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FILE DIN ISTORIA MUZEULUI BANATULUI
DIN TIMIŞOARA
Vasile Rămneanţu
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După încheierea celui de-al doilea război mondial Muzeul Banatului din
Timişoara a trecut printr-un profund proces de reorganizare. Un prim moment deosebit
de important a avut loc în anul 1947 când clădirea Castelului Huniade a fost atribuită
muzeului. În anii următori a început dificilul proces de repararea a acestui important
monument istoric al Timişoarei (aflat într-o stare avansată de degradare), precum şi
de transferare a colecţiilor muzeale din vechea clădire (Palatul Cultural care s-a dovedit
a fi un loc impropriu pentru a le adăposti). Concomitent muzeul trebuia transformat
într-o instituţie modernă, el suferind în primul rând din cauza lipsei specialiştilor1. În
studiul de faţă vom încerca să analizăm o parte din activitatea Muzeului Regional al
Banatului din anul 1951.
În luna ianuarie 1951 au continuat lucrările pregătitoare pentru amenajarea
secţiei de istorie în clădirea Castelului Huniade. În acelaşi timp a fost demontată
întreaga colecţie de artă aflată în Palatul Cultural, pentru aceste activităţi fiind executate
168 de ore de muncă voluntară.
În luna următoare au fost mutate în Castelul Huniade din Palatul Cultural, secţiile
de etnografie şi de artă, fiind necesare un număr de 350 de ore de muncă voluntară
pentru aceste operaţiuni.
În luna martie s-a terminat repararea şi amenajarea sălilor de la parterul
Castelului Huniade în vederea instalării secţiei de istorie. A început terasarea curţii
din spatele Castelului Huniade. Totodată a demarat strângerea materialului muzeografic
în vederea constituirii Muzeului ,,N. Lenau” din Lenauheim. Au existat însă unele
greutăţi în această privinţă. Astfel la 27 martie 1951 Moga era înştiinţat că Secţiunea
Florin Medeleţ, Vasile Rămneanţu, Muzeul Banatului. File de cronică II, 1918-1948,
Timişoara, Editura Mirton, 2003, p. 236-251. Pentru situaţia muzeului din anul 1950, Vasile
Rămneanţu, Renaşterea unui muzeu. Muzeul Banatului din Timişoara în anul 1950, studiu
aflat în prezent sub tipar în Analele Banatului.
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de Cultură şi Artă a Sfatului Popular Arad urma să pună la dispoziţia Muzeului Regional
al Banatului obiectele etnografice din comuna Zăbrani pentru a fi expuse la Muzeul
din Lenauheim. Dar o adresă a Comitetului pentru Aşezămintele Culturale destinată
preşedintelui Sfatului Popular al Regiunii Arad, sublinia că Moga prezentându-se la
Secţiunea Culturală Arad pentru a stabili amănuntele privind primirea colecţiei
respective, nu a primit consimţământul reprezentanţilor Sfatului Popular al Regiunii,
aceştia motivând că nu au ordinul din 2 februarie 1951 al Aşezămintelor Culturale
pentru transferul respectiv. Se cerea să fie luate măsurile necesare pentru ca Moga
să nu mai întâmpine greutăţi în îndeplinirea sarcinei respective. Şi Serviciul Muzee şi
Monumente a intervenit în acest incident pe lângă Sfatul Popular al Regiunii Arad. Se
arăta că reprezentanţii Sfatului Popular din Zăbrani au motivat refuzul lor de a ceda
obiectele etnografice respective datorită dispoziţiilor verbale primite din partea Sfatului
Popular al Raionului Lipova de a nu preda nimic deoarece se intenţiona organizarea
unui muzeu raional. Dar se arăta în continuarea adresei, în cadrul planului cincinal, în
vederea stabilirii unor legături de prietenie între români şi germani, precum şi în lupta
contra aţâţătorilor la un nou război şi contra clicii trădătoare a lui Tito–Rancovici,
Comitetul Aşezămintelor Culturale a luat hotărârea de a organiza un muzeu important
în casa de naştere a poetului german N. Lenau. Momentul politic din perioada
respectivă necesita concentrarea forţelor la Lenauheim ,,localitate către care vor fi
aţintite privirile întregii populaţii germane din ţară la deschiderea Muzeului”. Or, colecţia
din Zăbrani era valoroasă pentru cunoaşterea specificului populaţiei germane din
această parte a ţării. În privinţa muzeelor din zona Aradului se arăta că a fost identificată
o importantă colecţie de etnografie românească în casa lui Sever Bocu, fapt pentru
care Comitetul pentru Aşezămintele Culturale a dat dispoziţii pentru transformarea
clădirii în muzeu. Muzeul Regional al Banatului a mai primit sarcina din partea
autorităţilor comuniste să organizeze expoziţii agricole intinerante care să scoată în
evidenţă superioritatea agriculturii socialiste. Pentru achitarea de această sarcină
propagandistică muzeografii timişoreni au fost nevoiţi să confecţioneze planşele şi
hărţile necesare în acest scop, iar în luna martie au deschis o expoziţie agricolă în
raionul Lugoj (ce avea ca temă campania de însămânţări de primăvară). În raportul
de activitate al Muzeului din luna martie, directorul instituţiei Marius Moga sublinia
situaţia grea cu care se confrunta în privinţa finanţelor: astfel în martie a fost comunicat
bugetul pe anul 1951, fiind alocaţi doar 597. 400 de lei destinaţi întreţinerii doar a
secţiei de artă şi respectiv 415. 500 de lei întreţinere pentru Muzeul ,,Lenau”. În
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aceste condiţii trei dintre secţiile muzeului nu au primit banii necesari pentru întreţinere,
Moga întrebându-se cum vor putea funcţiona în continuare acestea2.
Comitetul pentru Aşezămintele Culturale a acordat muzeului în luna martie suma
de 25. 000 de lei pentru achiziţii de colecţii şi pentru realizarea expoziţiilor agricole3.
La 19 aprilie Marius Moga răspundea unui chestionar cerut de către Comitetul
pentru Aşezămintele Culturale privind situaţia muzeului. Se preciza că muzeul era
adăpostit în Castelul Huniade, mai puţin secţia de ştiinţele naturale, care se afla în
continuare în Palatul Cultural. Problema proprietăţii Castelului nu a fost încă soluţionată,
directorul instituţiei exprimându-şi speranţa că această clădire va fi trecută în
proprietatea muzeului sau a Aşezămintelor, ea fiind monument istoric. Localul necesita
reparaţii importante, cerute atât de prezentarea în bune condiţii a materialului muzeal,
cât şi datorită faptului că multe încăperi erau foarte deteriorate. Castelul avea în total
108 încăperi, dintre care 78 erau destinate pentru expunerea colecţiilor muzeale, 5
pentru birouri, 16 pentru depozite, două pentru laboratoare, una pentru bibliotecă şi
6 pentru locuinţe. Muzeul avea un caracter mixt, cuprinzând patru secţii: cea de
istorie cu 44. 260 de obiecte, secţia etnografică cu 1754 de obiecte, artă cu 790 de
obiecte şi respectiv secţia de ştiinţele naturii. Caracterul predominant al muzeului era
cel ştiinţific, întrucât cele trei secţii ştiinţifice dispuneau de materialul cel mai numeros.
Starea de conservare a colecţiilor era în mare parte mulţumitoare. În momentul când
urma să se dispună de mai multe încăperi amenajate se putea trece la restaurarea
obiectelor care au fost deteriorate din cauza deselor mutări la care au fost supuse.
Mobilierul existent la data respectivă era insuficient pentru prezentarea colecţiilor,
fiind în foarte mare măsură şi impropriu expunerii materialului muzeologic. Colecţiile
secţiilor de istorie, etnografie şi artă au fost reorganizate în concordanţă cu principiile
materialismului istoric la secţia de istorie şi respectiv pe şcoli, secole, regiuni, la secţiile
de etnografie şi de artă. Expoziţia secţiei de istorie era completată cu desene şi texte
explicative. Toate colecţiile erau inventariate, inventarele existând în fiecare secţie.
Nu existau fişe de obiecte, iar în bugetul pe anul 1951 era prevăzută o sumă pentru
tipărirea a 10.000 de fişe, însă prevederea nu a fost aprobată. Muzeul avea 13
salariaţi, a căror salarizare nu era corespunzătoare. Personalul existent era insuficient,
neputându-se organiza nici paza localului şi nici siguranţa colecţiilor. A fost creat un
colectiv de colaboratori amatori ai muzeului pe secţii, dar nu activau decât cei de la
2
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Arhiva Muzeului Banatului, dosar 1/1951. Dosarele cercetate nu au filele numerotate.
Ibidem.
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ştiinţele naturale. Personalul celor trei secţii ştiinţifice a desfăşurat recunoaşteri şi
cercetări pe teren în vederea completării colecţiilor muzeale. Au fost organizate două
expoziţii agricole consacrate campaniei de însămânţări. Datorită reorganizării muzeului
precum şi a mutării secţiilor de artă şi etnografie în Castelul Huniade, muzeul nu a fost
deschis publicului în primul semestru decât 45 de zile. Nu existau posibilităţi locale
de îmbunătăţire a activităţii acestei importante instituţii de cultură din Timişoara, dar
în momentul în care întreaga clădire urma să fie reparată, nu va mai fi întâmpinată nici
o greutate în prezentarea materialului muzeal. Moga preciza că era de dorit ca din
schema de personal a muzeului pe care a propus-o, să fie aprobată cel puţin încadrarea
întregului personal de serviciu şi a întregului personal prevăzut pentru Muzeul ,,Lenau”,
programat a fi deschis în aprilie 19514.
M. Moga a fost preocupat pentru angajarea unor specialişti bine pregătiţi
profesional. Astfel la 5 mai s-a adresat Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei
R. P. R., filiala Cluj, pentru a fi recomandate două persoane pentru posturile de
asistent la secţia de istorie, una pentru istoria R. P. R. şi a Banatului şi alta pentru
istoria antică. La 24 mai muzeul informa Secţiunea Culturală a Regiunii Timişoara că
Institutul de Istorie din Cluj-Napoca a propus pentru posturile de asistenţi la secţia
de istorie pe Gui Viorica şi pe Ioan Crişan. Deasemenea a fost trimisă o adresă către
Muzeul de etnografie al Ardealului de pe lângă Universitatea ,,Victor Babeş” pentru
a recomanda o persoană care să ocupe postul de asistent la secţia de etnografie, iar
la 24 mai Facultăţii de Agronomie din Timişoara i s-a solicitat să recomande un
absolvent pentru postul de asistent în specialitatea botanică5.
În privinţa reparaţiilor care trebuiau executate la Castelul Huniade, la 9 aprilie
1951 a fost înaintat Secţiei Construcţii din cadrul Sfatului Popular Regional proiectul
definitiv pentru lucrările de amenajare şi perfecţionare a Muzeului Regional al Banatului,
în valoare de 290. 024 de lei pentru a primi avizul necesar în vederea începerii lucrărilor.
La 23 aprilie a fost trimis organelor competente spre avizare proiectul definitiv pentru
lucrările de transformare şi montare de instalaţii ce urmau a fi executate din fondul de
investiţii. Se preciza că datorită formalităţilor a fost pierdut destul de mult timp cu
elaborarea şi aprobarea acestor documente, fapt ce a prejudiciat activitatea instituţiei.
În anul 1951 întâlnim deja semnele festivismul de tip comunist care se răsfrâng
şi asupra muzeului. Astfel a fost întocmit un plan de lucru în cinstea zilei de 8 mai care
prevedea organizarea şi deschiderea în sălile noi amenajate a trei secţii: istorie, etnografie
4
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şi pictură. În plan mai erau incluse următoarele sarcini: terminarea lucrărilor pregătitoare
pentru amenajarea parcului etnografic în grădina Castelului Huniade, organizarea şi
deschiderea Muzeului din Lenauheim având secţiile de istorie, etnografie şi cea privind
viaţa şi opera poetului N. Lenau, crearea a două secţii noi la Muzeul Raional din
Lugoj („de ştiinţe naturale şi de artă”). În privinţa expoziţiilor agricole intinerante,
acestea urmau să fie prezentate în 12 localităţi din regiune până la data de 8 mai.
Trebuia să se întocmească şi o gazetă festivă care să oglindească atât însemnătatea
zilei de 8 mai, cât şi drumul parcurs de Muzeu ,,datorită îndrumărilor şi sprijinului
acordat de partid”. Pentru popularizarea Muzeului Regional al Banatului se prevedea
întomirea a două fotomontaje ce urmau a fi plasate în centrul oraşului6.
La 21 mai 1951 apărea directiva Comitetului pentru Aşezămintele Culturale
privind modul de încadrare a personalului de specialitate din muzee. Se sublinia că
pentru angajarea personalului de specialitate (director, şef de lucrări, şef de secţie,
asistent, preparator, desenator, fotograf, laborant, ghid, bibliotecar) trebuiau avute în
vedere persoane corespunzătoare din punct de vedere politic, cât şi profesional.
Personalul de conducere care direcţiona activitatea ştiinţifică a muzeelor trebuia să
aibă neapărat studii superioare de specialitate. Pentru aceasta trebuia luată legătura
cu conducerea instituţiilor de învăţământ superior şi cu direcţia muzeelor de specialitate
din centrele universitare. Documentul remarca faptul că în unele regiuni au fost propuşi
pentru a activa în muzee oameni necorespunzători, fără studii, proveniţi din alte domenii
de activitate, iar în unele cazuri au fost propuse persoane înrudite cu diferiţi responsabili
locali. Arătând nevoia unui personal ştiinţific pregătit, comitetul atrăgea atenţia că nu
va aproba nici o numire care nu corespundea normelor de mai sus. Deasemenea la
alcătuirea listelor de propuneri, Sfaturile Populare trebuiau să se consulte neapărat şi
cu directorii muzeelor ,,căci nu se poate face numiri de personal fără asentimentul
conducătorilor Muzeelor”. Persoanele propuse urmau a fi verificate la nivel local, iar
apoi propunerile erau înaintate spre confirmare Comitetului, odată cu datele din care
să se poată aprecia studiile, calificarea, felul de comportament şi apartenenţa politică
a celor propuşi. O altă adresă din 29 mai atrăgea din nou atenţia că în unele regiuni
nu erau respectate dispoziţiile Comitetului pentru Aşezămintele Culturale privind
completarea schemei de personal a muzeelor, propunerile de angajare făcându-se
fără consultarea prealabilă a directorilor de muzee. De aici rezulta că s-au făcut
propuneri de persoane necompetente, pe alte considerente decât cele de ordin
profesional şi ştiinţific. Se sublinia din nou necesitatea ca pentru angajarea personalului
6
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ştiinţific să se ţină seama în mod obligatoriu de recomandările directorilor Institutelor
de Istorie şi Filosofie ale Academiei R. P. R. În aceste condiţii noua schemă de
organizare a Muzeului Regional al Banatului, aprobată de către autorităţile competente
la mijlocul lunii mai 1951, cuprindea următorul personal de specialitate: Marius Moga,
director şi arheolog; Dionisie Linţia, şef de secţie la ştiinţele naturale; Emil Nadra,
asistent ornitolog; D. Amărăscu, laborant ştiinţele naturale; Francisca Frent, şef de
secţie etnografie; Rozalia Tiulea, asistent etnografie; Octavia Cioroianu, ghid etnografie;
Emil Lenhardt desenator; Gheorghe Ciulei, laborant istorie. Muzeul mai avea patru
îngrijitori de secţii, un secretar şi o dactilografă, un administrator şi un portar7.
În privinţa achiziţiilor de obiecte muzeografice, la 28 mai a fost trimisă o
solicitare către Banca R. P. R. pentru a pune la dispoziţia muzeului suma de 300. 000
de lei în vederea îmbogăţirii colecţiei de etnografie. Cu această sumă urmau a fi
cumpărate din mediul rural din regiunile Severin şi Timişoara unelte agricole vechi
(pluguri, grape, maşini de despoiat, râşniţe de mână, etc.), unelte necesare pentru
confecţionarea hainelor (meliţe, pieptene, furci de tors, maşini de tors, fuse, război
de ţesut), interioare ţărăneşti (cameră completă cu mobilă ţărănească, mobilă de
bucătărie, ţăst, lăzi ţărăneşti, etc), îmbrăcăminte (costume bărbăteşti şi ţărăneşti).
În ceea ce priveşte secţia de artă, galeria de pictură se afla aranjată în sălile de
la etajul al II-lea, fiind grupată astfel: 2 săli aparţinând şcolii italiene, o sală destinată
şcolii olandeze, o sală cuprinzând tablouri aparţinând şcolii de pictură germană, 4 săli
în care erau prezentate lucrările pictorilor bănăţeni (Wagner-Daniel; Popescu; FialaKomlosy; Zaicu-Pop-Ferenczy).
Muzeul Regional al Banatului a fost angajat şi în primăvara şi vara anului 1951
în organizarea expoziţiilor agricole. Astfel potrivit hotărârii conducerii de partid şi de
guvern din 24 mai 1951 privind sarcinile referitoare la întreţinerea culturilor, pregătirea
şi executarea la timp a strângerii recoltelor şi executarea planului de colectări pe anul
1951, muzeelor le revenea sarcina de a organiza în regiunile de care aparţineau expoziţii
agricole volante. În vederea realizării acestei îndatoriri, Comitetul Executiv al Sfatului
Popular al Regiunii Timişoara a dat dispoziţii organelor în subordine să colecteze
produse agricole şi mostre pentru a fi expuse în expoziţiile respective. Dar Moga
sesiza autorităţile că în momentul în care delegaţii muzeului s-au deplasat pe teren să
ridice materialul, nu au primit nici un fel de produs sau de mostră. Astfel expoziţiile au
cuprins doar material grafic, ceea ce însemna că ele nu şi-au atins scopul prevăzut.
Directorul muzeului solicita să se intervină pe lângă Comitetul Executiv al Sfatului
7
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Popular al Regiunii pentru a se pune la dispoziţia muzeului toate datele şi materialele
necesare organizării unei adevărate expoziţii agricole8. Într-un alt referat M. Moga
revenea asupra acestui aspect. Arătând că aceste expoziţii trebuiau să sprijine şi să
stimuleze atât munca în sectorul agricol socialist cât şi antrenarea ţărănimii în alcătuirea
de întovărăşiri, având menirea să evidenţieze prin exponatele expuse superioritatea
sectorului socialist faţă de cel individual, autorul referatului sublinia că muzeul nu a
primit nici un material pentru organizarea expoziţiilor. În consecinţă delegaţi ai instituţiei
s-au deplasat la Buziaş, Variaş, Lovrin, Sânnicolau pentru a ridica materialul respectiv,
dar autorităţile competente nu au dat nici o importanţă ordinului circular al Regiunii în
acest sens, iar cei deplasaţi s-au întors fie fără materialul necesar, fie cu materialul pe
care l-au strâns personal de pe câmp. Întrucât prin exponatele pe care le deţinea
muzeul nu se putea demonstra superioritatea sectorului socialist faţă de cel individual,
se socotea necesară o nouă dispoziţie care să-i pună pe muzeografi în posesia
produselor ce urmau a fi recoltate pe viitor, precum şi a datelor necesare ,,ilustrării
superiorităţii sectorului socialist” din agricultură9.
În privinţa reparaţiilor executate la Castelul Huniade, la 9 iunie a fost înaintată
către Sfatul Popular al Regiunii, Secţia Construcţii, ,,Situaţia definitivă” privind lucrările
de reparaţii executate de către Cooperativa de producţie Meşteşugărească
,,Constructorul” din Timişoara în valoare de 647.080 de lei, rugându-se a se dispune
recepţionarea lucrărilor. Totodată a fost încheiat un contract pentru confecţionarea
de vitrine necesare realizării expoziţiilor muzeale10.
Luând în discuţie golurile existente în cadrul colecţiei secţiei de artă, Moga
propunea ca lucrările clasicilor români să fie achiziţionate prin intermediul Comitetului
pentru Artă, Sfatul Popular şi Muzeul Regional urmând să-şi rezerve dreptul de a
aviza fiecare operă propusă a fi inclusă în patrimoniul muzeului. Pe de altă parte, la 5
iunie Secţiunea Financiară a Regiunii Timişoara, Serviciul State, făcea cunoscută
Ibidem, dosar 3/1951. În instrucţiunile date de către Sfatul Popular al Regiunii Timişoara,
Secţia Agricolă şi cea Culturală privind organizarea acestor expoziţii se preciza că materialul va
fi compus din snopi, plante întrgi, spice, boabe, iar în acest scop fiecare G. A. C. trebuia să
rezerve 4-5 snopi de păioase, mazăre, rapiţă, etc. care urmau a fi uscaţi şi înmagazinaţi până la
ridicarea lor. Mostrele trebuiau să cuprindă toate culturile. În această acţiune erau cuprinse şi
şcolile tehnice agricole, zootehnice, I. C. A. R., I. C. Z., gospodăriile anexe ale sfaturilor populare,
ale altor instituţii, întreprinderile de îmbunătăţiri funciare. Urmau să fie recoltate produse şi din
loturile particulare, aflate în apropierea celor ale sectorului socialist, vezi dosar 1/1951.
9
Ibidem, dosar 1/1951.
10
Ibidem.
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schema de organizare a Secţiunii de Artă din muzeu transmisă de Ministerul Finanţelor.
Potrivit acesteia din schema Muzeului Mixt erau reduse posturile care aparţineau
secţiei de artă11.
Problema (deosebit de importantă) a angajării personalului de specialitate
necesar s-a aflat în atenţia directorului muzeului cât şi a celorlalţi factori de decizie, în
vara anului 1951. Astfel Muzeul Etnografic al Ardealului de pe lângă Universitatea
,,Victor Babeş” a propus pentru postul de asistent etnograf pe Zderciuc Boris. La 11
iunie într-un referat Marius Moga propunea în vederea completării schemei de personal
a muzeului ca posturile de asistenţi la secţia de ştiinţele naturii să fie completate pe
data de 15 iunie cu persoanele propuse de către Institutul de Agronomie din Timişoara.
Pentru al doilea post de asistent la secţia de istorie trebuia să fie cerut din nou avizul
Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei R. P. R. din Cluj, deoarece persoana
recomandată iniţial era necorespunzătoare. Ioan Crişan urma să fie încadrat pe postul
de asistent pe data de 1 iunie. Ţinându-se seama de importanţa posturilor de ghizi
acestea trebuiau completate prin venirea celor două femei care au fost propuse de
către Şcoala Pedagogică germană şi a lui D. Dure. Pentru posturile de portar, îngrijitor
şi mecanic urma să se ceară sprijinul Oficiului de repartizare a braţelor de muncă.
A urmat la 14 iunie 1951 Decizia nr. 147 a preşedintelui Comitetului Executiv
al Sfatului Popular al Regiunii Timişoara, prin care Ioan Crişan era încadrat pe postul
de asistent istorie, Elena Irescu era numită ca asistent dendrolog, D. Dure devenea
ghidul secţiei de artă, Andrei Wagmann ghid la secţia de istorie. Lui Gheorghe Ciulei
i-a încetat angajarea pe data de 15 iunie12.
În privinţa achiziţiilor de materiale muzeale la 14 iunie a fost realizat tabelul
privitor la obiectele şi materialul etnografic ce urmau să fie cumpărate din mediul
rural într-o primă tranşă, costul ridicându-se la suma de 167. 000 de lei. Printre
obiectele etnografice avute în vedere a fi cumpărate se aflau burdic de piele, cămaşe
şi izmene, brâie, cătrânţe, furci de tors, coşuri pentru grâu, o casă ţărănească de
lemn cu mobilierul necesar, cu unelte agricole, şopru pentru car, coteţe de păsări şi
de porci13.
În cursul trimestrului II colectivele secţiilor de istorie şi de etnografie au efectuat
14 cercetări ştiinţifice pe teren în urma cărora a fost îmbogăţită colecţia de etnografie.
Au fost cercetate localităţile Hitiaş, Buziaş, Buzad, Sacoşu-Mare, Zăbrani,
Ibidem.
Ibidem.
13
Ibidem.
11
12
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Sânnandrei. Deplasările au fost efectuate de către M. Moga, F. Fent, I. Crişan şi D.
Dure.
Totodată au fost transpuse pe hârtie milimetrică motivele ornamentale specifice
bănăţene şi realizate schiţele pentru tablourile explicative necesare completării secţiei
de istorie. Din cauza lucrărilor de reparaţii, muzeul a fost închis pentru public în
perioada 1 aprilie-8 mai 1951.
Raportul de activitate al muzeului pe trimestrul III (iulie-septembrie 1951)
sublinia că în urma măririi pesonalului de specialitate atenţia a fost îndreptată în direcţia
completării lipsurilor existente în colecţiile muzeului, astfel încât să se realizeze o
prezentare justă a trecutului Regiunii sub toate aspectele. În acest sens s-au efectuat
60 de cercetări pe teren, dintre care 41 au fost efectuate de către personalul secţiei
de ştiinţele naturale (recunoaşterea şi colectarea de material zoologic în localităţile
Timişoara, Giroc, Pădureni, Sânnicolau-Mare, Recaş, Topolovăţu Mare, realizânduse studii privind migraţia păsărilor, măsurători, etc.; în domeniul botanicii au fost
efectuate deplasări în jurul Timişoarei pentru colectarea de material în vederea înfiinţării
subsecţiei botanice, iar în domeniul mineralogiei, geologiei şi paleontologiei cercetările
s-au efectuat în bazinul Mehadiei), 15 de către personalul secţiei de etnografie (în
localităţile Curtea, Jupâneşti, Baloşeşti, Brăneşti) şi 4 de către personalul secţiei de
istorie. În urma acestora secţia de ştiinţele naturii s-a îmbogăţiti cu 1806 piese (dintre
care 890 pentru botanică şi agrotehnie, 900 pentru aleontologie-mineralogie şi 16
pentru zoologie), secţia de etnografie cu 502 piese. Concomitent cu cercetările de
teren, personalul ştiinţific a căutat să pună în valoare, să restaureze şi să determine
materialul existent în colecţiile muzeului. În acest scop s-a început inventarierea
materialului în inventare noi şi s-au întocmit fişe pentru fiecare obiect. La secţia de
istorie au fost refăcute 52 de vase aparţinând comunei primitive şi sclavagiste, au fost
curăţate 95 de vase, au fost întocmite 269 de fişe şi au fost inventariate din nou 335
de obiecte. A fost elaborat un studiu ştiinţific ,,Tezaurul de monete republicane de la
Secusigiu-Arad”. La secţia de ştiinţele naturii au fost determinate 530 de eşantioane
de minerale, fosile, roci, care au fost pregătite pentru inventariere, au fost preparate
9 păsări şi au fost introduse în herbar 800 de plante, s-au efectuat experienţe ştiinţifice
cu privire la dezvoltarea stadială a plantelor descoperite de academicianul T. D.
Lasenco ,,Fotoperiodismul plantelor”. Au fost întocmite lucrările pregătitoare în
domeniile zoologie, botanică, mineralogie, geologie şi paleontologie pentru prezentarea
peisagiului ,,Valea superioară a Timişului şi Valea Cernei”. La secţia de etnografie au
fost transpuse pe hârtie milimetrică 50 de modele după oprege şi ceramică tot în
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vederea noii inventarieri. La cabinetul de numismatică s-au întocmit fişe pentru 250
de piese, au fost inventariate din nou 200 de piese şi au fost determinate, în vederea
inventarierii 500 de piese. Cercetările ştiinţifice de teren au fost întreprinse de către
F. Fent, H. Bugariu, E. Nadra, D. Linţe, R. Tulea, O. Crâsnic, E. Irescu, acestea
cuprinzând localităţile Timişoara, Iablaniţa, Plugova, Mehadia, Cornea, Globul
Craiovei, Jupâneşti, Curtea, Lovrin, Buzad, Căprioara, Căpâlnaş.
Personalul secţiei de istorie şi etnografie a organizat Muzeul din Lenauheim
care a fost inaugurat la 19 august 1951.
Pentru amenajarea sălilor necesare secţiei de istorie toate depozitele existente
în 14 săli de la parterul Castelului Huniade au fost transferate la etajele I şi II. Au fost
realizate 40 de vitrine necesare expunerii materialului arheologic cât şi al celui
etnografic. Începând cu mijlocul lunii octombrie erau planificate să fie organizate o
serie de lecţii şi conferinţe de specialitate pentru ridicarea nivelului profesional.
Au fost pregătite totodată două expoziţii agricole volante, refăcându-se şi
completându-se materialul vechi. Nebeneficiind de sprijinul Sfatului Popular Regional,
expoziţiile au fost întocmite, în mare parte, din materialul documentar realizat de
către specialiştii muzeului, fiind expuse prea puţine produse agricole. Se lucra la
pregătirea materialului pentru expoziţia de combatere a misticismului.
Muzeul în perioada analizată a întâmpinat şi o serie de greutăţi. Astfel sumele
aprobate pentru deplasările în teren (70. 000 de lei pentru întregul an) nu au permis
efectuarea recunoaşterilor şi cercetărilor preconizate. O serie întreagă de materiale
necesare unei bune activităţi a tuturor secţiilor nu au fost repartizate nici până în acel
moment. În privinţa reparaţiilor, întreprinderile care au executat lucrările de tâmplărie,
de mobilier şi de construcţie nu au dat cuvenita importanţă acestora şi drept consecinţă
planul de lucru al muzeului a fost în cea mai mare parte răsturnat14.
Patrimoniul secţiei de istorie cuprindea la sfârşitul trimestrului III un total de
49.018 de obiecte (comuna primitivă: 5490 de buc.; sclavagistă: 22. 233 buc.;
capitalistă: 5087), din care erau expuse 2100, iar depozitate 46. 918. Patrimoniul
secţiei de etnografie se situa la 2359 de obiecte (în cursul trimestrului a fost îmbogăţit
cu 502 de obiecte), fiind expuse 400, şi depozitate 1959. Patrimoniul colecţiilor
ştiinţifice cuprindea la sfârşitul trimestrului 5573 de obiecte (au intrat în timpul trimestrul
1806 de obiecte), dintre care erau expuse 1800 şi depozitate 377315.
Ibidem, dosar 3/1951.
Ibidem. Faţă de trimestrul al II-lea s-a înregistrat o creştere a patrimoniului. Astfel la
secţia de etnografie pe trimestrul respectiv existau 1857 de piese, în timp ce în trimestrul III
14
15
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În ceea ce priveşte personalul muzeal, la 11 august Wagmann Andrei a fost
angajat în calitate de laborant, Sauer Gertruda de ghid la secţia de istorie, iar Diodor
Dure de ghid la secţia de artă. Puţin mai târziu directorul instituţiei făcea următoarele
propuneri pentru completarea posturilor vacante, dar şi pentru a se evita eventuala
blocare a acestora: pentru postul de şef al secţiei de artă era propus D. Dure, pentru
cel de asistent la secţia de istorie Constantin Rudneanu, pentru ghid la secţia de artă
(vacant datorită avansării lui Dure) Andrei Wagmann. Mai rămânea vacant postul de
laborant la istorie, fiind avansat Wagmann. Era adnotat cu creionul faptul că muzeul
a cerut Comitetului pentru Artă să dea cuvenita dezlegare pentru încadrarea
personalului necesar la secţia de artă, dar nu a primit această aprobare deşi verbal a
primit acordul tocmai pentru a nu fi blocate posturile16.
Muzeul a mai primit în vara anului 1951 o sarcină politică: organizare unei
expoziţii cu prilejul sărbătoririi a şapte ani de la 23 august 194417.
Patrimoniul Muzeului Regional al Banatului s-a îmbogăţit şi în toamna lui 1951.
La 21 septembrie era trimis Băncii R. P. R. un referat pentru a fi aprobată cumpărarea
unui tablou de pictură în ulei realizat de către pictorul I. Ferenczi de la ,,Consignaţia”.
Plata (4.327 de lei) trebuia să se facă prin virament. Pentru completarea patrimoniului
secţiei de artă Marius Moga s-a adresat Comitetului pentru Artă pentru a interveni
pe lângă Ministerul Agriculturii în vederea ridicării de la G. A. S. Banloc a unor
obiecte muzeografice valoroase (o noptieră Bidermayer, un dulap din secolul XVIII,
30 de tablouri, trei sculpturi în piatră, porţelanuri, etc, dar şi o cameră ţărănească
maghiară, două tunuri din 1861, o cameră de tortură). O nouă adresă către Banca
R. P. R. solicita aprobarea cumpărării a unor tablouri, stampe cu Timişoara, şi a unui
costum sârbesc din Cralovaţ, toate în valoare de 100.000 de lei. Muzeul mai dorea
cumpărarea din sectorul particular (solicitând avizul Comitetului pentru Aşezămintele
Culturale) a unui herbar cuprinzând flora din R. P. R. precum şi o parte din flora U.
R. S. S.-ului, 42 de stampe şi hărţi reprezentând Timişoara şi Banatul începând din
secolul XVIII şi până la 1849, două interioare de cameră necesare prezentării
secolelor XVIII şi XIX, cererea fiind aprobată de către forul de la Bucureşti18.
numărul lor s-a ridicat la 2359, iar colecţiile ştiinţifice cuprindeau în trimestrul II 3767 de piese,
la sfârşitul trimestrului următor numărul lor ajungând la 5573 de piese. Vezi pentru trim. II dosar
1/1951.
16
Ibidem.
17
Ibidem, dosar 2/1951. Şi muzeele raionale erau obligate să organizeze astfel de expoziţii.
18
Ibidem, dosar 3/1951.
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Au mai fost achiziţionate două volume ale lui N. Lenau, iar de la Ion Stoia
Udrea o fotocopie alcătuită din 12 bucăţi a hărţii Banatului din 1723-1725, după
originalul alcătuit de Mercy aflată în K.u.K. Kriegsarchiv din Viena19.
La 1 octombrie 1951 Marius Moga readucea în discuţie problema dezvoltării
Muzeului Regional al Banatului. Astfel el sublinia că date fiind sarcinile mereu crescânde
ce-i reveneau muzeului atât în privinţa culturalizării oamenilor cât şi a cercetării ştiinţifice,
personalul instituţiei trebuia majorat cu 10 angajaţi: trei asistenţi, un modelator machetar,
un paznic de noapte, patru pompieri şi un tâmplar. Trebuia creat un post de asistentagrotehnician, pe care să fie angajat un absolvent al Facultăţii de agrotehnie, necesar
atât pentru organizarea corectă a secţiei de ştiinţele naturale, cât şi pentru realizarea
de expoziţii destinate a arăta superioritatea agrotehniei ştiinţifice. Se avea în vedere
crearea unui post de asistent entomolog care să fie ocupat de către un absolvent al
Facultăţii de ştiinţele naturale, necesar a valorifica în mod ştiinţific colecţiile de
specialitate, precum şi a contribui la completarea materialului agrotehnic. Mai era
necesară angajarea unui asistent la secţia de artă pentru a cerceta pe teren şi a organiza
în cadrul muzeului ,,creaţiunile artistice ale regiunii noastre în domeniul artelor plastice”.
Modelatorul-machetar urma să alcătuiască peisagiile, machetele, mulajele şi
manechinele absolut indispensabile tuturor secţiilor muzeului20.
Au continuat lucrările de reparaţii la Castelulul Huniade, care prevedeau reparaţii
şi completări ale instalaţiei electrice, lucrări de zidărie, amenajări, absolut necesare
pentru instalarea secţiei de etnografie21.
La sfârşitul anului 1951 directorul Muzeului Regional al Banatului Marius Moga
era invitat de către Comitetul pentru Aşezămintele Culturale să prezinte referatul ,,
Rolul muzeului regional în sprijinirea activităţii muzeale din regiune”. La expunere
urmau să asiste 20 de conducători de muzee, întrunirea având drept scop realizarea
unui schimb de experienţă între conducerile de muzee din ţară. În acelaşi timp Moga
era informat că în luna decembrie 1951 urma să se desfăşoare la Timişoara un curs
profesional de 10 zile (12-22 decembrie) pentru directorii, personalul ştiinţific şi
tehnic, precum şi pentru îndrumătorii muzeelor din Regiunile Gorj, Severin, Timişoara,
Arad, Bihor. Conducătorul Muzeului Regional al Banatului trebuia să ia măsurile
necesare pentru pregătirea acestei întruniri (amenajarea de săli de cursuri, cazarea şi
masa participanţilor, desemnarea celor care vor preda cursurile). Tematica acestor
Ibidem, dosar 1/1951.
Ibidem, dosar 3/1951.
21
Ibidem, dosar 2/1951.
19
20
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cursuri era următoarea: sarcinile muzeelor; tipurile de muzeu; tematica secţiilor
muzeelor; colecţiile muzeale; colectarea, inventarierea obiectelor muzeale, fişele
ştiinţifice, organizarea depozitelor; conservarea şi restaurarea; mobilierul muzeal;
condiţii interioare de prezentare, etichetare; legătura muzeelor cu masele; organizare,
colectiv de muncă, activitate administrativă; planul grafic al muzeelor, exponate şi
material ajutător. Îndată după primirea acestei înştiinţări Moga a trecut la pregătirea
cursului respectiv22.
În anul 1951 a continuat procesul de reorganizare al Muzeului Regional al
Banatului, precum şi cel de transformare a acestuia într-un muzeu în adevăratul sens
al cuvântului. Muzeul avea un caracter mixt, fiind alcătuit din patru secţii: istorie,
ştiinţele naturale, etnografie, artă, predominând caracterul ştiinţific al său.
Pentru amenajarea colecţiilor muzeale în Castelul Huniade era nevoie în
continuare de reparaţii ample a clădirii. Trebuia în acelaşi timp să fie soluţionată o altă
problemă deosebit de importantă pentru viitorul muzeului: cea a proprietăţii Castelului
Huniade. Directorul importantei instituţii de cultură bănăţeană, Marius Moga se
pronunţa pentru transferarea clădirii în proprietatea muzeului sau în cea a Comitetului
pentru Aşezămintelor Culturale.
În aceste condiţii în cursul anului 1951 a fost demontată întreaga colecţie de
artă care se afla în vechea clădire a muzeului (Palatul Cultural), aceasta împreună cu
colecţia de etnografie fiind mutate în Castelul Huniade. Astfel în Palatul Cultural a mai
rămas în anul pe care îl analizăm doar colecţia de ştiinţele naturale. Paralel au continuat
lucrările de pregătire în vederea amenajării în clădirea Castelului a secţiei de istorie.
Potrivit directorului instituţiei starea de conservare a colecţiilor muzeale era în
mare parte mulţumitoare. În momentul în care se dispunea de mai multe încăperi
amenajate urma să fie restaurate obiectele muzeale deteriorate din cauza prea multor
mutări suferite de-a lungul anilor. Mobilierul muzeal era insuficient şi în acelaşi timp
impropriu expunerii materialului muzeografic. Toate colecţiile erau inventariate, dar,
din lipsa banilor, nu s-au putut realiza fişele de obiecte. Pe parcursul anului s-a
desfăşurat o nouă reinventariere, întocmindu-se şi primele fişe pe obiecte. Colecţia
de istorie era organizată în spiritul materialismului istoric (regimul comunist intervenea
deja brutal în domeniul ştiinţific), iar cea de artă şi etnografie pe şcoli, secole şi
regiuni.

22

Ibidem, dosar 3/1951.
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Personalul de specialitate al muzeului a strâns materialele muzeografice necesare
şi a organizat Muzeul ,,Lenau” din Lenauheim, care a fost inaugurat în 19 august
1951.
În ceea ce priveşte personalul de specialitate al Muzeului Regional al Banatului,
acesta era în continuare insuficient. Pe acest fond Comitetul pentru Aşezămintele
Culturale a elaborat o directivă în care se sublinia obligativitatea ca personalul ştiinţific
şi de conducere al muzeelor să aibă studiile superioare de specialitate. Se arăta că
existau cazuri în muzeele din ţară în care au fost angajate persoane fără pregătirea
necesară, rude cu lideri politici locali. Pentru angajarea muzeografilor trebuiau consultaţi
neapărat directorii muzeelor respective, dar şi institutele de învăţământ superior din
zonă. Desigur se ţinea cont şi de situaţia politică a candidatului. Erau cerinţe
surprinzătoare pentru primii ani de dictatură proletară, când în cultură contau prea
puţin criteriile ştiinţifice. Din păcate unele dintre aceste cerinţe sunt încălcate în România
secolului XXI. Aceste directive au reprezentat o adevărată binefacere pentru Marius
Moga în eforturile sale de a aduce la muzeu specialişti de valoare. Astfel el s-a adresat
instituţiilor de cercetare şi de învăţământ superior din Cluj-Napoca şi Timişoara pentru
recomandarea unor tineri absolvenţi şi au fost angajaţi la Muzeul Banatului reputatul
arheolog de mai târziu Ioan Crişan sau Elena Irescu pe postul de asistent dendrolog.
În anul 1951 a crescut numărul specialiştilor din muzeu, deşi nu toţi aveau studiile de
specialitate necesare (pe posturi de ghizi au fost încadraţi un învăţător sau un
funcţionar).
Specialiştii muzeului ( M. Moga, I. Crişan, F. Fent, H. Bugariu, E. Nadra, D.
Linţia, O. Crâsnic, R. Ţulea, E. Irescu) au întreprins o serie de cercetări ştiinţifice pe
teren în vederea îmbogăţirii patrimoniului muzeal. Printre localităţile cercetate s-au
numărat Timişoara, Iablaniţa, Plugova, Mehadia, Jupâneşti, Lovrin, etc. În urma
acestora patrimoniul muzeului s-a îmbogăţit în anul 1951, lucru realizat şi prin
cumpărarea unor obiecte muzeale valoroase. Concomitent au fost restaurate şi
determinate materialele muzeografice existente în colecţiile instituţiei, la secţia de ştiinţele
naturale au fost efectuate experienţe ştiinţifice, preparate păsări, introduse în herbar
noi plante şi a fost pregătită prezentarea ,,Văii superioare a Timişului şi Văii Cernei”.
A fost întocmită de asemenea lucrarea ,,Tezaurul de monete republicane de la
Secusigiu-Arad”.
La sfârşitul anului muzeul a primit sarcina organizării unor cursuri pentru
pregătirea personalului muzeal. Era o dovadă de recunoaştere din partea autorităţilor
centrale din domeniu a importanţei Muzeului Regional al Banatului, dar şi o provocare
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pentru instituţie. Reuşita cursurilor determina creşterea prestigiului muzeului, lucru de
care acesta avea neapărată nevoie.
Muzeul s-a confruntat în cursul anului 1951 şi cu o serie de greutăţi. Astfel
sumele alocate pentru cercetările ştiinţifice de teren au fost insuficiente, ca şi cele
pentru repararea Castelului Huniade. O serie de materiale necesare pentru buna
activitate a muzeului nu au fost repartizate. Intreprinderile care au fost angajate în
restaurarea Castelului Huniade nu au dat dovadă întotdeauna de seriozitate în
executarea lucrărilor, acest lucru răsfrângându-se în defavoarea organizării şi dezvoltării
instituţiei.
Ca şi celelalte instituţii de cultură din România acelor ani şi muzeul timişorean
a fost obligat să execute comenzi politice din partea regimului comunist. Astfel a avut
sarcina de a organiza expoziţii agricole intinerante care să demonstreze superioritatea
agriculturii socialiste şi a organizat o expoziţie dedicată zilei de 23 august.
În ciuda dificultăţilor financiare, birocratice şi politice, Muzeul Regional al
Banatului a făcut paşi însemnaţi în anul 1951 spre transformarea sa într-un muzeu
modern, meritul principal în acest sens revenindu-i lui Marius Moga.
AU FIL DE L´HISTOIRE DU MUSÉE DE BANAT (TIMISOARA)
Résumé
Au long de l´année 1951 on a continué le procès de réorganisation du Musée
Régional du Banat, et aussi celui de sa transformation dans un musée au bon sens de
ce terme. Le musée avait un caractère mixte, ayant quatre sections: histoire, sciences
naturelles, ethnographie, art, mais avec la prédominance de son caractère scientifique.
Pour l´emménagement des collections muséales dans le Château de Huniade,
s´avéraient nécessaires des amples réparations au bâtiment indiqué. En même temps
il était nécessaire à résoudre un autre problème pour le futur de cette institution: celui
de la propriété du Château de Huniade. Le directeur de cette importante institution
de culture, Marius Moga, se prononçait pour confier sa propriété au musée ou au
Comité pour les Établissements Culturales.
En ces conditions, au long de l´année 1951 on a démonté toute la collection
d’art, qui se trouvait dans l´ancien bâtiment du musée (le Palais Cultural), celle-ci et
le patrimoine ethnographique étant abrités dans le Château de Huniade. Ainsi, dans
le Palais Cultural avait resté seulement la collection concernant les sciences naturelles.
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En parallèle, dans le château se sont continués les travaux pour l´emménagement de
la section d´histoire.
Selon l’opinion du directeur de cette institution l´état de conservation des
collections était satisfaisante. Au moment où on disposait de l’espace d´exposition
nécessaire, il suivait la restauration des objets qui avaient souffert des
endommagements au cours des déménagements successifs, qui ont eu lieu à travers
du temps. En même temps, le mobilier était insuffisant et impropre pour son usage
dans une exposition. Toutes les collections étaient inventoriées mais, sans en disposant
des ressources financières, on n´a pas pu réaliser les fiches d´objets. Au long de
l´année on a déployé un nouvel inventaire, tout en réalisant les premières fiches
d´objets. La collection d´histoire était organisée dans l’esprit du matérialisme historique
(le régime communiste intervenait déjà avec brutalité dans le domaine scientifique),
les collections d’art et d´ethnographie étant organisées selon des critères
chronologiques, en général (écoles, siècles, régions).
Les spécialistes du musée ont collecté les matériaux nécessaires pour organiser
le musée Lenau à Lenauheim, qui a été inauguré le 19 août 1951.
En ce qui concerne les spécialistes du Musée Régional du Banat, à cette époquelà leur nombre était insuffisant. En ces conditions le Comité pour les Établissements
Culturales avait élaboré une directive qui imposait la condition que tout le personnel
de spécialité ait des études universitaires. Ce document montrait qu´ils ont existé des
musées en Roumanie où on a engagé des personnes sans d´études supérieures, tout
en suivant des critères politiques. Pour l´acception des muséographes il s´avérait
nécessaire le consulte des directeurs des institutions respectives et aussi des institutions
universitaires de la zone. Bien sur, on tenait compte de la situation politique du candidat.
Ces commandements étaient surprenants pour les premières années de dictature
prolétaire, quand dans le domaine cultural les critères scientifiques ne comptaient
aucunement. Malheureusement, ces critères sont négligés même dans la Roumanie
du XXI-e siecle. Ces critères ont constitué un véritable bienfait pour Marius Moga,
dans ses efforts d´apporter des spécialistes hautement qualifiés dans son institution.
En ce sens, celui-ci a contacté les instituts universitaires de Cluj-Napoca et de
Timisoara pour lui recommander des jeunes étudiants passionnés et enthousiastes
qui ont été puis engages au Musée du Banat, comme par exemple le réputé archéologue
du plus tard – Ioan Crisan, ou Elena Irescu dans le poste d´assistante dendrologue.
Tout le long de l´année 1951, le nombre des spécialistes a accru, en dépit du fait que
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quelques-uns de ceci n´avaient pas les études nécessaires pour leur poste (en qualité
de guides ont été engagés un instituteur et un fonctionnaire).
Les spécialistes du musée (M. Moga, I. Crisan, F. Fent, H. Bugariu, E. Nadra,
D. Lintia, O Crasnic, R. Tulea, E. Irescu) ont entreprit toute une série de recherches
dans la contrée pour enrichir le patrimoine muséal. Les localités recherchées ont été
Timisoara, Iablanita, Plugova, Mehadia, Jupanesti, Lovrin et. En suite de cela le
patrimoine du musée s´est enrichi avec des pièces exceptionnelles du point de vue
scientifique et cultural, fait possible même par l’acquisition de la population. En même
temps, on a restauré et déterminées les pièces trouvées déjà dans les collections. À
la section de sciences naturelles on a effectué même des expertises scientifiques, on
a préparé des oiseaux pour les exposer, dans les herbiers ont été introduites des
nouvelles espèces de plantes et on a présenté l’exposition La vallée supérieure de
Timis et de Cerna. On a publié l’ouvrage Le trésor de monnaies républicaines de
Secusigiu-Arad.
En fin d´année le musée avait reçu la tache de réaliser des cours pour tout le
personnel muséal. Cela était une nouvelle preuve de l´appréciation dont on réjouissait
cette institution de la part des autorités locales. La réussite de cette action était
importante pour l´accroissement du prestige du Musée Régional du Banat.
Mais, celui-ci s´est confronté avec toute une série d´impedimenta. Ainsi, les
allocations financières n´étaient pas suffisantes pour les recherches sur place et pour
les réparations nécessaires au Château de Huniade. Toute une série de matériaux
nécessaires pour l´activité du musée n´ont pas été repartisses. Les firmes engagées
dans la restauration du Château de Huniade n´ont pas prouvé la correctitude
nécessaire à une telle entreprise, ce fait se reflétant d´une manière négative dans
l´activité de cette institution.
Comme toutes les autres institutions de culture même le musée de Timisoara a
été obligé exécuter des commandes politiques. En ce sens il a fallu organise des
expositions itinéraires pour démontrer la supériorité de l’agriculture socialiste et une
autre pour célébrer le jour de 23 août.
En dépit des difficultés financières, bureautiques et politiques, le Musée Régional
du Banat a connu une ascendance au long de l´année 1951 dans sa marche vers sa
transformation dans une institution muséale d´élite, le mérite principal en ce sens
revenant au Marius Moga.

