
DREPT LA REPLIC
Fata de modul de prezentare, de catre Domnul Laurentiu Parnica, a celor petrecute la reuniunea
Consiliului Judetean (in Sedinta sa Ordinara, din ziua de 18 ianuarie), privitor la destinatia Palatului
Asociatiunii (sediul  "Muzeului Asociatiunii"  intre 1905 - 1950 si al Bibliotecii ASTRA, din 1990 pana
astazi), trebuie sa fac urmatoarele precizari, din respect pentru Adevar si in scopul unei cat mai corecte
informari a cititorilor  "Ziarului de Sibiu" .
  
  1. La ordinea de zi a Sedintei, la punctul 8 al ordinei de zi s-a aflat  "Proiectul de Hotarare al Consiliului
Judetean privind dreptul de administrare"  in baza unui memoriu inaintat de subsemnatul, prin care
solicitam ca acel sediu sa le fie restituit tuturor institutiilor fondate de Asociatiunea ASTRA, care  si-au
avut sediul, aici, intre anii 1905 - 1950: Biblioteca (fondul de carte istoric), Revista Transilvania, Muzeul
etnografico - istoric si birourile Asociatiunii.
  2. La acel proiect de hotarare, s-a depus un singur referat ( favorabil Bibliotecii ASTRA), de catre
Comisia pentru Cultura a Consiliului Judetean. In baza metodologiei de rutina a Consiliului Judetean,
Proiectul de Hotarare putea fi supus la vot si probabil ca se vota, (prin consens totalitar sau majoritar) in
favoarea Bibliotecii Judetene. Presedintele Consiliului Judetean, prof Martin Bottesch, intreband pe cei ce
ar avea de expus si alte puncte de vedere, decat cele prezentate in materialele depuse, mi-a dat cuvantul.
  
  Inaintea inscrierilor la cuvant, dl. Presedinte a dat citire textului unei scrisori primite de la Comisia
Nationala a Muzeelor si Colectiilor (semnata de presedintele Comisiei Nationale, prof. univ. dr. Ionel
Candea). Aceasta comunica faptul ca, in opinia membrilor  acelei Comisii, edificiul in cauza ar trebui
restituit, conform proiectului avansat de Directorul Muzeului ASTRA, Muzeului care a fost evacuat (ca
urmare a autodizolvarii institutiei, conform hotararii conducerii Asociatiei, din anul 1950), din sediul
edificat in principal, in acest scop. In situatia in care Muzeul ASTRA este somat, de conducerea
Muzeului National Brukenthal, sa evacueze spatiile ocupate in Palatul Brukenthal si in Casa Albastra,
prin mutarea colectiilor depozitate acolo demersul meu devine extrem de urgent. Ca atare,  am expus
argumentele suplimentare celor depuse la dosar (constand din documentele istorice si juridice care
probeaza ca acel Palat a fost edificat de ASTRA, in principal, pentru a servi ca sediu al Muzeului
etnografico - istoric, fondat si inaugurat in 1905).
  
  Argumentele formulate, au constat din urmatoarele aspecte: 
  
  Administrativ. Consiliului Judetean trebuie sa solutioneze problema mutarii colectiilor Muzeului ASTRA
si eliberarii spatiului Muzeului Brukenthal (care a primit fonduri pentru RK-ul Casei Albastre), rezolvand
o situatie de criza acuta a celor doua muzee nationale. 
  
  Legislativ. Conform Articolului 6 din Legea Muzeelor si Colectiilor (Nr. 331din 8 iulie 2003) forul
tutelar al Muzeelor (in cazul de fata, Consiliul Judetean pentru Muzeul ASTRA si Ministerul Culturii
pentru Muzeul Brukenthal) trebuie sa asigure conditiile de organizare si functionare a ambelor unitati
muzeale. In plus, fata de solicitarea parasirii depozitelor din Muzeul Brukenthal, Muzeul ASTRA nu
detine nici un spatiu propriu de valorificare expozitionala, de 17 ani (din februarie 1990), fara ca aceasta
stare de criza sa retina atentia si sa genereze demersul unei analize pentru gasirea unei solutii, pe termen
lung, din partea Comisiei pentru Cultura a Consiliului Judetean, ceea ce exprima, in mod real,
dezinteresul acestei Comisii pentru situatia nepermisa in care functioneaza institutia nostra dupa 1990.
  Juridic. Documentele de la dosar indica, in mod incontestabil, ca acel edificiu a apartinut Muzeului, asa
cum probeaza si inscriptia instalata pe frontispiciul edificiului in anul 1905. Este cazul sa respectam - am
spus - vointa ctitorilor care, prin presedintele Astrei, a fost exprimata in finalul discursului oficial rostit la
inaugurarea Palatului Asociatiunii  "Iar neamului romanesc, caruia in numele Asociatiunii pentru
literatura romana si cultura poporului roman ii predam acest palat, sa-i fie un bastion, din care nu cu
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armele ucigatoare, precum isi aparau odinioara cetatenii pe acest loc averea si viata, ci cu armele stiintei,
in liniste, departe de zgomotul zilei, in nobila emulatie cu celelalte muzee patriotice, din generatie in
generatie, sa-si apere acest focular cultural, unde se vor pastra relicviile trecutului si creatiunile sufletului
romanesc. Asa sa fie!" .
  
  Managerial. Ca manager sub contract, pentru trei ani de zile, cu Consiliul Judetean, personal cred ca
aveam obligatia contractuala de a prezenta, Consiliului Judetean, proiecte valide, privind valorificarea
patrimoniului muzeal, in scop stiintific si educativ. Dupa organizarea  "Muzeului de Etnografie
Universala Franz Binder"  si de  "Etnografie Saseasca Emil Sigerus"  - in sedii proprii - a venit vremea sa
solutionez, impreuna cu colegii si problema  "Muzeului Civilizatiei Transilvane ASTRA" , conform
proiectului dezbatut inca din 2001, la Barcelona, (in cadrul ICME -ului, cu ocazia Adunarii Generale a
ICOM -ului), proiect amplu mediatizat si bine receptat in plan international. Conceptia acestui nou muzeu
este una moderna, avangardista in plan european, de conceptie multiculturala si realizat intr-o viziune
metodologica interdisciplinara, ceea ce presupune si colaborarea cu Muzeul de Istorie Brukenthal, pe
problemele de istorie.
  
  Cultural - politic. Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, din necesitatea de a ne alinia la
paramentrii muzeologiei europene, rezolvand totodata problemele de criza generate de lipsa oricarei
politici structurale in domeniul muzeologiei sibiene, in ultimii 25 de ani, se impune, in mod imperativ,
elaborarea unor programe pe termen scurt, mediu si lung si in acest domeniu de activitate, primul obiectiv
al acestei problematici reprezenta solutionarea problemelor cronice ale Muzeului ASTRA (cea mai
importanta fiind recuperarea sediului propriu, dupa evacuarea silita din acesta in anul 1950), cu o pierdere
substantiala de patrimoniu (4/5 din totalul colectiilor sale). Aceasta credem a fi conditia sine qua non
pentru a putea performa in procesul de integrare.
  
  Politic. In conditiile condamnarii, de catre Presedintele Romaniei, Traian Basescu, in Parlamentul
Romaniei, a regimului comunist, ca fiind un regim ilegitim si criminal,  "este inadmisibil sa toleram
sechelele comunismului"  si efectele crimelor impotriva patrimoniului cultural national si ale atentatului
la identitatea etnoculturala. La Sibiu, una dintre cele mai oneroase asemenea agresiuni anticulturale a fost
desfiintarea Muzeului ASTRA si evacuarea sa din sediul ctitorit, in special, in acest scop. Aceasta cu atat
mai mult cu cat avem in fata noastra testamentul moral, rostit de Presedintele Astrei, Iosif Sterca -
Sulutiu, la inaugurarea sediului  "Muzeului Asociatiunii" , in 19 august 1905.
  
  Am incheiat cu un apel (declarat de presa  "patetic" ), de a nu se adopta de catre Consiliul Judetean,
hotarari care sa discrimineze cultura scisa (Biblioteca ASTRA), fata de cultura de patrimoniu (Muzeul
ASTRA) si nici cultura romaneasca (Muzeul ASTRA), fata de cultura saseasca (Muzeul Brukenthal).
  
  Urmare argumentelor aduse, seful Comisiei Economice, consilier Dan Vonica, a propus o solutie
judicioasa si inteleapta (sugerata de Vicepresedintele Consiliului Judetean , Gheorghe Dicu) de a se
solicita un audit extern, privitor la situatia locativa a Bibliotecii si Muzeului - ambele fondate de ASTRA,
la conditiile de depozitare si valorificare a patrimoniului ambelor institutii. Consiliul a aprobat cu
majoritate de voturi aceasta propunere, ceea ce probeaza faptul ca unii din consilieri sunt decisi si se simt
responsabili sa voteze cu toata exigenta si obiectivitatea acest caz.
  Domnul Parnica si- a titrat imaginea cu pricina  "Directorul Corneliu Bucur a pierdut" . Cred ca este o
parere subiectiva si nefondata. Sedinta Consiliului Judetean din 18 ianuarie nu a dat nici un castigator si
nici un perdant. In schimb, a castigat Consiliul Judetean Sibiu, care a dovedit prin decizia votata, vointa
de a nu risca un vot subiectiv (dat in necunostinta de cauza, in favoarea uneia dintre institutii), promovand
astfel un principiu sacru in orice democratie matura: pentru a decide, trebuie sa cunosti, in mod obiectiv
si amanuntit, in afara oricarei  "partiniri" , fie personala sau politica, asupra chestiunilor de interes

Pagina 2 / 3



obstesc. Cu atat mai mult, cand este vorba de patrimoniul cultural, sacru si inviolabil al unui popor sau al
unei comunitati, cu atat mai mult.
  
  In speranta ca veti da publicitatii, Dreptul meu la replica, Va rog sa primiti asigurarea stimei mele,
  
  prof. dr. Corneliu Bucur
  Director General al CNM ASTRA
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