cctor
- ,, tovarăşul Chere" - pr in c,n c inst itutul era anuntat că trebui e sft cYac uczc
clădirea ce ar' fi urmat s;i_ pri mea scă
„o nouă destiJ1 a ti c". Aceas ta era o a
doua lo,·itură , de.graţi e de data ,:ceasta ,
cc an ul a orice urmă de tradiţie în geologie. Clădirea impun ătoa re urma si't d <· Yin;i.
un muzeu ele vână toa rc unde trebuia s:î.
fi e expuse trofeele conducft torului. Convenea amplasamentul , arh itectura cc amintea de conacele în care era pl ăc ut „poporului" să se desfete prin „reprezc n tan ţii
săi" , iar demisolul putea .fi z,mcnajat
în cramă cu gustări Yânătoreşti, agreabile la diverse ocazii .
A început un adevărat dan s al hârtiilor in care argumentele celor cc se st ră
duiau să apere renumele şcolii geologice
româneşti erau privite ca „ la turft sentim e ntală". Argumentul pc care se m ergea în fa ta insistentelor de c,·.i.cuare a
clădirii er~ acela adu's tocmai de colectii:
dificultatea transportului, valoarea 'etc
unicat, ,·aloarea im·es tiţi e i . Dar nu argum entele logice au fost acelea cc au salvat
clădirea, ci un simplu joc al hazardului ,
un capriciu al conducerii „ de partid ş i
de sta t", care au făcut ca ministrul în
grija căru i a intrau păduril e ş i vânatul
să fi e schimbat, nemaiputând astfel schimba d est inaţi a cl ăd irii ş i ceea cc reprezenta ea . Sarabanda sch imbă rii miniştnlor
d e resort a fă cut ca interesul manifes tat
d e „tovarăsa de la cabinetul 2" ă se
diminueze. 's-a creat astfel posibilitatea,
ca , profitând de faptul că împrejurările
politice şi economice ale n emii (începutul anilor '80) aduceau mereu în
prim plan alte lu cruri mai importante,
să se poată trece la repa rarea, co nsolidarea clădirii şi adaptarea ei la cer inţ ele
unui muzeu de geologie. Au fo st angajaţ i
constructori de prima mâni"i., care să
execute lu crări de consolid::i.rc el e cea
0

5 -

C.

Aspec t din muzeu

m ai bună calita te. P cretii a u fo st clublati
în !Jeton , turnate pla;1şec noi , practicate deschideri între încă pe ri , refăcute
decoraţiile interioare iniţiale , urmând ca
aceast:5. construcţie impozantă să rc yină
la , ·aloarea sa şi să a dă postească ceea
ce se dorea a fi Muzeul de Geologic,
speranţa câtorva genera ţii de
geologi.
Arhitectul O. Dumitriu, cel cc s-a ocupat
practic de restaurarea cH\.dirii , s-a dovedit un dem n urmaş al celui cc a proiectat-o ş i construit-o, arh. \'i ctor Ştefă
nescu.
Organizatorul z.ccste i cura joase ş1 am
putea spune magistrale reali zări , fostul
ministru cc conducea şi act ivitatea geol og ică , Ioan Folea, nu s-a oprit din
păc a te la atât, .:cl i că la reali zarea muzeului; clin „raţ iuni" contabilo-financiare,
prost sfătu it , dispune în vara a nului
1989 mutarea colccţiilo1 din depozitul
muzeulm, cele care a vca u menirea să fie
studiate, completate, s2.u să rcîmprospă teze expoziţ i a propriu-zisă, dislocându-se astfel cca mai mare, ma i co mpl e tă
si \·ariat ă cokc ti e sti intifi că din tară.
· Rennind la problem~ propriu-~isrt a
Muztului Geologic, se remarcă de la
î nccpu t preocu parca pcn tru ex is ten ţa
unei col ec ţii deschise, vizitabil e. Acest
65
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lucru reusind evident din formularea
legii de infiinţare şi funcţionare a institutului, dar si din construirea unei săli
speciale, dota.'tă cu un mobilier adecvat
expunerii, după modelul dat de „Naturhistorischies Muzeum" din Viena. Asa
a fost cunoscut de numeroşi specialişti ~e
ne-au vizitat ţara, de participanţii la
al Y-lea congres Carpato-Balcarnc, <le
grupuri de profesori, studenţi sau chiar
elevi. Cartea de onoare a colectiilor
demonstrează aprecierile deosebite' de
care se bucurau. Deşi, încă de la început,
sala fusese destinată să devină muzeu,
desi unele almanahuri o mentionau între
obiectivele culturale demne <l~ a fi vizita te în Bucuresti, nu a functionat niciodată ca atare,' cu program' de vizitare
pentru public. L1 mutarea ln:-;titutului
Geologic într-o altă clădire (197 3), în
cea din sos. Kiseleff nr. 2 au continuat
să existe colectii. Alexandru Semaka
(unul din cei iuai mari specialişti în
paleobotanică) ce se ocupa în acel moment cu organizarea ştiinţifică. a colecţiilor geologice, a propus înfiinţarea unui
muzeu deschis publicului. Ideea este
îmbrăţişată de conducerea mshtutulm,
în nuda d1f1cultăţilor de ordin financiar,
aşa încât în 1977 erau deja făcuţi primii
paşi. Se urmă.rea expunerea unm cât
mai complex material ştiinţific, dar şi a
unor piese spectaculoase pentru marele
public. Toate aceste preocupări, la care
prin forţa lucrurilor s-a renunţat pc
moment, au fost reluate dupft 1984,
o dată cu refacerea clădirii afectate de
cutremur. Astfel, în perioada 1984 aprilie 1990 s-a lucrat intens, de un
colectiv de specialişti, la organizarea
a ceea ce avea s5. devină Muzeul de Geologie, intrinsec legat de Institutul Geologic
şi de colecţiile sale. În paralel s-a pus
în practică o activitate a cărei idee
exista de aproape 25 de am, aceea a

litotecii - colecţia de carote şi <le foraj
selectate din sondele cele mai rcprczen-'
tative din ţară, ca putând reprezenta
locul de documentare cel mai potrivit
pentru specialişti.
Fluctuatiilc în cunoasterc, suferite de
aceast5. stiintă a pământului, care ~-a
dezvoltat' nu' numai pentru a îndrepta
paşii celor cc au ne,·oic de materii prime,
ci şi pentru a cunoaşte ,·iaţa planetei
pc care trăim, s-au reflectat şi în existenţa clădirii în care au început aceste
studii pentru ţara noastră. Actualmente
ea este importantă nu numai pentru d
reprezintă locul de unde au pornit numeroase idei cc nu de puţine ori au depăşit
graniţele ţării prin valoare-a lor; e<1. se·
mcntine în continuare si ca o scoală,'
chia~ şi rentru public, în ~arc orice ~mare
deschisă calea spre înţelegerea alcătuirii
si e,·olutiei planetei noastre.
' Cu mu'ltă generozitate, colecţiile ::\luzcului Geologic se-extind pe trei ni\'Cluri,'
expuse şi organizate, după cca mai corn-:
plexă viziune geologică; se parcurg astfel
săli dedica te mineralogiei, petrografici,
dinamicii externe şi interne a pământu
lui, paleobotanicii, paleontologiei, geologiei istorice (stratigrafiei), hidrogeologiei,
tectonicii României, substanţele minerale
utile metc>lifere si nemetalifere, hidrccarburilor, geologici României, şi - prin
spectaculoasele săli dedicate mineralelor
fluorescente - si florilor de mină. Existând preocupa~ea lega tă de crnlu ţia
geologiei ca ştiinţă şi a institutului geologic, aici se găseşte şi un bogat material
documentar, istoric, memorial, legat şi
de activitatea personalităţilor din lumea
geologică. Porţile muzeului, larg deschise spre cunoaştere, spre perfecţionare,
stau la fel deschise şi în faţa publicului,
a viitorilor specialişti, a celor ce fac
cunoştinţă cu tainele pământulm abia
acum.
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llUZEE DE PESTE HOTAHE

MOllEXTE IXITl\LE DI~ ACTIVIT.\TEA llLZEVLUI DE ISTOIUE
'
XA 1TRALĂ J)JX PERPIGXAN (FRAX'-fA)

HOHEHT IJ()l'JlG.\T

erpignan - centru
administrativ
P
al departamentului Pirineilor Orientali, vechea
a efemerului regat
capitală

de :Ma jorca 1 şi mai târziu a provinciei
Roussillon - a avut o universitate încă
din 1349 2 • Aceasta a cunoscut o perioadă de înflorire către mijlocul secolului
al XVIII-lea când i s-a construit un nou
local 3 si s-a înfiinta t ca tcdr;,. de mcdicinf1. Bogăţia şi diversitatea plantelor
şi a altor produse naturale a justificat
întemeierea unui ca bi net de istorie na turală., acţiune schiţată deja în articolul 11
al Declaraţiei regale din 31 martie 1759
privind organizarea, în cadrul universităţii, a unei grădini botanice şi predarea unui curs de botanică la Facultatea de medicină. Constituirea efectivă
a cabinetului de istorie naturală a an1t
loc la dc1. ta de 8 octombrie 1770, prin
decretul Consiliului l'nivcrsităţ1i, care
l-a numit ca director pc C-urere, titular
din 1762 al catedrei de anatomie si chirurgie <le la Facult2.tea de medicină. Directorul, care era şi consl'rva tor şi profesor,
avea misiunea de a dez,·olta cokctiilc
şi a le păstra în lmnă. starl'. În acest s~op
făcea verificări anuale si întocmea rapoarte privind starea 1,.iesdor, precum
şi liste cu piesele în stare lmnfi. şi cele
deteriorate care urmau a fi înlocuite.
Sub directoratul hu C:urcrc, primul
conserYator al colecţiilor de istoric 11aturală ale oraşului, cabinetul, limitat iniţial la colecţii provenind numai din
regiunl', a devenit, după trei ani, o
instituţie de prestigiu. Ierbarul cuprin0

dea cam 200 de plante, sectorul ele
mineralogie avea o mare cantitate de
metale, roci, cristale, săruri minerale,
cuarţuri şi marmură; regnul animal se
distingea prin varietatea vieţuitoarelor
adunate. Această ultimă parte se îmbogăţise, pe lângă o colecţie de peşti, cu
una de litofite şi alte specimene marine.
Cu toate aceste realizări, dconccc
colegii săi, i-au făcut mai multe reclama ţii4, care au ajuns până la \' ersailks,
cancelarul de :Maupeou a cerut domnului
de Bon, primul preşedinte al Consiliului
Suveran din Roussillon, să-l înlocuiasd
pe Carrere, devenit „supus detestabil".
După plecarea lui Carrere Ila 3 iulie
1773 (el a devenit mai târziu medicul
lui Ludovic al X\'l-lea) şi pânf1 în 1782,
grădina botanică şi colecţiile de istoric
natmală au fost îngrijite de Louis :\Tichcl
Costa Serradell, un protejat al ducelui
de ~oailles, medic, profesor şi decanul
Facultăţii de medicină.
Din 1782, cabinetul a fost condus <le
Saunur :\<Iasvezy, profesor la Facultatea de medicinf1, care a întocmit un
inwn tar exhausti ,. al cokctiilor vizat
la 1 decembrie 1786, de ~5tre' Lo~1is
:Marigo Yaquer, maestru în arte, doctor
în drept şi rector al universitătii. J)in
1793, când Convenţia a su prim~• t universita tca5, Cabinetul a fost neglijat,
pana ce tân;irul medic Emmanuel Bonafos6 a devenit directorul Grădinii Botanice. Când acesta a venit de la Paris
a găsit colecţiile total abandonate. El ~
făcut un inwntar al obiectelor cc apar67
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\'echea u n iversitate, sediul Cabinetului de I storie

tineau Cabine tului de istorie na tura lă,
datat 28 ian uarie 179S, în care este desci is si mobilierul , suficient si confortabil ,
com pus din 13 frumoase' dulapuri cu
u şi , o masă m are pi cta tă ş i aurită, ca ş i
dulapurile şi o lustră de cri stal. În acest
irn·enta r, Bonafo
pre cizează numerot area obiectelor, fiecare piesă purtâ nd
num ă rul 65 , cod ce desemn a Pirineii
Orientali , situând col ec'ţiil e pe plan na ţi
ona l si tra tân du-le ca pa trimoniu de stat .
Colecţii le erau grupa te în trei secţiuni :
A1 - mi neralogie; A 2 - zoologie; A 3 I er ba rul ce număra 1390 de taxoni păs
traţ i în 6 m ape. I erba rul cuprindea plante
d in zona Pirineilor şi din câmpie, dar
începuse să îmbătrânea că 7 .
Perpi gnan a avut şansa d e a ~ e ţine
două inventa re d etaliate ale Cabmetului d e ist ori e na tural ă din secolul a l
X VIII-lea, întocmite la intervale d e
9 a ni înainte si după R evoluti e. În
arha is~ul lor, ~ceste docum ent~ sunt
pu r tă toarele unui m esaj mod ern d e uni tate a unei c olec ţii care-şi datorează

Naturală

valoa rea ansamblului : diferitele elem ente se compl e tea ză reciproc dând
a nsamblului bogă ţi a unei opere constitui te.
Statutul său d e bun public, compon e nt ă
a patrimoniului n a ţional , d epozitarul
nefiind d ecât gira ntul, este ates tat d e
circulara mini s t eri ală din 21 mai 1801
care cere prefectului informaţii asupra
col ecţiilor d e obi ecte d e ştiinţ ă şi artă
din d epartamentul să u administrati v şi
asupra s tării Cab inetului. Ca răspun s ,
E. Bonafos a întocmit , la 27 iunie 1801 ,
un inventar su ccint p e care prefectul
l -a trimi s, 5 zile m ai t ârziu , la Mini sterul
d e Interne.
Încercând să profite d e interesul ară
tat în a cel moment d e autorit ăţi faţă
d e c ol ecţii, E. Bonafos, dornic să d ezvolte p e cele p e ca re le avea în grijă, s-a
adresa t încă o da t ă generalului Martin,
prefectul d epartamentului, la 15 august
1801: ,,ma,i mulţi prefecţi , dori nd s ă
procure p entrit şcoala centrală din dep artamentu l lor o c ol ecţie de obiecte de i storie
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În 1839, Soci etatea Pirineilor Ori entali de Ştiinţe, Litere, Arte Industriale
şi Agricole fondată în 1833 a preluat de
la municipali ta te col ecţiil e d e şti in ţel e
naturii pe care le-a a ranjat în dulapuri
adecvate.
La acestea s-au ad ă ugat propriile sale
colecti i, realiza te d e m rnbrii care făce au
cerce tări natu rali ste. Farm aci şti, m edici,
entomologi âu d es făşurat o remarcabilă
activitate într-o epocă în ca re d ezvoltarea di scipli nelor naturali ste d e observaţi e a fo st asiguraat d e sa\'anţi precum:
A. Brogniart, H. d e Blainville, J. B.
Lamarck , G. Cuvi er, E. Geoffrey, St.
Hilaire, R. Hauy . Din acea p erioadă
se păstrează şi a s t ă zi în muzeu remarcabila prezentare a „Molu ştel o r t erestre
şi de apă dulce din d epart amentul Pirinei lor Ori entali", reali zat ă cu gust şi
competenţă d e M. Aleror . Prestigiu]
crescut al colecţiilor din P erpignan a
făcut ca Mini sterul de Intern e să hotă
rască să trimită la P erpignan diverse
piese d e ş tii nţ e natu rale d e la Muzeul
Nandu, o donaţie (a lui Eugene

Roluix

naturală, au trim1·s la Paris profesorul
care predă această ştiinţă. Majoritatea,
p entru a nu spune toţi, au obţinut în acest
mod, de la Ministerul de I nterne şi de la
l1,fuz eul Naţional, colecţii preţioase " . El
propune să meargă la Paris pe cheltuiala
sa şi precizează că i se pare „drept să
ia din sumele afectate Grădinii Botanice
şi cele prevăzute pentru şcoală , p e anul

Louis Com ţ an y o ( 1781 - 187 1), p rimul com enator municipal

n~cvsari Ptntru adunafea

X, banii
ş;
transportarea obiectelor." Se pare că această cerere a avut un aviz favorabil înainte
de închiderea şcolilor centrale care a
survenit în 1803.
Prin decizia guve rname ntală din 28
ianuarie 1803, Cabinetul trece sub tutela
oraşului P erpignan ; după inventariere ,
colecţiile au fost preda te ce tăţ eanului
Lasserre, adjunct al primarului . Ca urmare a unei noi d ecizii guvernamentale
din 6 mai, prefectul a ordonat, la
iulie, sigilarea uşii Cabinetului care d e
atunci n-a mai interesat pe nimeni .
Abia în 1816, Ministerul d e Interne
a: iniţiat reactivarea Cabinetului, dar
demersurile mini sterului au rămas fără
nici o urmare.

25
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:Kational din Paris. Cabinetul de Istorie
Naturală dezvoltându-se, s-au înmulţit
şi problemele de ordin material şi, ca
urmare, Societatea a decis să întocmească
inventarul Cabinetului si să stabilească
cheltuielile făcute cu o~ganizarea colcc„

1

tll,OL

' O comisie a Con'iiliului :'.\fonicipal, care
st~1diasc situaţia Cabinetului de Istorie
:'.\atural{t, în raportul din 4 iunie 1840
a prnpus urmfttoarclc:
Art. I -- Societ:i.tea Pirineilor Orientali declar{t d oraşul este proprietarul
Cabinetului de Istoric :Saturalft.
Art. 2 - Ea acceptrt alocaţia de 200
de franci, votată de Consiliul Municipal
in şedinţa din 6 aprilie 1840, pentru
acoperirea cheltuielilor de instalare a
Ca bi netul ni.
Art. 3. - Societatea, renuntând la titlul sfLa de proprietar şi la dreptul de
uzufruct, îşi rezervft pri,·ilegiul de a prezenta trei candidaţi dintre care primarul
~it al,~agft unul pentru a-l numi conservator al Cabinetului. Întrucât aceste
funcţii nccesitft consum de timp, o mundt
intens;i şi de h.mgft duraUt, Societatea ~i
cerut ca ele s;1 fie retribuite.
În şedinţa sa din 4 august 1840, Consiliul Municipal a a pro bat propunerile
Societăţii. La 21 decembrie 1840 municipalitatea a numit pe Louis Companyo
în funcţia de conservator al muzeului,
ce se afla instalat în localul fostei universi tăti. De atunci administrarea Cabinetuh{i, devenit Muzeu de Istorie Naturală,
fost asigurată de primăria oraşului

medic al Companiei de Suez, în timJl'bsăpftrii canalului.
'
Acest centru de cultură a contribuit
la formarea, dtre sfârşitul secolului al
XIX-lea, a unor savanti si cercetători
de talent precum acade~ic'ianul Charles
Deperct şi arheologul Albert Donnezc111
care a lăsat muzeului din Perpignan,
ca şi celui din lxon, bogate şi importante
col_ccţii paleontologice.
ln secolul al XX-lea, în disciplinele
naturaliste s-a produs un transfer metodologic în profitul cercetării experimentak; pentru a face faţă constrângerilor
materiale si umane, acestea s-au concentrat în j~rul uni \'Crsi tătilor si marilor
organisme de cercetare c~re p~teau oferi
mijloacele necesare continuării activităţilor. Muzeul putl'a rămâne un martor
al istoriei ştiintelor si chiar un loc de
r{Lspândire a c;1lturii ţ.tiinţifice, dar şi
uierdca atributul de centru de cercetare.
Astfel, cum ~-a întâmplat -în majoritatea
muzeelor din pro,·incie, el a cunoscut
o perioadă de stagnare legată probabil
şi de consecinţele crizelor genera te de
marile conflicte mondiale. În plus, colec0

a

Perpignan.
Sub autoritatea conservatorului său,
Muzeul de Istorie Naturală s-a dezvoltat
într-un mod spectaculos. Datorită muncii
intense şi a numeroaselor sale relaţii,
între acestea numărându-se şi cea cu
Franc;ois Arago, Louis Companyo a reuşit să formeze, până la moartea sa rn
1871, un impunător ansamblu de colecţn:
El a naturalizat mai multe sute de păsăn
colectate în împrejurimile oraşului şi
a primit ca donaţie o mumie egipteană
in sarcofagul său, numeroase moluş_te,
insecte o serie de obiecte etnografice
din P~linezia şi o importantă colecţie
egipteană oferită de către fiul său, Paul,

Intrarea
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actuală

a muzeului.

~~ din Perpignan au avut mult de
suferit în urma mutărilor dintr-un local
în :i.Jtul.
Astăzi muzeul este din nou un punct
de atracţie; este desigur un omagiu pe
care populaţia îl datorează celei mai
wchi şi mai venerabile dintre institutiile
culturale ale oraşului, martor al uni~·ersitrttii istorice reabilitate şi mcntinute
de-; l~ngul a?i.lo~ de ştiinţa şi pa~iunea
oa~nernlor luc1z1 ş1 generoşi.
In secolul al XX-lea, muzeul pierde
atributul d~ centru de cercetare, aşa
cum s-a întâmplat cu majoritatea muzeelor din provincie, şi cunoaşte .o perioadă
<le stagnare, poate şi datorită crizelor
genera te de marile conflicte mondiale,
la care s-a adăugat şi mutatea colecţiilor
dintr-un local în altul. Astăzi, muzeul
este din nou un punct de mare atracţie
şi interes cultural cu care se mândreşte
populaţia oraşului Perpignan.

l\"OTE

I. Regatul l\lajorcăi, atribuit de su·,eranul Aragonului lui Jacques, fiul său cel mai mic, cuprindea Insulele Baleare, Roussillon-nul Cerdagne,
şi senioria de Montpellier. El s-a menţinut între
anii 1276- 1344.
2. După dispariţia regatului · Majorcăi, Roussillon-ul,' despărţit de Montpellier, s-a văzut
lipsit <~e o universitate. În consecinţă, regele
Pierre d'Aragon a hotărât fondarea unei universităţi la Perpignan.
3. Actualmente ocupat de serviciul Arhivelor
municipale.
4. Carrere a fost şi Inspector General al Apelor
Minerale din Rossillon si Comitatul Foix,
pentru care Ludo·,ic al XV-iea i-a conferit
în proprietate apele Escaldes din Cerdagne.
5. Şcolile centrale, înfiinţate în locul universităţii,
au fost create prin decretul din 23 februarie
1795 si ofereau un învăţământ diversificat:
literat~ră, matematică, fizică, ştiinţele naturale,
ştiinţe sociale şi limbi vii, istorie, ştiinţe mora.le,
6. Emmanuel Bonafos ( 1774- 1854), doctor în
medicină al Universităţii din Montpellier ( 1790),
membru corespondent al Societăţii Regale de
Agricultură ( 1799), primul arheolog al Societăţii de Arheologie din Pirineii-Orientali ( 1800),
conservator la Pepiniera departamentală ( 1817),

conducător
şi Literare

al Societăţii Agricole Ştiinţifice
a Pirineilor Orientali, suspendat
din funcţiile sale în 1848.
7. Conform notei lui Emmanuel Bonafos către
prefect, din 17 iunie 1801.
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O EXPOZIŢIE DElfONSTRATI\TĂ LA ANGERS (FRANŢA)

dr. ANDUEI PĂNOIU

.Jn
..

luna aprilie ac., în Sala Chrn1ellier de pe lângrt Primăria din A11gers
s-a deschis o expoziţie dedicată morilor
mânate de ap;i şi de vânt din Angers
şi Anjou, organintă de „Association
des Moulins de l 'Anjou" în cooperare
cu Primrtria oraşului Angers.
Spaţiul de expunere al sălii, afla trt chiar
în centrul oraşuiui Angers, prilejuieşte:
prezentarea de machete animate electric,
reprezentând monumente înscrise sui tei
tipologice locale, mecanisme provenite
de la diferite instalaţii disoărute, hărti
fotografii de monumf:'r.te res'taurate, sch~~
me şi texte explicative etc.
Planul expoziţiei rezervă spaţii de
1=xpunere, spaţii pentru demonstraţii cu
grupuri organizate de elevi şi pentru
prezentarea dP. spectacole tca trale <led ica te „vieh mo1ilur" :-ubiect, atât de
mult ab'.)rdat ~c litcratma franceză.

înţelegerea cuprinsului expoziţiei este
înlesnită de materialul explicativ pus
la dispoziţie, cu un afiş extrem de atractiv (şi sugestiv temei), jurnalul de expoziţie cu harta oraşului Angers, pe care
sunt poziţionate peste 140mori ştiute din
sec. XIII până în XIX, o suită de cărţi
poştale ilustrate editate de Serviciul de
expoziţii al oraşului în colaborare cu
,,Asociaţia Amicii Morilor din Anjou",

unele reprezentând monumente (mori)
restaurate in anii din urmi, diferite
broşuri etc.
Dintre materialele dedicate temei, trebuie să menţionăm lucrarea domnului
Christian Coussonneau (cercetător la Inventarul general al monumentelor şi
tezaurului artistic al Franţei) intitulată
,,Moulins ci 'Anjou" (cu o ilustraţie fotografică spectaculoasă semnată de Frarn;ois

Macheta unei mori de
apă
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Moara de la

Basse, - Terres, Ies Ros iers-surLoire-Anjou

Lasai şi Bruno Rousseau), două caie te
ale „Asociaţiei", bro şura colecţi ei „ Images de patrimoine", ,,Moulins d 'Anjou"
şi „Ghidul itinerariilor d e patrimoniu"
care o compl e t ează etc.
Aflăm cu prilejul acestei ex poziţii că
recensământul morilor din Anjou a început în anul 1960, şi că d e la această
dată p e plan naţional publicul a început
să se sensibilizeze pentru cunoaşterea
şi salvarea acestui patrimoniu , iar în
anul 1975 se constitui e asociatia „ Les
Amis des Moulins de l'Anjou" . '
Expoziţia de acum trebui e pri vită,
d eci, şi ca o să rbătorire a 20 ani d e la
înfiinţarea acestei asociaţii .
Obiectivele şi activitatea acestei asociaţii au avut ca ţ el clasarea a tot ce
inte resea ză studiului pentru salvarea şi
restaurarea morilor din Anjou, restaurarea mergând, atât câ t este posibil
până la repunerea în stare de funcţionare.
,,Asociaţi a" propune diferi te activit ăţi m embrilor ei, printre care şi vizita·rea morilor, pentru cele d e -apă cu ieşifi

Moara de la Garde, Avrille-Anjou

totdeauna în lun a mai, precum şi participan~a la sărbătoarea a nual ă a pâinii.
Programul celei de a XX aniversări
a a.ces tei asociaţii, în afa ra expoziţiei d e
faţă, mai prevede:
- În luna mai: organizarea Expozitiei traditionale d e la Saint-Lambert du Lattay (muzeul viei şi al
vi nurilor);
- LaEs~rea în localitate a „Ghidului
morilor", e<li ta t ir. cooperare cu
,,Ouest France" în colectia „ Aimer" ;
- În 18 Iunie: Ziua -:-iaţio'nală a 111or1:lor
- În luna iunie : Expoziţi e la Vihiers;
- R estaurarea mormântului lui Pierre
Theophile Berton , inventatorul unui
anumit tip d e pale, î nhumat în
cimitirul d e E st din Angers
- · În iulie: Spectacolul cu opera „l'Arlesienne" de Bizet, jucată de trup,1_
,,La Balancine" din Saint-Barthe·
l emy la moara din Goure la Lcnresse-Rochemeinicr şi la moara
„Quatre-Croix" în Saint-Saturnin
-sur-Loire.
_7.3

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA

MUZEALĂ

EXPOZIŢIA „CĂLL'GARENI -

n cadrul programului Ministerului Apă
rlrii Xaţionale privind manifestările dedi<:ate ani·,ersării a '100 de ani de la victo1 ia obţinută,
sub conducerea lui Mihai Viteazul, la Călugăreni
(13/23 august 1595), Muzeul Militar Naţional a
realizat o fote>expoziţie documentai ă intitulată
.,Mihai Viteazul - Călugăreni - '100".
Expoziţia executată în opt exemplare, a fost
vernisată
la sediul muzeului, la comandamente
de armă, la Cercul Militar Kational, la Ministerul
de Interne.
'
Concepută pe zece panouri dltaşabile, a·,ând
fiecare o idee tematică, expoziţia, redată prin 100
imagini alb-negru (fotografiile au fost lucrate de
Ioan Osmulikevici), se doreşte a fi un modest
prilej pentru cunoaşterea şi e·,idenţierea personalităţii lui Mihai Viteazul şi ·,ictoriei româneşti
de la Călugăreni.
Cu-,intele lui Xicolae Bălcescu „deschid sfânta
.:arie unde se află inscrisă gloria României, ca să
pun inaintea ochilor fiilor ei câteva pagini din
istoria eroică a părinţilor. Voi arăta acele lupte
uriaşe pentru libertatea şi unitatea naţională cit
care românii, sub povaţa celui mai vestit şi mai t11are
din voievozi lor, ÎHcheiară veacul al XVI-lea"
înscrise pe primul panou îndeamnă privitor4l
la această rememorare a faptelor Viteazului.
Harta Europei în vea,ul al XYI-ka, cu c0n·semnarea realizării Ligii Sfinte, pcirtretele pusonalităţilor contemporane cu Mihai Viteazul suge·- •
rează cadrul internaţional, între habsburgi ş/
otomani, în care a acţionat domnul Ţării Româneşti, cadru dublat pe plan intern de realizarea
înţelegerilor cu Aron Vod/1 al Moldovei şi cu Sigismund Dathory din Transilvania pentru lupta

-400"

l

comună

antiotomană.
Răsărit din adâncuri

românesti, domnul este
prezentat în familia sa, şi, pe ~n alt tronson al
expoziţiei aşa cum a fost şi
cum l-a onsiderat
Nicolae brga „Afihai e, Înainte de toate, un ostaş
în cel mai deplin şi frumos înţeles al cuvântului",
comandant al unei oştiri organizate, potrivit
schemei prezentate, cu imaginile pedestraşului
şi călăreţului valah şi a diferitelor formaţiuni de
luptă de epocă.
Primele lupte din toamna şi iarna anilor 15941595, Cf'le din vara anului 1595, detaliate şi prin
hărţile de campanie, preced momentul definitoriu
al expoziţiei - bătălia de la Călugăreni din 13/23
august 1595 considerată de Nicolae Bălcescu
.,zi menită a fi briliantul cel mai strălucit al cununei gloriei româneşti". Pe acest panou au fost
prezentate, prin scheme, cele trei momente principale ale bătăliei, cunoscuta gravură de epocă cu
f!gura lui Mihai Viteazul, în medalion, şi imaginile
singurelor piese de armament găsite până acum pe
câmpul de luptă de la Călagăreni - o secure de

luptă, un ·,ârf de lance, două ·,ârfuri de săgeţi şi
o ghiulea_ din fon.tă_. aflate în patrimoniul :Muzeului
M1htar );aţ10nal. In aceeaşi manieră sunt redate
celelalte momente· ale. campaniei anti-otcmane
până în toamna anului 1.595 - luptele de la Târa
·goyişte, Bucureşti şi Giurgiu. ·_
.,
1 ncununarea: acestor acţiuni politico-milita.rţ
ale lui Mihai Viteazul, aducerea pentru prima dată
in istoria lor a apelor risipite româneşti în albia
lor comună si firească - l'nirea din 1600 - este
redată prin imaginile simbol ale acestui moment
şi prin imaginea unei hărţi lucrate în manieră
de epocă.
Strădania noastr5 În organizarea acc,stei expoziţii a fost de a susţine principalele idei tematice.
mai ales cu documente interne, pagini de cronică
românească,
fresca bisericească de la Căluiu,
Târgo·,işte şi Cu·tea de Argeş, dar şi cu gra·rnri
realizate În diferite oraşe europene de către autori
recunoscuţi ai genului,
cărţi rare şi publicaţii
apărute curând după evenim, ntele relatate si scrisori sau rapoarte ale unor ambasadori, c~misari
imperiali sau alte persoane oficiale din ţările
- mari puteri - ale sfârşitului de secol XVI.
Personalitatea lui Mihai Viteazul, rolul său în
istoria poporului român, sunt redate pe un ultim
panou prin câteva lucrări de artă plastică, pictură
şi basorelief, din patrimoniul Muzeului Militar
Naţional, purtând semnături valoroase - Mihail
Lapatty, Wallenstein, D. Stoica, Oscar Obedeanu,
Joh. Ianubersin, C. Lecca şi C. Bălăcescu.
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RODICA NEGURA

co1..oc,·1u

n
I~tugalia,

IXTERXAŢIOXAL

primă·;ara acestui an a an1t loc în Por-

în localitatea balneoclimaterică.
S1ntra, manif€starea ştiinţifică. internaţională pe
temă de epigrafie latină „Divinităţi indigene şi
intcrprc/alio ron:ana" ( 16- 18 martie). Organizatorii acestei amrle întâlniri a epigrafiştilor din
partea europeană a fostului Imperiu roman, Câmara Municipal de Sintra - Cahinete de Estudos
<le Arqueologia, Arte e Etnografia (Primăria
Municipală Sintra - Cabinetul de Studii de Arheologie, Artă şi Etnografie), l."1fr,ersidade de Barcelona - Departamenta de Filologia Latina (Departamentul de Filologie latină a l 'niversităţii
Barcelona (Span'a)), Instituto de Sintra (Institutul de Sintra), Junta Nacional de lnvestigac;ăo
Cientifica a Tec1:ologica (Asociaţia ?\aţională de
l1nestigaţii ~tiinţifice şi Tehnice a Portugaliei),
~luseu Xacional de Arqueologia (Muzeul Naţional
de Arheologie din Lisabona) şi nu în ultimul rând
„Asociaţia
Internaţională de Epigrafie Greacă
ş1 Latină (A I EGL) au primit sprijin material
consistent din 1 artea unor sponsori ca Banco
Pinto et Sotto l\!ayor, Hotel Miramonte, Grafica
Europam LDA şi Cafes Delta.
Heuniunea s-a bucurat de participarea a şapte
zeci de epigrafişti de ele·,ată reputaţie ştiinţifică.
de la uni·,ersităţi ca cea din Madrid, Alcala de
Henares, Zaragma, Montpellier, Toulouse, Milano,
Roma, Bologna, Genova, Macerata, Santander,
Helsinki, Kiiln, Paris, Valladolid, Ferrara, şi
bineînţeles, din rartea gazdelor portugheze de la
Departamentul c'e Arheologie a Institutului Portughez al Patrimoniului Arhiteconic şi Arheologic, Uni·,ersitatea Algrave din Faro, Institutul
de Arheologie din Coimbra, l'ni·,ersitatea din
Lisabona, Departamentul de Patrimoniu Cultural
din Lisabona, Cahnetul de Studii Istorice si Documentare din Cac(m, l:niversitatea Nouă d'in Lisabona, Uni•rusitatea Catolică din Viena, şi în final
organizatorii principali Institutul din Sintra şi
l'ni·rersitatea din Barcelona.
Secretariatul i-;eneral al Colocviului i-a a·mt
ca membri pe Epigrafiştii Marc Mayer Olive de
la Departamentul de Filologie Clasică a Universităţii Barcelona, Jose Cardim Ribeiro de la
Institutul din oraşul portughez gazdă a colocviului şi Jose d'Encarnac;ăo de la Facultatea de
Litere a l:ni·,ersităţii din Coimbra.
Din partea României a fost o singură participare, a semnatarului acestor rânduri, călătoria
fiind sponsorizată de Ministerul Culturii.
În cadrul celor 35 de comunicări a fost pus în
discuţie generală un extrem de bogat material
epigrafie de limbă latină descoperit în teritoriul
fostelor pro·;incii Lusitania, Hispania, Gallia,
Germania, Norricum, şi evident Italia. Prin întrunirea într-un singur punct de dezbateri epigrafice
de înaltă ţinută, a unui material ştiinţific în considerabilă parte recent descoperit, s-au putut cu
relativă uşurinţă stabili o serie de concluzii de

DE EPIGRAFIE

real interes pentru antichitatea romanică eurocare în alte condiţii de studiu indi-ridual
i-ar fi răpit unui grup de cercetători mai mulţi
ani de căutări prin zeci de colecţii din muzee
răspândite în (;ermania, Franţa, Italia, Spania
şi Portugalia. Prin numeroase mărturii concrete,
şi anume textul de pe o serie de altare vofr,e dedicate unor di·,inităţi, s-a demonstrat că prin fenomenul de integrart a zeităţilor propriilor popoare
cucerite de către Imperiul roman în pantheonul
zeilor adoraţi de romani, s-a înfăptuit o facilă
participare la viaţa culturaJrt oficială a noilor
intraţi in „lumea romană" şi prin cult aceştia
au fost atraşi în procesul de romanizare.
Acest proces social-cultural de trecere de la o
credinţă ancestrală bazată pe precepte rigide,
de un extrem conservatorism, e verosimil să fi
făcut parte dintr-o iniţiativă deliberată romană
în a face ca cei î1winşi să „găsească" similitudini
între atribuţiile zeilor principali locali şi ai celor
proprii credinţelor greco-romane. O dată acceptată ar.eastă prezumpţie se producea o inconştientă
mutare de la o di·rinitate la alta, sfârsind în cele
din urmă prin renunţarea definifrră I~ credinţele
anterioare cuceririi romane.
Evident că si în Dacia romană a a·rut loc un
astfel de transf~r pe plan spiritual de la divinităţile
Zalmoxis, Gehe]eizis :7i Bendis, la Jupiter, Marte
şi Diana.
Pentru cei mai mulţi dintre participanţii la
Coloc·riul de la Sintra p1ezentarea unei comunicări
având ca tematică un aspect al romanizării în
Dacia traiană. a reprezentat o noutate absolută,
datorită faptului că ani la rând România a „absentat" de la asemenea întâlniri ştiinţifice internaţionale. :Ku puţini dintre cei mai tineri dintre
epigrafiştii Europei ~occidentale nu ştiau că în
ţara noastră există o „epigrafotecă" ce conţine
peste două mii de inscripţii ce sunt păstrate in
lapidarii temeinic organizate spre a fi văzute şi
studiate, în cadrul muzeelor din Alba Iulia, Cluj1\"apoca, Drobeta-Turnu Se·;erin, Deva, Lugoj,
Timişoara, Turda, Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Zalău etc.
Aşadar, prin punerea în discuţie a unei părţi a
materialelor epigrafice şi arheologice din Dacia
Romană în cadrul acestei întâlniri internaţionale
a reprezentat în cadrul acestui colocviu o binevenită întregire a problematicii tratate, -printr-un
mănunchi de date şi informaţii provenite· dintr-o
pro•,incie est-europeană a întinsului Imperiu al
Caesarilor, Dacia. Şi-au avut darul de a fi pe cât
de inedite pentru epigrafiştii vest-europeni, pe
atât de interesante ştiinţific, îndemnându-i ca în
viitor să nu mai ignore în materialele publicate
vestigiie epigrafice din România.

peană,

LI\TIU

MĂRGHITAN
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DE RAPOARTE ARHEOLOGICE
SESIUNEA NATIO:VALĂ
,
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esfăşurată

D siunea

în

1995, la Cluj-~apoca, Se-

naţională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din campania 1994
a fost organizată de Comisia Naţională de Arheologie, Direcţia Monumentelor Istorice din Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional de Istorie a Tran-

silvaniei.
La deschiderea lucrărilor, în prezenţa specialiştilor în arheologie şi istorie din ţară au ţinut
alocuţiuni prefectul judeţului Cluj, Grigore Zanc,
primarul Ciujului, Gh. Funar.
Despre semnificaţia istorică a sesiunii arheologice, despre valoarea documentelor arheologice,
cu evocarea unor nume ilustre ce au adus însemnate contribuţii la studierea unor teme majore,
precum continuitatea, romanizarea, procesul de
formare a poporului şi limbii române ş.a., au vorbit
profesorii C. Preda şi Marius Porumb, în timp ce
asupra necesităţii unei perfecte corelări între
cercetarea arheologică şi vestigiile descoperite, în
vederea evitării pierderilor ireparabile, prin conservări şi protejări, ca şi a reluării unor operaţiuni
de conservare la monumente protejate în ultimii
30 de ani, a insistat arhitectul Cristian Moisescu,
directorul Direcţiei Monumentelor Istorice.
Studierea şi interpretarea noilor materiale arheologice, cercetate în 1994, au condus la noi precizări privind datarea pieselor litice mu~teriene
din Peştera Cioarei-Boroşteni, la obţinerea de date
suplimentare în ceea ce priveşte etapele ocupării
aşezării-atelier de la Lapoş, jud Prahova, databilă în paleoliticul superior şi mezolitic; la completarea cu date geologice, arheologice şi paleontologice, care să întregească orizontul de locuire a
staţiunii din paleoliticul superior de la Coşăuţi
(Republica Moldova); descoperirea unor noi complexe de gropi de bordeie (21) la Dealul Pomilor
(Orăştie)
aparţinând culturii neolitice Turdaş
ca şi delimitarea locuirii neolitice (cultura StarfevoCriş) şi a necropolei de tip Ciumbrud (nouă morminte cercetate), în interiorul cetăţii Orăştie săpă
turile arheologice reconfirmând datarea zidului
de incinte în prima jumătate a secolului, a capelei
rotunde şi a fortificaţiei de pământ în secolele
XI-XII. În ceea ce priveşte perieghezele efectu. ate în campaniile 1991- 1994, ele au prilejuit constatarea că zona oraşului Orăştie a fost locuită în
vechime intens în toate etapele de evoluţie a
societăţii.

Şantierul arheologic de la Borduşani-Popina
(jud. Ialomiţa), dezvăluind locuiri neolitice - culturile Boian şi Gumelniţa, a prilejuit în campania
1994 efectuarea unor studii interdisciplinare care
demonstrează evoluţia continuă a sitului în epocile
următoare, o intensă locuire
geto-dacică (sec.

II- I), fiind documentati de resturile unor lccuinţe
de suprafaţă, vetre, gropi menajere şi bogat i1nentar de„ as~ ceramice lucrate la roată.
Tot culturii Gumelniţa (faza A2) îi aparţin
resturile unor structuri de locuire păstrate parţial - tranşee de fundaţie şi un bogat !nventar
cuprinzând unelte şi obiecte de podoabă dm tellul
de Ia Hâ1·şona, jud. Constanţa, în 1991 continuându-se cercetirile arheologice cu caracter interdisciplinar.
Din epoca bronzului - culturile Suciu de Sus şi
Gava a continuat să Le cercetată, în campania
din 1994, impcrtanta staţiune din Câmpia Someşului-Lazuri (jud. Satu-Mare) în care _s-au succedat locuiri din a doua jumătate a nulemuhu II
a. Chr, din primele secole şi de la sfârşitul mileniului I a. Chr. şi din mileniul 1 p. Chr.; cercetarea sistematică a obiectivuh1i a prilejuit descoperirea unui bordei de mar_i dimen~im:i (~ca 4J m
pătraţi) - sec. III- IV ş1 a unei locumţe dm
sec. VI- VII.
Vestigii aparţinând culturii Gârla Mare descoperite în şantierul arheologic de la Dunăreni, jud.
Dolj, cuprind câteva complexe: o vatră, un complex de locuit constituit din fragmen!e de lut ars
în care s-au găsit piese de bronz prmtre care. ş1
două dălţi-străpungător, o cantiate remarcabilă
de ceramică.
Importantele mărturii arheologice descoperite
în cursul anului trecut fac dovada permanenţei
şi continuităţii, în aceeaşi vatră st~ămoşească,
a elementului autohton, pe o lungă penoadă, com.pletează informaţiile sau confirmă unele da~ri
de aşezări şi fortificaţii explorate_ în_ campanule
anterioare, după cum altele contnbu1e la reconstituirea formelor, tehnicii şi sistemului construc:
tiv ale monumentelor, la imaginarea ordonanţei
decorative a acestora: fortificaţia daco-getică
Cătălina" de la Cotnari, jud. Iaşi (încep1,1tul sec.
IV a. Chr.); cetatea de la Buneşti, jud Vaslui
(sec. IV- II a. Chr.) cu bogatul inv_entar d~ piese
de podoabă din argint, de unelte ş1 ceramică, cu
fiecare campanie constituindu-se î_n ~rgumente
Intru confirmarea ipotezei existenţei a1c1 a unm
„polis" al lumii geto-daci~e; aşezarea da~ică de
Ia Răcătău, jud. Bacău - 1magmarea_ zon~1 _sacre,
după urmele unei construcţii deosebite ş1 mventar cuprinzând podoabe, ceramică, vetre de foc,
fibulele descoperite de tip. Latene dacic şi cea în
formă de porumbel permiţând datarea presupusului sanctuar în sec. I a. Chr -I p. Chr; aşezarea
geto-dacă de la Brad, jud. Bacău -: stra~ul de
cultură materială cuprinde toate mvelunle de
locuire, încercând cu neoliticul, epoca bronzului,
Hallstatt, epoca geto-dacică, sec. IV a. Chr. sec.
II p. Chr. cimitirul feudal (sec. XVI-XVII).
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Cele patru niveluri geto-dacice cercetate au dez·,ăluit numeroase complexe de locuire cu un bogat
inventar constând din unelte, arme, obiecte de
podoabă sau de '-ult din for, bronz, piatră, os,
precum şi ceramică; complexe de locuire din epo-cile g-eto-dac~ şi daco-romană cercetate la Şirna,
jud. Prahova, distingându-se o locuinţă din perioada geto-dacică. a cărei datare (se. III-II a. Chr.)
s-a făcut pe baza unei fibule descoperite în această
locuinţă, de tradiţie tracică; cele 41 complex~
noi de pe „Măgura" -Poimeşti (descoperite în
ultima campanie): IR morminte, 14 gropi, 6 complexe pe ni-,elul antic şi trei locuinţe adâncite.
În seria necropolelor de pe , ,J°U ăgura" figurează
necropola f!,etică timpurie (sec. Y- IV a. Chr.).
în campania 1994 descoperindu-se şapte morminte
de incineraţie; necrop::>la carpică de tip Poieneşti
- Fârteşcoiu (prima jumătate a sec. III p. Chr.) zece morminte, dintre care mormântul cu nr. 1410
este considerat printre cele mai târzii, potri-,it
celor două fibule cu port-agrafă înaltă, marcând
contactul :::ronologic nemijlocit dintre Recropolă
şi aşezarea carpatică.

Fie e vorba de cercetări sistematice, fie de
continuarea altora în aşezfri din epoca rorri;i.nă,
descoperirile noi vin să întregească imaginea
despre această epocă în ceea ce priveşte urbanismul antic, sistemul constructiv, viaţa populaţiei
autohtone etc., documentate în aşezări şi fortificaţii din epocă: Histria cu săpături areologice
în cinci sectoare; aşezarea fortificată de la Albeşti,
jud. Constanţa. cu surprinderea unor complexe
din etapa a III-a de locuire, sec. III-II a. Chr.,
locuinţe),.) fiind dispuse de-a lungul laturilor incintelor; cetatea Argamum şi complexde de morminte,
precizarea momentului distrugerii br.silicii (sec.
VI) dezvăluite complet în ultima campanie de
săpături; Ovidiu; descoperirea şi datarea în sec.
II- III p. Chr. a horreum-ulPi şi, respectiv, a
apeductului; Capidava fragmente de construcţii
romane-bizantine din sectorul V al cetăţii.
Deosebit de interesante s-au dovedit a fi informatiile furnizate de continuarea cercetărilor în
castrele romane, pentru stabilirea fazelor şi tehnicii constructive, structurii acestora: Drajna
de Sus, jud. Praho·,a; Potaissa, jud. Cluj; Căşei11,
jud. Cluj; Ilişua, jud. Bistriţa-Năsăud, Apul!um ş.a:
Continuarea cercetării unora dintre cele mai
importante aşezări romane, dezvoltate pe fondul
celor dacice, contribuie prin materialele arheologice sugestive la întregirea imaginii l?r: Poroli.sszwt (zidurile de apărare ale ora.5ulm roman m
zona „Valul dublu" şi apeductul cu două conducte de apă sprijinit pe piloni); Romu/a (atelier mestesugllresc - cuptoare de ars ceramică);
Cetatea 'T;opaeum Traiani (nci precizări stratigrafice şi planimetrice, degajări de monumente,
surprinderea locuirii databile în_ sec. I_Y- I~I a.
Chr.); Ul pia Traia11a cu dezvelirea pnmulu1 for
al coloanei dacica - latura de est a clădirii, porticul din colţul nord-estic şi alte monumente,
printre care inscripţia (fragmente) lui Traian_ de
fondare a coloniei si cu extinderea cercetăru la
amfiteatru confirmându-se stratigrafia stabilită
anterior si' evidentiindu-se noi elemente ale amfiteatrului· de lemn' pe al cărui contur s-a trasat
amfiteatrul de piatră. Şi, în fine, nu se poate să
nu amintim cercetă.rile arheologice, cu bune rezul-

tate, efectuate în aşezările romane rurale: !t,fică
sasa, jud. Sibiu, Gârla Mare. jud. Mehedinţi,
precum şi în cunoscuta aşezare romană de pe
malul l\lureşului, de la Cristeşli, jud. Mureş, de
la Germisara, jud. Hunedoara ~au din municipiul Cluj. Aici săpaurile au vizat Piaţa Unirii,
str. Victor Deleu, Bule·rardul Eroilor şi Piaţa
Muzeului, ,lescoperirile arheologice atestând continuitatea lecuirii pe o lung,1 perioadă începând
cu ni·,elul de locuire şi construcţii romane până
la ni·,ele aparţinând sec. XI- XII (în zona Pieţei
Muzeului) şi, resp~cti·,, sec. XIII- XV.
Contiw,itatea locuirii autohtonilor în secolele
următoare a fost sugfsti·, documentată de materialde arheologice ale perioadei secolelor II- IV,
V - \'li, X- XII în aşezările şi necropolele de la
Lazuri. jud. Satu-Mare, Nem/işor, .,Branişte',
jud. Xeamţ, Ciocâ!teni-Orhei (Republica Moldova)
Gome,,li, jud. Mureş (complexe din epe;ca bronzului, secolele IV şi X-XII). D.ivideni jud. Bacău ş.a.
Dense în date si ir,[ormatii, diversificate tematic, a·,ând caract~rul unor ;nicromonografii, de la
încadrarea istorică. la e·roluţia monumentelor şi
aşezărilor medievale pe baza elementelor arhitecturale şi artistice, coroborate cu cele istorice,
rapoartele vizând civilizaţia medievală, reliefată
în aşezări urbane şi rurale, cetăţi şi fortificaţii
ş.a., au impus prin ideile conţinute, care au prilejuit vii dezbateri: aşezarea fortificată de tip urban
de la !',ujăru, jud. Tulc~a (complexe arheologice
ale nivelului sec. XI patru locuinţe sec.
xn..:... XIII, şapte gropi menajere cu bogat şi
divers i!l'rentar de piese de la ceramică comună la
cea smilţuită bizantinii, unelte, obiecte de podoabă.;
îu nivelul de până la prima jumătate a sec. XI patru locuinţe, din care L4 îngropată, de formă
rectangulară, gropi menajere); fortificaţia medievală timpurie de la Hârşova-cetate (sf. sec. X)
Păcuiul lui Soare (două locuinţe îngropate COr-'Spunzătoare nivelului sec. XI, pavajul cetăţii
databil sf. sec. X şi trei morminte ale necropolei de
secGl XIII- XIV); aşezările urbane medievale de
la Târgu Trotuş, jud. Bacău (obiective; investigarea a 20 de morminte din cimitirul medieval,
unele aparţinătoare sec. XV, XVI şi XVII; dezvelirea integrală a locuinţei-atelier: sec. XV - XVI
şi Piua Petrii, jud. Ialomiţa (din necropola nr. 5
cercetate 100 morminte, in·,entarul de monede şi
podoabe probând funcţionarea cimitirului în perioada secolelor XVI- XIX).
Rapoa;·tele rezolvând aproape exhaustiv cercetă.rile arheologice de la Probo/a, prilejuite de
restaurarea vechiului ansamblu mănăstiresc, din
vremea lui Petru Rareş şi considuat primul edificiu de cult din Moldova cu elemente renascentiste, pun în circulaţia ştiinţifici" rezultatele şi
observaţiile ca urmare a săpăturilor efectuate în:
naosul bisericii, în zona turnului sud-c.stic al incintei, în zona laturii de sud a bisericii şi în cea a laturii vestice a zidului de incintă. Remarcabile s-au
dovedit a fi observaţiile formulate în legătură
cu sistemul de fundare iniţială a bise1 icii şi modul
de realizare a pardoselii: peste cea iniţială de
cărămidă au fost aşezate lespezi de marmuri' albă
şi roşie, un bandou cu „împletitură" de piatră
de marmură albă şi roşie.
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SIMPOZJOXl'L „V. ANESTIN -

Bacău

care a a·rnt loc la
in
Simpozionul
ziua de 22 iunie 1995 a adunat suh semnul

l'raniei astronomi

profesionişti

şi

amatori clin

toată ţara.

Manifestarea. organizată suh egida Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Bacău şi Complexului Muzeal de ~tiinţele Naturii - Bacău,
s-a ţinut la Observatorul Astronomic „V. Anestin". Referatele si comunicările au atins atât
probleme de muz~ografie, cât şi ele cercetare in
acest domeniu. Cu acest prilej, a fost ·,ernisată
expoziţia temporară
„Astronautica - între ·,is
şi realitate", expoziţie dedicată lui \'ictor Anestin
( 1875- 1918) astronom, scriitor ele literatură de
anticipaţie şi popularizator al astronomiei românesti.
După cuvântul de deschidere rostit de dl. conf.
dr. Neculai Barabaş, director al Complexului
Muzeal de ~tiinţele Xaturii - Bacău, cil. primar
al oraşului, Dan Felician Ioniţă a dezvelit placa
comemorati·,ă „Victor Anestin", aflată pe frontispiciul Obsenatorului Astronomic. Înaintea începerii comunicărilor şi referatelor, cil. Xeculai Lupu,
preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, a rostit
un cu·,ânt de salut ad1esat tuturor participanţilor
la manifestare, fiind urmat de dl. Constantin
Donea, consilier şef la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Bacău, care, de asemenea, a
adresat un ctnânt ele salut şi a prezentat pe larg
viaţa şi opera lui V. Anestin. Referatele şi comunicările au început cu cil. prof. dr. ing. Florin
Zăgănescu - membru corespondent al Academiei
Internaţionale ele Astronautică - Paris, membru
în Comisia de Astronomică a Academiei Române,
Bucureşti, care a prezentat lucrarea „Contribuţii
de pionierat pentru ştiinţele spaţiale e!ahora_te
de Herman Oberth pe teritoriul României". ln
continuare, a luat cu·,ântul dna cir. Magda Stavin~chi, directorul Institutului ele Astronomie al
Academiei Române, Bucureşti, prezentând lucrarea „Bernard V. Vermont ( llii.5- 1907) - un
nume uitat al astronomiei româneşti".
După-amiază, manifestarea a continuat cu prezentarea comunicărilor: ,.\'ictor Anestin - note
biografice" ele muzeograf Oana Adam şi ., \'ictor
Anestin - popularizator al astronomiei rom.lneşti" - ele muzeograf
Dorica Senine, ambele
de la Obser·,atorul Astronomic - Bacău. Lucră
rile an p1ezentat in amănunt ·,iaţa şi opera celui
care a fost Victor Anestin.
Cercetarea in ast1onomie a ocupat un loc aparte
în acea~tă manifestare, lucrările prezentate: .,Astronomia soft\\·are intre spectacol şi performanţă"
de asistent cercetător O·,icliu Vădl1'1escu, I.A.A. I{. Bucureşti, şi „Achiziţii şi prelucrare de imagini
in astronomie" de asistent cercetător (;abriel
~tefănescu,
I.A.A.R. - Bncuresti, ar[Ltând atât
importanţa utilizării compnten;lni in cercetarea

120 DE A:XI DE LA l\'AŞTERE"

astronomică,

cât si o nouă tehnică de lucru în
acest domeniu - tehnica CCD (Charge Couplecl
De·,ices). tehnică folosită pentru prima dată la
noi in ţară. Asistent cercetător O·,idiu Vădu·,escu
a prezentat şi lucrarea domnului ing. Vladimir
Boico - Bucureşti, intitulată: .,Calitatea imaginilor fotosferei solare în perioada 1964- 1990".
Colectbu! de muzeografi ele la Planetariul din
Constanţa a prezentat lucrările: , , Rolul expoziţiei „ l'ni·,ersul" în promo·,area creaţiei ştiinţifice
şi tehnice din domeniul astronomiei"; ,.Tendinţe
actuale de modernizare a planetariilor" şi „Condiţii optime de ·,izionarc la planetariu". Prima lucrare
- autori prof. ~lihai Enescu şi F. Erhardt - a
fost prezentată atât oral, c.lt şi prin intermediul
unei' casete ·,ideo. Dl. prof. :\1ihai Enescu, în
lucrarea a doua, subliniază faptul că modernizarea planetariului priveşte clădirea, cupola de
proiecţie, proiectoarele princip_ale şi auxiliare,
sistemul ele comanclrl şi control. 1n ultima lucrare.
autorii, prof. M. Enescu şi prof. X. Suciu, au
pus accent pe factorii de ambianţă fizică (clădirea,
cupela, culoarea, temperatura, umiditatea, zgomotul etc.).
D-na prof. \"iorica Maxim, Planetariu Sucea·,a,
a prezentat lucrarea „ Re·,istele astronomilor
amatori". În prima parte a lucrării se prezintă
un comentariu al conţinutului acestor re·,iste
apărute în ţara noastră în primele 'I decenii ale
secolului nostru, iar în partea a doua, se prezintă
inclicii bibliografici ai articolelor,'notelor si obser·,aţiilor conţinute în aceste reviste.
'
·
Dl. prof. Ioan Bob, Planetm iu Baia :\lare, a prezentat două lucrări: ,.Cercetarea rom{rnească în
astronomie" şi ,,_Ga·,rilă Tomoioagă - un an
de la dispariţie". In prima lucrare, autorul face
o trecere în re·,istă a cercetării în astronomie,
începând cu cele mai ·,echi timpuri şi terminând
cu secolul nostru, prezentând pe larg personalitarea ast_ronomiei ca ştiinţă pe teritoriul ţării
noastre. 111 cea de-a doua lucrare, ·,orbitorul ne
prezintă complexa personalitate a celui ce a fost
Ga·,rilă Tomoioagă, prematur dispărut dintre noi.
Manifestarea a continuat cu prezentarea lucră
rilor: .,Messier - note biografice"; ,,Despre catalogul Messier" şi „Jules \"erne - astronomia si
amatorii", autorul acestora fiind ing. ~lirce;l
Pteanc_u, preşedintele Astroclubului „ Galaxis" _
Arad. In primele două lucrări, autorul ne prezintă.
atât personalitatea lui Charles Messier ( 17301817), astronom francez, cât şi importanţa c:italogului de nebuloase şi roiun stelare întocmit de
acesta în anul 1781.
În încheiere au a·,ut loc dezbateri pe teme legatl"'
de astronomie şi de popularizare a acesteia.
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BORIS ZDERCICC
(1918-1994)

părăsit

e-a
N cei
mai

pentru totcleauna unul clintre
mari muzeografi-etnologi pe ca re
ţara noastră i-a a·,ut - BORIS ZDERCIUC.
Era 1111 foarte hun specialist în soc iologie , psihologie şi pedagogie dar, mai întâi ele toate , a
fost 1m iut,i tor p~sionat al muzeografiei etnografice . Acesteia i s-a dăruit cu credinţa nestrămutată
dL prin ea poate sluji cu profund temd mai huna
cunoaştere a forţei creatoare a popo-ului român ,
marele său talent şi itl"lenfr,itatea sa, c redinţa
şi cultura-i milenară .
BO!{IS ZDERCilT s-a născut la 24 iulie
1918, în localitatea Chiseliţa-:'\ouă, jud. Hotin
(azi Regiunea Cernăuţi, Republica l"craina).
Şcoala primară a urmat-o în comuna natală iar
studiile secundare la Iaşi. În anul 1945, după
ce a fost combatant in cel de-al doilea război mo ndial, s-a înscris la Facultatea de Litere si Filosofie
a l '1fr,er,ităţii din Cluj-:'\apoca, specialitatea
sociologie . După absol-,irea facultăţii a fost oprit
ca asistent uni·,ersitar_. la Catedra de etnog;afie
şi folclor . De·,ine apoi, pentru scurt timp ,· refe'rent
ştiinţific ~l Institntulni de Ling·,istică din CiujXapoca. Intre anii 1953- 1968, funcţionează ca
;:,ef de secţie la Muzeul Satului din Bucureşti.
In pnraltl, este cercetător ştiinţific (cu jumătate
de normă) la Institutul rle Istoria Artei iar intre
1964- 1966 (tot cu o jumătate de normă), redactor - şef ele _rubrică la nou înfiinţata „ Re·ristă
a Muzeelor "' . In perioada 1969- 1975, a fost cercetător ştiinţific principal la Institutul de Psihologie
al Academiei Române iar, apoi, până la pensionare
(anul 1980), cercetător ştiinţific princial la Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice.
În clomen iul muzeografiei, BORIS ZDERC!t:C
a contribuit direct la structurarea mai multor
muzee, printre care : Muzeul Ci·,1ilizaţiei Populare
Tradiţionale „ ASTRA " - Sibiu, Muzeul Pomiculturii şi Yiticulturii - Goleşti - Argeş, l\luzeul
Etnografic in Aer Liher ele la Bujoreni - \'âlcea ,
Secţia în aer liber ele la Complexul Muzeal Bran Braşo·r, Muzeul în Aer Liber de pe Dealul Florilor -Baia Mare, Secţia ele etnografie şi artă populară
a ~fuzeului „ l: nirii" - Alba Iulia etc .
La Muzeul Satului, al cărui a11gajat a fost timp
<le 15 ani, a făcut 1111 număr impresio11ant de cercetări, identificări, transferări, reconstruiri de monumente populare . Este suficient, în acest scop,
să amintim : Gospodăria clin Ciuc -- Sângeorgiu
(jud . Harghita) , Gospodăria din Audia - Hangu
(jud. ilacău) ; Gospodăria Dumitra (jud. Alba) ;
Ca.~a şi Biserica de lemn din Hăpciuni (jud. Bacău) ; Atelierul de fierar din \"ărzarii de Jos (jud .
Bihor) ; c;ospodăria clin \"oitinel (jud. Sncea·,a);
Gospodăria cliu llerbeşti (jud. l\laramureş); Oloiniţa
cu berbece clin satul Jl[1de11ţi (j ucl. Sucea·,a) ;

Piua pentru zdrobit seminţe din H.ăşinari (jud .
Sibiu); Piua ele pănură din Feneşti (jud . Hunedoara) etc .
BORIS ZDEH.CI i;c a întreprins cercetări ele
teren atât pentru stmlierea fenomenelor etnografice cât şi pentru completarea patrimoniului
unor muzee în aer liber . Astfel, paşii l-au purtat
în Maramureş (19.'iJ-1954, 19.57, 1962-196.1 ,
1966), Oaş ( 195'1, 1959). Satu Mare şi Zona Codru
( 1962), Câmpia Tran s il-✓ aniei ( 19.'i9- 1960), !\lăr!(i11imea Sibiului ( 19.'i'I- 195.'i, 1957, 19.'i9) , Tam.
Haţegului ( 19.'i.'i),
Bihor ( 19.'iJ), Zona c\ăsăucl
( 1953), Tara Oltului ( 1954- 19.5.'i) , Harghita ( 19.56);
Yalea Ampoiului ( 196.1); Zona Crişul ni Alh ( 19641966); Zona Horew (19.'i.'i, 19.'i7); Zona Dră gă
şani
( 19.'i.'i, 19.59); \'alea Topologului ( 19.5.5 1956); \"alea Bistriţei moldo ·,eneşti ( 19.57- 19.'i9);
:'\ordul Molrlo·,ei ( 1960- 1961) etc. Ca anl{ajnt
al Institutului ele Psihologie şi al Institutului ele
Cercefiri Etnologice ş i Dialectologice a efectuat
cercetări pe \'alea Teleaje11ului, Tam Oltului şi
pe aproape întreg teritoriul Rom[rniei în ·,ederea.
alcătuirii
„AtJ.1sului Etnografic al Hom,lniei ·· .
Pentru meritele sale ştiinţifice şi pasiunea cu
care se dăruia muncii a fost cooptat ca membru
în Comisia ele Folclor a Academiei J{omâne; a
făcut parte clin Comitetul ele coordonare al ...-\tlasului Etnografic al României ·· ; a fost numit
responsahil al „ Buletinului Atlas ului Etnogralic
al României "'; a făcut parte rlin nenumărate comisii de etnografie şi artă pu pular[t consacrate un o r
manifestări
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ele profil.

BORIS ZDERCIUC a intreprins călătorii de
m:udii şi schimburi de experienţă în Cehoslovacia,
Franţa, Polonia şi Bulgaria.
Apreciindu-i-se întreaga activitate legată de
dez·✓oltarea reţelei muzeale, în anul 1991, i s-a
acordat premiul Fundaţid Atheneum. Este un
premiu care l-a bucurat într-un moment când
boala şi suferinţa puseseră stăpânire pe trupul
său.

S-ar putea spune, de către unii etnografi, că
BORIS ZDERCil'C nu a lăsat în urma sa, la
ni·✓elul de cunoştiinţe pe care îl poseda, foarte
multe lucrări şi studii. Este o părere total greşită.
BOHlS ZDERcn·c a scris foarte mult dar materialele le-a publicat în di·,erse reviste şi periodice
neurmărind, îu mod expres, realizarea unor volume personale aşa cum se întâmplă cu alţi specialişti. Dacă ne este permis să ne exprimăm
aşa, DORIS ZDERCIUC „s-a risipit" în multe
acţiuni, slujind momentul cu gândul la viitorul
muzeelor şi nu al modului cum îl va judeca posteritatea. ~i. apoi, cercetarea, demontarea şi reconstituirea unei gospod[,ii ţărăneşti într-un
muzeu în aer liber sau achiziţionarea de piese ..:arc

să

completeze patrimoniul unei secţii sau instinu pot fi socotite adevărate tomuri
de studii? Toate acestea rămân în patrimoniul
cultural national, sunt văzute de milioane de
oameni atât' din ţară cât şi din străinătate, reprezintă „tomuri" palpabile la care au acces şi se
bucură de ele cu mult mai multi decât volumele
aflate pe rafturile unor bibliote;i de specialitate.
Este păcat că în muzeele noastre etnografice în
aer liber în prezentarea aflată la intrarea oricărei
gospodării sau monument de arhitectură, pe lângă
datele istorice si caracteristicile tehnice nu se
menţionează nui{iele celui care a descoperit obiectivul respecfrr, l-a cercetat şi l-a adus în muzeu
pentru păstrare. Astfel, mulţi muzeografi nu ar
mai fi niste d.nonimi lucrători în muzee ci cercetător;-specialişti cu o „operă" palpabilă.
În încheierea fiecărei c·,ocări-necrolog se in-✓ocă
celui dispărut un anumit lucru. ~oi vom spune:
tuţie muzeală,

BORIS ZDEIUUC, eşti şi vei rămâne cu noi,
vei fi prezeut pe to.ale aleile, in toate ca~ele şi con•
slrueţllle muzeel(lr etnograflee Io aer liber la reali•
zarea l'iirorn al contribuit!
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