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Jubileu

DIRECTORUL  
CELUI MAI MARE MUZEU

Mihai URSU
la 60 de ani

Născut la 29 august 1951, în s. Lozova, 
r. Străşeni.

Muzeograf, domeniul de cercetare: muzeolo-
gie, istorie, management muzeal. Director gene-
ral al Muzeului Naţional de Etnografi e şi Istorie 
Naturală (din 1985 până în prezent)  

 
Mihai Ursu a dedicat muzeografi ei 36 de ani, 

iar 26 dintre aceştia conduce Muzeul Naţional de 
Etnografi e şi Istorie Naturală. 

Istoria acestei importante instituţii culturale din 
ultimul sfert de veac este scrisă la propriu şi la fi gu-
rat de directorul său. La propriu – pentru că Dezvol-
tarea muzeologiei în Republica Moldova este tema 
sa ştiinţifi că prioritară. Despre acest subect a scris 
mai multe studii. Şi la fi gurat – pentru că, de buna 
seamă, s-a implicat plenar pentru a dezvolta institu-
ţia pe toate planurile, precum sunt: restaurarea imo-
bilelor şi extinderea spaţiului muzeal, modernizarea 
discursului expoziţional, îmbogăţirea patrimoniului 
naţional, gestionarea adecvată a potenţialului ştiin-
ţifi c, reconsiderarea rolului muzeului în contextul 
reformelor sociale, orientarea fi nalităţilor muzeale 
la solicitările societăţii etc. 

În cei 26 de ani de activitate a condus toate tipu-
rile de lucrări, fundamentale pentru activitatea unui 
muzeu, lucru rar întâlnit în biografi a altui director. 
A fi nalizat restaurarea clădirii expoziţionale, des-
tul de vechi, edifi cate în anul 1905, grav avariate 
în timpul cutremurelor de pământ din anul 1977 
şi 1987. Ştiind că spaţiul principal de comunicare 
a muzeului cu publicul este expoziţia de bază (sau 
pavilionară), deosebită de cele tematice temporare 
prin faptul că este edifi cată pentru o perioadă mai 

îndelungată, uneori pe durata unor decenii, a pro-
pus colectivului proiectul primei expoziţii pavilio-
nare etalate pe principiul demonstrării problemelor 
ecologiei culturii şi naturii. În condiţiile când so-
cietatea abia ieşise din sistemul totalitar, acest fel 
de expoziţie se deosebea radical de cele pozitiviste, 
practicate anterior. Urmare a unor dezbateri largi, cu 
participarea comunităţilor ştiinţifi ce din interiorul şi 
din afara ţării, a ghidat colectivul la elaborarea con-
ceptului şi proiectului noii expoziţii pavilionare cu 
profi l ecologic „Natura. Omul. Cultura”, asigurând 
realizarea ei. 

Este expoziţia care demonstrează atât bogăţia 
naturii şi a culturii ţării, cât şi problemele existente 
în gestionarea acestora de către societate, prezentate 
în evoluţie. Datorită noutăţii sale, în anul 1998, la 
Concursul „Muzeul European al Anului”  expozi-
ţia dată a fost nominalizată printre fi naliştii acestei 
prestigioase competiţii a muzeelor de pe continent, 
fi ind apreciată ca o mare realizare a muzeologiei 
contemporane. Cu această expoziţie Muzeul contri-
buie şi astăzi la popularizarea patrimoniului cultural 
şi natural, la crearea şi promovarea imaginii Repu-
blicii Moldova în lume. 

Mulţi ani la rând directorul Mihai Ursu a in-
sistat consecvent, împreună cu întreg colectivul, în 
faţa conducerii statului, pentru a reîntregi cartierul 
istoric al Muzeului. Până la mijlocul sec. al XX-lea 
muzeul ocupa tot spaţiul dintre străzile Maria Cibo-
tari şi Sfatul Ţării, M.Kogălniceanu şi Al. Şciusev. 
Din anul 1944 şi până în anul 2010 o jumătate din 
acest spaţiu a fost ocupat de către Institutul Agricol.  
Muzeul se sufoca din lipsă de încăperi pentru des-
făşurarea activităţilor specifi ce. După patru decizii 
de Guvern, după contracararea unor proiecte gigant 
de tipul „Palatul şahului”, hotel cu 20 de nivele etc., 
instituţiei i-a fost retrocedat cartierul istoric, ceea ce 
a facilitat începerea unor lucrări de restaurare a imo-
bilelor, amânate decenii la rând. 

Împreună cu fi lialele sale: Muzeul Satului, Co-
nacul Balioz din Ivancea, Complexul Muzeal Ţipo-
va-Saharna, Vila cu parc Mândâc muzeul este ac-
tualmente cel mai mare ca suprafaţă în republică, 
asumându-şi proiecte importante pentru gestionarea 
patrimoniului cultural şi natural. De exemplu, mu-
zeul şi-a asumat responsabilitatea istorică de a edifi -
ca Muzeul Arhitecturii Populare, Muzeul Etnografi c 
în Aer Liber sau Muzeu în Aer Liber, cum a fost nu-
mit pe parcursul celor 82 de ani de când cărturarii de 
la noi optează pentru o asemenea instituţie. Câteva 
generaţii de arhitecţi au creat şi promovat proiecte 
ale acestui muzeu. Mai devreme sau mai târziu, se 
va putea publica istoria creării lui şi se va putea ob-
serva că, deşi este cel mai tânăr muzeu, are cea mai 
bogată istorie, în care mari oameni de cultură şi sim-
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ţire, doritori să păstreze pentru generaţiile viitoare 
mărturii arhitecturale impunătoare, s-au confruntat 
cu ideologia acerbă a vremii care sabota memoria 
istorică a societăţii. 

Sub conducerea lui Mihai Ursu ideea edifi că-
rii Muzeului Satului în Chişinău a căpătat statut de 
Program de Stat (1995). Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, ministerele şi departamentele au susţinut pro-
iectul dat ca pe unul foarte necesar salvgardării mo-
numentelor de arhitectură populară afl ate în ultima 
fază de dispariţie. Am consemnat montarea morii de 
vânt din Opaci, cea mai înaltă ajunsă până la noi 
(18 m) pe teritoriul Muzeului Satului, ne-am revoltat 
atunci când o minte criminală, vrând să deposedeze 
instituţia de teren, a pus la cale incendierea monu-
mentului. În lipsa mijloacelor fi nanciare pentru rea-
lizarea Programului de Stat de Edifi care a Muzeului 
Satului Mihai Ursu a fost mereu în căutarea  surse-
lor extrabugetare. A pledat pentru mobilizarea între-
gii societăţi la realizarea acestui program cu scopul 
salvgardării monumentelor de arhitectură populară 
şi păstrării culturii tradiţionale în forme inteligibile 
ce conlucrează la fortifi carea sistemului de valori. 
A susţinut campania de solidarizare a societăţii în 
jurul acestei idei. Acţiunea „Intră în istorie dăruind 
Muzeului Satului un obiect”, iniţiată de muzeu acum 
câţiva ani, i-a încurajat pe cetăţeni să aibă încredere 
în instituţie şi să dăruiască muzeului case, teascuri 
de lemn, piese de mobilier, covoare şi alte obiecte 
etnografi ce. 

Acum trei ani muzeografi i au săpat o fântână şi 
i-au aşezat colac, uluc şi cumpănă, ca să pună în-
ceputul vetrei Muzeului Satului.  La sfârşit de sep-
tembrie, după doi ani de muncă, a fost transferat şi 
restaurat pe teritoriul muzeului primul monument 
ecleziastic – biserica medievală de lemn din s. Hiri-
şeni (1642), raionul Teleneşti.  

Muzeul este cea mai veche instituţie cultural-şti-
inţifi că din spaţiul nostru. La sfârşitul sec. al XIX-
lea el a apărut ca un răspuns la necesitatea promo-
vării cunoştinţelor, a performanţelor ştiinţifi ce şi a 
aplicării lor în practică. Primele cercetări ştiinţifi ce 
în diverse domenii: pedologie, entomologie, hidro-
logie, arheologie, istorie, geografi e, etnografi e, ge-
ologie, meteorologie aici au fost realizate. Primele 
societăţi ştiinţifi ce aici au fost constituite: Societa-
tea Naturaliştilor şi a Amatorilor de Ştiinţe Naturale 
din Basarabia (1904), Secţia de Antropologie, Geo-
grafi e şi Etnografi e din Basarabia, numită şi Secţia 
de Basarabienistică (1915). În anul 1926 începe să 
editeze prima revistă ştiinţifi că de profi l „Buletin 
Ştiinţifi c”. Până în anul 1942 au apărut 10 volume, 
în perioada sovietică au văzut lumina tiparului alte 
trei volume, iar din anul 2004 până în prezent a 
suportat 13 ediţii, ultimele  sub redacţia domnului 
Mihai Ursu. Revista apare acum cu titlul „Buletin 

Ştiinţifi c. Revistă de Etnografi e, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie”, are, în contextul altor publicaţii de 
profi l, un discurs recuperator şi inovator.  

Mihai Ursu cultivă respectul pentru înaintaşii 
în domeniu. A iniţiat ediţii seriale ce poartă gene-
ricul muzeului: cataloage, personalităţi marcante, 
ghiduri prin expoziţie, publicaţii monografi ce. Are 
publicate peste 70 de lucrări ştiinţifi ce, între care şi 
monografi ile: Franz Ostermann, din serialul Istoria 
muzeului, Personalităţi marcante, Chişinău, 2004; 
Arhitectura vernaculară în piatră (coautor), Chişi-
nău, 2009; Constantin Mimi. Viaţă consacrată Ba-
sarabiei (coautor), Chişinău, 2009; Ghidul Muzeul 
Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală, Chişi-
nău, 2009. 

Din anul 2006, de când muzeul a devenit insti-
tuţie afi liată Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a re-
organizat activitatea ştiinţifi că a colectivului, impri-
mându-i caracter şi competitivitate. Susţine publi-
carea lucrărilor peste hotarele republicii, facilitează 
conlucrările naţionale şi internaţionale. Instituţia 
colaborează cu cercetători din Austria, Germania, 
Grecia, Franţa, Federaţia Rusă, România, SUA, Su-
edia, Ucraina.

Sub conducerea domnului Mihai Ursu muzeul 
s-a transformat într-o instituţie modernă, cu larg 
spectru de activităţi adresate diferitelor categorii de 
solicitanţi ai produsului ştiinţifi c. Directorul general 
Mihai Ursu este un conducător cu o mare capacitate 
de evaluare, anticipare şi adaptare. Este un profesi-
onist de înaltă califi care atât în sfera managementu-
lui muzeal, cât şi în muzeologie. Ştie să aprecieze 
priorităţile instituţionale, să cointereseze colectivul 
în atingerea obiectivelor. Ştie să pună în valoare oa-
menii, îi încurajează, îi face să se simtă importanţi, 
să muncească creator. Pentru aceste calităţi şi pentru 
multe altele care îl fac integru, foarte necesar muze-
ologiei şi societăţii, este respectat şi urmat. 

Domnul Mihai Ursu are un simţ deosebit al res-
ponsabilităţii, alimentat de idei, concepte şi idealuri, 
pe măsura prestigiului instituţiei pe care o conduce. 
Pentru merite deosebite în activitate i-au fost con-
ferite distincţiile de stat „Meritul Civic”, „Gloria 
muncii” şi „Om Emerit”.

La cei 60 de ani împliniţi, în numele tuturor 
colegilor, domnule Mihai Ursu, permiteţi-ne să vă 
mulţumim simplu şi cordial pentru anii munciţi îm-
preună, ani de creativitate şi afi rmare a măriei sale 
muzeul şi muzeologia. Mulţumim pentru neuitatele 
lecţii de omenie, generozitate şi demnitate, învăţate 
şi trăite cu adevărat. Vă dorim ca această aniversare 
să fi e urmată de mari satisfacţii şi bucuria ideilor 
împlinite.

Dr., conf. univ. Varvara Buzilă, 
secretar ştiinţifi c al MNEIN


