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Anul 2012 a stat pentru Muzeul Brăilei sub semnul
a trei evenimente istorice majore.
Mai întâi, ne-am aflat la două veacuri distanţă de
unul din cele mai triste evenimente ale istoriei noastre:
Pacea de la Bucureşti din 1812 a consemnat răpirea
jumătăţii de răsărit a Moldovei (cea dintre Prut şi
Nistru) – complicând istoria noastră în Răsăritul
Europei şi în vecinătatea Rusiei. Peste un veac, în
1913, tot o Pace încheiată la Bucureşti lărgea – de
data aceasta – hotarele noastre spre sud-est, România
dobândind Cadrilaterul şi un prestigiu pe care astăzi
(2013), la un alt veac distanţă, nu-l mai avem...
Pentru a aminti astfel de lucruri celor ce mai vor
să-şi amintească de ele, ca zestre a istoriei românilor,
am publicat în cadrul editurii noastre – Istros – a
Muzeului Brăilei, o carte-document despre destinul
familiei lui Antonie Plămădeală, fost mitropolit al
Ardealului, la şapte ani de la trecerea sa în veşnicie.
Ridicată din Stolnicenii Basarabiei şi risipită apoi de
cel de-al doilea război mondial în România, familia lui
Antonie Plămădeală, prin tot destinul ei, devine
emblematică pentru soarta românilor şi a României, la
jumătatea veacului trecut.
Lectura acestei cărţi poate învăţa şi educa mai
mult decât o pot face, poate, uneori, şcolile şi
universităţile.
În planul consecinţelor generate de sfârşitul celui
de al doilea război mondial în România, un alt destin
extraordinar a fost comemorat la Brăila: moartea în
1952 a lui Radu Portocală, primar al Brăilei, deputat şi
ministru, întemniţat la Sighet, acolo unde a fost
exterminată elita intelectuală şi politică a României
interbelice.
Pomenirea primarului cărturar Radu Portocală, la
60 de ani de la uciderea sa la Sighet, a amintit tuturor
celor de faţă despre o vreme în care Brăila prosperă
economic dobândise şi un statut social-cultural pe
măsură.
Apoi, tot în 2012, Muzeul Brăilei a sărbătorit 375
de ani de la întemeierea mănăstirii Măxineni de către
Matei Basarab şi Elina Doamna, la confluenţa
Buzăului cu Siretul, în 1637.
Destinul lăcaşului, unul din cele mai frumoase din
câte a ctitorit Matei Basarab, este cunoscut. La această
vârstă venerabilă, biserica, aflată în ruină din timpul
primului război mondial, a fost restaurată.
Restaurarea bisericii cu hramul Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul, ce şi-a recăpătat trupul dintru început,
rămâne un eveniment de primă importanţă

spirituală, culturală şi istorică pe care Consiliul
Judeţean Brăila, spre cinstea sa, l-a finanţat.
Există nădejdea ca anul acesta (2013) Proiectul
amenajării curţii mănăstirii şi a reconstituirii Caselor
egumeneşti (cu beciul domnesc autentic, păstrat din
secolul al XVII-lea), să prindă viaţă. Muzeul Brăilei va
trebui să-şi aducă, din nou, contribuţia prin cercetarea
arheologică pe care o va întreprinde în continuarea
căutărilor începute în 1976 .
Proiectul de restaurare a bisericii mănăstirii
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul de la Măxineni
reprezintă o nouă reuşită a reputatului arhitect Călin
Hoinărescu. Punerea lui în operă va însemna pagina
cea mai frumoasă scrisă de brăileni – „mari şi mici”
– în ultimele patru decenii (1976 - 2012), arătând
deopotrivă continuitate, respect pentru tradiţie,
dorinţa de a zidi.
Aşa vom înţelege mai bine cuvintele căpitanului
Constantin Filipescu, privind relaţia între domn şi ţară,
în vremea ctitorului Măxinenilor: „Ţara iubea pe
domn şi domnul iubea pe ţară”.
Încheiem aceste rânduri cu gândul plin de
nădejde al întâi stătătorului Eparhiei noastre, IPS dr.
Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos:
„Mănăstirea Măxineni, durată aici de voievodul
Matei Basarab, cel mai mare ctitor de lăcaşuri sfinte,
un Ştefan cel Mare al Munteniei, este o mărturie şi un
document încă viu de istorie în «valurile» repetatelor
încercări prin care au trecut românii în această parte
de ţară şi reprezintă obolul purtătorilor de spadă şi de
cruce în lupta pentru apărarea identităţii naţionale,
prin credinţă şi nevoinţa generaţiilor de asceţi şi
pustici”.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea

Directorul Muzeului Brăilei
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Pentru Casa Memorială “D. P. Perpessicius”, luna ianuarie reprezintă o
dublă sărbătorire: cea a lui Mihai Eminescu, născut, aşa cum consemneză istoria
literaturii române, pe 15 ianuarie, şi cea a lui D. P. Perpessicius, cel ce şi-a legat
indestructibil opera şi viaţa de cercetarea şi valorizarea operei eminesciene. Pe
strada Cetăţii nr. 70 au debutat manifestările dedicate poetului naţional, cu
vernisajul expoziţiei Eminescu şi Perpessicius - carte şi documente din

final, participanții la Concursul interjudețean de creație literară și reviste școlare
Mihai Eminescu, ediția a XV-a, organizat de Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Brăila , au asistat la festivitatea de premiere, iar mulți dintre ei s-au
numărat printre câștigători. În cea mai mare parte, premiile au constat în cărți
apărute la editura Istros a Muzeului Brăilei.

fondul memorial "D. P. Perpessicius"al Muzenlui Brăilei. Vernisajul a fost însoţit de
darul liric al unui grup de elevi ai Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”
îndrumaţi de doamna Angelica Necula; s-au recitat cu emoţie versuri din opera
poetului sărbătorit şi s-au rostit cuvinte de aducere aminte a trudei lui
Perpessicius.

În 25 februarie la Casa Memorială „D. P. Perpessicius” s-a sărbătorit ziua
dragostei la români. Programul artistic intitulat Dragobetele sărută fetele a fost
susţinut de Corul Mixt de Tineret „Trison“, al clasei de ansamblu coral şi iniţiere
vocală a Şcolii Populare de Arte ”Vespasian Lungu”, coordonator prof. Maricica
Lupu, şi solişti vocali şi instrumentali de la clasele de canto clasic şi pian ale
profesorilor Mariana Iordache, Eduart Petrescu, Mircea Petrescu, Adriana
Toma; au interpretat piese clasice prof. Ştefan Lupu, pian, şi prof. Valentin
Maxim, vioară. S-au recitat versuri din poeţi consacraţi. “Elevii” au fost însoţiţi
de directorul instituţiei culturale, dl. Romeo Bunea.
Cu aceasta ocazie s-a deschis pentru publicul vizitator expoziţia Şi totuşi
iubirea…, cu piese din patrimoniul Secţiei „Memoriale“ a Muzeului Brăilei cărţi poştale, fotografii, scrisori și alte piese tridimensionale adecvate temei.

În spaţiul destinat expoziţiilor temporare, cei prezenţi au descoperit în
cadrul expoziţiei Perpessicius şi Eminescu, semne ale operei eminesciene aflate
în colecţiile Secţiei „Memoriale”. Piesele de mare impact au fost manuscrisele
perpessiciene referitoare la Eminescu, unele dintre ele expuse pentru prima
dată.
În aceeaşi zi, o oră mai tîrziu, activităţile dedicate lui Mihai Eminescu au
continuat cu deschiderea a încă două expoziţii temporare, în Piaţa Traian, nr. 3:

Eminescu în medalistică (medalii din colecția Victor Macarie) şi Piese rare şi
unicate din arhiva şi biblioteca Ion C. Rogojanu. A urmat conferința susținută
de eminescologul Valentin Coșereanu, cu tema Eminescu și Eminoviceștii. La

Activitatea a fost concepută ca un dar cultural şi artistic pentru brăileni,
oferit de Secţia „Memoriale” a Muzeului Brăilei şi de Şcoala Populară de Arte
„Vespasian Lungu”.
Luna martie a marcat debutul seriei de sesiuni anuale dedicate vieţii şi
operei lui D. P. Perpessicius. Sesiunea, cu tema Pluralitatea creaţiei
perpessiciene, adresată elevilor din ciclul liceal şi-a găsit pentru început
participanţi în rândul elevilor de la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”. S-au
prezentat 19 lucrări, coordonatori fiind profesorii Aldea Carmen Lăcrămioara,
Novac Anicuţa, Novac Marioara şi Vasile Florentina Gabriela.
Manifestările dedicate Zilei Marinei au prilejuit colaborarea cu Liga Navală
Română, filiala Brăila şi cu Serviciul Fluvial Brăila, colaborare concretizată în
organizarea expoziţiei Tradiţii militare la Brăila. Expoziţia, care a cuprins piese
din colecţia Serviciului Fluvial Brăila a fost deschisă publicului vizitator în
perioada 15 august-30 octombrie, în spaţiul de expoziţii temporare al Secţiei
„Istorie” din Piaţa Traian nr. 3.
Octombrie este luna dedicată de Secţia „Memoriale” lui Perpessicius. Ca de
obicei, sărbătorim ziua naşterii şi pe cea a numelui, în 26 octombrie, sub
genericul De ziua lui Perpessicius. Oaspeţi ai casei memoriale şi autori ai
evenimentului au fost elevii liceului care îi poartă numele şi care au prezentat
Elena ILIE
(Continuare în pagina 3)
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selecţii din opera poetică perpessiciană. Şi la acest eveniment am avut onoarea
să participe domnul director al Liceului Pedagogic “D. P. Perpessicius”,
profesor Constantin Gherghinoiu, care a pus în evidenţă, în intervenţia domniei
sale, datoria profesorilor şi a elevilor liceului de a cinsti memoria lui
Perpessicius.

Expoziţia Carte cu valoare bibliofilă din fondul Perpessicius, vernisată cu
acelaşi prilej a fost vizionată cu interes şi curiozitate ştiinţifică, printre exponate
fiind ediţii rare, exemplare numerotate, tipărituri ilustrate de artişti importanţi,
sau cu dedicaţii ale autorilor.
Anul 2012 a marcat o dublă rememorare referitoare la eminentul profesor
de literatură comparată, Basil Munteanu (9 noiembrie 1897 - 1 iulie 1972): 115
ani de la naştere şi 40 de ani de la trecerea în eternitate. Pentru marcarea acestor
date importante ale istoriei literaturii române şi universale, la Casa Memorială
„D. P. Perpessicius“ a fost deschisă, în luna noiembrie, expoziţia Basil
Munteanu. Vocaţia universalităţii, cu piese reprezentative din fondul memorial
„Basil Munteanu” aflat în patrimoniul Secţiei „Memoriale”.

ZIUA CULTURII NAȚIONALE
De foarte curând intrată în galeria evenimentelor naționale și
asociată sărbătoririi celei mai semnificative voci a culturii românești Mihai Eminescu - Ziua Culturii Naționale a fost marcată la Muzeul
Brăilei prin lansarea unui volum de maximă importanță pentru
începuturile muzeografiei noastre: Din trecutul muzeisticii din România.
Julius Teutsch - Iulian Marțian. Corespondență, semnat de Radu
Ștefănescu, directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov.
Radu Ștefănescu valorifică în volumul apărut la editura Istros a
Muzeului Brăilei un fond documentar de excepțională valoare - 30 de
scrisori aflate în arhivele bistrițene - care, așa cum precizează autorul
cărții, „ ne dau posibilitatea celor de astăzi să reconstituim momente
istorice din vremuri apuse”.
Contribuția greu egalabilă a lui Julius Teutsch - colecționar,
cercetător, fondator și director de muzeu, un nume recunoscut în rândul
oamenilor de știință europeni - la dezvoltarea muzeografiei românești
este pusă în valoare de minuţiosul demers al lui Radu Ştefănescu, un
foarte bun cunoscător al mediului cultural în care s-a manifestat
înaintaşul său.
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Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului muzeal s-a concretizat
în participarea şi susţinerea de comunicări ştiinţifice la sesiuni şi simpozioane în
domeniu, prin publicarea de studii de specialitate în reviste muzeale şi
elaborarea unui studiu istoric pentru faza PUG a localităţii Însurăţei:
- Perpessicius şi discipolii săi; Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema
Pluralitatea creaţiei perpessiciene, Casa Memorială “D. P. Perpessicius”, 5
aprilie 2012;
- Edmond Nicolau - un renascentist al secolui XX; Sesiunea anuală a
Muzeului “Vasile Pârvan”, Bârlad, Secţia „Personalităţi“ cu tema Elite culturale
româneşti din secolul XX şi contribuţia lor la dezvoltarea culturii, 24-26 mai
2011.
- Expoziția temporară Lumea copilăriei în imagini de epocă. Informație şi
mesaj; Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice cu tema Rolul muzeelor
memoriale în muzeografia românească, ediţia a VI-a, Muzeul Memorial
“Nicolae Iorga”, Vălenii-de-Munte, 04-08 iunie 2012.
- Fascinaţia muzicii mecanice. Excurs sentimental; Simpozionul
internaţional cu tema Istoria muzicii mecanice şi probleme de restaurare conservare a automatelor muzicale, ediţia a VIII-a, 7-9 septembrie, Muzeul
Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu”, Complexul Muzeal Naţional “Moldova”,
Iaşi.
- Timpul cărţilor; Simpozionul Naţional cu tema Timpul şi omul, ediţia a
XIV-a, 1-2 noiembrie, Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, Ploieşti.
- Corespondenţă de familie. Vasile Băncilă; Sesiunea Naţională de
Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Judeţean de Istorie “Ştefan Cel Mare”,
Vaslui, 6-7decembrie, Secţia de istoria culturii şi muzeologie, artă şi etnografie,
personalităţi.
În anul 2012 au fost publicate articolele Muzica mecanică. Cultură şi
divertisment în “Buletinul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii «Ştefan Procopiu»” nr.
5, Iaşi şi Timpul- dimensiune a existenţei şi creaţiei perpessiciene în “Analele
Brăilei” nr. 12.
În perioada aprilie-august 2012 s-a elaborat Studiului istoric al oraşului
Însurăţei, colectivul de cercetători fiind alcătuit din muzeograf Elena Ilie,
coordonator colectiv, muzeograf dr. Niculina Dinu, cercetător ştiinţific dr.
Stănică Pandrea, cercetător ştiinţific Nicolae Onea.
Sfârşitul anului 2012 a însemnat şi un plus în inventarul Secţiei
„Memoriale“ prin achiziţionarea de piese cu valoare memorială (care au
aparţinut unor brăileni) şi valoare ştiinţifică şi tehnică.
Elena ILIE

EFIGII
EXPOZIȚIE DE MEDALII ȘI MONEDE
Începând cu 22 martie 2012, Muzeul
Brăilei a găzduit, timp de o lună, o expoziție
întru totul excepțională, aparținând artistului
plastic leton Janis Strupulis.

Victor Macarie, curatorul expoziţiei:
"În România nu există un artist plastic care
să se dedice muncii de medalier și să
realizeze atâtea medalii. Janis Strupulis
trăieşte într-un mediu (…) unde sunt artiști
plastici de mare notorietate, specializați pe
medalii. Janis Strupulis este un fel de păstor
al lor, este un cap
înainte față de toți
ceilalți, din două puncte de vedere: calitatea
medaliilor pe care le realizează și cantitatea
acestora. Janis Strupulis a realizat aproape 800 de
medalii (mai exact, 780), dar și moneda națională
a Letoniei, și a participat la peste patru sute de
expoziţii în întreaga lume, mai puţin Australia".
Medaliile și monedele artistului plastic leton,
încredințate colecționarului român Victor
Macarie, au mai fost expuse sub genericul "101
portrete", în mai multe muzee și biblioteci din
Iași, Bacău, Galați și Chișinău.
Printre creaţiile medalistice, din bronz şi
ceramică, expuse la Muzeul Brăilei, s-au aflat
chipurile lui Mihai Eminescu, Veronica Micle,
Ion Creangă, I. L. Caragiale, Constantin
Brâncuși, Ștefan cel Mare.
La vernisaj, Victor Macarie a dăruit, în
numele lui Janis Strupulis, Muzeului Brăilei două
medalii reprezentându-l pe Mihai Eminescu
(bronz şi ceramică) și o plachetă din ceramică
„Eminescu – copac în furtună”.
Zamfir BĂLAN
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carte profetică), Zamfir Bălan (Panait Istrati văzut de Eleni Samios),
Florentin Popescu (Panait Istrati – elemente biografice mai puțin
cunoscute).

Proiectul Povestitori pereche: Panait Istrati și Fănuș Neagu,
organizat de Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei, Muzeul Naţional
al Literaturii Române Bucureşti şi Primăria Municipiului Brăila,
coordonat de Zamfir Bălan și Viorel Coman, s-a derulat pe durata a două
zile, începând cu 12 mai 2012. În prima zi, la Muzeul Brăilei, în sala de
conferințe, a avut loc o sesiune de comunicări, la care au participat
cercetători, profesori universitari, istorici și critici literari, scriitori. După
amiază, a urmat o vizită la Casa memorială „Fănuș Neagu”, de la
Gradiștea.

La secţiunea „Fănuş Neagu“, au vorbit despre opera şi biografia
autorului Frumoşilor nebuni ai marilor oraşe: Lucian Chișu (Universul
fănușian și „lumea” sa), Aureliu Goci (Ficțiune și biografie în creația lui
Fănuș Neagu), Viorel Coman (Structuri de adâncime în povestirile lui
Fănuș Neagu), Vasile Datcu (Gândirea personajelor lui Fănuș Neagu),
Grigore Traian Pop (Fănuș Neagu – preeminența echilibrului), Ștefan
Dulu (Amintiri despre Fănuș Neagu), Constantin Gherghinoiu (Fănuș
Neagu – pământul de acasă), Nicolae Grigore Mărășanu (Fănuș Neagu,
poetul).

SIMPOZION
Poetica Anei Blandiana – exerciții de asceză
Pe 31 mai 2012, la Casa memorială „Panait Istrati“, a avut loc, în cadrul
primei ediţii a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana“,
simpozionul Poetica Anei Blandiana – exerciții de asceză.
Organizat de Consiliul Județean Brăila, Inspectoratul Școlar Județean
Brăila, Școala cu clasele I-VIII „C. Sandu Aldea” Brăila și Muzeul Brăilei,
simpozionul s-a bucurat de participarea unui mare număr de profesori și elevi de
la școli și licee din Brăila și Galați.
Programul simpozionului a cuprins, la debut, două momente poetice, după
care au urmat intervenţiile tematice ale profesorilor şi ale elevilor, sub genericul
„Mărturii de credinţă” literară: Teodora Gogu, clasa a IX-a, Colegiul Naţional
„Gh. M. Murgoci”, Brăila: Vârstele cuvântului; prof. Tatiana Bercariu, Colegiul
Naţional „Gh. M. Murgoci”, Brăila: Coordonatele utopiei blandiene; prof.
Angela Olaru, Şcoala, „Ion Creangă”, Brăila: Minunea; Miruna Miron, clasa a
VIII-a, Şcoala „Ion Creangă”, Brăila: Cuvinte îngereşti; prof. Viorel Coman,

Ziua a doua a început cu o vizită la Casa memorială „Panait Istrati”,
urmată de o călătorie cu vaporul pe Dunăre, în timpul căreia participanții
la eveniment au discutat pe marginea lucrărilor simpozionului.

La secțiunea „Panait Istrati”, au participat: Nicolae Crețu (Panait
Istrati: unicitatea tonului povestirii), Ionel Cândea (Brăila în anul
nașterii lui Panait Istrati), Nicoleta Redinciuc (Panait Istrati – scriitorul
călător cu dor de casă), Amalia Drăgulănescu (Panait Istrati și L.-F.
Céline – călătorie până la capătul omenescului), Lucian Chișu (Panait
Istrati între Ulyse și Eneas), Viorel Coman (Spovedanie pentru învinși, o

Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”, Brăila: Miezul şi coaja poeziilor pentru
copii; prof. dr. Ana Coman, Şcoala „Mihai Eminescu”, Brăila: Pragmatica
textului liric; Irina Anghel, clasa a VIII-a, Liceul de Artă „Hariclea Darclee”,
Brăila: Mulţumesc!; prof. Daniel Kiţu, Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”:
Principiul liric al decompoziţiei feminităţii; prof. Ana-Maria Zlăvog, Colegiul
Naţional „Nicolae Bălcescu”, Brăila: Despre îngeri; prof. Anca Barbu, Şcoala
”Nichita Stănescu”, Galaţi: Învăţând rugăciunea; Narcisa Codreanu, clasa a Xa, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi: Descântec de Înălţare;
Luminiţa Dascălu, bibliotecar, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Brăila:
Ipostaze; prof. Gabriela Vasiliu, Şcoala „C. Sandu-Aldea”, Brăila: Bunavestire;
prof. Adriana Elena Dumitrescu, Şcoala „C. Sandu-Aldea”, Brăila: Timpul
istoric nu are forme de prezent. Revanşa memoriei.
Coordonarea festivalului: Gabriela Vasiliu. Moderatorul simpozionului:
Zamfir Bălan.
Invitaţi de onoare ai evenimentului: Ana Blandiana, Romulus Rusan,
Nicolae Băciuţ.

Zamfir BĂLAN
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 16 ianuarie 2012 – Eminescu şi Eminoviceştii (eminescologul
Valentin Coşereanu).

 20 decembrie 2012 – Ipostaze ale poeziei Dunării (prof. dr.
Viorel Coman; invitat: Nicolae Grigore Mărăşanu).
 24 ianuarie 2012 – Unirea Principatelor Române din
perspectivă otomană (prof. univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului
de Studii Turce al Universităţii Bucureşti).
 24 ianuarie 2012 – Un episod din lupta pentru pregătirea Unirii
Principatelor: Ion C. Brătianu la Paris (1853-1856) (prof. univ. dr. Ionel
Cândea, directorul Muzeului Brăilei).

 16 martie 2012 – Caragiale, pedagog şi geometru (prof. univ. dr.
Ştefan Cazimir).

 26 octombrie 2012 – 55 de ani de la moartea lui Nikos
Kazantzakis (Elena Lazăr, directorul Editurii „Omonia”).
 26 octombrie 2012 – Nikos Kazantzakis - menţiuni epistolare
despre Panait Istrati (conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct al
Muzeului Brăilei). Organizatori: Muzeul Brăilei în colaborare cu Editura
„Omonia” şi Comunitatea Elenă Brăila.

La începutul lui decembrie 2012, în ziua Sfântului Nicolae, la împlinirea a
75 de ani, poetul Nicolae Grigore Mărășanu s-a aflat la Muzeul Brăilei, pentru un
eveniment cu dublă semnificație: aniversarea vârstei, în orașul din poezia căruia
și-a tras seva pentru multe dintre volumele sale, și lansarea unui nou volum de
poezii – Mașinăriile mișcării.
Au vorbit despre creaţia lui Nicolae Grigore Mărăşanu, cu accente pe
tiparele ars poeticii sale, subliniind teme specifice, conexiuni, tonuri distincte şi,
mai ales, predilecţia pentru cuvântul şlefuit până la o inegalabilă strălucire
poetică, au pus sub ochi critic, iubitor de poezie autentică, versurile nou
apărutului volum: Viorel Coman, Constantin Gherghinoiu, Corneliu Antoniu,
Aureliu Goci, Nicolae Ţone, Vasile Datcu.
*
Volume de poezii: Insula, Editura Albatros, 1973 (debut); Corabia de fosfor,
Editura Mihai Eminescu, 1976; Umbra fluviului, Editura Albatros, 1980; Distanţa dintre
mine şi un iepure, Editura Mihai Eminescu, 1983; Geamandura, Editura Sport-Turism,
1985; Capriciu pentru cele patru vânturi, Editura Mihai Eminescu, 1986; Îngeri şi
banjouri, Editura Mihai Eminescu, 1998; Marţea canonului, Editura Mihai Eminescu,
2001; Sufletul cântă pentru sine, Editura Decebal, 2002; Fiara impară, Editura Tipo
Moldova, 2011; Mașinăriile mișcării, Editura Vinea, 2012.

Zamfir BĂLAN
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SECŢIA „ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ POPULARĂ”
Promovarea valorilor patrimoniale tradiţionale - tangibile şi intangibile
Valorificarea patrimoniului – una dintre cele mai
importante funcţii ale muzeului ca instituţie de cultură
ce “tezaurizează” bunuri culturale – se poate realiza
printr-o serie de activităţi specifice, prin colaborarea
interinstituţională, prin programe şi proiecte realizate
în parteneriat cu factori educativi, cu organizaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale.
Activităţile desfăşurate de Secţia „Etnografie” în
anul care a trecut se circumscriu acestor cerinţe, un loc
aparte fiind acordat activităţilor din sfera pedagogiei
muzeale.
Expoziţii temporare şi itinerante
În cadrul expoziţiei
Lumină din lumină,
realizată de Primăria
Municipiului Brăila în
colaborare cu cele mai
importante instituţii de
cultură din județul
Brăila, cu prilejul
Sărbătorii Izvorului
Tămăduirii, au fost
valorificate o parte din
piesele ce compun
colecţia de artă populară
contemporană Maria şi
Nicolae Zahacinschi.
În preajma organizării evenimentului european
Noaptea Muzeelor,
muzeul nostru a fost gazda
expoziţiei internaţionale de
pictură şi desene ale
copiilor, Costumul
popular şi dansul din ţara
mea, expoziţie realizată de
Muzeul Naţional al
Viticulturii şi Pomiculturii,
Goleşti, Argeş. Împreună
cu acelaşi muzeu a fost
realizată expoziţia Micii
artişti ai tradiţiilor, la care
au participat cu lucrări
elevi de la şcolile din

municipiul şi judeţul Brăila.
Zilele Europene ale Patrimoniului au constituit
ocazia realizării expoziţiei Lemnul – valenţe utile şi
artistice, cuprinzând lucrări ale creatorului Iancu
Mocanu, aflate în patrimoniul Secţiei „Etnografie”.
Parteneriatul cu Colegiul Tehnic “C. D.
Neniţescu” Brăila s-a materializat într-o expoziţie
dedicată sărbătorilor de iarnă, Asta-i datina
străbună, expoziţie cu lucrări ale copiilor participanţi
la concursul naţional cu acelaşi nume.
Sesiuni şi colocvii ştiinţifice
 Sesiunea anuală a Muzeului “Vasile Pârvan”,
Bârlad, secţiunea Elite culturale româneşti din
secolul XX şi contribuţia lor la dezvoltarea culturii,
25 -26 mai 2012.
 Simpozionul de istoria artei româneşti “Petre

Oprea”, Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti,
Bucureşti, 21-22 iunie 2012.
 Simpozionul Internaţional de istoria muzicii
mecanice şi probleme de conservare-restaurare a
automatelor muzicale, Complexul Muzeal Naţional
Moldova, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan
Procopiu”, Iaşi, 7- 9 septembrie 2012.
Pedagogie muzeală
În luna februarie, ca de fiecare dată în ultimii ani,
a avut loc la Şcoala „Mihai Eminescu” sărbătoarea
Dragobetelui, la care au participat elevi coordonaţi de

doamnele profesoare Marioara Bălan, Ileana Savu
şi Dorina Vâlcu, în cadrul manifestării Dragobetele
sărută fetele! Elevii au prezentat povestea
Dragobetelui şi au conturat în proză un Dragobete
modern, au compus catrene şi au confecţionat
păpuşa Dragobete şi şnurul de Mărţişor.
În a treia zi de joi, după Sărbătorile Pascale,
Povestea Caloianului ne-au spus-o grupele
pregătitoare şi mijlocii ale Grădiniţei „Sfântul
Nicolae”, sub îndrumarea doamnelor profesoare
din învăţământul preşcolar Ştefana Căldăruş şi
Geanina Vasilescu. La sediul muzeului, preşcolarii
au vizionat filmul Tradiţii şi obiceiuri din judeţele
Brăila şi Sibiu, realizat de Muzeul Brăilei în
colaborare cu Şcoala „Mihai Eminescu”, în cadrul
proiectului Şcolii de Vară.
În săptămâna dedicată programului debutant
Şcoala altfel, platformă alcătuită doar din activităţi
cu caracter non-formal, au avut loc proiecţii de
filme pe teme de antropologie, la care au participat
un număr impresionant de elevi şi cadre didactice.
Secţia „Etnografie şi Artă Populară”, în
colaborare cu Direcţia Judeţeană de Tineret şi
Sport, a derulat două proiecte adresate elevilor din
clasele V-XII, File din istoria Brăilei şi Busola
Profesiei, la şcoli din oraş şi judeţ, având ca scop
promovarea patrimoniului cultural local. În
proiectul Busola Profesiei, dintre parteneri
amintim: Marfin Bank şi Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Brăila.

Gabriela CLOŞCĂ
Brîndușa ILIE

Deschiderea Casei Ţărăneşti de la Oprişeneşti, în curtea Muzeului Ianca
În anul 2011, Muzeul Ianca a primit o donaţie imobiliară importantă: o casă
ţărănească specifică zonei etnografice a Câmpiei Bărăganului, construită la
începutul secolului al XX-lea de către Stan Mortu, în satul Oprişeneşti. Meşterii
care au contribuit la strămutarea casei în curtea Muzeului Ianca, au fost lemnarii
Nenu Radu (86 ani) şi nepotul acestuia, Marian Pădure (34 ani).
Acoperişul casei este în patru ape, din tablă, iar pereţii sunt ridicaţi în
sistemul paiantei: o reţea de pari din lemn şi şipci umplută cu un amestec de
pământ negru, cu apă şi paie. Pentru parapete, pazii şi frontoane, decorul este din
lemn traforat, cu motive florale stilizate. Podul este despărţit de horn în două:
podul pentru bucătăria de iarnă şi podul mare; ca utilitate, ambele adăpostesc
surplusul de provizii, accesul realizându-se cu scara de lemn. Dacă tavanul este
din lemn, sprijinit pe grinzi, podeaua este din pământ bătătorit şi lipit, iar
ferestrele prezintă
cercevele din lemn
cu drugi de fier
pentru susţinere.
Planul casei
este structurat în
două părţi: casa
din dos şi casa din
faţă. Casa din dos
cuprinde polata
(magazie pentru
unelte şi obiecte de
gospodărie),
bucătăria de iarnă,
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cămara şi tinda, în care
se află cuptorul cu
soba oarbă şi hornul
care străbate tavanul şi
podul. Casa din faţă
are două încăperi: casa
mică (odaia de locuit)
şi casa mare (odaia
curată, frumoasă),
despărţite de un antreu
care comunică cu sala
prin uşile de lemn.
În primele două
săptămâni din
septembrie 2012,
alături de colegii Ioana Brânză - restaurator textile, Sorin Filote - restaurator
lemn şi Alina Mucuţă - gestionar custode sală, am organizat interiorul casei
ţărăneşti, cu piese donate de comunitatea locală. Deschiderea pentru vizitare a
avut loc în data de 27 septembrie 2012, în prezenţa a numeroase personalităţi din
oraşul Brăila şi din Ianca.
Ne-am dorit să oferim posibilitatea celor care-i trec pragul, tineri şi adulţi
deopotrivă, de a pătrunde în habitatul unei familii de ţărani obişnuiţi, din judeţul
Brăila, din anii 1900. Războiul de ţesut, peretarele, străchinile, titlurile de
proprietate constituie mărturii vii ale unui modus vivendi pe care mulţi nu l-au
cunoscut şi pe care îl pot înţelege doar intrând într-un muzeu de etnografie.

Brînduşa ILIE
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Proiectul cultural: Greci, evrei, ruşi lipoveni, turci … Brăila
Ruşii-lipoveni (staroverii) din Brăila. Repere istorice şi culturale
Istoria ruşilor-lipoveni (staroverilor) îşi
are originile în evenimentele din Rusia
secolului al XVII-lea, evenimente a căror
forţă şi amploare au scindat întreaga
1
societate rusă . Este vorba despre schisma
produsă ca urmare a punerii în aplicare a
2
reformelor iniţiate de Patriarhul Nikon .
Opozanţii schimbărilor s-au constituit în
centre spirituale aflate în regiuni îndepărtate
ale teritoriului rusesc. Încă de la începuturi
rândurile lor, au fost divizate într-o parte
moderată şi o alta conservatoare.
Cele două grupări au fost denumite:
popovţi (popovscina - cu preot) şi bezpopovţi
(bezpopovcina - fără preot)3.
Un moment crucial al istoriei
staroverilor este reprezentat de restabilirea
ierarhiei bisericeşti la 28 octombrie 1846.
Întâiul stătător al Ierarhiei de Fântâna Albă
(Belaia Krimniţa) este Mitropolitul
Ambrozie, devenit simbolul renaşterii
4
spirituale a staroverilor de pretutindeni .
Evenimentele din anul 1940 au
determinat mutarea sediului Mitropoliei la
Brăila, unde se află şi în prezent.
Potrivit informaţiilor existente până în
prezent, aşezarea staroverilor la Brăila a avut
5
loc între 1818-1830 (numărul lor a crescut
după un nou val de persecuţii declanşat în
1827). Această perioadă coincide cu
eliberarea Brăilei de sub stăpânirea
turcească, după războaiele ruso-turce (18281829). Nu poate fi exclusă posibilitatea ca ei
să fi venit odată cu primii curenţi de migraţie
din sudul Bucovinei şi Dobrogea, în secolele
6
XVII-XVIII .
Locul de aşezare a acestor grupe de
populaţie a fost satul Pisc (numit şi Huter de
locuitorii lui), actualmente cartier al Brăilei.
Numele de Pisc provine din situarea sa
fizico-geografică în zona cea mai înaltă a
oraşului Brăila. Staroverii s-au ocupat de-a
lungul timpului în principal cu pescuitul şi
agricultura, au practicat diferite meserii
7
specifice locului de obârşie .
Nae Vasilescu a consemnat în 1906:

1

Radu Manolescu şi colab., Istorie medie
universală, EDP, Bucureşti, 1980, p. 477.
2
Alexandr Varona, Tragedia schismei ruse, Editura
Kriterion, Bucureşti, 2002, p.,31.
3
Alexandr Varona, Op. cit., p. 150.
4
www.psse.ro.
5
Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila.
Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1968, p. 144; Andrei Antipov,
Monografia lipovenilor (staro-obreadţolor) din oraşul şi
judeţul Brăila, în „Analele Brăilei” – Revistă de cultură
regională”, vol. I, serie nouă, Muzeul Brăilei, Editura Istros,

Cătunul Piscu sau satul lipovenesc este
înfiinţat prin 1832(...). Populaţia comunei
8
este de 7373 de suflete(...)
Populaţia din rândurile ruşilor lipoveni
(staroverilor) poate fi întâlnită şi în alte părţi
ale oraşului (cartierul Comorofca).
Dincolo de statistici, Piscul reprezintă o
zonă de locuire compactă. Mai puţin supuşi
influenţelor nefaste, oamenii de aici au reuşit
de-a lungul timpului să-şi păstreze limba,
tradiţiile şi obiceiurile. Un rol esenţial l-a
avut şi îl are Biserica.
Primii locuitori dintre vechii credincioşi,
atât cei cu preot cât şi cei fără preot, şi-au
construit lăcaşe de cult şi rugăciune. La
început au existat două parohii, una condusă
de un preot, iar cealaltă de un diacon9.
Primul edificiu a fost ridicat pe locul
actualei Biserici Naşterea Maicii Domnului
(Biserica Mare). Potrivit izvoarelor istorice,
la 8 iunie 1856, cel de-al doilea Mitropolit de
Belaia Krimniţa a sfinţit o Biserică mare în
Pisc10, Biserica Intrarea Maicii Domnului în
Biserică (numită şi Ovidenia Mare).
Cea de-a doua Biserică Intrarea Maicii
Domnului în Biserică – Ovidenia Mică – (14
decembrie), Acoperământul Maicii
Domnului (14 octombrie), a fost construită
pe la mijlocul secolului al XIX-lea de Igor
Borisovici Andreev (1833-1915) prin propria
lui strădanie11. Peste timp, aceasta a rămas cu
numele de igoroviană, la fel ca şi strada şi
locuitorii săi (actuala strada Gh. Munteanu
Murgoci). Parohia lui Igor Borisovici era
condusă de preoţii noii ierarhii până în 1863.
Enoriaşii l-au susţinut în eforturile pentru
păstrarea vechii credinţe. În memoria locului
au rămas amintirile despre ajutoarele
acordate săracilor, despre adăpostul oferit
celor năpăstuiţi sau fără părinţi.
Credincioşii de rit vechi fără preot
(bezpopovţii) au avut şi ei propriul loc de
rugăciune încă de la venirea primilor
emigranţi în satul Pisc. Deoarece primul
lăcaş de cult a ars în 1916, în locul lui s-a
ridicat în 1918 cel de-al doilea, pe locul unde
se află actuala biserică.
Locuinţele din Pisc respectă modul de

organizare a unei gospodării tradiţionale:
spaţiul de locuit (casa propriu-zisă) şi
anexele gospodăreşti.
Anexele cuprind: bucătăria de vară,
magaziile (în unele cazuri, voliere sau coteţe
pentru animale) şi, bineînţeles, în funcţie de
ocupaţia gospodarului, magazia pentru barcă
şi unelte pescăreşti.
Nelipsită din gospodărie este baia de tip
saună (modernizată în cele mai multe cazuri).

Decoraţiile din lemn specifice se
12
întâlnesc din ce în ce mai rar .

Casele sunt aşezate conform tradiţiei cu
latura mică spre stradă. Majoritatea sunt
construite din materiale noi, moderne.
Camerele au la fiecare intrare (deasupra
fiecărei uşi), Sfânta Cruce. La loc de cinste
(odinioară, în fiecare cameră) sunt aşezate
icoanele - pe un colţ - susţinute de un suport
de lemn. Se împodobesc cu flori şi dantele
brodate cu modele vechi, tradiţionale.
Spaţiul icoanelor într-o casă se numeşte
13
Colţul Sfânt, Colţul lui Dumnezeu .

Brăila 2004, p. 21.
6
Filip Ipatiov, Ruşii lipoveni din România,
www.crlr.ro.
7
Andrei Antipov, Op. cit., p. 21.
8
Nae Vasilescu, Oraşul şi judeţul Brăila – Schiţe
istorice şi administrative, Brăila, 1906.
9
Doina Chirilov, Istoria Bisericii Igoroviene din
cartierul brăilean Pisc, în „Zorile”, nr. 7/2007.
10
Ibidem
11
Ibidem.
12
Strada Matei Basarab, nr. 129.
13
Informaţii de la Nadia Isac şi Irina Samoilă.
Gabriela CLOŞCĂ
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Galeria de Artã Gheorghe Naum a Muzeului Brãilei
Expoziþiile anului 2012: ianuarie - Cristian Radu, picturã; martie - Marilena Ioanid, desen; Angelica Deacu Moscu, desen ºi picturã; aprilie - Doru
Florin Crihanã, picturã; Victor Chiriloaie, graficã publicitarã; mai Triunghiul, expoziþie de picturã, graficã, artã decorativã ºi sculpturã, cu lucrãrile realizate de
Florian Mihãilescu, Enel Dumitraºcu, Elena Trofimescu; iunie - Marius Teodorescu, picturã; iulie/august - Rodica Pandele (1924 - 2008), picturã ºi desen, lucrãri
donate Muzeului Brãilei.
Enel Dumitraºcu

Florian Mihãilescu

20 ianuarie 2012
Vernisajul expoziþiei personale de
picturã a tânãrului pictor ºi grafician,
Cristian Radu.
Lucrãrile lui Cristian Radu combinã
diverse materii ºi forme ale realului
care se echilibreazã reciproc, atât
cromatic, cât ºi compoziþional, chiar
dacã ele sunt poziþionate uneori
instabil.
Lucrarea Amintire despre Paradis
oferã un punct de plecare în
înþelegerea demersului plastic al
artistului. Aici poate fi perceputã
vizual ideea de armonie, obþinutã
prin organizarea cromaticã a
diverselor materiale cu tipurile de
structuri specifice fiecãruia, cât ºi
prin îmbinarea lor cu obiecte.
Continuând cu seria Anotimpuri,
trecem spre o viziune cãreia îi sunt
specifice unghiuri perspectivale cu o
mare deschidere, din punct de vedere
cromatic predominând culori reci ºi
griuri. Accentuarea ideii de miºcare
în spaþiu apare în lucrãrile
Desprindere, Tendinþã ºi este datã de
ponderea zonelor calde de culoare,
semnificând materia grea.
Un loc important îl ocupã culorile
primare: galbenul, roºul, albastrul.
Atunci când ele au rolul de fundal ºi
suport, transmit din forþa lor
expresivã ºi celorlalte elemente, pe
care le ordoneazã, devenind ele
însele medii cu legi proprii. Alteori
acestea apar ca tuºe de luminã ºi
creeazã fante ce suspendã diverse
zone ºi le deschide spre exterior.
O învestire cu semnificaþii simbolice
a culorii, cu un puternic impact
vizual datorat stabilirii echilibrului
în punctul de contact dintre douã
planuri, are loc în lucrarea intitulatã
Eva. Tabloul surprinde prin gestul
îndrãzneþ al artistului de a aºeza un
obiect cu o utilitate practicã, într-un
spaþiu spiritualizat.
A înþelege lucrãrile lui Cristian Radu
înseamnã a percepe modul în care
suprapunerile de culori ºi texturi
realizeazã câmpuri diferite de
materialitate, creând iluzia de spaþiu
palpabil în care se insinueazã stãri
emoþionale specifice. (Claudia- Anca
Moldovan)
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7 martie 2012
Vernisajul expoziþiilor Marilena
Ioanid, de desen, ºi Angelica Deacu
Moscu, desen ºi picturã, cu genericul
Îngeri. La 29 martie a avut loc
închiderea festivã a expoziþiei. Cu
acest prilej, Angelica Deacu Moscu
a citit versuri din volumele sale
“Gânduri colorate” ºi “Arhitecturi
bizare”, iar elevii Liceului de artã au
asigurat fundalul sonor al întâlnirii
cu recitaluri de chitarã, Mãdãlin
Nedelcu, ºi flaut, Elena Cristina
Grigore ºi Marta Piroºcã.
În lucrãrile Angelicãi Deacu sunt
prezentate stadii pe care fiinþa umanã
le parcurge în încercarea de a
redescoperi legãtura cu instanþa
divinã în momentul creaþiei.
Expresia tuºei ºi linia desenului sunt
pentru ea mijloacele prin care ne
transmite starea de comuniune,
specificã inspiraþiei. Sunt surprinse
momentele de tranziþie, de
transformare a elementelor
universului vizibil ce-ºi pierd
consistenþa materialã. Perceperea
manifestãrii unui spirit protector
printre elementele lumii trãite /
vãzute aminteºte de continua
aºteptare a stãrii de graþie, de dorinþa
stabilirii unei legãturi între
manifestãrile spirituale ale lumii ºi
creatorul ei.
Prin procesul transformãrii pe care
lumina, ca flacãrã (foc), îl face
posibil, desenele Marilenei Ioanid
ne dezvãluie acea laturã a fiinþei
umane prin care aceasta se apropie de
divinitate. Autoarea pãstreazã
amintirea legãturii dintre om ºi
divinitate prin intermediul Îngerului,
asimilat ca model de trãire spiritualã,
de celebrare a creaþiei. Îngerii
Marilenei Ioanid ne privesc ºi ne
vorbesc despre spiritualizare prin
apropierea de sursa generatoare de
luminã, care învãluie ºi absoarbe.
(Claudia-Anca Moldovan)
6 iunie 2012
Vernisajul expoziþiei de picturã
realizatã de Marius Teodorescu.
Marius Teodorescu s-a decis sã
marcheze împlinirea unei jumãtãþi de
secol de la absolvirea liceului printro expoziþie personalã de picturã, cea
de-a doua organizatã la Brãila (prima
a avut loc la Teatrul Maria Filotti, în
anul 1997) ºi, în acelaºi timp, sã
aducã, prin cele 25 de lucrãri peisaje, portrete ºi compoziþii -, un

omagiu pãrintelui sãu, fost director al
Liceului Nicolae Bãlcescu, al cãrui
portret, Un martir uitat, a constituit,
prin panotare, centrul de interes al
expoziþiei. Consider cã meritã sã ne
amintim cã o parte dintre aceste
lucrãri au fost itinerate la Salerno, în
Italia, la începutul anului 2005.
Cu acel prilej, la rugãmintea
pictorului am scris câteva rânduri
referitoare la motivul muzicanþilor,
pe care încerc sã le reconstitui aici.
O primã caracteristicã a
compoziþiilor lui Marius Teodorescu
este datã de plasarea personajelor în
prim-planul imaginii, într-un cadru
prea strâmt ºi lipsit de identitate, care
constrânge atitudinea corpului ºi îi
îngrãdeºte miºcarea. Abandonate
ritmului, formele ºi-au pierdut
materialitatea, transformându-se în
apariþii halucinante. Impresia este
sporitã de lumina artificialã care
învãluie siluetele muzicanþilor sau de
mascarea, prin diferite procedee, a
detaliilor anatomice ale feþelor.
Imposibilitatea comunicãrii dintre
protagoniºtii aflaþi mereu alãturi, dar
niciodatã împreunã, fragilitatea
artistului, drama ascunsã în spatele
spectacolului sunt temele preferate
de pictor, în ultima vreme, din care se
strãduieºte sã obþinã un maxim de
expresivitate prin tehnica pictãrii.
Aºeazã culoarea cu voluptate, iar
prin gest transferã energie vitalã
tuºelor din al cãror ritm apar
instrumente, mâini ºi chipuri.
Dinamismul tehnicii accentueazã
imobilismul figurilor ºi le conferã
acestora o aurã de generalitate.
(Maria Stoica)
6 iulie 2012
Vernisajul expoziþiei de picturã ºi
desen, Rodica Pandele (1924 - 2008).
Au fost prezentate lucrãrile donate
Muzeului Brãilei, în anii 2002 ºi
2003.
La Rodica Pandele fiinþa umanã
absoarbe în sine stãri ºi evenimente
pe care le exprimã apoi, dispersândule în jur, sub formã de vârtej. Acest
lucru apare evident în grafica sa
prin utilizarea motivului cochiliei de
melc, iar în picturã prin compunerea
spaþiului cromatic în formã de
spiralã. La trama compoziþiei se
asociazã lumina care dã strãlucire

miilor de cioburi în care s-a
pulverizat suprafaþa invizibilã ce
desparte spaþiul privitorului de
spaþiul plastic. Suprafeþele mari de
culoare, dinamizate de aceste vibrãri
cromatice, sunt ceruri ºi sfere ale
imaginarului, strãbãtute în cãlãtorii
spre necunoscut. Culorile, care par sã
pãstreze imaginea-amintire a
momentului anterior fragmentãrii
întregului,
îºi pierd treptat
consistenþa lãsând sã se întrevadã
întunericul unor goluri abisale, ce iau
forma unor breºe în pânza-suport.
Ele vorbesc despre fragilitatea
acestor momente de reverie, de
starea de imponderabilitate legatã de
ele dar ºi de iminenþa destrãmãrii
acestor configuraþii.
Portretele
impresioneazã prin
efectul meduzant pe care îl produc. În
lucrarea intitulatã Lumi paralele
ideea de închidere, de distanþã, este
reflectatã de gestul mâinii
personajului, iar într-o altã lucrare,
conturul ce descrie o aureolã
înaripatã în jurul figurii se compune
cu linia mâinilor împreunate în
rugãciune, exprimând starea de
meditaþie. (Claudia-Anca
Moldovan)

În vizitã la Galeria de artã
Gheorghe Naum
13 august 2012
Atelierul de creaþie Culorile
adâncului / Culorile cerului, în
cadrul Zilelor municipiului Brãila.
Au participat elevi de la ºcolile Ion
Creangã, Al. I. Cuza ºi Liceul de
Artã, coordonator Raluca Polea.
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Galeria de Artã Gheorghe Naum a Muzeului Brãilei
1 aprilie 2012 - vernisajul expoziþiei de picturã umoristicã ºi
graficã publicitarã, cu lucrãrile realizate de Doru Florin Crihanã ºi
Victor Chiriloaie.

10 mai 2012 - vernisajul expoziþiei de picturã, graficã, artã
decorativã ºi sculpturã, Triunghiul, cu lucrãrile realizate de Florian
Mihãilescu, Enel Dumitraºcu, Elena Trofimescu.

Cu un Salon Internaþional de Caricaturã, o galerie de portrete
caragialiene deschisã cu prilejul Festivalului de Teatru ºi alte câteva
expoziþii de graficã umoristicã de foarte bunã þinutã, se poate spune cã
Anul Caragiale a fost cel puþin artisticeºte / „vizualiceºte” vorbind
onorat cu asupra de mãsurã la Brãila. Între cele mai notabile
evenimente de acest fel s-a numãrat ºi expoziþia cunoscuþilor
graficieni Florian Doru Crihanã ºi Victor Chiriloaie Chiril, care a
putut fi vizitatã pe toatã durata lunii aprilie la Galeria Gheorghe Naum
a Muzeului Brãilei. Cum apãrea deja sugerat în titlu, vizitatorii au
putut vedea de fapt o dublã expoziþie, care a întrunit, pentru prima datã
în acelaºi spaþiu, douã dintre cele mai recente proiecte ale
graficienilor: seria Titanic a d-lui Crihanã, respectiv Europa de Est a
d-lui Chiriloaie. Criteriul acestei asocieri a fost unul strict personal ºi
conjunctural (pe cei doi artiºti îi leagã o veche prietenie ºi o lungã
istorie de colaborãri), cãci altminteri lucrãrile însele nu au nimic în
comun.
Astfel, lucrãrile d-lui Crihanã dezvãluie un cert filon
suprarealist: o anumitã lejeritate a combinatoricii vizuale, precum ºi
preferinþa pentru serii tematice, amintesc uneori de experimentele
(cripto)grafice ale lui Luigi Serafini. Ca ºi la Serafini, „poanta”, witzul nu exclude straniul ºi chiar coºmarescul. Combinaþia de stil
„cuminte” (game cromatice ternare, tehnicã cizelatã cu rãbdarea
autodidactului, dar voit neepatantã, „fãrã relief”) ºi imagerie
suprarealistã este ceea ce creazã efectul bizar ºi numai apoi comic al
lucrãrilor d-lui Crihanã, cãci nu aflãm la ele nimic din contururile
excesive ºi culorile tari ce fac, de regulã, marca stilisticã a ºarjelor
desenate.
Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce priveºte lucrãrile d-lui
Chiriloaie. Pe cât de placide sunt istoriile vizuale reinventate ale marii
catastrofe a Titanicului, pe atât de colerice sunt cele înfãþiºând micile
catastrofe ale tranziþiei est-europene inepuizabil material pentru
caricaturiºtii de mai micã sau mai mare anvergurã. Însã ceea ce
deosebeºte desenul d-lui Chiriloaie de caricatura de gazetã (cotidiana
caricaturã „de consum”, ca sã spunem aºa) este o anumitã capacitate
de concentrare a „intrigii” într-o imagine care tinde cãtre pregnanþa
vizualã ºi demnitatea graficã a afiºului. Grija cu care sunt paginate
siluetele ºi textele, modul în care culoarea (foarte vie ºi, de regulã,
dispusã pe suprafeþe mari) adaugã intensitate mesajului înscris în
desen reconfirmã ataºamentul graficianului pentru tradiþia foarte esteuropeanã în felul ei a revistelor ºi almanahurilor umoristice, astãzi
aproape dispãrutã sau înlocuitã parþial de hibrizi postmoderni
oarecum mai sumbri ºi mai puþin tonici, cum sunt cele câteva reviste
de comics-uri ºi „folclor urban” care mai rezistã pe piaþã.
De dorinþa expresã de a omagia aceastã tradiþie (dacã de o revitalizare
ca atare nu mai poate fi vorba) s-a legat ºi lansarea numãrului 3/2012 a
revistei umoristice Secãtura, fondatã la Brãila în 1897 (!) ºi resuscitatã
acum prin eforturile celor doi artiºti.
Alina Ruxandra MIRCEA

Triunghiul este un proiect expoziþional în desfãºurare, cu trei
protagoniºti, iniþiat de pictorul Florian Mihãilescu în anul 2010. La
Brãila a avut loc a doua manifestare din cadrul proiectului, la care au
participat Florian Mihãilescu (desen, picturã), Elena Trofimescu
(desen, colaj) ºi Enel Dumitrºcu (desen, sculpturã). Panotate exemplar,
urmând traseul sugerat de ideea problematizãrii Nevãzutului,
prezentã la toþi autorii, lucrãrile au recreat spaþiul, conferindu-i o altã
dimensiune. Imaginea Timpului ca amprentã geometricã pe vãlul
uniform al lumii (Florian Mihãilescu), desenele cu fetus, în care timpul
este asociat devenirii (Enel Dumitraºcu) ºi panourile decorative
inspirate de instrumentul de mãsurare a timpului fizic (Elenei
Trofimescu) sunt jaloane ale trecerii / cãderii din eternitate în istorie ºi
din istorie în cotidian, în actualitate.
Fãrã a urmãri, în mod programatic, reflectarea componentei
spirituale a experienþelor personale, aceasta transpare în fiecare dintre
lucrãrile lui Florian Mihãilescu, fie acestea figurative (studii de îngeri)
sau abstracte (Turnurile). Zugrav de formaþie, în sensul dat de Luchian
sau Tonitza acestui cuvânt, Mihãilescu este un cunoscãtor ºi
continuator al tradiþiei picturii murale româneºti, pe care a îmbogãþit-o
expresiv prin lucrãrile sale din bisericile maramureºene din Petrova ºi
Strâmtura sau prin icoanele prãznicare din paraclisul mãnãstirii
Snagov. Activitatea de pictor de scene religioase, supus canoanelor, a
influenþat creaþia sa laicã prin abordarea sinteticã a imaginii,
concentrarea expresiei ºi ''transparenþa angelicã'' a formelor care se
adreseazã intelectului ºi, în consecinþã, trebuie citite cu ochii minþii.
Dar transferul s-a produs ºi în sens invers, dupã cum rezultã din
frecventa folosire a valorilor ºi a tuºelor expresioniste, fragmentate, în
lucrãrile cu temã religioasã. Indiferent de palierul pe care se aflã,
lucrãrile lui Florian Mihãilescu s-au nãscut din necesitatea pictorului
de a dãrui / de a se dãrui. De aceea, chiar ºi atunci când fac parte dintrun ansamblu ele þi se adreseazã ºi te îndeamnã la contemplare ºi, întrun anumit fel, te conþin ºi pe tine, privitorul.
Aflat la vârsta maturitãþii biologice, cu o activitate artisticã de
peste un deceniu, sculptorul Enel Dumitraºcu pare sã-ºi fi gãsit
drumul. Sculpturile lui, majoritatea de mici dimensiuni, par gândide la
scarã monumentalã, astfel încât ar putea fi oricând transformate în
monumente de for public, mai ales cã au aceastã caracteristicã de a
intra în dialog cu spaþiul ºi de a-l dinamiza.
Tânãra Elena Trofimescu, absolventã în anul 2011 a
Universitãþii Naþionale de Artã Bucureºti, secþia Artã Muralã, propune
variante de decorare a marilor suprafeþe ale arhitecturii urbane.
Stãpânã pe desen ºi compoziþie, interesatã de valorificarea
expresivitãþii limbajului specific domeniului, dar ºi al materialelor
naturale, ea poate sã imagineze poveºti, sã le transforme în semne, sã le
înserieze pe acestea ºi sã le reprezinte oriunde se aflã o suprafaþã liberã.
Maria STOICA
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Centrul Cultural Nicãpetre

Anul cultural 2012 a
debutat la Centrul Cultural
Nicãpetre cu aniversarea, la 27
ianuarie, a 76 de ani de la
naºterea sculptorului Nicãpetre.
În pregãtirea evenimentului, cu
douã zile înainte, la 25 ianuarie,
în cadrul programului Lecþia la
muzeu am þinut o amplã
prelegere pentru elevi, cu tema
Ipostaze ale fragmentului în
sculptura contemporanã
româneascã. Cu acest prilej s-au
vizionat filme documentare din
arhiva secþiei de artã ºi s-au fãcut
ghidaje tematice în expoziþia de
sculpturã.
Pe tot parcursul anului
2012 Centrul Cultural Nicãpetre
a primit în spaþiul sãu atât
publicul brãilean cât ºi pe cel
venit din alte pãrþi ale þãrii ºi ale
lumii, atât pe cunoscãtori cât ºi
pe simplii iubitori de artã. Ceea
ce i-a impresionat pe toþi aceºtia
a fost ambianþa primitoare a casei
ce adãposteºte colecþia donatã de
artist, dar ºi povestea acestui
sculptor care a ales sã
investeascã o mare parte din
energia lui pentru a crea forme ce
spiritualizeazã, înfrumuseþeazã
ºi dau echilibru, astãzi, spaþiului
central al oraºului în care trãim.
Unii dintre vizitatorii
noºtri, care cunoºteau clãdirea
din vremea în care aici era
spitalul dermato-veneric sau
policlinica, încântaþi de aspectul
actual al casei ne-au împãrtãºit,
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emoþionaþi, amintirile ºi
impresiile, în timp ce o parte
dintre tinerii care ne-au vizitat
pentru prima oarã, au revenit aici
cu prietenii sau cu oaspeþii lor, cu
bucuria cã existã ºi în oraºul natal
locuri pe care le pot arãta, despre
care pot povesti, cu care se pot
mândri.
Activitãþile care au creat
o atmosferã vie la Centrul
Cultural Nicãpetre au fost cele
desfãºurate în cadrul
programelor „ªcoala altfel” ºi
„Noaptea muzeelor” sau acelea
prin care au fost prezentate
publicului alte modalitãþi de
expresie artisticã, cu ocazia
lansãrii revistei Poem Caffé, a
spectacolului Întâmplare cu folk
ºi a aniversãrii Zilei Hispanitãþii.

Astfel, la 29 martie 2012
a avut loc lansarea revistei de
poezie Poem Caffé, redactor
fondator Luminiþa Dascãlu,
sponsor Vera Maxim - manager
Poem Caffé, la care au participat
personalitãþi din domeniile
literaturii ºi artei. Alocuþiuni au
r o s t i t Vi o r e l ª t e f ã n e s c u ,
Gheorghe Lupaºcu, Mihai
Frunzã ºi au recitat elevi de la
ªcoala „Constantin Sandu
Aldea” ºi de la Colegiul Naþional
„Nicolae Bãlcescu”.
Tot o întâlnire cu poezia a
fost la 20 mai 2012, în holul
monumental al clãdirii, la primul
recital al grupului de muzicã

folk, format din Dumitru
Popescu (Mishu), Dragoº
Tutulan, Ramona Bivoleanu ºi
Manuela Nichita, care au cântat
compoziþii originale, piese pe
versuri proprii ºi pe versurile
poeþilor Mihai Eminescu,
Alexandru Macedonski, Tudor
Arghezi, Nichita Stãnescu,
Adrian Pãunescu, Radu Stanca,
Mihu Dragomir, Magda Isanos,
Ion Horea.

Cosmin Cernat în recital
la Centrul Cultural Nicãpetre

La 12 octombrie publicul
nostru a fost invitat sã participe la
o întâlnire dedicatã celebrãrii
Zilei Hispanitãþii Dia de la
Hispanidad. Programul a
cuprins urmãtoarele activitãþi:
Acorduri în ritmuri spaniole recital de chitarã clasicã susþinut
de Cosmin Cernat; Andaluzia
prin obiectiv - expoziþie de
fotografie realizatã de Raluca
Polea; Spania Transatlanticã
vãzutã ºi comentatã de Raluca
Pascu; Frumuseþile Spaniei
prezentate de Ioan Maliº,
managerul firmei de turism Il
Vulture Exim; Mini-concert de
chitarã susþinut de Mãdãlina
Nedelcu, Cristian Caran ºi
Cristina Motolea, elevi ai
profesorului Marius ªerban.
Brãilenii trebuie sã ºtie cã
noi le oferim, în orice anotimp,
posibilitatea de a se întâlni cu
personalitãþi ºi capodopere ale
artei naþionale ºi cã, la cerere, pot
sã participe la cursurile de
iniþiere în limbajul artelor
plastice.
Claudia-Anca MOLDOVAN
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SECŢIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2012
- Cercetare, valorificare ştiinţifică şi culturală Ca de obicei, respectând „canoanele” din numerele
trecute, voi prezenta activitatea Secţiei de Arheologie în
câteva din domeniile esenţiale: cercetare, valorificare
ştiinţifică şi culturală.
Săpături arheologice sistematice. Aşa cum
prevede legislaţia în vigoare, pe baza Planului de săpături
pe anul 2012, 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 avut o bogată campanie de săpături sistematice.
Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil ştiinţific,
săpăturile arheologice de pe şantierele de la Teliţa-CelicDere, jud. Tulcea (colaboratori Gabriel Jugănaru, de la
Tulcea, Tomasz Bochnak, de la Institutul de Arheologie al
Universităţii din Rzeszow Polonia, Dan Ştefan şi MariaMagdalena Ştefan de la SC Digital Domain Bucureşti,
Monica Niculescu, doctorandă la Institutul de Arheologie
„V. Parvan” 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
Constantin, doctorande la Institutul de Arheologie „V.
Pârvan” din Bucureşti). De asemenea, în calitate de
responsabil ştiinţific de sector, Valeriu Sîrbu a efectuat
săpături la Târcov, jud. Buzău (împreună cu Sebastian
Matei, responsabil ştiinţific, şi Costache Daniel, de la
Muzeul Judeţean Buzău, şi George Trohani, de la Muzeul
Naţional de Istorie a României), Racoşu de Jos-Piatra
Detunată, jud. Braşov (împreună cu Radu Ştefănescu,
responsabil ştiinţific, şi Florea Costea, de la Muzeul
Judeţean de Istorie Braşov, precum şi Angelica Bălos, de
la DCPCN Deva şi Andrei Gonciar, de la Archaeotek
Canada), 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. Parvan” din Bucureşti), CovasnaCetatea Zânelor, jud. Covasna (împreună cu Viorica
Crişan, responsabilă ştiinţifică, de la Muzeul Naţional de
Istorie al Transilvaniei, şi Nagy Joszef, de la Cluj).
Ionel Cândea a coordonat săpăturile de la MăxineniMănăstirea Măxineni, jud. Brăila (colaborator Costin
Croitoru, de la Muzeul Brăilei) şi Şuţeşti-Fortificaţie
(colaboratori Costin Croitoru şi Mirela Vernescu).
Stănică Pandrea a coordonat săpăturile de la ŞuţeştiTerasă, jud. Brăila (colaboratori Costin Croitoru şi Mirela
Vernescu, de la Muzeul Brăilei) şi a participat la săpăturile
arheologice de la Păuleni Ciuc (jud. Harghita), ca
membru în colectiv (responsabil ştiinţific Dan Buzea, de
la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe).

administrativ al oraşului Ianca, colaboratoare Mirela
Vernescu.
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, cel mai
adesea, 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.
Comunicări ştiinţifice. Ca în fiecare an, cercetătorii
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, judeţene, în România : 1) Stănică
Pandrea, Valea Călmăţuiului în mil. V a. Chr, la sesiunea
Muzeului ”V. Pârvan” din Bârlad, 25-27 mai 2012, 2)
Stănică Pandrea, Câteva observaţii cu privire la aşezările
de tip tell ale culturii Gumelniţa din Câmpia Brăilei, la
sesiunea Muzeului Bucovinei din Suceava, 23-25
noiembrie 2012, 3) Costin Croitoru, Scripta historica et
archaeologica Galatiensis. Despre contribuţiile
istoriografice din ultimele două decenii, la Sesiunea
ştiinţifică jubiliară a Comisiei de Istorie a Oraşelor din
România, Giurgiu, 23-24 aprilie 2012, 4) Costin Croitoru,
Contribuţii preliminare la repertoarul arheologic al
judeţului Galaţi. Informaţii documentare, la sesiunea
Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, 25-27 mai, 2012 şi
5) C. Croitoru, Cercetări arheologice recente la Şuţeşti,
jud. Brăila, la Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan”,
Bacău, 4-6 octombrie 2012.
b) Internaţionale, în România: 1) Valeriu Sîrbu
(Brăila), Maria-Magdalena Ştefan (Bucureşti), Between
Norm and Ambiguity Expressing Gender in Second Iron
Age North-Balkan Thrace, 2) Valeriu Sîrbu (Brăila), Dan
Ştefan (Bucureşti), Cristian Roman (Hunedoara), Gender
Roles in Flux: A study in Social Dynamics in Second Iron
Age Necropolis from Hunedoara ”Grădina Castelului şi
3), Liana Oţa (Bucureşti), Valeriu Sîrbu (Brăila),
Sebastian Matei (Buzău), „Male” and „female” gravegoods in Sarmatian tombs found in Wallachia, toate trei la
13rd International Colloquium of Funerary Archaeology
"Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender
between Archaeology and Anthropology”, Buzău-Sărata
Monteoru, 17-20 octombrie 2012, 4) Valeriu Sîrbu, Costin
Croitoru (Brăila), Bărboşi dans le contexte des
événements au Bas Danube: de la dava au castrum, la
Colocviul internaţional cu tema “Romanii la Marea
Neagră în vremea lui Augustus: evidenţa izvoarelor
literare, arheologice şi numismatice”, Tulcea, 5-9 iunie
2012, 5) Valeriu Sîrbu, Gabriel Jugănaru, Dan Ştefan,
Maria-Magdalena Ştefan, Roxana Asăndoae, Monica
Constantin (Roumanie), Tomasz Bochnak (Pologne),
Teliţa-Edirlen: une cité gétique au nord de la Dobroudja,
la Sesiunea internaţională “Arheologia preistorică la
Dunărea de Jos între tradiţie şi inovaţie”, Tulcea, 20-22
septembrie 2012.

Buzău-Sărata Monteoru, 17th-20th October 2012.
Instituţiile organizatoare au fost Muzeul Judeţean
Buzău, Muzeul Brăilei, International Union of the
Prehistoric and Protohistoric Sciences - 30th Commission ,
Association for Studies of Funerary Archaeology
Romania.
Comunicările, susţinute de cercetători de prestigiu
din România, Rep. Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria,
Serbia, Italia, Germania, Polonia şi Belgia, vor fi tipărite
în revista Mousaios, nr. XVII /2012, finanţată de Muzeul
Judeţean Buzău.
Seri muzeale. La seara muzeală cu tema ”Cercetări
arheologice preventive în municipiul şi judeţul Brăila.
Campania 2011”, organizată în 19 ianuarie 2012, au
susţinut prezentări Ionel Cândea, Stănică Pandrea, C.
Croitoru.

Săpături arheologice preventive (prezentate, în
detaliu, în alt articol din revistă). În ceea ce priveşte
săpăturile preventive, Ionel Cândea le-a coordonat pe cele
din Brăila-Oraşul vechi, iar Stănică Pandrea pe cele din
cartierul Brăiliţa (colaboratoare fiind Mirela Vernescu, de
la Muzeul Brăilei).
Tot Stănică Pandrea a coordonat supravegherea
arheologică a lucrărilor la generatorul G1.3 din cadrul
Parcului eolian GDF Suez de la Gemenele (membri în
colectiv Mirela Vernescu, Valeriu Sîrbu, Costin Croitoru);
de asemenea, a coordonat cercetările arheologice de tip
survey în zonele com. Roşiori, jud. Brăila, şi pe teritoriul

Organizări de manifestări ştiinţifice
internaţionale. Valeriu Sîrbu, în calitate de preşedinte al
Comisiei XXX „Practici mortuare în Preistorie şi
Protoistorie” a Uniunii Internaţionale de Studii Preistorice
şi Protoistorice, a fost Preşedintele Comitetului de
organizare la al 13rd International Colloquium of Funerary
Archaeology "Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia:
Gender between Archaeology and Anthropology”,

Publicaţii. S-a tipărit numărul XVIII al revistei
„Istros”, 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.
Volumul Tumuli Graves Status Symbol of the Dead
in Bronze and Iron Ages in Europe, editat de Valeriu Sîrbu
şi Cristian Schuster, apărut, în 2012, la British
Archaeological Reports, Oxford, una din cele mai
prestigioase edituri de specialitate din lume, include
comunicările susţinute la al XVI-lea Congres Mondial al
Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preistorice şi
Protoistorice, ce s-a desfăşurat la Florianopolis (Brazilia),
între 2-10 septembrie 2011, în cadrul unei sesiuni
organizate de editorii cărţii.
De asemenea, cercetătorii secţiei noastre au publicat
câteva volume, toate apărute sub egida Editurii „Istros” a
Muzeului Brăilei : 1) Un monument din Carpaţii Orientali
cu reprezentări din Preistorie şi Evul Mediu - Nucu“Fundu Peşterii”, judeţul Buzău = Un monument des
Carpates Orientales avec des représentations de la
Préhistoire et du Moyen Âge - Nucu « Fundu Peşterii »,
département de Buzău ; coord. : Valeriu Sîrbu ; ed.:
Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Editura Istros a Muzeului
Brăilei, 2012, 549 p., 2) I. Cândea, C. Croitoru, O
bibliografie istorică a Brăilei, Brăila, 2012, 298 p., 3) C.
Croitoru, Galaţi. O bibliografie arheologică şi
numismatică, Brăila, 2012, 168 p.
Studiul Agighiol and Peretu Graves at Getae Basilei
(350-300 BC) at Lower Danube, de Valeriu Sîrbu, a apărut
în volumul Tumuli Graves Status Symbol of the Dead in
Bronze and Iron Ages in Europe, p. 85-92, editat Valeriu
Sîrbu şi Cristian Schuster, Proceedings of the XVI IUPPS
World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) /
Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 410 Septembre 2011), Tome 2, British Archaeological
Reports, Oxford, 2012.
Alte studii şi articole au fost tipărite în diverse reviste
ori volume din România: 1) Liana Oţa, Valeriu Sîrbu,
Aurelia Grosu, Morminte sarmatice pe teritoriul
Judeţului Olt, „Muzeul Oltului”, 2, Slatina, 2012, p. 201216; 2) Valeriu Sîrbu, Le casque gréco-illyrien à
représentations figuratives (VIe Ie siècles av. J.-C.) de
Găvojdia, dép. de Timiş, „Analele Banatului”, Serie nouă,
XX, 2012, p. 33-56, 3) Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, La
ceramique dacique dans les tombes sarmatiques de

Teliţa-Celic-Dere, 2012.
Echipa de cercetare

Racoşu de Jos, 2012.
Tabăra arheologică

Pietroasa Mică-Gruiu Dării, 2012.
Fortificaţia pe latura de nord.
(continuare în pag. 12)
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Cercetările arheologice preventive din oraşul Brăila. Campania 2012
În anul 2012 a continuat cercetarea preventivă a unor zone aflate în
perimetrul sitului arheologic Oraşul Vechi, ce urmau a fi afectate de construcţia
unor viitoare imobile. Conform prevederilor legale, cercetarea acestor zone a
fost determinată de solicitarea unor autorizaţii de construcţie, iar obiectivul
nostru principal a fost determinarea existenţei unor eventuale vestigii
arheologice şi descărcarea terenului de sarcină arheologică. Vom prezenta în
cele ce urmează rezultatele preliminare ale unora dintre aceste intervenţii:
1. Str. Albiei, nr. 4. 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 6 x 2 m., dispusă nordsud, în zona mediană a proprietăţii, chiar pe locul ce va fi afectat de viitorul
imobil. Suprafaţa a fost caroiată (2 x 2 metri) începând cu nr. 1 din capătul
sudic. La adâncimea de aproximativ 1,50 m. s-a identificat stratul de sediment
loessoid, steril din punct de vedere arheologic. Zona este puternic afectată de
acţiunile edilitare ale secolului al XX-lea, în special zidurile unei locuinţe din
prima jumătate a secolului trecut, care merg până la adâncimea de aproximativ
2,20 m. Spaţiul dintre ele a fost umplută cu moloz, situaţie surprinsă şi în
profilul estic. Nu au fost identificate complexe, Notăm în schimb prezenţa în
secţiunea cercetată a unui bogat material arheologic, rulat, preponderent
ceramic, amestecat, medieval târziu şi modern. 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, un tripod, urcioare
fragmentare, mult material vitric, în special recipiente din sticlă de diverse
dimensiuni şi forme, o monedă, resturi osteologice îndeosebi de la cornute
mari, etc. materiale databile, grosso modo, în secolele XVIII-XIX.
2. Piaţa Poligon, nr. 2. Datorită caracterului special al intervenţiei din
subsolul imobilului „Casa Goangă”, au fost deschise suprafeţe variabile ca
dimensiuni, în camerele dispuse marginal, adică acolo unde vor fi efectuate
intervenţii asupra solului, în vederea consolidării fundaţiilor. Din aceste
raţiuni, precum şi pentru că suprafaţa este neregulată, tehnica de cercetare
folosită a fost sondajul stratigrafic, realizat manual. S1 a fost notată suprafaţa
din camera nr. 1 (5 x 4 m), aflată în stânga scării, în extremitatea nord-estică a
imobilului; suprafaţa a fost cercetată integral. S2 a fost notată suprafaţa din
camera nr. 2 (3,70 x 4,80 m), aflată în stânga scării, în extremitatea sud-estică a
imobilului; suprafaţa a fost cercetată integral. S3 a fost notată suprafaţa din
camera nr. 3 (3,80 x 4,25 m), aflată în dreapta scării, în extremitatea nordvestică a imobilului; suprafaţa a fost cercetată de jur împrejurul fundaţiilor,
prin secţiuni cu lăţimea de 1 metru. S4 a fost notată suprafaţa din camera nr. 4 (6
x 5,50 m), aflată în continuarea scării, în extremitatea sudică a imobilului;
suprafaţa a fost cercetată integral. În S1 au fost identificate şase morminte de
înhumaţie (notate M1 M6), creştine, orientate est-vest; unele fragmentare,
deranjate de intervenţiile edilitare moderne. Toate erau dispuse pe acelaşi
nivel, la 0,45 metri de la nivelul de călcare contemporan (pardoseala
imobilului). Tot aici a fost identificată şi o mică groapă menajeră (notată G1),
pornind de la acelaşi nivel cu mormintele, până la adâncimea de 0,60 metri.
În S2 au fost identificate patru gropi menajere (notate G2 G5), de formă relativ
rotundă, având diametre variabile, în general pornind de la acelaşi nivel 1,001,10 metri de la orizontul de călcare contemporan (pardoseala imobilului);
excepţie face G4 care porneşte de la 0,80 metri şi este şi cea mai adâncă ( 2,50
metri). Interesantă este şi prezenţa în S2 a unui nivel de călcare (la aceiaşi cotă la
care încep majoritatea complexelor) format din pietre de râu. În S3 nu au fost
surprinse nici un fel de complexe, doar materiale rulate, sporadice şi foarte
mult moloz, în special fragmente de cărămizi, dovadă a intervenţiilor moderne.
În S4 au fost identificate două gropi menajere (G6, G7), apropiate, de formă
rotundă, cu diametrul de aproximativ 1,50 metri. Notăm şi prezenţa în aceiaşi

suprafaţă a unui bogat material arheologic, rulat, preponderent ceramic,
amestecat, medieval, medieval târziu şi modern. 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, farfurii cu decor zgrafitat,
pipe, etc. materiale databile, grosso modo, în secolele XVI XVIII. Dintre
piesele metalice menţionăm prezenţa unei chei şi a unor elemente de
construcţie.
3. Str. Citadelei, nr. 28. Ca şi în cazul primului obiectiv prezentat, şi
din aceleaşi raţiuni, s-a hotărât deschiderea unei singure suprafeţe de 8 x 2 m.,
dispusă nord-sud. Suprafaţa a fost caroiată (2 x 2 metri) începând cu nr. 1 din
capătul nordic. La adâncimea de aproximativ 4,20 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. Nu au fost identificate
complexe, doar materiale arheologice rulate: fragmente de cahle, urcioare
fragmentare, mult material vitric, în special recipiente din sticlă de diverse
dimensiuni şi forme, pipe, monede, un inel, mai multe ghiulele metalice de
diverse calibre, resturi osteologice îndeosebi de la cornute mari, etc. materiale
databile, grosso modo, în secolele XVIII-XIX.
4. Str. Mărăşti, nr. 24. O singură suprafaţă de 5 x 4 m., dispusă nordsud (lungimile), a fost practicată şi în cazul acestui obiectiv. Aceasta a fost
caroiată (2 x 2,5 metri) începând cu nr. 1 din capătul sudic, în sens invers acelor
de ceasornic. La adâncimea de aproximativ 1,80
m. s-a identificat stratul de sediment loessoid,
steril din punct de vedere arheologic. Au fost
identificate trei complexe mici gropi menajere,
materiale arheologice rulate, şi zidurile de fundaţie
cu beciul imobilului de secol XX. Notăm deci,
prezenţa în secţiunea cercetată a unui relativ bogat
material arheologic, rulat, între care câteva plăci
pavimentare fragmentare şi o monedă. Groapa nr.
1, de formă aproximativ ovală, cu diametrul de
circa 1,50 metri, a fost surprinsă pe 1/3 în profilul
sudic din caroul 1. Adâncimea acesteia a fost de
2,50 metri, iar din materialele identificate în
cuprinsul ei menţionăm: ceramică fragmentară, o
brăţară fragmentară din sticlă albastră şi o monedă.
Groapa nr. 2, de formă rectangulară (0,50 x 1,20
m.) a fost identificată de asemenea în caroul 1.
Adâncimea acesteia a fost de 2,90 metri, fiind
umplută cu moloz. Dintre puţinele materiale
arheologice recoltate amintim fragmentele de recipiente ceramice cu picior
inelar. Groapa nr. 3, având formă aproximativ ovală, cu diametrul de circa 1,50
metri, a fost surprinsă pe 1/5 în profilul nordic din caroul 4. Adâncimea acesteia
a fost de 2,50 metri, iar materiale arheologice nu au fost identificate.

Ionel CÂNDEA, Costin CROITORU
(continuare din pag. 11)

Valachie, „Istros”, XVIII, 2012, p. 125-163, 4) Valeriu
Sîrbu, Monica Constantin, Geto-Dacian Materials from
Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomiţa
County). Bogdan and Alexandru Ştefan Collection,
„Istros”, XVIII, 2012, p. 77-112, 5) Valeriu Sîrbu, Diana
Davâncă, Un poignard du type sica decouvert dans
l'enceinte sacrée de Pietroasa Mică-Gruiu Dării, dép. de
Buzau, „Istros”, XVIII, 2012, p. 113-123, 6) Costin
Croitoru, 1. Varia memoria antiquitatis et medievalis (I).
Informaţii arheologice într-un document contemporan,
„Studii de Istorie”, I, 2012 (ed.: C. Buşe, I. Cândea), p.
129-137, 7) Costin Croitoru, Despre relaţiile comerciale
dintre romani şi „barbari”, cu privire specială la spaţiul
dintre Carpaţi şi Prut, „Acta Musei Tutovensis”, VII,
2012, p. 147-157, 8) Costin Croitoru, Despre
descoperirile arheologice de la Negrileşti, judeţul Galaţi.
Note de lectură (VI), „Acta Musei Tutovensis”, VII, 2012,
p. 249-254, 9) Costin Croitoru, Ion T. Dragomir. O viaţă

12

dedicată arheologiei şi muzeografiei, „Analele Brăilei”,
12, 2012, p. 463-474, 10) Costin Croitoru, Scripta
historica et archaeologica Galatiensis. Despre
contribuţiile istoriografice din ultimele două decenii,
„Historia Urbana”, XX, 2012, 11) Ionel Cândea, Costin
Croitoru, Preliminary results of the systematic
archaeological researches from Măxineni, Brăila County,
20112012 Campaigns, „Istros”, XVIII, 2012, p. 215-228,
12) Ionel Cândea, The Christian inscriptions from the
Fundu
Peşterii cell, commune of Bozioru (Buzău County)
„Istros”, XVIII, 2012, p. 237-274.
Expoziţii temporare. Muzeul Brăilei a participat cu
piese originale la organizarea unor expoziţii temporare la
alte muzee din ţară, aşa cum sunt: 1) ”Cultura Gumelniţa
în nord estul Câmpiei Române”, la Muzeul ”Vasile
Pârvan” din Bârlad, 2) ”Mărturii creştine la nordul

Dunării”, la Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, 3)
”Carafa cenuşie. O călătorie în lumea ceramicii
arheologice cenuşii”, la Muzeul Judeţean Ialomiţa din
Slobozia; unele din aceste expoziţii urmează a fi expuse şi
la Muzeul Brăilei.
Mai multe studii şi articole au fost predare la tipar, iar
câteva cărţi se află în pregătire pentru tipar, dar ele vor fi
menţionate în numărul următor al ziarului.
O activitate laborioasă, cu rol foarte important în
domeniul arheologiei, au avut-o colegele ce au asigurat
conservarea şi restaurarea pieselor (Constanţa Vâlcu,
Nechifor Maghiţa, Dumitrescu Manuela), ca şi desenarea
acestora în vederea publicării (Cami Manuela Istrate).
La toate acestea se adaugă o serie de alte activităţi
muzeale complexe, ca inventarierea şi evidenţa pieselor,
ghidajul vizitatorilor, reorganizarea depozitelor etc., dar
care nu constituie acestui articol.

Valeriu SÎRBU
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE SISTEMATICE DIN JUDEŢUL BRĂILA. CAMPANIA 2012
Cercetările arheologice sistematice efectuate de arheologii de la Muzeul
Brăilei pe teritoriul județului au continuat şi în anul 2012 în cadrul celor două
şantiere deja cunoscute de la Măxineni, punctul Mănăstire, respectiv Şuţeşti,
punctul Terasă, la acestea adăugându-se redeschiderea investigaţiilor la valul
de pământ de pe teritoriul comunei Şuţeşti.
1. Măxineni, punctul Mănăstire. În campania din 2012 s-a încercat
identificarea celui de-al doilea stâlp al căii de acces de pe latura sudică a curţii
mari (primul fiind descoperit în anul precedent), precum şi stabilirea limitelor
necropolei, eventual identificarea altor construcţii anexe, întrucât ne aflăm în
vecinătatea celor două cuptoare identificate anterior. Suprafaţa cercetată, de
2
20 x 6 metri (în total 120 m investigaţi), s-a ales în funcţie de rezultatele
campaniilor anterioare, suprafaţa deschisă fiind paralelă cu secţiunea 30 din
2011 (S30/2011), plasată la aproximativ 45 metri sud de biserica veche,
perpendicular pe capătul vestic al acesteia, respectiv 21 metri dreapta (est) de
sondajul S28/1991 care a pus în evidenţă colţul vestic al zidului curţii mari. La
aproximativ 1,40 metri adâncime a fost identificat pământul galben, steril. Au
fost identificate 19 morminte de înhumaţie atât de adulţi cât şi de copii
orientate est-vest, cu inventar format din monede, accesorii vestimentare şi
podoabe. Passim au fost descoperite fragmente ceramice şi câteva piese
metalice.
Un alt element identificat a fost o porţiune din latura sudică a zidului curţii
mari. Acesta a fost construit pe o bază din cărămidă pisată amestecată cu
mortar, peste care au fost aşezate cărămizi întregi, păstrându-se actualmente
pe o înălţime de doar 0,50 metri. Zidul este întrerupt, terminându-se cu un
stâlp rectangular (0,90 x 0,90 metri) aflat la 2,30 metri de profilul estic al
secţiunii. În partea superioară prezintă o scobitură rectangulară (0,25 x 0,30
metri), adâncă de 0,30 metri, foarte probabil pentru fixarea unei bârne din
lemn. Ne propunem pentru cercetările ulterioare stabilirea limitelor
necropolei, determinarea dimensiunilor căii de acces de pe latura sudică a
curţii, pentru a susţine cu date concrete proiectul de punere în valoare a curţii
mari şi stăreţiei mănăstirii Măxineni.
2. Şuţeşti, punctul Terasă. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în
cadrul acestei campanii, s-au efectuat cercetări de suprafaţă sistematice şi
câteva sondaje de mici dimensiuni (4 x 2 metri). Nu s-a identificat nici un
complex, dar materialul arheologic recoltat, destul de bogat, permite
confirmarea existenţei în zonă a unor aşezări, din trei perioade distincte:
a. cea mai târzie dintre acestea este specifică secolelor XVII-XVIII şi este
jalonată, în special, de prezenţa unor fragmentele ceramice lucrate din pastă de
culoare cărămizie şi gri, cu nisip fin în compoziţie, utilizat ca degresant. Mai
rare ca pondere sunt fragmentele ceramice smălţuite pe o singură parte, foarte
sfărâmate, în general atipice.
b. următorul nivel cronologic este pus în evidenţă de prezenţa ceramicii cu
decor vălurit precum şi a unor vase de tip borcan cu fundul drept şi buza
răsfrântă în afară, specifice culturii Dridu, secolele X-XI. Nu este exclus ca

unii bulgări de zgură să aparţină acestei aşezări, dacă nu cumva nivelului
cronologic medieval. Alte câteva mici fragmente de „lipitură” arsă pot aparţine
oricărui nivel cronologic dintre cele trei sesizate.
c. cel mai bine documentat este nivelul cronologic specific culturii Sântana
de Mureş-Cerneahov. Sunt prezente categoriile ceramice caracteristice
perioadei: fragmente de la recipiente lucrate la roată, din pastă cenuşie, fină sau
din pastă cărămizie, specifică recipientelor romane, „de import”. Alte
fragmente aparţin unor recipiente lucrate „la mână” din pastă grosieră.
Prin prisma rezultatelor evidenţiate mai sus, rezultă cu prisosinţă necesitatea
cercetării sistematice a sitului arheologic, din cel puţin două motive: pe de o
parte, vestigiile se află, în cea mai mare parte pe un teren agricol privat, iar
campaniile agricole distrug situl arheologic, astfel încât se impune urgent
cercetarea şi propunerea sa pentru includere în Lista Monumentelor Istorice
spre a putea fi iniţiate demersurile de protejare. Pe de altă parte, în judeţul Brăila
nu a fost investigat sistematic nici un sit Sântana de Mureş-Cerneahov, în ciuda
faptului că această cultură este bine documentată (Deduleşti, Racoviţa,
Gropeni, Maraloiu, Tichileşti etc.). Necesitatea cercetării sitului de la Suţeşti se
impune şi datorită întinderii şi bogăţiei sale, numai prin cercetări de suprafaţă
fiind descoperite numeroase artefacte de diverse tipuri şi materiale.
3. Şuţeşti, punctul Val. În anul 2012 au fost reluate cercetările arheologice
sistematice de la acest obiectiv, în încercarea de a găsi un răspuns elocvent cu
privire la modalitatea de construcţie, rolul şi mai ales cronologia acestei
fortificaţii. În acest scop a fost deschisă o secţiune de 16 x 2 metri, orientată estvest, perpendicular pe val, pornind din zona mediană a acestuia. Dintre
complexele identificate menţionăm prezenţa, în apropierea înălţimii maxime a
valului, a două gropi de pari, a unor depuneri de pământ galben bătătorit şi
bolovani de râu cu scopul de a
îi conferi o consistenţă sporită.
Singurul reper cronologic,
deocamdată neconvingător,
este dat de identificarea unui
fragment ceramic caracteristic
secolelor X-XI, dar acesta a
apărut în umplutura şanţului,
alături de resturi
contemporane, zona fiind
utilizată de către localnici
drept groapă de gunoi.
În aceste condiţii se
impune continuarea cercetărilor, pornind chiar cu epuizarea secţiunii deschise,
care credem că mai poate oferi surprize, şi evident deschiderea alteia în zona
diametral opusă, care eventual să lămurească şi raportul dintre val şi ceea ce
credem că este o fortificaţie patrulateră din pământ, contemporană cu acesta.

Ionel CÂNDEA, Costin CROITORU

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN JUDEŢUL BRĂILA. CAMPANIA 2012
Cercetarea arheologică preventivă este una din activităţile importante
ale colectivului Secţiei Arheologie. Deşi este o activitate ce nu se poate
planifica, tinde să devină cvasipermanentă.
Dacă în anii din urmă, cercetarea arheologică preventivă se desfăşura
cu precădere în cele două situri arheologice de pe raza municipiului Brăila
(Brăila - Brăiliţa şi Brăila - Oraşul vechi), fiind prilejuită de construcţiile de
locuinţe, în ultimii doi ani, accentul s-a mutat pe cercetarea arheologică
preventivă din judeţ.
În anul 2012, deşi a continuat cercetarea arheologică preventivă în
municipiul Brăila, a crescut în importanţă cercetarea arheologică preventivă
din judeţ. Este vorba, mai ales, de efectuarea unor diagnoze arheologice ale
terenurilor pe care se vor ridica mai multe parcuri eoliene.
Diagnosticarea arheologică a acestor terenuri ce vor fi ocupate în timpul
cel mai scurt de generatoare eoliene de curent se impune din două motive: a)
suprafeţele afectate de parcurile eoliene sunt mari şi există posibilitatea
interceptării şi/sau distrugerii unor vestigii arheologice despre care nu avem
informaţii; b) în jud. Brăila, parcurile eoliene se vor ridica pe terenuri mai
înalte, vizibile, populate de şiruri de movile. Ori, tocmai existenţa acestei
posibilităţi ca movilele să fie distruse de către noile mori de vânt impune
efectuarea unei diagnoze arheologice.
Salvarea movilelor este foarte importantă pentru că acestea sunt, de
regulă, monumente funerare. Sub movile se ascund mormintele unor
conducători de triburi din preistorie şi antichitate ori mormintele unor întregi
familii (dinastii?) de conducători. Movila, ea însăşi, este un semn al
importanţei sociale a defunctului care este înmormântat sub ea. Este de fapt, ”o

piramidă de pământ” ridicată pentru păstrarea memoriei celui depus sub movilă.
De aceea, vestigiile arheologice de sub movile oferă importante informaţii
istorice despre cei care sunt îngropaţi sub ”piramida” de pământ şi piatră, dar şi
despre cei care au ridicat movila în semn de preţuire pentru defuncţii
înmormântaţi acolo.
Diagnoza arheologică a amplasamentului viitoarelor parcuri eoliene are
menirea de a identifica potenţialele vestigiile arheologice şi de a evidenţia
densitatea şi dispunerea lor spaţială. De aceea, acest tip de cercetare
arheologică este o operaţiune laborioasă, desfăşurată de un colectiv arheologic
numeros şi presupune adunarea tuturor informaţiilor din teren (inclusiv
colectarea artefactelor), dar mai ales, înregistrarea şi cartarea acestora cu
mijloace moderne. La final, harta vestigiilor identificate de arheologi în teren se
combină cu harta viitoarelor generatoare eoliene. Când devine evident faptul că
unele vestigii arheologice identificate în teren pot fi distruse de viitoarele
construcţii, se caută soluţii care să îmbine dorinţa investitorilor de a se construi
rapid parcul eolian cu dorinţa arheologilor de a fi salvate vestigiile arheologice.
În anul 2012, diagnosticarea arheologică a amplasamentului unor parcuri
eoliene a constituit principala direcţie de desfăşurare a cercetării arheologice
preventive.
Au fost diagnosticate mari suprafeţe de teren pe care se vor ridica parcuri
eoliene, pe raza localităţilor Scorţaru Nou, Gropeni, Însurăţei, Urleasca.
Colectivul arheologic care a efectuat diagnoza este format din arheologii Mirela
Vernescu, Costin Croitoru şi Stănică Pandrea. Rezultatele ştiinţifice sunt extrem
de interesante:
a) la Urleasca au fost identificate şi cartate noi movile, unele dintre ele fiind
(continuare în pag. 14)
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puternic distruse de lucrările agricole; de asemenea, s-a evidenţiat faptul că în
jurul movilelor de mari dimensiuni, vizibile de la mare distanţă, sunt alte două
trei movile mai mici, toate constituind un mare complex funerar tumular;
b) la Însurăţei şi Gropeni am putut identifica faptul că movilele au o
anumită dispunere spaţială; cartarea acestora ne-e permis observarea faptului
că ele formează şiruri/aliniamente;
c) la Scorţaru Nou, am avut posibilitatea să identificăm vechi privaluri ale
Buzăului şi, implicit, vechi grinduri; reconstituirea vechiului aspect al fostei
lunci inundabile a Buzăului este în măsură să ofere noi posibilităţi de a înţelege
distribuţia spaţială a tuturor siturilor arheologice din zona Gemenele Găvani Scorţaru Nou Sihleanu.
Diagnosticarea arheologică a viitoarelor parcuri eoliene, dincolo de faptul
că a permis crearea unei imagini clare a existenţei şi distribuţiei spaţiale a unor
vestigii arheologice atât de necesară investitorilor şi constructorilor viitoarelor
generatoare de electricitate, pentru noi, arheologii Muzeului Brăilei, a fost un
prilej de a îmbogăţi harta arheologică a judeţului Brăila şi de a descifra o parte
din enigmele movilelor care populează Câmpia Brăilei

Stănică PANDREA

ISTORIE
COMUNA RACOVIŢA - Trecut şi prezent
Comuna Racoviţa, situată în partea de nord-vest a
judeţului Brăila, alcătuită din satul de reşedinţă cu acelaşi
nume şi din satele Custura şi Corbeni, a fost atestată
istoric sub această denumire din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea.
Arhivele Naţionale - Brăila conţin un bogat material
documentar referitor la comună şi comunitate, sub diferite
aspecte: învăţământ-cultură, stare materială şi morală,
urbanism, comerţ, agricultură.
În ceea ce priveşte originea aşezării, există două
variante care reliefează trecutul istoric al localităţii, astfel,
aşezarea se leagă de existenţa unei biserici construită în
anul 1860, cu hramul “Sfinţii Trei Ierarhi”, prin
contribuţia Alexandrei Şuţu, fiica vornicului Racoviţă,
biserică care după 1916 a fost lăsată în grija comunităţii,
fiind supusă unor reparaţii capitale în perioada 1926
1927.
Cea de-a doua explicaţie sugerează că aşezarea a fost
numită după Dimitrie Racoviţă, bunicul prinţului Şuţu,
proprietar al acestor ţinuturi.
Comuna Racoviţa a luat fiinţă în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza (probabil 1864), păstrându-şi
neschimbată denumirea până în prezent.
Din punct de vedere administrativ, comuna Racoviţa
a făcut parte din Plasa Boldu şi Judeţul Râmnicu Sărat. În
1933-1934 a intrat în componenţa comunei Grădiştea.
Conform Bugetului General al Administraţiei Comunale
pe anul financiar 1934-1935, numărul de suflete din satul
Racoviţa era de 1276.
Localitatea Racoviţa, a fost amintită şi de G.I.
Lahovari în Marele Dicţionar geografic al României,
apărut în anul 1902, menţionând şi vecinii: „Domniţa la
est, Vâlcele la nord, Grădiştea de Jos la vest şi Şuţeşti la
sud”, având în acel an o populaţie de 855 de locuitori.
Satul Custura a fost administrat de comuna Grădiştea
până în anul 1908, an când a devenit parte componentă a
comunei Racoviţa până în anul 1930, când s-a transformat
în comună. Numele satului provine de la un crescător de
oi, Ion Custura, ce-şi păştea oile pe imaşul din jurul
acestuia sau, într-o altă acceptiune, denumirea vine de la
forma de custură a respectivei aşezări. Populaţia, la acea
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dată, era de 822 de locuitori care îşi trimiteau copiii la
şcoala mixtă, cu două săli de clasă, existentă în sat, unde
predau doi învăţători: Mihai Mahonea si Florica M.
Mahonea. Elevii erau îndrumaţi să meargă la singura
bibliotecă şcolară din sat. Nu a fost menţionată existenţa
căminului cultural. Locuitorii se deplasau la biserică în
Racoviţa, deoarece în 1939, aşa cum subliniază
informaţiile din arhivă, nu era construit un locaş de cult în
sat.
Celălalt sat component, Corbeni, a fost menţionat în
documente în anul 1900, având în acel an vatra satului de
40 de ha. Satul s-a numit Corbeni, probabil, după
locuitorii ce au venit din satul Corbu şi s-au aşezat aici.
Satul a aparţinut de comuna Domniţa, plasa Grădiştea,
judeţul Râmnicu-Sărat, iar din anul 1908 a trecut sub
tutela plasei Boldu, rămânând în cadrul aceleiaşi comune.
Satul Corbeni a devenit comună în acelaşi an, ca şi satul
Custura. Din anul 1942 satul a revenit iar comunei
Domniţa până după război, în anul 1946 ajungând din nou
comună.
Diferite evenimente care au influenţat viaţa societăţii
româneşti, cu precădere a celei rurale, au avut
repercusiuni nu numai pentru starea materială, dar şi
pentru cea morală a oamenilor. Astfel, efectele
cutremurului din 9-10 noiembrie 1940 au fost înregistrate
de centrul de studii documentare, unul dintre locurile de
observare fiind comuna Racoviţa. După cum au precizat
martorii, cutremurul s-a resimţit în jurul orei 3.30. Durata
cutremurului a fost de 3 minute, pagubele materiale fiind
însemnate: au avut nevoie de reparaţii capitale 4 clădiri,
printre care şcoala şi biserica, 258 reparaţii superficiale.
Nici o casă nu a rămas intactă. Clopotele bisericii au
sunat, iar fenomenele luminoase observate pe cer, au
panicat populaţia. Acest eveniment nefast a zguduit viaţa
tihnită a locuitorilor acelei aşezări, producând panică.
În 1950, în urma organizării administrativ- teritoriale
în comune, raioane şi regiuni, satele Custura şi Corbeni au
aparţinut comunei Racoviţa, raionul Brăila, regiunea
Galaţi, iar mai târziu, în anul 1961 au intrat în componenţa
raionului Făurei. În anul 1968, prin legea nr. 12, când a
avut loc o noua împărţire administrativ-teritorială, au
trecut în componenţa judeţului Brăila, unde se află şi
astăzi.
Prin hotărârea Plenarei CC al Partidului Comunist
Român din 3-5 martie 1949, s-a trecut la cooperativizarea
agriculturii după modelul stalinist. Acest proces a produs
transformări esenţiale în viaţa comunităţilor săteşti,
transformări ale căror consecinţe se resimt până astăzi. La
scurt timp, au apărut o serie de legi şi decrete care aveau ca
scop constrângerea populaţiei ţărăneşti de a intra în
structurile colectiviste. Rezistenţa faţă de intrarea în
gospodăriile agricole a crescut proporţional cu starea
materială a fiecăruia, mijloacele de represiune fiind
folosite în mod deosebit asupra chiaburilor.
În anului 1956 s-au înfiinţat C.A.P.-urile în satele
Racoviţa şi Custura, iar în iarna anului următor în satul

Corbeni. În anul 1963 cele trei C.A.P.-uri s-au constituit
într-unul singur la nivelul comunei. Mulţi oameni, în mod
deosebit tineri, au preferat să plece la oraş, astfel încât toţi
membrii comunităţii au fost deopotrivă afectaţi. Dacă în
anul 1956 populaţia comunei era de 2943 de suflete, în
anul 1984 a scăzut la 1764 de locuitori, în prezent fiind de
1313 persoane.
Deşi pământurile au fost recuperate după 1989,
foarte puţini localnici sunt implicaţi în activităţi agricole,
pământul fiind dat în arendă celor şase asociaţii agricole
existente pe raza comunei.

Cătălina MÂRZA
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Proiectul cultural: Greci, evrei, ruşi lipoveni, turci … Brăila
INTEGRAREA COMUNITĂŢII EVREIEŞTI ÎN VIAŢA CULTURALĂ A BRĂILEI
În Brăila secolului al XIX-lea, diferitele populaţii statornicite aici s-au
organizat în cadrul comunităţilor etnice în scopul de a-şi prezerva şi promova identitatea
culturală. Au ctitorit lăcaşuri de cult, şi-au înfiinţat propriile şcoli şi biblioteci, şi-au
susţinut limba prin ziarele şi revistele editate în tipografiile patronate de reprezentanţii
colectivităţilor, şi-au coordonat acţiunile în cadrul unor societăţi culturale sau politice,
specifice lor. De la Brăila, cu sume mari de bani, cu materiale de propagandă, grecii şi
bulgarii şi-au sprijinit mişcarea de emancipare naţională a ţărilor lor. Poeţi, publicişti,
constituiţi în diverse asociaţii cu însuşiri mai mult sau mai puţin culturale, acţionau
pentru îndeplinirea unui singur obiectiv: eliberarea Balcanilor de sub dominaţia
otomană.
În acest context, comunitatea evreilor s-a manifestat cu anumite particularităţi.
Veniţi din zone diferite ale Europei, fiecare grup cu un bagaj cultural deosebit, cu dogme
şi ritualuri total diferite de majoritatea creştină, au fost nevoiţi să înfrunte ignoranţa şi
prejudecăţile, pe de o parte, restricţiile şi inflexibilitatea legilor, în ceea ce-i privea, pe de
altă parte. Modalitatea găsită pentru netezirea asperităţilor, pentru acceptarea lor în
cadrul larg al comunităţii brăilene, a fost integrarea culturală, fără a-şi nega identitatea
spirituală. Pentru a se face înţeleşi, au recurs la limba ţării în care s-au statornicit.
Conştienţi că viitorul este legat de nivelul şi de calitatea instrucţiei, atât a băieţilor cât şi a
fetelor, şi-au înfiinţat şcoli1 unde se studia ebraica, însă majoritatea materiilor se învăţau
în limba română. Pe măsură ce sistemul de învăţământ românesc a evoluat, şcolile s-au
înmulţit, profilul acestora s-a diversificat, tot mai mulţi tineri au urmat cursurile acestor
instituţii. Dacă ar fi să ne limităm doar la absolvenţii Liceului Nicolae Bălcescu, o
instituţie foarte bine cotată în sistemul educaţional naţional, vom observa că aici s-au
format o seamă de personalităţi care au avut un cuvânt de spus în cultura şi ştiinţa
românească: Ştefan Antim, Camil Baltazar, Leon Feraru, Oscar Lemnaru, Carol
Neuman, Eugen Schileru, Mihail Sebastian, Dolfi Trost, Ilarie Voronca2, etc. Dintre
aceştia, o parte urmaseră cursurile primare la Şcoala de băieţi Fraţii Schwartzman3.
Autograf al elevului Iosif Hechter pentru prietenul său
Şerban Stroe, colegi la Liceul Nicolae Bălcescu din
Brăila - romanul Umbra crucii de Jérome & Jean
Tharaud, traducere Adolphe Clarnet, Editura Cultura
Naţională, Bucureşti, 1922: „Mă folosesc de un
mijloc banal ca să-mi exteriorizez sentimentele care le
am faţă de tine, care le am faţă de prietenii mei buni.
9/I/923 Ihechter”. Sub autograf, adnotarea lui Şerban
Stroe: „M. Sebastian”.Colecţiile Muzeului Brăilei,
Secţia Istorie, donaţia Elena Stroe.

Problemele care preocupau comunitatea izraelită din Brăila, acţiunile
societăţilor culturale şi filantropice, statutele şi programele acestora, chestiunile
privitoare la activităţile elevilor, sărbătorile religioase, festivităţile organizate cu aceste
prilejuri, erau aduse la cunoştinţa publicului larg prin ziare şi reviste, tipărite în limba
română.
Program - Invitaţie la Festivalul de
Hanuka, 28 noiembrie 1909.
Manifestarea s-a desfăşurat în salonul
Şcolii israelite de fete Zion Clara
baroneasa de Hirsch. Între punctele
programului: Hanuka, conferinţă
susţinută de E. Dichler; Istoria de
Hanuka, în limba ebraică, susţinută de
Klara Kreindler; Legendă din Memorath
Hamoar declamată de Abram Iosef;
Jerusalim de Steuermann, declamată de
Adolf Schorr; Typp Mamsell de Rudolf
Raiman, executat la mandolină de Iancu
Grünbaum. Programul a fost editat la
Tipografia Minerva - Brăila. Colecţiile
Muzeului Brăilei, Secţia Istorie.

3
1
2
1. Şcolarul Evreu, revistă pentru tinerimea evreiască. Anul I, nr. 3, decembrie 1907. Director: E. Nachman,
profesor; redactor: Avram Efraim. Printre articole: Hanukah - sărbătoarea de sfinţire; poezia Bar-Miţve de
Morris Rosenfeld; poezia elevului Moses Schapira din clasa a III-a Comercială, Bucureşti. Tipografia
Minerva, Piaţa Sf. Arhangheli. Revista putea fi achiziţionată de la Librăria B. Herşcovici, Brăila, str. Galaţi nr.
4. 2-3. Revista Tinerimea Evreiască, an I, nr. 7, aprilie 1908 ( număr special de Paşte) şi nr. 9 din iunie 1908.
Tipografia Minerva Brăila. Colecţiile Muzeului Brăilei, Secţia Istorie.

conducere, etnici evrei. În 1889, doctorul A. Grün a editat Medicina Populară, Victor
Guttman a fondat şi redactat revistele filatelice, apărute în 1905-1906, Lumea Literară şi
Ştiinţifică, apărută în 1908 îl avea ca director pe avocatul Horowitz, pentru Lupta
Brăilei(1923), girant responsabil era Jak (Jacques) Davidshon, Tiribomba (1923-1928)
a pornit la drum sub redacţia lui S. Pechea (Păstorescu/Schaffermann), iar Săptămâna
(1929-1930) şi Vocea Brăilei (1933) l-au avut ca director pe Jak Petreanu (Jacques
Goldestein)4.
Publicaţiile erau imprimate la diferitele tipografii din oraş, unele deţinute de
proprietari evrei. Una dintre acestea era Moderna, deschisă în 1892, proprietatea lui
Max Fränkel.
Program tipărit la Institutul de Arte Grafice ModernaBrăila, nedatat (anii 20 ai secolului al XX-lea).
Manifestare artistică a cercului cultural Facla. Potrivit
textului, au participat „reprezentanţii Angliei, Greciei,
Bulgariei, Turciei, Franţei, Ungariei, Palestinei etc.”
Colecţiile Muzeului Brăilei, Secţia Istorie, Fond av.
Şerban Stroe, donaţia Elena Stroe.

De sub teascurile Modernei au ieşit documente interesante pentru istoria
Brăilei cărţile poştale ilustrate, colecţionate cu grijă de amatorii de istorie, utilizate
frecvent în studiile de specialitate, punct de pornire într-o călătorie către vremurile de
mărire ale urbei dunărene.

Moara Violatos şi Biserica Greacă. Cărţi poştale
illustrate tipărite la Editura Tipo. Lit. Moderna Fränkel,
Brăila.

Multe dintre imaginile Brăilei de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele
decenii ale secolului al XX-lea au fost realizate de unul dintre cele mai importante
ateliere fotografice, cel al lui Marco Klein, fondat în anul 1897.

1
2
1. Brăila, vedere generală, editura Librăria şi Papetăria Modernă Louis Löbel, str. Regală nr. 5. 2. Brăila, casa
Verona, fotograf Marco Klein, Editura Leon König, librar, Cernăuţi. Colecţiile Muzeului Brăilei, Secţia
Istorie.

Printre personalităţile care s-au implicat în viaţa culturală a oraşului a fost şi
publicistul Solomon Semilian, absolvent al Şcolii Comerciale din Brăila. I-au apărut
articole în gazete din Brăila (Avântul, Curierul, Dunărea de Jos, Relief dunărean,
Tribuna porturilor, Expresul, s.a.), din Bucureşti şi Turnu Măgurele. În 1930 a devenit
corespondentul ziarelor Adevărul şi Dimineaţa, pentru Brăila, iar după ce s-a stabilit în
capitală, a lucrat în redacţia acestora5. Calităţile sale îl impun, drept urmare,
municipalitatea îi încredinţează îngrijirea Anuarului economic al municipiului Brăila pe
anul 1933, apărut la Tipografia Românească.
Pe lângă aspectele legate de existenţa Comunităţii evreilor din Brăila, a
elaborat lucrarea Evreii în cadrul aşezării Brăilei acum 100 de ani, apărută în 1936,
Semilian a fost interesat de istoria locului unde s-a născut şi s-a format. În consecinţă,
lucrează la o monografie a Teatrului Comunal, rămasă în manuscris, şi publică, în 1923,
un studiu intitulat Contribuţia Brăilei la cultura românească şi străină.
Însă opera de referinţă, căreia i se adresează orice învăţăcel interesat de trecutul
Brăilei, rămâne Istoricul presei brăilene de la 1839 până la 1926, cu un cuvânt
introductiv al lui Dumitru Panaitescu-Perpessicius, tipărită în 1927. În afară de
catalogarea periodicelor apărute la Brăila în decurs de aproape un secol, de scurte
biografii ale celor mai importanţi publicişti ai vremii, Semilian are capitole distincte în
ceea ce priveşte devenirea Brăilei în decursul istoriei sale, cu aprecieri comparative
asupra diferitelor etape de evoluţie. Sinteza lui Semilian este a doua scriere de
anvergură, după lucrarea monografică asupra oraşului şi judeţului Brăila, întocmită de
ziaristul Nae Vasilescu6, şi prefaţează fenomenul cultural al revistei Analele Brăilei7. La
reuşita mişcării culturale, iniţiate de inginerul Gh. T. Marinescu, a contribuit şi Semilian
cu două studii istorice (Emigranţii şi revoluţionarii bulgari în Brăila. Rolul Brăilei în
renaşterea culturală bulgară8 şi Dorinţele a doi români şi mediile de a le vedea realizate
-Doi studenţi militând în anul 1866 pentru alegerea unei dinastii străine9), trei articole
biografice10 şi alte trei studii care analizează periodicele Lupta Naţională11, Moş Ion12 şi
Donau- Armée -Zeitung13.

În afară de gazetele care se adresau, în mod particular, comunităţii evreieşti,
multe dintre publicaţiile independente din Brăila aveau în componenţa redacţiilor, sau la
1
În 1865 a fost înfiinţat un institut de învăţământ primar pentru băieţi cu predare şi a limbii ebraice. Şcoala a
funcţionat până în 1877. În 1882 se înfiinţează Şcoala israelito-română de băieţi Abraham şi David
Schwartzman din Brăila. În 1897 ia fiinţă Şcoala primară israelito-română de fete Zion. În 1903 se înfiinţează
Şcoala israelită primară de ambele sexe, în 1907 Şcoala de adulţi, iar în 1912 a fost fondat Gimnaziul H.L. şi
Netty Schäffer - vezi Ion Ursulescu, Valori ale patrimoniului evreiesc la Brăila, Editura Istros a Muzeului
Brăilei, Brăila, 1998, p. 147-148, 155, 175-176.
2
Toader Buculei, O vatră de lumină seculară. Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” din Brăila,
1863-1988, Brăila, 1988.
3
Mihail Sebastian, Camil Baltazar, Leon Feraru, Ilarie Voronca, Eugen Schileru, Oscar Lemnaru. Tot aici au
urmat cursurile scriitorii Uri Benador şi Konrad Bercovici, pictorul Max Herman-Maxy, ziaristul Simon
Schafferman (Păstorescu) Ion Ursulescu, op. cit., p. 155.
4
Vezi Ion Ursulescu, op. cit.

5

Toader Buculei, Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească, Editura Libertatea SA, Brăila, 1993, p. 214.
Nae A. Vasilescu, Oraşul şi judeţul Brăila odinioară şi astăzi. Schiţe istorice şi administrative din oraşul
şi judeţul Brăila, Brăila, 1906.
7
Primul număr a apărut în 1929, pentru lunile ianuarie-februarie..
8
An I (1929), nr. 1, p. 23-28.
9
An IV (1932), nr. 2-3, p. 101-105.
10
Ioan C. Lerescu Un îndrumător al Brăilei economice din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, an II
(1930), nr. 2, p. 70-90; George Baronzi, an III (1931), nr. 3-4, p. 168-177; Christache Suliotti (1854-1908), an
XI (1939), nr. 1, p. 29-32.
11
„Lupta Naţională”, un vechi ziar brăilean de luptă pentru unirea cu Ardealul, an VI (1934), nr. 1, p. 33-39.
12
„Moş Ion” un ziar scos la Brăila de poligraful George Baronzi, an VI (1934), nr. 1, p. 32-33.
13
Presa brăileană sub ocupaţie “Donau Armée Zeitung”, an III (1931), nr. 3-4, p. 151-156.
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ŞTIINŢELE NATURII
EXPOZIŢII TEMPORARE, LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII, ÎN ANUL 2012
În anul 2012, la Secţia de Ştiinţe ale Naturii au fost realizate cinci 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, şef de
secţie).

1. PEŞTERI DIN ROMÂNIA
În perioada ianuarie-februarie 2012, a fost deschisă fotoexpoziţia Peşteri din
România. Expoziţia şi-a propus să
ilustreze atât în imagini, cât şi
informaţional, unele aspecte legate de
peşterile din România. În ţara noastră
există peste 12.000 de peşteri, unele mai
mari şi mai spectaculoase decât altele,
unele deschise publicului, iar altele
rezervate doar studiului şi cercetării
specialiştilor. Cea mai lungă peşteră din
ţara noastră este Peştera Vântului din
Munţii Pădurea Craiului ce are o
desfăşurare de cca. 26,6 km, cea mai
adâncă este Peştera Tăuşoare din Munţii
Rodnei, care atinge 425 m, iar peştera din
Bucşoiul (Munţii Retezat) este situată la
2.136 m altitudine. În România există
foarte multe peşteri care au fost declarate
monumente ale naturii cum ar fi: Peştera
Movile, Peştera Muierii, Scărişoara,
Ialomicioara, Peştera Urşilor, Peştera
Polovragi, Peştera Ciur-Izbuc, Peştera
Vârtop, Peştera Cioclovina Uscată,
Peştera Cuciulat, Peştera de la Vadul Crişului, Peştera Vântului, Peştera din Pârâul
Hodobanei, Peştera din Dealul Humpleu, Peştera Topolniţa, Peşterile Ciuc Ponor Topliţa de Roşia, Peştera Tăuşoarele, Peştera din Valea Rea, Peştera Neagră, Peştera
din Zăpodie, Peştera Cornilor etc. Un rol deosebit de important în activitatea de
cercetare a peşterilor, şi în special asupra faunei cavernicole, l-a avut marele
explorator român Emil Racoviţă, care în 1920 a pus bazele unei noi discipline, şi
anume biospeologia, iar în anul 1921 a înfiinţat în oraşul Cluj Napoca primul club de
speologie din lume.

2. PEŞTI MARINI PEŞTI DULCICOLI
Fotoexpoziţia Peşti marini Peşti dulcicoli a fost deschisă publicului vizitator în
perioada martie-aprilie 2012. Expoziţia a
prezentat publicului vizitator o călătorie
în fascinanta lume a peştilor dulcicoli şi
marini. Peştii, alături de alte grupe de
animale, au o deosebită importanţă pentru
oameni. Prinderea peştilor ca sursă de
hrană are o istorie lungă, până departe în
timp, în Epoca de Piatră. Pescuitul este
una dintre cele mai vechi îndeletniciri şi
odată cu aceasta a început şi cunoaşterea
speciilor de peşti şi a felului lor de viaţă.
Primele date despre peşti ne-au parvenit
din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea
î.e.n., de la Ben Hasan (Egipt), ale cărui
desene permit să se recunoască o serie de
specii din Nil şi din Marea Mediterană.
Cunoaşterea ştiinţifică a peştilor începe
abia cu Aristotel, care a dat o definiţie
foarte justă a clasei peştilor, excluzând
cetaceele. Peştii sunt vertebratele cele mai
primitive, exclusiv acvatice, respiră prin
branhii, au schelet cartilaginos sau osos, iar pe corp au înotătoare perechi şi neperechi.
Coloraţia peştilor, atât de frumoasă şi variată la unele specii, uneori comparată cu a
fluturilor şi florilor, se datoreşte unor celule contractile specializate, de origine
mezodermică, numite cromatofori. Cromatoforii conţin granule pigmentare, a căror
culoare variază foarte mult, în legătură cu genul şi specia. Din punct de vedere
biologic, peştii se împart în: peşti marini propriu-zişi, peşti de apă dulce, peşti
migratori şi peşti semimigratori.

3. PLANTE MELIFERE
Fotoexpoziţia Plante melifere a fost
organizată în perioada iunie-iulie 2012.
Expoziţia şi-a propus să ofere publicului
vizitator posibilitatea de a cunoaşte această
categorie de plante atât de valoroase prin
conţinutul lor de resurse melifere, considerate
ca fiind adevărate comori naturale. Pe lângă
imaginile color aferente fiecărei specii
floristice în parte, conţinutul informativ constă
în prezentarea plantelor din punct de vedere
sistematic, geografic (regiunile din care
acestea fac parte), dar şi din punct de vedere al
valorii melifere, respectiv conţinutul acestora
în polen, miere sau mană. Speciile de plante
melifere din ţara noastră sunt numeroase,
existând condiţii geografice şi pedoclimatice,
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favorabile dezvoltării lor, în toate zonele. Începând, de obicei, din luna martie şi până la
sfârşitul lunii octombrie, înflorirea plantelor melifere din flora spontană şi cultivată se
succede treptat, furnizând astfel familiilor de albine polen şi nectar pe întreg sezonul
apicol. Paralel cu polenul şi nectarul florilor, care la noi în ţară constituie sursele
melifere principale, albinele culeg de pe plante în anumite perioade ale sezonului apicol
şi mană (roua de miere). Aceasta este furnizată de anumite insecte producătoare de
mană, care apar mai frecvent în zona pădurilor de răşinoase (conifere) şi foioase. De
asemenea, albinele culeg uneori cantităţi neînsemnate de nectar extra-floral produs de
glandele nectarifere extraflorale, ce se găsesc la unele plante la baza limbului frunzei, a
peţiolului, sau stipelelor etc. Desigur, cantităţile de resurse melifere diferă în mod
semnificativ de la o specie la alta.

4. PRĂDĂTORI MICI ŞI MARI
În perioada octombrie-noiembrie
2012, a fost deschisă publicului fotoexpoziţia Prădători mici şi mari. Prin
intermediul acestei expoziţii au fost
prezentate o serie de vieţuitoare mici şi mari
care fac parte din categoria animalelor cu
instinct nativ de vânător. În fiecare habitat
există prădători, animale care vânează alte
animale, pentru hrană. Animalele pe care
acestea le vânează sunt numite pradă.
Mijloacele de atac ale prădătorilor, dar şi
cele de apărare ale prăzii ne uimesc prin
ingeniozitatea şi eficienţa lor. În relaţia
pradă-prădător, îşi vor câştiga însă dreptul la
existenţă, la supravieţuire, cei mai bine
adaptaţi. Indivizii speciei prădate care
adesea cad victime sunt de regulă cei bătrâni,
bolnavi, slabi sau mai puţin adaptaţi
mediului în care trăiesc. Acelaşi lucru este
valabil şi pentru indivizii speciei prădătoare.
Cu cât un organism este mai puţin adaptat
mediului său, cu atât el are şanse mai mici să
prindă prada, să supravieţuiască şi să se reproducă. Între populaţiile pradă şi prădător se
stabileşte astfel, un echilibru numeric, cu valori care oscilează între anumite limite şi
care se repetă după un interval de timp regulat. Acest fenomen este parte integrantă
dintr-un mecanism fundamental al evoluţiei speciilor care poartă denumirea de selecţie
naturală. În această luptă pentru supravieţuire, carnivorele recurg la diferite strategii şi
vicleşuguri. De asemenea, şi animalele care sunt vânate de carnivore şi-au dezvoltat la
rândul lor, tactici de apărare, pentru a nu fi descoperite şi prinse de către răpitori. Multe
au simţuri ascuţite (văz, auz, miros), unele se camuflează, iar altele rămân nemişcate atât
timp cât sunt prădătorii în zonă, scăpând astfel de ghearele, cleştii sau colţii acestora. O
altă adaptare a speciilor prădate este rata foarte mare de reproducere. Datorită ratei mari
a natalităţii, speciile prădate pot suporta o rată mare a mortalităţii fără ca specia să fie în
pericol de dispariţie.

5. OMUL ŞI NATURA
În perioada noiembrie-decembrie 2012 a fost organizată fotoexpoziţia Omul şi
natura. Prin intermediul acestei fotoexpoziţii s-a dorit prezentarea principalelor
obiective din oraşul şi judeţul Brăila, care necesită o deosebită atenţie în ceea ce priveşte
ocrotirea şi conservarea naturii. Astfel, în judeţul Brăila cele mai importante zone de
interes ştiinţific sunt: pădurea Viişoara, popina Blasova, parcul Natural “Balta Mică a
Brăilei”, Lacu Sărat, precum şi o serie de arbori seculari din spaţiile verzi brăilene.
Vegetaţia în general şi pădurea în special, purifică aerul viciat de fum, praf, gaze toxice,
contribuind la menţinerea unei atmosfere curate pentru sănătatea omului. Vegetaţia
arborescentă şi arbustivă ajută într-o măsură dintre cele mai eficiente la combaterea
zgomotului. Prin Hotărârea nr. 11 din
29 Septembrie 1979, conform art.31
din Legea Nr. 9/1973, în Brăila au fost
puse sub ocrotire mai multe specii de
arbori: frasin, stejari, tisă, sofora,
platani. În spaţiile verzi brăilene,
vegetează aproximativ 70 specii de
arbori şi 47 specii de arbuşti. Dintre
aceştia, aprox. 50 specii sunt indigene,
iar 73 specii sunt exotice. Cel puţin 55
exemplare de arbori ar trebui declarate
- “arbori ocrotiţi”. Prin activităţile lor,
oamenii au poluat, mai mult sau mai
puţin grav, solul, apa, aerul, ducând la
dispariţia multor specii de plante şi
animale; la rândul lor, oamenii sunt
confruntaţi cu diferite boli cauzate de
poluare iar intervenţiile civilizaţiei au
provocat mediului natural pagube
incomensurabile. Trăim pe o planetă
de care trebuie să avem grijă cu toţii!
Ceea ce NATURA a creat în milioane
de ani se poate distruge în câteva luni
sau ani. Pentru a evita distrugerea
mediului, trebuie să ocrotim şi să conservăm elementele mediului natural.
Prin organizarea acestor expoziţii temporare am încercat să aducem un pic de
cunoaştere, dar şi de bucurie şi relaxare, în sufletele vizitatorilor noştri.

Nicolae ONEA
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STROS 2012

 *** ...Greci, evrei, ruși lipoveni, turci...Brăila. Reactivarea
memoriei culturale a orașului, editori: Hristian Camelia, Pricop
Ghena
 *** Armata română și societatea civilă. Studii și comunicări,
editori: Comandor dr. Marian Moșneagu, col.dr. Petrișor Florea,
dr. Cornel Țucă
 *** Comuna Turcoaia, Județul Tulcea. Restituiri și completări
monografice, editor Vasile S. Velea
 *** La storia di un ri-conoscimento: i rapporti tra l'Europa
Centro-Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all'Età
dei Lumi, editori Cristian Luca și Gianluca Masi
 *** Studii de istorie I, editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea
 *** Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraș, editori: Daniel Flaut,
Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv
 *** Un ales / Sărbătorirea D-lui Radu Portocală / 24 decembrie
1939, ediţie anastatică
 *** Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din
preistorie și Evul Mediu – Nucu – ”Fundu Peșterii”, județul
Buzău – Un monument des Carpates Orientales avec des
représentations de la préhistoire et du Moyen Âge – Nucu –
”Fundu Peșterii”, département de Buzău, coordonator: Valeriu
Sîrbu, editori: Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei
 ANALELE BRĂILEI, serie nouă, an XII, Nr. 12
 Ardeleanu, Constantin, Gurile Dunării – o problemă europeană /
Comerţ şi navigaţie la Dunarea de jos în surse contemporane
 Argeșul și Țara Românească între medieval și modern. Studii de
istorie și arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani
 Băncilă, Vasile, Opere XV / Aforisme şi para-aforisme (1), ediţie
îngrijită de Dora Mezdrea
 Cândea, Ionel; Croitoru, Costin, O bibliografie istorică a Brăilei,
seria „Contribuţii privind istoria oraşelor”, IX
 Cândea, Michaela Cristiana, Evoluția spațiilor verzi brăilene.
Grădini, parcuri, aliniamente stradale
 Cristocea, Spiridon, Oraşul Brăila în cartografia din anul 1838
 Croitoru, Costin, Galaţi. O bibliografie arheologică şi
numismatică, seria „Contribuţii privind istoria oraşelor”
 Dumitru, Săndel, Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc (I)
 Durand, Guillaume, Carpates et Danube / Une géographie
historique de la Roumanie, editor Cristina Spinei
 Geary, Patrick J., Writing History: Identity, Conflict and Memory
in the Middle Ages, în colaborare cu Editura Academiei Române
 Heredia, José Maria de; Rilke, Reiner Maria, Sonete, traducere de
Constantin Ottescu
 Iațcu, Ioan, Construcții religioase creștine în provincia Scythia.
Secolele IV-VI P. Chr.
 Ionescu, Nae, Opere IV, Cursuri de logică, 2, ediţie îngrijită de
Marin Diaconu şi Dora Mezdrea
 ISTROS, XVIII
 Journal of Wetlands Biodiversity – Nr. 2
 Lazăr, Mariana, „Spre folosul acestei sfinte case”. Constituirea şi
evoluţia domeniului Mănăstirii Cotroceni (secolele XVII-XIX)
 Maxim, Mihai, O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu
documente noi din arhive turceşti, vol. I, Perioada clsaică (14001600)
 Plămădeală, Mihai, Refugiul. Deznădejde şi speranţă
 Schmitt, Oliver Jens, Südosteuropa und die Adria im Späten
Mittelalter
 Zub, Alexandru, N. Iorga, Studii și note istoriografice

VITRINA CU CĂRŢI
Alexandru Zub: N. Iorga. Studii şi
note istoriografice
Cartea academicianului
Alexandru Zub reuneşte, în peste trei
sute de pagini, studii, eseuri, articole,
scrise de-a lungul timpului şi răsfirate
prin diverse publicaţii periodice, de
specialitate, sau culturale.
Rezultate din cercetări ale
arhivelor, din necesitatea unor sinteze
istorice, sau din preocuparea pentru
restituirile istorice şi culturale,
materialele care alcătuiesc substanţa
acestui volum se înscriu într-un
interval de cercetare impresionant:
1969-2008.
Studiile şi notele istoriografice
despre Nicolae Iorga, semnate de Alexandru Zub, oferă cititorului o
imagine foarte grăitoare despre „imensa desfăşurare intelectuală“ a
savantului de la Vălenii de Munte şi constituie, totodată, o sursă
excepţională, documentară, interpretativă şi bibliografică.
Autorul a păstrat articolele în forma iniţială, iar volumul urmează
cronologia apariţiei, a cărei rigoare nu este încălcată decât pe alocuri de
intenţia de a pune la dispoziţia cititorului şi o organizare tematică, în patru
secţiuni: Personalia/ Biographica, Paralele, analogii, Idei, teme,
conexiuni, Generalităţi, sinteze istorice.

„Analele Brăilei“, serie nouă, an
XII, nr. 12
Numărul pe 2012 al revistei
„Analele Brăilei“ adună în sumar, sub
şase secţiuni, semnături ale
specialiştilor de la Muzeul Brăilei, dar
şi ale colaboratorilor acestuia
(cercetători, profesori, istorici,
literaţi) de la instituţii de învăţământ
şi cultură, din ţară şi din străinătate.
Reluate în 2011, după modelul
interbelic, Conferinţele „Analelor
Brăilei“ s-au deschis cu prelegerea
profesorului universitar ieşean,
Nicolae Creţu, care, în cadrul ciclului
Literatura română între tradiţie şi
modernitate, a vorbit despre Tradiţie
deschisă şi modernitate substanţială.
Textul acestei conferințe, precum și cele ale conferințelor susținute de
Gabriel Dimisianu (Portret peste timp: D. P. Perpessicius), C. D. Zeletin
(Comemorarea a 40 de ani de la moartea lui D. P. Perpessicius),
Gheorghios Stasinakis (Opera și gândirea lui Nikos Kazantzakis; Panait
Istrati și Nikos Kazantzakis - povestea unei prietenii), Mihai Maxim
(Eminescu și limba turcă), Ștefan Cazimir (I. L. Caragiale, pedagog și
geometru), Elena Lazăr (Nikos Kazantzakis - 55 de ani de la moarte)
alcătuiesc prima secțiune a revistei.
În doua secțiune, Mihai Eminescu, semnează Valentin Coșereanu,
Cristina Chifane, Mihai Chirsanov, Marioara Novac, articole despre
biografia și publicistica eminesciană, sau despre traducerile din poezia lui
Mihai Eminescu.
Secțiunea Despre Brăila și neamul brăilenilor cuprinde materiale de
istorie, de istoria civilizației, amintiri despre locuri și oameni, studii
despre personalități care au descins din acest „neam de oameni”. Printre
semnatarii articolelor din această secțiune se numără: Radu Portocală,
Niculae Portocală, George Pântecan, Ionel Cândea, Maria Stoica, Viorel
Coman, Claudiu Brăileanu, Ioan Scurtu, Elena Ilie, Zamfir Bălan.
Ultimele două secțiuni – Varia și Cronici, recenzii – nuanțează
tematica numărului și aduc un plus de deschidere prin articole precum
Memoria vie a unui muzeograf vâlcean (Constantin Mănescu), Situația
albanezilor în deceniul premergător obținerii Independenței (Stoica
Lascu), Sfințirea Catedralei episcopale „Sfinții Împărați Constantin și
Elena” din Bălți (Radu Moțoc).
Zamfir BĂLAN
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RELAŢII
ISTORIE
PUBLICE
PROGRAMUL CULTURAL
„... GRECI, EVREI, RUŞI LIPOVENI, TURCI, ARMENI,
BULGARI... BRĂILA” – FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA
FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
Să încercăm să ne imaginăm puţin atmosfera din cetatea Brăilei, de
pe vremea când era kaza turcească. N-a mai rămas aproape nimic din acele
timpuri: câteva hrube, din păcate neamenajate, aproape necunoscute atât
turiştilor, cât şi brăilenilor, câteva mărturii arhitectonice la Biserica Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, din Piaţa Traian, rămase de pe vremea când aici
era un lăcaş de rugăciune turcesc, precum şi o casă de început de secol XIX,
cu sageac (o streaşină mult prelungită, din lemn şi cu un sistem special de
îmbinări), pe strada Orientului. Bunicii ne povestesc şi despre o linie de
pasageri Brăila – Constantinopol, la început de secol XX, o amintire
neverosimilă astăzi, dacă nu am găsi şi în cărţi mărturia acestui fapt care ne
demonstrează că, într-adevăr, a existat şi nu este doar o poveste. În colţuri
atent păstrate în sufletul nostru au rămas ceva amintiri legate de turcii Brăilei
din copilăria noastră: un fes colorat, nişte vorbe stâlcite, miros de covrigi
calzi, dulceaţa halviţei şi a sarailiilor şi gustul atât de râvnit de bragă, sau de
limonadă rece. Si totuşi, turci trăiesc şi astăzi la Brăila… dar nu prea ştim
mare lucru despre ei… şi-or fi păstrat tradiţiile şi obiceiurile, mai vorbesc
limba bunicilor, în casele lor se mai fac sarailiile de odinioară…? Doar ei ne
pot spune asta…
Acum mai bine de două decenii, pe străduţele din inima oraşului de
atunci, din preajma Catedralei Ortodoxe de Rit Vechi, de pe strada Nicolae
Grigorescu, în fiecare duminică asistam la un adevărat spectacol al străzii:
treceau către biserică lipovencele, îmbrăcate cu costume din materiale
înflorate, pline de culoare, cu fuste creţe, cu părul strâns în basmale, cu un
accent specific în vorbire, însoţite de bărbaţii lor, cu bărbi lungi, încinşi la
mijloc cu un fel de brâu cu ciucuri… „Spectacolul” încă s-a păstrat în
cartierul Pisc al Brăilei de astăzi, duminicile şi de sărbători… Este dovada
cea mai vie a unei credinţe păstrate cu sfinţenie şi a unui spirit de conservare a
tradiţiilor, dificil de înţeles pentru cei mai mulţi dintre noi. De vină sunt poate
cărţile bisericeşti şi icoanele vechi, pe care le-au adus străbunicii lor din
stepele Rusiei, sau poate cântecele cântate la harmoşcă şi dansurile care le
înveselesc sărbătorile, ori poate nişte reguli morale însuşite din familie, pe
care nu le cunoaştem… doar ei ni le pot împărtăşi… La Brăila încă se
sărbătoresc Crăciunul şi Anul Nou după Calendarul Iulian, cu tradiţii,
obiceiuri şi bucate, doar de ei ştiute… Marangozi şi pescari adevăraţi or mai
trăi la Brăila…? Când spui lipovean, gândul îţi fuge fără să vrei la Dunăre, la
lotcile de odinioară, la plasele de pescuit şi la peşte… La Brăila, Balta are
încă peşte… Şi ce bună ar fi acum o ciorbă lipovenească…
Despre greci am mai scris… este greu să nu-i pomeneşti des, atâta
vreme cât cele mai frumoase clădiri din Brăila sunt construite de ei…
Biserica Greacă, Teatrul „Maria Filotti”, odinioară „Rallys”, Casa
Embiricos, astăzi Centrul Cultural „Nicăpetre”… Armatorii, comercianţii de
odinioară, proprietarii morilor Violatos şi Lykiardopol, primarul Radu
Portocală, dar şi proprietari ai unor afaceri mai mici, precum cofetarul
Papacanaris, au rămas în memoria brăilenilor, datorită notorietăţii afacerilor
lor, a clădirilor din Centrul Istoric pe care le-au construit, a realizărilor lor în
plan edilitar, sau pentru gesturile lor filantropice. Grecii au oferit Brăilei şi
personalităţi de renume precum scriitorul Panait Istrati (născut din mamă
româncă şi tată chefalonit), poetul Andreas Embiricos sau compozitorul
Iannis Xenakis şi lista poate continua… Grecii ne-au împărtăşit, în 2009,
poveştile lor de viaţă, zugrăvite în volumul „Un grec, doi greci, trei greci…
Brăila” (care poate fi citit şi on-line aici:
http://www.muzeulbrailei.ro/images/docs/Volum_Greci.pdf), dar sigur au
rămas şi multe nepovestite… Cert este că grecii de astăzi încă vorbesc limba
greacă, au păstrat multe obiceiuri şi tradiţii de la bunici… încă se prepară
Vasilopita de Anul Nou şi Magiritsa de Paşte, gătesc scordalea şi baclavale,
ca odinioară şi… ştim sigur că încă sparg farfurii la petreceri… Şi, apropo de
asta, am remarcat, vorbind cu mai multe doamne românce şi de altă etnie,
aceeaşi nostalgie după nişte vremuri de demult: „ah, şi ce baluri erau la
Şcoala Greacă…”
În septembrie, evreii din Brăila au sărbătorit Anul Nou… Am aflat
întâmplător… Care sunt obiceiurile lor de Anul Nou, la început de
septembrie… nu ştim… un An Nou fără Moş Crăciun, fără cozonac, fără brad
şi fără zăpadă… un An Nou altfel, conform tradiţiilor păstrate de la părinţii şi
bunicii lor… tradiţii pe care nu le cunoaştem… În anul care a trecut, i-am
vizitat, la Templul Coral, de Purim şi de Hanuka, alte sărbători evreieşti…
Pentru noi, cei de altă credinţă… a fost doar un spectacol frumos, am ascultat
Hava Nagila şi alte cântece vesele, am văzut obiceiuri pe care nu le
înţelegem, am mâncat bucate pe care nu ştim cum le prepară, am auzit poveşti
despre alte vremuri, când Brăila era plină de evrei, cu bărbi şi kippa pe
creştet, când la Brăila erau şcoli şi multe ziare evreieşti, 9 lăcaşe de cult
funcţionale, conform documentelor vremii, iar pe Regala, strada comercială
a oraşului, şi în aria dintre străzile Petru Maior şi Al. I. Cuza, dar şi în alte
zone ale oraşului, se vedeau la tot pasul prăvălii, ceasornicării, bijuterii,

ateliere meşteşugăreşti cu firme evreieşti. Educaţi şi buni comercianţi, evreii
au făcut averi la Brăila şi au dat oraşului şi o listă lungă de oameni de cultură,
cu care ne mândrim astăzi: un Mihail Sebastian, un Max Herman Maxy vor
face mereu cinste Brăilei… Ce s-a păstrat din strălucirea de odinioară? Sigur
multe amintiri…pe care am încercat să le aflăm…
Aceasta a fost şi este încă Brăila, un amalgam de culturi. I-am amintit
pe turci, ruşi lipoveni, greci, evrei, dar au trăit şi trăiesc încă aici şi armeni,
bulgari, italieni, rromi, maghiari, germani, ucraineni etc. Fie că au fost
bogaţi, ori şi-au câştigat existenţa modest, prin portul Brăilei, prin mici
ateliere sau prăvălii, trecerea acestor oameni prin Brăila a marcat
dezvoltarea, spiritul şi farmecul oraşului cosmopolit.
Am încercat să vă introducem în atmosfera proiectului nostru, cu
speranţa că vă „atingem” puţin sufletul şi vă trezim nostalgii pentru nişte ani
din copilărie, sau din tinereţe şi, mai mult, cu intenţia de a vă stârni
curiozitatea de a afla mai multe despre Brăila multietnică.
***
Programul cultural „…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 a fost finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul sesiunii II/2012, aria
tematică: „Activităţi muzeale”, cu suma nerambursabilă de 60.397 RON.
S-au adăugat, pe parcurs, la lista de colaboratori şi: Comunitatea Armeană
Brăila, Comunitatea Bulgară Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România şi Institutul Cultural Român Tel Aviv şi astfel s-a ajuns la „…greci,
evrei, ruşi lipoveni, turci, armeni, bulgari… Brăila. Reactivarea
memoriei culturale a oraşului”.
Trebuie precizat şi că a fost o continuare a programului cultural „Un
grec, doi greci, trei greci... Brăila. Reactivarea Memoriei Culturale A
Oraşului Brăila. Cazul
Comunităţii Greceşti” - derulat
în anul 2009 de Muzeul Brăilei,
în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Brăila şi Comunitatea
Elenă Brăila, cu sprijinul
Administraţiei Fondului
Cultural Naţional şi a doi
sponsori: domnul
Konstantinos Tsoukalidis,
preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie ElenoRomâne - sponsor principal din
Atena (Grecia) şi domnul
Karafyllidis Athanassios sponsor din Berlin (Germania)
– program care a avut ca
principal rezultat înfiinţarea
Centrului Diversităţii
Culturale al Muzeului Brăilei.
Programul cultural
propus anul acesta a antrenat
persoane cu etnii, credinţe
religioase diferite şi, mai ales,
vârste diferite, într-o cercetare
privind diversitatea culturală a
oraşului, dar şi valorificarea şi
interpretarea imaginii,
branding de oraş şi tehnici
multimedia de promovare.
Scopul acestui demers este
salvarea memoriei şi
patrimoniului multicultural al
oraşului şi fructificarea
rezultatelor în scopuri
culturale, turistice,
educaţionale şi promoţionale.
În cadrul acestui
program s-au realizat: 6 baze
de date cu un bogat conţinut
textual, imagistic şi audiovideo (greci, evrei, ruşi
lipoveni, turci, armeni,
bulgari); 2 hărţi virtuale (în
limbile română şi engleză) cu
elemente arhitecturale care
prezintă contribuţia culturală şi
Camelia HRISTIAN (continuare în pag. 19)
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istorică a celor şase comunităţi etnice la
dezvoltarea oraşului Brăila; un DVD cu filme
documentare care prezintă moştenirea culturală a
Brăilei multietnice; o expoziţie (cu obiecte din
colecţiile Muzeului Brăilei şi din colecţii ale
comunităţilor etnice şi ale familiilor membre ale
acestor comunităţi) şi o fotoexpoziţie „Brăila
multietnică” pe sistem banner-up, ce vor putea fi
i t i n e r a t e p e v i i t o r, i n c l u s i v î n s p a ţ i i
neconvenţionale; un website al Centrului
Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei, o serie
de materiale de promovare a judeţului şi un volum
„…greci, evrei, ruşi lipoveni, turci… Brăila” care
include, alături de articole scrise de cercetători, şi
o parte dintre răspunsurile obţinute – (într-un timp
foarte scurt) la patru interviuri scrise, foarte ample
şi pe alocuri incomode – mărturii despre viaţa de
familie şi viaţa comunitară, care încearcă să
completeze prin fapte, fotografii, documente sau
doar prin autentic, emoţii, culoare imaginea de
demult şi de acum a Brăilei multietnice (volumul
poate fi citit şi online aici:
http://www.muzeulbrailei.ro/images/docs/Volumu
l_Greci_Evrei_RusiLipoveni_Turci_Braila.pdf ).
Proiectul a inclus şi acţiuni cu o puternică
componentă educaţională, de stimulare a
creativităţii şi de atragere a publicului tânăr către
patrimoniul multicultural, respectiv un concurs
„Descoperă Brăila multietnică”, cu două secţiuni
„Cercetare” şi „Promovare”, adresat tinerilor cu
vârsta până în 25 ani (cu premii în bani, finanţate
de Administraţia Fondului Cultural Naţional,
precum şi cărţi de la Editura „Istros” a Muzeului
Brăilei) - organizat cu scopul promovării
patrimoniului multicultural al judeţului Brăila.
Cu ajutorul tinerilor voluntari s-a realizat o bază
de date cu materiale educaţionale pentru copii şi
tineri, care a intrat în mediateca Centrului
Diversităţii Culturale. La concurs au participat 23
de echipe de tineri. Cea mai bună dintre lucrările
de la secţiunea „Cercetare” a fost publicată în
volum, posterele de la secţiunea „Promovare” au
fost tipărite, iar o parte din celelalte lucrări
urmează să fie publicate on-line pe website-ul
Centrului Diversităţii Culturale.
***
Mulţumim tuturor celor care au avut
r ă b d a r e a
ş i
b u n ă v o i n ţ a
să-şi deschidă sufletele şi să ne împărtăşească
informaţii despre cultura şi viaţa comunitară,
fotografii de familie, documente, precum şi
experienţe de viaţă, fericite sau mai puţin fericite:

fam. Abdurahman Ürfet (Brăila), fam.
Abduraman Eden (Brăila), fam. Abramovici Ella
(Brăila), fam. Agajamian Marian (Brăila), fam.
Alamano Miltiade (Brăila), fam. Andreescu Irina
(SUA), fam. Aninos Orea (Atena), fam. Ball Frida
(Israel), fam. Bariz Dorina (Brăila), fam.
Bernstein Amelia (Brăila), fam. Cornfeld Estera
(Brăila), fam. Cuţov Paul (Brăila), fam. David
Segal Iancu (Brăila), fam. Drafta Maria (Brăila),
fam. Feraru Mihai (Brăila), fam. Filip Macri
Liliana Brânduşa (Bucureşti), fam. Goldstein
Suchar (Galaţi), fam. Iliescu Marina-Ruxandra
(Bucureşti), fam. Isac Teodor (Brăila), fam.
Ivlampie Ivan (Galaţi), fam. Kaloxilos Moraru
Elena Salomeea (Brăila), fam. Koffler Marcela
(Brăila), fam. Lazăr Raissa (Brăila), fam. Lutmar
Avram (Brăila), fam. M. A. (Brăila), fam. Macri
Veronica (Brăila), fam. Maliş Ioan (Brăila), fam.
Mauthner-Steriadi Amy Adriana Florina
(Germania), fam. Moreanu (Vathis) Filip (Brăila),
fam. Nedelcuţ Florin (Brăila), fam. O. A. (Brăila),
fam. Oberman Silo (Brăila), fam. Oprea Androne
(Brăila), fam. Osman Cornelia (Brăila), fam.
Profeta Iosif (Bucureşti), fam. Prusac Neftodi
(Brăila), fam. R. Lucian (Bucureşti), fam. Rustem
Inginur (Bucureşti), fam. Sava Ana (Brăila), fam.
Schileru Michaela (Toronto), fam. Schreiber

Albert (Bucureşti), fam. Schreiber Carina
(Bucureşti), fam. Sedlmayr Sanda-Carmen
(Germania), fam. Semergiu Gabriel Miron
(Brăila), fam. Smaznov Evdochia (Brăila), fam.
Suvac Aurel (Brăila), fam. Svoronos Stelian
(Atena), fam. Ştefan Paul (Brăila), fam. Tartaris
Dumitru (Brăila), fam. Teodosiade George
(Brăila), fam. Vallianatou Marianna (Atena), fam.
Vartan (Brăila), fam. Weiss Solomon (Brăila),
fam. Zarife Zodila (Brăila). Am adăugat toate
aceste mărturii, în bazele de date ale Centrului
Diversităţii Culturale, alături de cele primite, în
2009, de la: fam. Andreescu Jana (Galaţi), fam.
Bartaloş Lidia (Brăila), fam. Băjenică Eli
(Brăila), fam. Bonicioli Cleopatra (Brăila), fam.
Caravia Haralambie (Bucureşti), fam. Cochino
Vasile (Brăila), fam. Diamandi Maria (Brăila),
fam. Dimofte Lidia Maria (Bucureşti), fam.
Dumitriu Nicolae (Brăila), fam. Dumitru Aspasia
(Brăila), fam. Exarhu Marius (Brăila), fam.
Fotiadis Adriana (Wellington - Noua Zeelandă),
fam. Ganea Maria (Brăila), fam. Guleamachis
Adrian (Brăila), fam. Gavaz-Nicolae Florentina
Octavia (Brăila), fam. Haraga Elefteria (Brăila),
fam. Irimia Amalia (Brăila), fam. Ispir (Caligas)

Reghina (Brăila), fam. Ion Ana-Maria
(Bucureşti), fam. Karafyllidis Athanassios
(Berlin – Germania), fam. Lichiardopol Corina
(Craiova), fam. Mandas Constantinos (Brăila),
fam. Mihăilescu Elena (Bucureşti), fam. Mija
Nicoleta (Brăila), fam. Muşat Florentina-Cristina
(Brăila), fam. Nicolae Panait (Brăila), fam. Pana
Ştefan Panait (Stuttgart - Germania), fam. Papas
Artemiza Carmen (Brăila), fam. Paraschiv
Caliopi (Brăila), fam. Pieratos Anisia (Brăila),
fam. dr. Poenaru Constantin (Brăila), fam.
Portocală Radu (Paris - Franţa), fam. Raftopol
Stelian (Brăila), fam. Samaras Neculai (Brăila),
fam. Saridache Marica (Brăila), fam. Saridache
Nicolae (Brăila), fam. Spiridon Nicolas (Brăila),
fam. Stefanidis Constantin (Brăila), fam. Stroe
Antonette Rodica (Brăila), fam. Stroe Elena
(Brăila), fam. Teodorescu Victoria (Brăila), fam.
Theodoru Maria-Denise (Bucureşti), fam.
Turculeţ Dumitra (Brăila), fam. Ţigaridis Panait
(Brăila), fam. Vertoudakis (Caridi) Alexandra
(Australia), fam. Vâlcu Silvia (Brăila), fam. V. A.
(Detroit - S.U.A.).
Mulţumim echipei de proiect: prof. univ.
dr. Ionel Cândea - manager de proiect, Camelia
Hristian – asistent de proiect, Ghena Pricop –
expert patrimoniu cultural, Gabriela Cloşcă expert patrimoniu cultural, Smaznov Evdochia –
documentarist, Gabriel Stoica – producător film şi
operator video, Cătălin Ilinca – grafician hartă şi
fotoexpoziţie, dr. Zamfir Bălan - expert
patrimoniu cultural, Rozalia Pîrlitu –
tehnoredactor, Angheluşa Cârciumaru responsabil financiar, Diana Coşarcă - PR
asistent, Livia Sîrbu – traducător engleză,
Roberto Tănăsache – webdesigner, Marian
Ghiveci – operator foto, Haralambie Caravia,
David Iancu Segal, Jipa Rubanov Fedosia, Zarife
Zodila - reprezentanţi din partea partenerilor.
Mulţumim pentru sprijinul acordat:
domnului Haralambie Caravia - preşedintele
Comunităţii Elene Brăila, doamnei Maria Ganea
– vicepreşedinte al Comunităţii Elene Brăila,
domnului Nicolae Saridache - fost preşedinte al
Comunităţii Elene Brăila, domnului dr.
Constantin Poenaru, domnului Dragoş Gabriel
Zisopol - preşedintele Uniunii Elene din
România, doamnei Elena Lazăr - directoarea
Editurii „Omonia” Bucureşti, doamnei Marianna
Valiannatou - preşedinta Asociaţiei Grecilor

Originari din România de la Atena (Grecia),
domnului Constantin Stefanidis – membru al
Comunităţii Elene Brăila, Grupului “Parnassos”
al Comunităţii Elene Brăila, domnului David
Iancu Segal - preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti – Comunitatea Brăila,
domnului Suchar Goldstein – oficiant de cult,
Templul Coral Brăila, doamnei Janina Ilie project manager la Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România, domnului Dan B. Krizbai
- director adjunct al Institutului Cultural Român
Tel Aviv (Israel), domnului Ilie Zan – psiholog,
domnului Arie Schwartz - Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România, doamnei
(continuare în pag. 20)
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Fedosia Jipa Rubanov - preşedinta Comunităţii Ruşilor Lipoveni din
România, Brăila, domnului Ivan Ivlampie - decanul Facultăţii de Istorie,
Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi,
domnului Ioan Maliş - manager al societăţii “Il Vulture Exim SRL” Brăila,
domnului Miron Ignat - preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni din
România, fam. Paraschiva şi Ionel Budur, fam. Nastasia şi Androne Oprea,
fam. Evdochia şi Vlad Smaznov, fam. Anica şi Simion Petrof, fam. Nadia
Isac, fam. Olga Negoescu, fam. Ana Sava, fam. Galina Florea, fam. Aniuta
Prastinov, fam. Domnica Barisov, fam. Ana Oprea, fam. Vasilica Petrov,
fam. Ileana Cuzmin, fam. Paşa Neculai, fam. Paşa Procop, fam. Ciprian
Petre, fam. Simion Pavel, fam. Andrei Oprea, fam. Andrianov Gheorghe,
fam. Gheorghe Isac, fam. Dănilă Lazăr, ansamblurilor "Tihii Dunai" şi
"Dunaiskie Rozî" ale Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila,
doamnei Zarife Zodila - preşedinta Uniunii Democrate Turce din
România – Filiala Brăila, doamnei Cornelia Osman - secretar al Uniunii
Democrate Turce din România – Filiala Brăila, doamnei Inginur Rustem prim secretar al Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile
Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei, doamnei Zoia Maria
Lucia Vulpoi - membru simpatizant al Uniunii Democrate Turce din
România – Filiala Brăila, domnului Marian Agajamian - preşedintele
Comunităţii Armene Brăila, familiei Vartan, preotului Avedis Mandalian şi
familiei Robert Bagdasar - pentru permisiunea de a filma un eveniment de
familie oficiat la Biserica Armeană Brăila, domnului Mihai Stepan
Cazazian - redactor şef al revistei „Ararat” a Uniunii Armenilor din
România, domnului Mircea Maximilian Tivadar – vicepreşedintele
Uniunii Armenilor din România - filiala Cluj Napoca, director cultural al
Asociaţiei Muzeului Armean, doamnei Arsaluis Sarchisian Gurău secretar cultural al Uniunii Armenilor din România - filiala Constanţa,
doamnei Maria Gancev - preşedinta Comunităţii Bulgare Brăila, doamnei
Anastasia Andriev - vicepreşedinte al Comunităţii Bulgare Brăila,
coordonator al grupului vocal „Borianka”, doamnelor profesoare Ioana
Ganciarov, Adriana Grigorescu, Livia Elena Bonarov, Paula Olşanschi membre ale Comunităţii Bulgare Brăila, domnului Dragoş Neamu preşedintele Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, domnului Adrian
Simion – inspector şcolar şi doamnei Alina-Mirela Vlad – inspector şcolar,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, firmei „Open Web Design” Brăila,
colegilor Marica Saridache, Mariana Vernescu, Alexandru Cloşcă şi Vasile
Mocanu de la Muzeul Brăilei, firmelor „Panimis” Brăila, „Maxi Sign”
Brăila şi Tipografiei „Paper Print Invest” Brăila.
Mulţumim tinerilor voluntari, participanţi la concursul
„Descoperă Brăila multietnică” şi profesorilor care i-au coordonat:
Constantin Cristian (masterand la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi,
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie) - premiul I, Andreea Zotinca şi

Mariana Pandrea (Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”
Brăila) - premiul I, Sebastian Gîdei (Colegiul Naţional „Gheorghe
Munteanu Murgoci” Brăila) - premiul II, Gagu Antonia şi Marinescu
Andreea (Şcoala cu Clasele I-VIII „Ion Creangă” Brăila) / prof.
îndrumători Angela Olaru şi Petrica Plopeanu - premiul II, Anastase Paula
şi Apetri Raluca (Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila) / prof.
îndrumător Ana Maria Zlăvog - premiul III, Lavinia Minodora Băluţă
(Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila) / prof. îndrumător Ana
Maria Zlăvog - premiul III, Iuliana Sacolic (Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga” Brăila) / prof. îndrumător Jipa Fedosia Rubanov, Dascălu Andreea
şi Ilie Florentina (Şcoala Generală „Vlaicu Vodă” Brăila) / prof.
îndrumător Alina Preda, Eda Zarife Nistoroi (Universitatea Politehnică din
Bucureşti, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul
afacerilor) şi Fatme Ramona Nistoroi (USAMV Bucureşti, Facultatea de
Horticultură), Neculai Emilia (Universitatea Politehnică Bucureşti,
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) şi
Mangiurea Cătălina (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere şi
Facultatea de Geografie), Daniela Cristina Davidov (Colegiul Naţional
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„Nicolae Bălcescu” Brăila) / prof. îndrumător Ana Maria Zlăvog, Ganea
Iolanda-Veronica şi Otti Laura - Mădălina (Colegiul Naţional „Gheorghe
Munteanu Murgoci” Brăila) / prof. îndrumător dr. Elena Emilia Lica,
Luciana Lăpuşneanu (Şcoala Generală „Ion Creangă” Brăila) / prof.
îndrumător Angela Olaru, Bulgaru Diana Maria (Şcoala „Ion Creangă”
Brăila) / prof. îndrumător Angela Olaru, Ilie Alexandru-Cătălin şi Radu
Alexandru (Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila) / prof. îndrumători:
Petrica Plopeanu şi Adelina Gagu, Iancu Georgiana Miruna (Liceul de Artă
„Hariclea Darcleé” Brăila) / prof. îndrumător Valentina Iancu, Deaconu
Andreea Carina (Şcoala cu Clasele I-VIII „Mihu Dragomir" Brăila) / prof.
îndrumător Valentina Durbacă, Teodorescu Ana Maria (Colegiul Naţional
„Nicolae Bălcescu” Brăila) / prof. îndrumător Ana Maria Zlăvog, Năstase
Laura Petronela şi Stamate Laurenţiu George (Colegiul Naţional
„Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila) / prof. îndrumător Valentin
Petrescu, Vişan Raluca Marieta (Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”
Brăila) / prof. îndrumător Ana Maria Zlăvog, Dănilă Lorena Călina
(Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila) / prof. îndrumător Corina
Pavel, Gherghiceanu Alexandra Mădălina (Colegiul Naţional „Nicolae
Bălcescu” Brăila) / prof. îndrumător Ana Maria Zlăvog, Suliman Selati şi
Idriz Serkan (Şcoala Gimnazială Tichileşti Penitenciar) / prof. îndrumători
Cristina Moraru şi Luminiţa Cociaş.
Mulţumim pentru sprijinul acordat pentru promovarea
programului cultural (57 de apariţii, până în acest moment, în presă şi pe
portaluri): posturilor Radio România Cultural şi Radio România
Internaţional, Institutului Cultural Român Tel Aviv, Biroului de presă al
Republicii Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti, Institutului de
Memorie Culturală CIMEC Bucureşti, Portalului România-Israel,
agenţiilor de presă AGERPRES şi AŞII ROMÂNI pentru România şi
diaspora, publicaţiilor „Cotidianul” Bucureşti, „Brăila Chirei”, „Arcaşu'
de Brăila”, „Obiectiv. Vocea Brăilei”, „Viaţa Brăilei”, „Viaţa Liberă”
Galaţi, „Flacăra Iaşiului”, „Jurnalul Săptămânii” Israel, „Info Est”,
Portalului Naţional de Administraţie Publică, TV Galaţi Brăila, precum şi
tuturor bloggerilor care au preluat informaţia de pe contul de Facebook al
Muzeului Brăilei.
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VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2012
· Website-ul www.muzeulbrailei.ro a avut în anul 2012 - conform
programului de monitorizare trafic Google Analytics: 76.810 pagini vizitate,
16.407 vizite, din care 10.738 vizitatori unici din: România - din Brăila,
Bucureşti şi alte 40 judeţe: Galaţi, Buzău, Timiş, Iaşi, Dolj, Constanţa, Cluj,
Braşov, Arad, Prahova, Vrancea, Sibiu, Argeş,
Suceava, Bacău, Caraş-Severin, Bihor, Mureş,
Alba, Tulcea, Dâmboviţa, neprecizat,
Botoşani, Vaslui, Maramureş, Neamţ,
Ialomiţa, Satu Mare, Vâlcea, Gorj, Hunedoara,
Călăraşi, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi,
Teleorman, Covasna, Olt, Harghita, Sălaj,
Giurgiu plus alte 63 ţări: Republica Moldova,
SUA, Franţa, Germania, Europa (neprecizat), Italia, Grecia, Spania, Marea
Britanie, Canada, Bulgaria, Ungaria, Belgia, Rusia, Ucraina, Austria, Cehia,
Olanda, Polonia, Israel, China, Brazilia, Turcia, Filipine, Australia, Elveţia,
Japonia, Norvegia, Serbia, Cipru, Chile, Luxemburg, Suedia, Belarus,
Finlanda, India, Slovacia, Vietnam, Irlanda, Lituania, Danemarca, Portugalia,
Algeria, Croaţia, Indonezia, Iran, Nigeria, Tunisia, Africa de Sud, Argentina,
Cote d'Ivoire, Malaezia, Afganistan, Bangladesh, Burkina Faso, Estonia, Egipt,
Georgia, Hong Kong, Letonia, Muntenegru, Mexic, Pakistan.
· Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut în anul
2012 - conform programului de monitorizare eXTReMe Tracking: 1815
pagini vizitate de 817 vizitatori unici din România, SUA, Grecia, Franţa,
Germania, Italia, Spania, Europa (neprecizat), Canada, Federaţia Rusă,
Republica Moldova, Bulgaria, Australia, Israel, Cehia, Japonia, Spania, Marea
Britanie, Elveţia, Norvegia, Emiratele Arabe, Liechtenstein, Federaţia Rusă,
Israel, Finlanda, Ungaria, Austria.
· Contul „Muzeul Brăilei” pe reţeaua de socializare Facebook are deja 5000
de prieteni (limita maximă admisă) şi 338 suscribers din: România, Grecia,
Italia, Marea Britanie, Canada, SUA, Israel, Germania, Franţa, Spania,
Republica Moldova, Turcia etc. În 2012 au fost postate pe Facebook: 3581
fotografii din arhiva Muzeului Brăilei, 68 filmări de la evenimente, 88
filme documentare, sute de texte, 155 link-uri către website-uri şi Youtube.
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!
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