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MUZEUL ÎN AER LIBER DIN
DUMBRAVA SIBIULUI

Considerat unul dintre cele mai impresionante muzee în aer liber din Europa, Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale „ASTRA” pune în valoare cultura şi istoria românilor din centrul ţării. Se află
în apropierea oraşului Sibiu şi se întinde în peste 96 de hectare, unde, în jurul unui lac mare şi de-a
lungul potecilor, aleilor, ai ocazia să admiri 400 de construcţii tradiţionale româneşti, în care se
găsesc peste 16000 de exponate culturale. Expoziţia propriu-zisă ocupă doar 42 de hectare.
Muzeul  este  împărţit  în  sectoare  tematice  expoziţionale,  cumulând  colecţii  de  monumente  de
arhitectură  şi  tehnică  populară  din  România  şi  este  aşezat  în  rezervaţia  naturală  „Dumbrava
Sibiului”, un loc ideal pentru păstrarea spiritului românesc autentic.
Muzeul „ASTRA” a fost fondat de „Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român”, momentul inaugurării, 19 august 1905, fiind considerat de contemporani „cea
mai splendidă sărbătoare culturală ce au ajuns-o până acum românii din ţările Coroanei ungare.”,
această afirmaţie arătând dorinţa românilor ardeleni de a-şi defini propria identitate etnoculturală în
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perioada Imperiului Austro-Ungar.
În perioada 1918-1919 muzeul a început să se dezvolte foarte mult, dar abia în anul 1963, din
iniţiativa  lui  Cornel  Irimie,  întâiul  director,  a  devenit  cel  mai  valoros  şi  important  muzeu  al
Ardealului, cunoscut sub numele de „Muzeul Tehnicii populare”.

Prin  cercetarea  ştiinţifică  întreprinsă  de  specialişti  şi  prin  desfăşurarea  unor  expediţii  pentru
depistare, în teren, au fost transferate în Dumbrava Sibiului monumente etnografice cu valoare
documentar-istorică sau tehnică. Muzeul a fost deschis publicului în anul 1967 şi, aici, pot fi văzute
ateliere meşteşugăreşti, locuinţe tradiţionale, instalaţii pre-industriale, lucrări de artă populară. Este
structurat pe sectoare şi grupe tematice organizate în funcţie de ocupaţii, meşteşuguri, instituţii şi
ediţii sociale.
Iată: uliţa lemnarilor, uliţa morarilor, uliţa olarilor, uliţa minerilor, uliţa ţesătorilor, uliţa fierarilor
etc.
Primul monument adus în 1963 a fost o moară hidraulică cu aducţiune inferioară ce este inserată în
sigla  muzeului.  Începând  cu  anul  1971  au  fost  aduse  şi  case  ţărăneşti  alături  de  ateliere
meşteşugăreşti,  iar în 1989 muzeul s-a îmbogățit  cu monumente de utilitate publică şi  socială:
biserică, şcoală, cârciumă, popicărie. Biserica de lemn, adusă în muzeu în anul 1990, datează din
1754 şi ilustrează unul dintre pilonii de bază ai vetrei satului. Vizitatorii pot participa şi la slujbele
religioase ţinute duminica şi de sărbători.
În  timpul  verii,  aici  vin  să  se  întreacă  maeştrii  muzicii  şi  ai  dansului,  fiind  organizate  multe
festivaluri şi târguri, iar expoziţiile temporare şi permanente atrag prin tematica populară. Copiii au
un spaţiu rezervat pentru lecţiile de etnografie şi meşteşuguri.

Această bogată colecţie muzeală, aşezată într-o vegetaţie luxuriantă şi în jurul unui lac mare, este
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reprezentativă pentru ţara românească, pentru spiritul creativ al acestui popor.
Muzeologul olandez Bernet Kempers a apreciat Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA,
denumit astfel din 1990, aşezat în „Dumbrava Sibiană”, ca fiind „cel mai frumos muzeu în aer liber
din Europa”.

RODICA SUBŢIRELU
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