ISTORIA

MUZEOGRAFIEI

MUZEUL PORUMBESCU PÂNĂ ÎN ANUL 1940
- GENEZĂ, ÎMPLINIRI, 1RIBULAŢII -

NICOLAE

Jntre

A

multiplele funcţii ce-i sunt
atribuite şi pe care şi le asumă
muzeul în dinamica vieţii social-culturale
trebuie să o reţinem şi pe aceea de a contribui la menţinerea continuă în actualitate, în conştiinţa publică, a dimensiunilor perene intrinseci ale uneia sau
alteia dintre personalităţile vieţii cultural-artistice sau ştiinţifice a căror
memorie exemplară o conservă, o etalează şi o propulsează cu mijloacele
ce-i sunt proprii. Este şi cazul Muzeului Porumbescu care, în octombrie 1993
a împlinit 65 de ani de la inaugurare
şi, deci, de la intrarea sa oficială în circuitul vieţii muzeistice româneşti. Şi
dacă istoria Muzeului Porumbescu începe la 21 octombrie 1928, aceasta nu
înseamnă că nu putem vorbi, fie şi figurativ, despre „preistoria" acestei institutii cultural-stiintifice cu un destin
zb~ciumat, ilu~trativ, în felul său, pentru personalitatea pe care o celebrează
ca şi pentru ţinutul românesc in care
s-a născut şi fiinţează.
,,Piatra de temelie" a Muzeului Porumbescu este, după toate informaţiile,
o carte poştală, adresată de Leca Morariu, Mărioarei Raţiu-Porumbescu (la
Câmpina), având următorul conţinut
,, Viena, 9. II. 1915. Respectuase salutări de lângc'i violoncelul lui Ciprian. Ne
gândim la un muzeu C. Por1t1nbescu".
Aşadar, iniţiatorul şi, vom vedea, principalul ctitor al acestui muzeu nu-i
altul decât cel care a fost pc cât de proli-

CÂRLAN

ficul, pe atât de generos-risipitul Leca
Morariu. În acelaşi an, tipărindu-şi, la
Suceava, volumul de poveşti bucovinene, De la noi, ce avea să fie, ulterior,
încununat cu premiul Academiei Române, Leca Morariu imprima pe copertă
specificaţia : ,,Se vinde în scopul înfiinţării unui muzeu Ciprian Porumbescu".
Gestul va fi reeditat, peste numai un an,
de arboroseanul şi companionul de temniţă (la Cernăuţi) al lui Ciprian Porumbescu, preotul Constantin Morariu, tatăl
lui Leca Morariu, care edita, tot la Suceava, o culegere lirică de traduceri
din Schiller şi Goethe, cedând drepturile de autor în favoarea aceluiasi însufleţitor obiectiv. Să reţinem că, deşi
lumea era tragic implicată şi marcată
în plin război mondial, ravagiile acestuia nu pot, iată, opri oamenii de la
gânduri şi fapte menite să releve valorile perene ale vieţii spirituale, parcă
înadins spre a infirma dictonul care
susţine că, atunci când vorbesc armele,
muzele tac. În scurtă vreme sunt lansate apeluri, ca, de pildă, acela al lui
Constantin Morariu, sunând precum urmează : ,,Invităm deci cu ardoare toată
presa românească şi toate societăţile româneşti de cântare să se puie în serviciul
adunării de colecte care să se trimiţă
Muzeului Ciprian Porumbescu în Cernăuţi, str. Eusebiu Popovici, ,_J" Stră
dania tenace a lui Leca Morariu a făcut
ca, ,,din colecţiile lui C. Morariu, ale
d-nei Maria Raţiu-Porumbescu (sora lui

56
https://biblioteca-digitala.ro

Ciprian) şi ale altora", muzeul să fie
constituit, într-o primă formulă expoziţională, în cursul anului 1926. Urmează
alte colecte, între donatori remarcându-se : Constantin Morariu, dr. Teofil
Lupu, Banca din Suceava. Timp de
circa doi ani, muzeul s'i.Lisluieste în Cernăuţi pentru ca, de la 8 o~tom'.brie 1928,
să-si fixeze sediul la Sucea va, ,,cu eticheta lărgită şi generalizată : Muzeul
PC'rumbeseu". Înainte de inaugurarea
oficială în noua sa ipostază suceveană,
în condica de impresii, sub data de 8
octombrie 1928, apar următoarele consemnări:

- ,.Maria Raţiu Porumbescu, sora
compozitorului, care am luat parte la
aranjarea Muzeului şi plec fericită că am
asistat cel puţin la inaugurarea sufletească a lui".
- ,.Dr. Livia Raţiit Cionca urează
muzeului prosperitate".
- ,,Asemenea Ciprian R,aţiu urează
- rn sufletul împăcat că s-a realizat un
vis al familiei."
După această „inaugurare sufletească"
avea să urmeze, fireste, si cea oficială,
produsă la 21 octomb;ie, î~tr-un veritabil
triumf, de vreme ce printre semnatarii
Primele consemnări în Condica de impresii a
Muzeului Porumbescu din Suceava aparţin rudelor compozitorului
MUZllJL
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Semnăturile personalităţilor

politice şi culturale
participante la inaugurarea muzeului, 21 octombrie
1928, păstrate în Condica de impresii.

din condica de impresii întâlnim pe
A. Lapedatu, ministrul cultelor şi artelor, pe istoricul Ion Nistor, muzicologul
Mihai Gr. Poslusnicul, dr. Rudolf Gassauer, profesor 'ia Liceul „Ştefan cel
Mare", căror li se adaugă, desigur, o
seamă de reprezentanţi din rândul intelectualităţii şi oficialităţilor locale. Pe
frontispiciul paginii figurează semnătura
I.P.S. Nectarie, Mitropolitul Bucovinei,
care consemnează : ,,Binecuvântez inaugurarea şi doresc spor şi împlinire". Nu
este lipsit de interes să constatăm că o
delegaţie fălticeneană participă efectiv
la festivităţile de inaugurare, consemnându-şi impresiile precum urmează :
1. Serafim Ionescu:
„Fericită inspiraţie au avut cei carii
au hotărât înfiinţarea muzeultti marelui
Ciprian Porumbescu. ln admiraţia Domniilor lor, le doresc sănătate şi putere de
mu,ncă şi de acum înainte" ;
57

https://biblioteca-digitala.ro

2. Virgil Tempeanu :
,. Pietatea cu care înfiinţătorii J![ uzeului „Ciprian Porumbescu" au înfiripat
această instituţie va mişca inima fiecărui
român. Recunoştinţă celor cari arată
recunoştinţă trerntuliti nostru !"
3. Vasile Ciurea, fondatorul, în 1914,
al Muzeului din Fălticeni :
„Acei care au acelaşi ideal, de a face
muzeu, îşi dau seama de jertfa sufletească
a iniţiatorilor şi înfăptuitorilor acesfoi
Muzeu „Ciprian Porumbescu". Lattdă
lor".
De la Botoşani înregistrăm doar un

vingător
nalităţii

publicul, prin renumele persolui Ciprian Porumbescu, prin
valoarea şi forţa afectiv-evocatoare a
exponatelor, dar şi prin râvna celui
care l-a înfiinţat, Leca Morariu, sprijinit de prof. dr. Rudolf Gassauer de la
Liceul „Ştefan cel Mare", prezent mai
tot timpul în muzeu cu grupuri d~ elevi
dar si ca ghid-îndrumător. Publicul e
const'ituit, în cea mai mare măsură, din
elevi însoţiti de învăţători şi profesori,
din studenţi, şi mai ales din ofiţeri şi subofiteri ai armatei române, spre sfârşit~! deceniului patru făcându-şi apa-

Casa
din
Cernăuţi
care a adăpostit Muzeul Porumbescu, 1926
-1928

laconic „Omagiu artei din partea lui
T(iberiu) Crudu."
În fine, cum era şi de aşteptat, nu
putea lipsi delegaţia Societăţii Studenţeşti
Junimea din Cernăuţi care, prin preşe
dintele ei de atunci, Laur Gârbu, consemnează : ,.Societatea Acade mică ,.Junimea" din C ernău,ţi cinsteşte memoria
fostuliti ei membru şi înjt:inţător, participând la inaugurarea i111tzeului Ciprian
Poru mbescu".
Găzduit, vreme de patru ani, în Primăria oraşului Suceava şi apoi, până
la refugiul din 1940, în Casa Naţională,
Muzeul Porumbescu atrage tot mai con58

riţia, simptomatic, şi militarii
sau ofiţerii rezervişti.

în termen

De-alungul celor 12 ani de existenţă
suceveană, semnalăm, după condica de
impresii, şi prezenţa a numeroşi vizitatori de elită, pe primul loc situându-se,
fără îndoială, vizita lui George Enescu,
la 29 aprilie 1929, când „vizitând Muzettl S ttcevei ( cu secţia Porumbescu)
si cele câteva monumente istorice din
Suceava (Cetatea, Mănăstirea Sf. Ioan şi
Zamaca) şi din jurul Sucevei ( mănăs
tirea Dragomirna şi biserica lui Ştefan
Vodă de la Pătrăuţi)", ar fi rostit aceste
cuvinte relevante pentru patriotismul
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marelui artist-creator: ,.Să ne oprim
cel puţin noi în aceste ttitate cuiburi ale
noastre ... . Suceava, Hotin . .. , fiindcă-s
ale noastre". Această a doua vizită a
lui Enescu la Suceava (prima avusese
loc la 19 mai 1923) a avut ca obiect un
concert cu următorul program : ,. V eracini, Sonata miminor; Saint Saens,
Havanaise; Corelli, La folia; PaganiniKreisler, Tempo di menttetto; Beethoven, Sonata Kreutzer". Ar fi, credem,
obositor să prezentăm o listă exhaustivă
a personalităţilor vieţii spirituale româneşti care au păşit peste pragul acestui
lăcas de culkră si sensibilitate româneas~ă - peste 50° la număr. Într-o selecţie riguroasă şi, fatalmente, subiectivă, vom menţiona pe Artur Gorovei,
George-Bogdan-Duică, Grigore Nandriş,
Victor Morariu, Gavril Rotică, Dimitrie
Murăraşu, Al. Tzigara Samu~caş, Ion
Cârdei, Ortizie Popescu (arboroscan şi
c:lleg de teologie dar si de temniţă cu
Ciprian Porumbescu), Petru V. Haneş,
D.D.Roşca cu un grup de cadre didactice şi studenţi de la Universitatea din
Cluj, Ionel Teodoreanu, George Lesnca,
Ilie Minea, Ion Luca, Petru Comarnescu,
Societatea Scriitorilor Bucovineni (George Drumur, A. Vasiliu, Neculai Tăutu
ş.a.), Elena Costache Găinariu. . . Nu
putem, de asemenea, să nu consemnăm
faptul că Muzeul Prumbescu a fost
cercetat de eleve ale Conservatorului
de Muzică din Iaşi (M. Bolea şi Virginia
Bolea, la 21 iulie 1929) sau de Paul
Jelescu, directorul Conservatorului din
Cernăuţi, la 15 octombrie 1933, cu ocazia dezvelirii bustului lui Ciprian Porumbescu. O vizită cu totul specială, de
\Teme ce i se conferă o pagină întreagă
(pentru două semnături), a avut loc în
intervalul dintre 31 mai si 18 iunie 1936
si care e atestată de sem{iătura „Mihai"
în centrul paginii 106, la subsol semnând
col. Palangeanu, despre care Leca Morariu glosează, pe aceeaşi pagină, la 15 X.
1955 : ,.mort apoi la. . . ,,Canal, deşi
era un om vârtos ca piatra".
Revenind la „marele public" trebuie
să constatăm că nu există zonă a României Mari din care să nu provină solii
venite să se împărtăşească la acest izvor
al sufletului românesc încărcat de melos

şi

etos patriotic. Fie că sunt în grup sau
individual, vizitatorii provin de la Silistra,
Durostor si Caliacra, de la Cetatea Albă,
Ismail, Tighina, Bălţi şi Chişinău, de la
Hotin şi Storojineţ, de la Satu-Mare,
Oradea, Arad si Timisoara, ca să ne
referim doar Ia'. judeţele de frontieră.
Cele 200 de pagini ale condicii de impresii sunt tixite de semnături cu indicarea
profesiei, a datei şi a localităţii de baş
tină a vizitatorilor, care nu prea se arată
predispuşi să-şi consemneze impresiile,
fie dintr-o anume decenţă, fie pentru
că, pur şi simplu, mulţi nu erau obişnuiţi
de această „modă".
Totuşi, exceptând notele de strictă
circumstanţă sau pe cele anodine, se
pot desprinde câteva tipuri de impresii
cu personalitate dist,inctă şi care reţin
atenţia prin viabilitatea lor de durată,
precum această laudă muzeografilor suceveni, niste amatori în materie, dar cu
„suflete ~ari, tinere încă", cum ar
spune Poetul :
,,Azi 16 septembrie am vizitat „M uzeul Sucevei", admirabil muzeu, unde
s-au colectat cele mai caracteristice piese
în legătttră cu trewtul - minunată şcoa
lă de muncâ şi strădanie pentru prezent
şi demn şi nepreţttit exemplu pentru
viitorime.
Omagii de statornică stimă şi admiraţie
tuturor celor ce au contribuit la aceastcl
minunafri operă şi pe care orice vizitator
n-ar trebui să păriisească Suceava până
n-ar studia-o amănuntit. - A ici, în mă
reaţa Citate de Scau'n a nemuritorului
Voievod Ştefan cel Mare, trăieşte în mare
gloriosul trecut al neamului românesc.
Pioasă amintire kl arelui V oicvod şi
tuittror celor ce au conlucrat pentru înjăp
litirea idealului naţional, dragoste şi neţr'frmurit respect celor ce nit încetează cu
fapta şi cu scrisul, şi cu gândul de a contribui la progresttl culturii naţionale.
[16 sept. 1930]
Elena Cost acite Găinari it
Doctorandă în Litere şi Filozofie Bucureşti, T. Af asarik, 17."
sau „Cultttl bărbaţilor mari, cari prin
artă au nobilitat sufletele, e o dovadă de
progres cultural", cum nota la 29 octombrie 1928, prof. Arcadie Dugan, opinie
la care subscriem ş1 noi fără rezerve,
59
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convinsi că manifestări ca cele consacra te, 'în 1993, aniversării (a 140-a) şi
comemorării (a 110-a) lui C. Porumbescu
se circumscriu unui astfel de simţământ
şi încrederii în potenţele culturii şi artei
de a determina emanciparea şi progresul
societăţii umane.
Un alt tip de impresii conţine, pe
lângă cuvenitele aprecieri, şi unele accente critice corect intenţionate şi lesne
de convertit în sugestii benefice, ca de
pildă : ,,Admir solicitudinea celor în drept
pentru păstrarea comorilor din acest templu de pietate pentru faptele strămoşilor
şi înaintaşilor noştri, dar cred că plasarea galeriei austriace, chiar în mijlocul
sfintelor relicve de la Cetatea Sucevei şi
chiar alături de camera 111 artirului A rborosean Ciprian Porumbescu e foarte deplasată", scrie Ruxandra Grigoraş din Tighina, la 16 octombrie 1933, care, să
reţinem, numeşte muzeul „templu de
pietate". O formulă similară şi la fel de
sugestivă se va ivi în condică peste două
zile (18 octombrie 1933) în notaţia
profesoarei Zina Călugăreanu din Soroca
atunci când numeste Muzeul Sucevei
,,templu al sufletulJi românesc", exprimându-şi „toată admiraţia pentru cei ce
ctitoresc cultul celor mai preţioase moşte
niri strămoşeşti", iar aceşti ctitori nu-s
alţii decât muzeografii, voluntari şi
amatori la vremea respectivă, profesionesti astăzi.
Interesante, prin vibraţia afectivă ni
se relevă notaţii ca acestea :
,,Admirator al marelui Ciprian Porumbescu sunt mai mult decât mulţumit că
am avut fericita ocaziune a vedea şi instrumentele cu ajutorul cărora marele maistru
a compus şi apoi a executat frumoasa
Baladă si celelalte", se confesează un
învăţăto~ din Hotin la 7 iunie 1933,
pentru ca, la 29 iunie 1938, un profesor,
care semnează tot indescifrabil, să consemneze : ,,Am vizitat din nou, muzeul
lui Ciprian Porumbescu, auzind în sufletul meu cântecele lui si amintindu-mi de
timpurile când am i;,,tonat cântecele lui
Porumbescu."
Cu totul aparte, poate că unică în felul
ei, este o notă consemnată într-una din
zilele dintre 16 iulie şi 13 august 1933,
care a şi fost convertită într..:o reală con-

Imagine din Muzeul Porumbescu de I Sucea·,a
organizat de Lcca Morariu

tribuţie

la îmbogăţirea colecţiilor muzeului.
„La D-na Berta Rossignon, născută
Gorgan, în Rădăztţi, Piaţa Unirii, 3
se gâseşte un splendid album cu compoziţii autografe şi inedite ztnele, dedicate
ei de Ciprian Porumbescu şi legat cu
mâna liti în catifea roşie, rn o dedicaţie
autografâ.
Ar trebui depuse insistenţe pentru obţinerea !Hi sau cel puţin a unor reproduceri fotografice de pe el. ll socot de o mare
importanţă pentru documentarea muzeului.
Un iniţiat sigur

care ureazâ muzeului spor şi felicită pe
organizatori."
Ciprian Raţiu şi dr. Livia Cionca
revin în intimitatea exponatelor din
muzeu în urmă cu 60 de ani si-si notează
cu încântare impresiile înr~gi'strate de
contactul cu noua înfăţişare a muzeului:
,,Cu ocazia celor 50 de ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu, vizitând
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muzeul pe care l-am văzut când s-a năsrnt,
am rămas plini de admiraţie pentru tot
ce s-a făcut şi-mi exprim toată recunoş
tiţa Prof. Leca M orariu pentru munca
depusă pentrn păstrarea memoriei lui
Ciprian Porumbescu.
Suceava, 5. VI. 1933
Ciprian Raţiu
dr. Livia Cionca"
Oaspeţi din alte orizonturi ale lumii
(Paris, Berlin, Varşovia, M iinchen, Sofia,
Viena, apoi din Italia, Elveţia, Suedia,
lugoslavia, S. U.A.) petrec clipe de plă
cută si folositoare omului zăbavă - ca
să ne' folosim de cuvintele cronicarului
- în intimitatea obiectelor autentice
prin care se evocă personalitatea şi creaţia lui Ciprian Porumbescu, depunând
întru aceasta mărturie prin semnăturile
ajunse până la noi graţie acestui preţios document muzeistic.
Nu are importanţă dacă deliberat
sau intuitiv, Muzeul Porumbescu, pe
lângă funcţiunile pe care astăzi le numim
,,construirea şi îmbogăţirea colecţiilor"
şi „relaţiile cu publicul", se implică
prin directorul său Leca Morariu, prin
colaboratorii apropiaţi acestuia (Victor
Morariu, Ştefan Pavelescu, Rudolf Gassauer ş.a.), nu numai ca martor pasiv,
într-o serie de alte activităţi menite să
eternizeze memoria lui Ciprian Porumbescu. Astfel, farticipă, în juriu, la „concursul pentru bustul Ciprian Porumbescu", la 30 aprilie 1933, sau la manifestarea prilejuită de dezvelirea bustului, ,,executat de maistrul Ioan Cârdei",
la 15 octombrie acelaşi an, ori în reprezentarea operetei Crai Nou, când este
vizitat de „muzica reg. 16 Fălticeni",
„cu ocazia repetiţiei generale la Crai
nou de C. Porumbescu", la 5 iunie 1933.
De asemenea, nu este neglijată nici
valorificarea publicistică a unor piese
din colecţiile muzeului, în speţă, tipă
rirea unor partituri inedite, precum

Cisla, O searc'i pe Tâmpa, Cvintetele (două
la număr). Iată, în acest sens o consemnare concludentă : ,,Ast1i'zi, 15 nov. 1935,
întrunitu-ne-am noi trei să alegem piese
din manuscrisele lui C. Porumbesrn, rn
scopitl de a le tipări, continuând astfel
opera dinaintea r1'[zboi11!ui. Am ales Cisla,
O seară pe tâmpa etc. " Semneazr1 : Leca

Morariu, Ştefan Pavelescu, Victor Morariu. La 5 aprilie 1936 atenţia editorilor
se îndreaptă spre două Cvintete, restituite,
după cum se consemnează cu maximă
scrupulozitate în condică, la „ 1 febr.
1937". Sunt, desigur, şi alte consemnări
referitoare la grija lui Leca Morariu şi
a colaboratorilor săi, Victor Morariu şi
Ştefan Pavelescu, pentru publicarea ineditelor lui Ciprian Porumbescu, dar
nici una dintre acestea nu menţionează
vreun titlu.
Vreme de 14 ani - din 1926 şi până
în 1940 - Muzeul Porumbescu parcurge
un traiect ascendent. Destinul lui se
urzeşte propriu-zis la Cernăuţi, până
în anul 1928. Muzeul se naste, însă, si-si
desăvârşeşte şi împlineşte menirea' i'a
Suceava, mai întâi în localul primăriei
şi apoi, din anul 1932, în Casa Naţională.
Cu prilejul instalării în propriul sediu,
Leca Morariu consemnează : ,,Fie ca
această intrare într-o citadelă eminamente
rnlturală sc'i însemne o nouif înflorire a

Muzeului Porumbescu. Suceava, 5 V.
1932." Asa cum am constatat, această
,,noul înfiorire" se şi produce sub aspectul îmbogăţirii colecţiilor, în plan expoziţional, în domeniul relaţiilor cu publicul, al
valorificării publicistice a patrimoniului
(activitate considerată, astăzi, de câte
un funcţionar ministerial, drept „colaterală" !). Foiletând condica de impresii,
ai senzaţia până la un moment dat că
timpul pare a se scurge în favoarea
muncii tihnite întru relevarea si cultivarea valorilor trecutului. Zicem' ,,pare",
fiindcă, în pofida aparenţelor, jurnalul
ne pune la dispoziţie şi semnale rău prevestitoare. Timpul, ca să utilizăm o
expresie consacrată, nu mai are răbdare.
în scurtă vreme lumea va fi zguduită
de seisme si furtuni monstruos devastatoare. Întie aceste semnale trebuie să
enumerăm grupurile de vizitatori şcolari
organizaţi în cohorte, centurii, stoluri
etc., apoi înmulţirea semnăturilor de
militari, apariţia rezerviştilor şi a militarilor în termen, pentru ca, la un moment dat, să ne surprindă ca o însângerare instantanee, următoarea notaţie,
cu cerneală roşie (singura, de altfel cu
această culoare) : ,,1n zilele crâncenei
bejenii din 1940. Leca M orariu" (31
61
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iulie 1940), pentu ca, peste clouă zile,
acelasi Leca Morariu să consemneze
din ~ou : ,,Altă serie de bejenari veniţi
să se închine Sufletului românesc. 2 august
1940". Nu vor trece nici trei săptămâni
şi „cronicarul" se va precipita într-o
notaţie cu evidente conotaţii tragice:
,,Iar în 20 august 1940 ne-am răstignit
cu bun-rămasul M uzeuliti Porumbescu !
... ", pentru a reveni pe aceeaşi pagină :
,,1 n ziua de neuitat bun-rămas al muzeului Porumbescu, cit urarea : <•Pe-al nostru steag e scris Unire! >>, Suceava, 20
august 1940." Ultimii vizitatori ai Muzeului Porumbescu, în ipostaza sa suceveană, sunt, semnificativ doi ostasi :
serg. Boian V. Gheorghe şi soldat Rusu
Gheorghe, care, probabil după dictare
şi după ce terminaseră de împachetat
întreaga zestre patrimonială, consemnează : ,,Am vizitat muzeul Porumbescu
chiar în ziua când comorile preţioase erau
pregătite de bejenie. Dorindu-i acestui
sfânt locaş de cultură românească fericită întoarcere la matcă, urez din toată
inima : «I ar scumpa noastră Românie/
Etern, etern va inflori ►>. Suceava 20 augus1
1940".
În fine, la 30 noiembrie, acelasi an,
un grup în componenţa căruia distingem şi pe dr. Livia Cionca, Romulus
Cionca, Genunea Cionca vizitează Muzeul Porumbescu „refugiat în Bucureşti".
în finalul paginii, Leca Morariu consemnează lapidar hronicul dramatic al pribegiei ·muzeului, precum urmează : ,,ln
pribegia sa, Muzeul s-a adăpostit apoi,
din 29 aug. 1940 - 24 oct. 1940, la Liceul
,, Unirea" din Focşani ; din 27 oct. 1940 7 sept. 1941 în Bucureşti, I V, str. Negel,
nr, 53 ; din 11 sept. 1941 - 21 martie
1941, în parte la Cernâuţi, str. A1 unteniei, 14; din martie 1944, în com. Strejeşti şi Runcu (jud. Vâlcea şi jud. Romanaţi), pânâ la 19 prier 1947 când am
mutat întreg) Vorba vine „întreg" !
Vae victis !" nota Leca Morariu). materialul muzeului la Râmnicu- Vâlcea.
R.V., 3/9 1948, L.M.

Cu aceasta se încheie destinul Muzeului Porumbescu sub însufleţita oblă
duire a lui Leca Morariu. Destinul actual
al acestui muzeu reprezintă o altă „poveste" care a fost consemnată întrucâtva
prin 1977. Orice s-ar spune, însă, şi existenţa de astăzi a Muzeului Porumbescu
la Stupea este datorită tot lui Leca
Morariu, căci fără osârdia şi grija sa
duse până la exces, ba până la jertfă am
putea zice, nimic din tot ce e astăzi n-ar
fi fost cu putinţă. De aceea socotim că
cea mai potrivită formulă de a-i mulţumi
acestui împătimit muzeograf ar fi să-i
cinstim personalitatea printr-o cameră
memorială chiar în cadrul Complexului Muzeal „Ciprian Porumbescu" de
la Stupea.

RESUl\lE
Dan:, l'ou·,rage que voici en presente, a l'appui
de chaier d'impresions des visiteurs, des aspects
concernant la constitution du premier noyau du
musee apple „Ciprian Porumbescu", a partir de
1915 et jusq'en 1925, lorsque celui-ci commence
a fonctionner - pendant deux ans - a Cernăuţi.
Ceci pourrait constituer la „prehistoire" de Musee
,,Porumbescu".
Se vraie histoire commence le 21 octobre 1926,
quand, iL Suceava, en inaugure efficiellment le
musee que des passionnes - Leca Morariu, principalement - avaient espere et auquel ils avaient
travaille pendant plus d'une decennie, a partir de
la constitution des collections. Les objets rasembes pendant ce temps impsent l'evocation de la
personalite d'Iraclie (Ie pere) dans le musee et,
specialcment, celle de Ciprian Porumbescu (le
fils).
Veritable chronique de l'existence du musee, le
chaier d'impressions et de notes fournit des renseignements sur les visiteurs qui ont franchi le seuil
du musee, sur les concurs pour le buste de Ciprian
Porumbescu et l'inauguration de ce buste, sur
l'impression de ses partitiens inedites, sur Ies nouvelles picces originales qui ont agorandi Ies collections, sur le refuge de 1940 oi,, aprt's un court sejour
iL Focş,ini,le musee arrivera a Bucarest, puis a Cernăuţi, a Strejeşti et Runcu (departements de Vâlcea et Romanaţi) por se fixer ensuite, pendant
quelqe temps, a Râmnicu Vâlcea.
Ses perip<'.:ties s'identifient en queltJue sorte avec
le destin des Roumains de Bucovine.
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