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ln paleta de largă cuprindere a transformări.lor ce s-au produs in 
viaţa politică, economică şi socia'lă a României socialiste, in ritmul şi 
cetele înalte a·le acumulări,l·or c-antitative şi calitative materi·ale şi spi:ri
tuale ·ale naţiunii noastre sodaliste, un rol, cu val.enţe educaţiona•le bi·ne 
contumte revin patrimoni·ului cult•ural n·aţiona·J şi implicit muzeelor-j.nsti
tuţii ştiinţifice şi educative. Ogl•inda propriei no·astre ex·istenţe şi deveniri 
pe trepte ale istoriei, patrimoniul muzea11 are menirea de a face să 
cunoaştem şi să recuno.aştem ce.ea ce cu inspiraţie şi expe.ri·enţă tradiţi
ona·lă am creat şi aşezat în zidirea propriei noastre civiliz.aţi.i, făurind 
deopotrivă tra·inice "cărămizi" .ce-şi află locul, recunos.cut şi apreciat în 
zidirea ci'Jliliz.aţiei univers·ale. 

Instituţiile muzeale prin . patrimoniul de care dispun trebu·ie să pre
zinte unit.atea di·a'le'Ctkă dintre tr.ecut, prezent şi viitor •Să contribuie la 
formarea omului nou cu o conştiinţă în•aintată, a unor puternice ,senti
mente de ataşament pentru patrioa soda.Jistă, pentru pămîntul ;strămoşesc 
subliniind că mîndria naţională, patriotismul socialist sint şi trebuie înţe
lese <În strînsă legătură cu dezvoltarea sp'kitului de prieteni·e cu alte 
popoare, aş·a cum a rei.eşit din Expunerea s·ecretarului general al parti 
dului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU J.a Plenar-a lărgită a Comitetului 
Cent110·l al P.C.R., din 1-2 iunie 1982. Precum toate mari,l·e instituţii mu
z.ea·le din Republioa So·cialistă Românioa şi Muzeu,J Judeţe•an Covasna din 
munic'ipiul Sfîntu Gheorghe, graţi·e sprijinu<lui acordat de organele de 
partid şi de .stat centrale şi judeţene, a fost supus une'i ample acţiuni de 
reorganirore, pe baz.a celor mai şti'i:nţifice şi moderne metode de etalare 
prezentîndu-se l·a fina1lul acestei acţiun·i precum o amplă frescă a istoriei, 
tradiţiilor şi lupte'i înfrăţi·te a oamenilor mundi din ţara noastră, ca de 
altfel şi .a celor ce trăiesc şi muncesc pe meleaguri'le covăsnene. 

Tn cei cea 600 m2 supmf.aţă de expunere şi peste 20 000 de exponate, 
secţia de istorie se prezintă ca o reconstituire inspirată şi veridi.că a 
trecutului acestui co•lţ de ţară, a cărui istorie se aşază firesc in matca 
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mare·l·ui Huviu al istoriei în·tregului cuprins românesc, avînd oa linie di
recto·are în concepere•a de eta·l•are concluzi·a profund ştiinţi.fi·că a tov:a
ră•şutiU'i NICOLAE CE1AUŞESCU că "istoria omenirii, deci şi istoria po
porului român, este istoria dezvoltării forţelor de producţie şi a relaţiilor 
sociale, istoria luptelor de clasă, al luptelor Împotriva asupririi şi do
minaţiei străine, pentru eliberarea naţională şi dezvoltarea de-sine-stă
tătoare, istoria înfruntării continue Între vechi şi nou". 1 

Vestigi·ile arheol·ogice ne .ami·ntesc că istorio a inceput şi pe meleoa
gurHe covă1snene încă cu paleol·iHcul superior, continuînd apo·i cu epooa 
neolitică din cadrul cărei·a se di•stinge ,cu'ltu.ra ceromidi pilctate Ari'Uişd, 
cultw'i•le epocii bronzului şi apoi cu mărturii'le ·epodi gerului oare atestă 
pre.zenţa şi .în col'ful sud-esti.c al Trans'iJv.ani·e·i al dacil.or cu putemicele l·or 
cetăţi de piotră de la Va·lea Sea-că şi Va11e'a Zînelor-Co·~a·sna. Cultura 
materială a'V•ansată a dadlor este pregnant ,i ,lu•strrată prin obiectele de 
oeramkă, meta•l, sau prin celebrel·e teziame de a•r9int de l·a Sur:ce·a-Co
va.sna, şi Sînorăi·eni -Harghit·a, care evidenţi•ază totodată şi a·vîntul creaţiei 
lor a•rtistioe. Un loc oentflal in cadrul expoziţiei H ocu.pă momente·le c'are 
ramin·tesc de adivit•ate:a marHo.r conducători ;ai dadlor, Burebista şi De
oeba:l, ce•i oare au durat în istorie statul centraliz•at şi independent da.c. 

;Erpo.oa romană .şi-ta pus ampr.ento şi ·asupra acestor mele1aguri, măr
turie s~oa·u numeroase obiect·e din ceramică, met•ale, descoperi·te în cele 
şa•se aşezări, s·au în cele patru oa·stre romone de l1a Boroşneul Mare, Co
molău, Breţcu şi Olteni. Concomitent cu obiectele de factură romană ; în 
·aş·ezărHe amintite ·s-uu descoperit şi obiecte de certă proveni·enţă daoică, 
semn ' qă şi •aid da•cii şi romanii ou convieţuit împreună. 

. ,Jntr-,a!devăr, în pe•r:iorada de după cucerirea Dadei de către romani 
S-•0 realizot simbi•OZ.O daco-roma:nă Şi O Început formar·e·a UOUti nou popor, 
ba~at pe :oele ma·i înalt·e v1irtuţi ra·le daoi'lor şi roman'i11or, poporul român,2 
a'dev·ărr istoric subliniat şi de tova·ră•şul NICOLAE CEAUŞESCU, şi care e•ste 
amplu ilustrat de bogăţia vestigiilor arheologice expuse. Dup~ retragereo 
~omană şi pe ac-este meil•ea·guri popultaţi·a .autohtonă, seool după secol v.a 
trăi şi .munci .în spiritul tradiţiilor anterioare, mărturie stînd în acest sens 
sut·e . de e~pon.at.e: unelte a•gricole şi meşcteşugăreşti, ceramică şi obiecte 
o.u îns-emne pâl·eo-creştine de la Cernat, Tg . .Secuies1c, R·ed, Poian din 
s·ecole:l.e V-VI; cupt·oru'l de ars oa'le din S·ecolul al IV-lea de tl·a S.f. Gheor
ghe; tiparele de podoabe, bră.zd.arul de plug, precum şi voseile de lut de 
la : Filiaş, Poi•an, Cristur din secolele VII-VIII; vasele de lut de la Filiaş şi 
Poian din secolele IX-X. 

.. Ma·rHe necropoile de l.a Zăbala ş'i P.eteni vin să at·e•ste fqptul că spre 
sNnşitul s·eoo11ului al Xl'l-·r.e,a a·u fost aşe:z1avi şi pe oceste melea1guri secuii; 
c·eea ce înseamnă începutul unor strînse legătu1ri a ocestora cu popuJ.oţio 
·românea•scă autohtonă. Atît in lupt•a pentru independenţă cît ş;i pentru 
drepturi •Ş.i libertăţi soc'i1ale, popu•lo~i·a române1as·că şi · •O găsit în secui un 
ail:i•at rema~oabil şi devotat. Documentele de epo•că surprind parlkiparea 
s·ecu:i·l·or lo lupta antiotomană în oştile lui l•anou de Hunedoara, Ştefon cel 
_More şi ·mlai ales .în cele ale lui Mihai Viteazu,l, oare pentru fidellit·ate;a şi 
demnitatea lor, .Je v·a reda libertăţi-le şi drepturi·le ştirhite de principii T<ra•n1sH~ 

1 NICOLAE CEAUŞESCU, Expunere la p/enara lărgită a Comitetului Central al P.C.R., 
1-2 iunie 1982. · 

2 ldem. 
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vame1, grăito·are fiind în ace·st din urmă s·e·ns, .documentele di·n 3 octombrie 
1599 şi 9 februarie 1600 date de voievodul ·român, secuilo.r din soauriu•l 
Kezdi şi Caşin. De as-emenea i·stori·a ne .atestă că .în ma,rile ră•s·coale ţără
neşN din evul mediu, ţăraini .i români şi secui s-•au ,aHat ală:turi, c·a de 
altfel şi foptul că sub conducere•a l·ui D6zsa din Dalnk tă·ro•nili români, 
'maghi•a.ri, secui, sîrbi au aprins ~l·acăro une·i·a din ce·l·e m~i mari m'i·scări 
sociole din Europa de la debutul secolului oi XVI-·I·ea. · 
· Uni'rea făcută sub domnia lui Mihai Viteazul exprima vointa românilor 

de ·O avea un stat unitar propriu, preves'tind formmeoa stotu'l·ui nuţiona. ! 
unitar româ·n de mai tîrziu, în 1918. 

N1,imeroase documente, embleme de brea·slă, ·steme de oraş·e, precu.m 
şi obiecte · din ceram'ică, sticlă, porţel·an, ;met·al, orme, unelt-e, ne vorbesc 
de dezvoh·area economi•că-impresionează din rîndul produselor meşteşu
găre.şti cele provenite din bres!e.le .de l·a Tg. Secuies•c şi Sf. Gheorghe, 
precu•m şi obiectele de stidărie di·n glăjări itle de la Bksod şi V·a·l·ea Zăla.
rwl ui, pe care 1-a cunoscut acest ţinut în perioada secolelor XVI-XVIII: Pro~ 
duşele gîndirii cărtura·rilor umanişti, Ioan Honterus, Constantin Cant·a!Cu
i:ino, Miron Costin, Helt·a•i Gaspar, Mikes Kel·emen, Bod Peter, vin . să 
S\Jbli•ni·eze ·avîntu;l cultura·! naţiona'l şi looal. ca o întregire· firea•scă a 
fresc.ei economico-.po!liti,co-sodale din veacurile XV.II-XVII'I. Mărturie ale 
eforturilor de cunoaştere şi în~ele·gere redprocă, oa şi semn al interesului 
cărturar:ilor secui pentru români îl constHui·e Bod Peter, istoric din se·cdlul 
·al XVHI-1Iea, ·autm a'l unei lucr·ări despre .români. 

Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu - deschizătoare 
de epocă modernă - o anunţă pe cea din 1848-49 cu un profund carac
ter unitar pentru întregul cuprins românesc. Numeroase obiecte, arme, do
cumente vorbesc de efervescenţa revoluţionară a acelor vremuri, iar Bl·ajul 
ş i Lut iţa, de dorul fierbinte de l.ibert·ate, colaborare şi frăţie între nea
murile Trans•i•lv·aniei. În cupri·nsul generol al revoluţiei în T1rei S·caune, 
s-a oragnizat o puternică rezistenţă armată revoluţionară împotriva inter
venţiei trupelor contrarevoluţionare habsburigce şi ţariste, în cadrul căreia 
se remarcă figura revoluţionarului Gabor Aron originar din Breţcu. 

Unirea din 1859, Războiul de Independenţă din 1877-1878, desăvîr
şirea statului naţional unitar român, ilustrate bogat şi grăitor în .muzeu, 
reprezi .ntă tot atîtea momente cruciale în istoria poporului român. Faţă .de 
măreţul act de la 1 decembrie 1918, în spiritul tradiţionalelor sale legături 
cu poporul român, secuimea şi-a manifestat adeziunea, gest care se ală
tură firesc altora asemănătoare, prin mesajul deputatului secui Fay citit 
în Parlamentul României întregi.te. Sînt · legături care aveau să cunoasc:o 
un impuls puternic prin activitatea Partidului Comunist Român, sub con
ducerea căruia oamenii muncii români şi maghiari au purtat numeroase 
bătălii de clasă , s-au ridicat la luptă împotriva fascismului şi războiul-ui, 
luptă încunun1ată prin istoricul oct din 23 August 1944 şi participoreo 
României !.a războiu'l .antihiHer.ist. 

Suflul nou al transformărilor produse în perioada 1945-1947 şi pe 
aceste meleaguri, va constitui în mod îndreptăţit titlul articolului .,Viaţă 
nouă în secuime", apărut în ziarul local .,Nepi Egyseg"3 ("Unitatea 
Populoră"). 

3 Ziarul "Nepi Egyseg" ("Unitatea Populară"), Sf. Gheorghe, 1947, nr. 258. 
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Ca. şi pentru alte judeţe ale ţării, anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea au fost şi pentru judeţul Covasna anii cei mai fertili ai dezvoltării 
sale. Aşa cum o atestă şi· exponatele, "Epoca Ceauşescu" a însemnat 
pentru aceste meleaguri apariţia unor mari platforme industriale cu nu
meroase unităţi - Intreprinderea de maşini agregate şi subansamble auto, 
Intreprinderea de aparataj electric auto, Intreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din municipiul Sf. Gheorghe; Intreprinderea mecanică, 
Intreprinderea de izolatori, Intreprinderea de confecţii, intreprinderea de 
amidon din oraşul Tg. Secuiesc; intreprinderea de pie·se pentru tractoare, 
Fabrica de scaune din oraşul Intorsura Buzăului - dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, învăţămîntului,, cultur1ii, chipul nou al oraşelor ş•i satelor. 

Expoziţia nu se termină cu ceea ce s-a înfăptuit pînă în prezent, ci 
deschide şi perspectiva viitorului prin cele cîteva panouri oare vorbesc 
despre măreţele direcţii trasate de Congresul al Xli-lea al Partidului Co
munist Român . Astfel, în perioada 1980-1985 pe harta României şi a ju
deţului Covasna vor apărea noi unităţi industriale, se va ridica gradul de 
automatizare a proceselor tehnologice, agricultura va fi înzestrată cu ma
şini agricole complexe cu mai multe operaţii, de mare randament, se vor 
construi noi aşezăminte social-culturale. Invăţămîntul va fi integrat tot mai 
organic cu cercetarea şi producţia, vor apărea noi oraşe, aşezările rurale 
vor cunoaşte importante transformări pe tărîmul urbanistic şi economic, iar 
nivelul de trai al oamenilor muncii va cunoaşte o creştere importantă. 

Pe o suprafaţă nu cu mult mai restrînsă, dar cu o mare varietate de 
obiecte autentice, secţia de etnografie, vine la rîndul ei s,ă prezinte în mod 
veridic, ocupaţiile, meşteşugurile, portul, arta şi trodiţiile populare ale 
populaţiei române şi maghiare, care au convieţuit şi convieţuiesc împreună 
de secole pe aceste meleaguri din sud-estul Transilvaniei. Simpl·itatea exe
cuţiei, ingeniozitatea şi varietatea uneltelor şi obiectelor necesare unor 
ocupaţii ca pescuitul, vînătoarea şi agricultura cu diversitatea mundlor pe 
care le include, vin să sublinieze practicarea acestora şi pe cceste locuri. 
Alături de aceste ocupaţii, creşterea animalelor a fost, la rîndul ei, o 
preocupare a populaţiei locale, obiectele, ustensilele, fotografiile, introdu
cindu-ne în atmosfera acestor îndeletniciri, ca de fapt şi cea a prelucrării 
produselor agricole. Obiectele de uz gospodăres·c - sărăriţe, mîţe, pirostri, 
vase din ceramică şi metal - de la Covasna, Băţani, Biborţeni, Estelnic, 
ne amintesc de scopul final al ocupaţiilor de bază; alimentaţie populaţiei. 

ln privinţa meşteşugurilor sînt prezentate cele de preluc~area lemnu
~ui - dulgheritul, timplăritul, dogăritul - a fierului, pietrăritului, prin unel
tele şi produsele care au rezultat acestor activităţi. Olăritul a constituit 
un meşteşug infloritor pe aceste meleaguri, mărturie stînd în ·acest sens 
obiectele din centrele de olărit de la Herculean, Etfalău, Breţcu, Ca·lnic 
sau Aita Mare. Impresionează elementele de mobilier pictat realizate in 
centre ca Vîrghiş, Cernat, Racoşul de Sus, sau interiorul românesc din 
zona lntorsulia Buzăului, ori cel maghi-ar de tl·a Rocoş•ul de Sus cu elemen
tele componente ale acestora. Alături de aceste interioare se distinge cel 
de la Săcele, judeţul Braşov, care constituie o splendoare a artei execuţiei 
populare. 

Produsele din piele ş• i blană de la Vîlcele, Zăbala, T g. Secuiesc, Ro
coşul de Sus, feţele de masă, ştergarele, cirpele de merinde de la Bodoş, 
Breţcu, Covasna, Araci, ne amintesc de meşteşugul prelucrării pieilor, blă-
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nurilor şi de industria casnică bazată pe prelucrarea fibrelor textile. Ima
ginea acestor meşteşuguri şi industrii casnice, ca de altfel şi a celorlalte 
prezentate, este completată de varietatea şi bogăţia uneltelor şi ustensi
lelor necesare practicării acestora. 

Prezentarea vieţii obşteşti constituie o preocupare aparte urmărindu-se 
prin ciclul vieţii - copilăria, tinereţea, bătrineţea - surprinderea evoluţiei, 
gîndirii, preocupărilor şi muncii prestate de individ in toate aceste faze. 
Universul copilăriei prin obiectele confecţionate, prin jocurile practice, prin 
îmbrăcămintea purtată, constituie un colţ aparte al expoziţiei secţiei de 
etnografie. Un accent aparte se pune şi pe faza tinereţii şi a bătrîneţii, 
p8 momentul firesc al nunţii, un frumos car de zestre subliniază acest 
lucru. Frumoasele costume româneşti şi maghiare caracteristice acestor 
meleaguri vin să sublinieze varietatea şi frumuseţea portului popul·ar. 
Prezentarea unor obiceuri legate de diferite sărbători, a plugului sotului 
de la Harale, a lanţului pentru măsurat pămîntul de la Belani, vin să ne 
introducă în atmosfera vieţii comunale. 

Peregrinarea prin expoziţia secţiei de etnografie se încheie prin pre
zentarea obiectelor executate de meşterii populari covăsneni care au fost 
premiate în cadrul Festivalului naţional "Cîntarea României" şi care oferă 
în continuare un cadru generos şi pentru afirmarea în viitor a noi talente, 
dar mai presus de toate păstrarea autenticităţii tradiţiilor şi artei populare. 

Prin noile sale secţii de istorie şi etnografie, Muzeul judeţean Covas
na, în calitate de componentă a configuraţiei culturale contemporane, va 
deveni prin relaţia permanentă cu publicul vizitator factor activ de infor
mare şi educaţie revoluţionară. Credincios ideii de perfectibilitote a per
sonalităţii umane în contextul social al zilelor noastre, Muzeul din Sf. 
Gheorghe a făcut eforturi de concepţie şi organizare necesare pentru în
deplinirea uneia dintre funcţiile primordiale ale instituţiilor muzeele mo
derne şi anume aceea instructiv-educativă a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii. 




