EDITORIAL

COORDONATELE MUZEOGRAFIEI IEŞENE
IN ANII SOCIAUSMULUI
ION

ARHIP

Cu citeva decenii in urmă, un talentat publicist ieşean numea oraşul
de pe şapte coline "un oraş cu amintiri", în care se păstrează atitea
autentice fragmente din istoria zbuciumată a acestui pămînt. De numele
acestui oraş sint legate atîtea figuri ilustre de cărturari şi mari scriitori
ca Varlaam, Dosoftei, Ureche, Costin, Milescu, Conachi, Asachi, Negruzzi,
Kogălniceanu, Alecsandri, Eminescu, Creangă, Maiorescu, Ibrăileanu, Sa
doveanu şi mulţi alţii care au creat opere nemuritoare, tezaure de mare
preţ, adevărate şi grăitoare mărturii ale talentului cu care este inzestrat
harnicul nostru popor.
File ingălbenite de scurgerea vremii scot la iveală străduinţele ma
,·ilor noştri înaintaşi de a stringe in biblioteci sau în muzee valorile
create de poporul român. Cărturari cu dragoste de patrie şi neam colin
dau plaiurile româneşti, culegeau legende, basme şi poezii create de acel
genial poet anonim - poporul român.
Sub plaiurile Carpaţilor s-a creat "Mioriţa", de sub teascurile tipar
niţelor se scoteau cărţi a căror menire era aceea de a lumina poporul.
In cetatea de scaun a Moldovei s-a tipărit in 1 643 "Cartea românească
de învăţătură", aici s-au plămădit atitea idei nobile, au trăit şi au scris
"oameni care au fost ascultaţi de o ţară şi de un timp".
Toate aceste valori spirituale, autentice mărturii care atestă că lo
cuim pe aceste meleaguri de peste două mii de ani, trebuiau adunate şf
păstrate in muzee, sp1·e a arăta urmaşilor urmaşilor noştri trecutul de
glorie, cartea vremii in care sint scrise cu litere de aur atitea fapte
măreţe.
In 1 834, la Iaşi, ia fiinţă Muzeul Academiei, primul muzeu din ţară,
inaugurat la 4 februarie in casele lui Al. Balş din strada Podul Verde.
Mari cărturari ca Gh. Asachi, T. T. Burada, A. D. Xenopol depun eforwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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turi pentru a crea in oraşul celor şapte coline o instituţie a cărei menire
să fie aceea de a aduna şi păstra mărturiile trecutului nostru. Tncercă
rile lor au rămas fără rezultat, ele fiind consemnate doar de arhivele
din acele timpuri. In 1897, profesorul Teohari Antonescu face demersuri
pe lîngă autorităţile vremii pentru înfiinţarea unui muzeu de istorie şi
etnografie, propunere care n-a putut fi realizată.
Dttpă Muzeul Academiei, care de fapt era Muzeul de istorie natu
rală, in 1860 se deschide Pinacoteca Naţională, opera unor tineri talen
taţi, pătrunşi de un fie1·binte patriotism, care s-a'lL bucurat de sprijinul
domnitorului Al. 1. Cuza şi a ministrului de atunci Mihail Kogălniceanu
Documentele vremii scot la iveală mărturii grăitoa1·e privitoare la
condiţiile grele in care şi-au desfăşurat activitatea aceste două instituţii.
Cu toate aceste greutăţi, oameni cu dragoste faţă de conwrile creat':!
de-a lungul secolelor de poporul român, s-au străduit pentru stringe1·ea
unor fonduri, făceau apel la diferiţi colectionari de a dărui diferite piese
ca manuscrise, cărţi vechi, hrisoave, vase ş.a. care să fie adunate şi
expu se într-un muzeu.
.
In istoria muzeografiei ieşene va rămîne mereu inscris la loc de
cinste numele inginerului V. Hălăceanu care a depus multl' eforturi pen
tru {nfiinţarea în cetatea de scaun a unui Muzeu etnogmfic al Moldovei
El a adunat multe piese şi adeseori spunea că "aş muri dacă mi s-ar
pierde muzeul". Multe din obiectele strinse de acest pasionat muzeograj
s-au pierdut în timpul primului război, iar cele care au rămas au intrat
in colecţiile muzeului municipal care a fost înfiinţat în 1920 de către
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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praf. Gh. Ghibănescu, praf. M. Costăchescu, Sever Zotta, N. A. Bogdan
# O. Tafralt.
Eforturile acestor cărturari de a înfiinţa la Iaşi muzee cu diferite
profiluri au rămas fără rezultat. Ideile lor au fost preluate şi amplificate
în anii lwminoşi ai socia;lismului, cînd sub corulucerea înţeleaptă a parti
dului nostru şi pe linw valorificării a tot ceea ce e progresist in trecutul
nostru s-au realizat măreţe infăptuiri la care nici n-au visat marii noştri
înaintaşi.
Astăzi, oraşul laşi se mîndreşte cu cele 13 muzee de prestigiu inter
naţional, în care sînt expuse şi păstrate zeci de mii de piese originale,
mărturii grăitoare ale talentului uimitor cu care este dotat poporul ro
mân. Cine lecturează chiar în grabă cărţile de impresit, găseşte scrise
de către mari personalităţi de pe glob cuvinte de acest fel : "Minunat ! ..
Poporul român are cu ce se mîndri".
Astăzi muzeul nu mai este o instituţie care adună nişte piese, peste
care anii cerneau cu necruţare colbul uitării, ci e o înaltă şcoală de edu
caţie a maselor de vizitatori. Locul vechilor muzee de mixtum composi
tum a fost luat de instituţii de mare prestigiu, a căror menire este îna
inte de toate de a face educaţie, de a înnobilla omul, de a-l inspira
spre noi fapte măreţe. Prrin muzeu înţelegem un autentic fragment din
istoria, cultura şi civilizaţia poporului nostru, el este o punte trainică
intre trecut şi viitor, o făclie care luminind pragul acestui tumultuo.�
prezent, ne arată cu acte autentice pe care nimeni nu le mai poate con
testa, cine am fost, cine sîntem şi cine vom fi, ne deschide o minunată
perspectivă spre viitorul de aur spre care ne îndreptăm sub conducerea
clarvăzătoare a partidului nostru.
Anii vor curge unul după altul pe matca vremii, dar în cartea de
aur a istoriei noastre vor rămîne neşterse măsurile luate de partidul şi
statul nostru pentru a făuri aceste instituţii de cultură care să-l slu
Jească pe omul muncii, să-i creeze o recreaţie activă, instructivă, in
această epocă cind "civilizaţia imaginii" joacă un rol tot mai important
in viaţa noastră.
Dacă în trecut cele cîteva muzee ieşene nu aveau un spaţiu adecvat,
mobilierul necesar, astăzi în impunătorul Palat al culturii sint deschise
Muzeul_ ejnografic al Moldovei,
pentru public 4 muzee : Muz�ul de art
Muzeul de istorie a Molaovei şi Muzeu poTilehnic.
La acestea se- maf adauga o noul! salba ae··m.uzee şi case memoriale
ca: Muzeul Unirii, Casa Dosoftei, C_q_�emorialq ».Vasile Alecsandri"
di_r; _Mirce__şţl,
2ae1L �Ig_1! ··cre{111gi)�(, �_g. _Şon�J ..•,îW(����eanulr�
Casa memoria a .nOtilia Cazimi�". I'!J.Y?J:1Ul de istorie naturală.. Muzeul
ele literatură a Moldovei din Casa ·"Vasile Pogor" şi Casa memorială
:;Ilie Pintilie".
Succesele remarcabile obţinute de muzeele ieşene în anii socialis
mului ne umplu inimile de mindrie patriotică. Cifrele sint atît de grăi1 toare. Să le lăsăm să se înşire ca nişte versuri dintr-un sublim poem.
26 octombrie 1860 : In cetatea de scaun a Moldovei, se deschide
prima universitate din România. La aceeaşi dată, se inaugurează prima
Şcoală superioară de artă şi, afiliată ei, prima Pinacotecă, director fitnd
.
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Casa "V. Pogor", sediul Muzeului de literatură din Iaşi

numit Gheorghe Panaiteanu, cărturar remarcabil care a desfăşurat o
muncă neobosită pentru organizarea şi îmbogăţirea colecţiilar acestui
muzeu. Drumul parcurs de acest muzeu pînă in anii socialismului a fost
plin de greutăţi. In anul 1955, Muzeul de artă este instalat in Palatul
culturii, alocindu-i-se fonduri sporite pentru expoziţia de bază şi achizi
tionarea unor noi valori. Dacă la început Pinacoteca ieşeană avea in pa
trimoniul său un număr de 65 de lucrări, astăzi sînt peste 3.500 opere
de artă, care sint expuse după criterii ştiinţifice în 16 săli şi un hol,
oglindind drumul parcurs de arta românească începînd cu secolul XIX şi
pînă in zilele noastre. Sectorul de artă universală cuprinde lucrări de
diferite genuri din secolele XVI-XIX.
Anul 1943. La Iaşi a fost înfiinţat Muzeul etnografic al Moldov!!J
'
care avea in patrimoniul său un număr de 477 obiecte provenite din
diferite donaţii. Şi acest muzeu s-a dezvoltat in mod âeosebit în anii
socialismului, cînd i s-a repartizat un spaţiu de 1 0 săli în Palatul culturii.
Vizitatorii care trec pragul Muzeului etnografic găsesc în expoziţia de
bază obiecte de artă populară care oglindesc procesu.l dezvoltării istorice,
cultura materială şi spirituală a locuitorilor de pe teritoriul Moldovei.
De la o zi la alta colecţiile muzeului se îmbogăţesc cu noi valori care
sînt prezentate publicului în expoziţii temporale ce se organizează în laşi
ţ:i în alte localităţi din ţară şi de peste hotare. Dacă la început zest1·ea
acestui muzeu încăpea în cîteva lăzi, astăzi în expoziţia de bază şi depo
zite sînt peste 8.000 de piese ce sînt păstrate cu mare grijă.
Un loc aparte-Printre muzeele cu astfel de profil din ţară şi chiar
din lume îl ocupă secţia de instalaţii tehnice populare care îi uimeşte pe
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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vizitatori, datorită pieselor expuse, care reliefează cu pregnanţă inventi
vitatea, spiritul practic, bunul gust, calităţi cu care este dotat poporul
nostru.
Anul 1957. In Palatul culturii s-a inaugurat prima secţie a Muzeului
de jştq_rje Cl_ Moldovei,_ cuprinzind piese originale din paleoltttc·şt-=purzr-
în epoca fierulîif.li1' 1960 s-a deschis expoziţia sectoarelor geto-dacic,
sclavagist, inceputurile feudalismului, feudalismul timpuriu şi dezvoltat,
pînă in secolul al XVI-lea, iar în 1964 a fost amenajată expoziţia secto
rului feudal.
Din anul 1967 s-a trecut la o nouă organizare a Muzeului de istorie,
miiri.ndu-se spaţiul pentru expoziţia de bază, exponatele fiind acum pre
zentate intr-o nouă formă tehnico-muzeistică, ceea ce face ca fiecare
piesă să fie cît mai mult pusă în 1'aloare. In cele 20 săli şi un hol din
Palat sint expuse mii de piese: nl>iecte, documente originale, care ilus
trează momentele principale din zbuciumata istorie a Ţărif MoldotJei,
creaţia materială şi spirituală a locuitorilor de pe aceste mănoase me
leaguri. Pentru miile de vizitatori, acest muzeu este o carte de istorie
din care tineri şi virstnici pot să cunoască trecutul glorios al acestui
pămînt, prezentul şi viitorul de aur al patriei noastre. Exponatele - de
la strălucita ceramică de Cucuteni şi pînă la macheta modernei uzine din
anii noştri - produc o deosebită impresie, reliefind pregnant continui
tatea poporului romdn în acest spaţiu carpato-dunărean, lupta dusă de
.c;ecole pentru păstrarea independenţei şi a fiinţei sale naţionale.
Tot fn Palatul culturlt se află şi ,Muzeul politehnic cu cele două sec
tit: de Inregistrare şi redare a sunetului - unlca tn ţara noastră - şi
de Energetică, muzeu care stfrneşte un deosebit interes printre vizitatori.
laşi, strada Lăpuşneanu nr. 14. Aici, se află o clădire cu un stil arhi
tectonic caracteristic secolului al XIX-lea, cu balcoane şi frontoane ma
festuoase care, după Unirea Principatelor Române a fost reşedinţa dom
nitorului Al. 1. Cut:a pînă in anlll 1862. Cu prilejul sărbătoririi unui t'eac
de la măreţul eveniment, s-a organizat aici 1\fuzetll UniriiL...u
. nde sînt
expuse piese de o mare 1'aloare, care ilustreaz'lt procesul istoric de con
stituire a statului naţional român. Sutele de mii de 1'izitatori care au
păşit pragul acestui lăcaş sfînt s-au oprit cu emotie şi sfială în fata do
cumentelor, s-au plecat cu pietate in faţa celor care au ctitorit România
modernă, căci acest muzeu, a devenit în anii noştri ..o carte de căpătîi
a neamului".
laşi. Oricine promt..,.: t•llmele acestui oraş in faţă îi apar monu
mentele lui, străzrile, vechi pe unde şi-au purtat paşii Al. 1. Cuza, M. Ko
gălniceanu, Eminescu, Alecsandri, Creangă, Iorga, Sadoveanu. Cu ospi
talitatea caracteristică moldovenilor, cu nostalgie in graiul lor domol,
ieşenii le spun celor care ne vizitează oraşul: "lată, aici, s-a tipărit "Car
tea românească de învăţătură", alături e ,,Casa Dosoftei", acolo a locuit
Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, aici s-a jucat întîia dat<i.
Hora Unirii, la şcoliţa din Păcurari, a fost institutor marele Creangă, sus
in Dealul Copoului a locuit cel mai mare scriitor al vremurilor noastre,
Mihail Sadoveanu, acolo, in Bucşinescu, e Casa Ottltel Cazimir. Sint
__
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locuri, amintiri scumpe care evocă un trecut de glorie. Pentru punerea
în valoare a acestor monumente, în anii noştri s-au alocat, ca niciodată
în istoria patriei, fonduri importante.
August 1968. La Iaşi, pe lîngă Muzeul de istorie se înfiinţează o
secţie de literatură. Primul 'Clocument a! acestui muzeu a fost o adresă
prin care se aprobă ca în Casa "Vasile Pogor" să se organizeze un muzeu
cu profil literar. Cîţiva muzeografi i eşeni au trecut la lucru, primul obiec
tiv fiind adunarea pieselor necesare expoziţiei de bază. Şi roadele au
început să se arate.
August 1970: Se deschide la laşi "Casa Dosoftei" , unde s- a orga
nizat secţia de literatură română veche. In acest vechi lăcaş de c-..tltură
românească sint acum prezentate multe exponate cu valoare de unicat.

Casa

Dosoftel din Iaşi

In vitrinele muzeului se află un manuscris slavon din secolul al XIV-lea ,
cel mai vechi m.anuscris românesc datat, "Apostolul" copiat de popa
Bratu din Braşov, la anul 1560, "Psaltirea slavonă" tipărită .efe Coresi
(sau Lorinţ) în 1578-1580 ş.a.
Inceputul tiparului în Tara Românească şi Transilvania este ilustrat
cu tipărituri ra1·e din perioada lui Macarie ("Li turghirierul" 1508), Coresi
("Triod" din 1578) ş.a. Pentru epooo de mare inflorire culturală din
Moldova sint prezentate vizitatorului "Cartea românească de învăţătură"
(1643), PravUa lui Vasile Lupu (1646), un loc aparte acord!ndu-se şi tipă
riturilor ce au fost scoase de mitropolitul Dosoftei : "Psaltirea în versuri"
şi "Acatistul Precistei" (Uniew 1673), "Dumnezeiască liturghie" (1679),
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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"Psaltirea de-nţeles" (laşi, 1680) ebc. De asem.enea, sînt prezentate ma 
nuscrisele unor cărţi populare de mare circulaţie ("Alexandria", "Esopia",
"Halima", "Varlaam şi Ioasaj"), cărţi didactice, calendare, lucrări ştiin
ţifice, prinnele traduceri de rom.ane.
Camera de la etaj a fost destinată istoriografiei din Moldova. Aici
sînt expuse alături de cea mai veche copie a cronicii lui Grigore Ureche,
letopiseţe, cronografe, documente şi manuscrise ale marilor cărturari uma
nişti Miron Costin, Dimitrie Cantemir şi Ion Necul.ce.
Reconsbituită în anii noştri, Casa Dosoftei se numără astăzi printre
muzeele de prestigiu ale ţării. Zidurile vechi parcă mai murmură şi acum
psalmii de peste veacuri cu incantaţii de autentică artă, cuvintele cro
nicarului "Cau,tă-te dară, acu, cetitorule, ca într-o oglindă şi te priveşte
de unde eşti, lepădînd de la tine toate celelalte basne cite unii au în
semnat de tine, de neştiinţă rătăci+i, alţii de zaviste, ... alţii din buiguite
scornituri şi deşarte"... ne umplu sufletele de mindrie patriotică, iar do
cumentele adunate aici ca un buchet de flori rare scot in evidenţă inte
ligenţa, talentul şi hărnicia unui popor cu sufletul minunat.
August 1970: Numai la trei zile după deschiderea "Casei Dosoftei"
la Iaşi s-a pus în circuitul muzeistic un nou obiectiv: Vila Sonet "Mihai
Codreanu". Cadrul int-im, autenticitatea în reconstituirea interiorului îţi
lasă impresia că poetul e undeva plecat prin oraş. Vizitatorii găsesc aşe-

Muzeul memorial Vila sonet "Mihai Codrearw"
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zate la locul lor toate obiectele ce i-au aparţinut marelui sonetist. La
biroul de lucru, alături de scrisorile primite de la confraţi se află con
deiul, cărţile poetului, în dormitor sînt aşezate pe o mesuţă cupe de
cristal, pipe, în sufragerie masa stă şi acum întinsă, încît atunci cind
sună clopoţelul de la intrare, parcă te aştepţi ca în prag să apară Mihail
Sadoveanu, sau Ionel Teodoreanu, sau Otilia Cazimir.
funie 1972. In strada Bucşinescu s-a deschis Casa memorială "Otilia
Cazimir". Ace.st muzeu, împreună cu "Vila Sonet" constituie un pios
omagiu adus scriitorilor din cercul "Vieţii Rornâneşti". Vizitatorul care a
sosit la laşi şi se îndreaptă spre casa Otiliei Cazimir trece pe "Uliţa
copilăriei- ", prin cartierul unde au copilărit Ionel şi Al. O. Teodoreanu.
Aici se află mahalaua lui Barbu Lăutaru, Biserica Zlataust, casa unde
in tinerete a locuit scriitorul D. D. Pătrăşcanu, pe aici a trecut ca un
chiriaş trecător G. Topîrceanu. Cartierul are o profundă rezonanţă isto
'lică, iar căsuţa din Bucşinescu, astăzi muzeu, are o valoare deosebită
căci ea reprezintă nu numai o personalitate, ci o întreagă epocă de aur
a literaturii ramâneşti.
Să urcăm domol spre Copou. Mai sus de Biblioteca centrală univer
sitară care poartă astăzi numele celui pe care "Dumnezeul geniului l-a
so�bit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar",
se află o casă in două rinduri, cu un parc cu arbori seculari. E casa lui
Vasile Pogor, locu.l .-de întîlnire al scriitorilor junim"işti. Aici, mărturiseşte
Iacob Negruzzi "se făcuse obiceiul ca duminica după sfîrşitul prelegerii
Maiorescu, Rosetti, Carp, eu şi Pogor să ne adunăm 'a acesta din urmă
pentru a discuta asupra obiectului prelegerii ce se ţinuse. Era o mare
plăcere pentru noi orele acestea petrecute în discuţii filozofice şi li-terare."
In această casă a fost găzduit Mihai Eminescu, pe aici au trecut Alecsandri,
Creangă, Caragiale, Slavici şi alţi mari scriitori ai acestui popor. Trans
formarea casei "V. Pogor" intr-un muzeu al scrisului ramdnesc constituie
un pios omagiu adus marilor noştri înaintaşi. Astăzi în cele 14 camere
in care sint reprezentate rnuzeistic epocile modernă şi contemporană
vizitatorii găsesc expuse mii de piese de o mare valoare. La etaj, se află
salonul unde se ţineau şedinţele Juninnii. Peste tot este prezentat mobilier
de epocă, scaune, oglinzi, canapele, vase şi bibelouri, perne aruncate la
întîmplare, semn că Pogor e pus iar pe glume. Un alt punct de atracţie
il constituie redacţia Vieţii Homâneşti. La masa umbrelor stau aşezaţi ca
in timpul şedinţelor scriitorii ieşeni din cenaclul "vieţist".
Oameni, locuri, amintiri, scumpe amintir·i.
Cu sufletele troienite de frumuseţi rare să urcăm mai departe spre
Copou. Aici se aflcl Teittl lui Eminescu, la dreapta în cartierul Ţicăului
e Bojdeuca unde Ion Creangă a trăit şi a scris geniala operă. Aici un
timp a locuit şi Eminescu. Din cerdac, într-un amurg de sară, să privim
spre dealul Şoroga1'ilor şi să ascultăm în linişte sublimele versuri :
Sara pe deal buciumul sună cu jale
Turrnele-l urc, stelele scapară-n cale ...
Vin acum în această Bojdeucă mii de vizif!atori, pioneri şi şcolari,
tineri şi vîrstnici care caută cu atenţie locurile unde au stat cei doi
buni prieteni, Erninescu şi Creangă.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

16

ION ARHIP

La M irceş t i se află deschisă pentru public Casa memorială "Vasile
Alecsandri". ln locu l unde "acel rege al poez iei veşnic tînăr şi ferice" a
scris "Pastelurlle" se află muzeul memorial care constituie un amagiu
închinat marelui scriitor.
La această salbă de muzee şi monumente în anii ca1·e vin vor fi puse
în circuit alte noi unităţi. In casa "V. A lecsand ri " din Iaşi se va organiza
Muzeul teatrului din Moldova. Şi aici vor fi expuse mii de piese originale
ăe mare-viilOâre, -ciiferiteObfecte ce au aparţinut unor mari personalităţi
ale scenei ieşene.
Cu prileju l comenwrării a 100 de ani de la moartea primului domni
tor al Principatelo1· Unite, la Iaşi se va des chid e _Qs!§_eţ memoriaJii
.,M. Kogălnicean� iar la Uuginoasa vaji mt_�jn,_ţiJ"SYitt!!_ELŢistrc?�t_t�l
dom!!l!SC. In deal ul Copoufui-se-va.---creschide - Casa. memamlg .uMihail
S'a:ăov�f!_nu", va fi creată rezervaţia arheologice! a curţii domneşti de lin.gă
Palatul Culturii. Prin deschiderea acestor obiective, ora şu l laşi va deveni
__

unul din cele mai importante centre muzeistice ale ţării, o adevărată
cetate a culturii, aducîndu-şi din plin contribuţia la creşterea tinerei ge
neraţii in spiritul dragostei faţă de patrie şi popor.
Paralel cu această muncă de organizare s-au obţinut şi se obţin
intportante succese în depistarea, achiziţionarea unor noi valori nwzeistice
Cît e va cifre sînt edificatoa1·e. In prezent, zestrea muzeelor ieşene se ridică
la zeci de mii de piese, tezaure de o mare valoare . Num.ai în ultimii doi
ani au fost achiziţionate circa 20.000 de obiecte, manuscrise, documente
etc., care au îmbogăţit colecţiile, în acest fel fiind sal vate de la înstrăina re
sau distrugere atîtea valori cu care poporul nostr u se poate azi ntîndri.
Alocarea de fondw·i sporite, crearea unor cond iţii optime de muncă pen
tru cercetătorii din muzee, iată numai o parte din fac torii importanţi care
au contribuit la avintul activităţii de cercetare ştiinţifică. Comunicările
la sesiun ile pe ţară ale muzeelor, lucrările publicate în diferite reviste
de special ita t e, ghidurile de popul arizare au ridicat prestiglul col ectivul u i
nostru. La îndemîna cercet ător ilo r muzeografi stau astăzi mul tipl e posibi
lităţi de a contribui la educarea oame nilor muncii : de la ghidajul în
expoziţia de bază, la expunerile ciclice diferenţiate in raport cu virsta,
de la mica publicaţie de popularizare şi pînă la monografia cu sute de
pagini, iată numai o parte din mijloacele prin care muzeele ieşene îşi
exercită influenţa. Să apelăm iar la cîteva cifre. Dacă în anul 1958
muz eele ieşene aveau un singur ghid de popularizare, treptat s-a realizat
o gamă de tipărituri, astăzi pe întregul Complex muzeis.tic sint tipărite
peste 60 de titluri ca : pliante, cataloage, ghiduri, monografii care fac
cunoscut marelui public valorile ce se află in muzeele Iaşului. Din anul
1970, se tipăreşte în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei publicaţia
"Cercetări istorice" care stringe în paginile ei cele mai valoroase lucrări
ale muzeografilor ieşeni şi ale unor personaLităţi ştiinţifice din laşi şi din
ţară. Succesul de care s-a bucurat publicaţia chiar de Za primul număr,
reliefează posibilităţile ştiinţifice pe care le au colectivele de cercetători
din Complexul muzeistic Iaşi.
In mwnca de educare a maselor, un rol important il au şi expoziţiile
temporare care fiind adeseori însoţite de e;rpuneri la un inalt ni vel, ţinute
_
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specialiştii noştri, de critici de artă, oameni de cultură, au atras mii

de vizitatori oferind prilejul unor antrenonte schimburi de experienţă

şi discuţii efervescente in jurul unor probleme, polarizind mereu atenţia
publicului către muzee. In perioada anUor 1955-1972 s-au organizat la
sediu şi in alte localităţi din ţară şi străinătate peste 200 de expoziţii,
muzeele Iaşului devenind o prezenţă activă în viaţa cultural-artistică a
oraşului şi a patriei.
Succese 1·emarcabile s-au obţinut şi in activitatea desfăşurată in
afara instituţiei. In şcoli, facultăţi, fabrici sînt prezentate de către muzeo
grafi cicluri de expuneri pe teme ca "Valori culturale ale Iaşului", "Mari
muzee -din ţară şi străinătate", "Monumente ale oraşului Iaşi", s-au orga
nizat interesante simpozioane ca: "Muzeul - o şcoală de educaţie so
cialistă", întîlniri cu personalităţi ştiinţifice elin ţară şi străinătate care
au at,ut rolul de a elucida unele probleme legate de activitatea muzeelor.
Ca urmare a acestor acţiuni, de la an la an muzeele ieşene au
cunoscut un mare aflux de vizitatori. Dacă in 1936 un ziar din laşi
consemna faptul că Pinacoteca a fost vizitată în timp de un an de 1.000
de persoane, în anul 1971 Muzeul de artă din Iaşi a înregistrat un număr
de pes t e 120.000 de vizitatori, iar in trimestrele I şi II din 1972 au trecut
pragul muzeelor din Iaşi peste 60.000 de cetăţeni. Datele sînt pline de
semnificaţie, ele fiind cel mai fidel seismograf care arată cît de mult a
crescut interesul oamenilor muncii pentru a cunoaşte paginile de glorie
din istoria, cultura şi civilizaţia poporului român.
Realizările minunate obţinute de muzeele ieşene sînt rodul politicii
înţelepte a partidului şi statului nostru. Cuvintele secretarului general
care ne îndeamnă "să preţuim figurile luminoase, progresiste ale poporu
lui nostru, eroismul maselor largi populare", sînt pentru noi cei care ne
străduim să păstrăm tezaurele create de-a lungul secolelor de bunii şi
străbunii noştri un imbold şi un nobil crez.
La cea de a XXV-a aniversare a Republicii, ca un pios omagiu,
muzeografii ieşeni aduc acest buchet de realizări în dar partidului iubU,
patriei noastre socialiste, poporului care ne-a crescut şi ne-a învăţat să
ne iubim, pînă la sacrificiu pămîntul nostru româ11.esc.
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