CERCETARI DE MUZEOGRAFIE

DIN ISTORICU L M UZEISTICII I EŞ E N E
1. GRIGORIU

Actualele muzee cu profil istoric, etnografic şi de artă din capitala
Moldovei sînt instituţii cu pondere şi prestigiu Îln actiunea de conser
vare şi valorificare a tradiţiei naţionale. Servind la formarea unei
concepţii cuprinzătoar'e şi documentate asupra trecutului nostru şi
bucurîndu-se de un larg interes din partea publicului, aceste instituţii
rodul
unor minuţioase şi îndelungi tatonăll'i, a unei însufleţite
sînt
munci desfăşurate pe acest tărîm de numeroşi cărturari şi paMioţi
ieşeni.
Fosta cetate de scaun a Moldovei a oferit un bogat material de

interes muzeaJ ; diferitele ctitorii domneşti, administrative şi de cult ,

vestigiile răspîndi1te pretutindeni, materialele provenite de la impor
tantele cetăţi geto-dacice din împrejurimi formau o bază materială
îndestulătoare pentru a stimula iniţiativele şi a justifica interesul pentru
fondarea unui locaş de conservare şi studiu a istoriei naţionale.
Preocupări sporadice în această direcţie întîlnim încă din secolul
al XVII-lea. Astfel, poate fi adusă în discuţie semnalarea pe care o
face Miron Costin în De neamul moldovenilor din ce ţară au ieşit stră

moşii lor, privitoare la o inscripţie latină de la cetatea Gherghina

1•

Inscripţia aceasta a suscitat, apoi, şi interesul lui N. Costin 2 şi Dimitrie
Cantemir 3• In Ţara Românească,
s�tolnicul
Constantin
Cantacuzino
găsea necesar să-şi susţină afirmaţia cu privire la vechimea şi latini
tatea

poporului

român,

adUJcînd în discutie şi date cuprinse

inscripţie de pe vremea lui Traian

4•

într-o

Poate că rnu-i lipsită. de i nteres

observaţia că aceşti cărturari s-au format în centre culturale de mare

prr,esti'giu europe�am, îrn Oail''e 1aeru/l Î'nrviorăto:r aJl Renaşterid,
pentru vestigiile trecului, era de multă vreme statornicit.
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Conştiinţa valorii vechilor documente s-a manifestat, cu trecerea
timpului, continuu şi i ntens, putînd fi identificată! în acţiuni legate de
organizarea unor expoziţii, în special de carte rară. I n acest s cop se
apela la contribuţia benevolă a publicului, cale pe care s-au expus şi
gru. p aje de embleme, steme, ornamente etc. I ntre primel e atestări sînt
de amintit unele fonduri bibliotecare, de pe lîngă curţile domnilor şi
dregătorilor cu dragoste de carte, precum ale Mavrocordaţilor, ale lui
Enache Kogălniceanu sau Toma Carra.
O formă sistematică vor căpăta asemenea preocupări în secolul
al XIX-lea, cînd cultura materială va forma obiectul unei concepţii
instituţionale. Motivarea cea mai de seamă a interesului pentru obiec
tele muzeistice o găsim acum integrată Î'n conştiinţa patriotică de afir
mare şi susţinere a titlurilor de merit ale poporului nostru, reflectate
în trecutul său. Efortul de reliefare a valorilor spirHuale ale poporului
nostru capălt ă în epocă dimensiuni nemaicunoscute. Amintim numai
av întul pe care îl cunoaşte interesul pentru folclor şi faptul c ă obiec
tivele de ordin social şi naţional ale şcolii istorice româneşti - în
plină dezvoltare - îşi găseau un auxiliar pre ţ i os în orice acţiune de
adunare şi valorificare a izvoarelor istoriei patriei. A. T. Laurian şi
N. BăJcescu î n " Magazin istoric pentru Daci a " , M. Kogălniceanu în
"Arhiva românească " , fixează sarcinile ce revin istoriografiei în opera
de culegere a tuturor documentelor care pot furniza date referitoare la
is toria românilor.
Infcrmaţiile privitoare la prima înj ghebare muzeistică din laşi sînt
suficient de sigure, ca să permită situ<Hea acestui eveniment la data
de 4 februarie 1 834, cînd se constituie Muzeul de Istorie Naturală. , ce
avea să numere printre membrii săi onorifici nume răsună>toare ale
ştiinţei mondiale, ca acela al învăţatului A. Humboldt 5• I.n jurul acestui
nucleu s-au polarizat în anii urmăl t ori principalele c olecţi,i de docu
mente care depăşesc în curînd cadru l naturalistic, putînd oferi o ima
gine cu aplicaţie pur istorică. Sub egida Muzeului de Istorie Naturală
se fac intervenţii pe lîngă ofidalităţi pentru depistarea şi aducerea în
patrimoniul public a tot ce ar fi putut avea vreo referil n ţă la viaţa cul
turală şi material ă din trecutul Moldovei. S-a creat astfel baza pentru
o secţie numismatică şi arheo/ogică, conţ inînd la inceput " fragmente
de pi,etre şi marmure, figurine, vase, statuete, inscripţii, lămpi, arme,
zale, ghiulele, sigilii, j uvaeruri, ornamente de bronz, argint" etc.
Depozitele mai importante care au furnizat obiectele amintite sî1 n t
cele de la Gherghina
(Galaţi) şi Gîdinţi
( Roman) 6• La intervenţia
paharnicului G. Săulescu, în baza unui document oficial adresat căl t re
Epi:Lropia iinrvăţăltUII'iil•olr pulb�ke diill Moldova, seoffill1l alt de p'Î·I1Călla'bu�
Galaţilor, Tcderiţă Balş şi C. Ventura - posesorul moşiei Fireşti, pe
care se afla aetatea de la Gherghina - obiectele antice scoase la
suprafaţă vor fi tr· a nsportate la laşi, unde "să se păstreze în muzeul
Academiei, ca cele ce interesesc nu numai pe daca-romani dară pe
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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toată lumea istorică" 7• Conform documentului ofidal către Epitropie,
au fost găsite şi trimise la Muzeu treizeci monede (argint, bronz ,
aramă ) , două statui de bronz reprezentînd pe Cupidon şi Ceres (de fapt
Fortuna n.a.), o coloană mică, fragmente cte capite!e, trei bucăţi de
marmură cu inscripţie, un altar cu inscripţie ( aflat acuma la Muzeul
de ;i:s•tl()lrie a MoUdov·ei), dil:·e<VJa mom.Sitr•e de ţigl l e şi cărămiZii 8•
Printre oamenii de cultură din această perioadă, care în cadrul
multiplelor preocu,p ări au avut în vedere şi vechile noastre mnnu
mente, amintim pe Gheorghe Asachi, " a l că.rui nume îl găsim in toate
începuturile intelectuale şi industriale ale Moldovei - campion neo
bosit al inteligenţei în timp de j umătate de secol" 9• Spirit multilate
ral, " atit de pregătit pentru artă şi cu atîta simţ pentru istorie" 10, el
a sprij init orice iniţiativă privind punerea în valcare a urmelor eul-.
turii noastre materiale. Descoperirea cetăţii romane de la Gherghina
( B arbosi) 1\ care la vremea aceea a intretinut interesul contemporanilor,
l-a determinat pe ilustrul cărturar să, facă 1 c unoscute publicului, prin
paginile revistei " Spicuitorul moldo-român " 12, aceste însemnate urme,
doveditoare a originii latine a poporului nostru, care stîrniseră şi inte
resul cronicarilor moldoveni. Vizitînd în mai multe rînduri, împreună
cu Mihai Sturza, mănăstirile din Moldova, Gheorghe Asachi se numără
printre cei dintîi cărturari care au pus în evidenţă valoarea lor arhi
tecturală, şi istorică 13•
I nscrierea activităţii muzeis.Uce într-un ce11c de idei propagan
distice, pe linia afirmă.rii naţionale VR fi opera generaţiei patruzeciop
tiste, a!e cărei acţiuni se succed pînă în preajma consolidării statului
român modern, în timpul lui Al. 1. Cuza. Culmin înd cu înfiinţarea
Muzeului Naţional de Antichităţi de sub conducerea lui Gr. Tocilescu,
asemenea acţiuni intrau în faza sistemului de cercetare, fumizînd
substanţa unei discipline constituite. Eforturile conjugate ale cercetă
torilor din toate provinciile, în special ale celor munteni ca Cezar
Bolliac sau A. Odobescu şi ale celor moldoveni ca M. Kogălniceanu ,
T. T. Burada, A. D. Xenopol, N. Iorga ş. a., au fost încununa•te rle a,pa
ri ţi a unei şcoli istorice româneşti.
Organizată pe temeiul unor principii şi metod e sistematice de
l ucru şi bazată rpe o conceptie solidă şi generoasă., şccala i storică
naţională era în măsură să împrumute şi ramurilor sale specializate un
cadru general de activitate. Profilul avea să: fie şi de partea muzeogra
fiei, subordonată acum unui scop maj or şi integrată într-un ansamblu
de factori culturali.
Impulsionată de acest curent susţinut, de punere în valoare a
documentelor apte să fortifice
conştiinţa patriotică, se formează· o
opinie largă în favoarea acestui spirit. Am nota faptul c ă interesul
pentru descoperirea şi adunarea valorilor muzeistice s-a susţinllft şi dato
rită prestigiului de care se bucura in epocă filozofia pozitivistă cu intensa
ei audienţă pentru acumularea faptelor, a probelor palpabile, prezentă
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şi în cerceltarea lingvistică, de pildă, cum e cazul cunoscutei ŞJColi neo·
gramaJtice, care se afirmă tot acum.
La Arhivele Statului din Iaşi se păstrează citeva documente pri
vind interesul crescut faţă. de urmele trecutului. Primă.ria oraşului Iaşi
primise în repetate rînduri semnalări de inscripţii. Astfel, la 15 sep·tem
brie 1 880, Mitropolia Moldovei "ruga" să se numească: o comisie for
mată din persoane 1 c om,petente, care să descifreze şi să explice . . .
inscripţii!le "găsite" cu o cazia s coaterii temeliei bisericii Sfînta
Vine:rj" 14• Peste vreo două săptămîni, adică la 2 octombrie, se punea
problema desrtinării de fonduri pentru executarea acestei lucrări,
tntrucîrt, aşa cum preciza întîmpinarea dr. Atanasie Fătu către primărie,
n examinarea pie,t relor . . . reclamă u n studiu serios din partea specia
liştilor care trebuie să fie plătiţi" 15• Intervenţii similare apar, mai ales,
tn anul 1883. Consiliul comunal însă,rcinase pentru studiul obiectelor
qăsite la Biserica Sfînta Vineri un comitet din patru persoane ( .,Con
silierul Verussi, ajutat de Burada, Caraiani, Caracicoveanu " ) 16• La 29
septembrie, primarul Leon Negruzzi se înqriiea de găsirea "unui loc
7
cuviincios" inscripţiilor amintite 1 • I ncă de la 25 februarie 1883 se pro
punea de către acelaşi consilier, P. Verussi. ca "jeţul domnesc să se
trimeată la muzeu, căci ar sta mai bine acolo" 18•
Numeroase date din epocă semnalează prezenţa unor obiede de
interes muzeistic. I111qinerul V. Halaceanu cerea primăriei, pentr11
Muzeul National al Moldovei, n careta cea veche a Roznovănestiloru 19•
Am citat documentele de mai sus pentru dubla lor semnificaţie :
mai intii, ele dovedesc creşterea răspunderii fată de urme1e culturii
materiale ; in al doilea rînd, se observ ă că, lăsate în seama oficialit ă,
ţilor locale, initiativele muzeis.t ice nu erau finalizate decît cu difkul
tăti şi după lungi tergiversări. Este un simptom că problema a devenit
deosebit de presantă şi că er'a nevoie de un statut unic de diri iare si
patronare a documentelor descoperite. Cu alte cuvinte, devenea iminentă
necesitatea unei legiferări în acest s�ens, care nu întîrzie să apară.
T n România, r:ea dintii măsură p rivind ocrotirea monumentelor
istorice a fost luată pe cale de requlament, la 7 aprilie 1874, cînd SE?
iln stituie şi o comisie, arhi.tecto-arheoloqică, sub numele de "Comisi
une a monumentelor publke". Dar, f ără consacrarea Jeqalăl, comisia
nu a dat rezultatele dorite. La 30 aprilie 1892, Adunarea Deputatilor ia
fn dezbatere Proiectul de leqe pentru descoperirea monumentelor şi
obiectelor antice. I n şedinţa din 4 iunie 1892, după prezentare<� expu
nerii de miQII;e
;irv , Plfoi,eiCitu[ es.t·e înaintat spre apmba.re Adunării Depu.
tatilor, fiind votat în unanimitate. Conrepută în spiritul leqilor din
Franta şi Italia, privind monumentele anti ce, fiind consecinţa unor
proiecte precedente făcute chiar în România, dar car, e nu au fost sanc
ţionate şi nici puse în vigoare şi, "avîndu-se în vedere c ă avuţia noas
tră monumentală nu esrte încă bine cunoscută niJCi ca valoare în sine,
nici starea ei", această Lege, pusă în aplicare la 17 noiembrie 1892,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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G. Săulescu, Descrierea istorico-geografică a cetăţii
Capul Bovis (foaie de ti.tlu)
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

,,Spicuitorul moldo-român" (foaie de titlu).

lw

14

1. GIUGORIU

6

ave3 " scopul numai de a clasa monumentele, de a le ocroti şi de a
supraveghia acele cari se vor restaura" 20• Articolul 8 al Legii pentru
descoperirea monumente/ar şi obiectelor antice prevedea şi elaborarea
unui regulament special, care va determina modul ei de aplicare. Cea
mai însemnată stipulare o constituie articolul 1 al legii, care hotărăşte
ca unic proprietar al antichităţilor descoperite fondul national, în afara
că. ruia " nimeni nu es•te în drept a face săpături pentru descoperirea
monumentelor sau obiectelor antice " 21•
Fondul muzeistic, obţinînd un regim juridic corespunzător, se
impttnea acum studierea lui riguroasă. Era, prin urmare, nevoie de buni
specialişti, dublati de o înaltă concepţie, care să dea o ţinută strid
ştiinţifică activităţii pîl!lă atunci empirice şi spontane şi să facă din ele
mijloc de educare a tinerilor generaţii. Un asemenea rol îl putea înde
plini, în condiţii optime, numai Universitatea - cel mai autorizat for
cultural din capitala Moldovei. Din fericire s-a aflat atunci în corpul
profesoral o minte luminată şi un spirit ardent, care să-şi ia în seamă
sarcina de a racorda aceste îndrumări la trebuinţele educaţiei. Teohari
Antonescu (1867-1910), istoric şi arheolog, era chemat să înfă ptui·ască
acest deziderat, graţie unei temeinice pregătiri în epigrafia greacă �i
rcmană. Elev al lui Alexandru Odobescu şi Gr. Tocilescu şi, prin stu
diile făcute în străinMate, al lui Furtwăngler (Mlinche n, ) , sau Col
lignon ( Paris), după un valoros doctorat susţinut cu o teză, des,pre
Cultul cabirilor în Dacia (1889) inimosul istoric obţine în 1894 o Confe
rinţă, de arheologie şi antichităţi la Universitate. Se face cunoscut prin
lucrări asupra Monumentului de la Adamclisi (1905), a Cetăţii Sarmi
segetusa . . . (1906) şi a Columnei Traiane, studiată din punct de vedere
arheologic, geografic şi artistic (1910). Cu aplicaţie directă asupra
muzeologiei, este volumul Lumi uitate sau Studiile literare şi arheo
logice, apămte încă din 1901 22•
Lucrările cărturarului ieşean au fost mult apreciate de Titu Maio
rescu, care într-un portret-miniatură îl caracterizează ca "un amabil
visător" 23•
I n continuarea firească a vocaţiei sale de descoperitor al vechilor
vakri culturale, eminentul profesor luptă în cadrul Universităţii pentru
obţinerea de fonduri în vederea alcătuirii unui muzeu etnografic ş i
istoric al Universităţii. Demnă de interes este argumentaţia sa, densă în
idei convingătoare ; între acestea, Teoh ari Antomescu se arăta pă•truns
d e cerinţa integrării istoriei naţionale în circuitul u niversaL El punea
pe acelaşi plan de însemnăJt:ate creaţia artistică egipteană, caldeeană
şi romană cu produsele civilizaţiei materiale a strămoşilor noştri
băştinaşi. ln această ilaibu[ă a formaţtieli sa1le, efi aJdu,ce un puJruot de vedere
comparatist, foarte merituos pentru acea vreme . " Espunerea aceasta motiva învăţatul român - nu se poate face decît numai presentînd în
c6pii dt mai exacte statuele şi sculpturile ( si c 1) remase ; numai în
acest chip se poate vedea şi pricepe diferite le nuanţe de stil, de la
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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popor la popor şi mai cu seamă. de la şcoală la ş coală. Orice altă înfă
ţişare este imperfectă şi prin urmare lipsită de caracterul său ştiin ţific"
(s.n.) Se mai punea î111 evidenţă şi v irtutea stimulatoare - în planul
educaţiei - a plăsmuirilor vechimii : " F rumuseţea statuelor remase de
la popoarele cari au precedat în timp civilisaţiunea noastră modernă, ,
mai cu seamă frumuseţea neîntrecută a sclupturii helene, ar putea,
dacă nu să aţîţe germenii de talente artistice ale tineretului nostru, in
orice cas să deştepte gustul mai delicat pentru nişte manifestări
intelctuale
îndemnul la a cţiune era găsit în exemplele unor ilustre universi
tă•t'i d:n Eull"opa ll!Jru::l•e "exiiSJtă oîrt e u111 as-erne,mi rnUiseu de gHprtiiCă, oîte o
colecţie alcătui.ltă în parte de oopii şi de multe ori în originale " . I ncre7iltor în menirea cul,turală şi în forţele intelectuale ale oraşului său,
i storicul pgtriot socotea tnadmisibil ca " tocmai această1 poreclită capi
tală intelectuală a Ţării să fie lipsită de un asemeni instrument de
cultură, cînd Universitatea din Bucureşti posedă dej a o colecţie de
�(lpsuri ''. Ca să nu se creadă cti se limitează la un cadru prea îngust,
lor.al, profesorul ieşean atrăgea atenţia că achiziţiile muzeului preco
nizat de el ar fi de folos general, .. întrînsul s-ar da un asil produselor
noastre naţionale mcderne " . Totul trebuie să se facă grabnic, deoarece
prin uzura timpului ar putea dispărea dovezi însemnate ale forţei crea
toare a poporului nos.t ru. .. . . . sînt atîtea produse nă.scute din nevoile
neamului nostru . . . cari dispar cu vremea, înlăturate de influenţa
aprigă a mărfurilor din apus şi din cari s-ar putea forma o icoană
instructivă de formele vieţii noastre din trecut ş i din ,present " . Pe lîngă
caracterul pur informativ, rămăşiţele trecutului, pot aj uta la educaţia
estetică şi la întregirea imaginii noastre asupra trăsăturilor fundamen
tale ale naţiunii. Pe aceste temeiuri, Teohari Antonescu îşi justifica o
cerere de fonduri băneşti care ar fi mij locit aşezarea Universităţii între
instituţiile " de nepreţuită importanţă naţională" 24•
Stăruitorul profesor va reveni adesea în sprij inul doleanţe-l or sale,
aşa Clllm ne încredinţează al·te cereri aflate în dosarele cei"Cetate de
noi. I n pas cu progresul ştiinţei, el documenta nevoia unor aparate
fotografice şi de proiecţie. Deşi nedatată, cererea pe care o avem în
vedere este, probabil, ulterioară memoriului citat mai sus, î111trucît ea
nu solicită aprobarea înfiinţă: r ii, ci numai dotarea muzeului 25•
La fel de zeloşi s-au arMat şi urmaşii la catedră ai autorului
Lumilor uitate, ca Octav Erbiceanu şi O. Tafrali. Acesta din urmă, spe
cializat mai ales în istoria artelor, nu lasă însă în voia soartei mişcarea
muzeistică începută la Iaşi. Astfel, satisfacţia de a vedea căpătînd rea
litate Muzeul de Antichităţi o va împărtăşi O. Tafrali în 1 9 1 3. Sporirea
colecţiilor trebuie pusă tot pe seama dr. de la Sorbona, care le îmbo
gă.ţeşte mai substalllţ ial în 1 927 26•
Paralel cu strădaniile depuse de Universitate, I aşii îşi diS'pută şi
mindria de a găzdui un Muzeu Naţional Etnografic al Moldovei, susţi•.
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Pagină din rubrica de a rheologie,
realizat � �e
Monedoe romone i m periale, rel.ief in marmură �i
Gh. Asachi, in revista ., Spicu itorul moldo-roman .
caram1z1 provenioo d in centrul m-i•litar. roma n � e la
Barboşi (gravură , din G . Săulescu , 1n De�cnerea
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out îndeaproape de A. D_ Xenopol. Marele istoric se îngrijise in amă
nunt de trebuinţele muzeului, perseverînd pentru înzestrarea lui cu un
fond de
documente
rare. Pe lîngă colecţiile de mostre
materiale,
această institutie trebuia - în vederile lui A. D. Xenopol - să dis
pună de instrumentarul ştiinţific şi de un corp de studii, care să per
mită interpretarea şi încadrarea în epocă a colecţiilor. Numad de la
Epitropia Sf. Spiridon el ceruse un număr de 30 de titluri care forma
seră, in parte, conţinutul culegerii de documente a lui Ghibănescu. Cu
tot prestigiul şi cu toată insistenta sa, savantul român a întîmpinat
rezistenta functionarilor mărginiţi ai Bpitropiei, care, momentan, n-au
aprobat donatiunea 11•
Totodată!, la 13 mai 1912, autorul Istoriei româ ni lor cerea Univer
sităţii pentru acelaşi Muzeu Naţional Etnografic al Moldovei .obiec
tele arheologice şi cele provenite din săpăturile de la Cucuteni". Anti
cipîndu-se un refuz, se cerea măcar .a ni le da în mod provizoriu
•,

fiindcă se pregătea o
lui Cuza 28•

expoziţie

festivă cu prilejul

dezvelirii

statuii

Pretutindeni in ţară se deschideau şantiere arheologice şi Moldova
era unul dintre centrele bogate în vechi aşezări. Săpăturile se făceau

uneori cu specialişti
străini,
·care puteau să păstreze
exclusivitatea
observaţiilor; de asemenea, alteori, entuziaşti lipsiţi de pregătire ajun
geau în posesia unor relicve valoroase, fără a le comunica forurilor
ştiinţifir.e in drept. Aceste cauze au dus la promulgarea Legii pentru
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice (publicată în ,.Moni
torul oficial", numărul 2 1 , din 28 aprilie 1 913) care, conform articolului
15, abrogă vechea lege din 1892.
Lege•a
reglementa
modul de supraveghere, de inventariere, de
studiere şi de conservarea descoperirilor în muzee regionale. Potrivit
acestei legi, se instituie o comisie care, pe lîngă cele arMate mai sus,
avea şi misiunea � a culege "material pentru un Corpus inscripJionum
.<>lavo-romanicorum, ideea mif.r·ervăzultă de N. Băllicescu , în 1845, :re[:uată,
în 11361, de "Astra" şi apoi de .Academia Română" şi, "să răspîndească
în public simţul şi priceperea pentru valoarea istorică şi artistică a
vechilor monumente" 29•

Ca urmare a repetatelor acţiuni oficiale de preluare a tradiţiei
într-un spirit patriotic, se vădeşte, în anii urmăJtori, o creştere a dorin
tei diverselor categorii de cetăţeni de a sprijini activitatea muzeistică
din tarăL Spre a reîTivia exemplul eroic al ostaşilor noştri, se pun bazele
unui muzeu al Regimentului "Ştefan cel Mare" din laşi. Comandantul
său intervenise,

în

1920, pe lîngă Primăria comunei pentru ajutorul

de rigoare necesar înfiinţării unui muzeu de istorie. Impresionează fru
moasele cuvinte care motivează cererea postulantului :

"să retrăiască

in ochii ofiterilor şi soldaţilor evenimentele cele mai vii din timpul

campaniilor ;
2

-

sfînta

Cercetări istorice

recunoştinţă

pentru

cei

ce - s-au
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•
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Pornită din dorinta de a satisface nişte gusturi · c ărturăreşti şi din
elan patriotic, acţiunea de grupare a fondurilor documentare a căpătat
la laşi o remarcabilă amploare, devooind, cu timpul, o formă de edu
caţie naţională. Aşezarea ei pe o temelie proprie şi organizată, începută
in 1834, se continuă prin creşterea reţelei de institutii muzeistice şi
prin specializarea acestora după teme şi natura materialelor şi obiec
telor conservate. F iguri ilustre de cărturari au dat mişcării muzeistice
moldovene validitatea ştiinţifică şi orientare patriotică.
Contribuţiile de faţă, fireşte incomplete, şi-au propus să împli
nească goluxile de informaţii existente încă în istoria muzeisticii. Toto
dată, au ţinut să dea o imagine mai vie asupra drumului aSICendent al
muzeologiei ieşene, culminînd cu integrarea acesteia într-un circuit
de preocupăJ r i şi idei de interes naţional. Numele unor savanţi ca A. D.
Xenopol, Teohari Antonescu sau O. Tafrali ar fi, numai ele, de ajuns a
proba seriozitatea preocupărilor de această natură in oraşul nostru.
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llREF APER<;:U SUR L'HISTOIRE DES MUSEES DE J��SY

Re s u m e
:..: prescnl lravail met en evidence les initia.tives de quclques illustres erudits
(Iacob Cihac, M. Zotta, Gh. As achi, G. Săulescu, Theohari Antonescu,
_.1._ :
Xenopol. O. Tafrali et allit'l"es) dans le but de grouper les vestiges historiques
�- �-:' fonder des institutions destinees a conserver et a etudier l'histoire nationale.
:.."-., :. ·cumpnts des Archive5 d'Eitlat de Jassy et des etude5 speciales consultees a.ttes
" '- " ::e telles preocupations des le XVII-e siecle et avec le temps on assiste memc
: .! � -a:latioc d<!s musees. En 1834 on fonde a Jassy le Musee d'Hisctoire Naturelle,
·.;. dt: qt:d s'est developpcc plus •lard une seclion de num.ismatiquc et d'archeo
t
:, •: � Ce fut le point de depart pour les musees a profil h!storique, ethnographique
_..;-; =usees d'art qui se trouvent aujourd'hui dans la vieille capitale de la Moldavie.
":.. la fin du XIX-e siecle e't au -:ommencement du XX-e siecle des lois ont ete
c
:.:·· -� pour organiser la decouverte, l'etude et la conservation des monuments
�>: ::-;--5 objels anliques. De cette fac;:on, l'action pour depister et reunir dans le patri
--.._ oublic LCJut ce qui pourrait �refleter la vie culturelle et materielle de n:otre
:- _ � : corll!oili t un nouvel essor; en meme temps, on met les bases pO'Ilr de nou-.s itutions museologiques il Jassy, par exemple le Mussee d'Antiquites (1913),
-;
.- · _ --�_. du Regiment .Etienne le Grand" (1920) etc.
z:,- �-es
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Planul topografi,c oi cetăţii Neamţ (g ravură, a pă.
Coloană, statuia de bronz a Fortunei şi a
rută in .,Spi•cuitorul moldo•român" laşi
1841.
lui Cupidon, fragmente de capitole corintice
şi ionice, ţig lă stampilată, postament cu al
•tarul lui Cornelius Firmus (gravură, din G_
Săulescu, in Descrierea istorico-gheografică
a cetăţei lui Caput Bo�is).
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