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Numãrul unic Brãila 643, editat de noi la 20 Nicãpetre, redeschisã pentru public la 12 noiembrie 

ianuarie 2011, încearcã sã rãmânã ºi el un cronicar 2010 în prezenþa autoritãþilor judeþene, a soþiei 

fidel a tot ceea ce a fost mai important în viaþa artistului, a numeroºi admiratori ai operei 

instituþiei noastre în anul recent încheiat. maestrului.

Dupã aproape doi ani de intense lucrãri Nicãpetre revine, astfel, definitiv acasã, 

realizate ca urmare a finanþãrii asigurate de cãtre cenuºa sa fiind depusã tot aici - conform voinþei sale.

Consiliul Judeþean Brãila, au fost reabilitate - În douã-trei luni, respectând normele de 

restaurate ºi redate Muzeului Brãilei clãdirile secþiei  conservare ºi în condiþiile unui microclimat optim ce 

Artã (corpul C al sediului din Piaþa Traian, Centrul se stabilizeazã treptat, vor fi realizate ºi celelalte 

Cultural Nicãpetre din str. Belvedere nr. 1). La fel, expoziþii de bazã, astfel încât primãvara anului 2011 

Casa memorialã Panait Istrati ºi secþia Etnografie, sã consacre redeschiderea Muzeului Brãilei în toate 

din Grãdina Mare, precum ºi parterul corpului B al dimensiunile sale. Un program în acest sens a fost 

muzeului din Calea Galaþi nr. 2. În acest din urmã elaborat ºi el va fi urmat pas cu pas, pentru a reda 

punct vor fi organizate Galeriile de Artã Gheorghe brãilenilor ºi tuturor celor ce ne vor trece pragul unul 

Naum (la parter), în timp ce la etaj va fi reorganizat din reperele fundamentale ale memoriei locului - 

Centrul memorial Nae Ionescu, Vasile Bãncilã, Muzeul Brãilei.

Anton Dumitriu.

Suntem în faþa unei realizãri fãrã precedent ºi ***

aceasta exact în momentul în care ne pregãtim sã 

întâmpinãm, în 2011, sperãm noi, aºa cum se cuvine, Nu putem încheia aceste rânduri ale cronicii 

împlinirea a 130 de ani de la consacrarea instituþiei anului 2010 fãrã a aminti o realizare cel puþin la fel de 

muzeale la Brãila, în 1881, prin Decretul regelui mare. Este vorba de intrarea în faza finalã a lucrãrilor 

Carol I (2134 din 23 august, Peleº, Sinaia). de restaurare a bisericii cu hramul Naºterea Sf. Ioan 

Se încheie astfel o etapã lungã ºi foarte grea Botezãtorul de la Mãxineni. (Cercetãrile noastre 

din viaþa Muzeului Brãilei, care a trebuit sã-ºi mute arheologice au început aici acum 35 de ani, în 1976). 

depozitele celor mai multe dintre secþii ºi sã Ea reprezintã cea mai importantã investiþie în 

funcþioneze, în toate celelalte laturi ale activitãþilor domeniul cultural spiritual realizatã de cãtre 

sale specifice, în condiþii nu tocmai uºoare. Consiliul Judeþean Brãila, dovedind o adâncã 

În tot acest timp, colecþiile au fost pregãtite înþelegere a nevoilor unui judeþ unic în peisajul 

pentru a reveni în cadrul expoziþiilor de bazã a cãror Dunãrii de Jos.

amenajare a ºi început.

Prima dintre expoziþiile de bazã reamplasate Prof. univ. dr. Ionel Cândea

în noile condiþii este cea a Centrului Cultural Directorul Muzeului Brãilei

MUZEUL BRÃILEI 
ÎN 2010
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În 15 ianuarie, s-au desfãºurat la Muzeul Brãilei o serie de activitãþi 
dedicate poetului Mihai Eminescu. Seria a debutat cu vernisajul a douã 
expoziþii, de piese tridimensionale ºi de graficã, ce s-au completat într-o manierã 
originalã: expoziþia Ecoul marilor prietenii, cu piese din patrimoniul Muzeului 
Literaturii Române – Iaºi, prezentatã de Anca Buzea, ºef de secþie la acest 
muzeu, ºi expoziþia Eminescu vãzut de mari graficieni ai lumii, prezentatã de 

Lucian Chiºu, directorul 
Muzeului Naþional al 
Literaturii Române – 
Bucureºti, ºi de Nicolae 
Ioniþã, editorul albumului 
Scriitori români vãzuþi de 
mari graficieni ai lumii. 
Secþia “Memoriale” a 
Muzeului Brãilei a fost 
p r e z e n t ã  î n  c a d r u l  
expoziþiei Ecoul marilor 
prietenii cu piese din 
pa t r imon iu l  p ropr iu .  
Manifestarea a continuat 

cu vizionarea primului film documentar despre Eminescu, Eminescu  Veronica - 
Creangã, produs în 1914 de casa de filme Pathé.

Finalul întâlnirii a fost dedicat decernãrii premiilor Concursului de creaþie 
ºi interpretare a operei eminesciene - Personalitatea lui Mihai Eminescu în 
cultura românã (adresat elevilor de gimnaziu ºi de liceu), aflat la a XI-a ediþie. 
Diplomele premianþilor au 
fost însoþite de cãrþi oferite 
de Muzeul Brãilei, apãrute 
la editura Istros.

Manifestarea a fost 
coordonatã de Zamfir Bãlan, 
director adjunct al muzeului.

Ca ºi la celelalte zece 
ediþii “Eminescu”, numãrul 
participanþilor a fost unul 
important, peste 100, spaþiul 
destinat acestei întalniri 
dovedindu-se ºi de aceastã 
datã neîncãpãtor. 

În aceeaºi zi, publicului brãilean i s-a oferit ºansa de a se întâlni cu 
Eminescu ºi în casa memorialã de pe Cetãþii 70, în cadrul expoziþiei Eminescu în 
fondurile secþiei “Memoriale” care a reunit piese ilustrative temei din fondul 
eminescologului brãilean D. P. Perpessicius ºi din celelalte fonduri ale secþiei.

Seria expoziþiilor organizate ºi deschise la Casa memorialã “D.P. 
Perpessicius” a continuat cu cea dedicatã în primul rând copiilor. 

Imagine si mesaj, expoziþie deschisã pe 1 aprilie 2010 a reunit cãrþi poºtale 
ºi fotografii, care surprind cele mai frumoase ipostaze ale copilului ºi ale 
copilãriei.

În iunie 2010, la Casa memorialã “D.P. Perpessicius” s-a deschis expoziþia 
Oraºul filosofilor: Brãila, cu  piese inedite din fondurile Vasile Bãncilã, Nae 

Ionescu, Anton Dumitriu.
Tradiþional, la 26 octombrie, la 

Casa memorialã “D.P. Perpessicius” 
a avut loc manifestarea culturalã De 
ziua lui Perpessicius. Au participat 
elevi ai claselor de pedagogie ale 
Liceului “D. P. Perpessicius”. Au fost 
rostite gânduri despre Perpessicius, 
opera ºi rolul sãu, de cãtre Zamfir 
Bãlan, director adjunct al Muzeului 
B r ã i l e i ,  p r o f .  C o n s t a n t i n  
Gherghinoiu, director al Liceului 
Pedagogic “D. P. Perpessicius” 
Brãila, Elena Ilie, ºefa secþiei 
“Memor ia l e” ,  o rgan iza to ru l  
activitãþii ºi gazda acesteia. Oaspeþii, 
elevi ai Liceului “D. P. Perpessicius” 
au recitat versuri din creaþia 
perpessicianã, iar corul “Trison” al 
aceleiaºi instituþii  a prezentat un 
grupaj de piese muzicale. 

Activitatea de cercetare a 
specialiºtilor secþiei s-a desfãºurat în 
cursul anului 2010 pe urmãtoarele 

direcþii:
1. Revizuirea fondului documentar privind publicarea Luceafãrului de 

Mihai Eminescu în revista brãileanã „Dunãrea”, în vederea reeditãrii volumului 
Luceafãrul de Mihai Eminescu (ediþia a IV-a, îngrijitã de Zamfir Bãlan). Ediþia a 
fost prezentatã în cadrul manifestãrilor dedicate lui Mihai Eminescu.

2. Cercetarea presei culturale brãilene din perioada interbelicã, în vederea 
întocmirii  unei micromonografii a revistei „Luceafãrul literar ºi artistic”. 

Micromonografia a fost prezentatã în cadrul celui de al III-lea Congres Naþional 
de Istoria Presei (Piteºti, 23-25 aprilie).

3. Cercetarea presei culturale brãilene din perioada interbelicã, în vederea 
alcãtuirii unei sinteze privind activitatea jurnalisticã a lui Ioan C. Sava, unul 
dintre cei mai importanþi susþinãtori al presei culturale brãilene. Lucrarea a fost 
prezentatã la Sesiunea 
anualã „Þara Bârsei” a 
M u z e u l u i  „ C a s a  
Mureºenilor” din Braºov 
(20-21 mai).     

4. Cercetarea fondului 
de carte ºi de documente al 
secþiei “Memoriale” a 
Muzeului Brãilei, pentru 
participarea la Sesiunea 
Anualã a Muzeului „Vasile 
Pârvan” Bârlad, secþiunea 
“Personalitãþi”, cu tema 
Literatura pentru copii ºi 
tineret.

În urma cercetãrii, a fost redactat studiul O altfel de lecturã a amintirilor din 
ºcoalã. Pe marginea textului “Clasa a VII. A”, autor Marta D. Rãdulescu, 
prezentat în cadrul sesiunii de comunicãri ºtiinþifice a Muzeului “Vasile Pârvan” 
(20-22 mai a.c.), urmând sã aparã în “Acta Musei Tutovenssis”, V, 2010.

5. Redactarea unei sinteze privind revistele culturale regionale, pentru 
prezentare  în cadrul sesiunii anuale a Muzeului Memorial „Nicolae Iorga”, 5-7 
iunie a.c., ediþia a V-a.  

6. Cercetarea fondului “Vasile Bãncilã” – documente ºi corespondenþã, 
relative la activitatea lui Vasile Bãncilã în cadrul Universitãþii de Varã, Vãlenii-
de-Munte, ºi a ªcolii Române de la Paris a lui Nicolae Iorga, fond aflat în 
patrimoniul secþiei “Memoriale” a Muzeului Brãilei, pentru participarea la 

Ses iunea  Anualã  a  
Muzeelor Memoriale, 
Vãlenii-de-Munte, iunie. 
Finalizarea cercetãrii s-a 
c o n c r e t i z a t  p r i n  
redactarea comunicãrii 
cu titlul Personalitãþi 
brãilene la Universitatea 
de Varã de la Vãlenii-de-
Munte. Vasile Bãncilã 
prezentatã la Sesiunea 
Anualã a Muzeului 
Memor ia l  „Nicolae  
Iorga”, 7-9 iunie.

7. Cercetare pentru 
realizarea studiului ºi a materialului ilustrativ Memoria plãcii de gramofon: 
Jean Moscopol. Acestea s-au prezentat la Festivalul Internaþional al Muzicii 
Mecanice Iaºi, editia a VII-a, organizat de Muzeul ªtiinþei ºi Tehnicii „ªtefan 
Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naþional „Moldova” Iaºi, 17-19 
septembrie.

8. Cercetare pe piese 
din categoria tipãrituri, 
aparþinând patrimoniului 
secþiei “Memoriale”, 
pentru realizarea studiului 
Tipãrituri cu valoare de 
patrimoniu din colecþiile 
secþiei “Memoriale” a 
Muzeului Brãilei ºi a 
materialului ilustrativ, 
care s-au prezentat la 
e d i þ i a  a  I I I - a  a  
Simpozionului Naþional 
„ I s t o r i e ,  c u l t u r ã ,  
patrimoniu”, organizat de Muzeul Literaturii Române, Iaºi, 6-7 octombrie. 

9. Cercetare de bibliotecã, arhivã ºi teren pentru realizarea studiului ºi a 
materialului ilustrativ Memoria oraºului. Ceasurile publice. Comunicarea ºi 
materialul ilustrativ au fost prezentate la ediþia a XII-a a Simpozionului Naþional 
„Omul ºi Timpul”, organizat de Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie 
Prahova ºi Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, Ploieºti, 4-5 noiembrie.

10. Cercetarea cãrþii cu valoare bibliofilã din fondul “D. P. Perpessicius”, 
aflat în patrimoniul secþiei “Memoriale” a Muzeului Brãilei ºi redactarea 
textului Tipãrituri inedite în biblioteca lui Perpessicius, publicat în revista 
Antares, Revistã de culturã sub egida Uniunii Scriitorilor, nr. 142-143-144, anul 
XII, ianuarie-februarie-martie.

11. Cercetarea cãrþii vechi existente la parohiile ce aparþin de Protoieria 
Brãila ºi întocmirea situaþiei referitoare la calitatea lor de bunuri de patrimoniu.

12. Cercetare de bibliotecã, arhivã ºi teren pentru realizarea 
documentaþiilor PUG pentru comunele Surdila Gãiseanca ºi Victoria.

CRONICA EVENIMENTELOR CRONICA EVENIMENTELORCRONICA EVENIMENTELOR CRONICA EVENIMENTELOR

Elena ILIE



Al doilea mare eveniment organizat de secþia “Memoriale”, a fost comemorarea a 75 de ani de la 
moartea lui Panait Istrati. Intitulat Panait Istrati – 75 de ani de actualitate, evenimentul a avut loc pe 15 
aprilie, la Muzeul Brãilei. La reuºita manifestãrii a contribuit din plin ºi Muzeul Naþional al Literaturii 
Române din Bucureºti, colaborator constant al activitãþilor realizate de secþia “Memoriale” a Muzeului 
Brãilei.

Programul a fost deschis de vernisajul unei 
expoziþii de excepþie: Ilustraþii la opera lui Panait Istrati, gravuri ale artiºtilor plastici Mircia Dumitrescu 
ºi Alina Roºca, prezentate de Ioan Cristescu (MNLR). Expoziþia de gravuri a constituit fundalul pentru o 
alta – expoziþia memorialã Panait Istrati, alcãtuitã din piese din fondul Casei memoriale “Panait Istrati”, 
prezentatã de Zamfir Bãlan.

Dezbaterea Panait Istrati  75 de ani de actualitate a adus în faþa publicului puncte de vedere avizate, 
despre opera ºi biografia lui Panait Istrati, susþinute de: Silviu Angelescu, Lucian Chiºu, Viorel Mortu, 
Ionel Cândea, Zamfir Bãlan.

Activitãþile dedicate împlinirii a 75 de ani de la moartea lui Panait Istrati au continuat cu simpozionul 
Panait Istrati în literatura românã ºi literatura universalã astãzi, organizat de Institutul Cultural Român 
”Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în colaborare cu Primãria 
Generalã a Istanbului ºi Universitatea „Marmara” din 
Istanbul, 4 octombrie a.c.

În cadrul aceleiaºi manifestãri, Muzeul Brãilei, în 
colaborare cu Muzeul Naþional al Literaturii Române din 
Bucureºti, a prezentat publicului din Istanbul expoziþia foto-
documentarã bilingvã Panait Istrati  – 75 de ani de 
actualitate. Expoziþia a fost deschisã în perioada 4-30 
octombrie a.c., la Centrul de Culturã al Primãriei Generale a 
Istanbulului „Tarik Zafer”.

În colaborare cu revista “Antares” (sub direcþia poetului 
Corneliu Antoniu) a Uniunii Scriitorilor, filiala Galaþi, Casa 
memorialã “Panait Istrati” a publicat un numãr special, sub 
genericul Dimensiunea interculturalã a operei istratiene, 
utilizând ca ilustraþie materiale din patrimoniul Muzeului 
Brãilei. Au semnat articole în acest numãr omagial: Zamfir 
Bãlan (Dimensiunea interculturalã a operei istratiene), 
Lucian Chiºu (Panait Istrati - portretul unui rãzvrãtit), 
Viorel Mortu (Complexul Istrati ºi “complexele” noastre), 
Ioan Munteanu (Panait Istrati - scriitor inclasabil), Claudiu 
Brãileanu (Kim Song Sou - Universul operei lui Panait 
Istrati), Nicoleta Redinciuc (Semnele lui Eugen Barbu), 
Vasile Datcu (Forþa literaturii lui Panait Istrati), Constantin 
Gherghinoiu (Întoarcerea acasã).
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PANAIT ISTRATI - 75 DE ANI DE ACTUALITATE

Paginã realizatã de Zamfir BÃLAN

VITRINA CU CÃRÞI

Aºezãri rurale brãileneºi vecinii lor în THE .üTracii  antichitate / 
 Istoria contemporanã THRACIANS AND THEIR NEIGHBOURS üIon Þurcanu,

ilustratã a românilorIN ANTIQUITY, STUDIA IN HONOREM .
Opere, III, Cursuri de VALERII SIRBU, Nae Ionescu, Editor: Ionel Cândea. ü

logicã, 1Luceafãrul, , Ediþie îngrijitã de Marin Diaconu üMihai Eminescu, ediþia a 
ºi Dora Mezdreapatra ..

Þara Moldovei în vremea Dragoº Mãndescu, Cronologia perioadei Aurel Iacob, üü
lui ªtefan Tomºa al II-lea timpurii a celei de-a doua Epoci a Fierului .

aþi, Nistru ºi Corãbii de înt (sec. V-III a. Chr.): între CarpüViorel Coman, oarcere.
üISTROS, XV. Balcani. 
üANALELE BRÃILEI, serie nouã, an X, nr. üNicolae Ungureanu, Soarele nimãnui, 
10. Versuri.
üPagini din trecutul muzeografiei gãlãþene, üLeonid R. Kyzlasov, The Urban 
editor Costin Croitoru. Civilization of Northern Innermost Asia, 
üSteluþa Caraman-Dan, Ilie Caraman, Editura Academiei Române-Editura Istros.
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Soarele nimãnui 
este, pentru Nicolae 
Ungureanu, Cartea. 
Cu un debut întâmplat 
a c u m  a p r o a p e  
jumãtate de secol, 
Nicolae Ungureanu 
ºi-a rãsfirat poeziile 
prin câteva reviste ale 
anilor 50. În absenþa 
unui volum, poetul a 
t r e c u t  a p r o a p e  
neobservat prin lumea 
literarã. 

C i t i t o r u l  s e  
întâlneºte acum pentru prima datã cu o operã 
rostuitã în formule prozodice tradiþionale, în 
forme poetice mai pure „decât focul 
vremelnicilor sori”. Cele patru cicluri tematice 
ale volumului sunt expresia abordãrii mai multor 
registre poetice, într-o cãutare continuã a celei 
mai rafinate întâlniri dintre forma cuvântului ºi 
miezul sãu liric.

D u p ã  I s t o r i a  
ilustratã a românilor 
de la origini pânã la 
Marea Unire, apãrutã 
la Litera Internaþional, 
în 2007, profesorul Ion 
Þurcanu vine acum în 
faþa cititorilor cu o a 
doua parte, a cãrei 
întindere este cuprinsã 
între România Mare ºi 
„lumea româneascã de 

la 1989 încoace”. Istoria contemporanã 
ilustratã a românilor se adreseazã, în intenþia 
autorului ºi în fapt, unui cititor tânãr, aflat sub 
presiunea unor stãri mai puþin propice lecturii. 
Acesta este ºi rostul unui material iconografic 
abundent, incitant ºi în mãsurã sã însufleþeascã 
pagina cãrþii. Este imediat vizibilã  ºi binevenitã  
nota specificã a acestei cãrþi: accentul pe 
dimensiunea culturalã a istoriei românilor, altfel 
spus miza pe elementul de trãincie, de perenitate.

C o r ã b i i  d e  
întoarcere de Viorel 
Coman este cartea 
unui nucleu cultural 
foarte bine conturat, 
cu ecouri majore în 
p l a n  n a þ i o n a l  º i  
u n i v e r s a l .  S u n t  
publicate aici texte 
c r i t i c e  ca r e  pun  
l a o l a l t ã ,  î n t r - o  
p e r s p e c t i v ã  
i n t e r p r e t a t i v ã  
complexã ºi unitarã, 
opinii despre nouã 

nume reprezentative ale Brãilei culturale, cãrora 
li se adaugã ca un corolar Mihai Eminescu, 
despre spiritualitatea unui loc dãruit de la 
Dumnezeu cu un filon de gândire ºi creaþie 
artisticã întru totul excepþional.

Fiecare nume (Panait Istrati, Perpessicius, 
Vasile Bãncilã, Nae Ionescu, Mihail Sebastian, 
Ilarie Voronca, Marcel Gafton, Fãnuº Neagu, 
Nicãpetre) este în felul sãu o corabie care se 
întoarce la matcã dupã ce drumul iniþiatic a fost 
parcurs.

Dublatã de o abordare cu instrumentele 
literarului, observaþia criticã a autorului câºtigã 
în eleganþã ºi echilibru, fãcând din Corãbii de 
întoarcere o carte de interpretare a creaþiei 
artistice care se citeºte (ºi) ca o carte de 
literaturã. O literaturã de foarte bunã calitate. 
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SECÞIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2010
- Cercetare, valorificare ºtiinþificã ºi culturalã -

arheologice din 2010 la beciul domnesc de la Voi prezenta, aºa cum am procedat mereu în Cândea ºi Costin Croitoru pentru Mãxineni-
Mãxineni, jud. Brãila (sec. XVII), la Sesiunea ultimii ani, activitatea Secþiei de Arheologie, în Mãnãstire ºi Brãila-Oraºul vechi, Stãnicã Pandrea 
Naþionalã de Comunicãri ªtiinþifice a Muzeului de domeniile cercetare, valorificare ºtiinþificã ºi pentru Râmnicelu, jud. Brãila, iar Valeriu Sîrbu 
Istorie ºi Arheologie Piatra Neamþ, 19-20 noiembrie, 

culturalã. pentru Teliþa-Celic Dere, jud. Tulcea, Pietroasa 2010, 5) S. Pandrea, Cultura Gumelniþa în Câmpia 
Micã-Gruiu Dãrii ºi Târcov-Piatra cu lilieci, jud. Brãilei ºi zonele limitrofe, la a VI-a Ediþie a Sesiunii 

de Comunicãri ªtiinþifice a Muzeului „Vasile Sãpãturi arheologice sistematice. Pe baza Buzãu, Covasna-Cetatea Zânelor, jud. Covasna, 
Pârvan”, Bârlad, 21-22 mai, 2010, 6) S. Pandrea, M. Planului de sãpãturi pe anul 2010, aprobat de Sãvârºin-Cetãþuie, jud. Arad, desigur în colaborare 
Vernescu, ªantierul arheologic Râmnicelu, jud. Comisia Naþionalã de Arheologie, ºi a protocoalelor cu ceilalþi membri ai colectivelor de cercetare Brãila. Campania 2010, la Sesiunea Naþionalã 

de colaborare încheiate cu alte muzee ori centre de menþionaþi anterior. „Pontica” a Muzeului Naþional de Istorie Naþionalã ºi 
cercetare din þarã, arheologii instituþiei noastre au De asemenea, rapoartele de sãpãturã pentru Arheologie Constanþa, 5 - 7 octombrie 2010.
avut o intensã ºi bogatã campanie de sãpãturi toate aceste ºantiere au fost redactate, ele fiind 
sistematice. tipãrite în Cronica Cercetãrilor Arheologice. b) Internaþionale, în România sau peste hotare: 1) 

Muzeul Brãilei are trei experþi arheologi (Ionel Campania 2009, volum îngrijit de Institutul de D. ªtefan, V. Sîrbu, Al. Barnea, M.-M. ªtefan, 
Cândea, Valeriu Sîrbu ºi Stãnicã Pandrea), precum ºi Memorie Culturalã  CIMEC ºi tipãrit de Muzeul Challenges in the Archaeological ePublishing in the 
patru specialiºti arheologi (Mirela Vernescu, Naþional de Istorie a României, în 2010. Context of the New Generations of Web Services, la 
Niculina Dinu, Viorel Stoian ºi Costin Croitoru). The XXXVIII Annual Conference on Computer 

Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil Proiect ISTVB. Muzeul Brãilei, ca instituþie Applications and Quantitative Methods in 
th thºtiinþific, sãpãturile arheologice de pe ºantierele de la coordonatoare, ºi Valeriu Sîrbu, ca director de Archaeology, Granada (Spania), 6 -9  April 2010, 2) 

Teliþa-Celic Dere, jud. Tulcea (colaboratori - Gabriel proiect, împreunã cu Muzeul Judeþean Buzãu ºi SC V. Sîrbu, The Getae's Ceremony Helmets - 
Jugãnaru, de la Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale Digital Domain SRL Bucureºti, au derulat, în Masterpieces of the Toreutics and Art of the 

thTulcea, Dan ªtefan ºi Maria ªtefan, de la SC Digital perioada 2007-2010, un important proiect de Antiquity, la The 16  Annual Meeting of the 
Domain Bucureºti), Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii, cercetare intitulat Perioade cheie ale istoriei vechi pe European Association of Archaeologists,  The Hague 

st thjud. Buzãu (colaboratori- Sebastian Matei, Costache Valea Buzãului (ISTVB  91027), finanþat de Centrul (Olanda),  1 -5  September 2010, 3) V. Sîrbu, M.-M. 
Daniel Bolocan ºi Laurenþiu Grigoraº, de la Muzeul Naþional de Management Programe (actualmente ªtefan - Gender in the Getae princely tumuli graves 

thJudeþean Buzãu) ºi Târcov, jud. Buzãu (colaboratori - U n i t a t e a  E x e c u t i v ã  p e n t r u  F i n a n þ a r e a  (5th-3rd c. BC), Some considerations, la 12  
Sebastian Matei ºi Costache Daniel Bolocan, de la Învãþãmântului Superior, Cercetãrii, Dezvoltãrii ºi International Colloquium of Funerary Archaeology, 
Muzeul Judeþean Buzãu, ºi George Trohani, de la Inovãrii), din cadrul Ministerului Educaþiei, Brãila, 22nd-24th October 2010.
Muzeul Naþional de Istorie a României). De Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Chiar dacã 
asemenea, în calitate de responsabil ºtiinþific de fondurile au fost mai reduse, îndeosebi pentru anii Organizãri de manifestãri ºtiinþifice. 
sector, Valeriu Sîrbu a efectuat sãpãturi la Covasna- 2009-2010, menþionãm cã toate activitãþile Muzeul Brãilei, Comisia XXX „Practici mortuare în 
Cetatea Zânelor, jud. Covasna (împreunã cu Viorica prevãzute pe anii 2007-2010, rezultate prin Preistorie ºi Protoistorie” (preºedinte V. Sîrbu) a 
Criºan, responsabil ºtiinþific de ºantier, ºi Paul renegocieri, au fost îndeplinite la parametrii Uniunii Internaþionale de Studii Preistorice ºi 
Pupezã, de la Muzeul Naþional de Istorie a solicitaþi, astfel instituþiile participante încasându-ºi Protoistorice ºi Asociaþia de Studii pentru 
Transilvaniei) ºi Racoº, jud. Braºov (împreunã cu importantele sume prevãzute pentru cercetare ºi Arheologie Funerarã - România (preºedinte V. 
Florea Costea, responsabil ºtiinþific de ºantier, ºi dotare. Numai Muzeul Brãilei a încasat, în 2010, Sîrbu), au organizat o importantã manifestare 
Radu ªtefãnescu, de la Muzeul Judeþean de Istorie suma de 66610 lei, iar pe perioada 2007-2010 suma ºtiinþificã internaþionalã, devenitã deja tradiþionalã, 
Braºov, apoi Zszolt Szekely, de la Sf. Gheorghe, ºi de 414919 lei. Astfel, pe lângã o serie de alte anume Al 12-lea Colocviu Internaþional de 
Angelica Bãlos, de la DCPCN Deva). avantaje, s-a asigurat membrilor consorþiului ºi o Arheologie Funerarã cu tema Armamentul ºi 

 Ionel Cândea a coordonat sãpãturile de la dotare cu tehnologie modernã. echipamentul de luptã sau paradã - însemne ale 
Mãxineni-Mãnãstirea Mãxineni, jud. Brãila În urma derulãrii acestui proiect, prin prestigiului ºi statutului social în mormintele din 
(colaborator - Costin Croitoru, de la Muzeul Brãilei) cercetãri de suprafaþã ºi sãpãturi sistematice, a epocile bronzului ºi fierului, ce s-a  desfãºurat la 
ºi ªuþeºti-Terasã, jud. Brãila (colaborator - Costin crescut considerabil atât patrimoniul imobil, prin Brãila, între 22-24 octombrie 2010. La acest colocviu 
Croitoru, de la Muzeul Brãilei). identificarea de noi situri, cât ºi cel mobil, prin internaþional au participat cercetãtori de prestigiu din 

Stãnicã Pandrea a coordonat sãpãturile de la  îmbogãþirea patrimoniului muzeal cu piese România, Rep. Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria, 
Râmnicelu (colaboratoare - Mirela Vernescu de la valoroase. Serbia, Grecia ºi Cehia. 
Muzeul Brãilei). S-au întocmit baze de date cu situri ºi Seri muzeale. Întrucât relaþia cu publicul 

De asemenea, ca membrã în colectivul de artefacte, repertorii, seturi de date geofizice ºi brãilean e o componentã esenþialã a activitãþii noastre 
cercetare, Niculina Dinu a participat la sãpãturile de cartografice, clasificãri ºi tipologii de artefacte, au fost organizate douã seri muzeale, cu urmãtoarele 
la Isaccea - Noviodunum (jud. Tulcea). ipoteze interpretative referitoare la situri ºi fenomene tematici: Cercetarea preventivã ºi protecþia 

În ceea ce priveºte sãpãturile preventive, cultural-arheologice, s-au întocmit monografii ce patrimoniului arheologic în Municipiul Brãila, cu 
Ionel Cândea le-a condus pe cele din Brãila-Oraºul urmeazã sã vadã lumina tiparului. prilejul Zilei Municipiului Brãila, în 19 ianuarie 
vechi, iar Stãnicã Pandrea pe cele din cartierul Totodatã, a avut loc o intensã activitate de 2010, ºi Brãiliþa 55, dedicatã împlinirii a 55 ani de la 
Brãiliþa, colaboratori fiind Costin Croitoru ºi Mirela diseminare a rezultatelor cercetãrii, atât în mediul începuturile cercetãrilor arheologice în situl 
Vernescu. Un alt proiect important s-a desfãºurat în academic, din þarã ºi strãinãtate, prin comunicãri, arheologic Brãiliþa, în 15 octombrie 2010.
zona Însurãþei, unde s-a efectuat o diagnozã de teren, studii ºi articole, cât ºi în folosul comunitãþilor locale 
de cãtre Stãnicã Pandrea ºi Mirela Vernescu, pe de pe valea Buzãului, prin conferinþe, seri muzeale, Expoziþii. În perioada 23 august-21 
viitorul amplasament al unui parc eolian. expoziþii, „ziua porþilor deschise” pe ºantiere etc. noiembrie 2010, la sediul Muzeului Brãilei, a fost 

De asemenea, la solicitarea primãriilor din  expoziþia Dacii din curbura Carpaþilor ºi de pe valea 
Gemenele, Jirlãu, Scorþaru Nou, ªuþeºti, Surdila- Comunicãri ºtiinþifice. Cercetãtorii ºi Buzãului, organizatã în colaborare cu Muzeul 
Gãiseanca ºi Victoria s-au efectuat cercetãri ºi studii arheologii secþiei noastre au participat la numeroase Judeþean Buzãu, Muzeul Naþional al Carpaþilor 
de specialitate pentru proiecte generale de urbanism manifestãri ºtiinþifice (congrese, colocvii, Rãsãriteni din Sf. Gheorghe, Muzeul Naþional de 
pentru aceste comune. simpozioane, sesiuni) organizate de diverse instituþii Istorie a Transilvaniei ºi Muzeul Judeþean de Istorie 

Aceste cercetãri, din judeþul Brãila ori din de specialitate din þarã sau strãinãtate, conþinutul Braºov. De asemenea, instituþia noastrã participã cu 
alte zone din þarã, ilustreazã atât competenþa, cât ºi comunicãrilor referindu-se atât la patrimoniul ºi piese din colecþia de arheologie la expoziþia 
prestigiul de care se bucurã arheologii instituþiei istoria Brãilei, cât ºi la fenomene istorice de interes internaþionalã The Lost World of Old Europe - The 
noastre. naþional ori internaþional. Danube Valley/Lumea pierdutã a vechii Europe. 

 Este în afarã de orice îndoialã cã o cercetare  Dintre comunicãrile susþinute la manifestãri Valea Dunãrii, organizatã la Ashmolean Museum  
arheologicã performantã necesitã colaborarea mai ºtiinþifice naþionale sau internaþionale, vom Oxford (Anglia).
multor instituþii de specialitate din þarã, câteodatã ºi menþiona pe cele mai reprezentative.

a)  În România : 1) V. Sîrbu, S. Matei, Descoperiri din strãinãtate, plus resurse financiare deosebite, ºi, Publicaþii. Continuând tradiþia, s-a tipãrit getice din sec. IV-III a. Chr. de la Pietroasa Micã-de aceea, nu mai sunt posibile rezultate deosebite numãrul XVI al revistei „Istros”, editatã de Muzeul „Gruiu Dãrii”, jud. Buzãu ºi 2) V. Criºan, V. Sîrbu, 
doar cu echipe de pe raza administrativã a unui singur Brãilei, ce include comunicãrile prezentate la al 12-Piese vestimentare ºi de podoabã descoperite la 
judeþ. Aceastã colaborare este impusã ºi de faptul cã, „Cetatea Zânelor”- Covasna, ambele la Sesiunea lea Colocviu Internaþional de Arheologie Funerarã 

ªtiinþificã Anualã a Muzeului Naþional al Carpaþilor de obicei, fenomenele arheologice ºi istorice se cu tema Armamentul ºi echipamentul de luptã sau 
Rãsãriteni, Sf. Gheorghe, 11-12 noiembrie 2010, 3) I. manifestã pe spaþii mult mai mari, nu doar pe raza paradã - însemne ale prestigiului ºi statutului social Cândea, C. Croitoru, Brãila - Oraºul Vechi. administrativã a unui judeþ. în mormintele din epocile bronzului ºi fierului, ce s-a  Rezultatele cercetãrilor arheologice preventive din 

La a 44-a Sesiune naþionalã de cercetãri str. C. A. Rosetti, nr. 2, la Sesiunea Anualã de desfãºurat la Brãila, între 22-24 octombrie 2010; de 
arheologice, organizatã în 2010 la Suceava, au Comunicãri ªtiinþifice a Comisiei de Istorie a asemenea, a fost editat volumul Pagini din trecutul 

Oraºelor din România, Piteºti, 28-29 octombrie, prezentat rapoarte toþi arheologii instituþiei noastre muzeografiei gãlãþene. Acte, documente, 2010, 4) I. Cândea, C. Croitoru, Cercetãrile pentru sãpãturile întreprinse în campania 2009: Ionel corespondenþã ºi note, de Costin Croitoru.
 (continuare în pag. 6) Valeriu SÎRBU
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În S  trasatã la sud de Mãnãstire, cum era de est a S1, chiar în profil, a fost surprins peretele unei CERCETÃRILE ARHEOLOGICE 1

construcþii rotunde, din cãrãmidã; aceasta, dezvelitã aºteptat, la graniþa dintre carourile 4 ºi 5 a fost interceptat PREVENTIVE DIN BRÃILA, 
integral, s-a dovedit a fi o fântânã artezianã dezafectatã; în zidul de sud al curþii mari a mãnãstirii, încã de la adâncimea PUNCTUL „ORAªUL VECHI”. 
capãtul vestic al S2 a fost surprinsã þeava sa de evacuare, iar de 0,20 metri. În secþiune au fost surprinse, atât la nord cât CAMPANIA 2010
în capãtul sudic al S1 cãminul de apã, rectangular, din ºi la sud de zid (aºadar atât în interiorul cât ºi în exteriorul 
cãrãmidã. Urmãtorul nivel arheologic este reprezentat de curþii!) 12 morminte de înhumaþie. Pentru majoritatea Cercetãrile arheologice preventive realizate în 
aproximativ 13 morminte de înhumaþie, multe deranjate ºi dintre acestea a fost necesarã efectuarea unor casete 

punctele pe care le vom prezenta mai jos au fost 
împrãºtiate de acþiunile edilitare din secolul al XIX-lea. În laterale. Rareori a fost sesizatã forma gropilor, sãpate pânã 

determinate de solicitarea unor autorizaþii pentru 
toate cazurile în care s-a putut determina, poziþia acestora la pãmântul galben. Inventarul funerar, în general 

construcþii de imobile. De la bun început, se impune o 
era est-vest, mâinile poziþionate pe bazin, iar într-un singur sãrãcãcios, era constituit din monede ºi bumbi metalici 

precizare: pe lângã suprapunerea aºezãrii medievale de 
caz (M ) pe piept, spre gât. Ultimul nivel identificat, provenind de la vestimentaþie. 1cãtre oraºul contemporan, o altã dificultate în calea unei 

În S  trasatã la sud de Mãnãstire au fost surprins la baza pãmântului galben, este reprezentat de 8investigaþii arheologice satisfãcãtoare o reprezintã, în cele 
ºapte gropi menajere. Inventarul arheologic identificat este identificate patru morminte de înhumaþie ºi o instalaþie mai multe dintre cazuri, vecinãtatea unor clãdiri vechi, cu 
reprezentat majoritar din material ceramic. Au fost sezonierã din care a fost cercetatã o construcþie din pereþii neconsolidaþi, care dicteazã dispunerea secþiunilor 
descoperite numeroase fragmente ceramice de la recipiente cãrãmidã, surprinsã pe mijlocul secþiunii, ce s-a dovedit a fi la o oarecare distanþã, de siguranþã. Acestea sunt reperele 
de tip „borcan” cu fundul perforat, dar ºi fragmente un cuptor, cu bolta prãbuºitã. Din peretele sãu estic arheologiei preventive, urbane, contemporane, care 
ceramice smãlþuite, unele cu decor zgrafitat, mai multe porneºte un zid de cãrãmidã, a cãrui destinaþie va fi constrânge ºi limiteazã de cele mai multe ori observaþiile 
lulele, recipiente de sticlã, douã cahle fragmentare, verificatã în campaniile viitoare. pertinente, sigure, sau ne priveazã de verificarea lor. 
monede, inel etc., databile în secolul al XVIII-lea. Prin S  trasatã la sud de Mãnãstire, perpendicular 291. Strada Mãrãºeºti, nr. 37 bis. S-a sãpat o 

pe  z idul  nordic  a l  s tãre þ ie i ,  efor tul  nost ru  secþiune în suprafaþã totalã de 10 mp., dispusã aproximativ 
s-a concentrat pentru a pune în evidenþã gârliciul beciului în zona medianã a proprietãþii. La adâncimea de 1,30/40 
stãreþiei. Din aceste raþiuni, cercetarea întregii suprafeþe nu cm. am identificat stratul de sediment loessoid, steril din 
a fost epuizatã, aceasta urmând a se efectua într-o campanie punct de vedere arheologic. Deºi suprafaþa este afectatã de 
ulterioarã. În �  s-a identificat gârliciul, punându-se în acþiunile edilitare ale secolului XX, au fost identificate o 1-2

evidenþã, la adâncimea de  1,80/1,85 metri ºi primele douã groapã menajerã ºi materiale arheologice, exclusiv 
trepte. De o parte ºi de cealaltã a intrãrii au fost descoperite, ceramicã. Au fost descoperite numeroase fragmente 
în zidurile ce o flancheazã, douã ocniþe de felul celei ceramice de la recipiente de tip „borcan” cu fundul 
identificate în S  pe latura de sud a beciului stãreþiei. perforat, dar ºi fragmente ceramice smãlþuite, foarte 1/1976

Zidurile au fost construite din cãrãmidã, având la bazã 
pietre de râu, surprinse deocamdatã pe o adâncime de 
0,70/0,80 metri, fãrã sã se fi ajuns la pãmântul viu.

Prin S  trasatã la sud de Mãnãstire, perpendicular 30

pe zidul nordic al stãreþiei, efortul nostru s-a concentrat 
pentru a pune în evidenþã unul dintre cei trei stâlpi ai 
beciului stãreþiei. Din aceste raþiuni cercetarea întregii 
suprafeþe nu a fost epuizatã, aceasta urmând a se efectua 
într-o campanie ulterioarã. În �  s-a identificat stâlpul 3-4

gros de aproximativ 0,90 metri, înalt de 1,70 metri, care mai 
pãstra în partea superioarã elemente cu privire la naºterea 
bolþilor.

Este de menþionat ºi faptul cã, în toate secþiunile 
practicate au fost identificate fragmente ceramice rulate, 
majoritatea smãlþuite, caracteristice secolelor XVII-XVIII.

Datele obþinute în campania arheologicã a acestui 
an au fost folosite, alãturi de cele cunoscute pânã în fragmentate. De asemenea semnalãm prezenþa unei gropi, CERCETÃRILE ARHEOLOGICE 
momentul de faþã, la întocmirea unui istoric al cercetãrilor surprinsã în profilul sudic, având diametrul de aproximativ SISTEMATICE DE LA MÃXINENI, 
menit sã sprijine proiectul de restaurare a stãreþiei cu beciul 2 metri. În umplutura acesteia au fost descoperite materiale PUNCTUL MÃNÃSTIRE. 
domnesc, amenajarea curþii ºi a zidurilor de incintã ale ceramice similare celor menþionate anterior, iar la suprafaþã CAMPANIA 2010

s-au descoperit trei lulele. Întrucât începe de la 1,40 m. o Mãnãstirii Mãxineni. 
interpretãm ca groapã pentru extragerea lutului. Cercetãrile arheologice în zona confluenþei 

2. Strada Gh. Marinescu, nr. 26-26A. S-a sãpat o Buzãului cu Siretul, în apropierea ruinei mãnãstirii 
secþiune cu suprafaþa de 20 mp., orientatã nord-sud, pe Mãxineni, din vara acestui an, au încercat îndeplinirea mai 
latura esticã a proprietãþii (spre faleza Dunãrii). La vechiului obiectiv, acela de a identifica urmele de locuire 
adâncimea de aproximativ 3,00 cm. am identificat stratul medievalã târzie, cu alte cuvinte, indicii materiale cât mai 
de sediment loessoid, steril din punct de vedere arheologic. clare privind vatra satului Mãxineni cel puþin de la 
Suprafaþa este puternic afectatã de acþiunile edilitare ale jumãtatea veacului al XVI-lea înainte, dacã nu ºi mai vechi. 
secolului al XX-lea. Nu au fost identificate nici un fel de Concomitent, apropierea de mãnãstire a investigaþiei 
complexe arheologice, doar materiale rulate, în special arheologice, din motive obiective, a intenþionat, între 
ceramicã fragmentarã ºi piese de podoabã caracteristice altele, verificarea existenþei unei necropole ºi eventual 
secolului al XVIII-lea. În cuprinsul secþiunii am identificat stabilirea raportului cronologic dintre aceasta ºi lãcaºul de 
material arheologic, din care menþionãm: ceramicã cult, dar ºi a existenþei unor eventuale vestigii mai vechi 
smãlþuitã, monede, cruciuliþe, accesorii vestimentare, pipe, decât viaþa mãnãstireascã (1636/1637) sub nivelul de 
cahle fragmentare, oase de mamifer (bovideu, ovicaprine), cãlcare din beciul fostei stãreþii, în bunã mãsurã pus în 
peºte, cochilii de scoici marine. evidenþã de campaniile de cercetãri arheologice de la finele 

3. Strada Mihai Eminescu, nr. 51. Datoritã formei anilor '70.  
terenului, a vecinãtãþii unor imobile pe trei laturi ale Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse s-au 
proprietãþii s-a hotãrât deschiderea unei singure suprafeþe efectuat mai multe secþiuni ºi sondaje, în general dispuse în 
de 15 x 8 m., orientatã nord-sud, caroiatã începând cu nr. 1 continuarea celor efectuate în campaniile precedente. 
din colþul nord-vestic. La adâncimea de aproximativ 1,80 
cm. am identificat stratul de sediment loessoid, steril din 
punct de vedere arheologic. Suprafaþa este puternic 
afectatã de acþiunile edilitare ale secolului XX; au fost 
identificate câteva materiale arheologice rulate, altele 
într-o groapã menajerã. Pe latura de nord, la aproximativ 
0,80 m. de profil au fost surprinse fundaþia ºi elemente din 
peretele unei construcþii din cãrãmidã; iar în zona 
carourilor 5, 9 a fost identificatã, de la adâncimea de 1,50 
m. o mare groapã menajerã, de formã aproximativ ovalã, cu 
diametrul de circa 4 m. În ultimul complex amintit, precum 
ºi în celelalte carouri am identificat material arheologic din 
care menþionãm: ceramicã fragmentarã provenind de la 
recipiente de tip „borcan”, urcioare, ceramicã smãlþuitã, 
lulele, fragmente de cahle, monede, inel, pandantiv ºi 
fragment de brãþarã din sticlã, oase de mamifer (bovideu, 
ovicaprine), peºte, cochilii de scoici marine.

4. Strada A. Rosetti, nr. 2. S-au sãpat douã secþiuni 
în suprafaþã totalã de 60 mp. Prima (S1 = 10 x 3 m.) dispusã 
aproximativ în zona medianã a proprietãþii, orientatã nord-
sud. Cea de-a doua (S2 = 10 x 3 m.), este dispusã 
perpendicular pe S1. La adâncimea de aproximativ 1,00 
cm. am identificat stratul de sediment loessoid. Deºi 
suprafaþa este afectatã de acþiunile edilitare ale secolului 
XX, au fost identificate mai multe complexe. Pe latura de 

Mãnãstirea Mãxineni (2010), construcþia de cãrãmidã

Ionel CÂNDEA, Costin CROITORU

Mãnãstirea Mãxineni (2010), zidurile beciului stãreþiei.
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Totodatã ,  l a  pres t ig ioasa  ed i turã  Archaeology, Granada (Spania). Matei, Cluj-Napoca, 2) I. Cândea, C. Croitoru, O 
UNOVEINTE S.L., Valladolid, Castilla y Leon, din construcþie rectangularã, cu baza de piatrã, 
Spania, s-a tipãrit, de Valeriu Sîrbu ºi Gelu Florea, în Câteva studii au apãrut în volumele dedicate descoperitã la Mãxineni, judeþul Brãila, în „Analele 
limbile englezã //Dacia. History and Art. Treasures unor manifestãri ºtiinþifice internaþionale care au Brãilei”, nr. X/2010, 3) C. Croitoru, Consideraþii 
of Romanian Archaeology//, francezã //Dacia. avut loc în România, aºa cum sunt: 1) V. Sîrbu, M.- generale cu privire la piesele medicale ºi de toaletã 
Histoire et Art. Trésors de l'archéologie Roumaine// M. ªtefan,  Gender in the Getae princely tumuli romane, descoperite la est de Carpaþi, în vol. 
ºi spaniolã //Dacia. Historia y Arte. Tesoros de la graves (5th-3rd c. BC). Some considerations, în The Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetãri actuale 
Arqueologia de Rumania//, un volum despre istoria, weaponry and the combat or parade gear  marks of privind istoria ºi arheologia migraþiilor, Bucureºti, 
arta, mitologia ºi religia geto-dacilor. the prestige and social status in the tombs of the 2010, 4) A. Stãnicã, L. Radu, N. Dinu, Cercetãrile 

th Câteva studii au vãzut lumina tiparului în arheologice de la Isaccea - Noviodunum, punctul Bronze and Iron Ages, Proceedings of the 12  
volume ori reviste de prestigiu din strãinãtate, dintre Cariera de lut. Campaniile 2002, 2004 ºi 2005, în International Colloquium of Funerary Archaeology,  

nd thcare amintim pe urmãtoarele: 1) D. ªtefan, V. Sîrbu,  Peuce, S. N. VIII/2010, Tulcea, 5) N. Dinu, Brãila, 22 -24  October 2010, 2) V. Sîrbu, A Sacred 
Statistical Tools as Landscape Archaeology, în Ceramica otomanã descoperitã în judeþul Dacian Enclosure at Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii: 
Archeologia e Calcolatori (Italia), 21/2010, 2) L. Constanþa, în Pontica, 43/2010, Constanþa etc.the center of a future archaeological park?, Culturã 
Oþa, V. Sîrbu, A Few Observations on the Arrival of ºi civilizaþie la Dunãrea de Jos, XXVII, Cãlãraºi, 
the Sarmatians in the Danube Plains, în Eirene. Desigur, la toate acestea se adaugã o serie de 2010.
Studia Graeca et Latina, XLVI/2010 (Cehia), 3) D. alte activitãþi muzeale - inventarierea ºi evidenþa Alte studii ºi articole au fost tipãrite în 
ªtefan, V. Sîrbu, Al. Barnea, M. ªtefan, Challenges computerizatã a pieselor, ghidajul vizitatorilor, diverse reviste ori volume din România, dintre care 
in the [Archaeological ePublishing] in the Context of reorganizarea expoziþiei de bazã ºi a depozitelor etc., amintim pe cele publicate de: 1) V. Criºan, V. Sîrbu, 
the New Generations of [Web Services, în Fusion of dar care nu fac obiectul acestui articol.Covasna - Fairies Fortress, a Carpathian Mountain 
Cultures. Proceedings of the XXXVIII Annual - Fortified by Dacians, în Identitãþi cultural locale ºi 
Conference of the Association on Computer regionale în context European. Studii de arheologie 
Applications and Quantitative Methods in ºi antropologie istoricã. In Memoriam Alexandri V. 
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Cavadia am identificat groapa de fundaþie ºi urmele de pereþi a unei locuinþe, ale De-a lungul întregului an 2010, indiferent de anotimp ºi condiþii 
cãrei orientare ºi poziþie sunt total opuse actualei trame stradale (stabilitã în prima atmosferice, arheologii Muzeului Brãilei au întreprins cercetãri arheologice în 
jumãtate a sec. XX). Pe locul blocurilor din cartierul A.N.L. Brãiliþa am municipiul ºi judeþul Brãila. Cercetãrile arheologice efectuate au fost complexe: 
identificat trei mari gropi de împrumut, a cãror adâncime variazã între 250 - 320 cercetãri sistematice (în siturile arheologice de la Râmnicelu, Mãxineni ºi 
cm. Acestea au fost sãpate de numeroase firme de construcþii pentru a exploata ªuþeºti), preventive (în siturile arheologice Brãila - ”Oraºul Vechi” ºi Brãila - 
loessul, apoi au fost umplute cu resturi menajere, pungi de plastic, asfalt, pietriº, Brãiliþa), dar ºi cercetãri arheologice de teren.
cãrãmizi, materiale care sunt clasate în categoria ”resturi inerte”. Dominã asfaltul Despre cercetãrile arheologice sistematice ºi despre cele preventive din 
ºi pietriºul depus de cãtre firma Athena, care a avut contract cu Primãria Brãilei sã vatra istoricã a oraºului Brãila nu vom vorbi, pentru cã sunt tratate în alte articole. 
reabiliteze drumurile din oraº ºi care a depozitat aici resturile activitãþii sale.În cele ce urmeazã, vã vom prezenta informaþii despre cercetãrile arheologice 

preventive din situl arheologic Brãila - Brãiliþa ºi despre cercetãrile de teren 
II. Cercetãrile arheologice de teren de pe teritoriul jud. Brãila au fost întreprinse pe teritoriul judeþului Brãila de cãtre semnatarii acestui articol.

întreprinse pe vãile Buzãului ºi Cãlmãþuiului. Scopul acestei activitãþi a fost 
I. Cercetãrile arheologice preventive din municipiul Brãila, situl (re)identificarea în teren ºi delimitarea siturilor arheologice cercetate anterior,  

arheologic Brãila - Brãiliþa identificarea ºi delimitarea siturilor amintite/semnalate în publicaþiile   au fost prilejuite de implementarea a douã proiecte 
arheologice de la mijlocul sec. XX ºi identificarea de noi situri arheologice. De de investiþii/construcþii, ambele situate în apropierea Vadului Catagaþei. Este 
data aceasta, pentru identificarea siturilor/zonelor cu vestigii arheologice ºi vorba despre construcþia unei locuinþe la adresa str. G. Cavadia nr. 13 ºi despre 
marcarea lor am folosit mijloace moderne - hãrþi digitale, hãrþi satelitare ºi GPS - construcþia ultimelor 10 blocuri ale cartierului  A.N.L. Brãiliþa.
uri Garmin. Siturile/zonele cu vestigii arheologice au fost marcate cu ajutorul Cercetãrile arheologice au evidenþiat urme ale unei intense activitãþi 
GPS-ului, apoi datele au fost integrate/cartate pe hãrþi digitale. Acest tip de constructive din a doua jumãtate a sec. XIX ºi întreg sec. XX. Pe strada G. 
cercetare de teren este, îndeobºte, cunoscut sub numele de cercetare de tip survey 
ºi are avantajul cã informaþiile se stocheazã în baze de date, siturile sunt 
marcate/cartate pe hãrþi electronice, iar ambele au avantajul cã pot fi permanent 
actualizate.

1. Cercetãri arheologice de teren, pe cursul inferior al Vãii Buzãului
S-au desfãºurat în perioada 22.04 - 30.04.2010, zonele cercetate fiind 

situate pe ambele maluri ale Buzãului, pe sectorul cuprins între localitãþile 
Constantineºti (com. Râmnicelu) ºi Gurguieþi (com. Scorþaru Nou). Cercetarea a 
fãcut parte din Proiectul ºtiinþific ”Perioade ale istoriei vechi de pe valea 
Buzãului”.

Am cercetat lunca Buzãului pe raza localitãþilor Constantineºti, 
Râmnicelu, Scorþaru Nou, Pitulaþi, Sihleanu, Gurguieþi, Gemenele ºi Gãvani. Am 
acordat aceeaºi atenþie celor douã maluri ale luncii Buzãului, întrucât aceasta 
pãstreazã urmele unor vechi cursuri de apã care sunt foste vãi, astãzi pãrãsite.  

 
Pentru obiectivul pe care ni l-am propus, a fost mai interesant de studiat 

terasa de pe malul drept, aflatã în limita administrativã a localitãþilor Râmnicelu, 
Gemenele ºi Gãvani, pe unde a curs în preistorie ºi antichitate Buzãul, aceastã 
zonã pãstrând, încã, urmele activitãþii unui râu cu debit important (dovadã sunt 
pintenii de terasã, martorii de eroziune, zonele depresionare ce sunt cuvetele unor 
foste lacuri).

În urma acestei cercetãri de teren se pot desprinde câteva observaþii 
generale:

a) Se poate lesne observa concentrarea siturilor arheologice pe terasa 
înaltã din dreapta râului Buzãu, pe raza localitãþilor Râmnicelu, Gemenele, 
Gãvani. Acestea se înºiruie la o distanþã apreciabilã spre sud faþã de actualul curs 
al Buzãului, distanþã ce variazã între 1.700 m (cazul sitului Râmnicelu - Terasã) ºi 
4.700 m (în cazul sitului Gãvani/Sihleanu - Nisipãrie). De-a lungul actualului 
curs al Buzãului, pe care sunt aºezate satele Scorþaru Nou, Pitulaþi, Sihleanu, 
Gurguieþi, nu au fost descoperite vestigii arheologice databile în preistorie, 
antichitate ºi evul mediu. 

b) Siturile arheologice au fost descoperite pe pinteni de terasã de eroziune 

CERCETÃRI ARHEOLOGICE ÎN MUNICIPIUL ªI JUDEÞUL BRÃILA.
CAMPANIA 2010
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(continuare în pag. 7)

2

Brãila - Brãiliþa/"Vadul Catagaþei" 2010; Cartier A.N.L. Brãiliþa - etapa a III-a. 
Încadrarea amplasamentului cercetat în cadrul sitului arheologic Brãiliþa.  

1
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 (continuare din pag. 4)
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craterile mai adânci ale vechilor bãlþi ºi pe privaluri (vechile cursuri de braþe ºi situaþi foarte aproape de lunca Buzãului. Hãrþile satelitare aratã cã lunca, azi 
canale);desecatã, era brãzdatã de braþe ori vechi cursuri ale Buzãului ºi care curgeau 

- în partea de sud a zonei viitorului Parc eolian, pe un grind nisipos, în jurul foarte aproape de terasa înaltã. Siturile sunt poziþionate pe pinteni de terasã ce 
amplasamentului viitoarelor eoliene G18 ºi G19 am identificat la suprafaþa erau înconjurate de aceste cursuri de apã, dar pe care le dominau prin poziþia 
solului ºi în strat fragmente ceramice getice, lucrate cu mâna, care se dateazã în lor. 
sec. IV - III a. Chr.;c) Se observã, de asemenea, concentrarea locurilor cu vestigii 

- pe celelalte resturi de grinduri nu au fost descoperite vestigii arheologice - arheologice în anumite zone, aºezãrile fiind, poate, ”conectate” între ele. Astfel 
urme ale activitãþii umane ºi/sau artefacte, fapt pe care îl explicãm prin de concentrãri sunt:
distrugerile provocate de amplele lucrãri de îmbunãtãþiri funciare care au ras - Râmnicelu - Popinã ºi Râmnicelu - Terasã, situate la cca. 1.500 m unul 
partrea superioarã a acestor foste grinduri.de altul;

- Gemenele - Muchea lui Berbece (Cimitir) ºi Gãvani (Sihleanu) - 
Nisipãrie, situate la cca. 2.500 m unul de altul.

d) Din punct de vedere cultural - cronologic, observãm existenþa a 
patru mari etape de evoluþie:

- preistorie, epoca neoliticã - culturile Boian ºi Cernavodã I (cca 4700 
- 3500 a. Chr.);

- preistorie, epoca bronzului ºi începuturile epocii fierului (sec. XIII - 
X a. Chr.);

- antichitatea, epoca geto-dacicã (sec. IV - I a. Chr.); în aceastã epocã 
istoricã se dateazã situl de la Gemenele - Muchea lui Berbece (Cimitir), dar 
probabil cã ºi unii dintre tumulii din zonã, aºa cum o demonstreazã 
descoperirea mormântului princiar din tumulul Struna Micã aflat la cca. 1.500 
m sud de satul Gãvani;

- antichitatea târzie, epoca postromanã - cultura Sântana de Mureº 
(sec. IV - III).

e) Prezenþa în numãr apreciabil a unor tumuli, dar mai ales dispunerea 
lor spaþialã.

- se poate distinge concentrarea tumulilor de pe raza com. Gemenele; 
este vorba de cinci tumuli, dintre care patru sunt de mari dimensiuni ºi care se 
înscriu într-un perimetru cu raza de 2.500 - 3.000 m, al cãrui centru îl 
reprezintã, probabil, aºezarea de la Gemenele - Muchea lui Berbece (Cimitir); 

- se poate distinge dispunerea tumulilor în ºiruri paralele pe direcþia 
nord-vest - sud-est, ºiruri care leagã cursul Buzãului de cel al Dunãrii; pânã în 
prezent se evidenþiazã douã ºiruri: unul leagã tumulii de pe raza satelor  
Râmnicelu - Esna - Urleasca - C. Gabrielescu - Cuza Vodã, al doilea leagã 
tumulii de pe raza satelor Gemenele - Movila Miresii - Traian - Unirea - 
Gropeni.

2. Cercetãrile de teren de pe raza oraºului Însurãþei
S-au desfãºurat în mai multe etape pânã în luna august ºi au fost 

prilejuite de efectuarea unei diagnoze de teren a amplasamentului viitorului 
Parc eolian pe teritoriul administrativ al oraºului Însurãþei. Acest proiect de 
investiþii este implementat de firma SC Energie Ecologicã Rogis SGR SRL ºi 

2
va acoperi o suprafaþã foarte mare din lunca Cãlmãþuiului (cca. 22 km ). 

Avându-se în vedere suprafaþa mare de teren afectatã de investiºie ºi 
faptul cã în lunca Cãlmãþuiului au fost identificate ºi numeroase situri 
arheologice (dintre care patru sunt clasate în Repertoriul Arheologic Naþional 
ºi în Lista Monumentelor Istorice), reprezentanþii Muzeului Brãilei ºi dl. 
Vasile Huluba, reprezentantul SC Energie Ecologicã Rogis SGR SRL, au 
considerat cã este indicat sã se efectueze o evaluare/diagnozã de teren. 
Menþionãm cã aceastã hotãrâre a fost luatã fãrã ca evaluãrea de teren sã fie 
cerutã în mod expres în certificatul de urbanism. În urma discuþiilor purtate cu dl. Vasile Huluba, reprezentantul SC 

La solicitarea reprezentantului SC Energie Ecologicã Rogis SGR SRL, Energie Ecologicã Rogis SGR SRL, a fost modificat proiectul iniþial ºi unele 
Muzeul Brãilei a fãcut demersurile necesare ºi a obþinut de la Ministerul generatoare a fost mutat de pe amplasamentul planificat iniþial. Mai exact, 
Culturii ºi Patrimoniului Naþional autorizaþia de evaluare de teren cu numãrul generatorul prevãzut sã fie montat aproape de Popina II de la Însurãþei ºi 
96/2009. generatoarele prevãzute sã fie montate în zona de protecþie a sitului 

Metodele folosite pentru evaluarea de teren au fost cercetarea Liºcoteanca - Movila din Baltã au fost mutate la o distanþã de peste 300 m de 
periegheticã ºi executarea manualã de microsondaje pe locul unde vor fi cele douã situri arheologice. De asemenea, în zonele unde au fost identificate 
construite generatoarele electrice. Suprafaþa cercetatã perieghetic este de peste vestigii arheologice geto - dacice se vor efectua cercetãri arheologice 

230 km  ºi cuprinde lunca Cãlmãþuiului ºi terasele de pe ambele maluri. preventive, înainte de începerea lucrãrilor de construcþie a generatoarelor de 
2

Suprafaþa cercetatã prin microsonadaje executate manual este de 301 m , curent.
2

reprezentând 301 de microsondaje cu suprafaþa de 1 m  fiecare (un sondaj 
având dimensiunile de 1 m x 1 m). Pentru fiecare generator ºi staþie de 
transformare am executat câte douã microsondaje (194 microsonadaje pentru 
94 generatoare ºi trei staþii de transformare).

Deºi proiectul cuprinde 94 generatoare ºi trei staþii de transformare, 
numãrul mare de microsondaje  301, se datoreazã faptului cã am executat mai 
multe sondaje în zonele mai înalte din luncã, unde ar fi putut fi vestigii 
arheologice. 

În urma cercetãrilor perieghetice ºi a microsondajelor executate 
manual am obþinut urmãtoarele rezultate:

- am observat cã actualul aspect, de câmpie planã, al luncii 
Cãlmãþuiului este total diferit de cel din trecut; microsondajele au relevat faptul 
cã Valea Cãlmãþuiului era o luncã inundabilã brãzdatã de mai multe braþe ºi 
canale ale Cãlmãþuiului, care înconjurau mai multe grinduri ºi dãdeau naºtere 
la bãlþi ºi lacuri;

- vechiul aspect al luncii a fost definitiv schimbat de lucrãrile de îmbunãtãþiri 
funciare din anii '70 - '80 ai sec. XX, când grindurile au fost rase, iar cu 
sedimentul dizlocat au fost umplute/colmatate bãlþile ºi lacurile; azi, vechile 
forme de relief se mai vãd doar dupã ploi îndelungate, câd apa se adunã în 

3

Municipiul Brãila/Brãiliþa - "Vadul Catagaþei", Str. G. Cavadia nr. 13
1. -3. Secþiunea S2 - Locuinþa L1 ºi ªanþul
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ceea ce priveºte felul în care trebuie sã 
ne privim valorile.
Dacã odatã, cândva, am putut sã 
spunem lui Brâncuºi: Nu!  ºi acum 
atelierul lui Brâncuºi este obiect de falã 
pentru Franþa, pentru Centrul Georges 
Pompidou, iatã cã Brãila ºi-a asumat, 
prin ceea ce s-a fãcut aici, gândul ºi 
datoria de onoare, de cinste, de a-l 
aduce acasã pe Nicãpetre. N-am sã 
povestesc ce s-a întâmplat cu 
containerul plecat din Canada, pânã a 
ajuns aici, în faþa clãdirii din Brãila 
unde l-am descãrcat. N-am sã 
povestesc mii de alte lucruri pe care le 
voi aºterne cândva pe hârtie, dar ca sã 
ºtie lumea ce înseamnã sã ai o asemenea 
zi, o asemenea zi fastã, o asemenea zi de 

în ceea ce priveºte fenomenul artistic rãmas foarte impresionaþi. Ei vor fi turiºti încununare a unei activitãþi, a unui om 
contemporan, ºi cu tot ceea ce am înþeles aici, în Brãila, vor veni sã o viziteze. care a creat dincolo de þara lui, care s-a 
din valoarea operei lui Nicãpetre, cel Nicãpetre a iubit Brãila enorm. Brãila impus prin opera sa - avem în prima salã, 
care ne lãsase în 1980, când a plecat din pentru el era centrul Universului. în dreapta, Marele Premiu primit la 
România, bustul în marmurã a lui Eu sunt din Bucureºti, de aici am plecat Hakone, în Japonia, în anul 1991 -, ce 
Perpessicius, care strãjuieºte Casa în Canada. El a venit în Canada, ne-am înseamnã sã aduci acasã un artist care 
Memorialã, pe strada Cetãþii nr. 70, întâlnit acolo. Dar, pentru el Brãila a fost este expus în multe þãri ale lumii. Un 
ne-am dat seama cã una din cele mai mari locul cel mai important, locul sfânt în astfel de om, care a fost printre noi în anul 
valori ale noastre, peste hotare, lumea asta. Sunt foarte bucuroasã cã 2001, dacã vã amintiþi Înalt Preasfinþia 
îndrãznea sã se întoarcã acasã, îndrãznea aceastã clãdire va adãposti în continuare Voastrã, tot aici veneaþi într-o zi de Sf. 
sã se întoarcã la Brãila, pe care o iubea, operele lui Nicãpetre. Vor mai veni aici ºi Nicolae, de 6 decembrie, pentru a 
aºa cum s-a spus aici, cu o extraordinarã alte lucrãri pe care le am eu în Canada, binecuvânta decizia noastrã de a înfiinþa 
patimã.pentru a îmbogãþi aceastã colecþie aici, în Casa Colecþiilor de Artã, în fosta 
L-am cunoscut pe Nicãpetre imediat la Nicãpetre. Casã Embiricos, Centrul Cultural 

Prof. univ. dr. Ionel Cândea, sfârºitul anilor 90, când, Horia Chivu ºi Nicãpetre. ªi vreau sã spun, domnule 
directorul Muzeului Brãilei doamna Cecilia Chivu, aici de faþã, ne-au : Pentru preºedinte, cã în momentul în care i-am 

fãcut practic legãtura cu acest artist ºi mine este una dintre cele mai frumoase propus ca aceastã casã sã-i adãposteascã 
dupã aceea am depãnat împreunã, când a zile din viaþa mea. Vã spun sincer cã de donaþia, i-au dat lacrimile. A spus: “Cum, Prin prezentarea unor proiecte, 
venit la Brãila, tot felul de amintiri, care puþine ori în viaþã ti-e dat sã trãieºti astfel asemenea casã? Crezi cã poþi sã o dai elaborate de arhitecþii Smãrãndescu, 
au mers pânã la un lucru pe care l-am de momente, pe care unul dintre prietenii pentru sculptura mea?” Da, i-am Delavrancea, Doicescu, a unor instalaþii 
socotit providenþial. Prima ºi ultima noºtri din lumea muzeelor le numea rãspuns, nu vãd un motiv pentru care un tridimensionale ce reproduc interioare, 
piesã de teatru pentru copii pe care eu am momente de glorie, de glorie muzeisticã. artist de valoarea care sunteþi nu poate sã prin publicaþii ºi filme de epocã ºi prin 
vizionat-o la Teatrul de Pãpuºi de aici, de În 1957, un guvern al României a respins revinã acasã, într-un astfel de ambient. obiecte de artã plasticã ºi decorativã, 
pe strada Polonã, la grãdiniþã fiind, se donaþia lui Constantin Brâncuºi cãtre Dar cum arãta acum 8 ani aceastã clãdire expoziþia aduce în contemporaneitate 
chema “În împãrãþia oglinzilor statul român ºi România, pentru multã sau acum numai doi ani ºi jumãtate în secvenþe din practicile de viaþã ale 
strâmbe”. I-am povestit asta lui vreme s-a acoperit de o mare ruºine, urmã ºi cum aratã ea astãzi. Ea este în societãþii româneºti din perioada 
Nicãpetre, iar Nicãpetre m-a oprit ºi mi-a aceea de a fi respins opera unuia dintre mintea mea o replicã pe care brãilenii de respectivã. 
spus: “Aºa ceva nu se poate. Asta este cei mai mari, autentici ºi inovatori artiºti azi o dau brãilenilor de odinioarã. Peste În acest context imaginea 
prima piesã la care eu am cioplit pãpuºile ai secolului XX, Constantin Brâncuºi, un an aceastã clãdire va împlini fix 100 pieselor de artã decorativã realizate de 
pentru spectacolul respectiv”. I-am zis: cãruia i s-a spus cã opera lui nu prezintã de ani.  A fost construitã în1912. La 100 Max Herman Maxy în atelierul revistei 
“Atunci e ceva, e un lucru providenþial sã importanþã pentru România, cã este de ani de când aceastã casã a fost ridicatã Integral ºi la Academia Artelor 
ne fi întâlnit atât de devreme ºi sã burghezã în spiritul ei ºi cã România, în centrul istoric al Brãilei de un foarte Decorative (structuratã dupã modelul 
revenim la o astfel de întâlnire atât de care se îndrepta spre alte vremuri, nu ar bogat armator, iatã, Consiliul Judeþean o ºcolii Bauhaus) între anii 1925 ºi 1928, 
târziu”.avea nevoie de ea. Se putea uºor aflate în patrimoniul Muzeului Brãilei, reface ºi încã o datã vã spun, cu toatã 
Ceea ce vreau sã spun aici, ºi o spun cât întâmpla în ultimii 20 de ani, ca o astfel întregesc imaginea modernitãþii bucuria în suflet ºi cu toatã sinceritatea, 
se poate de deschis ºi de ferm, este faptul de confuzie, chiar în noile condiþii româneºti. cã se face un act deopotrivã de culturã ºi 
cã domnul preºedinte Gheorghe Bunea ideologice, sã le spunem, sã se îndrepte un act de dreptate pentru prestigiul Selecþia ºi integrarea  lor în 
Stancu, împreunã cu Consiliul Judeþean spre un la fel de rãu lucru în ceea ce-l Brãilei care a fost ºi rãmâne unul dintre discursul expoziþional aparþine 
ºi colaboratorii domniei sale, au reuºit priveºte pe Nicãpetre. izvoarele de bogãþie, de spiritualitate, de doamnei Carmen Popescu, comisarul 
prin ceea ce au fãcut la Brãila, sã Am avut ºansa ca la Muzeul Brãilei sã expoziþiei.culturã, pentru acest neam, pentru 
reabiliteze obrazul României, o spun avem oameni bine pregãtiþi, aºa cum este aceastã þarã.
deschis ºi fãrã nici un fel de înconjur, în colega Maria Stoica, ºi de mare pricepere 

Spaþiul modernitãþii româneºti, 
1906 - 1947 este genericul expoziþiei  
organizatã de Ordinul Arhitecþilor din 
România la Muzeul Þãranului Român, 
între 27 octombrie - 12 decembrie 2010. 
Muzeul Brãilei, înscris pe afiº Muzeul 
de Artã din Brãila, a fost, alãturi de: 
Biblioteca Academiei Române, 
Biblioteca Naþionalã a României, 
Consiliul Naþional al Cinematografiei, 
D a c i n - S a r a ,  E d i t u r a  Vi d e o  a  
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului 
Naþional, Muzeul de Artã Constanþa, 
Muzeul Municipiului Bucureºti, 
Muzeul Naþional de Artã al României ºi 
Uniunea Arhitecþilor din România, 
partener în organizarea evenimentului.  

Centrului Cultural Nicãpetre

14 noiembrie 2010. Familia sculptorului Nicãpetre, reunitã la Brãila, în faþa Centrului Cultural

Ioan Deac Bistriþa. 

 variante de lucru 

Pagini realizate de Maria STOICA 

 Centrul Cultural Nicãpetre, vedere dinspre Sud-Est   Centrul Cultural Nicãpetre, vedere dinspre Sud-Vest  

Urna funerarã ºi  

Ceainic 1925
Max Herman Maxy (Brãila 1895 - Bucureºti 1971)

9
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Zamfirescu. El înregistra în Germania ºi Suedia numai pe cele mai bune plãci, În luna septembrie 2010, Muzeul ªtiinþei ºi Tehnicii „ªtefan 
care nu puteau fi  produse decât de Odeon, dupã cum suna reclama.Procopiu” din Iaºi  a organizat Festivalul Internaþional al Muzicii Mecanice. 
Din discotecã au fost selectate înregistrãri cu Viorica Vrioni.  Aceasta Secþia "Istorie" a Muzeului Brãilei a participat cu un film documentar intitulat 
încheiase un contract de exclusivitate pentru compania Columbia ºi cu starleta „Nostalgii interbelice pe discuri de gramofon”. Realizatori: Ghena Pricop ºi 
Leny Caler, muza lui Mihail Sebastian pentru piesa Jocul de-a vacanþa.Gabriel Stoica. A fost o încercare de reconstituire a unui segment din viaþa 

               capitalei þãrii noastre în perioada interbelicã, pornind de la colecþia de discuri 
din ebonitã, înregistrate de cei mai cunoscuþi ºi apreciaþi  artiºti români la 

His master's voice Columbia Odeon                             marile companii europene: ,  ºi . De ce 
             Bucureºtii ? Pentru cã atunci, ca ºi acum, pe lângã premisele favorabile de 

reuºitã în plan  economic, „micul Paris” (s-a pãstrat doar prima parte a 
                                     aserþiunii, a doua parte, cu satul ceva mai mare, a fost ºtearsã din memoria 
                                                                                 colectivã),  oferea infinite posibilitãþi de exprimare artisticã: Conservatorul, 

Ateneul, muzeele, sãlile de expoziþii, de teatru ºi de cinematograf. Oricine îºi 
dorea preþuirea, pe mãsurã, a propriilor aptitudini, lua drumul Bucureºtilor, în 
speranþa împlinirii destinului. 

În sfera artisticã, în special a muzicii, Radioul, dar mai ales industria 
discului, ajutatã de multitudinea de magazine specializate în difuzare, au 
lansat o serie de compozitori, textieri ºi interpreþi, valoroºi deopotrivã, 

     apreciaþi ºi iubiþi de public. 

Marile companii de înregistrãri încheiau contracte de exclusivitate cu 
                    

cei mai populari artiºti, printre aceºtia numãrându-se ºi brãilenii Jean 
Moscopol ºi Cristian Vasile.

Jean Moscopol a renunþat la biroul de funcþionar de bancã pentru o 
carierã muzicalã, lansatã la restaurantul Zissu ºi la radio. A cântat la 
bomboneria La Fayette ºi la cazinoul din Sinaia, a cântat în studiourile de 
radio de la Berlin ºi a realizat peste 300 de înregistrãri la Columbia ºi la His 
master's voice.

 

             

Cristian Vasile, regele neîncoronat al muzicii noastre uºoare, rãsfãþatul 
publicului, plecase din Brãila natalã la Bucureºti, pentru a lua lecþii de canto la 
Conservator.  Însã muzica uºoarã i-a adus glorie ºi bani. În jurul lui se crease o 
atmosferã magicã, ultimul trubadur, aºa cum i se spunea, avea exclusivitate 
pentru Columbia.  Alãturi de cei doi artiºti brãileni, filmul prezintã înregistrãri 
cu Grigoraº Dinicu, Fãnicã Luca, Zavaidoc, pe numele sãu adevãrat Marin 
Theodorescu, Ion Luican, Gicã Petrescu, Maria Tãnase, dar ºi cu uitaþii pe 
nedrept Dorel Livianu, diseurul preferat al Bomboneriei Zamfirescu ºi al 
cazinoului din Sinaia ºi Ionescu-Gion, cel mai bun diseur al bomboneriei 

NOSTALGII INTERBELICE PE DISCURI DE GRAMOFON
Artiºti români ºi mari companii de discuri. Colecþiile Muzeului Brãilei

Cristian Vasile

Magazinele de muzicã Jean Feder, La Harpa, alãturi de La Barbu Lãutaru, erau printre cele 
mai cunoscute din Bucureºti.

 Nu vã jucaþi doamne ºi domni, tangou 
(Nello Manzatti). Cântat de Cristian Vasile, 

Orchestra Honigsberg-Albahary,
chitarã hawaianã S.D.Tombuli.

Dã-mi o fotografie, tangou, (I. Vasilescu - N. 
Constantinescu & N. Vlãdoianu). 

Cântat de Dorel Livianu, acompaniat de 
Orchestra Gaston Rolland. 

Dorel Livianu

Vecina mea de vizavi, cântat de 
Gion, acompaniat de Orchestra 
Levici. Disc produs de Odeon.

Gheorghe Ionescu - Gion

Imagini din expoziþia de bazã a Secþiei Istorie, Muzeul Brãilei, august 2010.

Plânge marea, tangou 
 (Max Halm  Puiu Maximilian) 

Cântat de Viorica Vrioni, acompaniatã de   
Orchestra  Hönigsberg.      

                                                        

Vis nebun ºi drag, English vals
 (Noel Cawward-Petre Andreescu).
Cântat de Leny Caler, acompaniatã

de Orchestra  Elly Roman. 

Ghena PRICOP

Puiºor, tangou,  (Nel. Martini & C. Jones -  Nel 
Martini & De, Dubai), cântat de  Jean Moscopol 

acompaniat de orchestra James Kok.

   Jean Moscopol
(arhiva  pictoriþei Jana Andreescu, 

nepoata artistului)
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 CONSTANTIN DROGEANU (1900-1975) continuitate româneascã Dunãrea de jos, în „Istros” II-III; O nouã realizare pe 
- un mare rapsod al Brãilei harta muzeograficã a judeþului Brãila - Secþia de Etnografie ºi Artã popularã 

 a Muzeului Brãilei, în „Istros” IV, Brãila, 1985, Meºteºuguri tradiþionale 
Comuna ªuþeºti este locul în care umblau vii ºi mângâiate de umbra de româneºti, în , VI, Brãila, 1992; Muzeul ºi patrimoniul sãu etnografic. 

purpurã a închipuirilor, poveºtile despre prinþii ªuþu, scria Fãnuº Neagu, dar ºi Modalitãþi de investigare a patrimoniului virtual ºi de folosire a patrimoniului 
locul în care s-au zãmislit ºi transmis peste timp creaþii populare de o existent, în „Studii de etnografie ºi folclor din zona Brãilei”, Brãila, 1975. În 
incontestabilã valoare. anul 1979, a publicat lucrarea Catalogul colecþiilor de etnografie ºi artã 

Un reprezentant al folclorului muzical autentic a fost Constantin popularã ale Muzeului Brãilei. 
Drogeanu. Repertoriul sãu compus din peste 100 de piese, cuprindea toate 
genurile : balade, doine, cântece. În anul 1963, cercetãtorul Alex. Amzulescu 
culege un numãr de 30 de piese. 10 ani mai târziu, în 1973, Ghizela Suliþeanu 
transcrie alte piese reprezentative din repertoriul rapsodului, bazã pentru alte 
cercetãri realizate de Eugenia Sãndulescu º.a. , nume de marcã ale cercetãrii 
etnologice ºi muzicologice româneºti.

Constantin Drogeanu a fost un pãstrãtor al moºtenirii spirituale 
transmisã pe linie familialã (majoritatea cântecelor, dupã cum susþine el însuºi, 
fiind învãþate de la mama sa). Cercetãtorii repertoriului sãu, au remarcat 
dorinþa rapsodului de pãstrare nealteratã a repertoriului preluat din tradiþia 
oralã, transmisã din generaþie în generaþie, de promovare a acesteia prin 
participarea la numeroase festivaluri ºi concursuri. Citãm din propriile 
mãrturisiri: Mai înainte nu era Cãminul ºi n-am cântat pe scenã. Am cântat 
prima datã de când s-a înfiinþat Cãminul cultural. Nu chiar de la început. De 
vreo 10 ani. La Tulcea am luat pentru prima datã premii. În 1969. De atunci am 
fost mereu la concursuri. ªi pe la Bucureºti cu teatrul de pãpuºi. (Eugenia 
Sãndulescu, Consideraþii asupra câtorva dintre cântecele din repertoriul lui 
Constantin Drogeanu)

În anul 1973, a avut loc la Brãila,  prima ediþie a Festivalului-concurs 
ce purta numele legendar al lui Petrea Creþu ªolcanul. Printre laureaþii sãi s-a 
remarcat:  Constantin Drogeanu  rapsod popular al comunei ªuþeºti.

VALORIFICAREA COLECÞIEI DE ARTÃ POPULARÃ 
ROMÂNEASCÃ “MARIA ªI NICOLAE ZAHACINSCHI”
 în cadrul programului „Patrimoniul cultural ºi educaþia”

Patrimoniul Secþiei de 
Etnografie a Muzeului Brãilei 
cuprinde un numãr însemnat de 
colecþii din urmãtoarele domenii: 
o c u p a þ i i  º i  m e º t e º u g u r i ,  
meºteºuguri casnice textile, port 
popular, obiceiuri ºi practici 
tradiþionale. Aceste colecþii s-au IN MEMORIAM LIVIU MIHÃILESCU
constituit de-a lungul timpului, pe 

(6 mai 1935  3 ianuarie 1996)
parcursul celor aproape 40 de ani 
de existenþã a secþiei prin 
campanii de achiziþii în teren, prin 

Liviu Mihãilescu s-a nãscut 
donaþii ºi transferuri. Pe lângã 

la 6 mai 1935 în comuna 
piesele ce ilustreazã civilizaþia 

Independenþa (satul Gãuneºti), 
tradiþionalã specificã 

judeþul Cãlãraºi. A absolvit liceul 
Dunãrii de Jos ºi zonei 

ªtirbei Vodã din Cãlãraºi ºi 
Brãilei, în patrimoniul 

Facultatea de Istorie-Geografie la 
secþiei se gãsesc ºi obiecte 

Universitatea Bucureºti (1968). 
din alte zone ale þãrii. 

Între anii 1968-1990 a fost 
Acestea aparþin unor 

muzeograf, muzeograf principal ºi 
colecþii constituite de 

ºef de secþie la Muzeul Brãilei. pasionaþi ai artei ºi culturii 
În calitate de muzeograf, a populare. Una dintre 

cons t i tu i t  p r imele  co lec þ i i  aceste colecþii a fost 
etnografice ºi Secþia de Etnografie. d o n a t ã  s e c þ i e i  d e  
A elaborat douã tematici de Etnografie, chiar de cãtre 
expoziþie cu caracter permanent cei care au stãbãtut satele 
pentru Secþia de Etnografie ºi Artã româneºti pentru aduna 
Popularã. (Prima a fost deschisã la1 aceste obiecte. Este vorba 
iunie 1976, în clãdirea situatã pe despre Maria ºi Nicolae 
strada Galaþi nr. 4, demolatã între Zahacinschi. Pasionaþi de 
anii 1983-1984, iar cea de-a doua la cultura tradiþionalã, cei 

20 mai 1984, într-un spaþiu mai generos, în Grãdina Publicã). A organizat doi donatori au reuºi sã 
numeroase expoziþii temporare ºi itinerante, a iniþiat o serie de manifestãri strângã într-o colecþie cele 
culturale. mai importante tipuri de 
 A scris numeroase articole publicate în presa localã ºi în reviste de obiecte din sfera creaþiei 
specialitate. Dintre acestea amintim: Râºniþele de pãmânt ºi râºniþele de p o p u l a r e :  c e r a m i c ã  
piatrã, în Istros I, Brãila, 1980; Aºezãrile omeneºti din aspectul etnocultural (Horezu, Oboga, Korund, 
brãilean al zonei de continuitate româneascã Dunãrea de jos, în Istros, II-III, Vama, Rãdãuþi º.a.), piese 
Brãila, 1983; Obiceiuri populare în aspectul etnocultural brãilean al zonei de de port ºi accesorii de 

„Istros”

Expoziþie în aer liber, Grãdina Publicã

 
Secþia de Etnografie, 

strada Galaþi, nr.4

Imagini din arhiva 
Secþiei de Etnografie

 

La ºezãtoare

Diploma festivalului-concurs al rapsozilor 
 Petrea Creþu  ªolcan

Constantin Drogeanu la 72 de ani

(continuare în pag. 12)Gabriela CLOªCÃ
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Muzeului Brãilei; cu aceastã ocazie copiii Împreunã cu doamna profesoarã 
implicaþi în proiect au prezentat, individual Marioara Bãlan (ªcoala ,,Mihai Eminescu”), 
sau pe echipe, comunicãri scrise, prezentãri am organizat, în intervalul 14-25 iunie 2010, o 
Power Point sau filme despre activitãþile la ªcoalã  de  Varã ,  având ca  obiect ive  
care au participat. Juriul a fost alcãtuit din popularizarea obiceiurilor ºi a sãrbãtorilor 
muzeografi, cadre didactice, bibliotecari ºi tradiþionale româneºti în rândul elevilor, 
elevi de liceu: Dragoº Adrian Neagu  dezvoltarea de abilitãþi personale, estetice, 
directorul Bibliotecii Judeþene “Panait sociale ºi comunicative ale acestora. Proiectul, 
Istrati”Brãila, preºedinte al juriului, profesor iniþiat de Muzeul Brãilei, Secþia Etnografie ºi 
Adr ian  S imion ,  i n spec to r  ºco la r  de  Artã Popularã, a avut un program variat, 
specialitate, muzeograf Maria Vrabie Stoica, cuprinzând cercetarea de teren în judeþ, vizite 
Muzeul Brãilei, profesor Ileana Savu de la la muzee ºcolare, galerii, confecþionare de 
ªcoala “ Mihai Eminescu”, învãþãtoarea obiecte, expoziþii, vizionãri de filme cu 
Rodica Placutaris de la ªcoala “Mihail caracter documentar.
Sadoveanu”, elevii Vlad Florin Chitaru ºi  Pe parcursul mai multor zile, împãrþiþi 
Liviu ªtefan Luca  ambii în clasa a X-a, de la în echipe de 5-6 elevi, ne-am deplasat în 
Colegiul Naþional “Nicolae Bãlcescu”. La localitãþile Gropeni, Ianca, Mãxineni, Tufeºti, 
finalul sesiunii, Muzeul Brãilei a oferit Unirea ºi Valea Cânepii, pentru a ne întâlni cu 
diplome ºi premii, constând în cãrþi de la fierari, potcovari, þesãtoare, pescari, lãutari, 
Editura Istros.conturând,  în l ini i  generale,  aspecte 

Rezultatele finale ale ªcolii de Varã au importante de civilizaþia muncii din satele 
fost materializate într-o broºurã, care se brãilene.  Impactul pozitiv dat de cercetãrile 

gustieni doreºte a fi un instrument util pentru cadrele de la faþa locului i-a cucerit pe micii  
didactice din judeþul Brãila ºi  o lecturã din primele momente, orele petrecute în cadrul 
captivantã pentru tânãra generaþie, scrisã de ºcolii de varã transformându-se într-o 
cei de aceeaºi vârstã. Cel mai amplu capitol îl experienþã unicã, de neuitat. Elevii au pãtruns 
reprezintã paginile de jurnal ale elevilor, în pentru prima datã într-un atelier de fierãrie, au 
care au punctat propriile trãiri ºi gânduri legate vãzut ,,pe viu” cum se lucreazã o potcoavã, au 
de aceastã experienþã unicã din viaþa lor; ascultat poveºtile pescãreºti ale cunoscuþilor 
pentru cei mai mulþi dintre ei, ªcoala de Varã pescari din Gropeni, interacþionând cu 
,,Tradiþii ºi obiceiuri din judeþul Brãila” a ustensilele specifice practicãrii pescuitului pe 
însemnat un fel de ,,vacanþã la þarã”, un alt fel Dunãre. Casa cu chiler, încãlzitã cu sobã oarbã 
de mod de viaþã ºi de atitudine.ºi cu podea din lut a devenit o realitate, nu doar 

o amintire din basmele copilãriei.
Au fost vizitate ºi muzeele ºcolare cu 

caracter etnografic din satul Valea Cânepii ºi 
din cadrul ªcolii ,,Mihail Sadoveanu” Brãila; 
pentru a vedea un atelier de þesãtorie chiar în 
inima Brãilei, ne-am îndreptat paºii cãtre 
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi 
Promovarea Culturii Tradiþionale.

De sãrbãtoarea naºterii Sfântului Ioan 
Botezãtorul, în dimineaþa zilei de 24 iunie am 
asistat la o slujbã religioasã efectuatã de 
Î n a l t p r e a s f i n þ i t u l  P ã r i n t e  C a s i a n ,  
Arhiepiscopul Dunãrii de Jos, la Mãnãstirea 
Mãxineni, ctitorie a lui Matei Basarab. 
Sfârºitul zilei de 24 iunie s-a concretizat 
printr-o seratã muzealã muzical-folcloricã, la 
care au fost invitaþi Corul Bãrbãtesc 
"Armonia" al Casei de Culturã a municipiului 
ºi eleva Laura ªoga, de la Liceul ,,Haricleea 
Darclée” din Brãila. Cu aceastã ocazie a avut 
loc ºi vernisajul expoziþiilor de fotografie, 
picturã ºi obiecte realizate manual de copii, 
toate inspirate din cercetãrile de teren derulate 
în zilele anterioare.

În ultima zi a ªcolii de Varã a fost 
organizatã o sesiune de comunicãri la sediul 

vestimentaþie, instrumente muzicale ºi nu în ultimul rând un numãr realizarea unor activitãþi comune sau a unor expoziþii. Sãrbãtorile de 
semnificativ de ouã încondeiate. Ei sunt autorii unei lucrãri dedicate acestei primãvarã ºi începutul noului an agrar constituie prilejul pentru organizarea 
tehnici (a „încodeierii”), prezentând cele mai vechi motive întâlnite precum ºi unor manifestãri specifice având ca centru de interes colecþiile de artã 
„meºteriþele” pãstrãtoare ale acestei tradiþii. Remarcabil este faptul cã aceastã popularã româneascã contemporanã.
colecþie s-a constituit într-o perioadã în care lumea satului se afla într-un  Cele douã expoziþii realizate în primãvara anului trecut, «Luminã din 
proces forþat de dezrãdãcinare, de nivelare a valorilor spirituale ale luminã» ºi  «Piese reprezentative din colecþia Maria ºi Nicolae Zahacinschi», 
comunitãþilor. Cu atât mai mult, nu se putea vorbi despre manifestãri din sfera au avut  scopul de a aduce în sfera atenþiei cele mai frumoase ºi interesante 
religiozitãþii. De aceea ºi titlul lucrãrii face referire doar la arta popularã piese ale colecþiei.
româneascã ºi arta decorativã în general.

În ultimii ani ne strãduim sã valorificãm aceastã importantã colecþie în 
cadrul proiectelor pe care le organizãm cu copiii, preºcolari ºi ºcolari prin Gabriela CLOªCÃ

ªCOALA DE VARÃ ,,TRADIÞII ªI OBICEIURI DIN JUDEÞUL BRÃILA” 
(14 - 25 iunie 2010)

Brînduºa ILIE

(continuare din pag. 11)
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În anul 2010 la Secþia de ªtiinþe ale Naturii au fost realizate ºase 4. ADAPTAREA PLANTELOR LA CONDIÞIILE DE MEDIU
expoziþii temporare, cuprinzând o tematicã variatã, atât din lumea plantelor, cât Fotoexpoziþia intitulatã Adaptarea 
ºi a animalelor. Echipa de realizare a acestor expoziþii temporare a fost formatã plantelor la condiþiile de mediu a fost 
din Buzea Elena (referent ºtiinþific), Vernescu Marius (conservator) ºi Onea organizatã în perioada august-septembrie 
Nicolae (ºef secþie). 2010. Scopul fotoexpoziþiei a fost acela de a 

indica principalele modalitãþi prin care 
p lante le  super ioare  au  reuº i t  sã  1. PÃSÃRILE COLIBRI
supravieþuiascã la condiþiile de mediu. Fotoexpoziþia Pãsãrile colibri a 
Adaptarea este însuºirea organismelor vii fost organizatã în perioada ianuarie-martie 
de a suferi  schimbãri  complexe,  2010. În cadrul ei au fost prezentate peste 50 
morfologice ºi funcþionale, care le permit de planºe cu cele mai frumoase specii de 
ca, în anumite condiþii de mediu, sã poatã pãsãri colibri, însoþite de informaþii 
trãi ºi sã se reproducã normal. Mediile de interesante din biologia ºi etologia acestora. 
viaþã sunt diverse. Unele organisme pot sã Pãsãrile colibri sau pãsãrile muscã sunt  
trãiascã ºi sã se reproducã în condiþii de rãspândite numai în cele douã Americi, din 
mediu foarte variate, în timp ce altele nu pot Alaska pânã în Þara de Foc, de pe þãrmul 
pãrãsi un anumit mediu. Primele sunt specii mãrilor pânã în munþii înalþi acoperiþi cu 
cu largi posibilitãþi de adaptare la condiþii de zãpadã. Însã, cele mai multe specii trãiesc în 
mediu variate, iar ultimele, specii cu regiunile tropicale din America de Sud. 
posibilitãþi mult mai reduse. Capacitatea Dimensiunile extrem de mici, precum ºi 
organismelor de a se adapta la condiþiile coloritul penajului în nuanþe de verde 
schimbãtoare ale mediului este determinatã metalizat sau maro, au reuºit sã stârneascã 
genetic. Fãrã un minimum de adaptare la mediu, organismele nu ar putea fascinaþia oamenilor prin modul de viaþã ºi 
supravieþui. Fenomenul de adaptare a organismelor vii prezintã aspecte foarte prin frumuseþea lor aparte. Numele de 
variate. Toate aceste aspecte de adaptare pot fi cuprinse în douã forme ºi anume: «colibri» provine din limba unui trib de 
acomodarea ºi adaptarea evolutivã. Aceste forme de adaptare se petrec în amerindieni, Taínos, ºi se traduce prin 
populaþiile naturale, fãrã intervenþia omului.„pasãrea zeilor”. Sunt pãsãri extrem de 

inteligente, capabile sã recunoascã oameni, flori sau locuri de la un an la altul, de 
5. RELAÞII ÎN LUMEA VIEaceea li se mai spune ºi “piticii cu memorie de elefant”. Pãsãrile colibri sunt 
În perioada septembrie-octombrie singurele pãsãri care se hrãnesc cu nectarul florilor, asemeni muºtelor, 

a fost organizatã fotoexpoziþia Relaþii în bondarilor ºi fluturilor, având ciocul ºi limba adaptate acestui tip de hranã. 
lumea vie. Expoziþia a încercat sã prezinte 
câteva din multitudinea de relaþii care se 2. PLANTELE LA ÎNCEPUTUL PRIMÃVERII
stabilesc în lumea vie ºi rolul acestora în Fo toexpoz i þ i a  Plante le  la  
pãstrarea echilibrului ecologic. În naturã începutul primãverii a fost deschisã 
organismele stabilesc între ele multiple ºi publicului vizitator în perioada aprilie-mai 
complexe relaþii, legate de asigurarea 2010. Imaginile ºi informaþiile prezentate în 
hranei, apãrare, reproducere. Aceste relaþii aceastã fotoexpoziþie s-au axat pe cele mai 
îmbracã diverse aspecte în funcþie de reprezentative ºi cunoscute plante vernale. 
i n d i v i z i i  s a u  p o p u l a þ i i l e  c a r e  Au fost urmãrite toate aspectele legate de 
interacþioneazã ºi de dinamica factorilor biologia acestor plante, începând de la 
ecologici, biotici ºi abiotici (aerul, apa, câmpie, pânã în zonele alpine. Începutul 
lumina, temperatura, compoziþia chimicã, primãverii este semnalat de activitatea 
presiunea, gravitaþia etc.). Relaþiile dintre plantelor cu ciclu biologic scurt. Pe câmp ºi 
organisme se împart frecvent în douã tipuri la marginea pãdurii rãsar primele flori; în 
principale, beneficial ºi antagonist, fiecare interiorul pãdurii are loc o adevãratã 
dintre ele având, la rândul lor, mai multe întrecere între plantele mãrunte ºi cele mari, 
categorii. Aceastã împãrþire este menitã sã lemnoase. Plantele ierboase profitã din plin 
înlesneascã studierea lor. În naturã, însã, la începutul primãverii de razele de soare, 
delimitarea între tipurile de relaþii este adesea deosebit de dificilã, deoarece nu deoarece urmeazã înfrunzirea arborilor, 
existã întotdeauna o limitã netã. În funcþie de efectul direct al relaþiilor care va schimba total aspectul pãdurii. 
interspecifice, în naturã pot avea loc interacþiuni cu semnificaþie pozitivã ( + ), Locul plantelor ierbacee este luat de 
negativã (-) sau neutrã (0).speciile iubitoare de umbrã. Primãvara 

târziu, mediul devine prielnic pentru ciuperci, muºchi ºi licheni, plante care nu au 6. CURIOZITÃÞI DIN LUMEA PLANTELOR: PLANTELE 
nevoie de prea multã luminã. Acest spectacol de luminã ºi culoare, specific CARNIVORE
primãverii, va fi în curând înlocuit de prezenþa altor specii de plante, a cãror Fotoexpoziþia Curiozitãþi din 
apariþie este condiþionatã de venirea anotimpului cãlduros. lumea plantelor: Plantele carnivore a fost 

organizatã în perioada noiembrie-
3. MINUNATA  LUME  A  decembrie 2010. În cadrul fotoexpoziþiei au 

FLUTURILOR fost prezentate imagini ºi informaþii cu cele 
Expoziþia Minunata lume a mai cunoscute specii de plante carnivore 

fluturilor a fost organizatã în perioada întâlnite peste tot în lume, dar ºi câteva 
iunie-iulie 2010. Au fost prezentate specii dintre speciile care gãsesc condiþii de viaþã 
de fluturi exotici ºi indigeni, grupate în 24 în þara noastrã. Plantele carnivore sunt 
de insectare. Speciile exotice, marea organisme cu adaptãri speciale morfo-
majoritate din colecþia Weber, au acoperit anatomice, în special ale frunzelor, care 
toate continentele de pe Pãmânt. Datoritã sunt capabile de a captura, produce enzime 
coloritului ºi a formelor specifice fiecãrei digestive ºi a extrage nutrimente din corpul 
specii în parte, fluturii reprezintã, fãrã nici o prãzilor pentru a suplimenta lipsa de 
îndoialã, cele mai fascinante ºi îndrãgite substanþe nutritive din sol. Capcanele sunt, 
dintre toate insectele. Fluturii sunt insecte de fapt, frunze modificate, care au aspecte 
care aparþin Ordinului Lepidoptera. atrãgãtoare, la prima vedere având aspectul 
Specific fluturilor este ciclul lor de viaþã unor flori, în special pentru insectele care se 
neobiºnuit, cu un stadiu larvar de omidã, un lasã pãcãlite de aromele ºi nectarul îmbietor 
stadiu inactiv de pupã (crisalidã, nimfã) ºi o secretate de acestea. Prãzile plantelor carnivore sunt în general insecte, 
metamorfozã spectaculoasã într-o formã artropode, însã pot fi ºi mici crustacei, pãianjeni, moluºte etc. Plantele carnivore 
familiarã de adult (imago - fluture) cu aripi sunt plante ciudate, fascinante, neobiºnuite, care reprezintã un foarte interesant 
colorate. Majoritatea fluturilor nu trãiesc grup biologic, care a stârnit dintotdeauna curiozitatea oamenilor de ºtiinþã, dar ºi 

mai mult de câteva sãptãmâni ºi doar un numãr extrem de mic de specii pot a iubitorilor de plante, în general.
ajunge pânã la 18 luni. În timpul scurtei lor vieþi, neobosiþii fluturi îndeplinesc o Considerãm cã prin organizarea acestor expoziþii temporare am reuºit sã 
muncã vitalã, polenizând florile, arbuºtii ºi pomii fructiferi. aducem un pic de bucurie, dar ºi de cunoaºtere, în sufletele vizitatorilor noºtri.

EXPOZIÞII TEMPORARE LA SECÞIA DE ªTIINÞE ALE NATURII ÎN ANUL 2010

 Onea NICOLAE



MUZEUL BRÃILEI A GÃZDUIT ªI ANUL ACESTA O SERIE DE CENTRUL DIVERSITÃÞII CULTURALE AL MUZEULUI 
EVENIMENTE ORGANIZATE DE INSTITUÞII BRÃILEI - instrument de promovare, în þarã ºi strãinãtate, a 

DE ÎNVÃÞÃMÂNT PARTENERE
Muzeului Brãilei ºi a patrimoniului multicultural al oraºului Brãila

·      Simpozionul cu tema „ Femeia în poezia persanã ºi arabã clasicã”, organizat de 
Prezentarea trecutului oraºului pornind de la mãrturii, de la poveºti de familie, Colegiul Economic  „Ion Ghica” Brãila (5 martie 2010)

de la colecþii de familie, prezintã un farmec care reuºeºte sã atragã cãtre informaþia ·  Recital instrumental, organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila (11 
istoricã - implicit ºi cãtre muzeu - categorii sociale mai puþin interesate în mod obiºnuit de martie 2010) 
activitãþile sau de publicaþiile unui muzeu. Astfel de reconstituiri patrimoniale reuºesc sã · „Voci de primãvarã” - spectacol muzical coregrafic, organizat de Liceul de Artã 
reducã bariera incomodã, pentru orice instituþie culturalã, dintre publicul intelectual ºi „Hariclea Darclée” Brãila, în cadrul Proiectului European bilateral “I am creative” 
publicul cu educaþie medie ºi, totodatã, - în cazul programelor de acest gen care abordeazã România-Danemarca (17 martie 2010)
minoritãþi etnice - prezintã ºi un potenþial uriaº pentru creºterea vizibilitãþii muzeului ºi a · Recitalul olimpicilor - organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila (1 
oraºului pe plan naþional ºi internaþional. Astfel s-a „nãscut”, din motive de relaþii aprilie 2010)
publice, ideea programului cultural “Un grec, doi greci, trei greci… Brãila. Reactivarea · Ziua Europei - program de pedagogie muzealã pentru promovarea valorilor 
memoriei culturale a oraºului Brãila. Cazul Comunitãþii Greceºti” - derulat în parteneriat europene, a dialogului intercultural, organizat de Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” 
cu Consiliul Judeþean Brãila, Comunitatea Elenã Brãila, cu sprijin AFCN ºi consultanþã (8 mai 2010)
RNMR - al cãrui rezultat principal a fost Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului · Oraºul de vis - program de pedagogie muzealã pentru promovarea turisticã a oraºului 
Brãilei, inaugurat la finele anului 2009. Brãila, organizat de Colegiul „Gh. M. Murgoci” (22 mai 2010)

Strategia pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, educaþionale, · Recitalul micilor interpreþi - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã 
turistice ºi promoþionale a Centrului Diversitãþii Culturale s-a stabilit pornind de la „Hariclea Darclée” Brãila (7 iunie 2010)
definirea misiunii centrului, identificarea publicului þintã ºi o analizã SWOT care a · Recitalul elevilor clasei a VIII-a - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de 
evidenþiat puncte tari (infrastructurã materialã, imagine, vizibilitate), dar ºi puncte slabe Artã „Hariclea Darclée” Brãila (8 iunie 2010)
(resurse umane insuficiente) ºi a evaluat ºi o serie de indicatori din mediul extern · Recital de canto - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã „Hariclea 
(patrimoniul celorlalte comunitãþi etnice din Brãila - ruºi lipoveni, turci, evrei, bulgari, Darclée” Brãila (9 iunie 2010)
armeni - respectiv clãdiri de interes pentru harta multiculturalã virtualã, obiecte ºi · Recital de flaut - concert de muzicã clasicã organizat de Liceul de Artã „Hariclea 
documente în colecþii de familie, patrimoniu imaterial; atitudinea comunitãþilor etnice Darclée” Brãila (17 iunie 2010)
din Brãila faþã de centru  - deschisã sau rezervatã; potenþialul sprijin pentru promovarea · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 1) (15 
în strãinãtate; potenþialul sprijin financiar prin accesarea de sponsorizãri sau fonduri decembrie 2010)
externe). · Serbãrile Crãciunului - Colegiul Tehnic "C. D. Neniþescu" Brãila ºi ªcoala "Sfânta 

Misiunea Centrului Diversitãþii Culturale al Muzeului Brãilei este:          Maria" (16 decembrie 2010)
- studiul patrimoniului multicultural al oraºului Brãila (mobil, imobil, personalitãþi) - · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 2) (16 
bazat pe cercetare cu precãdere în colecþii private ºi arhivele comunitãþilor etnice ºi ale decembrie 2010)
altor instituþii atât din þarã cât ºi din þãrile de origine ale comunitãþilor respective ºi · Serbãrile Crãciunului - Liceul Teoretic "Panait Cerna" Brãila (17 decembrie 2010)
diaspora; crearea unor baze de date pentru toate comunitãþile etnice din Brãila ºi up-· Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 3) (17 
grade-area permanentã a acestora;decembrie 2010)
- cercetarea patrimoniului imaterial ºi cercetare sociologicã a minoritãþilor etnice din · Serbãrile Crãciunului - Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 (grupa 4) (20 
oraºul Brãila prin interviu scris ºi oral ºi prin imagine foto ºi video, ca document de decembrie 2010)
arhivã;· Serbãrile Crãciunului - Liceul Pedagogic "D. P. Perpessicius" Brãila (22 decembrie 
- prin acest Centru oferim publicului brãilean dar ºi turiºtilor ocazionali un spaþiu pentru 2010)
studiul bazelor de date ºi mediatecii dar ºi pentru petrecerea agreabilã a timpului liber prin Mulþumim tuturor instituþiilor partenere care au ales sã colaboreze cu noi. 
vizualizarea de fotografii de arhivã ºi vizionarea unor filme documentare;Beneficiile sunt reciproce: pentru instituþiile de învãþãmânt - mediatizare ºi organizarea 
- prin acest Centru oferim turiºtilor ºi potenþialilor turiºti ai Brãilei un punct de informare evenimentului într-un spaþiu încãrcat de istorie ºi artã, pentru muzeu - un plus de vizitatori 
turisticã - real ºi virtual - prin harta virtualã ºi alte instrumente promoþionale;- cel mai adesea copii ºi tineri, însoþiþi de pãrinþi ºi bunici - ºi sensibilizarea lor pentru 
- promovarea permanentã a patrimoniului multicultural al oraºului Brãila - în þarã ºi valorile de patrimoniu.
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SPRE ªI DINSPRE BRÃILA

Situatã la confluenþa a douã boierii ale cãror urzeli nu au avut sorþi de nenumãrate rânduri, trecuþi prin foc ºi sabie, 
provincii istorice (Þara Româneascã ºi Þara izbândã. Este cazul celor înfrânþi de Mircea în urma represaliilor efectuate de domnitori. 
Moldovei), cetatea Brãilei a servit de-a Ciobanul sau a celor care, în timpul Factorii ce au favorizat refacerea relativ 
lungul istoriei sale ca loc de refugiu ºi domnitorului Petru cel Tânãr, s-au rãsculat rapidã dupã fiecare atac au fost atât 
uneltiri pentru toþi cei ce doreau, de obicei, împotriva domniei. Pribegi la Brãila nu s-au dezvoltarea continuã a portului, care a 
schimbarea domnului. Aceastã stare de fapt a aflat doar pretendenþii la tron sau boierii transformat târgul în principalul punct de 
fost favorizatã ºi de poziþionarea ei la învinºi, ci ºi soþiile acestora trimise aici tranzit comercial din Þara Româneascã, de 
Dunãre, care a oferit cea mai simplã cale de pentru a nu fi la îndemâna domnitorilor, în aici plecând sau venind ambarcaþiuni, cât ºi 
comunicare cu Stambulul ,  capitala cazul unei confruntãri. dorinþa locuitorilor de a nu pleca pe alte 
Imperiului Otoman. Tot aici se concentreazã Odatã cu transformarea târgului în meleaguri, astfel încât de fiecare datã ei se 
o întreagã pleiadã de negustori ºi raia, statutul lui favoriza ºi mai mult întorceau în raia ºi îºi reluau viaþa.
comercianþi, care puteau oferi, în schimbul refugierea celor ce unelteau împotriva Administraþia otomanã din timpul 
avantajelor viitoare, sprijin material domnilor. Pânã în Brãila se întindea umbra raialei a fost ºi ea un factor ce a atras spre 
pretendenþilor la tron ce îºi pregãteau protectoare a Înaltei Porþi, pe aici fãcându-ºi Brãila pe cei ce urzeau împotriva 
loviturile la Brãila. intrarea ca domnitor, în cea de a doua domnitorilor ºi nãdãjduiau, sau de cele mai 

D e - a  l u n g u l  t i m p u l u i  s u n t  domnie, Petru Rareº ºi nu numai. Tot aici se multe ori chiar beneficiau de ajutor turcesc. 
menþionate mai multe „cãlcãri” ale târgului gãsea ºi ajutor armat dat de cãtre turci În plus, Siretul constituia ºi el, în oarecare 
de cãtre domnitorii moldoveni sau munteni pretendenþilor, dar, în acelaºi timp, Poarta mãsurã, un obstacol ce dãdea un rãgaz celor 
ca represalii pentru ajutorul primit de trimitea oaste în cazul în care raiaua era ce vroiau sã fugã, întârziind trecerea dinspre 
uzurpatori. Astfel, ca urmare a complotului atacatã. În 1574, în urma unei înfrângeri, Moldova a oºtilor ce veneau asupra Brãilei.
pus la cale de dregãtorii moldoveni, în frunte Petru ªchiopul s-a adãpostit în raia de furia Cele menþionate mai sus sunt doar 
cu vornicul Ivan, sprijinit puternic de la domnitorului Ioan Vodã cel Cumplit. Acesta câteva realitãþi istorice ce vin în sprijinul 
Brãila, ªtefan cel Mare atacã ºi arde târgul din urmã atacã cetatea, însã primind veste cã afirmaþiei cã Brãila a fost un focar al 
Brãilei. Câteva decenii mai târziu, fiul lui spre Brãila se îndrepta o armatã, renunþã la uneltirilor pentru boierii ºi pretendenþii la 
ªtefan cel Mare, Bogdan, procedeazã în încercarea de a cuceri raiaua ºi se întoarce la tronurile Þãrii Româneºti ºi Moldovei. Pe 
acelaºi fel având ca pretext faptul cã un Iaºi. cât de uºor se putea ajunge de la Stambul în 
pretendent se afla în târgul Brãilei, unde Cei ce au suferit cel mai mult de pe Brãila, tot atât de uºor se putea fugi din port 
uneltea pentru mazilirea acestuia. urma tuturor acestor uneltiri, ce aveau loc la cãtre capitala otomanã. 

Ca refugiu, Brãila gãzduieºte ºi pe Brãila, au fost locuitorii raialei, ei fiind, în Maria STOICA VRABIE

Camelia HRISTIANCamelia HRISTIAN



strãinãtate - prin publicaþii tipãrite, materiale video ºi oraºului. Voluntar pentru Branding Brãila”, cheltuielile Patrimoniului Naþional (15-16 noiembrie 2010) 
online ºi prin evenimente culturale organizate la Centru, materiale fiind asigurate de Muzeul Brãilei, plus (prezentare publicatã pe website-ul Ministerului Culturii 
dar ºi în spaþii neconvenþionale, cu scopul sensibilizãrii sponsorizãri. Proiectul a fost deja promovat cãtre ºi Patrimoniului Naþional) ºi „Ziua Minoritãþilor 
publicului faþã de necesitatea cunoaºterii, protejãrii ºi comunitãþile etnice din Brãila, dar ºi cãtre comunitãþile Naþionale”  organizatã de Prefectura judeþului Brãila (17 
respectãrii patrimoniului tuturor minoritãþilor etnice ºi al etnice centrale din Bucureºti ºi respectiv Constanþa ºi în decembrie 2010), dar ºi prin intermediul vizitatorilor 
dezvoltãrii turismului cultural la Brãila; unele cazuri, cãtre instituþiile diplomatice din Bucureºti. centrului. 
- oferim minoritãþilor etnice din Brãila un spaþiu în care Tot în 2010 s-a constituit mediateca centrului, Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului 
pot regãsi un fragment din patria pierdutã, dar ºi un spaþiu care este deja funcþionalã. Am solicitat materiale pentru Brãilei a fost vizitat de-a lungul anului 2010 de diverse 
de dialog multicultural în care pot sã-ºi sãrbãtoreascã mediatecã prin adrese trimise cãtre toate comunitãþile familii de greci din Brãila ºi familii de greci repatriaþi sau 
evenimente cu semnificaþie naþionalã ºi tradiþionalã; etnice din Brãila ºi sediile lor centrale din Bucureºti ºi din diaspora, de brãileni români sau de altã etnie, de turiºti 
- oferim oraºului Brãila un instrument de promovare ºi o Constanþa. Am obþinut deja prin donaþie o serie de veniþi sã vadã harta virtualã pentru a afla care sunt 
punte de stabilire a unor relaþii de colaborare cu instituþii periodice, volume si filme documentare pentru care obiectivele turistice din oraº (ºi pentru aceasta mulþumim 
culturale dar ºi asociaþii ºi organizaþii private din alte þãri, mulþumim Comunitãþii Elene Brãila, Editurii „Omonia” hotelurilor situate în centrul istoric care ne-au promovat), 
prin intermediul contactelor pe care noi le stabilim Bucureºti ºi doamnei Elena Lazãr, directoarea acestei dar ºi de: o echipã de la televiziunea ERT Grecia, condusã 
permanent cu comunitãþile etnice la nivel naþional, cu edituri, Uniunii Elene din România din Bucureºti, Uniunii de jurnalista Maria Vassara, care a realizat un film 
corpurile diplomatice acreditate în România, cu mass- Democrate Turce - filiala Brãila, precum ºi doamnei 
media, cu instituþii culturale, cu personalitãþi ºi comunitãþi Maria Vassara de la televiziunea ERT Grecia. De 
din diaspora minoritãþilor etnice reprezentate la Brãila. asemenea, mulþumim Asociaþiei „Hristo Botev” a 

Publicul þintã al Centrului Diversitãþii Bulgarilor din Brãila care ne-a cedat în custodie, pe o 
Culturale include: perioadã nedeterminatã, o serie de cãrþi. Lista cu 
• Beneficiari direcþi - Muzeul Brãilei; membrii materialele care pot fi consultate de public la centru este 
comunitãþilor etnice din Brãila; brãilenii; gimnaziile ºi publicatã pe website-ul www.muzeulbrailei.ro, la 
liceele din Brãila; turiºtii care ajung la Brãila; specialiºtii secþiunea Centrul Diversitãþii Culturale. 
din domeniul patrimoniului cultural mobil ºi imobil - al Am continuat ºi anul acesta sã aplicãm interviul 
minoritãþilor etnice în mod particular; specialiºtii pe realizat în cadrul programului „Un grec, doi greci, trei 
probleme de valorificare a diversitãþii culturale, interesaþi greci… Brãila”, dar totodatã am realizat documentãri 
de metode, teme ºi proiecte specifice; iniþiatorii locali de necesare pentru pregãtirea interviurilor pentru celelalte 
proiecte culturale sau de dezvoltare localã prin turism comunitãþi etnice ºi am întocmit liste cu clãdiri de interes 
cultural; imaginea Muzeului Brãilei; imaginea pentru harta virtualã.  
comunitãþilor etnice din Brãila ºi imaginea judeþului Mulþumim domnului Miltiade Alamano din 
Brãila prin vizibilitatea pe plan extern. Brãila ºi doamnei Orea Aninos din Atena, ambii de origine 
• Beneficiari indirecþi - comunitatea de muzee ºi greacã, pentru informaþiile puse la dispoziþie, domnului 
muzeografi din þarã ºi strãinãtate; membrii comunitãþilor profesor Ioan Munteanu pentru o serie de volume ºi 
etnice din România, din alte þãri, precum ºi cei repatriaþi; materiale documentare donate centrului, domnului Niþã 
autoritãþile locale; experþii naþionali interesaþi în Vartan din Brãila, de origine armeanã, pentru 
dezvoltarea de proiecte culturale pe probleme legate de amabilitatea de a accepta un interviu filmat pe care l-am 
minoritãþi; autoritãþile ºi experþii din þãrile de origine ale realizat cu dânsul, precum ºi domnului Gabriel 
minoritãþilor; potenþialii turiºti ai oraºului; imaginea Semergiu din Brãila, de origine greacã, pentru 
României prin vizibilitatea pe plan extern. informaþii, fotografii din colecþia personalã ºi pentru 

Direcþiile de acþiune stabilite urmãresc douã sprijinul constant în promovarea centrului în Brãila ºi în 
obiective concrete: dezvoltarea infrastructurii culturale ºi strãinãtate. Mulþumim Comunitãþii Elene Brãila ºi ªcolii 
materiale a Centrului Diversitãþii Culturale ºi creºterea „Nikos Kazantzakis” Brãila pentru cã ne-au pus la 
vizibilitãþii -  Centrului Diversitãþii Culturale, a Muzeului dispoziþie arhivele vechilor ºcoli greceºti de bãieþi ºi de 
Brãilei, a Brãilei ºi a patrimoniului multicultural ºi turistic fete din Brãila, Asociaþiei „Hristo Botev” a Bulgarilor 
al oraºului - în þarã ºi strãinãtate. din Brãila pentru o serie de documente de arhivã, 

În ceea ce priveºte dezvoltarea infrastructurii Uniunii Democrate Turce din România - filiala Brãila 
centrului, în 2010, am scris douã proiecte pentru care ne-a permis filmarea unor obiecte tradiþionale 
solicitarea de finanþare, am pus bazele mediatecii turceºti, Compartimentului pentru Relaþia cu 
centrului ºi am continuat munca de documentare. Minoritãþile Naþionale din cadrul Prefecturii judeþului 

Primul proiect - “Un grec, doi greci, trei greci… Brãila, respectiv doamnei consilier Georgeta Adetu, 
Brãila. Reactivarea memoriei culturale a oraºului Brãila. pentru o serie de materiale despre armeni, dar ºi pentru documentar despre navigatori greci din Brãila, Galaþi, 
Cazul Comunitãþii Greceºti” II - include realizarea unei sprijin în ceea ce priveºte contacte de interes pentru noi. Tulcea, Sulina (8 aprilie 2010); prof. Stathi Koutseris de la 
expoziþii pe sistem de afiºaj roll-up din polipropilenã, De asemenea, mulþumim Comunitãþii Ruºilor Lipoveni Universitatea Thessalia, Departamentul de Amenajãri ºi 
editarea volumului cu acelaºi nume ºi în limba greacã, din România - filiala Brãila ºi Federaþiei Comunitãþilor Dezvoltare Regionalã Volos, însoþit de membri ai 
realizarea unor mape cu cãrþi poºtale. Proiectul a fost ºi Evreieºti din România - filiala Brãila pentru Comunitãþii Elene Izvoarele, jud. Tulcea (26 aprilie 
este promovat, cu sprijinul Comunitãþii Elene Brãila, disponibilitatea pe care o au de a colabora cu noi pe viitor. 2010); D. Schanzenbach, jurnalist freelancer Köln, 
cãtre mediul de afaceri elen din România ºi Grecia cu Legat de promovarea centrului ºi Brãilei, am Germania, care realizeazã un ghid turistic al României (6 
scopul obþinerii de sponsorizãri în 2011.   continuat sã diseminãm rezultatele programului cultural mai 2010); un grup de turiºti greci din regiunea Volos (16 

Al doilea - „…evrei, ruºi lipoveni, turci… „Un grec, doi greci, trei greci… Brãila”, dar ºi proiectele mai 2010); doamna Mariana Vallianatou, preºedinta 
Brãila. Reactivarea memoriei culturale a oraºului. ºi acþiunile centrului prin cele douã website-uri: Asociaþiei Repatriaþilor Greci din România - înfiinþatã în 
Voluntar pentru Branding Brãila” -  a fost depus pentru www.muzeulbrailei.ro ºi http://diversitate-culturala- 1947, cu sediul la Atena (7 iunie 2010); doamna Elena 
finanþare la Administraþia Fondului Cultural Naþional. muzeulbrailei.ro/ - în românã, greacã, englezã, francezã - Lazãr, directoarea Editurii “Omonia” Bucureºti (13 iunie 
Proiectul a obþinut dupã evaluare (ºi contestaþie) 87,83 prin liste de e-mail-uri, forumuri pentru diaspora, link-uri 2010); domnul Jacques Bouchard, ºeful catedrei de 
puncte ºi a ocupat locul 8 în ierarhia celor 84 de proiecte pe alte website-uri (Prefectura judeþului Brãila, Brãila greacã modernã de la Universitatea McGill, Montreal, 
depuse, dar din pãcate au obþinut finanþare numai primele Chirei, Divers, Fundaþia Culturalã Greacã, România director al Centrului Interuniversitar de Studii Neoelene 
7 proiecte (ultimul proiect finanþat având 88 puncte). Un turisticã, EPA), prin articole pe platforma de PR dedicatã din Montreal, membru al Academiei de Litere ºi ªtiinþe 
rezultat foarte bun, dar fãrã finalitate din punct de vedere specialiºtilor de PR din muzee, prin prezentãri în cadrul Umaniste a Societãþii Regale din Canada (13 iunie 2010); 
financiar. Chiar ºi în aceste condiþii proiectul se va derula unor evenimente: Seminarul de educaþie muzealã poetul Laurian Stãnchescu (7 iulie 2010); poeta ºi 
cu numele „…greci, ruºi lipoveni, turci, evrei, bulgari, „Patrimoniul muzeal, obiect de contemplaþie sau subiect traducãtoarea Simona-Grazia Dima (6 noiembrie 2010); 
armeni… Brãila. Reactivarea memoriei culturale a de dialog?” - organizat de Ministerul Culturii ºi 
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Jurnalista Maria Vassara (Televiziunea ERT Grecia) 
la Centrul Diversitãþii Culturale (8 aprilie 2010)

Domnul Jacques Bouchard, doamna Elena Lazãr ºi soþul 
dânsei, la Centrul Diversitãþii Culturale (13 iunie 2010)
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doamna Veronica Macri, subprefect al 
judeþului Brãila; doamna Maria Gancev, 
preºedinta Asociaþiei „Hristo Botev” a 
Bulgarilor din Brãila; doamna Zarife Zodilã, 
preºedinta Uniunii Democrate Turce din 
România - filiala Brãila; doamna Abdulah 
Gülten, preºedinta Uniunii Democrate Turce 
din România - filiala Galaþi; doamna Jipa 
Rubanov Fedosia, preºedinta Comunitãþii 
Ruºilor Lipoveni din România - filiala 
Brãila; domnul Ioan Maliº, consilier al 
Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România.

 Este relevant ºi traficul pe web-
site-ul centrului http://diversitate-culturala-
muzeulbrailei.ro/ - conform rapoartelor 
http://extremetracking.com/ - (2308 vizite ºi 
1305 vizitatori din 24 þãri: România - 1110, 
Grecia - 94, SUA - 27, Franþa - 21, Germania 
- 18, Australia - 10, Spania - 10, Olanda - 5, 
Canada - 5, Europa (neprecizat) - 5, 
Federaþia Rusã - 4, Italia  - 4, Marea Britanie  
- 3, Luxembourg - 3, Cipru - 3, Bulgaria - 2, 
Letonia - 1, Elveþia -  1, Moldova - 1, 
Danemarca - 1, Malaysia -1, Cehia - 1, 
Japonia -1, Slovacia - 1, Belgia - 1). 

În 2010, Centrul Diversitãþii 
Culturale a organizat sau a gãzduit ºi o serie 
de evenimente culturale: în cadrul „Nopþii 
Muzeelor” -   vizionarea fi lmelor 
documentare „Un grec, doi greci, trei greci… 
Brãila” ºi „Amintiri... Amintiri...” (15 mai 
2010), „Zilele Culturii Elene” (eveniment 
organizat în colaborare cu Comunitatea 
Elenã Brãila ºi Editura „Omonia” 
Bucureºti), cu ocazia Zilei Marelui „NU”, 28 
octombrie 1940, Ziua Naþionalã a Greciei - a 
inclus prezentãri istorice, lansarea 
volumului „Absenþe” a scriitoarei Antigone 
Kefala (nãscutã la Brãila dar care trãieºte în 
Australia), program artistic susþinut de 
Grupul „Parnassos”, expoziþie cu vânzare  
de carte editatã la Editurile „Omonia” 
Bucureºti ºi „Istros” a Muzeului Brãilei, 
vizionarea filmului documentar „Legendarul 
tãrâm al Greciei: Atena, Meteora, Athos” (6-
7 noiembrie 2010), „Comerþul în Federaþia 
Rusã” (am gãzduit aceastã activitate inclusã 
în proiectul educaþional „Poezia rusã de la 
slovã la slavã” - iniþiat de Colegiul Economic 
„Ion Ghica” Brãila ºi ªcoala „A. S. Puºkin” 
Brãila) (15 decembrie 2010). 

L a  i n v i t a þ i a  u n o r a  d i n t r e  
comunitãþile etnice brãilene, am participat la 
evenimente organizate de acestea:  „Ziua 
Eroului Turc”, în prezenþa Consulului 
General al Republicii Turcia la Constanþa 
(18 martie 2010), Spectacolul oferit 
brãilenilor de Casa de Culturã “Dobri 
Voinikov” din Shumen-Bulgaria (26 
octombrie 2010), Vizita unui grup din Patras 
la sediul Comunitãþii Elene Brãila (21 
noiembrie 2010), Redenumirea ªcolii nr. 5 în 
ªcoala „Nikos Kazantzakis” (6 decembrie 
2010), Sãrbãtoarea Crãciunului la sediul 
Comunitãþii Elene Brãila (26 decembrie 
2010). 

În încheiere, mulþumim domnului 
Hara lambie  Caravia ,  p reºedin te le  
Comunitãþii Elene Brãila, pentru efortul 
constant de promovare a website-ului, 
precum ºi pentru activitatea de promovare a 
centrului în Grecia ºi în mediul de afaceri 
elen din România. Îl considerãm membru al 
echipei centrului. Nu în ultimul rând, 
mulþumirile noastre se îndreaptã ºi cãtre: 
domnul Dragoº Neamu, preºedintele Reþelei 
Naþionale a Muzeelor din România, 
Administraþia Fondului Cultural Naþional ºi 
cei doi sponsori, domnul Konstantinos 
Tsoukalidis, preºedintele Camerei de 
Comerþ ºi Industrie Eleno-Românã - sponsor 
principal din Atena (Grecia) ºi domnul 
Karafyll idis  Athanassios,  patronul 
restaurantului “Stella di Mare” din Berlin 
(Germania), fãrã de care Centrul Diversitãþii 
Culturale al Muzeului Brãilei nu ar fi existat 
astãzi.

We b s i t e - u l  o f e r ã  
informaþii actualizate despre 
istoricul, secþiile, specialiºtii ºi 
activitatea Muzeului Brãilei ºi 
Editurii „Istros" ºi despre trecutul 
Brãilei. Cuprinde, de asemenea, o 
serie de rubrici noi gândite 
pornind de la publicurile þintã 
specifice cãrora ne adresãm ºi de 
la obiectivele de relaþii publice pe 
care ni le-am propus: creºterea vizibilitãþii Muzeului Brãilei în comunitatea 
localã, naþionalã ºi internaþionalã, sensibilizarea copiilor ºi tinerilor pentru 
valorile de patrimoniu, creºterea numãrului vizitatorilor ºi participanþilor la 
evenimente, creºterea numãrului de vizitatori virtuali, creºterea veniturilor din 
vânzãri, dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea, promovarea pe plan local 
ºi internaþional a judeþului Brãila pentru revitalizarea ºi dezvoltarea turismului. 

Vã semnalãm:
„Galeria foto” - cu peste 3000 de imagini din arhiva foto 

„Evenimente” a Muzeului Brãilei, din perioada 2005 pânã în prezent - perioada 
în care tehnologia digitalã ne-a permis realizarea unor imagini de calitate. Dacã 
aþi colaborat cu noi în ultimii ani sau doar aþi participat la evenimentele noastre, 
veþi gãsi cu siguranþã aici imagini care vã pot aminti de momente de suflet, 
imagini care pot fi descãrcate ca suvenir.

„Galeria video” - cuprinde filme realizate de specialiºtii Muzeului 
Brãilei pentru promovarea: istoriei ºi arhitecturii oraºului („Brãila ieri ºi azi”, 
„Brãila, cel mai mare port la Dunãre ºi capãt de drum maritim”), 
personalitãþilor de seamã („Panait Istrati 75”), obiectivelor de interes turistic 
ale oraºului ºi judeþului Brãila („Mãnãstirea Mãxineni”), patrimoniului 
Muzeului Brãilei („Muzeul Brãilei”, „Nostalgii interbelice pe discuri de 
gramofon”), precum ºi pentru promovarea unor evenimente importante pentru 
Muzeul Brãilei ºi pentru oraº („Vizita Familiei Regale la Casa Memorialã „D. 
P. Perpessicius - 1998”, „Redeschiderea Centrului Cultural Nicãpetre - 2010”). 
Periodic vom adãuga aici ºi alte filme.

„Muzeul vãzut de copii” - aveþi ocazia sã „vizitaþi” muzeul prezentat 
cu cuvintele ºi sensibilitatea unor copii ºi tineri de la mai multe ºcoli ºi licee din 
oraº, elevi care au participat acum câþiva ani la un proiect experiment de 
pedagogie muzealã ºi de relaþii publice care avea drept scop un studiu al unui 
segment din publicul þintã al muzeului din punctul de vedere al interesului 
pentru muzeu, modului de receptare a muzeului, a obiectelor din expoziþie ºi a 
ghidajului, precum ºi din punctul de vedere al nevoilor lor culturale ºi 
educaþionale ºi al viziunii privind evoluþia muzeului. Am selectat pentru 
aceastã secþiune, dupã o anume scenografie, fragmentele cele mai interesante 
din compunerile lor - cu titlul „Obiectul meu preferat din muzeu” ºi „Muzeul 
anului 2035” - ºi rezultatul chiar meritã atenþia dumneavoastrã. Mulþumim 
acestor elevi pentru efortul pe care l-au depus.

„Corespondenþã cu strãinãtatea” - cuprinde fotografii ºi informaþii 
inedite obþinute de la personalitãþi culturale - strãini ºi români care trãiesc acum 
departe de þarã.  Este o rubricã la care mai avem multe de adãugat.

„Centrul Diversitãþii Culturale” - puteþi consulta aici catalogul 
mediatecii -  publicaþii ale minoritãþilor etnice din România, volume ºi filme 
documentare despre istoria sau cultura comunitãþilor etnice sau a þãrilor lor de 
origine, care pot fi consultate gratuit la centru. Gãsiþi aici ºi o hartã virtualã cu 
elemente arhitecturale legate de grecii din Brãila, puteþi viziona online câteva 
filme documentare despre grecii din Brãila ºi puteþi citi online volumul „Un 
grec, doi greci, trei greci... Brãila...” - o carte cu mãrturii despre oraºul de 
altãdatã, cu date despre personalitãþi brãilene, dar ºi cu aspecte legate de viaþa 
grecilor la Brãila, amintiri, mentalitãþi, tradiþii, inclusiv reþete culinare.

„Evenimente” -  gãsiþi aici comunicatele prin care anunþãm periodic 
activitãþile ºi proiectele Muzeului Brãilei.  

Editura „Istros” - include coperþile ºi informaþii despre cele aproape 
200 de volume publicate -  pe care le puteþi achiziþiona fie de la librãria 
Muzeului Brãilei sau la târguri de carte, fie le puteþi comanda prin poºtã.  

„Carte de impresii” - conþine fragmente din impresiile vizitatorilor 
noºtri reali, dar ºi scrisori primite de la vizitatorii noºtri virtuali.

Precizãm cã în perioada noiembrie-decembrie 2010, website-ul a 
atras (conform datelor programului de monitorizare a traficului 
http://www.google.com/analytics/) 1884 vizite din România (din 47 oraºe 
respectiv: Brãila - 846, Bucureºti - 380, Galaþi - 117, Braºov - 64, Iaºi - 56, 
Timiºoara - 51, Arad - 46, Cluj Napoca - 38, Sibiu - 37, Constanþa - 23, Ploieºti - 
23, Craiova - 18, Piatra Neamþ - 17, Suceava - 15, Piteºti - 13, Focºani - 11, Satu 
Mare - 8, Oradea - 8, Cãlãraºi - 8, Alba Iulia - 8, Botoºani - 7, Buzãu - 7, Bacãu - 
6, Baia Mare - 6, Tulcea - 6, Slatina- 5, Târgoviºte - 5, Drobeta Turnu Severin - 
5, Târgu Mureº - 4, Râmnicu Vâlcea - 4, Bârlad - 4, Otopeni - 4, Deva - 4, 
Paºcani - 3, Reºiþa - 3, Zalãu - 3, neprecizat - 3, Cernavodã - 2, Câmpulung  - 2, 
Vaslui - 2, Târgu Jiu - 2, Sighiºoara - 2, Topliþa - 1, Giurgiu -1, Hunedoara -1, 
Alexandria -1) ºi 259 vizite din 32 þãri (respectiv: Moldova - 45, SUA - 33, 
Germania - 31, Spania - 24, Grecia - 23, Canada - 18, Italia - 16, Franþa - 14, 
Rusia - 11, Marea Britanie - 8, Australia - 4, Polonia - 3, Estonia - 3, Bulgaria - 
3, Ungaria - 2, Olanda - 2, Turcia - 2, Finlanda - 2, Elveþia - 2, Uzbekistan -1, 
Belgia -1, Suedia -1, Columbia -1, India -1, Cehia -1, Danemarca -1, Côte 
d'Ivoire - 1, Portugalia -1, Austria -1, Japonia - 1, Luxembourg - 1).

Sperãm cã v-am trezit interesul ºi veþi accesa ºi veþi reveni pe 
www.muzeulbrailei.ro ºi, mai mult, veþi recomanda acest website ºi familiei ºi 
prietenilor dumneavoastrã.

Vrem sã mulþumim - pentru imaginea graficã modernã a website-ului 
ºi pentru profesionalism ºi eficienþã - firmei Open Web Design Brãila-Galaþi cu 
care am colaborat pentru realizarea acestui produs online.

VIZITAÞI NOUL WEBSITE www.muzeulbrailei.ro !

BRÃILA 643
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„Zilele Culturii Elene” (6 noiembrie 2010)

„Zilele Culturii Elene” (6 noiembrie 2010)

„Zilele Culturii Elene” (7 noiembrie 2010)

 „Comerþul în Federaþia Rusã” (15 decembrie 2010)

 „Comerþul în Federaþia Rusã” (15 decembrie 2010)

 „Ziua Minoritãþilor Naþionale” (17 decembrie 2010)

(continuare din pag. 15)

Camelia HRISTIANCamelia HRISTIAN


	Page 1
	Memoriale finale.pdf
	Page 1
	Page 2

	Arheologie.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Arheologie.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Arta. 1.pdf
	Page 1
	Page 2

	Arta pagina 2.pdf
	Page 1
	Page 2

	Istorie.pdf
	Page 1

	Etnografie.pdf
	Page 1
	Page 2

	Stiintele naturii.pdf
	Page 1
	Page 2

	Relatii publice.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Arta cu pagina corecta.pdf
	Page 1

	Arheologie.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	pagina 8.pdf
	Page 1

	643 PAGINA 1.pdf
	Page 1

	pagina 8.pdf
	Page 1

	pagina 8.pdf
	Page 1

	pagina 8.pdf
	Page 1

	Memoriale finale.pdf
	Page 1
	Page 2

	Memoriale finale.pdf
	Page 1
	Page 2




