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PAGINI DIN TRECUTUL MUZEOGRAFIEI IEŞENE
D. IVANESCU

In:cercări'le făJCute de animatorii ieşeni , din domeniile culturii, artei

de organ izare în oopilta1a Moldove i a unor muzee, s-au sol dat
realizări valoroas·e 1, mai mult sau mai puţin de durată , ce au dc
monstnat necesiftatea .unor astlfel de ilfilSoti.tuţii care să stnÎlngă şi să expună
preţioasele realizări a1e înaintaşilor. Dooumentele din arhive vor.besc de
saJcri-.fictile făoutte de acei oare, •cu mooeSite mij�oaoe mcwtmaJe, au pus
bazele muzcisticii ieşene . Uruul dintre a�eşt� a a fost .şi profesorul de
şi ştiinţei,
ou

arheologie

Teohari Antonescu de l a

Universitatea din Iaşi .

Conşliont de faptul că &tru.d�ul istori-ci ruu se poa1.e face fă ră existenţa
ma.teria'luLui diOOI.Lmentar na:esar, el .propune, in 1 897, infJinţ.a.rea, pe lmgă
UnivernHJate.>a icşeană, a unui muzeu istoric şi etruogna!filc 2 a cărui impor
tanţă naţiona� ă atr m fost de neoontesotat. Zece ooi mai tîi"Ziu, în octombrie

1 907, profesoflul i('!Şcan va rolid1ta d in nou sprijoinu.l f.aaultăţii de Li.tere
pentru organizarea muzeu:llui Un.ivell'Sităţi.i, albit de necesar la i nstru i rea
studenţli:lm şi a că�ui rea 1iz.are ar fi îniS€1llmat un important act cultura l
îin

via:ţa oreşului Iaşi 3•
O iniţi•atwă asemălnărtloare se datorează ingin e rulu i Virgil Hălăceanu
a cărui dorinţă era de a înfăptui un muzeu ruaţi'Onal eotnogralfic all MoMo
vei . In acest .sens, la 22 februarie 191 2, el se adresearză P rimăriei munici

piwui laşi petnJtru

a sprijini

orgBI11.drzarea şi

subvenţionarea

viirtorului

1 N. A. Bogdan, Societatea medico-naturalistă şi Muzeul istorico-natural din
Iasi, Iaşi, 1919 ; O. Tafrali, Istoricul înfiinţării Muzeului de antichităţi din Iaşi,
" A rta şi arheologia", fasc. 9-10, 1 933-1934, Iaşi, 1 933, p. 52�1 ; Ibidem, Anti
chftăţi de la Cucuteni şi Muzeul de antichitliţf dtn laşi, "Arta şi arheologia", fasc.

9-10,
1 9 33-1934,
lafii,
1 933,
p.
62-63;
"Ioan
Neculoe",
fasc.
1-9,
Iaşi,
1921-1933, (partea administrativă) ; 1. Grigoriu, Din istoricul muzeisticfi ieşene,
"Cercetări istorice", Iaşi, 1 970, p. 9-20 ; Em. Diaconescu, Tradiţii ale muzeisticii
ieşene, "Cercetări istorice", Iaşi, 1 971, p. 1 9-42.

2 Arh. St. Iaşi, fond Facultatea de Litere Iaşi, dosar 892, f. 4 1 , 5 1 .

3

Ibidem,

dosar

90 6 ,

f.

156.
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muzeu, prin donarea unor pietre cu inscripţii vechi şi cartea familiei
Ro�u, arftla.te în posesia Prim ă l'iei precum şi prin deschiden�a unor
lislle • de subsicri1pţii. Ult'edor comitetul muzeului, din oare făce a parte
Ln. ca1i·mte de viceprcşroi.nte isotorioul A.D. Xei110!p0l, cerea, la 5 martie
1912, faculltăţii de Utere, "antichitătile provenf..te din săpăturUe de la
Cucuteni" 5 care urmau a fi expuse conform indioaţiil or ş.tii•nţifice ale
pl"dfesof'u'loui de arheologie Octav Erbiccanu. De-şi iniţial f.aoultaite.a de
Litere a aprobat doleBlllta comitetului muzeuilui etnog.rafic a l Moldovei,
.împrumUJtul pieselor se .tărăgănează. La 13 ma:i 1912, în rprl"'ajma dezve
li rii statuii lui Cuza Vodă, cu care ocazie Muzeul dorea să deschidă o
eXIpOZi ţi e, A.D. Xenopol se adresează din nou fooubtăt,ii pen.tJ."Iu a grăbi
împr umuwJ. pieselor promise ru a'bît mai mult cu cît eXIpoziţi a ,.va fi
vizitată de atUa multime de lume, veţi face astfel un serviciu atit
muzeului pe cit şi Iaşului, românilor şi ştiinţei" 6
,

Cu puţin t im p inainte, la 16 apri l ie 1922, A D. Xenopol şi inginerul
Hălăceanu făt:uooră un apel asemănător Epitropiei generale a Cas-ed spita
lelor Sf. Spiridon din Iaşi, pooesoarea unui mar e nll.limăr de documente
veclli, ,publ iiOalte de Gh. G:hilbănesou, penrtr.u a imp:rumurba Muzeuiui o
parte din cle spl'e a f·i "expuse publicului ca acte vechi originale din

care reesă multe învăţăminte istorice utile celor doritori în cunoaşterea
trecutului nostru naţional" 7•
A.tnt F'aculltaltea cît şi Bpi.tmpia n-au dat ours apel uLui făcut de
Muzeu, efor!burille ingineruJui Hălăceanu, •ca .şi a celt>rlalţi membri din
Oomi1tet, s-au izbit, mn mod fr.etcv€1Ilit, de indi.Ifercnţa organelor locale a
căror sprij i n era mai mult decît ins,UJficieonJt perlitJru a p une bazele unui
!TlJUZeU •.
In 1916 o parte din obiectele arheologice obţLnute in urma săpăturilor
de la Cucuotooi, precum şi inscripţiăle, un număr de moner.ti, unele obiecte
vechi, etc., oare formau co lectiil-e Uni'Vers�tăţii, w fiOSit ad.u.naote de prin
:rubsolurile respe'Cti'Vei insti,tJuţii, de către. profeooru•l Orest Ta.t:rali, şi
depozi<tate Îlnltr-un lOCirl din s.tr. Pa.Jadi, in vederea d eoohi derii I..LIUli
mUZieu 9• Dartorită i.nlteresului m.am:fesrtalt de -prof€\SOl'llll ieşean lin scurt
timp numănl'l pieselor din oolecţirle oonsOOVQte de el cresc intr-•u.n ritm
rapid. Din cauza lipsei de spaţiu, •Şi in llii'IDEl unor sume acordate de
MiJni&teml artetlor, Muze'tl l de a.rutilohităţi diD l181Şi îşi mută sed iu l în str_

Calrol nr. 16 (aZJi 23 AuguSit). Ou .aooast ă ocazie direoto·ruJ, O. Tafrali.
soliciltă, la 14 iunie 192
. 3, Primăriei Iaşi subven.ţii:le

mu zeud!ui,

necesa:re

reorganizării

în miOd deosebit pent11u "numeroasele mulaje ce i-au sosit rh

� Ibidem, fond Primăria municipiului Iaşi, dosa1· 213/1 912, f. 1.

s Ibidem, fond FacultaJtea de litere Iaşi, dosar 913, vol. II, f. 145.
6 lbldem, f. 144 bis.

7 Ibidem, fond Epitropia generalA a Casei spitalelor Sf. Spirldon laşi, ciosa
741, r. 103.
a

Em. Diaconescu, op. cit., p. 33.

9 O. Tafrali, Istoricul înfiinţării Muzeului de antichit4ţi
arheologi.a�, fuse. 9-10, 1933-1934, Iaşi, 1 933, f. 52--5 3.
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la

Muzeul Luvrului din Paris", dar mai ales pentru că era
instituţie culturală care cinsteşte şi fnfrumuseţează Iaşii" 10•
ru l

"vorba

de o

�zarea unui muzeu .is'toriiC al oraşului a preotoUpalt şi .pe profeso
Gh. Gh ilbănesou care, impreut11ă ou Mihai Oostăcheoou , ounosoll'tul

cdi t.or de dOICUmenlte, Sever Zotlt:a, dirrotorul ArhiiVelllor Statul!ui din Iaoşi
şi N.A. Bogdan, llilu!l:oru� m�afied I�Hor, a in.fiintţat in 1 920 Muzeul
municipal. Majoritatea d OOllltel
lll.eilJ
or care a testă strădan.iăle aces·tor
căl'tu rari ·ca Iaşi i să aibă un muzeu ce să •CorespUI!lldă renumelui său
cu ltu ral, au tfost publicaote în buleltinul "Ioan Neculloe", parioo adminis
trativă , editat de organiza·tonii muiZ€'Ului. Dintre c�le ne publicate fac
parte şi cereri'le ·adTesate de către Gh . GhibăniE'OOU şi N.A. BogiClan, la 21
martie 1 92 1 , P·rumăried laşi, pe.nbru a pune la di:spoziţia muzeului do
cumentele Eforiei Iaşi, perioada 1832-1865, cărţile , mooi·toarele oficia:le,
biblioteca din sala Consiliului comunal, o serie de tablouri 1 1 şi sumele
12
n€Ce&a'l"e tipărddi bwleti.ruu1ui "Ioan NetauJICe14 •
La scurt timp după î,n.:fiinlţa:re murzeul 1posooa deja un bogat fond

de documente, hă�i, tahloul'i, cărţ.i, OOISitume, piese arileologice, etc. şi
reuşise să atr agă interesul UIO:or r€'IJlaroahiJi . oameni de ştiinţă 1 3• &te
grăiboare, in acest sens, scr1i5oo:rea trimlisă de la Paris, l!ui Gh . Glhibănescu ,
la 8 noiembrie 1924, de către Dan Bădărău. Ulrt.imul, în dorinţa de a con
tribui la îmbogăţirea ocestui foru:l, .propune rondueerii murzeuflui obţineree,
prin mijloacele sale personale, a unor obiecte de la generalul Berthelot, a
unor pLan'Ul'i şi fotografii pri·vind I'SIŞ ii în timpui .primul:ui război mondial,
de la ofiţerii misilulnii franJCeZe, ca şi de la CWlOSOll'ta ootriţă Maria
V€'n:tura oare în anii ră1Jboiu l'U i se aflase .în �itala Moldovei 14 •
De oce�laşi pJ:Ie!Sitilgiu, datorită v<rloroasel'or colaborări, se bucură publi 
caţia muzeului, lmlettiillU l "Ioan Nooulce", oare eme so lidtat şi pes1e
hotarele ţării ; o dovadă elocventă fiind, in acest sens, scrisoarea 15 din
19 martie 1928 a reprezentantului Universităţii din Budapesta, adresată
lui M. Costăchescu, care dorea să aibă toate numerele buletinului apă
rute în perioada 192 1-1928.
Una din impontanJtellc ill1i�iative aparţinînd comiitclulu'i este aoeea
semnată de Gh. Ghilbălnescu .pen.h'u înfiinţarea Cadastru lui istoric al ora
şulu i laşi. Preconizat Slub forma unu i birou oare ·t·rebu ia să a'C'threze in
cadrul Primăriei Iaşi e'l avea dfie'Pt sarcină S'tl'ingerea intregului material
dooumeonltatr .refur.'iotor }a con�tmcţiile o raş u l u i Iaşi ; fiecare stradă trebuia
să aibă o mapă cu documentele sale, pentru fiecare casă in parte.
La 12 iulie 193 1 Gh. Ghibănescu înaintează Primă riei Iaşi un memori u 1a
în care arăta în�Semnătatea i n;fi inţări i Cadas.tnului istoric pen1tru "trecutul
oraşelor noastre, dintre care I aşii , ca fostă capitală, ocupă lncttl întîi".
10

n
12

13
14

1S
16

Arh. St. Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 186/1923, f. 16.
Ibidem, dosar 266/1920, r. 20.
Ibidem, f. 25.
Em. Diru:oo esou� op. cit., p. 36.
Arh. St. Iaşi, colecţia .,Ghibănescu", nr. 1 19.
Ibidem, colecţia "M. Costăchescu", mapa 2, f. 26.
I bidem, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 6-7 v.
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Dar această iniţ1ati'VIă a că·I'Itumrului ieşean in s.lujha

"completării operii
culturale de cercetări istorice asupra trecutului IaşUor" 17 n-�B .a\'llltl ecoul
scontat, ba mai muJ!t ·Chiar Slllmeole a!lOIO&te muzeului municipal au fost
reduse de către prim ă ria oraşului, :chJI.Pă "OUJm se poate vedea din memoriul
lu i Gh. Gh'ilbănescu intocmit 1a 15 decembrie 1 9 3 1 .
I�ii, oraş cu l tu ral prin eJCcelenţă, a ·8Nill't 10 bogată tradiţie muzeis.tică,
documentele de faţă incercind doar să il'lliS�reZle UJne1e mome\llote din
această activi•balte-.

Cererea profesorului Teohari Antonescu, ad re
sată deoanului F1acu ltăVii de ·!Here şi filozofie, A. D. Xen.opol , privind
procuMrea unor o biecte ce vo r oonSititui baza unui muzeu.

1907 octombrie, laşi -

Domnule Decan,
Pe lîngă lista de cărţi aici alăturată, am onoare a vii ruga, să
interveniţi pe lîngii Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, sii ni
se acorde urmiitoarele sume : pentru cumpiirarea unui aparat de pro
iecţie absolut necesar pentru cursuri, suma de lei 960-1 000, şi a unui
aparat fotografic, deasemeni necesar la copierea imaginelor pentru
protecţii (in valoare de 600 mdrci) şi pentru ridicarea de fotografii ale
monumentelor naţionale şi a ruinelor riimase pe teritoriul patriei. tn
acelaşi timp vii rog, sii interveniţi a mf se acorda un fond de 20.000
lei pentru cumpărarea unor modelagii în gips, de pe sculpturile mai
caracteristice şi mai importante ale plasticet orientale, grece şi romane.
Aceste mulagti vor putea forma un fnceput de muzeu in Iaşi, fără
care nu e cu putinţ4 nici studiul, nici cunoaşterea artei vechi, aşa de
necesarii pentru completarea educaţiunii estetice a studenţilor şi în
general a acestei părţi a ţării noastre.
Primiţi, vii rog, Domnule Decan, asigurarea deosebitei mele con
sideraţiuni.

TEOHARI ANTONESCU
Arh. St.

Iaşi, fond Facultatea de litere şi filozofie Iaşi,

1 912 februarie 22, Iaşi -

156.

Cerere adresată Primăriei municipiului Iaşi

de către Muzeul naţional ai

subvenţionarea muzeului.

dosar 906, f.

Moldovei

pentru 1a

sprijini organizall'ea

şi

Domnule Primar,
VII rog cu onoare prin aceasta sii binevoiţi a dispune sii mi se
dea de Primdrie pentru Muzeul Naţional al Moldovei, careta cea veche
a Roznoviineştilor şi alte diferite lucruri vechi, pietre cu inscripţii
t•echi, etc. ce posedli Primliri4, pentru acest muzeu.

17

Ibidem, f. 8.
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2. Vd mai rugc1m sd binevoiţi a-mi permite s4 iau piatra cu in
scripţii de la fosta cişmea de pe zidul gtmnaziului Ştefan cel Mare
spre a o aşeza in acest muzeu.
Veţi contribui in acest mod la edificarea acestui aşezi1mint de
mare insemnătate pentru Moldova şi pentru Iaşi în special,
3. Vii mai rugăm in acelaşi timp a permite de a încredinţa citeva
liste de subscripţii ale muzeului la casieria comunală - serviciul con
tabilitate, administrativ şi in Cabinetul dvs. spre a ne da concurs î n
acest mod la adunarea fondurilor necesare instalaţiunii muzeului şi
dupd cum toate administraţiunile publice ne-au dat concursul lor nu
ne indoim că Primdria nu ne va: da pe al ei.
Primiţi vă rugăm asigurarea osebitei noastre consideraţiuni

Secretar general
Inginer V. HALACEANU
22 febr. 912 Iaşi
Arh. St. Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, dosar 213/1912, f. 1 .

1912 martie 5, Iaşi
Comitetul exeCUJtiv al Muzeului naţional etnogra
fic al Moldovei solilcilta Facultăţii de litere şi filozofie piesele provenite
jjn săpăturile efectua•te la Cucuteni pentru a fi e�puse in muzeu.
-



Domnule Decan,
In numele Comitetului executiv al Muzeului naţional etnografic

al Moldovei, avem onoare a vă ruga a încredinţa acestui muzeu anti

chitliţile ce posedaţi provenite din săpdturile de la Cucuteni. Aceste
antichitliţi se vor depune intr-o sală anumitd din acest muzeu la loc
de onoare. Dl. profesor Octav Erbiceanu, membru al acestui muzeu
le va aranja in mod şttinţificesc.
Aceste obiecte sint şi vor rămîne şi pe viitor proprietatea Facul
tăţii de litere din laşi, in depozitul permanent al Muzeului naţional
etnografic din Iaşi ,· muzeu menit a completa cunoştinţele ştiinţifice
ale studenţimii noastre !
Aducindu�vd mulţumirile noastre, vii rugăm a primi expresiunea
inaltei consideraţiuni ce vă purtlim.
A. D. XENOPOL
Secretar general
Inginer V. HALACEANU

Se autorizează mutarea sub supravegherea d-lui Octav Erblceanu,
care va avea şi cheia camerii unde vor fi aşezate obiectele.
P. Decan,
I. CARAGIANI
Arb. St. Iaşi, fond Facultatea de litere şi filozofie Iaşi, dosar 913, voi. 11,
!. 145.
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1 9 1 2 mai 13, Iaşi -'- In n�meole Muzeului naţi()I11Ql etnografic a l Moldo
ve i , A. D. Xenopal, solioită piesele provenite din săpăturNe aTheologice
de la Cucuteni.
·

Domnule Decan,
Vă rugăm

prin aceasta încă odată a ne incredinta în păstrarea.
naţional et nografic al Mold o t, e i obiectele arheologice # cele
provenite din săpăturile de la Cucuteni, iar dacă nu puteţi l ua această
hotărîre în mod defi nitiv, cel puţin sd bi ne t•oiţl a ni le da fn mod
provizor, spre a le aranja in sala de expoziţie din cetatea Golia in
care aranjăm toate obiectele ce vor figura în viitor in muzeul nostru ,
obligîndu-ne ca după serbările dezvelirii statuei lui Cuza Vodd să vi
le in.a.poiem după acelaşi i n ventar cu care le �·om· fi primit. D-nii ingi
Muzeului

ner V. Hălăceanu, profesor 11tanasiu şi Erbiceanu vor alege obiectele
destinate a fi expuse. Deoarece această expoziţie va fi t•izitatif de atîta
mulţime de lume, veţi face astfel un serviciu atît muzeului pe cît şi
Iaşului, românilor şi ştiinţei.
Primiţi asigurarea osebitei noastre consideraţiuni.
Preşedinte,

A. D. XENOPOL
Secretar general,
Ing. V. HALACEANU

13 mai 1912, Iaşi
Arh. St. Iaşr, !ond Facul tatea de litere şi filozofie, dosar 913, voi. II, f. 144 bis.

1 92 1 martie 2 1 , Iaşi

-

Memoriu al Muzeului Municipal din I8şi adresat

PrimăTiei Iaşi, privind m odul de orgail!i2lare a muzeului şi bibliotecii,
subvenţiile necesare etc.
Primăria Comunei Iaşi
Muzeul Municipal
Nr. 5
1921 martie 21

Domnule preşedinte,
Arem onuare a vă prezenta un proiect de b uget al M uzeul u i
municipal, C l' am intocmit pentru anul financiar 1920-1921, şi vă ru
gi1m, ca d u pă cercetarea lui, sd binevoiţi a-i da cuvenita aproba rl' .
Totoda tă, v<l mai rugdm siJ binevoiţi a da ordin ca, imediat ce
votn intTa în posesiunea localului destinat Muzeului atît dl. arhirar
şef a� Primifriei, cU şi cU. intendent al palatului comunal, să ne e l i 
bereze ş i puie l a dispoziţie vechea arhivă a Eforiei comunale de la
1832 la 1865, cum şi orice volume de cilrţi sau monttoare ar avea in
păstrare, pînii la data de 1884, biblioteca din sala Consiliului comu
nal şi alte cdrţi ce n-ar mai fi necesare In unele din cancelariile Pri
mdriei ; tablourile care nu se referi! la primarii sau suverctnif ţ4rii, şi
deosebite o biecte relative la echipajele regale, afliltoare fn magazia
comunei, m o b ilier declasat, scinduri şt leaţuri ce s-ar putea utiliza
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pentru rAfturi, etc. şf la toate acestea se VOT dresa inventarii speciale
ce vor fi contrasemnate de predare şi primire.
Asemenea vii rugiim a da ordin ca la timp Serviciul curiiţeniei
strifzilor să pute la dispoziţie necesarele mijloace de transport.
Vicepreşedinte,

Preşedinte,
GH. GHIB ANESCU

N. A. BOGDAN

1\ l'h. St. Iaşi, fond Primăria munlclplului Iaşi, dosar 266/ 1 920, r. 2G.

1 92 1 martie 22, laşi

-

Cerere adresată Primăriei Iaşi de către Muzeul

municipal privind banii necesari organizării muzeului şi tipăritii buleti 

nului "Ioan Ne-culce".

Primăria comunei Iaşi
1\luzc•ul Municipal
Nr. 6
1921 martie 22

Domnule preşedinte,
Trebuind să angajllm atit luCTiirile de amenajare ale localului des
tinat pentru Muzeu, in curtea bisericii GoZia, cft şi imprimarea bule
tinului, avem onoare a vei ruga sd dispuneţi mandatarea unui nou
acont de 30.000 lei din § ce aţi destfncat pentru muzeu in sum4 de
1 00.000 Zel.

Mandatarea rog să se facă pe numele d-Zui N. A. Bogdan, t•icepre
şedinte şi casier al Muzeului.
Preşedinte,
GH.

Secretar,

GHIBANESCU

M.

COST A CHESCU

Arh. St. Iaşi, Cond Primăria municipiului laşi, dosar 266/1920, C. 25.

1 923 iun.ie 1 1 , Iaşi
Cererea Muzeului de antichi.tăţi din Iaşi, director
O. Tafrali, adr€.'5ată Primăriei, privind acordarea unor sume de bani ne
-

cesare reorga:nizării muzeului.
Domnule preşedinte,
Muzeul de antichităţi din laşi, de curind mutat în noul siiu local
din str. Carol nr. 16, are de intimpinat foarte multe cheltuieli cu
transformarea unor atenanse în silli de expoziţie, cu facerea de pie
destal e pentru numeroasele mulaje ce i-au sosit de la Muzeul Lut•ru·
lui din Paris, cu construirea de dulapuri, etc.
Fiind t•orba de o instituţie culturală, care cinsteşte ş i înfrumu
seţeazil Iaşii, t•ă -rog, domnule preşedinte, a ne da şi nouă sprijinul
Dvs., acordindu-ne o sumlf de bani, pe care o veţi crede de cuviinţă,
şi care t•a fi primul ajutor ce ne t•ine de la comuna Iaşi.
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Primiţi, vii rog, domnule preşedinte asigurarea
stime.

deosebitei melt'

D i r e c t o r,
Prof.

O.

TAFRALI

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 186/1923, f. 16.

1 924 noiembde 8, Paris - Scrisoa,rea lui Dan Bădărău, adresată lui
Gheorgh e Ghibănescu, pre�irlltele Muzeului m unicipal, prin oare oferă
sprijinul său la îmbogăţirea muzeului ou piese v�loroase şi rarisime.
Paris, 8 noiembrie 1 924
Iubite domnule Ghibănescu,
De azi fntr-o lunil mll intorc în Iaşi cu titlul definitiv şi cum
privesc cu toată simpatia dezvoltarea Muzeului comunal aş dori să
string cîteva lucruşoare pentru acest muzeu, rugind spre exemplu pe
generalul Berthelot şi pe Mărioara Ventura sil doneze cîte un obiect
familiar care le-a slujit in timpul şederii la noi ; in plus ştiu că mulţi
foşti ofiţeri din misiunea franceză posedă documente fotografice de
mare importanţă interesind Iaşul in timpul războiului şi cum fotogra
fierea la acea epocii era oprltil de autorttilţi, fmi inchipui că aceste
documente ar avea oarecare preţ şi prin raritatea lor. Dacii această
iniţiativil a mea ar suride diriguitortlor Muzeului comunal, aş dori să
am o scrisoare oficialii din partea muzeului, in limba franceză in care
aş fi autorizat sil mii prezint în numele acelei instituţii. Cum la 5 de
cembrie plec din Paris, se vede cii scrisoarea va trebui să-mi parvie
de urgenţii. Dacă aveţi sugestiuni sil-mi daţi fn vederea acestei colec·
ţionlfrt de lucruri, te rog sil rogi Comitetul să mi le expedieze odată
cu acreditorul. Bine înţeles că toate cheltuielile - de vor fi - de
transport, de reproducere, de fotografii, de corespondenţă, de achiziţii
mă vor privi pe mine.
Sper, iubite domnule Ghibănescu, că scrisoarea mea să te găseascli
în cea mai bună sănătate şi iti trimit sentimentele mele cele mai bune.
DAN HADARAU
4, rue Recamier - Paris
Arh. St. Iaşi, col<'Cţia ,.Ghibănescu", nr. 1 19.

1 928 martie 1 9, Budapesta - Scrisoarea reprezentantului Universităţii
din Budapesta, către Mi hai Costăchescu, pentru a achiziţiona buletinul
Muzeului municipal "Ioan Necu lce" .
Budapest, 1 9 mars 1 928
Monsieur,
1 925,

J'ai bien necessaire des annees d partir de 1921, 1922, 1923, 1924,
1 926, 1927, 1 928 du .,Buletinul Muzeului Municipal din Ia1i" au
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nom de Bibltotheca r. Sctent Universftatis Hung. A. Fundatore Petra Paz
mliny Nominatae.
cf Budapest IV, Ferenciek tere 5.
Je vous serais bien oblige si vous me faisiez savotr combien je
devrais vous compter d'avance pour obtenir cette collection.
Comme cette affaire est bien importante je t•ous prfe de vouloir
bien etre d mon afde que mon client recoit les annees manquantes.
Agreez, Monsieur mes salut ations e:r:presses.

Arh. St. Iaşi, colecţia ,.M. Costăchescu", mapa 2, f. 26.

Budapesta, 19 marrtie 1928

Domnule,
Imi este foarte necesar Buletinul Muzeului municipal din Iaşi, in
cepind cu anii 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, pentru Bi
blioteca r. Scient Untversitatt.s Hung. A Fundatore Petra Pdzmdny
Nominatae.
la Budapesta IV Ferenctek, nr. 5.
V-aş fi foarte o bligat dac4 mi-aţi comunica cit ar trebui sll plă·
tese inainte pentru a obţine aceast4 colecţie.
Cum această colecţie este foarte importantă vă rog si! binevotţt sil
mă ajutaţi pentru ca clientul meu s4 primească anii care fi lipsesc.
Primiţi, domnule, salutlfrile mele cele mai e:r:prese.

1 931 iulie 1 2, Iaşi

-

Memoriu intocmit de Gh. Ghibănesou, preşedintele

Muzeului Municipal, adresa't Primăriei Iaşi în vederea organizătii Cadas
trului istoric al Iaşilor.

Domnule Prtmar,
Muzeul Municipal Iaşi funcţioneaza de zece ani de zile pe baza
statutelor votate de Consiliul comunal Iaşi fn şedinţa de la 24 septem
brie 1920 (v. Ioan Neculce, I, 149).
Perioada de funcţionare a comitetului s-a fixat prin statute la
zece ani (art. 19, al. c) ; cum termenul s-a implinit de anul trecut,
membrii au hotlfrit ca acelaşi comitet slf continue a funcţiona şi fn
a doua perioadă de zece ani.
Cum insă dezvoltarea ce a luat publicaţiunea buletinului Muzeu
lui, şi anume Ioan Neculcc, care a ajuns la al 9-lea volum, lucrare care
a t1tras atenţiunea şi interesul lumii specialiste, a venit timpul ca pen
tru a 2-a perioadlf de zece ani să se dea o nouă dezvoltare activităţii
istorico-diplomatice interne a buletinului şi slf se lege mai strîns ra
porturile culturale dintre Primlfrfa Iaşilor şi organul său de propa
gandă culturală, Muzeul municipal şi buletinul "Ioan Neculce".
Şi iatlf anume ce :
In § VII, art. 1 1 , vor bindu-se de cîmpul de investigaţii al Bule
tinului, aratlf că va publica ,.acte de proprietate, care privesc Iaşii,
inscripţii de pe morminte, de pe clopote, notiţe de pe clfrţile biseri
ceşti aflate la bisericile din Iaşi şi din ţară, etc.".
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E locul ca acest cadru să se întindă şi la alcdtulrea unui CadasLu
istoric al Iaşilor.

Comitetul muzeului in una din şedinţele sale a admis in prin
cipiu acest · lucru (v. proces. verbal al. 94, din 21 dec. 1929 ; t'. Ioan
Neculce, VIII, 222). Comitetul in intenţia sa iniţială ţinea ca acest
Cadastru istoric al IQlilor sil funcţioneze în însuşi localul Primăriei ;
alipit biroului tehnic al municipiului, dar pe baza unui regulament
intocmit de comitetul muzeului şi aprobat de Consiliul comunal.
Iatd care ar fi atribuţiunile acestui birou al Cadastrului istoric
al Iaşilor.
El L'a atirna de preşedintele comitetului muzeului care va at•ea
iniţiative in dezL•oltarea şi funcţionarea lui.
Biroul va avea un d irector, care va fi preşedintele Comitetului
muzeului, ajutat întru aceasta de toţi colegii sili din comitet. El va
at•ea un dactilograf şi un s<>e•·etar-palcograf, care t:a putea fi luat din
tinerii funcţionari ai Arhit•elor Statului, care in timpul lor liber dimineţile - va presta sert"iciu la biroul cadastrului.
Se va despuia pentru adunarea materialului i:>toric, ce serveşte
Iaşii, intiiu Foaia bu let inul u i oficial al MoldoL•ei, cu toate notele, ce
privesc casele· din Ia.şi, apoi Foa ia Sătească.
Dup4 ce se va isprăvi de scos in fişe toate aceste notiţe, se va
lua in cercetare toată arhiva de acte a Tribunalului Iaşi, secţia III-a,
cum şi anaforalele Divanului de întărituri.
Se va despuia apoi toată arhiva veche a Primăriei, in ceea ce
priveşte transmiterea actelor de proprietate, autorfzlfrl de clildiri mari,
sau reparaţii, deschiderea şi inchiderea de uliţe.
Toate acest� coordonate _pe strlizi ş_i numere de case vor forma
arhiva de documente a Cadastrului istoric. Se va citi astfel ca intr-un
conspect dezvoltarea Ia.şilor. Fiecare stradă îşi va avea mapa sa, cu
aşezarea actelor pe case, cu nr. lor.
Se va intocmi un plan al Iaşflor, pe strlfzi, cu numerele actuale
ale proprietilţilor, ca aşa sli se ştie prin ce mină a trecut cutare pro
prietate.
In ultimul resort, biroul va face apel la actualii proprietari să
prezinte in original actele de proprietate spre a le confrunta cu notele
culese din publicaţiunile şi dosarele Tribunalului şi Primăriei.
Funcţionarea acestui birou al Cadastrului istoric al laş-ilor va ne
cesita anumite cheltuieli, care se t-•or îngloba în bugetul general al
Primăriei, atit la furntturi de cancelarie, plata de funcţionari şi a direc
torului. Cota de cheltuieli o L'a fixa Consiliul comunal .
Supunind aceste deziderate ale Comitetului muzeului, cer D-le
primar, ca prin votul Consiliului comunal, in cea mai apropiatd şe
dinţlf, veţi spori cu mult prestigiul cultural al Iaşilor, slujirld prin
aceasta ca model la studiul trecutului oraşelor noastre, dintre care
Iaşii, ca fostă capitală, ocupă locul intiiu.
Funcţionarea acestui Cadastru ar putea începe la 1 oct. a.c. fiind
nevoie ele intocmit un plan de lucrare sistematiclf.
Primiţi, D-le primar şi cu aceastii ocaziune, asigurarea osebitei
mele stime ca şi din partea colegilor mei din Comitetul Muzeului.
Preşedintele comitetului
GH. G H I BANESCU

Iaşi, 12 iuliP 193 1

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 6-7 v.
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1 93 1 decembrie 1 5, laşi
Memoriul Muzeului Mtmicipal, intocmit de
Gheorghe Ghibănescu, către Primăria Iaşi, privind intretinerea muzeu
lui şi înfiinvareoa Cadastrului istoric al Iaşi1lor.
-

Primăria Munlclplulul Iaşi
Muzeul municipal
Nr. 35
1931 decembrie 15

Domnule Primar,
Comitetul Muzeului a luat cu durere ştire că onor Primăria n-a
dispus a ne plăti din art. 1 06 "pentru întreţinerea Muzeului municipal
20.000 lei", decit suma de 5.000 lei, lăsîndu-ne descoperiţi cu 1 5.000 lei
in cheltuielile de întreţinere a muzeului cum şi cheltuielile necesitate
de publicarea Buletinului ,.Ioan Neculce", din care sintem la vot IX,
coala 28.
Averea Muzeului municipal ; obiecte, hiirţi, documente, fn valoare
de peste 2 milioane lei, este averea proprie a Primiiriet ş i fiind un
bun al Primăriei este obligatii la intretinerea ei ; Primăria nu d4 sub
venţii, ci îngrijeşte de bunul ei moral, cum e obligatii a cumpilra ffn
pentru cai, cauciucuri pentru maşini, mături pentru podari, etc. A şterge
cu totul din buget sumele necesare de lntreţinere, inseamnif a arunca
pe fereastrlf un bun al Primăriei, ceea ce nu se poate admite. Dacă
onor Primăria crede că a prevede 20.000 le i pe an pentru intretinerea
muzeului la art. 106 ,.instituţiuni culturale", inseamnii a. da ceva mij
loace blfneşti pentru instituţii fn a/ari! de organizonul intern al muni
cipiului, n-are decft sil-i schimbe conţinutul ; sii alipeascii sumele de
intreţinere al Muzeului, la alt serviciu organic şi interior, cum e ser·
t•idul planului Iaşilor şi atunci nu t'O mai atirna de oscilaţiunUe
anuale ale bugetului.
Totodatii mă simt indrituit a repeta cererea adresat4 printr-un
memoriu .� pecial că comitetul. Muzeului a hotărît organizarea unui
Cadastru istoric al laşilor, pent ru completarea operii culturale de cer
cet4ri istorice asupra tt"ecutului Iaşflor ; şi am cerut onor Primăriei sii
dispunii anexarea acestui serviciu al Cadastrului istoric la servictul
]Jlanului oraşului, care reprezintă latura prezentă a trecutului istoric.
Rugfndu-vll a supune onor Consiliului municipal aceastlf cerere,
vii rog a primi din partea intregului comitet, cum şi a mea personala.
asigurarea sentimentelor noastre de stimă.

Preşedinte,
GH. GHIBANESCU

Arh. St. Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 336/1931, f. 8.

PAGES DE L'HISTOIRE DES MUS€ES DE IASSY
R e .s u m e

On presente des documents concernant les efforts de quelques in
telleotuels et hommes de culture pour realiser un mus ee ă Iassy dans
l'epoque imrnetddatern.ent suivante ă ila premiere guerre mondJale.
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