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VALER LITERAT, PÃRINTELE MUZEULUI FÃGÃRÃªEAN
Începuturile Muzeului din Fãgãraº se leagã de munca pe care profesorul Valeriu Literat a
depus-o în calitate de membru ºi conducãtor al despãrþãmântului local al ASTREI.
Pentru aceastã comunicare, am fãcut o cercetare în arhiva muzeului nostru, unde se pãstreazã
documentele ASTREI din Fãgãraº. Acest fond cuprinde un numãr de 1970 de documente din
1871-1947, dintre acestea un numãr important referindu-se la eforturile depuse de V. Literat pentru
înfiinþarea Muzeului Etnografic al Þãrii Fãgãraºului.
Primul pas în acest sens a fost fãcut în anul 1920, când ASTRA Sibiu face un apel „cãtre
despãrþãmintele ºi agenturile sale” ºi mai ales cãtre membrii ºi conducãtorii acestora, solicitându-le
înfiinþarea unor „biblioteci regionale, unor muzee, care trebuie sã fie icoana fidelã a þinutului
respectiv, a unor case naþionale, unde sã se concentreze întreaga viaþã culturalã ºi economicã a
despãrþãmântului”1.
Urmãtorul pas este realizat în 1923. În acel an profesorul V. Literat, într-un articol din presa
localã, mai precis din ziarul „Glasul Oltului” nr. 159 din 16 mai 1923, subliniazã: „În problemele care
vor trebui sã preocupe mai cu deadinsul, despãrþãmântul nostru local, locul întâi îl va avea un început
de muzeu regional al Þãrii Oltului, care sã se completeze succesiv, cãci e pãcat sã se piardã atâtea
lucruri frumoase ºi interesante din punct de vedere istoric ºi etnografic, câte s-ar putea mântui de
pierderi, din satele noastre”.
În anul 1925 apare pentru prima datã menþionat, în documentele ASTREI apariþia muzeului. Acest
document este Raportul de activitate pentru anul 1924. Se aratã cã, în octombrie 1923, a fost emisã
ideea (în Fãgãraº) înfiinþãrii unui muzeu în cadrul Adunãrii generale, care o aprobã în unanimitate, iar
de atunci, conducerii Liceului „Radu Negru” i-a fost acordatã suma de 10 mii lei pentru acest scop din
partea Ministerului Cultural ºi Artelor.2
În acelaºi document se menþioneazã cã „la liceu au fost aduse de cãtre elevi câteva obiecte, iar în
numele ASTREI directorul despãrþãmântului prof. V. Literat a colectat spre acest scop câteva obiecte
de la locuitorii din Beclean. Este vorba de trei ulcioare de pãmânt, patru fotografii cu oameni în port
popular, iar mai jos este o listã cu 120 de obiecte dintre care un set de 80 fotografii”3.
Din pãcate, în perioada de timp cuprinsã între 5 dec. 1925 ºi 3 ian. 1934 Valeriu Literat nu se mai
aflã în fruntea despãrþãmântului, în locul lui fiind ales profesorul ªtefan Danian, directorul Liceului
„Radu Negru”.
În aceastã perioadã informaþiile despre muzeu apar mai ales în dãrile de seamã pentru fiecare an.
Dar un lucru esenþial este faptul cã profesorul V. Literat continuã sã strângã ºi sã doneze obiecte
pentru muzeu. Din Raportul de activitate pe anul 1927 rezultã cã profesorul Valer Literat doneazã
muzeului urmãtoarele piese: fotografii 4 buc, þinãtoare de ouã 1 bucatã, þinãtoare de scobitori 1 buc, o
cutie cu ouã încondeiate.4 În anul 1932 dânsul face o nouã donaþie, constând în douã icoane ºi un
liturghier.5
Tot pentru aceastã perioadã trebuie evidenþiat ºi faptul cã acest proiect trezeºte interes pentru
persoane originare din zona Fãgãraºului dar care locuiesc în alte pãrþi. Amintim aici pe unul dintre
primii donatori ai muzeului, Zevedeiu Criºan, din ªinca Veche (25 km de Fãgãraº), dar domiciliat în
Braºov ºi care aflã din presa vremii de iniþiativa aceasta ºi trimite mai multe scrisori preºedintelui
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ASTREI. În una din ele spune: „Sunt interesat de lucrurile bune care se realizeazã în locurile natale
(Bv. nov 1927)”.
În Raportul din 1927, acelaºi în care este menþionatã donaþia V. Literat, este consemnatã ºi
donaþia lui Z. Criºan, care consta „în trei tablouri ºi un sãculeþ de bani”6.
Aceastã donaþie ne este confirmatã de o copie a actului de donaþie7 aflat în arhiva personalã a
familiei Criºan din ªinca Veche – pus la dispoziþie de dl. prof. I. Poliþã.
Deºi profesorul V. Literat nu se mai afla în fruntea despãrþãmântului, el fãcea parte dintre
membrii de bazã ai acestuia. Acest lucru reiese din „Convocarea membrilor” din 26 dec. 1933, în care
„membrii fondatori sunt rugaþi sã se prezinte pentru a se discuta printre altele reorganizarea
despãrþãmântului”. Pe lista respectivã se aflã ºi V. Literat.8
În luna ianuarie a anului urmãtor a avut loc adunarea generalã a despãrþãmântului unde V.
Literat a fost ales printre cei trei verificatori care urmau sã se ocupe de mãrirea câmpului de acþiune al
Asociaþiunii. În aceastã acþiune se înscria ºi culegerea de materiale istorice legate de evenimentele de
seamã ce aveau loc pe teritoriul diferitelor despãrþãminte.
Un alt document face urmãtoarea menþiune despre Muzeul Etnografic al Þãrii Oltului: „Aºezat în
localul liceului «Radu Negru», este înzestrat în momentul de faþã cu 242 de piese, arme vechi, icoane,
vase ºi diferite produse de artã þãrãneascã”9.
Tot cu aceastã ocazie este reales în unanimitate în fruntea despãrþãmântului, ca preºedinte,
profesorul V. Literat.
Odatã cu revenirea lui V. Literat în fruntea ASTREI Fãgãraº putem spune cã ºi efortul depus
pentru strângerea pieselor se intensificã. Din Darea de seamã pentru anul 1934 aflãm intenþiile
Asociaþiunii pentru anii urmãtori: „Comitetul despãrþãmântului nostru va trebui sã se sileascã din
toate puterile ca sã adune cât mai multe obiecte pentru acest muzeu ºi cât mai repede, pânã ce nu se
distrug toate urmele trecutului atât de interesante al acestui þinut”. Mai multe informaþii gãsim în
scurta dare de seamã din 25 martie 1936. „Ca ceva specific þinutului nostru s-a iniþiat un Muzeu
regional al Þãrii Oltului, pornit prin decizia adunãrii generale a despãrþãmântului nostru þinutã la 24
nov. 1923. (...) Muzeul regional este gândit sã aibã trei secþii: etnograficã, istoricã ºi de ºtiinþe naturale.
(...) În 1936 se vor întrebuinþa toate disponibilitãþile bugetului ca sã sporeascã colecþiile muzeului,
mai ales cele ce privesc etnografia (...).”
În darea de seamã din anul urmãtor, la capitolul destinat muzeului, se spune cã, de la ultimul
raport, „colecþiunile secþiunii etnografice ale muzeului s-au înmulþit îmbucurãtor, fiind cheltuite
pentru muzeu 14.700 lei”. Într-un document al Reuniunii Ortodoxe a Femeilor din Fãgãraº îl anunþã
pe preºedintele ASTREI cã „încã de la reînfiinþarea Reuniunii ortodoxe a femeilor din Fãgãraº am
pus bazele înfiinþãrii unui muzeu de artã naþionalã cu specific românesc”.
În Darea de seamã pe anul 1938 a ASTREI, la punctul G, se face referire la Muzeul Regional al
Þãrii Oltului. „Colecþiile muzeului sporesc normal, mai ales prin dãrile de preferinþã cu obiecte de
îmbrãcãminte.” Totalul acestor donaþii a fost de 49 de obiecte, în valoare de 3.905 lei; au fost
cumpãrate încã 12 obiecte în valoare de 955 lei.10 Se aminteºte ºi faptul cã Reuniunea Ortodoxã a
Femeilor Române dãruieºte ASTREI întreaga colecþie de piese de port popular (270 de obiecte),
aceastã donaþie fiind consideratã ca un pas înainte spre înfiinþarea muzeului.11 Tot acum se afirmã
necesitatea sporirii eforturilor de a cãuta mijloacele necesare organizãrii ºi deschiderii muzeului.
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Pentru acest scop se preconizeazã convingerea autoritãþilor ºi a celorlalte fundaþii culturale sã îºi
uneascã forþele pentru a construi un palat cultural în Fãgãraº, unde ar urma sã fie plasate Muzeul, o
bibliotecã ºi asociaþiile culturale din oraº. La capitolul de cheltuieli se menþioneazã cã pentru muzeu a
fost cheltuitã suma de 10.021 lei.12
În acelaºi an, în urma eforturilor depuse de ASTRA ºi de Fundaþia Culturalã „Principele Carol”,
este pus la dispoziþia ASTREI, în localul fostei ªcoli Normale, un spaþiu în care sã se poatã organiza
Muzeul Regional ASTRA al Þãrii Oltului. Aceastã informaþie este transmisã de V. Literat cãtre
preºedintele Comitetului Central al ASTREI din Sibiu, la 9 octombrie 1938.13
La 17 noiembrie 1938, Direcþia Generalã a Fundaþiei „Principele Carol” îºi dã acordul ca
anumite sãli din localul secþiei din Fãgãraº sã fie predate pentru muzeu, cu toate secþiunile12, iar o lunã
mai târziu V. Literat este înºtiinþat de aceeaºi direcþie cã „este numit director al muzeului cu toate
secþiunile14, ºi al arhivei istorice ce binevoieºte a le înfiinþa în cadrul Cãminului Cultural orãºenesc
«Radu Negru», în încãperile ce le pune la dispoziþie, în mod permanent, din localul nostru”15. În 29
decembrie 1938, V. Literat face un apel cãtre prefectul judeþului în care, dupã ce îi aduce la cunoºtinþã
acþiunea Fundaþiei Regale „Principele Carol”, îl roagã „sã punã la dispoziþie acte vechi din arhiva
judeþului Fãgãraº, care ar putea lumina pãrþi din trecutul acestui interesant colþ de Þarã
Româneascã”16. Rãspunsul afirmativ la aceastã cerere a venit la 10 ianuarie 1938.
Între documentele din arhiva ASTREI se gãseºte ºi o chitanþã provenitã de la Farmacia „Vicenþiu
P. Grama” din Fãgãraº, de unde a fost achiziþionat, contra sumei de 6 lei, un kilogram de naftalinã
pentru Muzeul ASTRA17. Acest fapt reprezintã o primã încercare de conservare a patrimoniului
muzeului.
Pregãtirile pentru realizarea muzeului continuã în aceastã perioadã – sunt cumpãrate materiale
pentru organizarea expoziþiei: ºnur, lac incolor, pensule etc.
Un document important este cel adresat de preºedintele ASTRA Fãgãraº lui Romulus Vuia,
directorul Muzeului Etnografic Cluj, în 24 iunie 1939. Dupã ce prezintã eforturile fãcute pentru
realizarea unui muzeu etnografic regional al Þãrii Oltului, V. Literat îl roagã pe R. Vuia sã trimitã
schiþele pentru dulapuri ºi vitrine pe care el le-a folosit în organizarea muzeului din Cluj.
În rãspunsul pe care R. Vuia îl dã la 7 iulie 1939, acesta îl asigura de tot sprijinul pentru
realizarea de dulapuri, vitrine, recomandându-i pe specialiºtii I. Chelcea, I. Handrea de la muzeul din
Cluj.
Într-un scurt raport despre activitatea ASTREI Fãgãraº pe anul 1939 ºi înaintat ºefului Poliþiei
Fãgãraº se spune cã „s-au stabilit principiile dupã care urmeazã sã se organizeze muzeul. S-au cerut
îndrumãri pentru aceastã organizare de la muzeul din Cluj”. Într-un document din 15 decembrie 1939
sunt sintetizate intenþiile ASTRA Fãgãraº din ultimii ani – protejarea portului popular specific Þãrii
Oltului ºi înfiinþarea unui muzeu regional. Pentru realizarea acestor obiective sunt invitate sã se înscrie
în Asociaþiune mai multe persoane.18
Într-o adresã cãtre Inspectorul-ªef ªcolar al Þinutului Mureº ºi Alba Iulia, Valer Literat îl
informeazã cã, printre alte activitãþi ale Asociaþiunii se numãrã ºi „selecþionarea de obiecte pentru
organizarea unui Muzeu Regional al Þãrii Oltului” ºi propune „Onorata Rezidenþã a þinutului Mureº,
sã ne poatã pune la îndemânã, pe mãsurã ce s-ar ivi trebuinþele, fonduri între 150.000-200.000 lei,
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pentru ca sã putem vedea înfiinþat cu un ceas mai devreme Muzeul care ar fi un aºezãmânt important
nu numai pentru localnici”19.
În Raportul Anual este menþionat faptul cã pânã „la 15 iunie 1939 colecþiile muzeului s-au mai
sporit cu 62 de bucãþi, în valoare de 12.000 lei, deci la aceastã datã valoarea bunurilor din muzeu este de
46.360 de lei”20. Din Darea de seamã pe anul 1939, din 3 iulie 1940, despre situaþia muzeului aflãm
urmãtoarele (de la punctul II/subpunctul C): „La sfârºitul anului 1939 muzeul avea 773 de obiecte, în
valoare de 55.777 lei. În decursul anului 1939 ºi-a sporit colecþiile cu 134 de obiecte în valoare de
21.416 lei. S-a început întocmirea unui interior þãrãnesc de casã din Þara Oltului, în una din sãli”.
Începutul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a modificat planurile ASTREI, fiind nevoitã sã
elibereze localul în care se depusese atâta efort pentru organizarea muzeului pânã atunci. Bunurile au
fost evacuate la Liceul „Radu Negru” (perioadã în care o parte din piese se pierd).
Pentru anul 1941, în legãturã cu soarta muzeului aflãm urmãtoarele: „... n-avem încãperi în care sã
expunem bogatul material adunat, pentru ca sã înfãþiºãm, într-un muzeu regional, icoana acestui
interesant þinut de veche mândrã Românie, cunoscut sub numele de Þara Fãgãraºului”21.
În Darea de seamã din 15 iulie 1942 se scrie: „Muzeul Regional al Þãrii Oltului încã a fost adânc
zdruncinat de nenorocirile abãtute peste neam ºi þarã. Încãperea de la fosta ªcoalã Normalã, acum
cazarma «Þiganca», unde începusem sã întocmim un interior de casã þãrãneascã a trebuit sã o
evacuãm ...”22.
Din anul 1943 ne parvine un document deosebit de interesant, intitulat „Memoriu pentru
întemeierea Muzeului Regional al Þãrii Oltului”, memoriu adresat mai multor oameni cu funcþii din
judeþul Fãgãraº. În prima parte a acestuia este prezentat proiectul muzeului ce va cuprinde casa
þãrãneascã, port popular, obiecte gospodãreºti pentru prima secþiune; secþiunea a doua, cea istoricã:
documente, eventual obiecte preistorice; a treia secþie urma sã se ocupe de ºtiinþele naturale, flora ºi
fauna þinutului.23 Acelaºi memoriu este înaintat, peste o lunã, ºi Ministrului Afacerilor Interne, în care
sunt, însã enumerate ºi piesele strânse (500 de obiecte): 10 piese de port, 101 podoabe, 31 icoane (27 pe
sticlã), 90 de ceramicã, 21 – mobilier þãrãnesc, 11 cãrþi ºi documente ... . La final, preºedintele
ASTRA roagã pe Ministrul Afacerilor Interne sã „introducã în bugetul pe exerciþiu 1943/1944 al
Prefecturii Fãgãraº subvenþia cerutã pentru muzeu – 30.000 lei”24 (bani care vor fi primiþi).
Este de apreciat efortul pe care V. Literat l-a depus pentru obþinerea finanþãrii din diferite surse,
dupã cum rezultã ºi din al patrulea memoriu adresat ASTREI Sibiu. La 12 aprilie vine rãspunsul la
acest memoriu, ASTRA Sibiu acordând suma de 100.000 lei.
În Raportul de activitate dintre 30 iulie 1942-15 iulie 1943, la punctul II, cel dedicat Muzeului,
se aratã urmãtoarele: „Au fost închiriate în Piaþa Unirii 2 încãperi care urmau sã se treacã drept început
de muzeu”.
Se poate aprecia cã în aceastã perioadã s-a pus accentul pe partea organizaþionalã, dar nu trebuie
uitat faptul cã România se afla în plin rãzboi ºi este de apreciat efortul depus de membrii ASTREI, în
frunte cu V. Literat. La 31 martie 1944, ASTRA pãrãseºte localul închiriat, iar obiectele destinate
organizãrii muzeului au fost depozitate în locuinþa lui V. Literat.
În perioada urmãtoare activitatea ASTREI s-a diminuat simþitor datoritã evoluþiei politice a
societãþii româneºti. În februarie 1947, Prefectura judeþului Fãgãraº cere lui V. Literat sã trimitã la
Inspectoratul General al Artelor din Ministerul Artelor date despre evaluarea muzeelor din judeþ. În
rãspunsul lui V. Literat, din 1 martie 1947, se apreciazã cã în judeþ nu mai existã alt muzeu decât cel
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pe care ASTRA a încercat sã-l organizeze. La acea datã (1 martie 1947), muzeul, ale cãrui obiecte au
fost depozitate la început într-o salã micã a Liceului de bãieþi „Radu Negru”, avea 784 de obiecte
achiziþionate sau donate.
Acesta este ultimul document din arhiva ASTRA care menþioneazã muzeul. Între 1947 ºi 1950
nu avem nicio informaþie.
Din lucrarea Istoria muzeelor din România25 aflãm cã, în 1950, muzeul funcþiona în casa
ªenchea, deschiderea oficialã fiind în 21 februarie 1951.
În concluzie, putem spune fãrã sã greºim cã profesorul Valer Literat este pãrintele Muzeului din
Fãgãraº.
Abstract
The beginnings of the Fagaras Museum are related to the work made by the teacher Valer Literat
in his capacity as a member and leader of the local section of Astra Fagaras.
The Museum of Fagaras County “Valer Literat” preserves in its archives the Astra documentary
fund of the local section. This fund includes a number of 1970 documents for the period between
1871 and 1947, a large number of those referring to the efforts made by the teacher Valer Literat for
the creation of the Ethnographic Museum of Olt County.
There are three major distinguishable stages in his endeavor:
The first, between 1923 and 1925, when he had the idea of the realization of a museum and he
took the first steps in collecting objects.
The second, between 1925 and 1934, when he was replaced as a leader of the local section, but
he continued to collect and to donate objects to the museum.
The third and the last stage, between 1934 and 1937, when he made efforts to prepare, conserve
and open the museum.
One can legitimately say, taking into consideration all his activity, that Valer Literat is the
founder of the Fagaras Museum.
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