
Istorie, tradiţie, continuitate

Muzeul Municipal
„Regina Maria” 

-IAŞI-



Istorie, tradiţie, continuitate

Descriere CIP 
Dr, Aurica Ichim , Istorie Tradiţie ,Continuitate - 
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi

Ve r l a g   U G

Ve r l a g  U G

Ve r l a g  U G

Ve r l a g  U G

ISBN 978-3-948670-05-4

Director Cristian Brutaru 
office@dardevelopment.ro , 
Tel +40727334136
Tehnoredactare, design, DTP – ADELA ROXANA RISTEA 
Selecţie material editorial – Cosmin Sandu

Verlag UG , Am Dorf 38, 69124 Heidelberg 



Istorie, tradiţie, continuitate

Muzeul Municipal
„Regina Maria” 

-IAŞI-



Is
to

ri
e





6 
• M

UZ
EU

L M
UN

IC
IP

AL
 „R

EG
IN

A 
M

AR
IA

”



7 
• M

UZ
EU

L M
UN

IC
IP

AL
 „R

EG
IN

A 
M

AR
IA

”

Aniversarea centenară a Muzeului Municipal „Regina 
Maria” reprezintă un motiv de bucurie nu numai pentru inițiații și 
pasionații de istorie, ci și pentru toți cei care regăsesc în această 
prestigioasă instituție muzeală un reper al culturii ieșene.

Încheiem un an dificil, în care, din nefericire, gândurile și 
viața ne-au fost bulversate și îndepărtate de firescul unor vremuri 
în care puteam să ne bucurăm pe deplin de artele spectacolului, de 
hrana spiritului, de valorile intelectuale reunite în simpozioanele și 
conferințele științifice.

Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, de la deschiderea 
sa, prin dăruirea doamnei director Aurica Ichim și a colaboratorilor 
săi, a reușit să mențină ridicat interesul publicului pentru istoria 
Iașului, Oraș Regal și Capitală Istorică a României.

Activitatea bogată a Muzeului Municipal „Regina Maria” 
Iași este un semn că, dincolo de orice neajunsuri, oamenii caută mereu să-și bucure sufletul 
și să-și recapete curajul de a merge înainte, inspirându-se din viața marilor personalități din 
trecut. Istoria Iașului este generoasă în acest sens, fiind clădită pe sacrificiul, inteligența, 
aristocrația și patriotismul celor care au format elita României.

Îndrăznesc să sper că viitorul apropiat ne va readuce normalitatea de care avem 
atât de mare nevoie pentru a reuși, întocmai ca înaintașii noștri, să facem din Iași o citadelă 
a spiritului, cunoașterii și rafinamentului intelectual.

La 100 de ani de la înființarea primului Muzeu al Orașului Iași, urez Muzeului 
Municipal „Regina Maria” Iași mult succes în activitatea cultural-științifică și în cea de 
îmbogățire a patrimoniului muzeal, urmând modelul predecesorilor de la 1920, cei care 
au dorit prin activitatea lor să aducă în atenția tuturot românilor istoria vechii capitale a 
Moldovei, Iașul.

Mihai Chirica
Primarul Municipiului IașI

Continuând tradiţia 
culturală a Iaşului
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Hotărârea Consiliului Local Iaşi pentru înfiinţarea Muzeului Municipal Iaşi
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Iașul a ocrotit și dăruit românilor un lung șir de 
„transplantatori” de știință, artă, cultură și educație venite dinspre 
Occident. De la Gheorghe Asachi la Iacob Cihac, liberalismul și 
naturalismul au dominat lucrările renumitei Academii Mihăilene, 
preluate de Societatea medical-naturalistă și, mai târziu, de 
Liceul Național. Tendințele modernității europene se regăsesc 
împlinite și adaptate în mișcare culturală ieșeană. Între acestea, 
muzeul și muzeografia s-au afirmat de timpuriu. La revigorarea 
muzeosofică a contribuit în mod exemplar grupul junimist, care 
a patronat în casele primarului Pogor un adevărat curent cultural 
național. Nu mai puțină influență a avut  Școala de Belle Arte și 
Pinacoteca patronată de aceasta, centre de acumulare și difuzare 
largă a educației estetice stimulatoare pentru rafinarea de gust și 
comportament societal.

Peste toate acestea și împreunându-le efectele, a 
dominat în capitala moldavă un puternic curent de sorginte 
istorică, având în centrul său ca animatori fuguri carismatice: A.D. 
Xenopol, D. Onciul, Nicolae Iorga. Lor și îndemnurilor energice pe care le-au îndreptat 
spre oficialități și obște, ca și pleiadă de valoroși emuli și susținători datorează Iașului 
instituții emblematice de rang național.   

Muzeul Municipal Iași 
O recuperare emblematică
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Muzeul Municipal înființat în anul 1920, s-a stins pe fondul greutăților provocate 
de Marea Criză, după mai bine de un deceniu, în anul 1942, primarul urbei, Constantin 
Ionescu, îi scria istoricului Alexandru Lapedatu, preşedintele de atunci al Comisiunii 
Monumentelor Istorice, următoarele cuvinte ,,cunoscând marele interes ce-l purtați 
Iașului, atât ca bun român, cât și ca istoric al țării, ne regândim a vă ruga să binevoiți a ne 
ajuta în organizarea unui muzeu al municipiului Iași (subl.n)”. Pentru edil și pentru ieșeni 
,,este dureros, că în timp ce alte orașe mai mici ale Moldovei, ca: Fălticeni, Neamț, Tecuci  
etc. își au muzeele lor, Iașul, capitală a Moldovei să fie lipsit de un atare muzeu”.  

Citind acest demers în cheia unei nostalgii culturale, cu ceva vechime, a unui 
primar şi a fruntașilor urbei, preocupați – deși era în toi un nou război, deci a unui timp 
impropriu culturii - să ofere orașului-capitală oglinda istorică, care să-i preamărească 
gloriosul trecut în fața unor încercate generații. Nu uităm să adăugăm aici o voce de 
mare prestigiu juristul V. V. Pella, care dedica un Sonet lui Paul Verona, prin care la un alt 
prag de încercare glosa astfel:

„Ce trist și melancolic pare Iașul,  
Nimic nu vezi din gloria-i stăbună 
Doar glasul clopotelor mai răsună  
Și-n melodia lor – adoarme orașul. 
De mult-sub teii cari port cunună 
Iubiții visători – găsesc locașul, 
Dar supărat, Cupidon copilașul 
Sburând de-aici – nimic nu-i mai adună. 
Teiul lui Eminescu – foșnind ușor  
Evocă poetul – chemându-l cu dor 
Orașul doarme sub stele și soare  
Dar Iașii și acum sburând ca-n trecut strălucesc 
Ninive și Troia chiar astăzi trăiesc 
Un templu de glorie – în veci nu moare”.  

Mitropolitul Moldovei Irineu, universitarii Paul Nicorescu, Ion Irimescu, Ioan 
Gr. Botez, Ilie Minea, Iuliu Pascu, Ioan Chelariu, Petru Caraiman, în frunte cu primarul 
au pledat și ei cu tărie pentru reînființarea unui muzeu municipal, ca expresie culturală 
individualizatoare a Capitalei Moldovei. În paralel, Pinacoteca ieșeană a reușit, încă din 
vara anului 1939, să organizeze un nucleu de expunere etnografică, în casa Cuza (o 
strană de la mănăstirea Neamț – de epocă ștefaniană -, o sabie de epocă, piese textile, în 
total 7), prefațând ceea ce etnograful Ioan Chelcea va desăvârși peste trei ani. ,,Un muzeu 
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etnografic” propriu-zis, al vieții și creațiunii artistice a țărănimii române, este așadar în 
primul rând un așezământ de cultură democratică națională” pe care, „toate țările din 
jurul nostru au un astfel de muzee ce oglindesc viața țăranilor, a culturii și civilizației lor 
de milenii, ba chiar și celelalte provincii din cuprinsul țării noastre și-au realizat muzeele 
lor, încă de mult timp.”. Până la urmă, intențiile bune au fost umbrite de lipsa posibilităților 
cauzate de război, iar reuşita a fost efemeră. 

Renașterea muzeografică a Iașului s-a făcut cu mare greutate, cu numeroase 
investiții și solicitări abia după anul 1950. Demersurile postbelice de refacere și de 
modernizare asumate de o generație greu încercată, silită să se confrunte cu o nouă 
formă politică, respectiv cu ideologie străină tradițiilor naționale n-au fost nici facile și 
nici lipsite de eșecuri. Dar acea generației s-a dovedit capabilă să le înfrunte și să redea 
orașului, prin instituții de cultură excepționale, faima de oraș al culturii. Arhitecți și istorici, 
literați și artiști de seamă, ierarhi ai Bisericii și mari tehnicieni, au reușit în deceniile șase, 
șapte din veacul trecut să adjudece lucrări magistrale pe seama Iașului.  Și-au asociat 
cu mult tact energiile administrației și dacă orașul a dobândit, recuperând, embleme 
culturale, rezultatele le justifică laudele.

În noile împrejurări politice de după 1989, recuperarea și revalorizarea tradițiilor 
urbane ieșene au primit numeroase impulsuri. Personalitatea distinctă și valoarea 
identitară de neconfundat a capitalei Moldovei au repus în discuție reconstituirea 
muzeului orașului ca un obiectiv cultural major. La acesta au venit în sprijin numeroase 
energii, care s-au finalizat în anul 2018, de când reputației acesteia, i s-a adăugat și 
instituția de memorie istorie:  Muzeul municipal. 

Tradiția muzeală privitor la instituția inițiată cu 8 decenii în urmă de profesorul 
Gh. Ghibănescu pentru fondarea Muzeului și-a confirmat valoarea și trăinicia, restituind 
deopotrivă un monument istoric și un tezaur patrimonial pe seama comunității, Iașul 
primind o instituție veche înfățișată într-o formă nouă. 

Promovând un binemeritat respect față de memoria Reginei Maria, Primăria 
Iașului a așezat numele suveranei pe frontispiciul Muzeului Municipal, omagiind astfel 
faptele glorioase ale acesteia, odată cu refacerea unei instituții centenare, găzduită de un 
reprezentativ monument istoric, pe ai cărei inițiatori altruiști și patrioți îi cinstește, iată, în 
mod exemplar.

Prof. univ. Dr. Ioan Opriş
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Răspunsul la întrebara de ce are Iașul nevoie de un nou 
muzeu îl dăm acum la moment aniversar. 

Iașul, un oraș de elită, cu mari personalități și 
monumente istorice ce stau mărturie și oglindesc trecutul, 
trebuia să se impună pe scena culturală și academică prin 
crearea unei punți vizibile către instituția înființată în urmă cu 
un secol din inițiativa lui Gheorghe Ghibănescu.

Răspunsul este dat și de istoricii de renume ai Iașului 
care, încă din 1980, au solicitat reînființarea muzeului Orașului, 
muzeu care să împărtășească același scop cu înaintașul său, 
acela de a descoperi și pune în valoare trecutul urbei Iașului. 

La această necesitate a răspuns Primăria Municipiului 
Iași alegând ca spațiu pentru viitorul muzeu casa vornicului 
Burchi Zmeu monument istoric important pentru istoria orașului 
susținând toate demersurile pentru implementarea proiectului 
„Consolidare şi restaurare imobil în vederea înființării Muzeului 
Municipal Iaşi”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 191/2018 
Muzeul Municipal și-a intrat în atribuții iar în anul 2019 a primit 

De ce avem nevoie  
de un muzeu al Oraşului?
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numele de  „Regina Maria” cinstind asfel memoria suveranei care a alinat suferințe și a dat 
speranțe în anii de restriște ai Marelui Război.

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași nu s-a mărginit doar la însușirea unui 
nume și revendicarea simbolică a unei tradiții ci a urmărit ca prin efortul întregii echipe 
alături de colaboratorii și susținătorii săi să identifice, să conserve şi să expună valori de 
patrimoniu provenite din donații și achiziții, în scopul educării şi delectării publicului. 
Concomitent cu aceasta, o altă preocupare a muzeului a fost activitatea de cercetare 
a patrimoniului propriu rezultatele obținute împreună cu preocupările istoricilor, 
lingviștilor, muzeografilor și tuturor celor pasionați de cunoașterea istoriei orașului Iași 
să se regăsească înscrise în paginile revistei Ioan Neculce.Buletinul Muzeului Municipal 
”Regina Maria”.

Prin demersurile făcute și acțiunile organizate pe diferite teme am dorit să 
reflectăm într-o manieră succintă preocuparea clară pentru prezentarea prin mijloace 
specifice a vieții istorice, culturale și sociale a orașului Iași de la începuturi și până în 
prezent marcând astfel rolul deosebit de important ce îl prezintă astăzi muzeul în viața 
contemporană a cetății.

Valorizarea memoriei urbane, a istoriei locale îndeosebi, cu ajutorul patrimoniul 
aflat în gestiune proprie sau în custodie de la alte instituții, muzeul subliniază specificitățile 
urbei şi demonstrează celor ce ne vizitează etapele de formare și dezvoltare a culturii și 
arhitecturii ieșene. În acest sens, fiecare colecție a muzeului aduce un spor de valoare, 
mărește atractivitatea unui anume loc şi oferă argumente superioare pentru sentimente 
comunitare deosebite consolidate în spiritul respectului față de istorie și înaintași.

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași ca principală instituție culturală a orașului 
atrage atenția asupra trecerii timpului învățând din lecțiile trecutului stabilindu-și repere 
novatoare care să prezinte întregul proces al evoluției Iașului din toate punctele de 
vedere. Ţinând cont de toate aceste fenomene conjuncturale, Muzeul Municipal „Regina 
Maria” Iași a trebuit să se adapteze rapid la provocările sociale apărute adaptând continuu 
întreaga activitate la formele specifice vremurilor actuale.

În prezent, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, prin ceea ce reprezintă, se 
află în competiție cu un număr mare de canale de informare şi mijloace de petrecere 
a timpului liber.  Prin urmare, pentru atragerea publicului pe vârste, categorii sociale 
și pregătire profesională acesta și-a diversificat activitățile proprii, dar și cele de la 
secțiile sale, Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu” și Galeriile „Dumitru 
I. Grumăzescu”. În acest scop a fost realizat un calendar coerent și substanțial care, prin 
manifestări cultural-științifice propuse, să fie reflectate preocupările unor personalități 
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din lumea academică și culturală dar și o  valorificare eficientă a valorilor de patrimoniu.

La nivelul actual de dezvoltare setea de cunoaştere a trecutului de către 
vizitatori a fost satisfăcută prin calitatea, diversitatea și numărul mare de activități culturale 
desfășurate în perioada 2018-2020, scopul Muzeului fiind acela de a contribui la aducerea 
în memoria colectivă a evenimentelor importante legate de istoria locală și națională. 
Dovada aprecierii acestor manifestări o constituie numărul mare de participanți. 

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași nu și-a propus să fie un muzeu static ci 
unul dinamic fapt pentru care a manifestat o preocupare deosebită privind problema 
organizării activității expoziționale. În acest domeniu a fost necesar găsirea modalităților 
corecte din punct de vedere științific pentru prezentarea valorilor culturale care să țină 
pasul cu noile descoperiri în domeniu îmbinând în mod corect și atractiv clasicul cu 
modernul.

În timpul scurt ce a trecut de la deschidere, Muzeului Municipal „Regina Maria” 
Iași a cunoscut o evoluție ascendentă, câștigând în complexitate, atât din punct de 
vedere al activității expoziționale cât și prin manifestările științifice de înaltă ținută la care 
au participat personalități din mediul universitar și academic.

La finalul prezentării activității și a planurilor de viitor Muzeului Municipal 
„Regina Maria” Iași demonstrează faptul că rolul său ca instituție culturală devine tot mai 
important și se înscrie cu succes în galeria muzeelor din România.

Acum, la împlinirea unui secol de la înființarea primului Muzeu al Orașului 
Iași de către Gheorghe Ghibănescu și valoroșii săi colaboratori, noi ce de azi, aflați în 
slujba Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, facem o reverență pentru înaintași și ne 
asumăm ca pe o datorie de onoare ducerea mai departe a memoriei istoriei orașului și 
a personalităților sale.

Dr. Aurica Ichim
Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași
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