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POLITICA CULTURALÃ A ASTREI
ÎN DOMENIUL EXPOZIÞIONAL ªI MUZEOGRAFIC

– GEORGE BARIÞIU –

A doua jumãtate a secolului al XIX-lea a debutat cu instaurarea regimului absolutist în Imperiul
Habsburgic, consecinþã principalã a Revoluþiei de la 1848, fapt care a atras dupã sine îngrãdirea
extrem de severã a oricãror aspiraþii politice, naþionale ºi culturale ale popoarelor de pe cuprinsul
imperiului. Este reintrodusã cenzura, libertatea de asociere este interzisã, iar în învãþãmânt ºi
administraþie este introdusã limba germanã, cu caracter de obligativitate.

Însã prefacerile politice de la sfârºitul deceniului al 6-lea vor reorienta politica imperiului spre o
formã de guvernãmânt mai liberalã. Decisivã în acest sens va fi Pacea de la Zürich din 1859, când, în
urma rãzboiului Franþei ºi Sardiniei împotriva Austriei, aceasta din urmã este învinsã ºi, pentru a-ºi
menþine integritatea imperiului, Austria conºtientizeazã faptul cã trebuie sã facã unele concesii în
favoarea popoarelor subjugate.

Astfel, Diploma imperialã din 20 octombrie 1860 ºi Constituþia din 1861 proclamã, chiar dacã
numai formal, drepturi egale pentru naþionalitãþile de pe cuprinsul imperiului, popoare care în ultima
vreme generaserã o serie de frãmântãri. În acest „secol al naþiunilor” se declanºaserã nenumãrate
miºcãri naþionale pe plan european care cuprinseserã ca o flacãrã vie ºi populaþia atât de eterogenã a
imperiului.

Dacã din punct de vedere politic românii transilvãneni suferiserã pierderi grave, acþiunea lor s-a
îndreptat cu precãdere spre domeniul cultural, ei transformând cultura într-o armã eficientã de
promovare a intereselor naþionale. Pentru a-ºi atinge obiectivele, românii aveau nevoie de o reluare
pe plan superior, mai conºtient ºi mai decisiv, a proiectelor anterioare pentru instituirea unor forme
organizatorice cu rol de promovare a culturii naþionale ºi de rãspândire a acesteia în cercuri cât mai
largi.

Chiar dacã miºcãrile culturale înfiripate în prima jumãtate a secolului al XIX-lea n-au reuºit sã se
finalizeze, ele au constituit punctul de plecare al miºcãrii cultural-naþionale promovate puternic în
cea de-a doua jumãtate a secolului. Abia în perioada liberalã toate aceste idei ºi proiecte se vor
materializa.

Înfiinþarea Astrei în 1861 se înscrie în aceastã miºcare culturalã, ea având încã de la început
puternice conotaþii naþionale, toate acestea pe un fond de preocupãri cultural-ºtiinþifice. Andrei
Bârseanu a surprins cu deosebitã claritate interdependenþa acestor douã aspecte atunci când afirma cã
„orice manifestare politicã fiind pe atunci împiedicatã, energia naþionalã îºi cautã sã-ºi afle alt

câmp de acþiune, un câmp mai neted ºi mai mãnos: câmpul nesfârºit ºi veºnic roditor al culturii”�.
Emanciparea culturalã ºi naþionalã a românilor, transformarea culturii în armã în lupta politicã ºi
naþionalã implicau un proces îndelungat ºi intens de educare a românilor din toate categoriile sociale,
ba mai mult, strângerea acestora în jurul unui centru cultural care sã-i orienteze în direcþiile dorite.

Înfiinþarea Societãþii culturale Astra în 1861 reprezenta doleanþele românilor în materie de
aspiraþii naþionale. Prin întreaga sa activitate, Astra a urmãrit promovarea culturii populare ºi
academice, precum ºi rãspândirea cunoºtinþelor în cercuri cât mai largi.
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Politica culturalã a Astrei a avut ºi o componentã expoziþionalã ºi muzeograficã. Chiar dacã
iniþial organizarea de expoziþii ºi preocupãrile muzeografice nu au fost clar formulate, pe parcurs
acestea s-au creionat, antrenând forþe umane ºi materiale impresionante, finalizându-se în fondarea
primului muzeu naþional românesc din Transilvania.

Prin întreaga sa politicã culturalã, Astra a urmãrit emanciparea naþionalã a românilor din
teritoriile aflate sub dominaþia Imperiului Habsburgic (Austro-Ungar dupã 1867), apãrarea fiinþei
naþionale ºi impulsionarea tendinþelor de unitate ale românilor, dezvoltarea de adevãrate strategii
naþionale, formarea unei elite intelectuale româneºti în toate domeniile cultural-ºtiinþifice, modelarea
conºtiinþei naþionale º.a.

De un larg ecou în rândurile opiniei publice româneºti s-au bucurat expoziþiile etnografice
organizate de Astra (1862, 1881, 1905), balurile ºi acþiunile de valorificare ºi conservare a
patrimoniului folcloric. Aceste expoziþii au urmãrit evidenþierea progreselor materiale ale poporului
român în domeniile industriei casnice, meºteºugãreºti, precum ºi nivelul artistic atins de creaþia
popularã. În plus, prezenþa la aceste expoziþii a românilor de pe ambele versante ale Carpaþilor a
conferit manifestãrilor un pregnant caracter naþional, amplificând astfel solidaritatea generalã
româneascã.

Primele expoziþii propriu-zise nu dateazã decât din secolul al XVII-lea ºi onoarea creãrii lor a
revenit Franþei.� Ele au fost limitate însã la artele frumoase. Dacã prima expoziþie de artã a avut loc în
Franþa, prima expoziþie industrialã din Europa avut loc la Praga în 1791.�

În Anglia, The Royal Society of Arts organiza la Londra în 1761 o expoziþie „of arts,

manufactures and commerce”, care prezenta inovaþiile tehnologice existente la acea datã.� Iar în
Franþa, Prima Republicã reia, în 1798, saloanele artistice inaugurate de Colbert în 1667 ºi întrerupte
de Revoluþie. Importantã a fost nu redeschiderea acestor saloane, ci faptul cã totul avea loc simultan
cu o mare expoziþie industrial-naþionalã. Aceastã expoziþie a dat tonul expoziþiilor naþionale în toatã
Europa, iar pe plan intern se dorea o dovadã de solicitudine a comerþului ºi industriei, determinând
întrecerea producãtorilor, împingerea lor în direcþia progresului, contribuind totodatã ºi la instruirea
ºi educarea publicului.

Exemplul Franþei a fost luat în curând de mai toate statele Europei, ºi nu numai, iar începând cu
anul 1851 a fost lansatã „moda” expoziþiilor universale. Prima expoziþie de acest gen a avut loc la
Londra în 1851. Aceastã primã expoziþie universalã, în sensul modern al cuvântului, lansa
internaþionalizarea unui tip de manifestaþie care fusese dezvoltatã pornind de la nivel naþional. Epoca
de aur a expoziþiilor universale se situeazã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, epocã în care ele
aveau de fiecare datã, pe lângã artizanat, artã ºi produse industriale de masã, ºi o inovaþie tehnicã
majorã: telegrafia la expoziþia de la Londra din 1851, ascensorul hidraulic la aceea de la Paris din
1867, lumina electricã la cea din 1878, tot de la Paris, mai târziu automobilul, radioul etc.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea principalele þãri europene, la iniþiativa Franþei, au
doborât barierele vamale. Expoziþiile naþionale, organizate cu scopul de a face cunoscute noile
tehnici industriale, devin atunci universale. Ele adunã produsele de toate tipurile, în dubla ambiþie de
a confrunta produsele naþionale ºi strãine ºi de a face bilanþul avansãrii tehnologice ºi artistice a
þãrilor participante. Fiecare þarã organizatoare are ocazia de a-ºi etala puterea economicã, purtând
totodatã ºi o mãrturie a voinþei unui echilibru european.

În aceastã miºcare expoziþionalã europeanã s-a lãsat antrenat ºi Imperiul Habsburgic care, în
anul 1873, la Viena, era gazda unei asemenea manifestaþii internaþionale. Expoziþia a fost deschisã în
perioada 1 mai-31 octombrie, sub protecþia Împãratului Franz Iosef ºi a Arhiducelui Carol Ludovic,
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director al expoziþiei fiind numit Baronul Schwarcz Senborn. Printre participanþi s-au numãrat ºi
românii transilvãneni, care au organizat o frumoasã ºi variatã expoziþie, preponderent etnograficã. O
atracþie a acestei expoziþii a constituit-o un sector al industriei casnice numit „sate internaþionale”, în
care Transilvania a expus o casã româneascã, una sãseascã ºi una secuiascã, cu toate decoraþiunile
interioare ºi cu mobilierul complet.�

Expoziþia de la Viena s-a dorit o demonstraþie a Imperiului Austro-Ungar cã face parte dintre
„cei mari”, atât din punct de vedere economic, cât ºi arhitectural, în materie de urbanism, ca dovadã
fiind reconstrucþia Vienei.

Bogata serie de asemenea manifestãri expoziþionale europene, ºi nu numai, a reflectat cu
fidelitate transformãrile pe care umanitatea le trãia atunci ºi a constituit deschiderea spre o altã sferã
de activitate umanã – cea a etalãrii celor mai de seamã realizãri umane la nivel naþional ºi
internaþional, sursa de publicitate pentru realizãrile naþionale ºi includerea acestora în patrimoniul
mondial.

Toate aceste transformãri, economice în speþã, care au afectat umanitatea pe plan mondial, nu au
rãmas fãrã ecou pe pãmânt transilvãnean. Aceste influenþe s-au resimþit cu atât mai mult în
Transilvania, cu cât situaþia politicã în care se gãsea poporul român era una specialã prin abuzurile
nenumãrate ºi variate la care era supusã aceastã naþiune. De aceea, expoziþiile se vor numãra printre
noile forme de luptã pentru afirmare naþionalã.

Organizarea de expoziþii industriale în Transilvania a debutat în prima jumãtate a secolului al
XIX-lea cu cele realizate de asociaþiile industriale din Braºov, Sibiu ºi Cluj.�

Dupã fondarea Asociaþiunii din Sibiu ºi românii au pus pe lista lor de preocupãri organizarea de
expoziþii, meritul acestei propuneri revenindu-i lui George Bariþiu. Datoritã condiþiilor politice,
românii au transformat cultura într-o armã de luptã politicã ºi naþionalã. De aceea, înfrângerile
politice momentane nu trebuiau sã descurajeze, ci dimpotrivã, prin orice mijloace, poporul român
trebuia sã demonstreze cã posedã toate calitãþile necesare dezvoltãrii, cã este apt pentru a-ºi cultiva
neîntrerupt ºtiinþele, artele, literatura, meseriile, cu scopul de a-ºi întãri continuu încrederea în forþele
proprii. De asemenea, se urmãrea demonstrarea potenþelor creatoare ale poporului român cu scopul
de a contracara afirmaþiile rãuvoitoare ºi interesate ale propagandei strãine, care considera românii
lipsiþi de culturã ºi de o clasã proprie, educatã ºi instruitã, care sã-i conducã.� În presa timpului nu o
datã s-a spus despre români cã nu au „nicio industrie” ºi cã nu sunt „destinaþi de la naturã” ca sã o aibã
(„Ba voi nu vã pricepeþi nici la cultivarea pãmântului, pe care numai cât îl scurmaþi, darã nu-l araþi,

nici îl sãpaþi cum se cade” sau „sunteþi mai mult nomazi decât agricultori”�).
Din iniþiativa ºi prin eforturile lui G. Bariþiu s-a organizat la Braºov în anul 1862, cu ocazia celei

de a II-a Adunãri generale a Asociaþiunii din 28 iulie, prima expoziþie curat româneascã. Într-un
amplu articol apãrut în „Revista Românã” de la Bucureºti, A. I. Odobescu afirma cã „se poate zice cã

domnia lui (George Bariþiu) a fost principalul instigator ºi chiar executorul neobosit al tuturor

serbãrilor naþionale ce s-au întrunit în vara aceasta la Braºov”, „dispunãtor al Exposiþiunei”,
cãruia trebuia sã i se mulþumeascã pentru „acel farmec sãrbãtoresc, pentru acel jubileu naþional, în

care toþi locuitorii ºi oaspeþii de la Braºov au trãit în timpul tustrelelor zile solemne”	. Aceastã
expoziþie a fost organizatã în momente politice deosebite, atunci când deputaþii români duceau o
luptã aprigã la Viena pentru recunoaºterea drepturilor poporului român. Poate tocmai de aceea
Bariþiu nu dorea numai o demonstraþie etnograficã ºi industrialã, cât mai ales una politicã, pentru a
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putea rãspunde celor de la Curte care susþineau cã poporul român e un „popor ignorant, lipsit de orice

comerciu ºi industrie”, care „ar umbla gol dacã nu l-ar îmbrãca alte popoare”, de unde ar reieºi cã
„mai multe drepturi politice pentru dânsul tot nu ar avea înþeles, nici valoare ºi cã mai poate aºtepta

vreo sutã de ani”�
.
Expoziþiile, în general, urmãreau atât formarea unei imagini de ansamblu asupra industriei

autohtone, cât ºi atragerea de noi clienþi. Într-un articol din „Gazeta de Transilvania” (nr. 182/28
decembrie 1844) se declara cã „scopul acestor înfãþiºãri, cum am zis, este înaintarea industriei

patriotice, ºi pe lângã aceasta se mai nãdãjduieºte ºi un alt rezultat foarte dorit, adecã acea poziþie a

noastrã, de a nu mai fi siliþi sã ne trimitem c.p. lâna la Viena ºi mai departe ca sã ne facã din ea

postav, pe care apoi sã-l cumpãrãm cu douã-trei preþuri”��. Acest articol surprinde cu o claritate
deosebitã realitatea spolierii Transilvaniei de materii prime ºi trimiterea lor în capitala imperiului sau
prin alte pãrþi, pentru ca apoi sã se reîntoarcã în Transilvania, la producãtorii lor, sub formã de
produse finite cu preþuri foarte ridicate.

Expoziþia naþionalã a Astrei din anul 1862 a avut un dublu scop: unul politic, expoziþia fiind
consideratã un mijloc excelent de afirmare a naþionalitãþii, ºi unul economic, deoarece etala în faþa
tuturor – maghiari, saºi ºi români deopotrivã – produsele meºteºugãreºti pur româneºti, tot atâtea
dovezi ale îndemânãrii, priceperii, geniului ºi originalitãþii poporului român, dovezi care contestau
primitivitatea românilor.�� Deºi aceastã expoziþie a fost consideratã de Bariþiu doar „una de probã”,
ea a fost o mare reuºitã, întrecând atât aºteptãrile publicului vizitator, cât ºi ale organizatorilor.��

Expoziþia a fost pregãtitã într-un timp relativ scurt, doar 5 luni��, în 4 sãli ale Gimnaziului românesc
din Braºov, edificiul fiind, cu aceastã ocazie, „împodobit cu steaguri tricolore naþionale ºi decorat

de jur împrejur cu brazi, pomul în veci verde ºi semn al veseliei ºi al apãrãrii pentru Români”��.
Deºi românii se aflau în faþa primei experienþe de acest gen, ei au încercat sã-ºi ordoneze

întreaga activitate într-un mod cât mai practic ºi mai eficient, elaborând în acest sens o Programã��,

care cuprindea o serie de indicaþii ajutãtoare la buna desfãºurare a activitãþii expoziþionale. Obiectele
au fost expuse în cadrul a 5 secþiuni: Arte frumoase, Manufacturi femeieºti, Manufacturi bãrbãteºti,

Productele de agriculturã, Productele montanistice. Au fost etalate peste 2200 de obiecte, toate
martore nepreþuite ale industriei ºi spiritului de activitate al poporului român.��

Aceastã primã expoziþie industrialã ºi etnograficã organizatã de românii din Transilvania la
propunerea lui George Bariþiu, pãrintele spiritual al expoziþiei, a fost un mare succes, erijându-se în
deschizãtoare de noi orizonturi economice româneºti, constituind totodatã un puternic imbold pentru
acþiunile viitoare similare ale Asociaþiunii. Ea a fost scena pe care a evoluat creaþia româneascã,
rampa de lansare în rândul celorlalte naþionalitãþi conlocuitoare din cadrul Monarhiei ºi mijlocul de
afirmare ºi pe teren economic a abilitãþilor practice ºi spirituale ale poporului român, atât de
desconsiderat de ceilalþi. A constituit ºi un prilej perfect de evidenþiere a puterii artistice ºi de creaþie a
poporului român, a bogãþiei ºi diversitãþii sale tradiþionale.

Rãmânând fidel ideilor sale ºi coordonând în mod armonios acþiunile politice cu cele culturale ºi
economice, Bariþiu a luat iniþiativa organizãrii unei alte expoziþii de industrie ºi agriculturã în vara
anului 1881, la Sibiu de aceastã datã, la puþin timp dupã Congresul Partidului Naþional Român (12
mai). Lipsa mijloacelor materiale a fost impedimentul principal care a stopat organizarea de noi
expoziþii între anii 1862 ºi 1881. Preocuparea pentru organizarea de expoziþii nu a lipsit însã, o
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dovadã în acest sens fiind faptul cã în ºedinþa Comitetului Asociaþiunii din 8 februarie 1876 a fost
organizatã o comisie care avea drept scop studierea modalitãþilor de organizare a expoziþiilor.
Aceastã comisie a luat hotãrârea ca pe viitor expoziþiile sã fie organizate din zece în zece ani.��

Evoluþia situaþiei politice defavorabile populaþiei româneºti, mai ales cu începere din anul 1867,
odatã cu instaurarea dualismului austro-ungar în Transilvania, a creat noi piedici în calea activitãþii
Asociaþiunii, cu scopul de a stopa orice progres cultural al românilor. Pretextul guvernului maghiar,
cã organizarea de expoziþii nu este înscrisã în statutele Asociaþiunii, ºi pe baza acestui motiv
interzicerea organizãrii expoziþiei nu i-a descurajat pe conducãtorii Astrei, ci i-a impulsionat ºi mai
mult în realizarea proiectului propus. Deºi nu s-a deschis sub auspiciile Astrei, ci ale unui comitet de
persoane particulare (intelectuali din Sibiu conduºi de Partenie Cosma), expoziþia s-a desfãºurat însã
sub patronajul direct al Asociaþiunii. Urzitorul intelectual al expoziþiei a fost ºi de aceastã datã tot
George Bariþiu.

Documentarea asupra modalitãþilor de organizare mai judicioasã a expoziþiilor a determinat
acumularea unui bagaj informaþional care s-a reflectat din plin la expoziþia din anul 1881 ºi care s-a
detaºat calitativ de prima expoziþie de la Braºov. De aceastã datã, timpul afectat organizãrii expoziþiei
a fost mult mai mare, activitatea de colectare ºi primire a obiectelor expoziþionale a fost mai ordonatã,
iar Programa ºi Regulamentul expoziþiei mult mai bine elaborate. Au fost prezentate peste 10000 de
obiecte, expuse sub vreo 6000 de numere, dintre care peste 3000 au aparþinut industriei de casã a
femeii române.�	 Noutatea acestei expoziþii a fost participarea elevelor de la Azilul „Elena Doamna”
din Bucureºti, aceasta fiind „prima manifestare comunã sub semnul aceleiaºi civilizaþii ºi culturi de

pe cuprinsul patriei”, ceea ce a conferit expoziþiei un caracter cu totul deosebit, atât sub latura sa
artisticã, cât mai ales sub cea naþionalã.�


Asemeni primei expoziþii, ºi aceasta a fost o mare reuºitã, succesul înregistrat fiind relevat ºi de
numãrul foarte mare de vizitatori ºi de încasãrile obþinute.��

Prin aceastã expoziþie poporul român a demonstrat, încã o datã, puternica sa rezistenþã moralã,
precum ºi dorinþa lui arzãtoare de recunoaºtere ca naþiune politicã într-o perioadã marcatã de o
agresivã politicã de maghiarizare. Expoziþia a fost plinã de învãþãminte de ordin naþional, influenþând
pozitiv asupra încrederii poporului în propriile forþe ºi dând impulsuri puternice acþiunilor sale
viitoare.

Dacã expoziþia din anul 1862 releva forþele latente ale poporului român, cea din anul 1881
demonstra maturizarea acestora, ambele expoziþii fiind o dovadã incontestabilã a unitãþii culturale a
tuturor românilor de pe versanþii Carpaþilor.

Lansarea propunerii organizãrii acestor expoziþii, precum ºi implicarea directã a lui Bariþiu în
activitatea expoziþionalã ne dã dreptul de a-l considera unul dintre precursorii acestui nou domeniu
economic ºi cultural, cu adânci conotaþii naþionale. Prin intermediul acestor expoziþii, Bariþiu a pus în
valoare patrimoniul nostru cultural, îndeosebi pe cel etnografic, demonstrând astfel calitãþile artistice
ale poporului român, bogãþia, varietatea ºi originalitatea creaþiei sale culturale, urmãrind totodatã sã-i
orienteze pe români spre vechile izvoare populare. Lui Bariþiu credem cã i se datoreazã faptul cã
munca þãrãneascã ºi îndeosebi industria casnicã ºi portul formeazã partea cea mai bogatã ºi mai
originalã, surpriza acestor expoziþii. De asemenea, eforturile lui Bariþiu pentru studiul ºi cultivarea
portului ºi a industriei casnice au pregãtit terenul pentru întemeierea muzeului etnografic al
Asociaþiunii inaugurat la Sibiu în anul 1905.
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Paralel cu activitatea expoziþionalã desfãºuratã în Transilvania, Bariþiu a fost preocupat ºi de
expoziþiile organizate în România sau pe plan european. Prin intermediul presei, Bariþiu îi informa pe
cititorii români despre hotãrârea domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a organiza o expoziþie în
Bucureºti, cu ocazia Târgului Moºilor, în anul 1863. Remarcãm faptul cã activitatea expoziþionalã
din România era organizatã pe o temeinicã bazã ºtiinþificã ºi juridicã. Astfel, prin Decretul din 12
iunie 1863 al domnitorului Al. I. Cuza se stabilea modul de funcþionare a expoziþiilor.��

Interesul pentru expoziþiile organizate de alte state îi menþine mereu treazã atenþia lui Bariþiu,
motiv pentru care, în paginile revistei „Transilvania”, semneazã câteva articole referitoare la
Expoziþia universalã de la Viena din anul 1873, când îi îndeamnã pe români sã participe cu obiecte
deoarece se pot încadra la aproape toate grupele��, sau despre Expoziþia istoricã de la Budapesta din
anul 1886��; publicã ºi un extract din Regulamentul general al Expoziþiei de la Paris din anul 1889��.

O dovadã a preocupãrilor muzeografice ale lui Bariþiu o constituie ºi o bunã parte a rapoartelor
întocmite de acesta cãtre Academia Românã, despre participãrile sale la diferite expoziþii ºi reuniuni
ºtiinþifice de peste hotare, precum ºi despre cãlãtoriile sale de cercetare arheologicã ºi arhivisticã în
Transilvania ºi Banat.��

Preocupãrile muzeografice ale lui George Bariþiu se înscriu pe traiectoria activitãþilor
desfãºurate în acest domeniu în toatã prima jumãtate a secolului al XIX-lea ºi apariþia muzeografiei
ca nou domeniu cultural. Apariþia muzeografiei este strâns legatã de apariþia ideii de deºteptare
naþionalã, alãturi de alte idei care reflectau transformãrile suferite de întreaga viaþã socialã. Unul
dintre mijloacele cele mai eficiente de servire a idealului deºteptãrii naþionale l-a constituit evocarea
trecutului istoric ºi scoaterea la luminã a numeroaselor dovezi ale acestui trecut. Aceste preocupãri de
evocare a trecutului ºi a dovezilor sale au contribuit la apariþia ºi dezvoltarea muzeografiei. Presa
considera cã muzeografia este un mijloc de cunoaºtere a trecutului, conturându-se ca o disciplinã
culturalã cu largi posibilitãþi de afirmare ºtiinþificã ºi naþionalã.�� Dacã iniþial muzeografia a fost
adoptatã de cãtre ºcoli, ulterior a devenit o preocupare consecventã ºi o realizare majorã a Astrei.

Considerat ca precursor al muzeografiei româneºti, George Bariþiu îºi declarã preocupãrile de
acest gen încã din anul 1839, când era preocupat de „vechimile” din Transilvania.�� El observa faptul
cã o mulþime de monumente „scrise sau zidite din piatrã ºi metal” au fost prefãcute „în nimic” de
„grosul vandalism al veacurilor trecute” iar „un numãr însemnat de antichitãþi fuseserã în vremile

trecute duse din patria noastrã ºi aºezate în muzeuri de ale þãrilor strãine”�	. ªi cu toate acestea,
uneori „tot mai dã patriotul peste obiecturi de acele pãstrate din vechime, care deºteaptã într-însul

sentimentul acel puternic ºi dulce de a iubi acel pãmânt, în a cãrui sân se aflã de atâtea sute de ani

îngropate oasele ºi cenuºa strãbunilor sãi”�
. Din punctul de vedere al bogãþiei monumentelor
istorice ºi arheologice, Bariþiu afirma cã „cea mai clasicã parte” este zona Haþegului, „unghiul acela

al Ardealului, pe unde prin pasul Porþile de Fier numit eºim în Banat”, apoi „Colonia Apulum

numitã în Þinutul unde stã astãzi Bãlgradul nostru (Alba Julia sau Alba Carolina) lângã Mureº”.
Deoarece pânã în 1839 nu se fãcuse nici o descriere sistematicã a monumentelor patriei, Bariþiu
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îndeamnã la acest lucru deoarece „totuºi sunt izvoare buniºoare, de unde s-ar putea întocmi una, ce

sã facã destul iubitorilor de antichitãþi”.

Bariþiu remarca, de asemenea, marea bogãþie de inscripþii „pãstrate atât în istoriile patriei cât ºi

în naturã”, el îndemnând nu doar la o descriere teoreticã a acestora, ci ºi la contactul direct cu
obiectul. În acest sens, Bariþiu îndruma spre „institutul vrednicului de nemurire graf Batanyi la

Bãlgrad”, unde se aflau nenumãrate obiecte de muzeu (o colecþie numismaticã interesantã, mai
multe statui ale zeilor greci ºi romani º.a.), precum ºi la Grãdiºte, moºia cancelarului de la Curte,
Alecsie de Nopcea, unde se aflau „în mijlocul unor rãmãºiþe de zidire veche douã icoane mari de

mozaic”. Referitor la acestea din urmã, Bariþiu afirma cã „s-au aflat în vara anului 1825 ºi s-au dat o

descriere pe larg în Sibiu la anul 1825”.
Prin îndemnurile sale, Bariþiu a deschis calea colecþionãrii „antichitãþilor” ºi a obiectelor de artã,

precum ºi începerea lucrãrii de descriere sistematicã a monumentelor Transilvaniei. Acest început de
drum s-a finalizat multe decenii mai târziu în fondarea primului muzeu naþional românesc din
Transilvania, în anul 1905 la Sibiu.

Activitatea muzeograficã a lui Bariþiu s-a desfãºurat în mare mãsurã prin intermediul presei
româneºti din Transilvania. Astfel, în anul 1845, Bariþiu fãcea un apel cãtre toate ziarele româneºti
din Transilvania de a se ocupa de colecþionarea documentelor istorice, folclorice ºi etnografice.�� El
însuºi era posesor a peste 2000 de documente�� (scrisori, decrete, diplome, rezoluþii ºi instrucþii ale
împãraþilor Austriei, tratate, legi, memorii etc.). În acest sens, Bariþiu scria în anul 1845: „Câte

documente vechi se aflã în mâinile patriarhilor proprietari de moºii ºi a mãnãstirilor, câte acturi

mucezesc în arhivele Mitropoliei, episcopiilor ºi a statului, câte naraþii interesante se mai pãstreazã

pânã astãzi în poporul de jos, care pentru noi sunt numai poveþi, câte cântece populare pline de

trãsãturi istorice, câte tradiþii ºi proverbe din care s-ar putea completa istoria”��. Bariþiu remarca cu
tristeþe cã existã o mare bogãþie de documente a cãror importanþã ºi valoare istoricã nu este cunoscutã
de posesorii lor, motiv pentru care acestea nu sunt valorificate de specialiºtii care ar putea completa,
pe baza acestora, o serie de lacune ale istoriei Transilvaniei.

Organizarea Expoziþiei de la Braºov din anul 1862 nu a pus capãt preocupãrilor muzeografice
ale lui Bariþiu, ba dimpotrivã, chiar le-a impulsionat. El nu ºi-a limitat activitatea doar la
Transilvania, ci ºi-a extins-o ºi în România, o dovadã în acest sens fiind ºi solicitarea venitã din partea
Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii din Bucureºti, în anul 1867, de a colecþiona obiecte muzeale din
Transilvania pentru muzeele bucureºtene. În anul 1873, Bariþiu publica un catalog al plantelor
„adunate ºi uscate” trimise de românii din Banat pentru Expoziþia universalã de la Viena.��

În anul 1877��, Bariþiu publica un articol despre Muzeul etnografic din Leipzig (Lipsca), despre
al cãrui scop acesta declara cã este „sã adune din toatã lumea, dupã un plan anumit, obiecte necesare

la studiul istoriei naturale ºi al istoriei civilizaþiei omeneºti, pentru ca dupã aceea din acea

colecþiune sã se poatã trage ºi foloase practice – în sfera instrucþiunei publice ºi al comerciului”. Dar
ceea ce considera mai interesant era faptul cã obiectele expuse aparþineau nu numai popoarelor
considerate civilizate, ci ºi celor „barbare sau chiar de la sãlbatice”. Poporul român a fost solicitat sã
prezinte exponate abia în al patrulea an de la începerea colecþionãrii obiectelor de expoziþie. Iniþial,
informaþii despre poporul român s-au cerut de la saºi. Dintre aceºtia, predicatorul Enric Neugeboren
din Braºov, fiind conºtient de faptul cã numai un român era cel mai potrivit pentru a furniza
informaþii despre poporul sãu, l-a recomandat pe George Bariþiu pentru îndeplinirea acestei sarcini.
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Românilor li s-au cerut doar costume populare, Bariþiu îndemnându-i sã le trimitã, considerând acest
lucru ca o posibilitate de a se face cunoscuþi lumii.

În anul 1880 G. Bariþiu este implicat într-o altã acþiune expoziþionalã ºi muzeograficã totodatã, ºi
anume o expoziþie proiectatã de Astra la Bucureºti, cu scopul de a demonstra unitatea culturalã a
românilor de pe versanþii Carpaþilor. Expoziþia preconizatã urma sã cuprindã opt grupe, ºi anume:
Grupa I – Obiecte de artã, Grupa a II-a – Material ºi aplicaþiunea artelor liberare, Grupa a III-a –
Mobile ºi alte obiecte destinate pentru locuinþã, Grupa a IV-a – Veºminte (cuprinde ºi þesãturile) ºi

alte obiecte de îmbrãcãminte, Grupa a V-a – Producte brute sau lucrate ale industriilor extractive,
Grupa a VI-a – Instrumente ºi producte ale artelor uzuale, Grupa a VII-a – Alimente, proaspete

sau conservate, Grupa a VIII-a – Modele de stabilimente pentru ºcoli comunale, rurale ºi locuinþe

þãrãneºti.��

Prin acþiunile ºi iniþiativele sale expoziþionale ºi muzeografice, Bariþiu a îndemnat
intelectualitatea româneascã transilvãneanã, oamenii de culturã ºi de artã sã colecþioneze obiecte de
patrimoniu cultural-naþional, care apoi sã fie expuse într-un muzeu al românilor. Acest deziderat a
fost înfãptuit în anul 1905, când la Sibiu a fost inaugurat Muzeul Asociaþiunii. Ideea muzeului
naþional etnografic aparþine Suediei, care la Expoziþia de la Paris din anul 1867, pentru prima datã pe
plan universal, prezenta la standul suedez o galerie cu niºe inspirate din arhitectura norvegianã
medievalã, în interior fiind aºezate niºte manechine îmbrãcate în costume tradiþionale suedeze ºi
norvegiene, iar afarã, în parcul expoziþiei, au reconstituit o fermã suedezã ºi un hambar norvegian, pe
care le-au transformat în sãli de expoziþie.�� Expoziþia de la Paris din anul 1878 prezenta de aceastã
datã pavilionul suedez ca un adevãrat „model etnografic”, care, dupã aceastã datã, s-a impus pe plan
european. Dupã anul 1878, „satele naþionale” se numãrau printre principalele atracþii ale marilor
expoziþii.

Putem conchide cã prin acþiunile sale desfãºurate de-a lungul atâtor decenii în domeniul
muzeografic, prin iniþiative teoretice, dar mai ales practice, George Bariþiu s-a înscris cu cinste
printre precursorii muzeografiei româneºti din Transilvania.

George Bariþiu – A Pioneer in Museography
Abstract

George Bariþiu, a complex and prominent personality of the 19�� century, made a merit for
himself as a media man as well as a man of culture.

As a scholar, he made research into and published papers in several domains: History,
Literature, Didactics, and also Cultural Patrimony.

He was a curator, a promoter and organizer of exhibitions in the Association for Romanian
People’s Culture & Literature (ASTRA), initiating and organizing, in 1862, the National Exhibition
from Braºov, as well as that from Sibiu, in 1881.

Those exhibitions were two bricks in the foundation of the future National Museum of the
Romanians (officially opened in Sibiu, in 1905).

George Bariþiu, as a curator, wrote many articles upon the matter. One of those essays, published
in 1839, in his paper in Braºov, pleaded for the collection of antiquities and a systematic description
of the historical monuments from Transylvania.

Through all his activity, he can be regarded as a pioneer in the museography in Transylvania.
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