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Anul 2013 a stat pentru 
instituţia muzeală brăileană sub 
semnul Jubileului „150 ani de 
existenţă şi lucrare a Gimnaziului, 
Liceului şi Colegiului Naţional 
«Nicolae Bălcescu» din Brăila”. 

Aflat în fruntea unor astfel 
de şcoli din întreg spaţiul românesc, 
Gimnaziul – Liceul – Colegiul 
„Nicolae Bălcescu” din Brăila a 
lucrat cu extraordinar sârg devenind, 
încă de la începuturi un reper 
cultural esenţial al oraşului dar şi al 
României. 

Condiţiile economice şi 
sociale ale naşterii şi apoi ale 
creşterii sale au fost extraordinare 
dat fiind întemeierea statului 
naţional român (1859) şi naşterea 
României (1862). Apoi dobândirea 
independenţei naţionale (1877 – 
1878), proclamarea Regatului 
României (1881) şi desăvârşirea 
unităţii statului român modern 
(1916 – 1919) printr-o nouă și 
uriaşă jertfă de sânge, în trei ani de 
prim  război mondial.

Iată fundalul istoric pe care 
la Brăila – oraş de frunte al 
României, cu o puternică burghezie 
comercială mai ales, provenită din 
mozaicul etnic existent şi permanent 
în transformare, plus adstratul de 

populaţie ardelenească, harnică, 
cinstită şi păstrătoare a tradiţiilor 
dar şi a idealului naţional – s-a 
construit o adevărată citadelă a 
învăţământului românesc.

L a  r â n d u l  l u i ,  L i c e u l 
„Nicolae Bălcescu” a dat naştere 
încă din 1881 (când era încă 
gimnaziu) unor noi instituţii de 
cultură, așa cum a fost Museul 
Științific. El este Muzeul Brăilei de 
astăzi şi Muzeul Brăilei „Carol I” – 
de mâine – adică din 2014.

În preajma vârstei de 133 
de ani el datorează iniţiativa 
întemeierii sale şi primii ani de 
activitate  profesorilor de la 
Gimnaziul și Liceul din Brăila, 
care au dorit să realizeze un 
instrument specific de educaţie şi 
instrucţie într-o vreme dintre cele 
mai faste ale istoriei ţării.

Iniţial Museul Ştiinţific a 
fost găzduit în localul de pe strada 
Panaiot Rubini nr. 16, – astăzi 
restaurat – unde liceul „Nicolae 
Bălcescu” a funcţionat până în 1886, 
când s-a mutat în actualul sediu de 
pe bulevardul Al. I. Cuza.

În acest prim loc, Museul 
Ştiinţific a fost văzut probabil în 
forma lui incipientă de Carol I care a 
vizitat în mai multe rânduri Brăila. 
Ultima sa vizită în oraş a avut loc la 1 
mai 1914 cu câteva luni înainte de 
moartea sa.

Un lucru este cert: Muzeul a 
crescut apoi, după desprinderea sa 
de Liceul „Nicolae Bălcescu” 
datori tă  donaţi i lor  făcute cu 
generozitate de brăileni. Stau 
mărturie în acest sens gazetele 
timpului, în care găsim zeci de 
exemple, dintre cele mai interesante, 
privind donațiile către Muzeu.

Unele dintre aceste donații 
s-au făcut în vremuri cu totul altfel 
față de cele  care au s tat  la 
începuturile instituției muzeale 
brăilene. Ne gândim, bunăoară, la 
colecțiile adunate de farmacistul 
Paul Bălcănescu, între 1950-1965, și 
donate Muzeului Brăilei în 1965.

Credem sau nu, iată, în acest 
spirit, s-a continuat și în 2013, 
donaţiile reprezentând o constantă a 
relaţ ie i  Muzeului  Brăi le i  cu 
publicul, ele fiind dintre cele mai 
i m p o r t a n t e :  A n c a  G h i ţ e s c u 
(Nicăpetre), Ioana Manolescu 
( S o r i n  M a n o l e s c u ) ,  R o m e o 
Vo i n e s c u ,  G e o r g e t a  N a u m 
(Gheorghe  N. Naum; Gheorghe Gh. 
Naum), Teodora Chirovici Nicoară.

În speranța că 2014 va aduce 
alături de Muzeul Brăilei și numele 
întemeietorului său regal, Carol I, la 
175 de ani de la naştere şi 100 de ani 
de la ultima vizită la Brăila, 
încheiem rândurile de față cu urarea 
atât de binecunoscută:

Tuturor celor de față și 
viitori, sănătate! 

MUZEUL BRĂILEI
ÎN ANUL 2013

Prof. univ. dr. Ionel Cândea
Managerul Muzeului Brăilei
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Manifestările culturale ale Sectiei „Memoriale” au debutat cu cea 
dedicată lui Mihai Eminescu. In 16 ianuarie, la Casa Memorială „D. P. 
Perpessicius” s-a desfăşurat întâlnirea cultural-artistică sub genericul 
„Dor de Eminescu”, cu participarea elevilor de la Liceul Pedagogic „D. P. 
Perpessicius”. În cadrul aceleiaşi sărbători s-a vernisat expoziţia 
omagială  Eminesciana, cu piese din colectia Secţiei „Memoriale” şi din 
colecţii personale.

În 15 martie, în sala de relaţii cu publicul a Muzeului Brăilei, a avut 
loc simpozionul Vasile Băncilă - omul şi opera. Întâlnirea cu viaţa şi 
opera filosofului brăilean, prin prezentarea făcută de lect. univ. dr. 
Valentin Popa s-a bucurat de o largă audienţă, fiind prezenţi, în număr 
important, elevi din licee brăilene (Colegiul Naţional „Gheorghe 
Munteanu-Murgoci”, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”, Liceul 
Teoretic „Mihail Sebastian”), însoţiţi  de educatorii lor.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
adresată elevilor de liceu, cu tema 
Pluralitatea creaţiei perpessiciene, s-a 
bucurat, la cea de II-a ediţie, din 18 
aprilie, de participarea  elevilor de la 
Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” 
şi de la Liceul Teoretic „Mihail 
Sebastian”. Lucrările, interesante prin 
varietatea subiectelor prezentate şi 
modul original de abordare al acestora, 
au generat discuţii consistente între 
participanţi, garanţie credem a unei 
participări de aceeaşi valoare şi la 
următoarea ediţie. 

Expozitia „Porni Luceafărul” a 
marcat cei 130 de ani de la publicarea poemului eminescian.  Deschisă 
spre vizitare în 25 iulie, expoziţia 
a fost foarte apreciată de publicul 
vizitator.

În  luna  oc tombr ie ,  s -a 
desfăşurat manifestarea devenită 
tradiţie, De ziua lui Perpessiciu, 
închinată sărbătoririi zilei de 
naştere şi zilei numelui lui 
Perpessicius. Elevii liceului care 
îi poartă numele au prezentat 
selecţii din opera poetică perpessiciană, iar invitatii au susţinut un dialog 
pe teme ale vieţii şi creaţiei perpessiciene cu publicul prezent. 
Manifestarea a fost însoţită de vernisarea expoziţiei „Zi de sărbătoare în 
casa lui Perpessicius”, care a reunit piese din fondurile memoriale ale 
secţiei şi din colecţii personale. Secţia „Etnografie şi Artă Populară” ni s-
a alăturat în acest demers muzeografic cu o piesă importantă, icoana Sf. 
Dumitru, 1817, ce a aparţinut filantropului Dumitru Ionescu.

Activitatea de cercetare şi 
valorificarea patrimoniului s-a 
îndreptat şi  spre pregătirea 
materialelor şi participarea la 
sesiuni în domeniu: între 17-18 
mai,  Muzeul  Brăi lei  a  fost 
reprezentat la Sesiunea Anuală a 
Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad, 
s e c ţ i a  „ P e r s o n a l i t ă ţ i ” ,  c u 
comunicarea Vasile Băncilă – 
vocaţia pedagogului, susținută de 

Elena Ilie, șefa secției „Memoriale”, iar între 4 și 7 iunie la Sesiunea 
Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Memorial „Nicolae 
Iorga”, Vălenii de Munte (Elena Ilie, comunicarea Fascinaţie şi 
valorizare. Vasile Băncilă şi Nicolae Iorga).

În Buletinul Muzeului Stiintei si Tehnicii “Stefan Procopiu'' Iasi, an 
VI, nr. 6, 2012, Elena Ilie a publicat studiul Un alt fel de a scrie istoria 
aparatelor de redat muzica mecanică: reclama.

Elena ILIE

 Expoziţia Mihai Eminescu –
organizată de Muzeul Brăilei – 
Secţia „Memoriale”, în colaborare 
cu Muzeul Naţional al Literaturii 
Române Bucureşti şi cu Muzeul 
Literaturii Române Iaşi, cu ocazia 
Zilei Naţionale a Culturii. Au 
susținut alocuțiuni la vernisaj: 
prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
managerul Muzeului Brăilei, Anca 
Maria Buzea, șef de secție la 
Muzeul Literaturii Române Iaşi, 
dr. Zamfir Bălan, director adjunct 
al Muzeului Brăilei.  (Muzeul 
Brăilei, 15 ianuarie –15 februarie 
2013).
 Expoziţia omagială Nichita
Stănescu – 80 de ani de la naştere. 
Organizatori: Muzeul Brăilei – 

Secţia „Memoriale” şi Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti. 
Coordonatorul expoziţiei: conf. univ. 
dr. Zamfir Bălan, director adjunct al 
Muzeului Brăilei. (Casa Memorială 
„Panait Istrati”, Grădina Publică, 30 
martie – 15 aprilie 2013).
 Expoziţia de grafică Panait Istrati,
a artistului plastic Ovidiu Dumitru. 
Organizatori: Muzeul Brăilei – Secţia 
„Memoriale” şi Muzeul Naţional al 
Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucureşti. (Casa 
Memorială „Panait Istrati”, Grădina 
Publică, 16 aprilie – 30 mai 2013).
 Expoziţia Portrete în rugăciune a
artistului plastic Constanţa Abălaşei 
Donosă. C(Casa Memorială „Panait 
Istrati”, Grădina Publică, 31 mai – 15 
iulie 2013).

EXPOZIȚII

 Evocare Nikos Kazantzakis - 130 ani, Casa Memorială „Panait
Istrati”, 20 februarie 2013 (conf. univ. dr. Zamfir Bălan) 
 Ziua Culturii Elene – eveniment organizat cu ocazia Zilei Naţionale a
Greciei (25 martie 1821) de Muzeul Brăilei (Centrul Diversităţii 
Culturale şi Secţia „Memoriale”), în colaborare cu Comunitatea Elenă 
Brăila. Au conferențiat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului 
Brăilei (Familii de greci în Ţările Române, în secolele XVI-XIX), conf. 
univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct al Muzeului Brăilei  (Nikos 
Kazantzakis - 130 de ani de la naştere) Haralambie Caravia, preşedintele 
Comunităţii Elene Brăila (Biserica şi 1821).

EVOCĂRI, ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂŢI, 
DIALOGULI CULTURALE, CONFERINȚE, ECRANIZĂRI

(continuare în pag. 3) 
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· Adevărata tragedie a lui Panait Istrati de Eleni Samios Kazantzakis 
(versiune în limba română: Oana Ursache, Zamfir Bălan, ediţie îngrijită, 
introducere, note: Zamfir Bălan), apărută la Editura "Istros" a Muzeului 
Brăilei. Organizatorii evenimentului: Muzeul Literaturii Române Iaşi şi 
Muzeul Brăilei – Secţia „Memoriale”. Invitaţi: Livia Iacob, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Simona Modreanu, Editura „Junimea” 
Iaşi, Enrique Nogueras Valdivieso, Universitatea din Granada, Andrea 
Rados, Fundaţia pentru Promovarea Culturii Balcanice şi Europene 
„Rigas Fereos” Iaşi. Au prezentat volumul Oana Ursache și Zamfir Bălan 
(Galeriile „Pod - Pogor", Muzeul Literaturii Iaşi, 15 februarie 2013).

· Adevărata tragedie a lui Panait Istrati de Eleni Samios Kazantzakis. 
Au participat: Dolores Toma, Lucian Chişu, Ionel Cândea, Viorel 
Coman, Vasile Datcu. Moderator: Zamfir Bălan. (Casa Memorială 
„Panait Istrati” Brăila, 16 aprilie 2013).

· O nouă ediţie a Luceafărului, 
însoţită de o reproducere anastatică a 
textului din „Dunărea" – cu ocazia 
împlinirii a 130 de ani de la publicarea 
Luceafărului în săptămânalul brăilean 
„Dunărea". 

Coordonatorul evenimentului și 
îngrijitorul ediției: Zamfir Bălan.  
(Muzeul Brăilei, 25 iulie 2013)

· Provincia magna de Viorel Coman. Au 
participat: Vasile Datcu, Nicolae Georgescu, 
Constantin Gherghinoiu, Nicolae Grigore 
Mărăşanu, Victoria Milescu, Dumitru Tiutuca. 
Moderator: Zamfir Bălan. (Muzeul Brăilei, 31 
octombrie 2013).

· Adevărata tragedie a lui Panait Istrati 
de Eleni Samios Kazantzakis. Au participat: 
Victor Ivanovici (Universitatea „Aristotelis” 
din Salonic), Kostas Asimakopoulos (scriitor, 
regizor de teatru), Zamfir Bălan (Muzeul 
Brăilei, realizatorul ediției). Invitat special, 
Niki Stavrou (Kazantzakis Publications, 
Atena).  Moderator: Monica Săvulescu 
Voudouri (Societatea Culturală „Balkania Contemporană” din Atena, 
organizatorul evenimentului). Manifestarea a avut loc la Teatrul I Prova 
din Atena, pe 13 decembrie 2013, în prezența Excelenței Sale, dl Lucian 
Fătu, Ambasadorul României în Republica Elenă, și a atașatului cultural, 
dna Anca Chisăliță. 

LANSĂRI DE CĂRȚI

 La invitaţia Centrului de Studii Turce „Dimitrie Cantemir" al 
Universităţii Bucureşti, precum şi a Universităţii „Tracia" din Edirne 
(Turcia), prof. univ. dr. Ionel Cândea şi conf. univ. dr. Zamfir Bălan au 
participat la dezbaterea ştiinţifică privind Modernizarea Cetăţii Brăila 
(sfârșitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea), prilejuită de 
susţinerea tezei de masterat, cu acelaşi titlu, a dlui Hakan Engin 
(coordonator: prof. univ. dr. Mihai Maxim).
 Cu același prilej, au fost identificate direcţii noi de cercetare în 
Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri al 
Republicii Turcia (BOA), în vederea aducerii în ţară, în fondul Muzeului 
Brăilei, a celor mai reprezentative mărturii privind Brăila otomană.  (8-
11 iunie 2013).

 Conferinţa „Luceafă-
rul”, în contextul poeziei 
romantice europene, a fost 
susţinută de eminescologul 
Valentin Coşereanu, cu 
ocazia împlinirii a 130 de ani 
de la publicarea Luceafă-
rului în săptămânalul brăi-
lean „Dunărea". Coordona-
torul evenimentului: conf. 
univ. dr. Zamfir Bălan. 
(Muzeul Brăilei, 25 iulie 
2013)
 Premiera absolută a 
filmului Chira  Chiralina, 
adaptare cinematografică 
după Panait Istrati, realizată 
de Castel Film. Au participat 
la eveniment: producătorul 
filmului, Vlad Păunescu, 
r e g i z o r u l  D a n  P i ţ a , 
directorul de imagine, Dan 

Alexandru, scenograful Dan 
Toader. (Muzeul Brăilei, 28 
noiembrie 2013). Au făcut 
comentarii asupra filmului 
și au relatat despre etapele 
colaborarii Muzeului Brăilei 
cu echipa de cineaști: prof. 
univ. dr. Ionel Cândea și 
conf. univ. dr. Zamfir Bălan.

(urmare din pagina 2)

 În seria Conferințelor „Analelor Brăilei”, la 30 octombrie, la Casa 
memorială „Panait Istrati”, academicianul Al. Zub a susținut un periplu 
istoriografic cu tema „Dimitrie Cantemir”. Manifestarea a marcat 
împlinirea a 340 de ani de la nașterea autorului Istoriei ieroglifice, primul 
cărturar român membru al Academiei de Științe din Berlin. 

 Pe 29 noiembrie, la sediul din Piața Traian, nr. 3, academicianul 
Solomon Marcus a susținut conferința „Sunt brăilean”. Evenimentul, 
organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila, i-a 
prilejuit invitatului o trecere în revistă a marilor nume din istoria culturală 
a Brăilei și, totodată, încercarea de a contura o paradigmă spirituală 
brăileană.
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Z. B.

 Eleni Samios Kazantzakis, Adevărata tragedie a lui Panait Istrati
 Valeriu Avramescu, Amintiri din cel mai frumos port la Dunăre, ediţia a 

II-a completată şi adăugită
 Victor Slăvescu, Note şi însemnări zilnice III (1 ianuarie 1940 - 31 

decembrie 1944), colectia Restituiri 4
 Studii de istorie II, editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea
 Alexandru Constandachi, Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura 

rusă a secolelor XII-XVII
 Mihai Enache, Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a 

secolelor XIII-XIV
 *** Argeșul și Țara Românească între medieval și modern / Studii de 

istorie și arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani; Editori: 
Dragoș Măndescu, Marius Păduraru, Ionel Dobre

 Alexandru Suceveanu, Istoria românilor/ Compendiu
 Sergiu Iosipescu, Carpaţii sud-estici în evul mediu târziu (1166-1526). O 

istorie europeană prin pasurile montane
 Mihai Eminescu, Luceafărul, Ediţia a cincea, însoțită de foaie volantă cu 

reproducerea anastatică a paginii cu textul Luceafărului, din revista 
„Dunărea”

 Mirela Vernescu, Bărăganul în preistorie (circa 3500-1200 a. Chr.)/ 
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului și epoca 
bronzului

 Hakan Engin, İbrail Kalesi'nin modernizasyonu: Osmanli Arşiv 
Belgelerine Göre (1736-1819), Prof. Dr. Mihai Maxim'in önsözü

 Emilia Corbu, Vlădeni – Popina Blogodeasca, vol. I. Așezarea medieval-
timpurie (IX-XI)

 Viorel Coman, Provincia Magna
 Mihai Maxim, Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. 

Registre de recensământ din sec. 16
 Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi 

din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-
1711/1716)

 Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciuca 
septuagenarii, ediderunt Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius 
Paduraru

 ANALELE BRĂILEI, serie nouă, an XIII, nr. 13
 ISTROS, XIX
 Valentin Popa, Serata crăiţelor
 Constantin Chiriac, Civilizaţia bizantină şi societatea din regiunile 

extracarpatice ale României în secolele VI-VIII
 Nae Ionescu, Opere, IX, PUBLICISTICĂ 4, 
 Mihai Eminescu, Poezii ilustrate de Leonard Salmen

 „Analele Brăilei“, 
serie nouă, an XIII, nr. 13

Numărul 13 al revistei „Analele 
Brăilei“ publică, în şapte secţiuni, 
studii, articole, recenzii, analize și 
prezentări de documente, semnate de  
specialişti ai Muzeului Brăilei, dar şi 
de colaboratori consecvenți ai acestuia 
(cercetă-tori, profesori, istorici, 
literaţi) de la instituţii de învăţământ şi 
cultură, din ţară şi din străinătate.

Secțiunea „Istorie literară” 
cuprinde materiale despre Mihai 
Eminescu (Valentin Coșereanu), 
Panait Istrati (Nicoleta Redinciuc, 
Amalia Voicu, Serghei Feodosiev, 
Zamfir  Bălan,  A. M. de Jong, 
Sebastian Teillier), Mihail Sebastian 
(Camelia Crăciun, Zamfir Bălan), Perpessicius (Valeriu Râpeanu), Mircea 
Eliade (Valentin Popa). 

Secțiunile de istorie locală și istorie națională reunesc pagini despre 
Dimitrie Cantemir (Al. Zub), Miron Costin  (Radu Moțoc), despre matricile 

Eleni Samios 
Kazantzakis, 
Adevărata tragedie a lui Panait 
Istrati, versiune în limba română de 
Oana Ursache și Zamfir Bălan, ediție 
îngrijită, studiu introductiv, note de Zamfir 
Bălan.

Adevarata tragedie a lui Panait Istrati a 
fost până acum o piesă lipsă din uriaşul 
puzzle construit pe tema călătoriei lui 
Panait Istrati în URSS. Publicată în 1938, 
în spaniolă, în Chile, cartea Eleniei Samios 
a avut o circulaţie restrânsă şi a fost rareori 
invocată în comentariile referitoare la 
biografia scriitorului brăilean, deşi ea 
poate fi o importantă sursă de date şi 
evenimente, dar şi un reper în analiza unor 
documente similare. 
                                 *
Adevărata tragedie a lui Panait Istrati este 
cartea unei duble înfrângeri. Eroul său se 
desparte răsunător de bolşevism şi de marii prieteni. Unul dintre ei, Nikos 
Kazantzakis, a fost martorul constant al dezastrului, până în clipa când fiecare a 
plecat pe drumul lui, „fără să-şi dea mâna”.
În urma călătoriei în Rusia sovietică, au rezultat trei cărţi: Panait Istrati, 
Spovedanie pentru învinşi (1929); Nikos Kazantzakis, Toda Raba (1931); Eleni 
Samios, Adevărata tragedie a lui Panait Istrati (1938). Prima dintre ele a creat 
un scandal imens şi a provocat atacuri dintre cele mai josnice la adresa autorului 
ei. Ultima va readuce mereu în atenţie povestea unei prietenii excepţionale şi va 
îndemna cititorul să reflecteze asupra unei idei: dincolo de orgolii, dincolo de 
opţiuni, de idealuri, de alegerile dintr-un moment sau altul al vieţii, contează 
„bunul cel mai de preţ”, cum ar spune Istrati: Omul! 

sigilare ale Brăilei (Laurențiu Ștefan-Szemkovics).
La „Restitutio”, Constantin Mănescu-Hurezi comentează amănunțit și 

documentat, în două articole, „elementele de drept canonic în Manualul lui 
Donici de la 1814” și importanța legiunii Caragea pentru dreptul românesc.

În ultima parte a numărului, sunt reunite articole despre „nivelurile de 
semnificație ale verbului latinesc sentire” (Valy Ceia), despre „estetica viciului 
în Satyricon și Craii de Curtea Veche”(Andreea-Mihaela Badea), precum și 
despre „reclamă și frumusețe în presa brăileană interbelică” (Eduard Claudiu 
Brăileanu).

În ansamblu, este vorba despre un număr compact, unitar, în ciuda 
diversității tematice a articolelor din sumar.

VITRINA CU CĂRŢI
 În cadrul ediţiei a doua a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare 
„Ana Blandiana”, la Casa Memorială „Panait Istrati”, s-a derulat, pe 31 mai 
2013, simpozionul Poezia rugăciunii – rugăciunea poeziei, în organizarea 
Muzeului Brăilei şi a Şcolii Gimnaziale „Constantin Sandu Aldea” Brăila. 
Alocuțiunile oaspeților de onoare – Ana Blandiana și Nicolae Băciuţ – au fost 

urmate de un moment poetic susținut de: Minerva Chira (Cluj), Luminița 
Dascălu (Brăila), Constantin Gherghinoiu (Brăila), Valeriu Mititelu (Brăila) și 
Adina Tăbăcaru (Tecuci).
 Atmosfera evenimentului a fost împlinită subtil de emoția provocată de 
lucrările pictoriței Constanța Abălașei-Donosă ( Portrete în rugăciune).
 Sub genericul Cereasca limbă universală a rugăciunii, s-au derulat 
intervențiile tematice ale profesorilor și ale elevilor din şcolile şi liceele din 
Brăila, Buzău, Cluj, Galaţi şi Tecuci (moderator: conf. univ. dr. Zamfir Bălan, 
director adjunct al Muzeului Brăilei).

SIMPOZIONUL
Poezia rugăciunii – rugăciunea poeziei

Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana”



Voi prezenta, respectând „canoanele” din numerele trecute, activitatea din domeniul „Arheologie” în câteva din laturile sale esenţiale: cercetare, 
valorificare ştiinţifică şi culturală, conservare și restaurare, evidență informatizată.

Săpături arheologice sistematice. Aşa cum 
prevede legislaţia în vigoare, pe baza Planului de săpături 
pe anul 2013, aprobat de Comisia Naţională de 
Arheologie, a autorizaţiilor emise de Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional - Direcţia Patrimoniu Cultural, 
ca şi a protocoalelor de colaborare încheiate cu alte muzee 
ori centre de cercetare din ţară, arheologii instituţiei 
noastre au întreprins intense săpături sistematice.

Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil ştiinţific, 
săpăturile arheologice de pe şantierele de la Teliţa-Celic 
Dere, jud. Tulcea (colaboratori Gabriel Jugănaru, de la 
Tulcea, Tomasz Bochnak, de la Institutul de Arheologie al 
Universităţii din Rzeszow – Polonia, Dan Ştefan şi Maria-
Magdalena Ştefan, de la SC Digital Domain Bucureşti, 
Diana Dăvîncă și Monica Niculescu, doctorande la 
Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din Bucureşti, şi 

Roxana Asăndoae, doctorandă la Universitatea 
„Aristotel” din Thessaloniki), Pietroasa Mică-Gruiu 
Dării, jud. Buzău (colaboratori Sebastian Matei, 
Costache Daniel şi Laurenţiu Grigoraş, de la Muzeul 
Judeţean Buzău, Diana Davâncă şi Monica Niculescu, 

doctorande la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din 
Bucureşti). De asemenea, în calitate lde responsabil 
ştiinţific de sector, Valeriu Sîrbu a efectuat săpături la 
Târcov-Piatra cu lilieci, jud. Buzău (împreună cu 
Sebastian Matei, responsabil ştiinţific, şi Costache 
Daniel, de la Muzeul Judeţean Buzău), Racoşu de Jos-
Piatra Detunată, jud. Braşov (împreună cu Radu 

Ştefănescu, responsabil ştiinţific, Florea Costea și Lucica 
Savu, de la Muzeul de Istorie Braşov, precum şi Angelica 
Bălos, de la DCPCN Deva, şi Andrei Gonciar, de la 
Archaeotek Canada) și Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani 
(împreună cu Marian Neagu, responsabil ştiinţific, de la 
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Florin Vlad, Ioan Cernău 
şi Mădălina Cernea, de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, Dan 
Ştefan şi Cristian Ştefan, de la SC Digital Domain 
Bucureşti, şi Monica Constantin, doctorandă la Institutul 
de Arheologie „V. Pârvan” din Bucureşti).

Ionel Cândea a coordonat, ca responsabil științific, 
săpăturile de la Măxineni-Mănăstirea Măxineni, jud. 
Brăila (colaborator Costin Croitoru, de la Muzeul Brăilei) 
şi Şuţeşti-Fortificaţie (colaboratori Costin Croitoru şi 
Valeriu Sîrbu, de la Muzeul Brăilei).

C o s t i n  C r o i t o r u  a 
coordonat, ca responsabil 
ș t i i n ț i f i c ,   s ă p ă t u r i l e 
arheologice de la Şuţeşti-
T e r a s ă ,  j u d .  B r ă i l a 
(colaborator Valeriu Sîrbu) și 
de la Tuluceşti-Râpa Bălaia, 
judeţul Galaţi (colaboratoare 
Mirela Vernescu).

Săpături arheologice 
preventive. Ionel Cândea și 
C o s t i n  C r o i t o r u  l e - a u 
coordonat și executat pe cele 
din Brăila-Oraşul vechi, iar 
Stănică Pandrea și Mirela Vernescu pe cele din cartierul 
Brăiliţa (ele vor fi prezentate, în detaliu, în alt articol). 

Ceretări de tip survey s-au efecuat în zonele 
Filipești și Însurăței (Valeriu Sîrbu, Costin Croitoru), 
Berteștii de Jos (Stănică Pandrea, Costin Croitoru), în jud. 
Brăila, și Tulucești, Mândrești, Traian, în jud. Galați 
(Costin  Croitoru). 

Diagnoze de teren pentru viitoare investiții de 
parcuri eoliene sau centrale voltaice s-au efectuat la 
Ulmu, Zăvoaia și Tudor Vladimirescu, coordonate de 
Stănică Pandrea, în primele două cazuri, și de Stănică 
Pandrea și Costin Croitoru, în ultima localitate. 

Cercetările, din judeţul Brăila ori din alte zone din 
ţară, atestă atât profesionalismul, cât şi prestigiul de care 
se bucură arheologii instituţiei noastre. 

Deoarece culturile arheologice se dezvoltă, de 
obicei, pe spaţii întinse e necesară colaborarea multor 
instituţii de specialitate din ţară, câteodată şi din 
străinătate, şi importante resurse financiare pentru a 
obţine rezultate performante. De asemenea, trebuie 
evidențiat faptul că sunt necesari, pe lângă arheologi, și 
specialiști din alte domenii, precum topografie, geofizică, 
arheozoologie, antropologie etc. În acest sens e de 
evidențiat colaborarea cu Dan Ștefan și Cristian Ștefan, de 
la S. C. Digital Domain Bucureşti (topografie, geofizică), 
și Simina Stanc (arheozoolog), de la Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iași.

Comunicări ştiinţifice. Ca de fiecare dată, 
cercetătorii și arheologii secţiei noastre au susţinut 
comunicări la  numeroase manifestări ştiinţifice 
(congrese, colocvii, simpozioane, sesiuni) organizate de 
instituţii de specialitate din ţară sau din străinătate, acestea 
referindu-se atât la patrimoniul şi istoria Brăilei, cât şi la 
fenomene istorice de interes naţional ori internaţional. 

a).  Naţionale și judeţene, în România : 1) Valeriu 
Sîrbu, Sebastian Matei, Pietroasa Mică-Gruiu Dării : 
așezare, cetate și loc de cult în epoca dacică (sec. IV a. 
Chr.-I p. Chr.), la Sesiunea de comunicări științifice 
„Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate”, organizată 
de Muzeul Județean Buzău, 15-17 octombrie 2013, 2) 
Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Copii inhumați, copii 
incinerați la geto-daci: descoperiri arheologice și 
pos ib i le  in terpre tăr i ,   Simpozion Arheoves t 
„Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie” - In 
Memoriam Liviu Măruia, Timişoara, 7 decembrie 2013, 
organizat de Arheovest și Universitatea de Vest din 
Timișoara, 3) Gabriel Jugănaru, Valeriu Sîrbu, 
Fortificațiile antice din zona Niculițel, 4)  Costin 
Croitoru, Valeriu Sîrbu, „Valul lui Traian” de la Şuţeşti, 
jud. Brăila, 5) Stănică Pandrea,  Costin Croitoru, Mirela  
Vernescu, Valul lui Traian-Tulucesti, jud.Galati, toate trei 
la Colocviul Naţional „Fortificaţiile liniare antice din 
stânga Dunării de Jos”, Brăila-Galaţi, 14-15 iunie 2013, 
organizat de Muzeul Brăilei și Muzeul de Istorie Galați,  
6) Costin Croitoru, Silviu Teodor, A method for the 
evaluation of the dykes. Case study for „Athanaric's 

Wall”, la Simpozionul Arheovest „Interdisciplinaritate în 
Arheologie și Istorie” - In Memoriam Liviu Măruia, 
Timişoara, 7 decembrie 2013, organizat de Arheovest și 
Universitatea de Vest din Timișoara,  

b) Internaţionale, în România: 1)  Valeriu Sîrbu, 
Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Gabriel Jugănaru 
(Romania), Tomasz Bochnak (Poland) - The necropolis 

t h r d( 6 - 3  c .  B C )  f r o m  Te l i ț a - C e l i c  D e r e 
(Dobroudja).Tumulus no. 44, 2) Valeriu Sîrbu, Sebastian 
Matei - A Dacian Fortress from Pietroasa Mică-Gruiu 
Dării, 3) Valeriu Sîrbu, Cristian Roman, Cremation 

th stGraves and  Item Deposits (4 -1  c. BC) in Hunedoara - 
Grădina Castelului, Hunedoara County, 4) Liana Oța, 

st rdValeriu Sîrbu, The Bărăgan in the 1 -3  Centuries AD: 
thDacians, Romans, Sarmatians, toate patru la The 12  

International Congress of Thracology - „The Thracians 
and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages”, 

th thTârgoviște, 10  -14  September 2013. 
c) Internaționale, peste hotare. 1) Valeriu Sîrbu, 

Hunedoara-Grădina Castelului (Romania): a Dacian 
thNecropolis from the  Second Iron Age, la „7  World 

thArchaeological Congress”, The Dead Sea (Jordan), 13 -
th18   January, 2013, 2) Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena 

Ștefan, Dan Ștefan, Teliţa- „Celic Dere” in Getae 
Territory: End of the 7th – Beginning of the 3rd c. BC. 
General Report for the Interdisciplinary Research 
Program (2006-2013), International Conference „30 

stYears Department of Thracian Archaeology”, Sofia, 21 -
th24  November 2013.

O r g a n i z ă r i  d e  m a n i f e s t ă r i  ş t i i n ţ i f i c e 
internaţionale. 

th  The 12  International Congress of Thracology - 
„The Thracians and their Neighbors in the Bronze and 

th thIron Ages”, Târgoviște, 10  -14  September 2013  
(Valeriu Sîrbu – președintele Comitetului de organizare), 
desfășurat la Centrul Internaţional de Conferinţe din 
cadrul Universităţii ”Valahia” Târgovişte). La această 
prestigioasă manifestare științifică au participat 96 de 
cercetători, din 14 țări, prezentându-se 67 de comunicări, 
cu o mare diversitate tematică, cronologică și geografică. 
Organizatori : Universitatea „Valahia” Târgovişte, 
Institutul de Arheologie „V. Pârvan” – Centrul de 
tracologie Bucureşti, Uniunea Internaţională de Ştiinţe 
Preistorice şi Protoistorice - Comisia 30, Complexul 
Muzeal Naţional „Curtea Domnească” Târgovişte, 
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Muzeul Brăilei.

thLa 7  World Archaeological Congress, desfășurat la 
th thThe Dead Sea (Jordan), 14 -18  January, 2013, s-a 

organizat Sesiunea cu titlul Gender and burial customs in 
the Bronze and Iron Ages between the Atlantic Ocean and 
Ural Mountains. Organizatori: dr. Valeriu Sîrbu, şi dr. 
Cristian Schuster, şeful Centrului de Tracologie de la 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti. 

Reviste și volume tipărite.
1). A apărut numărul XIX al revistei „Istros”, In 

honorem Professoris Victor Spinei septuagenarii, editată  
de Muzeul Brăilei, publicaţie de specialitate cu un 
prestigiu recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate, fapt 
ilustrat de includerea sa în baze naţionale sau 
internaţionale de prestigiu (categoria „B”), atât de 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România, 
cât şi de European Science Foundation – Standing 
Committee for the Humanities. Ca de obicei, o parte din 
studiile şi articolele publicate aparţin arheologilor de la 
instituţia noastră. 

  2). Volumul „Bronze and Iron Ages Graves from 
Euras ia :  Gender  be tween  Archaeo logy  and 

rdAnthropology”, ce cuprinde comunicările susținute la 13  
International Colloquium of Funerary Archaeology, 
desfășurat la Sărata Monteoru, între 17-20 octombrie 
2012. Editorii volumului: dr. Valeriu Sîrbu, director 
adjunct la Muzeul Brăilei, şi dr. Sebastian Matei, manager 
la Muzeul Judeţean Buzău. Volumul a fost finanţat de 
Muzeul Judeţean Buzău.

 3). Volumul „Necropolises, Cult places, Religion, 
Mythology” - The Thracians and their Neighbors in  the 
Bronze and Iron Ages, tomul II, care include comunicările 

thde la The 12  International Congress of Thracology, 
th thTârgoviște, 10  -14  September 2013, Editura Istros, 

Brașov, 2013. (Editori: dr. Valeriu Sîrbu, director adjunct 
la Muzeul Brăilei, și dr. Radu Ștefănescu, manager, 
Muzeul Județean de Istorie Brașov). Volumul a fost 
finanțat de Muzeul Județean de Istorie  Brașov. 

Șuțești:

 valul și șanțul fortificației liniare

Telița-Celic Dere: 

un mormânt tumular getic

Pietroasa Mică-Gruiu Dării: 

vestigii ale zidului și edificiilor geto-dacice

Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani: 

șanțul și valul geto-dacic

Racoș: 
seara, în tabără, pe lângă foc

5

(continuare în pag. 6) 
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(urmare din pag. 5)
4) .  Cost in  Croi toru  „Galaţ i .  Repertor iul 

descoperirilor arheologice şi numismatice”, 2013, volum 
finanțat și tipărit la Editura Muzeului de Istorie Galaţi.

5). Mirela Vernescu, Bărăganul în Preistorie. 
Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului și 
epoca bronzului, volum finanțat și apărut la Editura 
„Istros” a Muzeului Brăilei, 2013.

Studii și articole în reviste și volume de 
specialitate: 1) Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, 
Between Norm and Ambiguity – Expressing Gender in 
Second Iron Age North-Balkan Thrace, p. 13-25,  2) Liana 
Oţa, Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, „Male” and 
„female” grave-goods in Sarmatian tombs found  in 

rdWallachia, p. 325-352,  ambele în Proceedings of 13  
International Colloquium of Funerary Archaeology 
"Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender 
between Archaeology and Anthropology” (Editori: 
Valeriu Sîrbu și Sebastian Matei), Buzău-Sărata 

th thMonteoru, 17 -20  October 2012, Buzău, 2013, 3)  
Valeriu Sîrbu, A Double Cremation Grave (C75) from 
Hunedoara – Grădina Castelului, Hunedoara County 
(Scientific Re-Assessement), Istros, XIX, Brăila, 2013, p. 
265-295, 4) Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ștefan, Dan 
Ștefan, Gabriel Jugănaru (Romania), Tomasz Bochnak 

th rd(Poland) - The necropolis (6 -3  c. BC) from Telița-Celic 
Dere (Dobroudja).Tumulus no. 44, p. 347-372, 4) Valeriu 
Sîrbu, Cristian Roman, Cremation Graves and  Item 

th stDeposits (4 -1  c. BC) in Hunedoara - Grădina 
Castelului, Hunedoara County, p. 373-399, 5) Liana Oța, 

st rdValeriu Sîrbu, The Bărăgan in the 1 -3  Centuries AD: 
Dacians, Romans, Sarmatians, p. 289-309, toate patru 
apărute în „Necropolises, Cult places, Religion, 
Mythology” - The Thracians and their Neighbors in  the 

thBronze and Iron Ages, vol. II, Proceedings of The 12  
International Congress of Thracology (Editori: Valeriu 

th thSîrbu și Radu  Ștefănescu), Târgoviște, 10  -14  
September 2013, Editura Istros, Brașov, 2013, 6) Valeriu 
Sîrbu, Sebastian Matei (Romania) - A Dacian Fortress 
from Pietroasa Mică-Gruiu Dării, în „Settlements, 
Fortresses, Artefacts” - The Thracians and their 
Neighbors in the Bronze and Iron Ages, vol. I, 

thProceedings of The 12  International Congress of 
Thracology (Editori: Cristian Schuster, Ovidiu Cîrstina, 

thMarian Cosac, George Murătoreanu), Târgoviște, 10  -
th14  September 2013, Editura Cetatea de Scaun, 

Târgoviște, 2013, 7) Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Copii 
inhumați, copii incinerați la geto-daci: descoperiri 
arheologice și posibile interpretări, în Simpozion 
Arheovest „Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie” - 
In Memoriam Liviu Măruia, Szeged, 2013, p. 191-213, 8), 
Costin Croitoru, Mirela Vernescu,  Late Copper Age and 
Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila 
Plain and Covurlui Plain, în volumul Lower Danube 
Prehistory. 50 years of excavations at Babadag (1962-
2012). Proceedings of „Lower Danube Prehistory. 50 
years of excavations at Babadag”, Conference, Tulcea, 

September 20th-22th (Editori: S.-C. Ailincăi, Al. Țârlea, 
C. Micu), Brăila, 2013, p. 89-130, 10) Costin Croitoru, 
Eugen S. Teodor,  A method for the evaluation of the 
dykes. Case study for „Athanaric's Wall”, în Simpozion 
Arheovest „Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie” - 
In Memoriam Liviu Măruia, Szeged, 2013, p. 657-680,  
11) M. Vernescu, Cultura Cernavoda I în Bărăgan, Istros, 
XIX, 2013, p. 13-44, 12) Ionel Cândea, Trei acte pentru 
mănăstirea Măxineni (judeţul Brăila) mai puţin 
cunoscute, în „Argeșul și Țara Românească între 
medieval și modern. Studii de istorie și arheologie. Prinos 
lui Spiridon Cristocea la 70 de ani”,  Editura ”Istros” a 
Muzeului Brăilei, 2013, p. 283-290, 13) Ionel Cândea, 
Trei zapise de cumpărătoare, ale lui Mihai Cantacuzino 
vel spătar, din timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu (Muzeul Brăilei – Colecţia Ion Ionaşcu), în 
Miscellanea historica in honorem Professoris 
Marcel–Dumitru Ciucă septuagenarii, Editura „Istros” a 
Muzeului Brăilei- Editura Ordessos, Pitești,  2013, p. 487-
496, 14) Ionel Cândea, Câteva note de lectură (A few 
reading notes), în Istros, XIX,  2013, p. 683-689, 15) Ionel 
Cândea, Noi discuri ornamentale, cahle și tripozi din 
vatra medievală a Brăilei (sec.  XIV-  XVI). Câteva 
consideraţii / Some remarks on new ornamental disks, 
stove tiles and tripods from the medieval hearth of Brăila 

th th(14  – 16  centuries),  în The Steppe Lands and the World 
Beyond Them: Studies in Honor of Victor Spinei on his 
70th Birthday, Editura Universității ”Al. I. Cuza” Iași, 15) 
Ionel Cândea, Cuvânt înainte, la Documente demografice 
şi statistice. Catagrafii ale Ţinutului Putna (1830-1832).

De asemenea, Ionel Cândea a îngrijit volumul Studii 
de istorie II (Editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea), 
apărut la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, Brăila, 2013, 
și coordonează fasciculul Brăila a lucrării Atlasul istoric 
al oraşelor din România.

Mai multe studii şi articole au fost predare la tipar, iar 
câteva cărţi se află în pregătire, dar ele vor fi menţionate în 
numărul din 2015 al ziarului.

Expoziţii temporare au fost organizate atât la sediul 
instituției, dar s-a participat cu piese și la altele, vernisate 
la alte muzee din țară. 

Astfel, în 12 noiembrie 2013, la sediul Muzeului 
Brăilei, a avut loc vernisajul expoziţiei „In memoriam 
Nicolae Harţuche " – refondator al instituției noastre, în 
1955, și arheolog de prestigiu din România. Organizatori: 
Ghena Pricop şi Stănică Pandrea. Personalitatea lui 
Nicolae Harțuche a fost evocată de Ionel Cândea și Valeriu 
Sîrbu.

Expoziţia cu piese originale „Carafa cenuşie”, 
organizată de muzeele din Slobozia, Brăila, Constanţa, 
Buzău şi Călăraşi, a fost itinerată la Muzeul Judeţean 
Slobozia și la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa (ianuarie – decembrie 2013).

Muzeul Brăilei participă cu o parte din piesele 
descoperite în mormântul aristocratic getic de la Găvani 
(sec. IV a. Chr.) la prestigioasa expoziție națională „Aurul 

și argintul antic al României”, vernisată pe 19 decembrie 
2013 la Muzeul Național de Istorie a României, iar în 
2014-2015 aceasta va fi itinerată în alte 12 muzee din 
România.

Pentru realizarea a două expoziții fotodocumentare 
cu titlul „Mica Europă de pe Dunăre: Brăila (România) 
acum 100 de ani. O expoziţie fotodocumentară despre 
portul de la celălalt capăt al Europei”, care vor fi expuse 
la Primăria și Biblioteca orașului Rotterdam (Olanda), au 
fost identificate, selectate și listate materiale ilustrative 
relevante pentru demonstrarea forţei economice și 
culturale a oraşului şi portului Brăila, îndeosebi în 
perioada 1830-1920, amprenta pe care activităţile 
comerciale portuare şi-au pus-o asupra vieţii cotidiene a 
oraşului. Textele însoţitoare materialului ilustrativ au fost 
orientate spre sublinierea multiculturalităţii și 
prosperității Brăilei de acum 100 de ani. Proiectul va 
promova imaginea Brăilei într-un mare oraş european, așa 
cum este Rotterdamul. Expoziție realizată în colaborare 
cu Ambasada României din Olanda. Organizatori din 
partea Muzeului Brăilei: Valeriu Sîrbu, Ionel Cândea, 
Ghena Pricop, Zamfir Bălan, Camelia Hristian. 

Seri muzeale. Au fost organizate următoarele 
manifestări de acest tip: 1) Aventura arheologiei brăilene 
în 2012, în 20 ianuarie 2013, dedicată Zilei Municipiului 
Brăila. Organizatori: Ionel Cândea, Stănică Pandrea, 
Costin Croitoru, 2) Patrimoniu redescoperit – Situl 
arheologic Lișcoteanca, la 23 august 2013, dedicată Zilei 
Muzeului Brăilei. Organizatori: Stănică Pandrea, Mirela 
Vernescu, Costin Croitoru.

Conservare, restaurare. O activitate laborioasă, cu 
rol foarte important în domeniul arheologiei, au avut-o 
colegele ce au asigurat conservarea şi restaurarea pieselor, 
anume Constanţa Vâlcu, Nechifor Maghiţa, Manuela 
Dumitrescu și Cami Manuela Istrate, ca şi desenarea 
acestora în vederea publicării (Cami Manuela Istrate). 
Amintim, în acest sens, piesele descoperite prin săpăturile 
preventive de la Brăila-Orașul vechi și Brăila-Brăilița, ori 
prin săpături sistematice, mai vechi dau mai noi, ca cele de 
la Mircea-Vodă, Filipeşti, Măxineni și Șuțești, Dedulești.

Evidență. Au fost introduse, de către Manuela 
Dumitrescu, Cami Manuela Istrate, plus Geanina Vâlcu, 
peste 5000 de piese în inventarul electronic al fondului 
„Arheologie”.

S-au desenat de către Cami Manuela Istrate, în creion 
şi tuş, peste 200 de piese din colecțiile arheologie 
preistorică, antică și medievală, atât pentru evidență, cât și 
pentru publicare științifică.

Ionel Cândea şi Valeriu Sîrbu sunt conducători de 
doctorate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi, 
respectiv, la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din 
Bucureşti al Academiei Române. 

Desigur, la toate acestea se adaugă o serie de alte 
activităţi muzeale de rutină, dar complexe, ca ghidajul 
vizitatorilor, reorganizarea depozitelor etc., dar care nu 
constituie tema acestui articol.

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA
Cercetarea preventivă a perimetrelor situate în Municipiul Brăila, Str. N. Grigorescu, nr. 12; Str. Mărăști, nr. 29, Str. Orientului, nr. 26 și nr. 33 a fost determinată 

de solicitarea unor autorizaţii pentru construcţii de locuinţe. Scopul cercetării suprafeţei pentru care s-a cerut autorizaţia de construcţie a fost determinarea existenţei 
unor eventuale vestigii arheologice şi descărcarea terenului de sarcină arheologică. Intervenţiile s-au făcut în urma eliberării autorizaţiilor de cercetare arheologică 
preventivă, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional. 

Cercetarea arheologică preventivă s-a impus datorită amplasării perimetrelor menţionate în situl arheologic „Cetatea Medievală a Brăilei”, unde investigaţiile 
anterioare au pus în evidenţă vestigii datate în secolele XIV – XVIII.

I. Cercetarea preventivă din BRĂILA, str. N. Grigorescu, nr. 12

Datorită formei terenului, a vecinătăţii 
unor imobile pe trei dintre laturile 
proprietăţii, precum şi din necesitatea de a 
asigura o cale de acces, s-a hotărât 
deschiderea unei singure suprafeţe de 2 x 8 
m., dispusă aproximativ nord-sud, chiar pe 
locul ce va fi afectat de viitorul imobil. 
Suprafața a fost caroiată (2 x 2 metri) 
începând cu nr. 1 din capătul sudic. La 
adâncimea de aproximativ – 1.60 / 1.70 m. 
s-a identificat stratul de sediment loessoid, 
steril din punct de vedere arheologic. 
Suprafaţa este puternic afectată de acţiunile 

edilitare ale secolului al XX-lea, în special stâlpul unei anexe din prima jumătate a secolului 
trecut, care merge până la adâncimea de aproximativ 2,70 m. Groapa acestuia a fost umplută cu 
moloz. A fost identificat un singur complex – o groapă menajeră, care merge până la adâncimea 
de aproximativ 3 m. Inventarul arheologic identificat este reprezentat majoritar din material 
ceramic. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de la recipiente de tip „borcan”, 
dar şi fragmente ceramice smălţuite, urcioare fragmentare, material vitric, resturi osteologice 
îndeosebi de la cornute mari, etc. materiale databile, grosso modo, în secolele XVIII-XIX.

II. Cercetarea preventivă din BRĂILA, str. Mărăști, nr. 29

Din aceleași rațiuni prezentate în cazul 
punctului precedent, am deschis o singură 
suprafaţă de 5 x 5 m., dispusă în zona 
mediană a proprietății, chiar pe locul ce va fi 
afectat de viitorul imobil. Suprafața a fost 
caroiată (2,5 x 2,5 metri) începând cu nr. 1 
din capătul sud-estic, în sensul acelor de 
ceasornic. La adâncimea de aproximativ – 
1,40/1,50 m. s-a identificat stratul de 
sediment loessoid, steril din punct de vedere 
arheologic. Au fost identificate trei 
complexe – gropi menajere. 

Notăm și prezența în secțiunea 
cercetată a unui bogat material arheologic, 
rulat, preponderent ceramic, amestecat, 
medieval târziu și modern. Materialul 
arheologic descoperit este de tipul: ceramică 

fragmentară nesmălțuită și smălţuită, material vitric, cahle fragmentare, fusaiolă, 
tripod, piese metalice fragmentare, oase de mamifer (bovideu, ovicaprine), peşte, 
cochilii de scoici marine.

 
(continuare în pag. 7) 
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III. Cercetarea preventivă din BRĂILA, str. Orientului, nr. 26

În acest caz s-a hotărât 
deschiderea unei singure suprafeţe 
de 16 x 2 m., dispusă nord-sud, în 
zona mediană a proprietății, chiar 
pe locul ce va fi afectat de viitorul 
imobil. Suprafața a fost caroiată (2 
x 2 metri) începând cu nr. 1 din 

capătul sudic. La adâncimea de aproximativ – 1,80 
m. s-a identificat stratul de sediment loessoid, steril din punct de vedere 
arheologic. Suprafaţa este puternic afectată de acţiunile edilitare ale secolului 
al XX-lea, în special zidurile unei anexe (hazna?) din prima jumătate a 
secolului trecut, care merge până la adâncimea de aproximativ 2 m. Interiorul 
acesteia a fost umplut cu moloz. Au fost identificate mai multe complexe: 
patru morminte de înhumație și două gropi menajere. Inventarul arheologic 
identificat este reprezentat majoritar din material ceramic. Au fost descoperite 
numeroase fragmente ceramice de la recipiente de tip „borcan”, dar şi 
fragmente ceramice smălţuite, fragmente de cahle, urcioare fragmentare, mult 
material vitric, în special recipiente din sticlă de diverse dimensiuni și forme, o 
monedă, resturi osteologice îndeosebi de la cornute mari etc. materiale 
databile, grosso modo, în secolele XVIII-XIX. Inventarul funerar al 
mormintelor de înhumație, creștine, era format din podoabe, accesorii 
vestimentare și monede.

IV. Cercetarea preventivă din BRĂILA, str. Orientului, Nr. 33

În acest caz s-a decis deschiderea unei singure 
suprafeţe de 10 x 2 m., dispusă aproximativ nord-
sud, în zona mediană a proprietății, chiar pe locul ce 
va fi afectat de viitorul imobil. Suprafața a fost 
caroiată (2 x 2 metri) începând cu nr. 1 din capătul 
sudic. La adâncimea de aproximativ – 1,40 m. s-a 
identificat stratul de sediment loessoid, steril din 
punct de vedere arheologic. Suprafaţa este puternic 
afectată de acţiunile edilitare ale secolului al XX-lea, 
în special zidurile unei anexe din prima jumătate a 
secolului trecut, care merge până la adâncimea de 
aproximativ 1,40 m. Interiorul acesteia a fost umplut 
cu moloz. A fost identificat un singur complex – un 
cuptor de ars ceramica, pentru cercetarea integrală a 

acestuia a fost efectuată o casetă laterală în profilul estic. 
Notăm și prezența în secțiunea cercetată a unui bogat material arheologic, 

rulat, preponderent ceramic, amestecat, medieval târziu și modern. Au fost 
descoperiți foarte mulți tripozi (peste 50, întregi), numeroase fragmente 
ceramice de la recipiente de tip „borcan”, dar şi fragmente ceramice smălţuite, 
urcioare fragmentare, vitric, în special recipiente din sticlă de diverse 
dimensiuni și forme, resturi osteologice îndeosebi de la cornute mari etc. 
materiale databile, grosso modo, în secolele XVII-XVIII.

 Menționăm faptul că, în anul 2013, au fost întreprinse mai multe supravegheri arheologice în cadrul unor proiecte edilitare (în general branșamente de gaze 
naturale) dar întrucât acestea nu au afectat solul decât pe o adâncime foarte mică (în medie 0,50 metri), nu s-au soldat cu rezultate de interes arheologic. Punctele în 
care au fost efectuate lucrări supravegheate arheologic au fost următoarele: Bulevardul Panait Istrati, nr. 19; Calea Călărașilor, Nr. 8; Grădina Publică,
 nr. 12; Grădina Publică, nr. 18; Strada Mărășești, nr. 15.

De-a lungul timpului, regimurile totalitare 
au folosit munca în scopul exterminării şi 
reeducării celor consideraţi a fi în afara „legii” 
sau împotriva regimului. Regimul comunist din 
România nu a făcut excepţie  de la această regulă 
instituind lagăre de muncă unde condamnaţii, 
fie ei de drept comun sau politici, ispăşeau 
pedepsele prin muncă „corecţională”. Două 
mari proiecte construite pe baza lagărelor de 
muncă au fost Canalul Dunăre-Marea Neagră şi 
desecarea Insulei Mari a Brăilei. În aceste locuri 
au fost reduşi la tăcere mulţi dintre duşmanii 
regimului, iar la fel de mulţi au plecat sub forma 
unor carcase umane bune doar de „casat”.

Rodnica insulă a Brăilei a fost amenajată 
pentru cultivare în mare parte prin munca forţată 
a condamnaţilor aduşi la penitenciarul Ostrov, 
formaţiunea 0957, înfiinţată în aprilie 1952. În 
această colonie de muncă erau atât deţinuţi de 
drept comun, condamnaţi prin sentinţă, sau 
persoane aflate în stare de reţinere preventivă, 
cât şi deţinuţi politici de la canalul Dunăre-
Marea Neagră. În condiţii inumane, locuri de 
cazare foarte puţine (în nişte saivane de stuf 
improvizate erau cazaţi aproximativ 4000 de 
oameni, în condiţiile în care în ele ar fi încăput 
cel mult 2000), lipsa hranei, lipsa condiţiilor de 
igienă, asistenţa medicală înlocuită cu bătaia, 
mii de „duşmani ai poporului” şi-au ispăşit 
pedepsele construind ceea ce avea să devină 
grânarul României.

În cadru formaţiunii Ostrov, secţia de la 
Salcia, s-a constituit unul din cele mai dure 
locuri de exterminare prin muncă forţată a 
deţinuţilor din România. Sub numele oficial de 
“colonie de muncă”, lagărul de la Salcia a fost 
înfiinţat în urma începerii lucrărilor de 
îndiguire, când a fost necesară asigurarea unui 
mare număr de braţe de muncă. Condiţiile de 

muncă erau extrem de dificile iar gardienii, care 
erau de fapt torţionari, îngreunau mult prin 
abuzurile fizice şi psihice. Toate aceste atrocităţi 
au dus la moartea unui număr mare de deţinuţi, 
astfel încât procuratura raionului Măcin a fost 
înştiinţată de numărul mare atât al de deceselor 
din rândul deţinuţilor cât şi al persoanelor grav 
rănite sau schilodite pe viaţă. În  urma anchetei 
au fost condamnate un număr de 35 persoane la 
pedepse cuprinse între 5 ani de închisoare 
corecţională și muncă silnică pe viaţă, însă 
ulterior acestea au fost graţiate şi reîncadrate în 
sistemul penitenciar. În prima perioada, 1952-
1954, Salcia avea să se dovedească a fi locul 
unor atrocităţi grave. Condamnaţii erau obligaţi 
să intre, în timpul iernii, în apa până la brâu 
pentru a tăia stuf şi papură, erau alergaţi călare, 
înfometaţi sau îngropaţi până la gât. Ulterior, pe 
măsură ce se apropria perioada eliberării, 
atmosfera a devenit una mai relaxată, punându-
se accent pe reeducare. Li se dădea ziare 
comuniste prin care să fie convinşi de 
superioritatea sistemului. Între 1963-1964 
colonia avea chiar şi o biblioteca ce cuprindea 
volume scrise de autori sovietici.

Conform mărturiilor, „lagărul era instalat 
pe un mare tăpşan... o primă îngrădire de sârmă 
ghimpată, din loc în loc platforme înalte ale 
securiştilor de pază, după ce am trecut printr-o 
alee de sârmă ghimpată, am intrat pe poarta celui 
de al doilea careu cu gard dublu de sârmă 
ghimpată, înalt de peste 2m cu platforme pentru 
gărzi. Careul interior era pentru deţinuţii 
politici, între careul interior şi cel exterior se 
aflau deţinuţii de drept comun. În faţa porţii erau 
înşirate patru saivane din stuf, transformate în 
dormitoare pentru deţinuţi. În dreapta saivanelor 
era careul de apel unde securiştii făceau 
numărătoarea deţinuţilor.” Aceste mărturii sunt 

întărite de descrierile oficiale „colonia era 
împrejmuită de două garduri de sârmă ghimpată, 
înalte de 2.5m, fixată pe stâlpi de beton plasaţi 
din doi în doi metri. Distanţa dintre cele două 
garduri era de 4 metri. În incintă se aflau imobile 
ce serveau drept dormitoare pentru deţinuţi, 
bucătării, baie, clădiri administrative şi ateliere. 
Camerele erau încălzite cu sobe din teracotă. 
Iniţial aceste clădiri au fost construite din 
paiantă şi chirpici şi acoperite cu stuf sau 
papură.”

În incinta lagărului funcţiona şi un spital ce 
deservea toate coloniile din Insula Mare a 
Brăilei. Acesta era construit din chirpici cu 
pardoseala acoperita cu un strat gros de stuf şi 
cuprindea  8 saloane, o sală de operaţii, 
dormitorul doctorului, cabinete ORL şi dentare, 
farmacia şi laboratorul de analize. Deşi spitalul 
era amenajat corespunzător, asistenţa sanitară 
lăsa mult de dorit de cele mai multe ori, din 
cauza gardienilor care refuzau tratamentul 
deţinuţilor. Medicii erau obligaţi să treacă în 
certificatele de deces cauze cu totul diferite 
pentru a nu ieşi la iveală regimul în care erau 
trataţi condamnaţii.

Multora din cei ce şi-au găsit sfârşitul în 
acest iad nu li se cunosc nici măcar mormintele, 
de cele mai multe ori erau depuşi în gropi 
comune. Au plătit cu viaţa faptul ca s-au aflat în 
afara „legii” sau că nu au împărtăşit crezul 
politic al celor de la putere. În prezent, din fosta 
colonie de muncă de la Salcia nu au mai rămas 
decât o parte din clădirile unde erau cazaţi 
gardienii şi ofiţerii. Ea a fost dată uitării, astfel 
încât mulţi nici măcar nu ştiu de existenţa ei, cu 
atât mai mult de atrocităţile ce au avut loc în 
aceasta colonie.

ISTORIE
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Expoziţii
În anul 2013 sediul muzeului din Piaţa Traian nr. 3 a găzduit numeroase 

manifestări culturale: lansări de carte, simpozioane, mese rotunde, seri muzeale, 
audiţii muzicale, concursuri şi expoziţii. Ne vom opri la două dintre temele 
expoziţionale propuse publicului. Prima, intitulată Universul familiei, vernisată 
pe data de 18 mai, a marcat Noaptea  muzeelor,  eveniment internaţional aflat la 
cea de-a IX-a ediţie, proiect iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din 
Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional 
al Muzeelor. În ţara noastră, partenerul oficial al acestui eveniment este Reţeaua 
Naţională a Muzeelor, organizaţie din care face parte şi Muzeul Brăilei. 

Cea mai mare parte a pieselor expuse face parte din colecţiile de arheologie, 
istorie, etnografie şi artă populară, însă au fost etalate şi obiecte provenind din 
colecţii particulare. Dorinţa organizatorilor a fost să atragă atenţia vizitatorilor, 
indiferent de vârstă, asupra calităţii obiectelor simple, fără prea mari pretenţii, 
utilizate frecvent, intrate în ritualul cotidian al oricăruia dintre noi, supuse 
schimbărilor de gust, de preferinţe, aruncate adesea, alteori uitate în cutii 
înghesuite în camera vechiturilor, regăsite cu emoţia amintirilor timpului trecut, 
socotit întotdeauna a fi fost mai bun decât cel prezent. Veselă, tacâmuri, obiecte 
folosite la iluminatul locuinţelor, aparate de radio şi de fotografiat, obiecte 
personale de toaletă, podoabe, accesorii de vestimentaţie, reviste de modă şi 
fotografii de epocă: portrete artistice sau întruniri liniştite de familie, luminate 
de bucuria reuniunii. 

Expoziţia a oferit posibilitatea comparaţiei: epoci, materiale, forme, motive 
decorative, funcţionalitate. 

Imagini din expoziţia Universul familiei

Afişul expoziţiei Unguentaria
(Recipiente antice pentru uleiuri, 

pudre sau medicamente)

Recipiente pentru parfum, 
creme, pudriere, sec. XX. 

Opaiţe antice, sfeşnice, lămpi,
lanterne, sec. XIX- XX.

Podoabe preistorice Podoabe, fotografii, servicii de birou, prima jumătate a sec. XX.

Cel de-al doilea eveniment expoziţional a avut un caracter comemorativ, 
dedicat fondatorului muzeului de istorie al oraşului Brăila, arheologul Nicolae 
Harţuche, de la a cărui dispariţie s-au împlinit 10 ani. Expoziţia intitulată In 
memoriam Nicolai Harţuche a fost vernisată pe data de 12 noiembrie, la 
sfârşitul manifestării omagiale în cadrul căreia a fost rememorată contribuţia 
lui Nicolae Harţuche la dezvoltarea cercetării istorice naţionale. Expoziţia a 
ilustrat cele mai importante momente din cariera lui Nicolae Harţuche prin 
documente (acte de studii, corespondenţă, fotografii), obiecte folosite pe 
şantierele arheologice şi prin piese reprezentative descoperite în cele mai mari 
situri din judeţul Brăila (Brăiliţa şi Lişcoteanca), clasate în categoria Tezaur. 

În cadrul manifestării a fost proiectat un film documentar biografic realizat 
în vara anului 2013.

Fotografii din arhiva personală a lui Nicolae Harţuche,
colecţiile Muzeului Brăilei, donaţia Ana Maria Harţuche.

Nicolae Harţuche, îndrumător la
 Muzeul Naţional de Antichităţi,  Bucureşti, 1953.

Nicolae Harţuche, profesor la Şcoala de 8 ani 
din Blăjeni-Plai, judeţul Hunedoara, 1953.

Secţia Istorie a Muzeului Mixt Hristo Botev din Brăila, 
inaugurat la 2 iunie 1955.

Al treilea din stânga Nicolae Harţuche, 
directorul Muzeului Hristo Botev, 

împreună cu o delegaţie bulgară aflată în vizită 
la Brăila, octombrie 1955.

Nicolae Harţuche pe şantierul arheologic Brăiliţa, 1957.
Nicolae Harţuche, director al 

Muzeului Regional Dobrogea;
în stânga, C.S. Nicolaescu-Plopşor.

Constanţa, 1957

Simpozionul omagial In memoriam Nicolai Harţuche, 12 noiembrie 2013.

Imagini din expoziţia omagială (piese din siturile Brăiliţa şi Lişcoteanca) 
şi de la vernisajul expoziţiei.
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Ideea unui proiect educaţional care să aibă ca obiectiv cunoaşterea 
patrimoniului brăilean, a noţiunilor teoretice elementare, dar şi a măsurilor 
primare de protecţie a patrimoniului, a prins contur în anul 2011, când am 
început să propunem profesorilor de istorie, de la şcolile gimnaziale din judeţ, 
primele parteneriate în acest sens. 

Am văzut necesitatea educaţiei pentru patrimoniu la elevii de gimnaziu 
şi liceu, datorită lipsei din programa şcolară a unor astfel de lecţii, datorită 
atitudinii tinerilor faţă de istoria şi cultura naţională, a stadiului de degradare în 
care se află unele monumente istorice, dar şi a indiferenţei societăţii româneşti 
faţă de tradiţii, meşteşuguri, cultură şi valori istorice. 

Categoria de vârstă, căreia i se adresează proiectul, nu este aleasă 
aleatoriu, deoarece considerăm că naşterea unei conştiinţe de sine şi momentul 
propice pentru un astfel de gen de educaţie, începe tocmai în aceşti ani de şcoală. 

Dacă trecutul şi prezentul sunt marcate de modul în care societatea 
românească a înţeles să trateze acest subiect până acum, viitorul poate fi 
schimbat în bine pentru patrimoniul local, dacă începem să lucrăm de acum la 
dragostea faţă de Brăila, la respectul faţă de trecutul nostru şi faţă de tot ceea ce 
ne reprezintă ca naţiune.

Am ales ca loc de desfăşurare a acestei activităţi preponderent în zona 
rurală din mai multe considerente: majoritatea siturilor şi monumentelor istorice 
sunt în satele şi comunele brăilene, elevii din municipiu au mai multe posibilităţi 
de informare şi de a-şi forma o educaţie în acest sens, posibilitatea de a valorifica 
turistic şi cultural patrimoniul aparţine celor mai apropiaţi teritorial de acesta. 

Ca obiective ne propunem dezvoltarea unei conştiinţe favorabile 
protecţiei patrimoniului, creşterea respectului faţă de cultură, meşteşuguri, 
tradiţie şi istorie, reînvierea patriotismului local şi a mândriei de a fi român. 

Până în prezent activitatea din cadrul proiectului s-a desfăşurat în 
fiecare şcoală după un tipar care cuprinde trei etape: vizita la şcoală a 
muzeografilor şi expunerea teoretică, vizita elevilor la muzeu pentru fixarea 
noţiunilor şi cunoaşterea efectivă a elementelor de patrimoniu, şi evaluarea 
cunoştinţelor acumulate de elevi prin activităţi creative. 

În anul 2012, împreună cu muzeograful Niculina Dinu, am desfăşurat 
„Educaţia pentru patrimoniu” la şcoala din Cazasu, în colaborare cu profesoara 
de istorie Daniela Vrabie, la şcoala din Tudor Vladimirescu, cu profesoara Irina 
Hulea, la Vădeni, cu profesoara Alina Cucu şi la Chiscani, cu profesoara 
Geanina Băjenică. 

În anul 2013, fără Niculina Dinu în echipa „Educaţiei pentru 
patrimoniu”, am desfăşurat ultima etapă a parteneriatului cu şcoala din Chiscani 
şi am încheiat noi colaborări cu profesoara Valentina Bulancea de la Şcoala 
Gimnazială Tichileşti şi cu profesorul Claudiu Sachelarie de la şcoala din 
Scorţaru Nou.

În timpul vacanţei de vară, în cadrul Atelierului de Crafting 
„Documente vechi”, coordonat de Valentina Blănarul, de la Atelier Cărăbuş şi 
muzeograful Viorel Stoian, preşcolarii brăileni au fost familiarizaţi cu primele 

noţiuni de istorie sub forma unei povestiri „Brăila veche, un mic sat de pescari” 
şi a unui moment creativ în care s-au realizat cópii după documentul de atestare a 
târgului Brăila, emis de Vladislav Vlaicu, la 20 ianuarie 1368.  

Anul şcolar 2013-2014 a debutat cu un nou parteneriat încheiat între 
Muzeul Brăilei, Şcoala Gimnazială şi Biserica Sfinţii Voievozi din Tichileşti, 
denumit „Să descoperim şi să cunoaştem valorile istorice şi tradiţiile satului 
nostru”. Din proiectul de la Tichileşti, până în prezent, s-au parcurs primele trei 
etape din cele cinci propuse. În prima etapă am fost cu elevii, profesoara 
Valentina Bulancea şi muzeograful Gabriela Cloşcă, în vizită la meşterul 
tâmplar Dumitru Condruţ şi la meşterul fierar-potcovar Gheorghe Enache. În 
cea de a doua etapă, muzeograful Viorel Stoian, a expus în cadrul unei discuţii 
libere cu elevii, principalele noţiuni de patrimoniu şi elemente de istorie locală. 
Iar în etapa a treia elevii şcolii gimnaziale din Tichileşti au vizitat expoziţiile de 
arheologie, istorie, memoriale şi artă, din Piaţa Traian, nr. 3. 

Tot în acest nou an şcolar s-a reluat şi proiectul cu şcoala din Scorţaru 
Nou, unde de această dată partener este directorul instituţiei, prof. Geanina 
Băjenică. De altfel, prima etapă, vizita muzeografului la şcoală, a avut loc pe 12 
noiembrie 2013.  

 În anul 2014 şi pe viitor ne propunem ducerea la bun sfârşit a tuturor 

parteneriatelor începute în 2013, dar şi extinderea acestui proiect educaţional la 

nivelul tuturor şcolilor din judeţul Brăila

EDUCAŢIA PENTRU PATRIMONIU, O FORMĂ ALTERNATIVĂ DE CUNOAŞTERE A ISTORIEI

Viorel STOIAN

Proiectul Treburi vechi la vremuri noi! s-a desfășurat 
în perioada februarie-iulie 2013 și a avut ca scop 
dezvoltarea spiritului antreprenorial rural și creșterea 
implicării în viața comunității locale pentru un număr de 18 
tineri din comuna Viziru, județul Brăila, oferind astfel 
posibilitatea tinerilor de a-și valorifica singuri munca, 
talentele și creativitatea. Beneficiar al proiectului a fost 
Asociația Clubul de Turism Proilavia Brăila, având ca 
parteneri Muzeul Brăilei și comunitatea locală din comuna 
Viziru, finanțator fiind Comisia Europeană prin Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale, Programul Tineret în 
Acțiune/Acțiunea 1.2-Inițiative ale Tinerilor. 

Prin obiectivele și rezultatele obținute, proiectul 
răspunde astfel la cerințele programului Tineret în acțiune: 
promovează cetățenia activă a tinerilor, în general, și 

cetățenia europeană a acestora, în special, prin faptul că, în 
afara obiectivelor care se referă la creșterea competențelor 
tinerilor din grupul țintă direct implicat în proiect, acesta 
creează cadrul necesar unei interacțiuni a grupului țintă cu 
comunitatea, în scopul conștientizării cetățenilor și a 
comunității despre importanța ca tinerii să dezvolte 
abilități de angajare și de antreprenoriat; dezvoltă 
solidaritatea și promovează toleranța între tineri, în special 
în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea 
Europeană.

Derularea proiectului a răspuns nevoii tinerilor din 
județul Brăila de a se implica activ, în afara programelor 
obligatorii școlare, în viața comunității locale. 
Antreprenoriatul rural nu este destul de dezvoltat la nivelul 
județului Brăila, mulți tineri din zona rurală negăsindu-și 
locuri de muncă sau lucrând împreună cu părinții în 
gospodărie, nereușind să își urmeze un drum al lor propriu. 
Tocmai de aceea am dorit să activăm creșterea participării 
tinerilor la viața civică-socială a comunității, stimulându-le 
creativitatea, unitatea în gândire, aplicare și exercițiu. De 
asemenea, aceștia un început să dezvolte o atenție sporită 
față de mediul înconjurător, care joacă un rol decisiv în 
spațiul rural.

În cadrul modulelor de training „Lucru în echipă” și 
„Educație antreprenorială”, tinerii au avut dezbateri în stil 
nonformal și interactiv, folosind metode precum discuții 
libere, joc de rol, lucru în echipă, animație prin jocuri, 
activități outdoor, întocmire de planuri de afaceri. Partea 
practică a constat în organizarea de ateliere de artizanat, 
broderii-cusături și legumicultură-grădinărit, unde au fost 
puse în aplicare cunoștințele acumulate la modulele de 

training. În afară de activitățile desfășurate în cadrul 
comunei, au avut loc și vizite de documentare și informare 
în orașul și județul Brăila, la diverse instituții cu caracter 
economic sau istoric: Muzeul Brăilei, Muzeul Orășenesc 
Ianca, Mănăstirea Măxineni, Colegiul Economic Ion 
Ghica, Rezervația Pădurea Viișoara.

   În cadrul proiectului a fost realizat un studiu privind 
viața la țară în comuna Viziru, pentru a se identifica în mod 
real situația nevoilor tinerilor și percepția acestora cu 
privire la șansele de viitor, la șansele de angajare, 
dezvoltare personală și profesională și strângerea de 
informații  privind valori le populare legate de 
artă/artizanat. Metodele de studiu și documentare au fost 
analizate și împărțite în două părți: Treburi Vechi și Treburi 
Noi.

TREBURI VECHI LA VREMURI NOI!

9

Expoziţie de artizanat în comuna Viziru Tineri în vizită de studiu la Muzeul Brăilei

Brîndușa ILIE
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ISTORIE

Deportatul, aşa cum îl defineşte Ruxandra 
Cesereanu (Gulagul în conştiinţa românească. 
Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor 
comuniste, ed. Polirom, Iaşi, 2005) este tot un deţinut 
politic, dar aflat într-o închisoare de aer, „liberă”: 
este supus autorităţii de represiune, fiind silit să 
locuiască într-un spaţiu străin şi dezumanizant, dar, 
spre deosebire de cei aflaţi în lagăre de muncă, 
închisori, deportatul are un sprijin afectiv în familia 
exilată cu sine (acolo unde este cazul) şi, parţial este 
mai bine înzestrat material, posedând obiecte de prim 
uz necesare vieţii cotidiene.

Obiectivul aşa numitului „plan de evacuare a zonei 
de frontieră cu Iugoslavia, pe o fâşie de 25 de km, a 
elementelor care prezintă un pericol prin prezenţa lor 
în zonă” a vizat în fapt distrugerea elitei ţărăneşti, 
indiferent că erau români, sârbi, germani sau 
maghiari, din actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin şi 
Mehedinţi, din 258 de localităţi situate în apropierea 
frontierei cu Iugoslavia, cu un număr de 12791 de 
familii, respectiv 40320 de persoane. 

Deportările din Banat au avut ca sursă de inspiraţie 
modelul sovietic al dislocărilor în stepă, iar în acest 
context, câmpia Bărăganului, dominată de secetă şi de 
ierni geroase, constituia zona geografică propice 
pedepsirii şi „reeducării” elitelor provenite din mediul 
rural, măsurile de dislocare fiind pregătite de 
Securitate încă din anul 1950. 

Urmare punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului 
de Miniştri nr. 326 din 1951 a luat fiinţă un sat nou, 
alcătuit, aşa cum susţin datele (fondul arhivistic 
privind Primăria şi Sfatul Popular al comunei Valea 
Călmăţuiului, Primăria şi Sfatul Popular al comunei 
Însurăţei, Primăria şi Sfatul Popular al comunei 
Rubla), în cea mai mare parte, din deportaţii din Banat. 
Aşezarea purta denumirea de Valea Călmăţui şi a fost 
iniţial înregistrată din punct de vedere teritorial, pe 
raza comunei Însurăţei, raionul Brăila.  

În ciuda nenumăratelor probleme, respectiv lipsa 
sursei de apă potabilă, a alimentelor  (aprovizionarea 
cu pâine se făcea neregulat), a materialelor de 
construcţie, deportaţii şi-au folosit hărnicia şi spiritul 
întreprinzător, specifice populaţiei bănăţene, 
construind case şi şcoli după un anumit tipar impus, în 
baza autorizaţiilor „de construire, reamenajare, 
adăugiri sau reparaţii” emise de la Sfatul Popular, şi-
au întemeiat familii, şi-au creştinat copii şi s-au îngrijit 
de morţii lor, încercând astfel să umanizeze terenul 
auster şi să demonstreze că nu sunt înfrânţi de 
vitregiile timpurilor.

Dosarele din anii 1951-1954 (constituind fondul 

arhivistic al localităţilor mai sus arătate) conţin 

declaraţii de căsătorie, declaraţii de naştere, declaraţii 

de decese, planuri de muncă privind sărbătorirea zilei 

de 1 mai, decrete privind contribuţia voluntară a 

locuitorilor pentru efectuarea de lucrări în „folosul 

obştesc”, toate aceste relevând închegarea relaţiilor 

dintre membrii comunităţii nou formate. Deşi 

evenimentele care vizau credinţa apar rar, în 

localitatea Bumbăcari, spre exemplu, existenţa unei 

case de rugăciuni a creat probleme, deoarece se pare 

că funcţiona fără aprobarea Sfatului Popular Regional 

Galaţi. 
Conform autorizaţiilor emise de Comitetul 

Executiv al Sfatul Popular comunal Însurăţei, casele 
tip mare aveau geamuri duble şi cu un geam simplu, 3 
uşi de tablă, o cotineaţă şi un loc amenajat pentru vite, 
în timp ce casele tip mic nu aveau decât 1- 2 geamuri 
simple, 2 uşi din tablă şi o cotineaţă. Şcoala de 4 ani 
din  Valea Călmăţui, a cărei schiţă de plan a surprins 
existenţa a două săli de clasă şi a unei săli de 
spectacole, a fost construită în anul 1951 din chirpici, 
fără fundaţii de beton sau de cărămidă, fondul 
arhivistic relevând pentru acea dată faptul că numărul 
elevilor era redus. În 1960, Sfatul Popular Regional 
Galaţi- Secţiunea de Arhitectură şi Sistematizare, 
autoriza în baza avizului nr. 444 din 16 august, 
„executarea lucrărilor de reparaţii capitale la şcoala de 
4 ani din localitatea Valea Călmăţui”. De asemenea, s-
au construit şi clădiri cu caracter administrativ: sediul 
de sfat popular comunal, sediul de miliţie, dispensar.

Pentru a-şi asigura traiul de zi cu zi, deportaţii 

lucrau fie în fermele de stat, precum Gospodăria de 

stat „Iustin Georgescu”,  în sistemul de irigaţii şi 

construcţii, fie prestau munca la domiciliu sau se 

ocupau cu grădinăritul.
În urma aplicării Dispoziţiilor Consiliului de 

Miniştri nr. 29 din 1955 şi a Hotărârii Consiliului de 
Miniştri nr. 2694 din 1955, un număr mare de deportaţi 
s-au întors pe meleagurile natale, majoritatea 
construcţiilor de locuit fiind eliberate. După plecarea 
deportaţilor din satele din Bărăgan, majoritatea 
caselor rămase au fost date spre folosinţă locuitorilor 
autohtoni cu o stare materială precară, aşa cum reiese 
din numărul mare de cereri şi procese verbale privind 
imobilele cetăţenilor, trimise preşedintelui Sfatului 
Popular al comunei Rubla, raionul Călmăţui, 
Regiunea Galaţi. 

Prin decretul 101 din 28 februarie 1956 privind 
reglementarea situaţiei unor construcţii din  regiunile 

Bucureşti, Galaţi şi Constanţa, locuinţele ridicate în 
satele nou înfiinţate în anii 1951-1952 au trecut în 
proprietatea statului, în cazul de faţă în administrarea 
Sfatului Popular al comunei Însurăţei. Deoarece 
construcţiile  nu au mai fost reparate şi s-a observat un 
grad de uzură înaintat, Sfatul Popular comunal 
Însurăţei a propus demolarea unui număr de 116 case 
de locuit, dintre care 75 case de locuit tip mic (tip I), 
respectiv  41 de case tip mare (tip II). În urma 
demolării numărului de clădiri menţionat, terenul, ce 
se afla în administrarea gospodăriei agricole de stat, a 
fost redat circuitului agricol, iar cimitirele au fost 
arate, astfel încât orice urmă a existenţei unei forme de 
Gulag românesc, a dispărut.

Prin decretul 798 din 1965, privind modificarea 

anexei la Legea nr. 3 din 1960 pentru îmbunătăţirea 

împărţirii administrative a teritoriului R.P.R, comuna 

Valea Călmăţui, raionul Brăila, s-a desfiinţat, trecând 

în componenţa comunei Însurăţei, raionul Brăila.

DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN (1951-1956)
(fragment din studiul cu titlu omonim)

Cătălina MÂRZA
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 Expoziţia de pictură Cristian Radu (19 aprilie–15 mai)  Expoziţia de grafică digitală „Imersiune în imaginar”, realizată de artistul independent Nicolae Macovei 
(18 mai-20 iunie)  Expoziţia de acuarelă „Aur şi cenuşă”, cu lucrări din donaţia artistei Emilia Dumitrescu (1 iulie – 31iulie)  Expoziţia de sculptură şi desen 
„Confluenţe spaţiale”, cu lucrări realizate de Enel Dumitraşcu (1-31 august)  Expoziţia "Vacanţa la muzeu" cu lucrări realizate de copiii care au frecventat atelierul 
de creaţie (7 – 30 septembrie)  Cocktail cultural cu Hugo Mărăcineanu: cenaclul plastic-literar, lectura publică a nuvelei Atlantida, vernisajul expoziţiei de pictură 
“Despre originea Universului şi a Omului” (3 – 30 octombrie)  Expoziţia "Pe drumuri de poveste" cu pictură, ilustraţie şi proiecte decorative din donaţia Romeo 
Voinescu (6 noiembrie 2013 – 10 ianuarie 2014) 

Donaţia Anca Ghiţescu
În perioada 27 – 29 mai 2013, 

doamna Anca Ghiţescu, partenera de 
viaţă şi legatara testamentară a 
sculptorului Nicăpetre a făcut o vizită la 
Brăila pentru a anunţa, în mod ferm, 
intenţia sa de a aduce în cursul acestui 
an, în România, la Centrul Cultural 
Nicăpetre,  toate lucrările sculptorului, 
aflate în atelierul din Toronto.

Această intenţie a fost comunicată 
public de doamna Ghiţescu, încă din 12 
noiembrie 2010, cu prilejul festivităţii 
de redeschidere a Centrului Cultural 
Nicăpetre, în prezenţa domnului 
preşedinte al Consiliului Judeţean 
Brăila, Gheorghe Bunea Stancu.

Este vorba de 50 de lucrări, unele 
de mari dimensiuni, cioplite în lemn şi 
în marmură, portrete în gips, realizate 
cu intenţia de a fi turnate în bronz, 
desene şi materiale documentare.

Donaţia Georgeta Naum
În etape diferite, familia pictorului 

Gheorghe Naum a donat Muzeului 
Brăilei inventarul atelierului său de 
creaţie. Cel mai recent transfer de 
obiecte a fost finalizat în cursul anului 
2013, prin gestul deosebit de generos al 
nurorii lui Gheorghe Naum, ea însăşi o 
cunoscută pictoriţă, doamna Georgeta 
Naum.

Sute de obiecte cu valoare 
documentară, care au format mediul de 
viaţă a două generaţii de artişti, vor 
completa interiorul spaţiului de lucru al 
celui mai reprezentativ dintre artiştii 
brăileni din prima jumătate a secolului 
trecut.  De la halat şi bască, la şevalet şi 
presa pentru gravură; de la obiectele 
decorative din lemn, metal, sticlă, 
ceramică sau porţelan, multe dintre ele 
integrate în diferite compoziţii, la 
pictură de şevalet şi gravură; de la 
piesele de mobilier la lucruri mărunte, 
de uz personal; de la distincţii la unelte 

şi instrumente; de la corespondenţă la 
cărţile din bibliotecă; de la caietele de 
schiţe la fotografii, toate aceste lucruri 
sunt mărturii ale unui mod de viaţă 
dedicat artei. 

Donaţia Teodora (Chirovici) 
Nicoară

Donaţia conţine „Portretul  
doamnei Irina Lazaroneanu”, de Petru 
Livescu, datat în anul 1896, Irina 
Lazaroneanu fiind aceea care a înfiinţat 
şi a condus Institutul de fete Romaşcan, 
din Brăila. Această şcoală particulară a 
funcţionat, în primele decenii ale 
secolului trecut, într-o clădire de pe 
strada Ana Aslan (atunci numită 
Constantin Berlescu), aflată pe locul 
unde este acum sediul poliţiei 
municipale. Printre elevele care au 

frecventat cursurile Institutului 
Romaşcan cea mai cunoscută este Ana 
Aslan, a cărei locuinţă se afla în 
apropierea şcolii.

Tabloul a fost donat muzeului de 
domnul inginer Nicolae Nicoară, din 
Braşov, în numele mamei sale, Teodora 
(Chirovici) Nicoară, care a moştenit 
tabloul de la fiul Irinei Lazaroneanu, 
avocatul şi  scriitorul Ionel P. 
Lazaroneanu (1898 – 1972), unul dintre 
intelectualii brăileni care au susţinut, în 
perioada interbelică,  ideea înfiinţării 
Muzeului Brăilei. 

Donaţia Romeo Voinescu

Artistul Romeo Voinescu s-a 
născut la Brăila, la 25 aprilie 1925.  
Activitatea sa acoperă mai multe 
domenii: grafică de presă, grafică de 
carte (a ilustrat 45 de volume ştiinţifice, 
d i d a c t i c e ,  l i t e r a r e ) ,  p i c t u r ă  
monumentală şi pictură de şevalet, 
design. A fost profesor la Facultatea de 
Arte Decorative a Institutului Nicolae 
Grigorescu (1957-1987), fiind unul 
dintre întemeietorii secţiei Ceramică, 
Metal, Sticlă a Facultăţii de Arte 
Decorative din Institutul de Arte 
Plastice Nicolae Grigorescu (astăzi, 
Universitatea Naţională de Arte din 
Bucureşti), unde a parcurs toate treptele 
ierarhiei universitare. 

În anul 2001, în cinstea celei de-a 
120-a aniversări a instituţiei, Romeo 
Voinescu a donat Muzeului Brăilei 12 
piese, reprezentând peisaje, compoziţii 
decorative şi crochiuri, iar în 2013 a 
completat donaţia cu alte 80 de piese, 
cele mai reprezentative pentru creaţia 
sa, prezentate parţial în expoziţia „Pe 
drumuri de poveste”, deschisă în luna 
noiembrie la Galeria „Gheorghe 
Naum”, în prezenţa autorului.

Donaţia Hugo Mărăcineanu
D o n a ţ i a  p i c t o r u l u i  H u g o  

Mărăcineanu conţine 37 de ilustraţii la 
nuvela „Atlantida”, monotipii şi tehnici 
mixte, realizate în anul 2013, 
concomitent cu scrierea textului literar,  

din nevoia autorului de a găsi răspuns 
întrebărilor esenţiale, din dorinţa lui de 
a se cunoaşte şi de a se înţelege, în toată 
complexitatea sa de făptură umană. 
Înainte de a fi donate, lucrările au fost 
prezentate publicului într-o expoziţie 
organizată de Muzeul Brăilei la Galeria 
„Gheorghe Naum”, oferind expresia 
sublimată a creaţiei  lui Hugo 
Mărăcineanu, aflat în pragul încheierii 
celui de-al şaptelea deceniu de viaţă.  

„Consider că îmi îndeplinesc o 
datorie civică şi de onoare, donând 
aceste lucrări secţiei de artă a muzeului 
nostru”, a scris pictorul în finalul ofertei 
sale.

Donaţia Ioana Manolescu
Ioana Manolescu (5 august 1930 – 

12 iulie 2013), fiica pictorului Sorin 
Manolescu, a moştenit de la părintele 
său preocupările artistice, pe care le-a 
exersat până la sfârşitul vieţii, şi 
respectul pentru instituţia muzeală, 
cultivat cu discreţie de ataşamentul d-
nei Ana-Maria Harţuche, fosta şefă a 
secţiei de artă, faţă de valorile şi 
personal i tă ţ i le  oraşului .  Ioana 
Manolescu a donat, prin clauză 
testamentară, Muzeului Brăilei, 
apartamentul său, împreună cu tot 
inventarul aflat în acesta: lucrări de artă, 
piese de mobilier, obiecte decorative şi 
de uz casnic, cărţi, fotografii, recuzită 
de atelier, alte efecte. 

Aici va fi amenajată o casă de 

oaspeţi-muzeu, care va conserva atât 

ambianţa epocii interbelice, cea mai 

fertilă din viaţa pictorului, cât şi 

amintirile familiei Manolescu, pentru a 

oferi un cadru personalizat oaspeţilor. 

DONAŢII ŞI DONATORI 

Maria STOICA

IOANA MANOLESCU

Interior din casa Naum

Portretul Irinei Lazaroneanu
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La finele lunii mai a anului 
trecut, Secţia de Artă a Muzeului 
Brăilei a lansat un program de 
promovare a tinerilor artişti brăileni, 
a  cărui  principală arenă de 
desfăşurare se află la Galeria 
Centrului Cultural Nicăpetre. Este  
vorba despre un program cu 
deschidere largă, gândit pentru a veni 
în întâmpinarea oricăror proiecte 
care demonstrează capacitatea de a 
articula un discurs expoziţional 
coerent, indiferent de mediul de  
exprimare ales. Prin acest demers,  
Secţia de Artă şi-a propus să susţină 
iniţiative ambiţioase, aflate într-un 
dialog mai direct cu realitatea 
artistică actuală, apte să facă din 
Galeria Centrului Cultural Nicăpetre 
un veritabil pol al artei tinere din 
Brăila.

Primul proiect propus publicului 
în cadrul acestui program, expoziţia 
ROŞU NU E ALBASTRU/ ROŞU, 
NU, E ALB ASTRU (31 mai – 30 
iunie), a fost şi prima expoziţie  
personală a proaspetei absolvente a 
Universităţii Naţionale de Arte 
Bucureşti (Departamentul Modă- 
Design Vestimentar), ANDREEA  
DACHE. Suita de lucrări prezentate,  
executate în tehnică mixtă şi numite 
de artistă „obiecte vestimentare” şi 
„jocuri grafice”, a fructificat 
experienţa căpătată de Andreea 
Dache în timpul studiilor, asociindu- 
şi, în plus, un tip de investigaţie a 
posibilităţilor limbajului vizual care 
o apropie de zona conceptualismului. 
Miza profundă a expoziţiei – 
nedeclarată, dar numaidecât evidentă 
la o cercetare mai atentă – a fost aceea 
de a putea exprima, cu mijloace 
minime şi în limitele unei singure 
figuri de stil (calamburul), un 
„enunţ” vizual deopotrivă interesant  
ca „rezolvare” plastică şi eficace ca  
dispozitiv retoric.

T o t  o  i n v e s t i g a ţ i e  a  
posibilităţilor de expresie ale 
limbajului, întreprinsă, desigur, pe un 
alt palier, cel al traducerii dintr-un 
sistem de semne în altul, a fost şi 
expoziţia 60 DE POEZII PENTRU 
60 DE SCHIŢE (14 septembrie – 16 
octombrie), realizată de artista 
RALUCA SPĂTARU în colaborare 
cu poetul şi teatrologul CIPRIAN 
BUZOIANU. În „schiţele” sale, 
situate la graniţa dintre figurativ şi 
abstract, Raluca Spătaru a căutat să 
surprindă, în varianta cea mai nudă, 
cea mai puţin mediată, acel moment 
iniţial al oricărei plăsmuiri, în care 
„ imag in i l e  se  despr ind  d in  
subconştient”. Lui Ciprian Buzoianu  
i-a revenit rolul de a compune, pentru 
fiecare lucrare, câte o poezie 

omonimă, astfel încât schiţa şi dublul 
ei poetic să poată fi percepute ca o 
entitate bicefală, ori ca două corpuri 
siameze având ca unic „punct de 
sudură” titlul. Privită ca un proiect  
unitar, în care pictura şi poezia sunt 
forme de expresie consanguine, 
expoziţia explorează felul în care 
diferite regnuri ale artei pot traduce şi 
augmenta, potrivit propriilor 
condiţii, o impresie, o experienţă sau 
o trăire. Ca pentru a completa cercul  
comunicării dintre arte, expoziţia s-a 
închis cu un concert de jazz susţinut 
de Cornelia Buzoianu (voce), Crin 
Grigore şi Cristian Cazan (chitară).

O formă de colaborare între mai 

multe domenii ale frumosului 

(muzică, fotografie de modă, make-

up şi hair-styling), care şi-a asociat, 

de data aceasta, şi o dimensiune 

caritabilă, a fost ocazionată de 

evenimentul IUBEŞTE! AJUTĂ! 

ZÂMBEŞTE! (24 noiembrie – 7 

decembrie), iniţiat de fotograful 

VICTOR GEORGE COMAN şi de 

hair-stylist-ul ADINA DUDAŞ. Cei  

doi şi-au propus să ajute un alt artist, 

pe tânărul muzician Vlad Gabriel 

Andrei, elev în clasa a VIII-a la 

Liceul de Artă Hariclea Darclée şi 

laureat al unor importante premii 

naţionale şi internaţionale pentru 

interpretare. Au organizat, în acest  

scop, o strângere de fonduri 

(provenite din donaţii şi din vânzarea 

fotografiilor din expoziţie) în 

vederea achiziţionării unei orgi. 

Dincolo de evenimentul caritabil 

căruia i-a slujit drept context, trebuie 

spus că expoziţia a fost ea însăşi o 

realizare remarcabilă, cu atât mai 

mult cu cât vorbim despre un subgen 

atât de aglomerat şi, în consecinţă, 

atât de pretenţios, cum este fotografia 

de modă. De la elementele de  

scenografie şi până la detaliile de 

portret, imaginile sunt compuse într-

un fel care probează gust şi 

maturitate. Victor George Coman 

„punctează” consecvent toate 

exigenţele esteticii fotografiei de 

modă (decoruri nelocalizabile, 

întrucâtva abstracte, atmosfera 

misterios-dramatică, eclerajul 

s avan t ,  j ocu l  de  con t ra s t e ,  

preţiozitatea texturilor, glamour-ul), 

reuşind, în plus, să păstreze acea notă 

de prospeţime care singură poate 

produce imagini memorabile.

RETROSPECTIVA EXPOZIŢIILOR DE LA 
GALERIA MANSARDĂ A CENTRULUI CULTURAL NICĂPETRE

Alina-Ruxandra MIRCEA

Alina-Ruxandra MIRCEA

Deschisă în prima săptămână a 
lunii noiembrie, expoziţia „Pe 
drumuri de poveste. Pictură, 
ilustraţie, proiect decorativ din 
donaţia Romeo Voinescu” a marcat 
cel mai important eveniment al 
sfârşitului de an la Galeria 
„Gheorghe Naum”. „Pe drumuri de 
poveste” celebrează actul de  
donaţie (finalizat anul acesta) prin 
care artistul şi profesorul Romeo 
Voinescu, o personalitate de primă 
mărime a învăţământului artistic, 
picturii şi artei decorative româneşti 
contemporane, a lăsat muzeului 
nostru şi ,  implicit ,  întregii  
comunităţi a Brăilei 80 dintre cele 
mai valoroase şi mai reprezentative 
lucrări ale sale.   

Gândită astfel încât să ofere o 
imagine cât mai cuprinzătoare 
asupra carierei şi personalităţii lui 
Romeo Voinescu, expoziţia a 
cuprins 41 lucrări în diferite tehnici, 
realizate într-un interval de timp 
destul de întins (începutul anilor 
1960 – sfârşitul anilor 1980). 
Selecţia a inclus câteva dintre 
luminoasele peisaje din Grecia şi 
Italia care au figurat în expoziţia 
„Note de drum” din 1974, dar şi o 
serie de compoziţii abstracte care 
mărturisesc pentru abilitatea – 
afirmată la modul superlativ în 
proiecte le  decorat ive  –  de  
sintetizare a formei şi de ordonare a 
volumelor şi a suprafeţelor de 
culoare. Un loc aparte în economia  
expunerii l-au ocupat seturile de 
ilustraţii care au împodobit unele 
dintre cele mai frumoase volume ale 
anilor 1980 (Toate pânzele sus de 
Radu Tudoran, Peripeţiile lui Ulise 
repovestite de Iulia Murnu, Basme 
populare). Nu au fost omise nici 
preocupările sale din domeniul 
ceramicii, expoziţia încercând să 
puncteze inovaţiile aduse de Romeo 
Voinescu plasticii decorative şi 
utilitare româneşti. Astfel, publicul 
a putut vedea o planşă propunând 

câteva variante de elaborare a 
modulului ceramic, precum şi două 
aplicaţii ale acestuia în domeniul 
design-ului de obiect şi în cel al 
decoraţiei monumentale, sub forma 
unui serviciu de masă şi, respectiv, a 
unui proiect pentru panou decorativ.

Inevitabil variate sub raport 
tematic şi stilistic, cum sunt, 
lucrările din expoziţie lasă, totuşi, 
să se întrevadă un numitor comun, o 
idee-liant care să susţină şi să 
justifice, dincolo de circumstanţele 
imediate ale actului de donaţie, 
prezenţa lor împreună într-un 
acelaşi spaţiu. Pe această idee-liant 
au şi mizat organizatorii în alegerea 
titlului „Pe drumuri de poveste”, 
căci drumul este prezent într-o 
ipostază sau alta, într-o accepţiune 
sau alta (desfăşurare epică, voiaj 
printre frumuseţile lumii, cale 
ordonatoare  înăunt ru l  unei  
configuraţii de forme şi culori) în 
aproape toate lucrările prezentate. 
Pe un a l  doi lea  pal ier  de  
semnificaţie, titlul a părut oportun şi 
pentru că expoziţia dă măsura unui 
parcurs  a r t i s t ic  deopotr ivă  
consistent şi divers, demn de a fi 
povestit şi cunoscut.

Deschiderea expoziţiei a 
coincis în mod fericit cu suita de 
e v e n i m e n t e  c e  a u  m a r c a t  
aniversarea a 150 de ani de la 
înfiinţarea Liceului Nicolae 
Bălcescu. Absolvent el însuşi al  
reputatei instituţii de învăţământ, 
Romeo Voinescu a primit din partea 
d-lui prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
manager al Muzeului Brăilei, 
medalia jubiliară a liceului. 
Atmosfera creată în jurul acestui 
moment i-a prilejuit artistului o 
emoţionantă evocare a Brăilei de 
altădată, de a cărei viaţă culturală s-
au legat atât anii săi de licean, cât şi 
primii paşi în cariera artistică.

EXPOZIŢIA ROMEO VOINESCU – PE DRUMURI DE POVESTE Ciprian Buzoianu, Alina Mircea, 
Raluca Spătaru la vernisaj 

Andreea Dache, Maria Stoica, 
Pavel Șușară la vernisaj



O privire retrospectivă asupra 
activităţilor organizate la Centrul 
Cu l tu ra l  Nicăpe t re  în  2013  
evidenţiază multiplele posibilităţi de 
valorificare a pieselor de sculptură, a 
desenelor şi fotografiilor-document 
ce alcătuiesc expoziţia permanentă, 
dar şi a spaţiului mansardă, gazdă a 
unor expoziţii, evenimente şi întâlniri 
integrate programului de susţinere a 
tinerilor artişti contemporani. 

Reamintim cele trei momente 
importante care au avut loc anul 
acesta în galeria de la mansardă: 
expoziţia cu note conceptualiste, 
„Roşu, nu, e alb astru“, semnată 
A n d r e e a  D a c h e ,  e x p o z i ţ i a -
eveniment, „60 de poezii pentru 60 de 
schiţe“, creată de Raluca Spătaru şi 
Ciprian Buzoianu, la încheierea 
căreia publicul a fost invitat la un 
concert de jazz, oferit de Cornelia 
Buzoianu (voce), Crin Grigore 
(chitară) şi Cristian Cazan (chitară), 
precum şi expoziţia de fotografie 
„IUBEŞTE! AJUTĂ! ZÂMBEŞTE!“, 
parte a proiectului „Don't forget to 
smile“ şi a unei campanii caritabile, 
iniţiate de Victor George Coman 
(fotograf) şi Adina Olivia Dudaş 
(hairstylist). 

Grădina-expoziţie în aer liber s-a 
transformat şi ea în acest an într-un 
spaţiu plin de culoare şi voie bună, cu 
ocazia panotării, pe gardul ce o 
împrejmuieşte, a celor 29 de lucrări 
realizate din materiale reciclabile de 
participanţii la programul “Vacanţa la 
muzeu”, coordonat de colaboratoarea 
noastră Mariana Bogdan.     

Primul eveniment al anului, 
aniversarea a 77 de ani de la naşterea 
sculptorului Nicăpetre,  a fost urmat 
în mod firesc de o altă sărbătoare, 137 
de ani de la naşterea  lui Constantin 

Brâncuşi. Cu acest prilej elevii 
Liceului de Arte „Hariclea Darclée“ 
şi iubitorii de sculptură au participat 
la o întâlnire cu „Temele sculpturii 
universale oglindite în lucrările lui 
Nicăpetre“, respectiv au urmărit în 
paralel temele comune celor doi 
sculptori, ajutaţi de documentarul 
“Brâncuşi şi Nicăpetre”, şi au discutat 
despre formele sculptate, despre tipul 
de personalitate şi receptarea de către 
public a celor doi artişti: un 
deschizător de drum şi un continuator 
al acestei tradiţii, în sculptura 
contemporană.  

În săptămâna „Şcoala altfel“ 
publicul tânăr a fost aşteptat din nou 
să viziteze expoziţia Centrului 
Cultural Nicăpetre şi să urmeze 
parcursul creaţiei sculptorului, în 
tururile ghidate din spaţiile sălilor de 
expoziţie. Au fost pregătite, de 
asemenea, worshop-uri prin care 
fiecare participant şi-a pus în valoare 
îndemânarea, talentul şi imaginaţia 
de modelator, pictor, desenator, 
interpret şi povestitor.    

Dorinţa de a interacţiona cu 
publicul vizitator şi de a oferi acestuia 
o atmosferă în care să îşi dorească să 
petreacă „Ziua Internaţională a 
Muzeelor“ şi „Noaptea Muzeelor“ 
împreună cu noi s-a materializat în 
pregătirea unui program din care au 
făcut parte: reîntâlnirea cu acordurile 
muzicii folk, oferite de Grupul 
LUNA, poveştile ansamblurilor 
sculpturale „Rugăciune pentru fiul 
pierdut“, „Priveghi“, „Cadenţe 
pentru Glenn Gould“ şi concursurile 
cu premii instant.    

Centrul Cultural Nicăpetre a fost 
anul acesta unul dintre obiectivele 
aflate pe lista vizitelor oficiale ale 
personalităţilor, dar şi un reper 
important  în traseul turiştilor din ţara 
noastră şi de peste ocean, care ne-au 
onorat cu prezenţa domniilor lor. În 
semn de bun augur, tonul a fost dat, la 
începutul lunii martie, de Alteţa Sa 
Regală Principele Nicolae al 
României, aflat în vizită în oraşul 
nostru. Evenimentul lansării, la 
Brăila, a volumului „Colecţionism, 
Muzeologizare, Patrimonializare“ a 
reunit şi implicit a creat prilejul 
vizitării Centrului Cultural Nicăpetre 

de către două personalităţi de 
referinţă în acest domeniu: istoricul 
Ioan Opriş (autorul volumului), un 
vizitator constant al muzeului nostru, 
ş i  a c a d e m i c i a n u l  R ă z v a n  
Theodorescu. Tot cu această ocazie, 
vestea primită din partea doamnei 
Anca Ghiţescu despre posibilitatea 
completării colecţiei Centrului 
Cultural Nicăpetre cu celelalte lucrări 
ale sculptorului, aflate în Canada, a 
întregit momentul festiv.

Irina Hasnaş Hubbard, artist 
plastic şi muzeograf cu preocupări în 
domeniul organizării şi design-ului 
expoziţional,  ne-a făcut o vizită de 
documentare în cadrul programului 
de pregătire a lucrării de doctorat cu 
tema „Expoziţia – produs de autor”. 

Vizita surpriză a doamnei 
Michelle Chiose, (Mihaela Schileru - 
fiica reputatului traducător, eseist, 
critic şi istoric de artă Eugen 
Schileru) sosită în plină vară la Brăila 
(din Canada) pentru completarea 
datelor biografice referitoare la 
arhiva familiei, s-a transformat “într-
o zi neobişnuit de generoasă”, 
produsă de întâlnirea cu oraşul, cu 
lucrările din expoziţia Centrului 
Cultural Nicăpetre şi descoperirea 
portretului tatălui domniei sale, 
realizat de sculptorul Ioan-Deac 
Bistriţa (coleg de promoţie şi apropiat 
al lui Nicăpetre), aflat în colecţia 
muzeului.

 Pentru că ne dorim să fim 

aproape de vizitatorii noştri, să le 

facem cunoscute evenimentele pe 

care le desfăşurăm şi să le oferim 

posibilitatea să descopere creaţia lui 

Nicăpetre şi să o înţeleagă mai bine, 

privind şi alte lucrări realizate de 

artist (ilustraţii de carte, pictură, 

grafică de şevalet), am creat un blog 

(http://centrunicapetre.wordpress. 

com/) şi o pagină de Facebook 

(https://www.facebook.com/Centrul 

CulturalNicapetre) ce se constituie 

într-o latură virtuală a expoziţiei 

permanente, prin intermediul căreia, 

săptămânal, vizitatorii pot afla 

noutăţi.  

Un an cu multe evenimente 

Claudia-Anca MOLDOVAN  

Î n  s ă p t ă m â n a  a c t i v i t ă ţ i l o r  
extraşcolare, 1-5 aprilie 2013, în cadrul 
programului Să ştii mai multe, să fii mai 
bun! colecţiile de artă ale Muzeului 
Brăilei şi ale Centrului Cultural Nicăpetre 
au avut 1170 de vizitatori. 

În acest an activităţile iniţiate de 
domnii profesori în spaţiile noastre au 
urmărit atât cunoaşterea patrimoniului 
artistic al judeţului cât şi valorizarea 
talentelor şi competenţelor, astfel încât 
obişnuitelor vizite ghidate le-au fost 
asociate workshop-uri de creativitate. 

Pentru o săptămână spaţiul  
expoziţional al Centrului Cultural 
Nicăpetre a fost dilatat până la galeria 
Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei, unde 
posterele de prezentare ale donaţie 
Nicăpetre şi desenele sculpturilor au creat 
ambianţa potrivită pentru desfăşurarea 
workshop-ului  de  în ţe legere  ş i  
interpretare a formelor artistice, destinat 
copiilor de vârstă şcolară mică.  Cei 40 de 
elevi de la Şcoala generală Ioan Creangă, 
participanţi la cele două sesiuni de lucru 
din 4 şi 5 aprilie, au ascultat mai întâi o 
poveste despre Nicăpetre şi fabuloasele 
sale sculpturi, au modelat ei înşişi forme 
din plastilină despre care au povestit câte 
în lună şi în stele, apoi au descoperit 
câteva dintre lucrările de mici dimensiuni 
realizate de Nicăpetre, pe care le-au 
aşezat de veghe pe masa lor de lucru. 
Maestru de ceremonie în încercarea de a 
forma un public specializat în domeniul 
sculpturii a fost Claudia Anca Moldovan, 
muzeograf, asistată de studenta Mariana 
Bogdan. 

Tot în ziua de 4 aprilie 2013, Centrul 
Cultural Nicăpetre a vibrat de tinereţea şi 
energia celor 60 de elevi ai claselor a VI-a 
de la Liceul „Hariclea Darclée” care au 
ocupat mansarda clădirii, transformând-o 
într-un imens atelier artistic. Însoţiţi şi 
îndrumaţi de doamnele profesoare 
Virginia Sâmpetru şi Marieana Chirman, 
copiii şi-au acordat instrumentele şi 
vocile, au improvizat planşete pentru 
desen şi pictură, s-au costumat şi au 
început, la modul cel mai serios,  
întrecerea cu ei înşişi. Emoţionaţi, dar cu 
mult curaj, au recitat din Eminescu, 
Blaga, Pilat şi Coşbuc, au povestit din 
Andersen şi Fraţii Grimm, s-au jucat de-a 
Coana Chiriţa, au cântat în cor. Unii au 
ales să fie solişti, interpretând  la vioară, 
la chitară şi la flaut partituri celebre din: 
Rode (Concertul nr. 7),  Beriot (Concertul 
nr. 9), Donizetti (Una furtiva lagrima) şi 
Mozart (Alegretto). Pe acest fundal sonor, 
inspirator, recitatorii şi povestitorii au  
captat ecoul cuvintelor în imagini 
desenate sau pictate. 

Au fost patru ore de vis în care 
nimeni nu s-a plictisit, pentru că fiecare a 
avut de jucat un rol  principal şi a aşteptat 
cu emoţie momentul său. La final, toţi 
copiii au fost premiaţi.

     

Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Maria STOICA
Anca Ghițescu Răzvan Theodorescu și Ionel Cândea Mihaela Schileru

Claudia Moldovean la workshop

Elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée”
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Una dintre cele mai importante funcţii ale muzeului este cea de valorificare 
a patrimoniului material (tangibil), categorie ce cuprinde creaţiile palpabile, 
concrete ale unui popor, dar şi a patrimoniului imaterial (intangibil) reprezentat 
de expresii culturale tradiţionale (Legea 26/2008), tradiţii, ritualuri şi 
meşteşuguri. În ansamblu, patrimoniul cultural este definit ca moştenirea lăsată 
de generaţiile trecute, moştenire pe care avem datoria de a o transmite intactă 
generaţiilor următoare. 

Convenţia pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial a fost încheiată la 
Paris, la data de 17 octombrie 2003. Pe baza acesteia a fost întocmită în anul 
2008 Lista patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO. Pe această 
listă România figurează cu creaţii din sfera oralităţii (Doina şi foarte recent, la 
sfârşitul anului trecut, Colindul de ceată), a ritualurilor (Căluşul) dar şi a 
meşteşugurilor tradiţionale (ceramica de Horezu). 

Meşteşugurile sunt o latură a creației tradiționale concretizată în forme 
materiale: obiecte, instrumente, unelte şi instalaţii. De aceea prezentarea 
acestora în cadrul unor expoziţii şi corelarea cu unele activități educative şi 
întâlniri cu creatorii constituie forme de conservare, de păstrare şi chiar de 
revitalizare.

Pornind de la aceste considerente, ne-am concentrat activitatea pe 
valorificarea patrimoniului din domeniul meşteşugurilor şi pe participarea la o 
serie de programe şi proiecte educative, concursuri naţionale şi simpozioane. 
Obiectele materiale ca rezultat al creaţiei din sfera meşteșugurilor au fost 
prezentate în cadrul expoziţiilor temporare realizate în anul precedent.

Expoziţia  Ştergarul  din zona Brăilei a cuprins 
cele mai reprezentative piese din această categorie 
aflate în patrimoniul muzeal.

Ştergarul constituie tipul de ţesătură tradiţională 
care a evoluat de la caracterul uzual, practic, avut 
iniţial, la cele mai diverse forme decorative şi 
ceremoniale, fiind lucrat din bumbac, cânepă şi 
borangic. Aceste ţesături decorative din pânză apar 
menţionate în foile de zestre ale domniţelor încă din 
secolul al XVI-lea. Ştergarele sunt reprezentate în 
frescele ce decorează interiorul unor biserici din 
Oltenia, Moldova şi Muntenia. În stampele de epocă, 
semnate Szathmary sau Prezziosi, apar personaje ce 
poartă ştergare de pânză sau borangic ca parte 
componentă a portului tradiţional. 

Fiind un element decorativ specific interiorului locuinţei, ştergarul a 
evoluat odată cu dezvoltarea acesteia din punct de vedere arhitectonic, 
subordonându-se unor necesităţi economice şi sociale.

Colecţia muzeului este alcătuită din peste 200 de ştergare din zonă, intrate 
în patrimoniu de-a lungul timpului (de la înfiinţarea secţiei în 1976 şi până în 
prezent) prin achiziţii, donaţii sau transfer. Ca tipologie pot fi grupate în ştergare 
de nuntă, de botez, de înmormântare şi ştergare de icoană. Cele mai vechi 
datează din secolul al XIX-lea şi sunt lucrate din borangic. În cadrul expunerii s-
a urmărit prezentarea tehnicilor folosite în realizarea acestor textile de interior.

A devenit “tradiţie” participarea 
muzeului cu piese de colecție la 
e x p o z i ţ i a  L u m i n ă  d i n  l u m i n ă , 
coordonată de Primăria Municipiului 
Brăi la  la  Sărbătoarea Izvorului 
Tămăduirii. Au fost prezentate cu acest 
prilej ouă încondeiate din diferite zone 
ale ţării (colecţiile Zahacinschi şi 
Anghelescu) şi ouă ornate cu ajutorul 
plantelor, specifice zonei Brăila.

Prin strădania iubitorilor tradiţiilor 
şi specificului naţional românesc din 

toată lumea, ziua de 24 Iunie, Sânzienele, a devenit  Ziua Universală a Iei. 
Dorind să răspundem acestei chemări de reafirmare a identităţii, am organizat 
fotoexpoziţia Portul tradiţional din România cu imagini realizate de Cori 
Simona Ion la Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti. Alături de fotografii au 
fost expuse și piese din patrimoniul muzeului.

Zilele Europene ale Patrimoniului organizate la 
inițiativa Consiliului Europei și a Comisiei Europene 
începând cu anul 1999, au drept scop aducerea în 
atenția cetățenilor a problematicii patrimoniului 
cultural, cunoașterea și respectarea acestuia ca factor 
activ, participant la viața societății, resursă de 
prosperitate și progres. Cele 50 de țări semnatare ale 
Convenției Culturale Europene organizează activități 
prin care publicul are acces la monumente, situri și 
colecții ce nu sunt accesibile în mod obișnuit. 
Tematica principală pentru România din ultimii ani a 
fost legată de meșteșugurile tradiționale.

ZEP în România, ediția a XXI-a din anul 2013 s-
au desfășurat pe 21 septembrie având ca temă: 
Patrimoniul cultural – oglindă a pomiculturii și viticulturii. Cu acest prilej la 
muzeu a fost organizată expoziția Cultivarea pomilor fructiferi și a viței de vie, 

ocupații tradiționale în spațiul românesc, 
cuprinzând exponate de cartofilie și filatelie din 
colecția Nelu Ivan și ceasuri din colecția Marian 
Dinu.

 Sărbătorile de iarnă au constituit un prilej 
pentru cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor legate de 
sărbătorile calendaristice. Copiii participanți la cea 
de-a III-a ediție a concursului național Asta-i datina 
străbună organizat de Colegiul Tehnic „C.D. 
Nenițescu” din Brăila au expus o serie de lucrări 
(desene, icoane, măști etc.) la muzeu sub îndrumarea 
prof. Cristina Cursaru și Iuliana Berilă.

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC ÎN CADRUL EXPOZIŢIILOR TEMPORARE

Gabriela CLOȘCĂ

Muzeul Brăilei a continuat 
și în ultimii ani frumoasa 
c o l a b o r a r e  î n  p l a n 
e tnog ra f i c  cu  Școa l a 
G i m n a z i a l ă  " M i h a i 
Eminescu" din Brăila; este 
vorba despre proiectul 
Școlii de Vară și, începând 
cu  anul  2012,  despre 
fondarea  Cerculu i  de 
E t n o l o g i e  " L i v i u 
Mihăilescu".
Acest cerc, desfășurat pe 
durata anului școlar, poartă 
n u m e l e  p r i m u l u i 
muzeograf al fostei Secții 
„ E t n o g r a f i e  ș i  A r t ă 

Populară” din cadrul Muzeului Brăilei, cel care a strâns, în 
câțiva ani, impresionantele colecții prezentate în 
Catalogul colecțiilor de Etnografie și Artă Populară ale 
Muzeului Brăilei. În cadrul cercului, activitățile se 
desfășoară într-un mediu organizat, precum școală, 
muzeu, atelier, laborator și constau în dezbateri, în 
realizarea de expoziții de către elevi, precum „Sântandrei, 
sărbătoare românească”, „Fotografia-document 
etnografic”,„Dragobetele sărută fetele!”, dar și de 
efectuarea de vizite cu caracter documentar în comuna 
Viziru din județul Brăila, în București (Muzeul Național 
Tehnic „Dimitrie Leonida”, Muzeul Național al Țăranului 
Român), Brașov (Muzeul de Etnografie), Constanța 
(Muzeul de Artă Populară, Atelierul de Ciocolata 
ChocoArt-Silvian) sau în Galați (Muzeul Satului „Petru 

Caraman”).
Cercul de Etnologie a fost urmat, în mod firesc, cu a 

treia ediție a Școlii de Vară, derulată pe perioada vacanței 
școlare, la începutul lunii lui cuptor. Cercetarea a avut loc 
pe teren, în diferite zone din județul Brăila, interviul, 
chestionarul, observația având loc prin contactul direct cu 
civilizația și cultura rurală din Bărăganul de Nord. Școala 
de Vară din acest an a prezentat și un element de noutate, 
deoarece a avut loc o frumoasă predare de ștafetă din 
partea unor inițiați în lumea ruralului către niște novici 
dornici de cunoaștere. Astfel, foști absolvenți ai Școlii 
„Mihai Eminescu”, azi elevi de liceu, participanți la 
anterioarele Școli de Vară, s-au întâlnit cu micii gustieni 
de clasa a V-a, împărtășindu-le din experiențele prin care 
au trecut, relatând crâmpeie din discuțiile cu meșteri 
populari, rememorând drumurile de la Dunăre sau 
plimbările cu căruța pe ulițele satelor, amintind 
ospitalitatea oamenilor în casele cărora am intrat și de 
fotografiile care ne priveau din ramele învechite și care 
stârneau atâtea amintiri, dureri și bucurii în ochii gazdelor.

Anul acesta ne-am deplasat la Măxineni, la vânătorul 
octogenar Nicu Ion, la Tichilești, în casa vânătorului de 
război Marin Mazâlu, în vârstă de 90 ani, la Gropeni, unde 
l-am revăzut pe pescarul Petre Drăgan, la Tufești, la 
atelierul unui fierar care ne-a arătat procedeul prin care 
sunt potcoviți caii, la Viziru, unde am cunoscut-o pe 
Claudia Cojocaru, în a cărei casă am descoperit costume 
populare, ștergare și marame din diverse zone ale țării, 
toate adunate și păstrate cu multă grijă, la Grădiștea, unde 
am vizitat Casa Memorială „Fănuș Neagu”, la Mănăstirea 
„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Lacu Sărat, unde 
Maica Atanasia ne-a prezentat atelierul de croitorie și cel 

de vopsit ouă. Mulțumirile noastre se îndreaptă către 
partenerii noștri din județul Brăila, precum profesor Anda 
Crăcan, directorul Liceului „Matei Basarab” din 
Măxineni, învățător Virgil Neagu, la aceeași instituție 
școlară, profesor Nicu Negoiță, custodele Casei 
Memoriale „Fănuș Neagu” din Grădiștea, Maica Atanasia 
de la Mănăstirea din Lacu Sărat sau Aneta Gurgu de la 
Căminul Cultural din Tufești. 

   Activitățile derulate s-au concretizat cu publicarea 
cărții Școala de Vară. Tradiții și obiceiuri din județul 
Brăila. Campania 2013, apărută la Editura Istros a 
Muzeului Brăilei. Paginile de jurnal pe care le regăsim în 
carte reprezintă mărturii autentice despre habitatul rural și 
despre meșterii populari contemporani din Câmpia 
Brăilei. În același timp, volumul cuprinde, detaliat, toate 
acțiunile desfășurate în cadrul Cercului de Etnologie 
„Liviu Mihăilescu”.

Cercul de Etnologie "Liviu Mihăilescu"

Școala de Vară Tradiții și obiceiuri din județul Brăila. Campania 2013

Brîndușa ILIE
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EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2013

1. MIRAJUL ALB: POLUL NORD – POLUL SUD

Fotoexpoziția Mirajul alb: Polul Nord-Polul Sud a 
fost prima expoziție temporară din anul 2013, 
organizată și realizată în cadrul Secției de Științe ale 
Naturii. Prin intermediul imaginilor s-a încercat 
realizarea unei incursiuni în regiunile polare și 
prezentarea  celor mai interesante și fascinante 
aspecte legate de cei doi poli geografici, de regiunile 
din jurul lor şi mai ales despre viaţa la temperaturi 
extreme. După cum se ştie, Polul Nord şi Polul Sud 
sunt cele două puncte extreme ale planetei noastre 
care exprimă o altă limită a vieţii: aceea a 
temperaturilor celor mai scăzute de pe glob, care se 
menţin astfel tot timpul anului. Deşi, teoretic, aceşti 
doi poli ar trebui să fie foarte asemănători, până la a se 
identifica, ei sunt, de fapt, destul de diferiţi, aproape 

antagonici. Polul Sud şi Polul Nord diferă nu numai prin poziţia geografică în sine, ci şi 
prin relieful, clima şi formele de viaţă care sunt specifice fiecăruia în parte. În ciuda 
faptului că sunt atât de inospitalieri, cei doi poli au atras şi fascinat de-a lungul timpului 
mulţi exploratori, în dorinţa de a şti totul despre ceea ce ne înconjoară şi de a contribui la 
dezvoltarea și progresul științific. Drumul spre poli, anevoios şi presărat cu primejdii la 
tot pasul, şi-a luat tributul uman de nenumărate ori. Aceşti temerari care s-au aventurat, 
punându-şi în pericol viaţa, au căzut pradă slăbiciunilor omeneşti, unii cunoscând 
suferinţe fizice şi psihice de neînchipuit, alţii fiind învinşi de vitregia pustiului alb. Dar 
toţi cei întorşi acasă au rămas fascinaţi de măreţia acelei lumi, iar poveștile lor au dat 
naștere la ceea ce noi numim astazi “Mirajul alb”. 

2 .  TUNDRA –  CEL MAI RECE ȚINUT 
VEGETAL
Fotoexpoziția Tundra, cel mai rece ținut vegetal a 
fost deschisă pentru vizitatori în perioada martie-
aprilie.  Expoziția prezintă sub forma unor planșe 
color și a textelor informative flora specifică zonelor 
reci de tundră.  Tundra este o zonă cu vegetație 
ierboasă, subarbustivă și arbustivă scundă, 
caracterizată de un  climat aspru polar. Este localizată 
la ambele emisfere polare, astfel că există o tundră 
arctică (boreală) şi una antarctică (australă). 
Specialiștii descriu însă şi o tundră alpină: în zonele 
montane, la altitudini mari, chiar şi în regiunile calde 
şi temperate ale planetei, vegetaţia e pipernicită, 
întocmai ca în zonele de tundră arctice. Diferența 
constă în faptul că la nord, în cursul verii, nopțile sunt 
extrem de scurte, ceea ce e favorabil vegetației. Dar nu 

toate speciile din tundra nordică trăiesc și în zona alpină a munților sau invers. În 
consecință, vegetația tundrei este alcătuită din specii de plante exclusiv nordice, specii 
exclusiv sudice și specii arcto-alpine (oreotundrale). Tundra este un mediu de viaţă 
aspru, cu climă dură, cu ierni lungi cât trei sferturi de an, cumplit de reci şi viscoloase, cu 
veri scurte, în care parcă totul se grăbeşte să răsară, să înflorească, să se înmulţească, să 
rodească... înainte de a veni din nou iarna. Cu toate acestea, oricât de rece și neprimitoare 
ar părea, tundra are o frumuseţe a ei, aparte, emoţionantă şi – contrar aparențelor – este 
plină de viaţă.

3. MARILE MIGRAȚII
În perioada mai-iunie 2013 a fost organizată 
fotoexpoziția intitulată Marile migrații. Această 
expoziție a reprezentat o captivantă incursiune în 
tainele migrației, prezentând atât prin imagini, cât și 
informativ, detalii despre modalităţile de migraţie din 
lumea animală, factorii care intervin în migraţie, 
despre căile de migraţie, precum şi cauzele care au dus 
la aceste deplasări. Din cele mai vechi timpuri,   
oamenii au observat faptul că unele specii de păsări, 
peşti şi mamifere apar şi dispar cu regularitate în 
anumite perioade ale anului. În funcţie de aceste 
deplasări periodice, se întocmeau aşa-zise calendare 
de activităţi. Pescarii cunoşteau cu exactitate timpul 
când peştii se întorceau din apele dulci în mare ca să-şi 
întindă năvoadele, iar vânătorii de balene şi foci 
aşteptau, la date şi locuri fixe, sosirea preţioaselor 
prăzi. Deplasarea animalelor în spaţiu este în fapt un  

fenomen universal, deoarece toate speciile de pe faţa pământului se mişcă pe distanţe 
mai mici sau mai mari. Ce le mână oare să-şi schimbe brusc şi neregulat sau periodic, cu 
o regularitate uimitoare, locurile unde vieţuiesc? Migrația animalelor este un fenomen  
unic, un spectacol fascinant, înseamnă lupta pentru supraviețuire, care se desfășoară 
ciclic, după un scenariu nescris ci dictat de legile naturii. Miracolul migrației - pe lângă 
unele mistere încă nedeslușite legate de simțul orientării în spațiu și timp -, reprezintă în 
sine, o lecție dură de rezistență, curaj și dăruire pe care natura ne-o oferă an de an, în 
toată splendoarea sa.

4. FLORA ȘI VEGETAȚIA DIN CÂMPII
În perioada iulie-august 2013 a fost prezentată foto-
expoziția Flora și vegetația din câmpii, axată pe 
ilustrarea celor mai cunoscute specii ale regnului 
vegetal întâlnite la câmpie, atât în flora spontană, cât 
și cultivate. Pentru a supraviețui în acest mediu destul 
de ostil, cum este stepa, plantele numite xerofite au 
cunoscut adaptări speciale, astfel încât ele au reuşit să 
se dezvolte şi să se înmulţească. În acest sens, părţile 
subterane ale speciilor de stepă prezintă o dezvoltare 
profundă sau posedă metode de economisire a apei. 
De asemenea, multe vegetale au dezvoltat de-a 
lungul evoluţiei lor, mijloace de apărare împotriva 
animalelor ierbivore, exteriorizate prin prezenţa unor 
organe spinoase. Arealul specific florei spontane din 
zona de câmpie este relativ restrâns, suprafeţele cele 
mai mari fiind ocupate de terenurile agricole. Stepa 

fiind o zonă care prin definiţie este lipsită de arbori, în condiţiile schimbărilor climatice 
actuale este cea mai expusă fenomenului de deşertificare, fenomen care se extinde, din 
păcate și pe regiuni întinse din zona de silvostepă. Cea mai ieftină şi eficientă măsură 
care ar împiedica degradarea acestor habitate ar fi înfiinţarea unor cordoane arboricole 
de protecţie sau chiar a unor păduri. Deși aparent banale, plantele din flora spontană 
posedă proprietăți dintre cele mai interesante din punct de vedere terapeutic, unele 
dintre ele fiind singura sursă de a obține materia primă atât de necesară industriei de 
medicamente. Însă, acesta nu este singurul domeniu în care plantele de câmpie dețin un 
rol important, ele fiind apreciate și din punct de vedere culinar sau aromatic, unele sunt 
folosite în agricultură ca plante furajere, altele sunt melifere sau tehnice, folosite în 
diferite ramuri ale industriei.

5. FAUNA MĂRII NEGRE
În perioada septembrie-octombrie 2013 a fost 
organizată fotoexpoziția Fauna Mării Negre. 
Marea Neagră, prin specificul său de mare 
continentală aproape închisă și ale cărei ape sub 
izobata de 18 cm suferă influența hidrogenului 
sulfurat, constituie un mediu mai puțin prielnic 
pentru unele viețuitoare acvatice ce populează 
celelalte mări și oceane ale lumii. Drept consecință, 
și numărul de specii de pești și mamifere acvatice 
este mai redus în Marea Neagră, comparativ cu alte 
mări. Situaţia ecologică a Mării Negre s-a înrăutăţit 
în ultimii ani și continuă încă, din cauza reziduurilor 
aduse de cele 3 fluvii care se varsă în ea, între care şi 
Dunărea, dar şi a pescuitului excesiv ori a 
deversărilor necontrolate de produse petroliere. 
Apele menajere deversate din toate ţările riverane, cu 

mari cantităţi de substanţe organice, au determinat fenomenul de "înflorire a apelor", 
care a dus la moartea multor specii de peşti, delfini sau a altor organisme marine. 
Deasemenea, numărul speciilor de peşti cu valoare comercială care trăiau aici odinioară 
este în declin, și aceasta se întâmplă din cauza exploatării necontrolate. Încercările de 
refacere a ecosistemelor grav afectate depind în primul rând de aplicarea măsurilor de 
conservare și protecție, stabilite atât la nivel național, regional, cât și la nivelul întregului 
bazin al Mării Negre. Numai punând acum în practică aceste măsuri putem spera că 
generațiile viitoare vor mai putea beneficia de stocuri sporite de pește, ape curate dar și 
de frumusețile naturale pe care Marea Neagră le poate oferi. Nu ne rămâne decât să 
conștientizăm și apoi să acționăm în consecință.

6. HIBERNAREA ÎN LUMEA ANIMALĂ
Ultima expoziție temporară din anul 2013 a fost 
organizată în perioada noiembrie-decembrie, 
intitulată Hibernarea în lumea animală. Hibernarea 
este o modalitate de adaptare a organismelor ca formă 
de apărare împotriva asprimii iernii. Scăderea 
temperaturilor şi lipsa hranei ucid de cele mai multe 
ori creaturile vulnerabile: expunerea la frig extrem 
provoacă scăderea temperaturii corpului, organele 
interne își încetinesc activitatea şi inima de asemenea. 
Unele animale scapă de acest pericol prin migrarea 
către Sud; altele, se cuibăresc într-un adăpost încălzit, 
hrănindu-se cu rezervele de hrană acumulate pe 
timpul verii. Prin hibernare, însă, animalele pot 
supravieţui într-un fel de animație suspendată: în 
vizuinile lor, acestea par amorțite sau chiar moarte. 

Dar trupurile lor încă funcţionează, chiar mai eficient, conservând astfel energia vitală. 
Factorii principali care acționează asupra mecanismului hibernării sunt temperatura și 
baza nutritivă. Pe lângă acești factori, rol important îl au gradul de îngrășare a animalului 
înainte de hibernare, starea funcțională a hormonilor, a reglării termice, a sistemului 
nervos etc. Durata perioadei de hibernare variază de la câteva săptămâni la câteva luni, 
în funcție de variațiile condițiilor climatice din fiecare an.
 

 În anul 2013, la Secţia „Ştiinţe ale Naturii” au fost realizate șase expoziţii temporare, cuprinzând o tematică variată, atât din lumea plantelor, cât 
şi a animalelor. Echipa de realizare a acestor expoziţii temporare a fost formată din Buzea Elena (referent ştiinţific), Vernescu Marius (conservator) şi 
Onea Nicolae (cercetător științific, şef secţie).

 Prin organizarea expoziţiilor temporare din anul 2013 am încercat să aducem un pic de cunoaştere, dar şi de bucurie şi relaxare, în sufletele 
vizitatorilor noştri.



PROIECT EDITORIAL 
FINANŢAT DE 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

Muzeul Brăilei a derulat, în perioada 12 iulie-12 noiembrie 2013, un proiect 
editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, câştigat în cadrul 
concursului organizat de AFCN – sesiunea de finanţare II/2013 „Proiecte 
editoriale”, secţiunea: „Carte”. Partenerii pentru promovarea proiectului sunt: 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Centrul de Studii Turce „Dimitrie 
Cantemir”, The Isis Press Istanbul (Turcia) şi Uniunea Democrată Turcă din 
România - filiala Brăila. Suma aprobată ca finanţare nerambursabilă a fost: 
24.813 lei, reprezentând cheltuieli necesare pentru editarea volumelor: Mihai 
Maxim, Brăila otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de 
recensământ din sec. XVI (250 pagini) şi Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor 
româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. II. De la Mihai 
Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716) (550 pagini). Concepere şi scriere proiect: 
Camelia Hristian, şefa Serviciului Relaţii Publice al Muzeului Brăilei. Echipa de 
proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei – manager de 
proiect, prof. univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Universităţii Bucureşti – autor şi corector, Evdochia 
Smaznov, informatician la Muzeul Brăilei – tehnoredactor, Rozalia Pîrlitu, şefa 
Serviciului Editura „Istros” a Muzeului Brăilei – DTP, Mariana Vernescu, 
contabil şef la Muzeul Brăilei – responsabil financiar.

Cele două titluri – titluri de referinţă pentru istoriografia românească – includ 
documente inedite despre istoria Ţărilor Române şi, respectiv, a Brăilei. 
Documentele sunt din Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri al Republicii Turcia (BOA), cea mai importantă din Turcia şi una dintre 
cele mai mari din lume, fosta arhivă a marilor viziri otomani, care include circa 
100 de milioane de documente şi 365.000 de condici, de maximă importanţă 
pentru istoria României, Turciei, Europei şi Orientului. Documentele incluse în 
cele două volume sunt traduse din osmană (supranumită „cele trei limbi”, adică 
turcă, arabă şi persană) şi multe dintre ele sunt scrise în stilul „siyakat”, un „cifru” 
al finanţelor otomane, un „cod” folosit de otomani pentru a păstra faţă de străini 
secretul asupra potenţialului demo-fiscal al statului lor. Sunt extrem de puţini 
specialişti care pot dezlega „enigmele” cuprinse în astfel de documente. Cele 
două lucrări sunt rodul trudei (descifrare, transliterare, traducere, note şi 
comentarii) unei personalităţi a lumii universitare, turcologul prof. univ. dr. 
Mihai Maxim, fost director al Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
Istanbul, astăzi directorul Centrului de Studii Turce „Dimitrie Cantemir” al 
Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti. Editura „Istros” a mai 
publicat şi alte volume cu astfel de documente [Mihai Maxim, Noi documente 
turceşti privind Ţările Române, 290 p., în 2008, un set de două volume Ionel 
Cândea, Brăila 1711. Documente şi studii, 255 p. şi Mihai Maxim, Brăila 1711. 
Noi documente otomane, 125 p., apărute în 2011, Mihai Maxim, O istorie a 
relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turceşti, vol. I, 
Perioada clasică (1400-1600), 650 p., în 2012] - lucrări de mare interes pentru 
mediul universitar şi academic din România, Turcia şi nu numai.

Documentele aflate în arhiva marilor viziri otomani oferă informaţii 
valoroase despre raporturile româno-otomane, despre domnitorii Ţărilor 
Române, corespondenţa vremii, fapte, evenimente, structuri organizatorice, 
evoluţie politică, economică şi socială, mentalităţi, pentru o perioadă de câteva 
secole.

Mihai Maxim, 
O  i s t o r i e  a  
relaţiilor româno-
o t o m a n e  c u  
documente noi din 
arhivele turceşti. 
Vol. II. De la Mihai 
V i t e a z u l  l a  
fanarioţi (1601-
1711/1716) este 
volumul II dintr-o 
sinteză de proporţii 
despre relaţi i le 
româno-otomane 
î n  d o c u m e n t e ,  
volumul I fiind 
publicat  tot  la  
Editura „Istros” a 
Muzeului Brăilei. 
Dacă volumul I s-a 
ocupat de perioada 
clasică a acestor 
r e l a ţ i i  [ M i h a i  
Maxim, O istorie a 
relaţiilor româno-
o t o m a n e ,  c u  
documente noi din 
arhivele turceşti. 
Vol. I. Perioada 
c las ică  (1400-

1600), Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2012, 606 p.], volumul de faţă se 
referă la perioada cuprinsă între moartea lui Mihai Viteazul (1601) şi instaurarea 
a ceea ce s-a numit regimul fanariot (1601-1711/1714); volumele III-IV vor 
acoperi etapa cuprinsă între instaurarea regimului fanariot şi restaurarea 
autonomiei depline, urmată de procesul cuceririi independenţei de stat absolute, 
independenţă pierdută, în ce priveşte Moldova şi Ţara Românească, încă din anii 
1530. Volumul include - alături de traduceri, note, comentarii - şi documente 
originale.

Legat de importanţa volumului Mihai Maxim, Brăila otomană. Materiale 
noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. 16, trebuie spus  că 
Brăila s-a aflat aproape 300 de ani sub directă administrare otomană şi aceasta 
este explicaţia pentru faptul că arhivele româneşti sunt extrem de sărace în 
documente despre Brăila dintre anii 1539/1540–1829 (perioada de după 
anexarea oraşului la Imperiul Otoman şi până la revenirea la Ţara Românească). 
Profesorul Mihai Maxim a descoperit în Arhivele Turceşti un număr însemnat de 
documente despre Ţările Române, inclusiv despre zona Brăilei: foarte 
minuţioase recensăminte oficiale turceşti care prezintă populaţia oraşului Brăila, 
cu numele capilor de familie, structura etnică şi religioasă a oraşului, aşezarea pe 
cartiere musulmane, creştine, maghiare, ţigăneşti etc., monumentele religioase, 
de asemenea registre ale arhitectului Curţii Otomane cu informaţii foarte precise 
despre kazalele turceşti de la Dunăre, inclusiv despre Cetatea Brăilei, informaţii 
detaliate despre zona rurală a judeţului Brăila de astăzi  etc.

De aici interesul uriaş pe care Muzeul Brăilei îl are pentru aceste izvoare 
scrise, care practic răstoarnă multe teorii de până acum şi lămuresc aspecte 
necunoscute din trecutul Brăilei. Evident că şi alţi cercetători sunt interesaţi de 
surprizele pe care le-ar putea oferi noile izvoare cercetate. Pentru că nu se poate 
face istorie serioasă, solidă, fără documente.

Precizăm şi faptul că la Muzeul Brăilei, s-a constituit, cu ajutorul 
profesorului Mihai Maxim, un Fond turco-osman „Mihai Maxim” (au fost 
depistate şi fotografiate/înregistrate pe CD materiale documentare, în special 
registre /„defter” turceşti din aceste arhive). Se poate afirma, încă în această etapă 
de debut, că Brăila - cu cetatea, târgul, portul şi kazaua („raiaua”) cu satele 
dependente - dispune deja de cea mai solidă bază documentară, din surse 
originale, de sorginte turco-osmană, dintre toate teritoriile româneşti aflate direct 
sub administraţie otomană (Hotinul, Tighina, Chilia, Cetatea Albă, ţinutul 
dobrogean, Giurgiu, Turnu, Banatul Timişoarei, Aradul, Oradea). Constituirea 
acestui fond de documente (al cărui studiu a dat naştere recent unei noi ştiinţe 
auxiliare, defterologia, care reclamă eforturi colective) este o măsură de 
siguranţă privind valorificarea materialului documentar din Turcia, care nu mai 
poate fi publicat integral şi în regim de urgenţă de către un singur cercetător, ajuns 
acum la 70 de ani. În această perspectivă, lucrarea despre Brăila, editată în cadrul 
acestui program editorial, este menită să servească şi drept catalog / opis al 
Fondului turco-osman „Mihai Maxim”, pentru specialiştii osmanişti, care se vor 
apleca asupra cercetării acestor surse istorice de mare valoare pentru Brăila 
otomană. „Copierea documentelor otomane legate de istoria românilor este 
obiectiv de maximă urgenţă” spunea Mihail Kogălniceanu încă de la 1889.

Proiectul completează cadrul informativ, cel de studiu şi de consultanţă în 
cercetare necesare pentru satisfacerea cu succes a nevoilor de cunoaştere 
academică, pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii de la 
instituţiile de învăţământ din România şi din străinătate care au în programă 
cursuri de turcologie, pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii de la 

f a c u l t ă ţ i l e  d e  
i s t o r i e ,  r e l a ţ i i  
i n t e r n a ţ i o n a l e ,  
ştiinţe politice, 
precum şi pentru 
alte persoane care 
nu au legătură 
d i r e c t ă  c u  
universităţile dar 
care au nevoie de 
informaţii la nivel 
a c a d e m i c :  
m u z e o g r a f i i ,  
cercetătorii din 
diferite institute de 
cercetare şi de la 
arhivele naţionale, 
j u r n a l i ş t i i ,  
diplomaţii.

Proiectul a fost 
finalizat, volumele 
au fost editate şi au 
fost deja lansate la: 
Biserica „Sfânta 
Mare Muceniţa 
P a r a s c h e v a ” ,  
r e s t a u r a t ă  d e  
Sfântul Domnitor 
Martir Constantin 
Brâncoveanu, a 
C o m u n i t ă ţ i i  
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Ortodoxe Române din Istanbul – unde au fost 
prezentate de: prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
managerul Muzeului Brăilei, prof. univ. dr. Mihai 
Maxim, directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Universităţii Bucureşti şi 
părintele prof. univ. dr. Sergiu Marcel Vlad, preot 

paroh (17 noiembrie 2013);  la sediul central al 
Arhivelor Naţionale din Bucureşti (21 noiembrie 
2013); la Standul Editurii "Istros" a Muzeului 
Brăilei, în cadrul Târgului Internaţional 
GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, de la 
Romexpo Bucureşti (23 noiembrie 2013); la Muzeul 
Brăilei, în cadrul manifestării organizate la douăzeci 
de ani de la aşezarea Sfântului Mare Ierarh Nicolae 
drept Patron şi Ocrotitor al Brăilei, în prezenţa Înalt 

Prea Sfinţiei Sale dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul 
Dunării de Jos (6 decembrie 2013).

Mulţumim pentru sprijinul acordat pentru 
promovarea programului editorial: „Info Est”, 
„Brăila Chirei”, Radio România, „Ştirea de Brăila”, 
TVR, televiziunii naţionale din Turcia şi tuturor 
celor care au preluat informaţia de pe contul de 
Facebook al Muzeului Brăilei. 

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE 
AL MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2013

În anul 2013, am continuat promovarea 
rezultatelor celor două programe culturale 
finanţate de Administraţia Fondului Cultural 
Naţional: ... Un grec, doi greci, trei greci... Brăila. 
Reactivarea memoriei culturale a oraşului, 
derulat de Muzeul Brăilei, Consiliul Judeţean 
Brăila, Comunitatea Elenă Brăila,  sponsorizat de 
domnul Konstantinos Tsoukalidis, fost preşedinte 
al Camerei de Comerţ şi Industrie Eleno-Române - 
sponsor principal din Atena (Grecia) şi domnul 
Karafyllidis Athanassios - sponsor din Berlin 
(Germania) şi ... Greci, evrei, ruşi lipoveni, turci... 
Brăila. Reactivarea memoriei culturale a 
oraşului, derulat de  Muzeul Brăilei, în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea Elenă 
Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila, Fundaţia 
„Obscina” a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din 
România, Brăila şi Uniunea Democrată Turcă din 
România - filiala Brăila.  

Volumul Un grec, doi greci, trei greci… 
Brăila. Reactivarea memoriei culturale a oraşului 
Brăila. Cazul Comunităţii Greceşti, Editura Istros 
a  M u z e u l u i  B r ă i l e i ,  2 0 0 9 ,  3 3 0 p .  
(  h t t p : / / w w w. m u z e u l b r a i l e i . r o / i m a g e s /
docs/Volum_Greci.pdf) figurează în catalogul 
colectiv al bibliotecilor şi centrelor de 
documentare pentru învăţământul superior şi 
cercetare SUDOC - al Agenţiei Bibliografice de 
Învăţământ Superior ABES a Franţei unde poate fi 
accesat on-line, precum şi în lista de referinţe 
bibliografice despre grecii din România 
„Hellenism in Romania. An illustrated history” 
(lucrare semnată Paula Scalcău, publicată la 
Editura „Omonia” Bucureşti, în 2011). 

Cu ocazia Zilei Municipiului Brăila (20 
ianuarie 2013), a fost lansat volumul ... Greci, 
evrei, ruşi lipoveni, turci... Brăila. Reactivarea 
memoriei culturale a oraşului, Editura Istros a 
M u z e u l u i  B r ă i l e i ,  2 0 1 2 ,  4 6 0  p .  
(http://www.muzeulbrailei.ro/images/docs/Volu
mul_Greci_Evrei_RusiLipoveni_Turci_Braila.p
df) -  care figurează acum în MULTICULT, 
Galeria muzeală virtuală a minorităţilor din 
România (realizată de Institutul Naţional al 
Patrimoniului - în parteneriat cu: Muzeul Naţional 
al Ţăranului Român; Reţeaua Colecţiilor şi 
Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din 
România; Asociaţia Naţională de Turism Rural 
Ecologic şi Cultural şi Muzeul Secuiesc al 
Ciucului). Am primit deja şi pentru acest volum 
numeroase mesaje de apreciere: „O carte 
admirabilă, mărturie a unui trecut interesant, 
cosmopolit, de prestigiu” (Michaela Schileru, 
Toronto); „Unul dintre cele mai importante, 
serioase şi necesare studii efectuate cu o 
competenţă academică... un tablou foarte valoros 
din punct de vedere istoric şi sociologic... aproape 
un secol de istorie familială... îmi este preţios atât 
din punct de vedere sentimental, dar şi ca om de 
litere, ca jurnalist” (Denise Theodoru, Radio 
România, Bucureşti); „Mă delectez citind un 
volum de istorie şi spiritualitate dunăreană. 
Pentru mine e o trăire de suflet, brăileancă fiind.... 
De curând am revăzut Brăila... sunteţi apărătorii 
cetăţii de altădată, apărându-i singurul lucru care 
mai poate fi salvat - memoria lui a fost cândva... 
(Florentina Bran); „Vă mulţumesc din inimă 
pentru că mi-aţi dat posibilitatea să-mi retrăiesc 
copilăria, tinereţea şi maturitatea [60 de ani este, 
de fapt, o viaţă] în oraşul pe care timpul şi 
depărtarea mi l-a înstrăinat; dar nu, aţi reuşit să-l 
reînviaţi în memoria mea, în sufletul meu, de 
aceea vă mulţumesc” (Frida Ball, Israel); 
„Studiile, notele, comentariile şi documentele pe 

care le introduc în circuitul ştiinţific sunt 
nepreţuite pentru orice cercetător sau profesor de 
istorie” (dr. Paula Scalcău, istoric, Drobeta Turnu 
Severin), „util si interesant” (Adina Dragu, 
manager de proiect la Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură, Bucureşti), „Felicitări 
Domnului Cândea pentru înţelepciunea de care 
dă dovadă încurajând proiectele şi exprimările 
muzeale originale” (Dragoş Neamu, preşedintele 
Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, 
Bucureşti); „material excelent pe care îl putem 
folosi ca material didactic la clasă” (Cristina 
Cursa ru ,  p rofesor,  Bră i la )” ,  „Sunte ţ i  
extraordinari” (Dragoş Zisopol, preşedintele 
Uniunii Elene din România, deputat), „Aveţi tot 
respectul şi consideraţia noastră! Ne-aţi întors cu 
peste 50 de ani, într-un spaţiu foarte drag nouă şi 
cu o semnificaţie absolut extraordinară pentru 
copilăria şi evoluţia ulterioară a noastră, a 
surorilor Doina şi Iulia Popa […] Vă mulţumim, 
încă o dată pentru acest adevărat dar de Crăciun! 
Pentru noi BRĂILA a fost şi rămâne un miracol 
urban!” (dr. Doina Popa, Iaşi).

Volumele au fost oferite şi: Alteţei Sale 
Regale, Prinţul Nicolae al României, Sanctităţii 
S a l e  B a r t o l o m e u ,  A r h i e p i s c o p  a l  
Constantinopolului - Noua Roma şi Patriarh 
Ecumenic, ambasadorilor Greciei, Israelului, 
Armeniei, consulilor Rusiei, Turciei, directorului 
Centrului de Studii Neoelene al Universităţii din 
Granada (Spania). Cele două volume au tiraje 
epuizate, dar au fost traduse în limba engleză iar 
traducerile vor apărea, la Editura “Istros”, în 2014. 

Centrul Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei a fost vizitat şi anul acesta de diverse 
familii de greci, evrei şi ruşi lipoveni din România 
şi familii de greci şi evrei repatriaţi sau din 
diaspora, de brăileni români sau de altă etnie. 
Menţionăm: familia Albert şi Carina Schreiber 
(din Bucureşti), doamna Orea Anninos (din 
Grecia), doamna Mariana Vallianatou, preşedinta 
Grecilor Repatriaţi din România (din Grecia), 
Georges Kostakiotis (doctorand INALCO Franţa, 
organizator de evenimente şi excursii culturale). 
Ne-au vizitat, de asemenea, cinci grupuri de turişti 
din Grecia şi un grup de cercetători din Polonia, 
pentru care am asigurat ghidaj în Centrul Istoric şi 
în Pisc.

Centrul Diversităţii Culturale a organizat, a 
găzduit şi s-a implicat în promovarea unor 
evenimente culturale, organizate de comunităţile 
etnice brăilene: 

· Ziua Culturii Elene – eveniment organizat 
cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei, 25 martie 
1821. Organizatori: Muzeul Brăilei (Centrul 
Diversităţii Culturale şi Secţia Memoriale), în 
colaborare cu Comunitatea Elenă Brăila. 
Program: Conferinţe:  „Familii de greci în Ţările 
Române, în secolele XVI-XIX” – a prezentat prof. 
univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului 
Brăilei;  „Nikos Kazantzakis - 130 de ani de la 
naştere” – a prezentat conf. univ. dr. Zamfir Bălan, 
director adjunct al Muzeului Brăilei;  „Biserica şi 
1821” – a prezentat Haralambie Caravia, 
preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Spectacol 
de dansuri tradiţionale greceşti susţinut de Grupul 
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„Parnassos” al Comunităţii 
Elene Brăila şi cântece 
greceşti interpretate de 
Roxana Samaras şi Alberto 
D r ă g h i c i .  L o c u l  
d e s f ă ş u r ă r i i :  s e d i u l  
Muzeului Brăilei (23 martie 
2013).

· Muzeul Brăilei a 
găzduit proiectul „Eu, tu, el, 
ea - diversitate culturală. 
Î m p r e u n ă  p e n t r u  
comunitate„ - derulat de Fundaţia „Obscina” Brăila, în parteneriat cu 
Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România - filiala Brăila. La 
manifestările organizate la Brăila, în perioada 16-18 noiembrie 2013, au 
part icipat  invitaţ i  din 
R e p u b l i c a  M o l d o v a ,  
S a r i c h i o i ,  T u l c e a ,  
B o r d u ş a n i ,  F ă l t i c e n i ,  
precum şi membrii altor 
comunităţi etnice din Brăila. 
Coordonator: prof. Fedosia 
Jipa Rubanov, preşedinta 
C o m u n i t ă ţ i i  R u ş i l o r  
Lipoveni din România - 
f i l i a l a  B r ă i l a .  L o c u l  
d e s f ă ş u r ă r i i :  s e d i u l  
Muzeului Brăilei şi Centrul 
Diversităţii Culturale al 
Muzeului Brăilei (16 noiembrie 2013)

 La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele 
evenimente culturale, care au fost fotografiate şi filmate pentru baza de date 
a Centrului Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii 
Publice, Gabriel Stoica, Marian Ghiveci):

· Sărbătoarea Purim. 
Organizator: Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din 
România - Comunitatea 
Brăila. Locul desfăşurării: 
Templul Coral Brăila (24 
februarie 2013).

· Concertul susţinut 
de Corul Zimratya din 
Ierusalim. Organizator: 
Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila. Locul 
desfăşurării: Templul Coral 
Brăila (6 martie 2013).

· Liturghie de hram la Biserica Armeană din Brăila, oficiată de 
Arhimandritul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din 
România, însoţit de un sobor de preoţi, în prezenţa Excelenţei Sale, domnul 
Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armenia la Bucureşti şi a 
n u m e r o ş i  m e m b r i  a i  
Comunităţilor Armene din 
Brăila, Bucureşti, Galaţi, 
Suceava, Târgu Ocna şi 
Focşani. Muzeul Brăilei a 
oferit cu această ocazie 
oficialităţilor cărţi apărute la 
Editura „Istros” a Muzeului 
Brăilei şi filmul „Brăila. Mica 
Europă”. Locul desfăşurării: 
Biserica Armeană Brăila (24 
martie 2013).

· Sărbătoarea Hanuka şi concert susţinut de Bucharest Klezmer 
Band. Organizator: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (30 
noiembrie 2013).

  Am continuat şi anul acesta interviurile cu familiile etnicilor care 
trăiesc sau au trăit o perioadă la Brăila, cu dorinţa de a descoperi noi 
mărturii şi documente  interesante despre Brăila de altădată.

                                                                       

Muzeul Brăilei a găzduit şi anul acesta o serie de 
evenimente organizate de instituţii de învăţământ partenere

Muzeul Brăilei a asigurat materialele promoţionale, sonorizarea, filmarea, 
fotografierea (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica; Marian Ghiveci). 

· Recital susţinut de soprana Cristiana Popescu şi pianista Valentina Popovciuc. 
Organizator: Liceul de Arte ”Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (26 februarie 2013).

· Proiectul educaţional „Muzica lumii de la sunet la suflet”, din ciclul „Femeia în 
poezia popoarelor lumii” - tema „Femeia în poezia nordică modernă”, ediţia a IV-a. 
Organizator: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (6  martie 2013).

· Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII 
reprezentând învăţământul vocaţional de artă din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, 
Ialomiţa, Tulcea, Călăraşi, Teleorman. Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Brăila şi Liceul de Artă “Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei – secţiunea „Vioară” şi Centrul Cultural „Nicăpetre” Brăila - secţiunea 
„Instrumente de suflat” (8-10  martie 2013).

· Recital de chitară clasică şi poezie. Organizator: Liceul de Arte „Hariclea 
Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (1 octombrie 2013)

· Spectacol de muzică şi poezie „Vioara – regina instrumentelor muzicale”-  
realizat în cadrul proiectului „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, 
Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (29 octombrie 2013)

· „Violă, violoncel, contrabas – vibraţia muzicală între acut şi grav” – în cadrul 

proiectului educaţional "Muzica lumii între sunet şi suflet". Organizatori: Colegiul 
Economic „Ion Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Muzeul 
Brăilei. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (4 decembrie 2013)  

· Serbările copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 "Micul Prinţ" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 şi 19 decembrie 2013)

· Concert de Crăciun. Organizator: Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. 
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 decembrie 2013)

· Audiţie muzicală dedicată Sfântului Crăciun. Organizator: Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (19 decembrie 
2013) 

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2013 

· Website-ul  a avut în anul 2013 - conform www.muzeulbrailei.ro
programului de monitorizare trafic Google Analytics: 102.451 pagini vizitate, 

16.528 vizite, din care 11.457 vizitatori unici din România – din Brăila, 

Bucureşti şi alte 41 judeţe: Galaţi, neprecizat, Vrancea, Sibiu, Iaşi, Timiş, 
Cluj, Braşov, Constanţa, 
Prahova, Buzău, Suceava, 
Argeş, Dolj, Arad, Bacău, 
Tulcea, Bihor, Neamţ, Vaslui, 
A lba ,  I a lomi ţa ,  Mure ş ,  
Hunedoara, Caraş Severin, 
Dâmboviţa, Gorj, Maramureş, 
Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, 
Botoşani, Teleorman, Vâlcea, 
Olt, Covasna, Sălaj, Satu Mare, 
Mehedinţi, Giurgiu, Harghita, 
plus alte 71 ţări: Republica Moldova, SUA, Germania, Franţa, Europa 
(neprecizat), Italia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Canada, Polonia, Israel, 
Turcia, Ungaria, Belarus, Rusia, Belgia, Olanda, Bulgaria, Cehia, Serbia, 
Ucraina, Elveţia, Suedia, Australia, China, India, Norvegia, Austria, Japonia, 
Irlanda, Filipine, Algeria, Albania, Brazilia, Cote d'Ivoire, Lituania, 
Macedonia, Nigeria, Tunisia, Argentina, Bosnia Herţegovina, Danemarca, 
Hong Kong, Croaţia, Luxemburg, Arabia Saudită, Slovacia Thailanda, Chile, , 
Cipru, Finlanda, Iran, Maroc, Emiratele Unite Arabe, Benin, Etiopia, Georgia, 
Iordania, Kazakhstan, Liban, Muntenegru, Mexic, Malaezia, Portugalia, 
Qatar, Senegal, Togo, Taiwan, Vietnam, Africa de Sud. 

· Website-ul   a avut în http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/
anul 2013 - conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking:  
1125 pagini vizitate, de 504 vizitatori unici din România, Grecia, SUA,  
Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Italia, Cehia, Marea Britanie, Olanda, 
Europa (neprecizat), Israel, Ucraina etc. 

· Contul „Muzeul Brăilei”, pe reţeaua de socializare Facebook are  
5000 de prieteni (limita maximă admisă) şi 1058 suscribers din: România, 
Grecia, Italia, Marea Britanie, Canada, SUA, Germania, Republica Moldova, 
Israel, Franţa, Spania, Turcia etc. Anul acesta am postat: 3792 fotografii din 
arhiva Muzeului Brăilei, sute de texte, 413  link-uri către filmări de la  
evenimente, filme documentare, imagini Facebook, website-uri şi 
Youtube  (editor: Camelia Hristian).

        Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!  
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BRĂILA 643
Revistă a Muzeului Brăilei

Folosirea materialelor din acest număr, fără indicarea sursei,  se pedepseşte conform legii.
COORDONAREA NUMĂRULUI: IONEL CÂNDEA, ZAMFIR BĂLAN

TEHNOREDACTARE:  ROZALIA PÎRLITU
BRĂILA 646

Revistă a Muzeului Brăilei

Folosirea materialelor din acest număr, fără indicarea sursei,  se pedepseşte conform legii.
COORDONAREA NUMĂRULUI: IONEL CÂNDEA, ZAMFIR BĂLAN

TEHNOREDACTARE:  ROZALIA PÎRLITU

Camelia  HRISTIAN Camelia  HRISTIAN
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