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INSTITUÞII DE CULTURÃ ÎN SECOLUL AL XX-LEA:
MUZEELE ETNOGRAFICE. MUZEUL ETNOGRAFIC SÃCELE.
România dispune de un patrimoniu etnologic extrem de diversificat, cultura ruralã reuºind sã
persiste pânã în zilele noastre. În privinþa acestui patrimoniu au existat diferite strategii de protecþie ºi
tezaurizare în corelaþie cu perioadele istorice parcurse.
La începutul secolului al XX-lea, într-un program de afirmare a identitãþii naþionale, s-au
înfiinþat muzee naþionale de reprezentare. Muzeul Naþional de Antichitãþi, în 1905, ºi Muzeul Astra,
în 1906, au avut un nucleu format din piese cu rol de simbol.
În perioada interbelicã programul ªcolii Sociologice de la Bucureºti îºi propunea sã
investigheze teritorii ale României, în diferite puncte rurale numite sate pilot, considerate
reprezentative pentru definirea unui areal de culturã tradiþionalã. Ca formã de valorificare, printre
altele, iau fiinþã muzeele în aer liber, Muzeul Satului în 1936 ºi Muzeul Etnografic al Transilvaniei în
1928, cu caracter sociologic, adicã reconstituirea modului complex de viaþã a þãranilor din zonele
rurale respective.
În perioada comunistã preocuparea pentru þãrãnime a continuat, însã a existat tendinþa de a
idealiza viaþa ei. S-a mers pe ideea extragerii laturii estetice a obiectului etnografic ºi, în consecinþã,
era ilustratã în muzee doar o laturã a realitãþii. În aceastã perioadã au luat fiinþã multe muzee
etnografice, unele în aer liber, tematice (Sibiu, Goleºti), zonale (Oradea, Iaºi, Focºani, Craiova,
Timiºoara) ºi judeþene. Tot acum colecþiile realizate de reputaþi etnografi pun accentul pe lucrurile
alese, selecþionate, având acum dispersat un tezaur estetic cu semnificaþii antropologice sau
sociologice mai puþin cunoscute sau, chiar dacã erau cunoscute, mai puþin evidenþiate în muzeele din
România.
Dupã 1989 muzeele de profil din România au fost ºi sunt supuse unor provocãri de altã naturã.
Unele dintre instituþiile muzeale propun ºi exploreazã limbaje creative noi (spre exemplu Muzeul
Þãranului Român), altele, distribuite pe teritoriul României, documenteazã, interpreteazã ºi prezintã
strategii de pãstrare a identitãþii locale în condiþiile actuale. De actualitate în lumea profesionalã
româneascã sunt problematicile legate de orientãrile ºtiinþifice ºi rolul social al muzeelor, dupã cum
trebuie inserate în teritoriu ºi cum îºi diversificã oferta specificã. (Ziua Internaþionalã a Muzeelor are
ca slogan anul acesta Muzeele pentru armonia socialã.)
În judeþul Braºov, la sfârºitul secolului al XIX-lea, apar primele colecþii particulare de obiecte
ilustrând diverse aspecte ale istoriei, etnografiei ºi artelor din oraºul Braºov ºi Þara Bârsei.
În anul 1908 se constituie Muzeul Asociaþiunii Colecþionarilor Braºoveni, prima colecþie
muzealã publicã din Braºov, pe baza donaþiilor unor colecþionari saºi. Acesta va deveni ulterior,
nucleul Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei, fondat de Julius Teutsch (1867-1936), un pasionat
colecþionar de artã popularã.
Muzeul Sãsesc al Þãrii Bârsei se va îmbogãþi în perioada interbelicã prin donaþii particulare sau
publice, ca de pildã colecþia Gimnaziului „Honterus” din Braºov, ilustrând civilizaþia, cultura ºi arta
saºilor din Braºov ºi din Þara Bârsei.
În anul 1937, prin aportul unor cãrturari români care au întreprins cercetãri ºi achiziþii, îndeosebi
de obiecte etnografice ºi de artã popularã româneascã, s-a înfiinþat Muzeul Asociaþiunii Culturale
ASTRA.
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În anul 1950, prin contopirea colecþiilor Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei cu cele ale Muzeului
Asociaþiunii Culturale ASTRA, se înfiinþeazã Muzeul Regional Braºov, care din anul 1967 a devenit
Muzeul Judeþean Braºov, în cadrul cãruia, în anul 1967, s-a înfiinþat Secþia de etnografie.
Muzeul de Etnografie Braºov a fost înfiinþat în anul 1990, când, prin Decizia Primãriei
Judeþului Braºov nr. 227 din 11 iunie 1990, Muzeul Judeþean Braºov se desfiinþeazã ºi totodatã se
înfiinþeazã alte trei „unitãþi muzeistice”, fiecare cu personalitate juridicã ºi administraþie proprie:
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artã ºi Muzeul de Etnografie cu sediul în mun. Braºov, B-dul Gh.
Gheorghiu Dej [actual B-dul Eroilor] nr. 21A.
Muzeul de Etnografie Braºov (mun. Braºov, B-dul Eroilor nr. 21A) are trei muzee-filiale:
1. Muzeul Etnografic Sãcele (mun. Sãcele, B-dul Braºovului nr. 153)
2. Muzeul Etnografic Gh. Cernea (oraºul Rupea, B-dul Republicii nr. 191)
3. Muzeul Civilizaþiei Urbane a Braºovului (mun. Braºov, Piaþa Sfatului nr. 15)
Muzeele ilustreazã specificitatea teritoriului ºi insistã pe anumite teme strâns legate de teritoriu
pentru a recupera identitatea localã, diferitã de la o regiune la alta.
În data de 8 mai 1964 clãdirea numitã de localnici „Kuria”, „Casa Dijmelor” sau „Domus
Dominorum” situatã în Turcheº, Sãcele (judeþul Braºov), ºi-a deschis porþile cãtre vizitatori sub
forma unui muzeu cu profil mixt, istorico-etnografic. La vremea aceea instituþia de culturã era în
subordinea Muzeului Judeþean Braºov ºi avea un profil mixt determinat de existenþa, în cuprinsul
ariei de interes, a unei teme de etnografie, respectiv cea legatã de pãstorit.
Muzeul reflecta specificitatea microzonalã a aºezãrilor sãcelene Baciu, Turcheº, Cernatu,
Satulung, Tãrlungeni, Zizin ºi Purcãreni. Nu putem nega cã în perioada comunistã obiectivele ºi
direcþiile muzeale erau dirijate de partid prin CCES (Comitetele pentru Culturã ºi Educaþie
Socialistã) deci ºi muzeul sãcelean avea un material ilustrativ cu texte precum „Dovezile de culturã
materialã existente pe întregul cuprins al patriei noastre vorbesc cu elocvenþã despre geniul creator
al poporului nostru, despre talentul ºi mãiestria cu care l-a înzestrat natura, despre marea lui sete de
frumos”, semnate Nicolae Ceauºescu! Dar cu toate aceste mici aspecte negative muzeul era riguros
organizat, ºi printr-o expunere muzeo-tehnicã „modernã” (la acea vreme putem spune totuºi cã era
modernã) erau ilustrate: contextul natural ºi istoric, modul în care mediul, clima, plantele au
influenþat ocupaþiile, iar bogãþiile naturale au determinat apariþia unor meºteºuguri, semnificaþia
istoricã, socialã ºi economicã a acestora. În acelaºi timp erau aduse în atenþie elemente de artã
popularã, se arãta evoluþia istoricã a unui gen de creaþie localã, spre exemplu cea în lemn sau cea a
þesãturilor ºi portului popular cu accent pe producþia celor din fibre animale (sã nu uitãm cã sãcelenii
erau mari crescãtori de animale, în special de oi). Aceste aspecte erau încadrate în epocã atât sub
aspectul apariþiei, cât ºi al difuziunii lor la nivel de aºezare, zonã, arie, þarã.
Pentru redarea cât mai veridicã ºi explicitã a evoluþiei fiecãrui gen de creaþie a civilizaþiei
populare erau introduse în expoziþie materiale arheologice, arhivistice, istorice ºi chiar botanice. În
paralel cu acestea se evidenþia structura societãþii, situaþia juridicã ºi etnicã a creatorului de bunuri,
nivelul de dezvoltare a mijloacelor de producþie.
Expoziþia de bazã de la Sãcele se structura pe teme ºi subteme ºi cuprindea un material
informativ menit sã amplifice cunoºtinþele vizitatorilor în privinþa diverselor forme de culturã
materialã dezvoltatã pe acest spaþiu din Þara Bârsei. Schematic, pe parcursul celor 8 încãperi ale
clãdirii, ea se prezenta astfel:
Tema I – Consideraþii interdisciplinare cu privire la evoluþia aºezãrilor din microzona Sãcele.
Subteme:
1 – Încadrare zonalã.
2 – Consideraþii istorice generale.
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3 – Tipologia morfologicã ºi funcþionalã a aºezãrilor.
4 – Arhitectura tradiþionalã.
Tema II – Ocupaþiile tradiþionale.
Subteme:
1 – Agricultura.
2 – Creºterea animalelor. Pãstoritul.
3 – Ocupaþiile secundare.
4 – Transporturi. Cãrãuºit.
Tema III – Ocupaþiile casnice ºi meºteºugurile.
Subteme:
1 – Prelucrarea fibrelor textile ºi instalaþii tehnice þãrãneºti.
2 – Meºteºugul prelucrãrii pieilor.
Tema IV – Portul popular ceangãiesc ºi portul popular românesc.
Tema V – Arhitectura interiorului locuinþei româneºti ºi ceangãieºti.
Pentru o mai bunã imagine din perspectivã muzeologicã reproducem la sfârºitul articolului de
faþã, sub formã de tabel, tematica Muzeului Etnografic din Sãcele aºa cum era transpusã în plan
expoziþional la sfârºitul deceniului al ºaptelea ºi în anii ’70-’80 din secolul trecut.
În 1970 Ioan Ghiran a publicat în CVMIDAVA, anuarul Muzeului Judeþean Braºov, un articol
referitor la Muzeul Etnografic Sãcele. Parcurgându-l îþi poþi face o idee despre cum arãta acest lãcaº
de culturã ºi civilizaþie, mai ales cã autorul are un stil descriptiv accesibil, de popularizare.
Un text despre convieþuirea de secole a populaþiei româneºti, respectiv a mocanilor, alãturi de
cea de origine maghiarã, respectiv ceangãii, ºi un scurt istoric al clãdirii întâmpinau vizitatorii anilor
’70 care pãºeau în aceastã instituþie de culturã. Apoi muzeul înfãþiºa temele etnografice menþionate în
schema ºi tabelul din prezentul articol, acestea fiind completate de menþiunile documentare (în copii)
care subliniau ºi întregeau conþinutul fiecãrei teme.
Diferite unelte agricole, sãpãligi din os, brãzdare din corn de cerb erau expuse pentru a evidenþia
trecerea de la agricultura incipientã la uneltele agricole specifice feudalismului.
Pãstoritul transhumant, practicat pe plaiurile sãcelene din cele mai vechi timpuri, era ilustrat prin
colecþia de unelte folosite la munca de la stânã: gãleþi din lemn, doniþe, linguri pentru jintiþã, rãvare,
putinei pentru bãtut untul, care alãturi de formele pentru caº (pãpuºarele), bâtele ciobãneºti,
instrumentele muzicale populare, întregeau imaginea despre viaþa ºi preocupãrile oierilor sãceleni. În
plus, exista ºi o hartã a pãstoritului transhumant cu direcþiile traseelor de pendulare în vederea iernãrii
turmelor ºi ilustrarea munþilor folosiþi de pãstorii sãceleni pentru vãrat. Subtema cãrãuºitului
completa inspirat, prin obiectele muzeale expuse, vasta temã a pãstoritului transhumant.
În urmãtoarea salã se prezentau diferitele meºteºuguri practicate în Sãcele (vezi tabelul).
Industria casnicã textilã era ilustratã prin etapele pe care le parcurge materia primã textilã, din
formã brutã pânã ajunge sub formã de produse finite cu ajutorul uneltelor ºi tehnicilor tradiþionale.
Portul popular din þinutul celor ºapte sate sãcelene, atât cel mocãnesc, cât ºi cel ceangãiesc, era
ilustrat prin costumele de fatã ºi de femeie, respectiv de fecior ºi de bãrbat. La costumul ceangãiesc de
fatã predomina broderia de mânã pe pânzeturi albe ºi panglici colorate, portul nevestelor tinere ºi al
femeilor în vârstã având un colorit închis al stofelor, þesute mai mult în casã. Portul bãrbãtesc era
foarte asemãnãtor cu cel al mocanilor, dupã cum menþiona ºi Kolumban Lajos în „Ceangãii din cele
ºapte sate în trecut ºi în prezent”, lucrare apãrutã la 1903.
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Portul mocãnesc de femeie are multe similitudini cu cel din Scheii Braºovului dacã e sã
menþionãm doar ºtergarele (maramele) din borangic, „sumna”, brâul metalic suflat cu aur. ªi mai
bine spus atât costumul mocãnesc din Sãcele, cât ºi cel românesc din Schei, sunt foarte mult
influenþate de proximitatea oraºului Braºov, sunt apropiate de costumul de tip urban.
Circuitul de vizitare se încheia cu reproducerea unui interior de casã mocãneascã din Sãcele în
care mobilierul pictat încânta privirea iar icoanele pe sticlã, ouãle încondeiate, lada miresei, masa cu
motivul rozetei, completau imaginea unui muzeu bine organizat.
Nu pot încheia acest articol (pe care îl doresc mai degrabã de popularizare a unei instituþii de
culturã care existã ºi în prezent, cu o structurã tematicã completatã ºi adaptatã) fãrã sã menþionez cã în
anul 2004 Muzeul Etnografic Sãcele a fost nominalizat la EMYA (Europeean Museum of the Year
Award) ºi a fost considerat printre primele 5 muzee etnografice europene participante la aceastã
prestigioasã competiþie.
Cititorii acestui articol, fie oameni de specialitate fie din categoria publicului larg, sunt invitaþi
sã vadã la faþa locului, adicã în muzeul de pe Bulevardul Braºovului nr. 153 din Turcheº, muncipiul
Sãcele, cã cele afirmate atât în 1970, cât ºi în 2010, sunt realitãþi plãcute ochiului ºi sufletului.
Chiar ºi cei care nu au timp sã se deplaseze pânã acolo, cu un simplu click pe internet la adresa
www.etnobrasov.ro, secþiunea Muzeul Etnografic Sãcele, pot vizita aceastã instituþie de culturã
despre care am vorbit în rândurile de mai sus.
Cultural institutions in twentieth century: The Ethnographic Museums.
The Ethnographic Museum from Sacele
Abstract
The article presents some aspects regarding the evolution of museums of ethnography as
cultural institutions during 19th-20th centuries. It mainly approaches the way in which The
Ethnographic Museum from Sãcele, Braºov county, was thought and arranged in the 70’s but its
structure, from a museological point of view, can still be noticed nowadays. The museum
arrangement was improved and completed so that it was nominated at European Museum of the Year
Awards in 2004 and appreciated for raising the public quality of its collections. This article can also
be regarded as a good mean of advertising. This museum is a quality museum which reflects at a high
level the life, traditions, crafts and customs of the inhabitants of Sãcele area, both Romanians and
Hungarians.
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