
Istorie naturala fara bani
Din scenariul heirupist al Capitalei Culturale Europene nu face parte, din pacate, unul dintre obiectivele
centrale ale Sibiului. Muzeul de Istorie Naturala a fost uitat de oficialitatile de la Bucuresti, care se
pozeaza in Sibiu la fiecare vizita oficiala, pentru o imagine imaculata de salvatori culturali. Ministerul
Culturii si Cultelor nu a mai aruncat nici macar un ochi, ce sa mai zicem de bani, inspre unul dintre cele
mai importante obiective naturaliste daca nu din Europa, din Romania cel putin. Chiar daca face parte din
complexul Brukenthal, Muzeul de Istorie Naturala a reprezentat a cincea roata la caruta tot timpul, fara sa
fie bagat vreodata in planul de restaurari. 
  Muzeul de Istorie Naturala arata ca dupa bombardament. Tencuiala scorojita pana la caramida, varuiala
sterasa de atatea ploi si zapezi. De peste 35 de ani, exteriorul Muzeului de Istorie Naturala nu a vazut
urma de bidinea. "La nivelul Muzeului National Brukenthal, prioritatea numarul 1 a fost palatul unde s-a
investit la nesfarsit. Am ramas a cincea roata la caruta si nu am prins nici macar un leu pentru muzeu",
marturiseste Gheorghe Banu, directorul Muzeului de Istorie Naturala. Desi institutiile publice locale au
incercat sa ofere un sprijin muzeografilor de pe strada Cetatii, de la numarul 1, din punct de vedere
financiar nu prea au avut ce sa faca, pentru ca Muzeul apartine Ministerului Culturii si Cultelor. 
  
  Infiltratii de apa si gradina taiata
  Neajunsurile cladirii sunt acum si mai vizibile de cand sala Thalia "rasare" din vecinatate mai
stralucitoare ca oricand. Contrastul intre nou si daramat este deranjant, nu numai pentru turistii care vin la
Sibiu sa vada lucruri inedite, ci si pentru sibienii de rand. Repezentantii muzeului se lupta sa mentina cat
de cat pe linia de plutire institutia, insa problema a devenit mult prea mare. Acum, muzeografii si-au
instalat in holul cladirii o schela pentru a opri cumva scurgerile de apa din tavan. Lucrarile interioare le
fac tot muzeografii, deoarece lipsa de bani nu permite angajarea unei firme de specialitate. La constructia
salii Thalia, din prea mult zel, constructorii au taiat si o buna bucata din gradina muzeului, adica
aproximativ 200 de metri patrati. Cum constructia a fost primordiala, malul de pamant rupt nu a fost
nicicum nivelat si arata ca si cum ar fi trecut viitura. 
  
  Sperante de mai bine
  Cum anul 2007 este asteptat de oamenii de cultura ca painea calda, o sansa de mai bine se intrevede si
pentru Muzeul de Istorie Naturala. "Avem un proiect de restaurare a intregii cladiri, care va fi gata cat de
curand. Promisiuni sunt, dar pana la indeplinirea lor mai este mult. Daca ar fi bani, in maximum doua
luni o firma serioasa ar schimba complet fata institutiei in care functionam", explica directorul muzeului.
In proiectul de reabilitare a institutiei intra si constructia unui corp de cladire subteran, care sa preia
functiuni foarte importante unui astfel de muzeu. Anexa care va fi costruita va contine un spatiu de
expozitii temporare, care lipseste acum cladirii initiale, un depozit, dar si un laborator de restaurare. La
capitolul restaurare, muzeul mai are o problema. "Trebuie sa ne gasim un restaurator specialist in stiinte
nationale, deoarece omul nostru s-a pensionat. Daca luam un biolog de pe bancile facultatii trebuie sa
investim in el si nu este sigur ca va ramane la noi. Asa ca, momentan suntem in impas", a precizat
Gheorghe Banu. Promisiuni sunt, dar de vreme ce nu este vreo campanie electorala, s-ar putea sa mai
dureze pana cand muzeografii se vor vedea cu banii in mana. "Ar fi rusinos ca in 2007, in plin an cultural
european sa ne prezentam in fata lumii cu o asa cladire urata", mai afirma Gheorghe Banu.
  
  Istorie de 157 de ani
  Bazele muzeului au fost puse in 1849, prin infiintarea Societatii Ardelene de Stiinte Naturale -
Siebenburgischer Verein fur Naturwiessenschaften -, din care au facut parte personalitati marcante ale
vietii stiintifice si culturale interne si internationale. Cladirea in care functioneaza in prezent muzeul a
fost inaugurata in anul 1895. Expozitia de baza a muzeului este "Sistematica lumii animale". Colectiile
muzeului insumeaza peste 1.000.000 piese din care fac parte colectia de botanica - 168.000 piese,
zoologie - 22.500, mineralogie - 12.000 de exponate, petrografie - 7.000, entomologie - 266.000,
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malacologie - 510.000, paleontologie - 57.000 si ornitologie - 5.000 de piese.
  
  Exponate unice in lume
  Muzeul de Istorie Naturala are ce arata publicului. In afara faptului ca preturile de intrare sunt mai mult
decat simbolice, muzeul de pe strada Cetatii detine cele mai vechi colectii din Europa. "Avem aici foarte
multe raritati unicat, dar si cateva sute de exemplare-tip, unice in lume. De referinta mondidala sunt
nevertebratele, dupa care s-a facut identificarea mondiala", explica Gheorghe Banu. Din tot patrimoniul
Muzeului National Brukenthal, de aproximativ 1,7 milioane de piese, Muzeul National de Istorie Naturala
detine 1.5 milioane, fara a numara fondul de carte. Expozitia permanenta scoate la iveala abia doi la suta
din numarul total al pieselor din inventar.
  
  Colectiile auxiliare au viata grea
  Celelalte sectii subordonate Muzeului de Istorie Naturala - Muzeul de Istorie a Farmaciei si Muzeul de
Arme si Trofee de vanatoare duc o viata la fel de grea. Chiar daca reprezinta raritati in peisajul
muzeografic romanesc, cele doua nu se bucura nici ele de foarte mult sprijin din partea autoritatilor.
Muzeul de Arme si Trofee de Vanatoare este inchis publicului, deoarece a intrat in santier. Colectia
muzeului numara aproape 1.500 de piese, trofee autohtone si exotice, arme diverse si accesorii de
vanatoare, ce provin, in cea mai mare parte, din colectiile "August von Spiess", "Emil Witting" si
Colectia "Societatii Ardelene de stiinte Naturale din Sibiu".

Pagina 2 / 2


