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ÎNCEPVI\IRILE MUZEULUI
ARHEOLOGIC DIN PIATRA NEAMŢ

c--ir.f ·

de Virgil Mihăţlescu-.Sîrliba
�

ucrarea de faţa 1 are me irea sa prezinte apariţia şi 4ezvoltarea uneia
din cele mai prestigioase instituţii de cultura din judeţul Neamţ şi,
poate, chiar din ţara - Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ - , pina in
deceniul al şaptelea al veacului nostru. Dar, daca s-ar reduce la o simpla
inşirare de fapte şi date, articolul nostru nu ar avea decit o utilitate ·restrtnsa,
scopul lui fiind ca, in afara de consemnarea principalelor evenimente din viaţa
acestui muzeu, sa constituie, de asemenea, o baza teoretica pentru activitatea sa
de perspectiva, deoarece consideram ca tradiţia trebuie privita ca un element de
continuitate cu activitatea din trecut şi careia ii revine importantul rol de a
intermedia legatura dintre generatii..
ÎncepUlurile muzeografiei pietre:.e. Cunoaşterea trecutului neamului nostru a
inceput sa devina o preocupare statornica pentru cărturarii din Moldova abia
1
din secolele XVII-XVIII, cind Miron Costin2, apoi, Dimitrie Cantemir pun
bazele istoriografiei noastre. fn acelaşi timp, atit Miron Costin, cit şi Dimitrie
Cantemir, semnalea11l primele obiecte de natura arheologica (inscripţii şi mone
de) aparute la Tirighina-B��boşi, linga Galaţi. Interesul pentru antichitaţi era
vadit inca din aceasta vreme,_ chiar reglementarile Pravileilui Vasile Lu pu (1646)
ţinind sa precizeze drepturile descoperitorului unei "comori", care " ... !;e cheama
aur, argint, bani vechi de demult (s.n.), stapinul a cui a fost sa nu sa cunoasca cine
4
au fost" .
Încep uturile veacului al XIX-lea au adus o amplificare a activităţii colecţio
6
narilor , fiind necesare noi reglementări (Codul lui Calimach din 1817) • După
pacea de la Adrianopole şi atit in perioada premergătoare Revoluţiei de la 1848,
cit şi du{l ă, iau amploare colecţiile particulare şi işi fac apariţia instituţiile spe-

J

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

·

Comunicare susţinuta Ia Muzeul de istorie Piatra Neamţ, 20-21 decembrie 1984.
Miron Costin, Opere, ESPLA, Bucureşti, 1958, p. 267.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ESPLA, Bucureşti, 1956, p. 53.
1. Ţabrea, in CNA, XIV, 1939, 1 15-1 16, p. 1 62.
E. Zaharia şi B. Mitrea, fn RR, X, 1971, 1 , p. 101-102.
1. Ţabrea, loc. cit., p. 1 64.
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cializate de stat (Muzeul de Istorie Naturală al "Societăţii de Medici şi Naturalişti
din Iaşi", în 1837, şi Cabinetul de numismatică de pe lîngă Academia Mihăilea
nă \ Tot în această vreme, Gh. Asachi2 va fi primul om de cultură român care ·
va încerca ca prin intermediul Albinei româneşti să ţină o evidenţă ştiinţifică a
descoperirilor din diferite regiuni ale Moldovei3• Paharnicul Gh. Seulescu4, D.
A. Sturd7.a 5 şi M. Kogălniceanu6 i se vor alătura de asemenea, colecţionind şi
studiind antichităţile. Mai semnalăm faptul că Mihail Sturdza din Miclăuşeni
(fostul judeţ Roman), încă din 1867, isi susţinea o teză de doctorat cu subiectul
1
luat din domeniul numismaticii antice .
O importanţă deosebită pentru stimularea descoperirilor arheologice din ju
deţul Neamţ, ca �i din intreaga ţară, l-a avut Cestionarul lui Alexandru Odobescu,
care man:h("iZ� ?e harta judeţului 19 puncte de un oarecare interes istoric8. Este
semnificativ că, din aceste 19 staţiuni, 5 vor fi confirmate de cercetările ulterioare,
trei dintre ele ajungind la o notorietate binemeritată in cadrul istoriei noastre
vechi (Frumuşica-Bodeşti, Bitca Doamnei-Piatra Neamţ şi Branişte-Nemţişor,
corn. Vînători).
După înfiinţarea Academiei Române şi intemeierea la Iaşi a Muzeului de
9
Antichităţi (1916) şi a Muzeului Municipiului 10, cercetarea arheologică şi ac
tivitatea muzeografică din Moldova vor căpăTa un serios suport ştiinţific,
iniţiativele locale crescind in amploare.
Scurtul nostru excurs privitor la inceputurile cercetărilor arheologice şi ale
muzeografiei moldoveneşti a urmărit sa arate doar că, la Piatra Neamţ, va fi
posibilă întemeierea unui m uzeu numai odată cu progresul general corespun
zător - material şi spiritual - inregistrat de societatea româneasc:i din acea vreme.
În acest context, putem fixa abia in primul s fert al secolului XX inceputul
muzeografiei din judeţul Neamţ, cind profesorul Mihai Stamatin înfiinţa "Mu
zeul Cozla".
Intelectual de prestigiu, cu o serioasă pregătire ştiinţifică (a fost şef de lucrări

(1) M. Petrescu-Dfmboviţa, fn Cronica, VIII, 13 aprilie 1973, 15 (376), p. 14.
(2) ldem, fn Danubius, 1, 1967, p. 5.
(3) C. Moisil, fn BSNR, XI, 1914, 22, p. 42-43; 1. Andrieşescu, fn BSNR, XVI, i921,
37, p. 23; C. Moisil, fn BSNR, XXV-XXVI, 1930-193 1 , 73- 80, p. 1 2; O. Iliescu, fn
Studii şi cercetări de bibliologie, SN, XII, 1973, p. 239-242.
(4) C. Moisil, în CNA, XIII, 1 938, 1 10-1 1 1, p. 62-63; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.,
p. 5.
��) 1. Andrieşescu, op. cit. , p. 23.
(6) R. Vulpe, L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938, p. 75.
(7) Arhivele Statului-Filiala Piatra Neamţ, fond Documente şi scrisori ale moşiei
Drăgeşti.

(8) Raspunsul fnvaţatorilor din judeţul Neamţ la Chestionarul lui Alexandru
Odobescu, tom VI, Biblioteca Academiei R.S. România, Secţia mam�scrise.
(9) . M. Petrescu-Dîmbovita, op. cit., p. 9; idem, în Cronica, loc. cit., p. 14.
(10) Ibidem.
'
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la Facultatea de Ştiinţele Naturii a UniversiUlţii din Iaşi), Mihai Stamatin a
condus mult timp Liceul "Petru Rareş" din Piatra Neamţ, atit inainte, cit şi după
primul război 111ondial. Fire energetică şi minte luminată, el a intuit însemnătatea
unui muzeu pentru realizarea unui invăţămint apropiat de practică, de viaţă, de
realitate, aşa după cum reiese şi din cuvintele apelului său din anul 1919, făcut
in �ensul înfiinţării muzeului: "Vremurile ne chiamă pe trepte de cultură mai
înaltă decit cele pe care au fost pină acum. Pentru satisfacerea acestei chemări,
e nevoie să apelăm la un număr mai mare de noi factori culturali şi mai cu seamă
e de absolută nevoie să trecem diA lumea vorbelor si a iluziilor, in care am trăit
pină acum, la cea a faptelor reale. Între factorii d propăşire culturală a unui
popor, muzeele indeplinesc un rol import�nt"1.
Din anul 1919, Mihai Stamatin a pornit la lucru şi materialul adunat de la
inceput "1-a ordonat in citeva săli ale liceului său"2, năzuind "să adune tot ce-i
mai caracteristic din complexul geografie, economic şi istoric al judeţului
Neamt"3. În curind s-au adunat numeroase obiecte, ceea ce a făcut ca la 13 iunie
1920 uzeul să fie inaugurat oficial, sub numele de "Muzeul regional Cozla"4•
Erau expuse plante, roci, animale impăiate, precum şi numeroase vestigii antice
şi medievale detaşindu-se, mai ales, descoperirile dacice de la staţiunea de pe
5
dealul Cozla , ceea ce explică in bună măsură şi numele muzeului.
Avind in primul rind un rol didactic, "Muzeul regional Cozla" n-a indeplinit
şi nici nu o putea face, cerinţele unui adevărat muzeu, exponatele sale nefiind
cunoscute decit elevilor şi unui cerc restrins de cadre didactice sau specialişti.
Era necesară apariţia unui muzeu care să fie accesibil, in primul rind, tuturor
cetăţenilor oraşului şi judeţului, fără ca prin aceasta să se piardă ceva din carac
terul său ştiinţific.

e

�

Totodată, nu putem trece peste această etapă a muzeografiei nemţene, fără a
sublinia rolul de pionierat indepliniJ de muzeul intemiat de către Mihai Stamatin
pentru activitatea muzeografică din ţinut, cit şi faptul că ani de-a rindul, in
această instituţie s-au putut aduna o serie de vestigii ameninţate dt( distrugere,
Înfiinţarea Muzeului Arheologic Regional Piatra Neamţ. Un adevărat muzeu a
apărut nu la mult timp după cel de la Liceul "Petru Rareş", indeplinindu-se astfel
o necesitate resimţită tot mai stringent pe plan local. Acesta a fost Muzeul
Arheologic Regional Piatra Neamţ.

Înfiinţarea unui muzeu de arheologie la Piatra Neamţ este de nedespărţit de
activitatea lui Constantin Matasă, 'pesonalitate locală cu numeroase preocupări
de ordin cultural. Animator al turismului din Judeţul Neamţ, el a publicat in anul
1929 şi primul ghid turistic al judeţului , "Călăuza judeţului Neamţ". Concomi-

(1) V. Ghiţescu, Mihai Stamatin - directorul, în ALPR, 1935-1936 (1937), p. 23.
(2) V. Ciurea, Profesorul M. Stamatin, în ALPR, 1935-1936 (1937), p. 18.
(3) ldem.
(4) V. Ghiţescu, op. cit., p. 23.
(5) N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 6.
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tent, Constantin Matasll, in peregrinllrile sale, a descoperit şi cercetat multe din
aşezllrile strllvechi ale ţinutului1 . Deoarece activitatea culturalll din Piatra Neamt
se desfăşura sub egida "Casei Naţionale", dupll ce - mai ales prin eforturile
sale - aceasta a dlplltat o cllldire propie (1929), C. Matasll a pornit la colectarea
vestigiilor arheologice şi iniţierea unui muzeu pe ltngll aceastll instituţie2 (fig. 1 ) .
Dupll ce-tn anul 1934 - a fost hotllritll de dltre Comitetul de conducere al
"Casei Naţionale" inceperea de cercetllri arheologice3, in anul 1935, sub con
ducerea prof. Radu Vulpe, au fost efectuate primele sllpllturi arheologice
sistematice la Calu-Piatra Şoimului materialul recoltat fiind expus in doull
vitrine, chiar din toamna aceluiasi an .
În anul 1936, campaniile de sĂpllturi arheologice au luat o amploare sporitll,
fllctndu-se cercetllri la Izvoare-Piatra Neamţ (prof. Radu Vulpe)6, Mlltllhuia
Dobreni şi Traian-Zllneşti (prof. Vladimir Dumitrescu) 7; cheltuindu-se din fon
durile "Casei Naţionale" suma de 17. 278 lei pentru săpături şi_instalarea de noi
vitrine8 (fig. In. şi 11/1, 2). Şi in anii urmlltori se caplltă noi ajutoare financiare,
cercettndu-se tot mai multe staţiuni antice şi, in consecinţll, crescind in mod
corespunzator şi numllrul exponatelor. Astfel, in anul 1937, cu circa 200.000 lei9
s-au efectuat noi sllpllturi la Mastadln şi Costişa 10, iar în anu! 1�38, la Pometea
-Tirgu Neamţ, Mllillhuia-Dobreni, Traian-Zllneşti, Izvoare-Piatra Ne:amţ şi Calu
Piatra Şoimului11 , la care se vor adlluga numeroase descoperiri de suprafaţa; in
anul 1938, datorită acestei munci energice, numllrul staţiunilor cunoscute fiind

�

(1) Vladimir Dumitrescu, fn SCIV, 23, 1972, 1, p. 161.
(2) C. Matasa, insemnAri despre activitatea culturali a Casei Naţionale din Piatra
Neamţ, pe ani1 1928-1929 (mss).
(3) C. Matasa, Importanţa Muzeului Arheologic Regional din Piatra Neamţ (mss.);
idem, Muzeul Arheologic Regional P. Neamţ - ghid (mss. ).
(4) R. Vulpe, ALPR, 1935-1936 ( 1037), p. 50; C. Matasa, Muzeul Arheologic
Regional P. Neamţ - ghid (mss.).
(5) R. Vulpe, Cuvint inainte, in Cronica de vizitatori a muzeului din ani1 1938-1950
(mss.); C. Matasa, loc. cit.
(6) R. Vulpe, Descoperirile arheologice de la Izvoare (Neamţ), fn ALPR, 1935-1936
(1937), p. 50; C. Matasa, loc. cit.
(7) R. Vulpe, op. cit., p. 53; C. Matasa, loc. cit.
(8) Raportul Consiliului de administraţie al Casei Naţionale din Piatra Nt-amt
fAcut in �inţa Adunării generale din 28 III 1937 (mss.).
(9) Miniştrii V. Iamandi (Culte şi Arte) şi P. Andrei au donat, primul 30.� ici, iar al
doilea 10.000 lei (Cf. C. Matasa, Introducere, ianuarie 1 940, mss.);
Procesul-verbal din şedinţa Comitetului de direcţie al Casei Naţionale din 13 IX
1937 (mss.).
(10) Procesul-verbal din 1 XII 1937 a Comitetului Casei Naţionale (mss).
( 1 1 ) VI. Dumitrescu, Cronica Muzeelor şi colecţlilor noastre. Muzeul arheologic
regional din Piatra Nepmţ, fn Cuvintul, 3 februarie 1938, L3; C. Matasa, Muzeul
Arheologic Regional P. Neamţ - ghid (mss. ).
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peste o sutll.
Totuşi, faptul el muzeul nu avea mijloace financiare sigure, precum .şi un
personal salariat specializat, a fost sesizat de conducerea instituţiei care ciuta,
inel de pe atunci, ca tinArul muzeu sa treacA in patrimoniul de stat 1 •
Anii rAzboiului au adus, in chip aşteptat, o diminuare a activitAtii muzeului2,
deşi - cu toate greutaţile -se vor continua sA pAturile din renumita aşezare cucu
teniana Frumuşica-Bodeşti. Dar, pe de-o parte lipsurile materiale din acele
timpuri, pe de alta - micşorarea atenţiei acordatA de cAtre autoritaţi, au fAcut ca
.· instituţia sa nu poata progresa prea mult. Abia odata cu trecerea muzeului in
patrimoniul de stat, sub numele de Muzeul Arheologic regional Piatra Neamt
(1947)3, dezvoltarea sa devine tot mai vizibilA pe toate planurile.
În acelaşi timp, trebuie sa remarcAm el muzeul a inceput sA-şi Indeplineasca
şi sarcinile sale culturale şi sociale. Astfel, inca din 1938, se aloca fonduri speciale
pentru materiale şi instrumente de muzeu, pentru alcAtuirea unei biblioteci de
specialitate, precum şi tn scopul valorificArii ştiinţifice a descoperirilor4• De
asemenea, Constantin MatasA - acest inimos om de culturA --'a intuit ca muzeul
trebuie sa se adreseze oamenilor de rtnd şi sa fie, in primul rtnd, destinat acestora.
În acest scop a organizat cicluri de conferinţe privind descoperirile arheologice
şi activitatea muzeului, mai mult, atragtnd pentru susţinerea acestor conferinţe
specialişti de talie nationala; inaugurarea unuia din aceste cursuri, de exemplu,
s-a fAcut de cAtre prof. Vladimir Dumitrescu, cu prelegerea Arta preJstorlci fn
RomAnla5•

înainte de a Incheia acest capitol, socotim de cu�inţa sa aducem şi citeva
precizAri referitoare la data de infiintare a muzeului. Majoritatea autorilor care
s-au ocupat de aceasta problema, printre care C. Matasa6, c. Scorpan 7 şi Şt.
Cucoş8, socot anul 1934 ca data cind a luat naştere Muzeul Arheologic din Piatra
Neamţ. Intrucit toţi autorii ti urmeaza pe Constantin Matasa -de altfel, parerea
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Prin procesul-ver&al al Comitetului de conducere din Z 1 1941 (mss.), se

hotaraşte trecerea "Muzeului Regional al Moldovei de sub munte" la Muzeul
Naţional de Antlchitlţi - Bucureşti, fapt confirmat printr-un nou Proces-verbal
din Z1 lunie 1943 (mss.J.
Se pare ca fn timpul razboiului, imobilul, inventarul şi colecţiile n-au avut de
suferit (Cf. Proces-verbal al Comitetului de conducere din B 1'" �"-15) (mss.).
C. Matasa, Muzeul Arheologic Regional P. Neamt-ghid (mss. ); ;. :.!m, fn
MemAntiq, 1, 1969, p. 401 ; C. Scorpan, Muzeul arheologic din Pia�!'@ Neamţ, in
ArhMold, IV, Bucureşti, 1966, p. 361.
Procesul-verbal al Comit�tulul de conducere din 7 XI 19J8 (mss.).
Procesul-verbal al AdunArii generale din 10.IV 1938 (mss.).
C. Matasa, Mu:r.eul arheologic regional P. Neamţ -ghid (m&s); idem, fn
MemAntlq, 1, 1%9, p. 400.
C. Scorpao, loc. cit., p. 361.
Şt. Cucoş, Expoziţia permanenti a Muzeului Arheologic Piatra �eamţ, fn

MemAntiq, II, 1970, p. 559.
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cea mai autorizata - iar acesta consideră anul cînd s-a hotărît întemeierea unu.:
muzeu pe lîngă "Casa Naţională" din Piatra Neamţ, ca dată de înfiinţare .!
institu\iei, după opinia noastră nu credem că se poate susvne eli în anul 1934 4
apărut Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ, deoarece la acea dată nu ·existaL
nici clădirea pentru muzeu·, nici expoziţie, nici săpături arheologice, adică, într-ur:
cuvînt, nici o activitate.

Întrucît din anul 1935 s-au întreprins cele dintîi săpături arheologice, mate
.
rialele expoziţionale acumulîndu-se treptat, abia în anul 1938 avem confirmarea
oficială despre existenţa unor vitrine cu obiecte expuse, sălile muzeului fiind
vizitate de şcolari, cadre didactice şi specialişli1. De aceea, nu credem că greşim
cind propunem anu/ 1938 ca dată reală de înfiinţare a muzeului pietrean, abia din
acest an existînd şi registrul de evidenţă a vizitatorilor2.

Dezvo/J.area Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ (1947-1974). Odată cu trece
rea in patrimoniul statului, activitatea muzeului pietrean a cunoscut o tot mai
rapidă dezvoltare pe toate planurile. Dacă - în anul 1947, muzeul avea o clădire
proprie de dinainte de război (fig. U1), o sală de expoziţie cu 14 vitrine de tip
vechi (fig. 11/1) şi circa 5000 de piese - în excli.lsivitate - preistorice3, nu
mai - pînă în anul 1953 - se va ajunge la 27 de vitrine cu materiale expoziţionale,
un depozit cu 2 dulapuri şi circa 6683 piese, dintre care multe, acum, din staţiunile
dacice sau feudale4.
· Grija permanentă a autorităţilor locale sau centrale, a fost vizibilă - după cum
am subliniat de la început - pe toate planurile. Vom începe, după cum este şi
firesc1 cu personalul instituţiei. Înainte de război, personalul muzeului se reducea
la un singur s�ialist, C. Matasă - director nesalariat şi care era ajutat, uneori,
de salariaţi temporari. Din anul 1947, directorul va deveni salariat de stat şi i se
vor adăuga un restaurator şi un tngrijitor, ambii retribuiţi.

Continua dezvoltare 3 instituţiei va impune o mărire a personalului, tn anii
1955-1956, muzeul primind tloi posturi importante: 2 muzeografi cu studii supe
rioare, un contabil, un gestionar şi un supraveghetor. Apariţia, din anul 1960, a
unui compartiment destinat ştiinţelor naturii5, iar - din anul 1964, a altuia pentru
artă, precum şi includerea in administraţia muzeului şi a caselor memoriale.
"Calistrat Hogaş" şi "Mihail Sadoveanu", ca şi a expoziţiei etnografice de la
Dunlu (1970), au fAcut ca - In anul 1974, �rsonalul instituţiei să atingi numărul
de 22, dintre care 8 cu studii superioare. În acelaşi timp, titulatura muzeului a

(1) VI. Dumitrescu, loc. cit.

(2) Coadica de vizitatori a mazealai dia aail 1931-1950 (mss.).

(3) C. Matasl, Muzeul ArlleoiORic Jtealoaal P. Neamţ -pici (mss. ).
{4) Ibidem.
(5) M. Ciobanu, la viltor- ua muzeu ele �liaţele aaturii, fil Flacira, Piatra Neamţ,
14 septembrie 1960, f. 2. Din anul 1965, clpltfild o clldire proprie şi autonomie
administrativa, din acest compartiment va lua naştere Muzeul de Ştiinţele Naturii
Piatra Neamţ. ·
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devenit mai cuprinzătoare, prin cuprinderea unor noi unitaţi şi in urma unor
transformari administrative, devenind necesara schimbarea numelui sau in Mu 
zeul Judeţean de Istorie Piatra Neamţ.
În afară de alocarea anuală a unor fonduri pentru dotare, gospodărie, săpături
arheologice, achiziţii şi deplasări, atenţia acordată de forurile �nducătoare in
stituţiei s-a materializat in chipul cel mai concludent, prin cedarea unei noi cladiri
pentru muzeu, in anul 1960 (fig. III/1) 1 • Construcţie solidă, plasată in imediata
vecinătate a monumentelor istorice muşatine (biserica, turnul-clopotn iţă şi rui
nele curţilor domneşti), noua clă�ire a muzeului avea 5 săli mari cu aproximativ
482 m2 spaţiu. expoziţional (fig. III/2), precum şi circa 367 m2 spaţiu destinaJ
laboratorului, bibliotecii, atelierului fato, depozitelor, magaziei, sălilor de lucru
etc. Mai mult,din anul 1964, acestora li s�a adăugat şi o clădire pentru Colecţia
_
.de artă ( 100 m2 spaţiu expoziţional) recent infiinţată. In acel moment, instituţia
avea un laborator, o bibliotecă de specialitate, un mic atelier de tîmplarie, un
microbuz - destinat cercetarilor de teren etc.
În mod corespunzător, in toţi aceşti ani, colecţiile muzeului au crescut conti
nuu şi aceasta, mai ales, datorită extinderii cercetărilor. Accentul a fost pus şi in
aceasta perioadă pe săpăturile arheologice, căutîndu-se ca într-o măsură sporită
să se raspunda necesităţilor sociale. Astfel, numai colecţiile de arheologie s-au
mărit, între 1947-1974, pînă la circa 30.000 piese, dintre care 8.000 obiecte
expoziţionale. În acele ultime decenii, s-a acordat o atenţie deosebită şi cercetă 
rilor - mult timp lăsate de-o parte - legate de civilizaţia dacică, de perioada de
formare a poporului român, precum şi de epoca feudală. Săpăturilc arheologice
de la Bîtca Doamnei::.P iatra Neamţ, Ghelăieşti-sat şi Nedeia, Cozla-Piatra Neamţ,
Calu-Piatra Şoimului, Branişte-Nemţişor, Lutărie şi Darmăneşli-Piatra Neamţ,
Brăsăuti-Dumbrava Rosie, Curtea Domnească-Piatra Neamt s.a., au adus con
trib � ţ d însemnate la �lucidarea diferitelor aspecte ale c� l t urii materiale a
inaintasilor nostri.
La c�le de m� i sus, urmarind atît popularizarea rezultatelor, cît şi introducerea
. lor în circuitul ştiinţific, mai adăugăm că în acei ani s-a început· şi o intensă
activitate editorială. Astfel încă din anul 1 967, secţia de istorie avea două pliante,
la care, treptat, s-au mai alăturat două ilustrate color ( 1 972), pliante pentru
casele memoriale ( 1 972, 1 973) şi, în sfîrşit, o publicaţie proprie, intitulata Me
moria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis (I, 1969; Il, 1 970; III, 1971; IV-V,
1 972- 1 973), precum şi un supliment al acesteia, destinat unei scrii de lucrări
monografice (Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, 1 973 l
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THE BEQINNINQS OF THE ARCHAEOLOQICAL MVSEVM
FROM PIATRA NEAMŢ
Summary
The paper deals with the setting up and the developement of the Archaeolo
gical Museum from Piatra Neamţ. After showing the preocupation for the
archaeological researches and for the collecting of the ancient vestiges in Mol
davia, it presents the setting up the first museum in Piatra Neamţ- "Cozla
County Museum", in 1920. It must be underlined the activity of profesor M.
Stamatin, the headmaster of "Petru Rareş Secondary School" who initiated and
organized this museum. We can speak about a real museum, only after the setting
up of the "County Archaeological Museum from Piatra Neamţ". Though it is
date1 in 1934, the first archaeological researches are dated in 1935 when the first
di.:;coveries are exhibited in two show cases.
\Ve think that beginning with the year 1938 the adivity of thc museum knows
. a cnt ain developement, that ' s we consider the museum was c;et t:p that year. Thc
��tt�r..� up and the organization of the museum is due to the intellcct .;a] patriot
Cc•rHantin Matasa, the first director of the museum. In 1947 thc museum of
Piar;;: Neamţ becomes a state museum, its developement getting an ever growing
Translated by Maria Mihăikscu-Bîrliba

h :: �re explanations
"National House" (Piatra Neam\), where was the museum for
first time.
Fig ' .,.he exhibition hali of the old museum.
Fit; 1 - the building of the museum obtained in 1960; 2 - show cases wilh archaeological
:� jects.
Fig ;

· he old building of the
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Fig. 1 Prima clădire in care a funcţio-nat Muzeul_de ist�rie'Piatra Neamţ.
..
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Fig. 2 Imagine din expoziţia existentă la Casa Naţională "Regina Maria".
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Fig.

3

a) Sediul m uzeului ( 1 960-1 978) din Piaţa Libertăţii nr. 1 .
b) Imagine d i n expoziţia d e bază.
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