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Prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
Managerul Muzeului Brăilei „Carol I”

Membru corespondent al Academiei Române

 Momentul Brăila 652 corespunde cu cel de Al 

Treilea an al Centenarului Marii Uniri.

 Am spus lucrul acesta și îl repet aici, în revista 

sinteză a Muzeului Brăilei „Carol I”. Pentru românii de 

astăzi Centenarul Marii Uniri înseamnă, sau ar trebui să 

însemne, Centenarul evenimentelor esențiale parcurse 

între 2018-2022, adică:

 1) Centenarul Actului de la Alba Iulia al Unirii 

Transilvaniei cu Regatul României – 1918-2018;

 2) Centenarul Recunoașterii Marii Uniri prin 

Tratatul de la Versailles 1919-2019, inclusiv operațiunile 

Armatei române în Ungaria contra revoluției bolșevice a 

lui Bela Kun;

 3)  Centenarul Recunoașterii Marii Uniri prin 

Tratatul de la Trianon – 1920-2020;

 4) Centenarul regelui Mihai I – 1921- 2021;

 5) Centenarul Actului Încoronării de la Alba Iulia 

1922 – 15 octombrie 2022.

 Din această perspectivă Muzeul Brăilei „Carol I” 

a contribuit la Momentul 2018 – socotit a reprezenta 

plenar Marea Unire – cu participarea la un eveniment 

istoric – sfințirea bisericii Mănăstirii Măxineni, ctitorită 

de Matei Basarab și Elina Doamna în 1636 și ajunsă în 

ruină în timpul Războiului de Întregire – iarna anului 

1917.

 Faptul s-a petrecut la 25 septembrie 2018, în 

prezența și cu lucrarea Prea Fericitului Părinte Patriarh 

Daniel, însoțit de un sobor de înalți ierarhi ai Bisericii 

Noastre Strămoșești.

 Cercetată arheologic și istoric între 1976-1991, de 

specialiști de la Muzeul Brăilei „Carol I”, ea a fost apoi 

restaurată de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul 

Județean Brăila și Ministerul Culturii. A fost cel mai 

important dar pentru România în primul An Centenar, 

oferit de Brăila țării.

 În anul 2019 putem arăta un fapt în bună măsură 

asemănător.

 În centrul istoric al Brăilei, după un sfert de veac 

de cercetări arheologice și istorice, după lucrări de 

consolidare - restaurare, inclusiv pictura etc., a fost 

resfințită la 9 iunie biserica cu hramul Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavril, de către Înalt Prea Sfinția Sa Casian, 

Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de 

preoți.

 Iată un eveniment cultural spiritual cu o 

semnificație deosebită, dată fiind istoria atât de specială a 

Brăilei în raport cu istoria națională. Despărțită pentru 

aproape trei veacuri din trupul Țării Românești (1538-

1828), Brăila a suportat calvarul înstrăinării, revenind 

apoi în spațiul politic și economic românesc.

 Câteva concluzii istorice, bazate pe cercetarea 

arheologică sunt publicate de Ziua Municipiului Brăila – 

20 ianuarie 2020 – de semnatarul acestor rânduri. Ele 

relevă tocmai contribuția noastră la cunoașterea istoriei 

monumentului restaurat și resfințit în 9 iunie 2019, dar și 

a istoriei orașului Brăila, vechi și important loc de comerț 

în sud-estul Europei. 

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

SPRIJINITOR AL CULTURII PRIN CULT
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În 2019, manifestările cultural-artistice ale 
secției „Memoriale” au debutat la Casa Memorială 
„D. P. Perpessicius” cu expoziția Un poet printre 
poeți. Mihai Eminescu, dedicată, deopotrivă, 
poetului emblemă al culturii române și Zilei 

Culturii Române. Concepută și realizată de Elena 
Ilie (pregătirea pieselor pentru expunere și etalare a 
fost făcută de Enuța Năstase și Ionelia Țaruhidis), 
Expoziția a reliefat locul și rolul lui Mihai 
Eminescu în cultura națională. Edițiile Eminescu,  
prezente în expoziție, cărțile cu dedicații, 
ilustrațiile și piesele de ambient, toate din colecțiile 
secției „Memoriale”, au conturat imaginea culturii 
românești, în epocă, a lui Mihai Eminescu și a 
magistralului editor al operei eminesciene, 
Perpessicius. 

Vernisajul expoziției a fost urmat de o întâlnire 
cultural-artistică, la care au participat elevi ai 
Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” (clasa a 
VII-a A, îndrumător prof. Carmen Lăcrămioara 
Aldea). Elevii au recitat versuri din opera 
eminesciană și au prezentat eseuri dedicate 
poetului Mihai Eminescu. În finalul întâlnirii, avut 
loc o dezbatere privind viața și opera lui Mihai 
Eminescu și semnificația zilei de 15 ianuarie 
pentru cultura română. Coordonatorul 
evenimentului, Elena Ilie, șefa secției 
„Memoriale”.

O oră mai târziu, la sediul Muzeului Brăilei 

„Carol I”, au fost vernisate alte două expoziții: 
Secvențe eminesciene în arhiva MNLR (Muzeul 
Național al Literaturii Române) București și 
Creangă, Bojdeuca, Eminescu. Istoria centenară a 
unui palat țărănesc, aceasta din urmă aparținând 

Muzeului Național al Literaturii Române din Iași. 
La eveniment, au fost oaspeți Eugenia Oprescu, 
șefa secției „Patrimoniu”, și Mihaela Stanciu, 
muzeograf, de la MNLR București. Programul 
expozițional a fost pregătit și coordonat de dr. 
Zamfir Bălan, cercetător științific.

Seria evenimentelor a continuat cu prelegerea 

„Unirea-i visul meu de fier” (M. Eminescu), 
susținută de dr. Viorel Mortu, cercetător științific.

În luna martie, la Casa Memorială „D. P. 
Perpessicius”, s-au derulat două evenimente 
importante. Primul dintre acestea a fost închinat 
femeii, văzută ca mamă, soție, iubită, colegă, 
prietenă… Expoziția Ce bine că ești! a reunit două 
perspective: una realizată prin intermediul 
fotografiilor și cărților poștale vechi, însoțite de 
documente și piese de ambient, circumscrise 

tematicii „ipostaze ale femeii”, și o a doua, 
alcătuită din portrete ale mamei realizate de elevi. 
Au colaborat, pentru reușita evenimentului: Școala 
Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Brăila, clasa a III-
a A (prof. învățământ primar Ioana Butoi) și 
Valerică Butoi, colecționar. Micii prieteni ai 
muzeului au prezentat, sub forma unor compuneri, 
gânduri despre mamă, au interpretat cântece și au 
rostit versuri închinate mamei. Coordonatorul 
activității, Elena Ilie.

Al doilea eveniment a fost Sesiunea de 
comunicări științifice, cu genericul Pluralitatea 
creației perpessiciene ajunsă la ediția a VIII-a. 
Participanți, elevi al Liceului Pedagogic „D. P. 
Perpessicius”, îndrumați de prof. Carmen 
Lăcrămioara-Aldea. Lucrările s-au remarcat prin 
originalitate, acuratețe și exigență în abordarea 
temei. Invitat la manifestare, dr. Viorel Coman. 
Coordonatorul activității și moderatorul sesiunii de 

comunicări științifice, Elena Ilie.
În fiecare an, pe 5 aprilie, pragul Casei 

memoriale „Fănuș Neagu” este trecut de elevi ai 
mai multor școli din județ: Școala Gimnazială 
„Fănuș Neagu” și Liceul cu Program Sportiv, din 
Brăila, Școala Gimnazială Gemenele, Școala 
Gimnazială Șuțești și Școala Profesională „Emil 

Drăgan” din Grădiștea. Copiii și profesorii au crea 
un  program inedit de activități cu ocazia 
sărbătoririi zilei de naștere a scriitorului.  Acestora 
s-a alăturat  poetul Nicolae Matei.

Între 14 și 16 aprilie 2019, s-a derulat, la 
București și la Brăila, colocviul „Panait Istrati” în 
cadrul unei călătorii de studii în România, cu 
genericul „Pe urmele lui Panait Istrati”, a 

Asociației „Les Amis des Panait Istrati”. Colocviul 
a fost găzduit de cei doi co-organizatori: Muzeul 
Național al Literaturii Române București (14 
aprilie) și Muzeul Brăilei „Carol I”  – Casa 
memorială „Panait Istrati” (16 aprilie) și a reunit 

istorici și critici literari, iubitori ai literaturii lui 
Panait Istrati, din Franța, Austria și România. 

 SESIUNI DE COMUNICĂRI, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE, LANSĂRI DE CARTE



MEMORIALE

CRONICA EVENIMENTELOR •  • CRONICA EVENIMENTELORCRONICA EVENIMENTELOR

3

BRĂILA 652Număr unic • 20 ianuarie 2020

Tematica lucrărilor prezentate la cele două etape 
ale colocviului a reflectat, pe de o parte, 
diversitatea direcțiilor de cercetare inspirate de 
opera istratiană, iar pe de alta resursele mereu 
generoase ale acesteia. Coordonatorii 
evenimentului: Zamfir Bălan și Christian Delrue.

Tot pe 16 aprilie, la Colegiul Național 
„Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, s-a 
desfășurat Sesiunea de comunicări ale elevilor de 
la liceele „Gh.  Munteanu-Murgoci” și „Nicolae 
Bălcescu”, din Brăila, și de la Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” din Cahul, cu tema: Un savant 
cu origini brăilene: Gh. Munteanu-Murgoci. 
Coordonatorul activității, Valentin Popa.

Pe 18 aprilie, Liliana Șerban, muzeograf la 
Casa memorială „D. P. Perpessicius”, a organizat și 
a coordonat activitatea interactivă Lecții peste 
timp. Scrisori către trecut…, către prezent…, către 
viitor, avându-i ca „destinatari” din trecut pe eroii 
care s-au jertfit pentru îndeplinirea idealului 
național, privind în prezent, cu sentimente de 
dragoste pentru țară și neam, țintind spre viitor cu 

multe speranțe. Au participat elevii clasei a IV a B, 
de la Școala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” 
(îndrumător  prof. învățământ primar Camelia 
Chirchiboi). 
Pe 24 mai, ca în fiecare din ultimii opt ani, a avut 
loc la Casa memorială „Fănuș Neagu” 
comemorarea trecerii în eternitate a autorului 
Frumoșilor nebuni ai marilor orașe. Anul acesta, 
activitatea a început cu o scurtă prezentare a vieții 
și operei scriitorului și a continuat cu lectura unor 
fragmente din scrierile acestuia. Elevii participanți 
la activitate au realizat afișe cu citate extrase din 
volumele lui Fănuș Neagu și cu fotografii ce 
reprezintă momente magice alături de cei dragi și 
apropiați prozatorului. Fotografiile sunt din 
colecția personală a Roxanei Mariana Serea, 
coordonatoarea activității.
Organizarea sărbătorii copilului și a copilăriei a 
prilejuit încă o dată experimentarea combinării a 

două expoziții care valorifică piese diferite ca 
factură: expoziția Orice copil e o minune, cu 
fotografii vechi, dar și mai apropiate zilelor 
noastre, dintr-o colecție personală (Valerică Butoi) 
și din colecțiile secției „Memoriale” a Muzeului 
Brăilei „Carol I” și expoziția Mara & colegii, care 
a reunit desene – portrete ale copilului – realizate, 
la Casa Memorială „D. P. Perpessicius”, de elevii 
clasei a III-a A, de la Școala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri” (îndrumător prof. învățământ primar 
Ioana Butoi). Pregătirea și etalarea pieselor pentru 
expoziție a fost asigurată de Enuța Năstase și 

Ionela Țaruhidis. Coordonatorul activității, Elena 
Ilie.
Activitatea Fănuș Neagu văzut prin ochii copiilor 
a strâns la 1 iunie la casa memorială din Gradiștea 

copii mici și copii mai mari, din localitate, care au 
realizat desene pe asfalt, unii reușind chiar să 
schițeze imaginile de pe coperțile romanelor 

scriitorului (Îngerul a strigat, Partida de pocher, O 
corabie spre Bethleem, Cronici de carnaval etc.). 
Coordonatorul activității, Roxana Mariana Serea, 
muzeograf la Casa memorială „Fănuș Neagu”.
Serile de lectură Brăila, prima și ultima dragoste a 
marelui scriitor și Pierduți prin povestirile marelui 
scriitor, organizate la Casa memorială „Fănuș 
Neagu”, au prilejuit familiarizarea copiilor cu 
opera scriitorului, iar în cadrul  cercului de lectură 
Personalități marcante ale orașului meu au aflat 
informații despre Maria Filotti, Panait Istrati, D. P. 
Perpessicius, Hariclea Darclée, Ana Aslan și Fănuș 
Neagu. Coordonatorul activităților, Roxana 
Mariana Serea.
Începând cu 14 iunie, la Casa memorială „Panait 
Istrati”, a putut fi vizitată expoziția foto-
documentară „Mihai Eminescu 130 de ani de la 
moarte”.Concepție și organizare, Zamfir Bălan.
Tot la Casa memorială „Panait Istrati”, pe 25 
septembrie, a avut loc, în prezența unui public 
eterogen ca vârstă, dar unitar ca interes pentru 

opera istratiană, o dezbatere prilejuită de 
împlinirea a 90 de ani de la apariția Spovedaniei 

pentru învinși. Au prezentat cartea și au dialogat cu 
publicul Zamfir Bălan și Viorel Coman.
În tradiția Casei memoriale „D. P. Perpessicius”, în 
luna octombrie a fiecărui an se sărbătorește ziua de 
naștere a patronului casei. Anul acesta, colaboratori 
ai manifestării din 25 octombrie, dedicată 
împlinirii a 128 de ani de la nașterea marelui critic 
și istoric literar Perpessicius, au fost Liceul 
Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila, Școala 
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila și 
colecționarul Valerică Butoi. Formula 
expozițională a fost cea consacrată, cu un impact 
puternic la public în edițiile anterioare, și anume 
două expoziții cu același subiect dar cu mijloace de 
realizare diferite: Școala de altădată cu desene 
realizate de elevii clasei a IV-a A, de la Școala 
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Brăila 
(îndrumător: prof. învățământ primar Ioana Butoi) 
și Școală, elevi, profesori – expoziție cu piese din 
colecția Valerică Butoi și din fondul memorial „D. 
P. Perpessicius”. Întâlnirea cultural-artistică a 
inclus și o prezentare de referate ale elevilor clasei 
a X-a C, de la Liceul Pedagogic „D. P. 
Perpessicius” Brăila (îndrumător: profesor Aldea 
Carmen), cu tema Perpessicius - poet, critic și 
istoric literar. Coordonatorul manifestării, Elena 
Ilie.   

Pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, 

elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, sub 

coordonarea profesorilor Dana-Magdalena Udrea 

și Ciprian Toma au susținut un mini program de 

cântece patriotice și au prezentat desene cu 

tematica „1 Decembrie”, sub genericul La mulți 

ani, Românie! ul activității cultural-Coordonator

educaționale  , Liliana Șerban.

Elena ILIE, Zamfir BĂLAN



BRĂILA 652 Număr unic • 20 ianuarie 2020

MEMORIALE 

4

Elena ILIE, Zamfir BĂLAN

CRONICA EVENIMENTELOR •  • CRONICA EVENIMENTELORCRONICA EVENIMENTELOR

Elena Ilie, șefa secției „Memoriale”: 
- Sesiunea de comunicări științifice „Vasile 

Pârvan” Bârlad, secția Memorialistică, tema 
Incursiuni in memorialistica românească, (l0 - 1l 
mai 2019); prezentarea comunicării Secția 
Memorială a Muzeului Brăilei „Carol I” între ieri, 
astăzi și mâine;

- Sesiunea științifică „Țara Bârsei”, ediția a 
XVIII-a, cu tema Războiul și moștenirile sale. 
Secolele XIX și XX (23-24 mai 2019); prezentarea 
comunicării Veniți să vedeți ce a mai rămas din 
noi! 

- Conferința Internațională UNESCO 
„Tineretul și muzeele”, ediția XI-a, Muzeul 
Viticulturii și Pomiculturii Golești, 4-7 iulie 2019; 
comunicarea Eroi și monumente – un demers 
muzeografic la Centenarul Primului Război 
Mondial;

- Sesiunea  anuală de rapoarte de activitate a 
personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I”, 1-2 decembrie 2019; prezentarea 
comunicării Vasile Băncilă. Corespondență de 
familie

Zamfir Bălan, cercetător științific I:
Simpozionul internațional Istorie, cultură, 

patrimoniu, ediția a XII-a, Muzeul Național al 
Literaturii Române Iași, 12-14 mai, comunicarea 
Completări la corespondența G. T. Kirileanu – Ion 
Diaconu.

comunicării, pentru Sesiunea științifică anuală 
„Țara Bârsei”, organizată de Muzeul Casa 
Mureșenilor” din Brașov.

Sesiunea științifică anuală „Țara Bârsei”, ediția 
a XVIII-a, Muzeul „Casa Mureșenilor” din 
Brașov, 23-24 mai, comunicarea Martor la istoria 
României: G. T. Kirileanu.

Sesiunea națională de comunicări științifice 
„Rolul muzeelor memoriale în muzeografia 
românească”, ediția a XIV- a, Muzeul Județean de 
Istorie și Arheologie Prahova,  5-7 iunie, 
comunicarea G. T. Kirileanu, oaspetele lui Nicolae 
Iorga, la Văleni.

Sesiunea anuală internațională de comunicări 
științifice, Muzeul Țării Făgărașului „Valer 
Literat”, 4-6 septembrie, comunicarea Elemente de 
cultură și civilizație românească în opera în limba 
franceză a lui Panait Istrati.

Festivalului internațional „Mihail Sebastian”, 
ediția a VII, Federația Comunităților Evreiești din 
România, în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol 
I”, 31 octombrie-2 noiembrie, comunicarea 
Percepția timpului în „Jurnalul” lui Mihail 
Sebastian, care va fi prezentată în cadrul 
Festivalului internațional „Mihail Sebastian”.

Sesiunea anuală de rapoarte de activitate a 
personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 

„Carol I”, 2-3 decembrie, comunicarea Mari 
prietenii literare: Panait Istrati și A. M. de Jong.

Valentin Popa, muzeograf: 
- Doar Nichita; eveniment organizat de Casa de 

Cultura Brăila, 31 martie 2019; conferința Gânduri 
despre „Antimetafizica” lui Nichita Stănescu ;

- Colocviul „Panait Istrati”, 16 aprilie 2019, 
prezentarea comunicării „Un roman istratian: 
„Paiațe și oameni, de A. Iosefini și P. Pintilie”„; 
Casa Memorială „Panait Istrati”, Muzeul, Brăilei 
„Carol I”;

- Festivalul Internațional „Mihail Sebastian, 2 
octombrie 2019 ; prezentarea comunicării Războiul 
al Doilea Mondial în  jurnalele lui Mihail 
Sebastian și Mircea Eliade ;

- Conferința științifică Internațională organizată 
de Universitatea „B. P. Hașdeu”, Cahul: 
comunicarea Misiunea pacificatoare a Regimentul 
brăilean 38 Infanterie („Neagoe Basarab”), în 
sudul Basarabiei (1918) și pentru apărarea gurilor 
Dunării;     

- Colocviul organizat de Muzeul Brăilei „Carol 
I „ în colaborare cu Universitatea „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Centrul de Studii 
„Proilavia” (8.11.2019) cu tema : De-aș fi eu 
Alexandru; comunicarea Aristotel – profesor al lui 
Alexandru; 

- Prezentarea Raportului de activitate pe anul 
2019 la Sesiunea anuală de rapoarte de activitate a 
personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
“Carol I”.

Liliana Șerban, muzeograf : 
Sesiunea  anuală de rapoarte de activitate a 

personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I”: Raportul anual de activitate pe 2019.   

Mariana Serea, muzeograf : 
Sesiunea  anuală de rapoarte de activitate a 

personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I”; comunicarea: Casa Memorială „Fănuș 
Neagu” pe harta muzeologiei brăilene. 

Enuța Năstase, conservator; Ionelia Țaruhidis, 
conservator: 

Sesiunea  anuală de rapoarte de activitate a 
personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I”: Raportul anual de activitate pe 2019.   

Coman Laura-Clara, restaurator: 
Sesiunea  anuală de rapoarte de activitate a 

personalului de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I”: comunicarea Restaurarea și 
valorificarea expozițională a unui certificat de 
cununie din anul 1954.

Participări la sesiuni științifice, 
simpozioane naționale și internaționale

În anul 2019, Centrul memorial al Muzeului 
Brăilei „Carol I” a avut în atenție, pe lângă 
promovarea imaginii personalităților găzduite în 
spațiul expozițional (Nae Ionescu, Vasile Băncilă, 
Anton Dumitriu, Ana Aslan, Edmond Nicolau și 
Valeriu Dinu) și promovarea imaginii altor 
personalități cu origini brăilene, precum Gheorghe 
Munteanu Murgoci (1872-1925), născut la 
Vădeni, județul Brăila, geograf și geolog de primă 
talie (universitar și savant), membru corespondent 
al Academiei Române, patriot, activ în acțiunile 
destinate „marii uniri”, Petru Pintilie (1922-1983), 
născut la Chilia Veche, dar devenit brăilean imediat 
după naștere, apoi, după studii, practicând gazetăria 
în localitatea de adopție, afirmându-se ca publicist, 
romancier și eseist, Mihail Sebastian (1907-1945), 
scriitor complex (romane, nuvele, piese de teatru) 
și publicist.

În legătură cu promovarea personalității lui Gh. 
Munteanu-Murgoci, consemnăm faptul că am 
organizat pe data de 16 aprilie 2019 un simpozion 
internațional pentru elevii de liceu cu tema: Un 
savant cu origini brăilene – Gh. Munteanu 
Murgoci, la care au participat elevi și cadre 
didactice din colegiile naționale brăilene „Gh. 
Munteanu-Murgoci” și „N. Bălcescu” și de la 
Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Cahul, 
Republica Moldova. La simpozion a participat și 
strănepotul (de frate) al savantului, Constantin 
Murgoci, din Ploiești, împreună cu camarazi de la 
Asociația „Tradiții ostășești”, care au oferit 
participanților o semnificativă demonstrație de 
uniforme militare, dedicată centenarului Marii 
Uniri. De asemenea, am pregătit pentru publicarea 
în „Analele Brăilei” studiul lui Constantin Murgoci 
intitulat Gheorghe Munteanu-Murgoci – savant și 
patriot (vezi „Analele Brăilei”, serie nouă, an 
XVIII, nr. 18, 2018, pp. 66-85). Totodată, în 
octombrie, am participat la festivitățile ocazionate 
de sărbătorirea centenarului Colegiului național 
„Gh. Munteanu Murgoci”, cu care prilej am 
prezentat, împreună cu alți vorbitori (profesori), 
volumul Trepte, autor Viorel Coman, fost profesor 
al colegiului.

Personalitatea lui Petru Pintilie a fost promovată 
prin intermediul unor studii și comunicări 
științifice, după cum urmează: Romancierul Petru 
Pintilie, studiu publicat în revista „Prosaeculum”, 
an XVIII, nr 7-8, 15 septembrie – 1 decembrie 
2019, pp. 22-24; Un roman istratian: Paiațe și 
oameni, de A. Iosefini și P. Pintilie, comunicare 
prezentată la Colocviul „Panait Istrati”, sesiunea 
din Brăila, sediul Casei memoriale „Panait Istrati” 
a Muzeului Brăilei „Carol I” (16 aprilie 2019).

Personalitatea lui Mihail Sebastian a fost 
omagiată în cadrul festivalului internațional 
„Mihail Sebastian”, organizat de Federația 
Comunităților Evreiești din România, unde am 
susținut comunicarea Războiul al II-lea mondial în 
jurnalele lui Mihail Sebastian și Mircea Eliade.

Dintre personalitățile găzduite la Centrul 
Memorial, s-a bucurat de atenție deosebită Vasile 
Băncilă, în legătură cu care am pregătit o 
conferință cu tema Vasile Băncilă, patru decenii  de 
posteritate, programată pentru data de 10 iunie 
2019. De asemenea, am publicat în revista 
brăileană de cultură „Litera 13”, în foileton, 3 părți 
din studiul Vasile Băncilă în regimul comunist, 
realizat pe baza studierii dosarului din arhivele 
securității. Partea I a apărut în „Litera 13”, an V, nr. 
18, 2019, pp. 6-7, partea a II-a, în aceeași revistă, 
nr. 19, p. 6-7 și partea a III-a, în nr. 20, pp. 6-7. 
Partea a IV-a este programată pentru nr. 21, aflat în 
curs de apariție.

Centrul Memorial 
„Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, 

Ana Aslan, Edmond Nicolau, Valeriu Dinu”

  Valentin POPA

Pe parcursul anului 2019, la Casa Memorială „Fănuș Neagu” au avut loc mai multe activități culturale. Dintre 
acestea, una foarte apreciată de cei prezenți a fost cea din data de 5 aprilie, intitulată Împreună, de ziua maestrului!.

Activitatea a reușit să adune public de toate vârstele: elevi ai Liceului cu Program Sportiv din Brăila, elevi ai 
Școlii Profesionale „Emil Drăgan” din Grădiștea, poetul brăilean Nicolae Matei și locuitori din satul natal al 
scriitorului.

Atât copiii, cât și cadrele didactice s-au implicat și au creat un program inedit de activități dedicate scriitorului 
Fănuș Neagu. Aceștia au venit „înarmați” cu extrase din volumele sale, unii preferând personaje, alții optând pentru 
metafore.

După o vizită prin sălile de expoziție ale muzeului, participanții la eveniment au citit din fragmentele presărate 
cu metafore, punând în evidență de frumusețea acestora. De cealaltă parte, cei care au ales personajele au încântat 
auditoriul, uimit să descopere că foarte multe personaje purtau nume sau porecle ale locuitorilor din Gradiștea și că, 
dintre acestea, unii le erau chiar rude.

Copiii au arătat că știu foarte multe lucruri despre viața și opera maestrului, dar și despre tradițiile și obiceiurile 
locului unde s-a născut și a copilărit.

Numărul mare de copii prezenți la activitățile noastre mențin vie amintirea marelui scriitor. Ei sunt mândri că 
trăiesc în satul unde s-a născut Fănuș Neagu, sau în împrejurimile acestuia, iar Casa memorială „Fănuș Neagu” e 
pentru ei „un colț de rai, plin cu amintiri plăcute”.

Împreună, de ziua maestrului!

Mariana Roxana SEREA
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Valentin POPA

STROS 2019
¨ Salonul Național de Plastică Mică Brăila/ ediția a 

XX-a/ 2019 
¨ Cristian Constantin, Dacia Unirea Brăila: un veac la 

curtea „sportului rege” (1919 – 2019)
¨ Elena Dumitrescu-Nentwig, Taina celor două perle 
¨ Alexis Nour, Scrisori și amintiri din Basarabia, seria 

„Basarabica” (11), în colaborare cu Editura Academiei 
Române 
¨ Vasile-Adrian Carabă, O filosofie bipolară/ Platon și 

Aristotel în disputele filosofice din Bizanțul Paleologilor 
(1261-1453) 
¨ Sergiu Cornea, Organizarea administrativă a 

Basarabiei sub ocupația țaristă (1812 – 1917)
¨ Maria Ana Musicescu, Tradition et innovationdans 

e e l'art du Sud-Est européen du XV au XIX siècle, Colecție 
coordonată de Andrei Pippidi și Andrei Timotin
¨ *** Meșteșug și prestigiu/ depozitele hallstattiene de 

obiecte din bronz și fier de la Tărtăria/ documentarea 
unei colecții(I); Craft and Prestige the Hallstatt Period 
Hoards of Bronze and Iron Objects from Tărtăria/ 
Documenting a Collection (I) 
¨ Miscellanea Historica et Archaeologica in 

Memoriam Dragoș Petroșanu, editori: Costin Croitoru, 
Ovidiu Vasile Udrescu, Alexandru Nălbitoru 
¨ Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic: 

concepte, metode, tendințe,  editori: Vasile Diaconu, 
Ludmila Pîrnău 
¨ Ioan Codruț Lucinescu, Neoliberalismul românesc. 

Economie și politică. 1934-1938
¨ Viorel Coman, Pe trepte 
¨ ANALELE BRĂILEI, serie nouă, an XVII, nr. 17
¨ ANALELE BRĂILEI, serie nouă, an XVIII, nr.18
¨ ISTROS,  XXIV 
¨ Studii de istorie, VIII, editori Constantin Bușe, Ionel 

Cândea
¨ Michael Vickers, Parerga: Selected Essays on 

Literature, Art and Archaeology, Edited by Alexander 
Rubel, în colaborare cu Editura Academiei Române 
¨ Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem 

Professoris Ionel Cândea septuagenarii, editor Costin 
Croitoru; în colaborare cu Editura Academiei Române  
¨ Biserică și stat/ Perspective teologice și istorice/ 

Studii în memoria Părintelui Profesor Adrian Gabor,  
Volum coordonat de: Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-
Laurențiu Nazâru, Ionuț-Alexandru Tudorie
¨ Digging in the Past of Old Europe/ Studies in Honor 

thof Cristian Schuster at his 60 Anniversary, editori: 
Valeriu Sîrbu, Alexandra Comșa and Dumitru Hortopan 
¨ Border Guards of the Passes, from the Fortresses and 

the Graves. The Bronze and Iron Ages; editori: Valeriu 
Sîrbu, Cristian Schuster and Dumitru Hortopan
¨ A. M. de Jong, Intâlniri cu Panait Istrati; cuvânt 

înainte: Jan Willem Bos; traducere din neerlandeză: Alexa 
Stoicescu; ediție și postfață: Zamfir Bălan
¨ Mihai Țurcanu,  Statele unite și problema Basarabiei 

(1917-1941), seria „Basarabica” (14), în colaborare cu 
Editura Academiei Române 
¨ Valentin Tomuleț, Protestele și revendicările 

populației din Basarabia (anii 1812 – 1828), ediția a II-a, 
revizuită și adăugită, seria „Basarabica” (15), în 
colaborare cu Editura Academiei Române 
¨ Ștefan Andreescu, Fragmente de istorie medievală
¨ Elena Dumitrescu-Nentwig, Noi, romii și restul lumii/ 

O poveste din mileniul III
¨ *** Au nord et au sud du Danube/ North and South 

of the Danube / Dynamiques politiques, sociales et 
religieuses dans le passé / Political, Social and Religious 
Aspects of the Past, editori: Snezhana Rakova, Gheorghe 
Lazăr
¨ Elena Siupiur, Die deutschen Universitäten und die 

Bildung der Intelligenz in Rumänien und die Ländern 
Südosteuropas im 19. Jahrhundert 
¨ *** Documente privind istoria românilor, colecția 

„Eudoxiu Hurmuzaki”, seria a 3-a, volumul II, 
Documente privind activitatea consulatelor României de 
la Odessa, Ismail și Moscova în 1917-1919; editori: 
Gheorghe E. Cojocaru, Eugen-Tudor Sclifos; în 
colaborare cu Editura Academiei Române
¨ *** Documente privitoare la istoria Țării Moldovei 

în perioada Războiului Ruso-Turc 1806 – 1812 (1 iulie 
1809 – 14 aprilie 1810), Documenta Basarabiae (4), în 
colaborare cu Editura Academiei Române 
¨ Zamfira Mihail, Rezistența prin cultură în Basarabia 

(sec. XIX), Vol. I, Scrieri parenetice, Documenta 
Basarabiae (5), în colaborare cu Editura Academiei 
Române
¨ Igor Cereteu, Cartea românească veche în 

Basarabia: Istorie, circulație, valoare documentară, 
„Basarabica” (12), în colaborare cu Editura Academiei 
Române
¨ Valentin Burlacu, Unirea Basarabiei cu România și 

recunoașterea ei internațională, , „Basarabica” (13), în 
colaborare cu Editura Academiei Române.
¨ Ionel Cândea, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril din Brăila 

Zamfir BĂLAN

Dincolo de toate ipostazele 
care au caracterizat viața lui 
Panait Istrati, rămâne opera. 
Restul e vremelnic și poate 
fi trecut în uitare. Acesta 
este gândul din urmă al lui 
A. M. de Jong pentru 
inegalabilul său prieten. 
Dintre nenumăratele 
condeie care au scris despre 
Panait Istrati, niciunul nu a 
atins o vibrație atât de 
înaltă, ca această frază de 
final: „Trebuie să-i ierți lui 
Panait Istrati totul și să-ți 

amintești doar cât de mare a fost ca artist – creator 
al acestei frumuseți orbitoare și veșnice”.
De altfel, în tot ce a scris A. M. de Jong despre 
Panait Istrati pulsează o admirație nemărginită 
pentru povestitor și o înțelegere profundă a omului. 
Încă din prima frază, a primului articol despre 
Panait Istrati (Panait Istrati și opera sa. Câteva 
aprecieri la îndemână), A. M. de Jong vorbește 
despre puterea fascinantă pe care o emană 
personalitatea scriitorului român.
Începutului foarte elogios i-au urmat toate textele 
adunate în acest volum.  A. M. de Jong rămâne 
singurul care a scris zeci de pagini despre 
balcanicul Panagaki, cele mai multe în timpul 
vieții: în 1927, Panait Istrati și opera sa. Câteva 
aprecieri la îndemână; în 1932, în seria celor zece 
articole publicate sub genericul Oameni și peisaje 
din România; în 1933, douăzeci și cinci de articole, 
cu titlul Întâlniri cu Panait Istrati (practic, grație 
acestei serii, jumătate de an, între iunie și 
decembrie 1933, Panait Istrati a fost prezent în 
paginile gazetei „De Notenkraker”). 
Ultimul text al lui A. M. de Jong a fost o conferință 
susținută la un an de la moartea lui Panait Istrati, 
organizată de asociația Olanda-România și 
publicată mai apoi, în 1937, în două numere ale 
gazetei „De Stem”.
Dacă, în privința „peisajelor” românești opiniile lui 
A. M. de Jong au aerul unor „mărturii de epocă”, al 
unor documente din seria largă a notelor de 
călătorie, referitor la Panait Istrati, la arta povesti-
torului, la specificul lumii sale artistice, opiniile 
scriitorului olandez sunt valabile și astăzi. A. M. de 
Jong, n-a citit cărțile lui Panait Istrati, cel puțin la 
început, pentru plăcerea lecturii. N-a citit nici în 
perspectiva vreunei cronici sau a unui studiu critic. 
A citit, însă, atent la sensurile adânci, la 
întorsăturile frazei, căutând să înțeleagă atitudini, 
comporta-mente, tipologii, particularități ale unei 
lumi străine culturii occidentale căreia îi aparținea. 
Ceea ce inițial părea o mare dificultate, un 
handicap greu surmontabil, s-a dovedit un avantaj: 
traducătorul în postura de comentator al operei 
literare devenise familiar sensurilor ascunse și 
putea vorbi ca un cititor avizat.

Precedat de un studiu de 
aproape 200 de pagini, 
publicat într-un volum 
colectiv din 2014, volumul 
de față poartă mențiunea: 
„Ediția a II-a, revăzută și 
substanțial adăugită”. Este 
un volum masiv de 456 
pagini, mai mult decât 
dublu, comparativ cu 
lucrarea cu același titlu 
publicat în acel volum 
colectiv (Dinamica vieții 

intelectuale în Bizanțul Paleologilor), apărut la 
Editura Universității din București.
Autorul pornește de la premisa că Bizanțul 
Paleologilor, atât de slăbit din punct de vedere 
politic și militar, se dovedește deosebit de înfloritor 
din punct de vedere spiritual, putându-se vorbi de o 
adevărată renaștere (p. 20). În centrele culturale ale 
Imperiului Bizantin Platon nu fusese niciodată 
uitat, comparativ cu centrele apusene unde, prin 
contactul cu arabii fusese recuperat doar Aristotel. 
Prin sintagma „filosofie bipolară”, inclusă în titlul, 
se înțelege faptul că la Constantinopol disputele 
filozofice se purtau între adepții aristotelismului și 
cei ai platonismului.
Autorul analizează evoluția filozofiei bizantine în 
cele aproape două veacuri de domnie a împăraților 
din casa Paleologilor. Ca urmare a ocupației 
cavalerilor occidentali, care au favorizat învățătura 
lui Aristotel, primii învățati bizantini de după 
eliberare s-au ocupat mai mult de predarea 
filozofiei „Stagiritului”, în dauna lui Platon. Și 
învățătura lui Toma din Acquino (1225-1274) a 
devenit cunoscută la Constantinopol datorită 
administrației de ocupație.
Lucrarea se încheie cu prezentarea celui mai 
cunoscut reprezentant al filozofiei bizantine, 
Gemistos Plethon, cel care s-a refugiat în Italia, la 
Florența, după căderea Constantinopolului sub 
turci (1453), impunând aici prestigiul unui filozof 
necunoscut în spațiul occidental: Platon. Volumul 
prezentat aici se dovedește așadar deosebit de 
valoros prin deschiderile create către mișcarea 
filozofică bizantină, destul de puțin studiată, nu 
numai la noi, ci și în universitățile occidentale.

Volumul (220 pagini) 
conține eseuri grupate pe 
trei arii tematice: I. Despre 
educație („La școala 
europsită”); II. Eminescu 
(„Avatarurile 
eminescianismului”) și III. 
Uniunea Europeană 
(„Europa, mon amour”).
Autorul utilizează și aici 
stilul literar fermecător cu 
care ne-a obișnuit în 
volumele anterioare, 
precum și floreta ideatică 
atât de potrivită 
argumentației eseistice. 
Discursul critic practicat de 

Viorel Coman în cărțile de până acum este unul 
atrăgător, cu expresii surprinzătoare, dar care 
țintesc în miezul ideilor avansate, fără excese de 
erudiție și fără note de subsol care să obosească 
lectorul. Când vrea să atragă atenția asupra 
faptului că anumite idei sunt împrumutate, o face 
simplu, ca și în cartea de față, prin expresii de 
tipul: „vorba cuiva”. 
Tripticul eseistic oferit în acest volum este gândit 
în așa fel încât întregul să se bucure de starea de 
echilibru. Partea cea mai consistentă a cărții, cu 
miza cea mai mare, este cea din mijloc, consacrată 
lui Eminescu. Prima și ultima, deși diferite ca arie 
problematică, asigură întregului echilibrul necesar. 
Ne oprim în cele ce urmează asupra părții a II-a – 
„Avatarurile eminescianismului”. În eseurile 
cuprinse aici, se observă că autorul atacă subiecte 
mai puțin bătătorite prin contribuțiile altor 
condeieri, insistând cel mai mult asupra crizei 
contemporane a eminescianismului, care „latentă 
în anii '90, s-a radicalizat în preajma anilor 2000” 
(p. 123), Într-un eseu anterior, trimite săgeți 
otrăvite spre mentalitatea de astăzi când, susține el, 
„românii se simt mai confortabil în lumea de 
belferi și moftangii a lui Caragiale” (p. 108), decât 
în mediul temelor grave dezbătute de Eminescu. 
Câteva eseuri abordează aspecte neglijate de 
eminescologi, precum activitatea de revizor școlar 
în județe din Moldova, analizând rapoarte și note 
de inspecție adresate de poet Ministerului 
Educației de atunci și insistând asupra actualității 
observațiilor consemnate. 
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ISTORIE

Spre finele anului 2019, Muzeul Brăilei „Carol I” a primit oferta 
de donaţie a domnului Mihail Danciu din Galaţi. Un fond documentar, 
anii extremi 1885-2000, prin care se poate reconstitui destinul unei 
familii din satul Perişoru, judeţul Brăila: certificate de naştere, de botez, 
diplome eliberate de unităţi de învăţământ (primar, gimnazial, liceal şi 
universitar), livrete militare, o diplomă de erou al războiului întregirii, 
cărţi de muncă, adeverinţe eliberate de diverse instituţii unde au fost 
angajaţi membrii familiei, împroprietăriri, reconstituiri de proprietate 
funciară, contracte de vânzare-cumpărare terenuri, acte dotale, scrisori, 
cărţi poştale, fotografii şi o monografie a satului Paicu de peste Prut.

Dobre Pisică din comuna Perişoru, agent de Percepție, s-a 
căsătorit cu Matilde Danciu, originară din comuna Domniţa, plasa 
Grădiştea, judeţul Râmnicu Sărat. 

Prin Actul dotal, întocmit la 23 iunie 1926, înregistrat la Grefa 

Tribunalului Brăila pe 1 martie 1927, mama Matildei, Zamfira, din 
comuna Râmnicelu, judeţul Brăila, o înzestra cu 4,5 ha teren arabil situat 
pe raza comunei Râmnicelu, evaluat la 20.000 de lei, un trusou în valoare 
de 5.000 de lei şi cu 50.000 de lei numerar. 

DONAŢIA MIHAIL DANCIU

Caporal Dobre Pisică, Cernăuţi, 

25 decembrie 1920

Matilde şi Dobre Pisică

Casa Matildei şi a lui Dobre Pisică din comuna Perişoru. 
Construită în anul 1929, ziduri din cărămidă, acoperiş din tablă, se 

compunea din patru camere şi o bucătărie.
În faţa intrării, Dobre şi Matilde cu doi dintre copii.

Matilde Pisică

Actele de proprietate ale familiei Pisică ne dau posibilitatea să 
urmărim modul cum a circulat proprietatea funciară după 
împroprietăririle din 1921 și prețurile de vânzare. În urma aplicării Legii 
agrare, Dobre Pisică, împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe raza comunei 
Perişoru, a obținut un loc de casă în comuna Perişoru, lotul 112, din 
moșia Eforiei Spitalelor Civile, în suprafață de 1650 mp, răscumpărat cu 
suma de 1770 de lei: 1650 de lei valoarea terenului şi 120 de lei 
cheltuielile măsurătorii. În data de 12 noiembrie 1936 cumpără lotul 
111: „un loc de casă viran, în suprafaţă de 1650 mp, …situat în cuprinsul 
comunei Perişoru, satul Nou, judeţul Brăila, …” proprietatea lui 
Laurenţiu Nistorescu, iar preţul tranzacţiei a fost de 1000 de lei. Ultimul 
loc de casă în comuna Perişoru îl cumpără în anul 1946, pe 25 aprilie, în 
suprafaţă de 1863 mp, de la Dumitru Ghimpu, domiciliat în Râmnicu 
Vâlcea, cu suma de 4500 de lei. 

La 5 august 1922, Neacşu Pisică din comuna Perişoru cumpăra 
cu 90.000 de lei o suprafaţă de 10 ha de teren arabil, situat, conform 
actului, pe raza comunei Ciocile-Chichineţu. Terenul făcuse parte din 
moşia Ciocile, proprietate a Eforiei Spitalelor Civile, expropriată în 
1921, iar vânzătorii îl deţineau din acelaşi an 1922. Potrivit actului de 
vânzare-cumpărare, înregistrat la 9 iunie 1926, 5 ha din această 
suprafaţă este cumpărată de Dobre Pisică, la un preţ de 20.000 de lei. 

După 1951, situația materială a familiei lui Dobre Pisică se 
schimbă, terenurile îi sunt confiscate de statul român, sub pretextul unei 
solicitări benevole. Cu insolenţă, Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al comunei Ianca, raionul Filimon Sârbu, înştiinţa pe Dobre 
Pisică despre aprobarea trecerii celor 20,38 ha, din proprietatea sa, în 
proprietatea statului, conform cererii lui din 27 februarie 1953.

Printre obiectele din donaţie se află şi o diplomă decernată de 
„Patria Recunoscătoare” „eroului plutonier Gheorghe Danciu, contig. 
1913”, mort în campania din 1916-1918. Legătura dintre familia Pisică 
şi diplomă este desluşită de un act de partaj voluntar, înregistrat la 9 iulie 
1942 la Judecătoria Rurală Ianca, încheiat între fraţii Danciu, 
moştenitori ai defuncţilor Stan Gr. Danciu şi ai Zamfirei, părinţi, şi ai 
fratelui Gheorghe Danciu: preot Neacşu S. Danciu, comuna Grădiştea, 
jud. Rm. Sărat, Matilda Pisică, com. Perişoru, jud. Brăila, Petre Danciu, 
învăţător, Brăila, str. Griviţei nr. 176, Ştefan Danciu, învăţător, comuna 
Osmanu, jud. Brăila.

Învățătorul Ștefan Danciu a ocupat o vreme postul de la școala 
din satul Paicu, comuna Zărneşti, judeţul Cahul. Cei care i-au cunoscut 
activitatea din perioada basarabeană fixează intervalul 1934-1939. Aici 
s-a căsătorit cu Tamara Galan, provenită dintr-o familie cu stare 
materială deosebită, potrivit unor documente publicate în monografia 
„Paicu - un sat din lunca Prutului de Jos” apărută la Chişinău în 2009, 
autor Veta Ghimpu Munteanu. În 1938, tatăl Tamarei, Nicolae (Colea) 
Galan, figura cu o proprietate funciară alcătuită din 35 ha teren arabil, 
11,5 ha vie, 35 ha imaş, două case, inventar agricol. Din relatările celor 
care i-au cunoscut pe fraţii Galan reiese că până la primul război 
mondial au avut cetățenie greacă.

În primăvara anului 1939 Ştefan Danciu părăsește satul Paicu, 
împreună cu soţia şi fiul Mihail, și se stabilește la Brăila. În 1942 
funcționa ca învăţător în satul Osmanu – Unirea de astăzi.

După ocuparea Basarabiei în 1940, părinţii şi fraţii Tamarei 
Danciu au trăit drama miilor de români basarabeni: arestări, deportări, 
refugiul în România, familii destrămate, împărţite de o parte şi de alta a 
Prutului. În 1940 „Galan Nicolai Luchianovici, născut în 1891”, a fost 
arestat, iar în aprilie 1941 a primit sentinţa de 10 ani privaţiune de 
libertate, potrivit Certificatului de reabilitare emis de Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, datat 28 august 2014, în fapt o 
condamnare la moarte, a dispărut fără urmă. Calvarul celor din Paicu 
este reconstituit prin amintirile supravieţuitorilor, cuprinse în volumul 
sus menționat și în cartea lui Constantin Negru, apărută la Chişinău în 
2004, editura Labirint, sub titlul „Umiliţi, prigoniţi, nimiciţi …”.

În 1944, Ecaterina (Catea) Galan, însoţită de cei doi fii, Vasile şi 
Valeriu, şi de două dintre fete, trece în dreapta Prutului. A rămas în urmă 
doar una dintre fiice, Sonia. Domnul Mihail Danciu a menţionat în 
oferta de donaţie că au părăsit Basarabia doar „cu ce au avut pe ei. 
Averea lor nu le-a fost restituită niciodată”. 

 Ne-am oprit doar asupra câtorva dintre bunurile recuperate de 

domnul Mihail Danciu de la Agripina Cornelia și Marioara Pisică, îi 

mulţumim şi pe această cale, reprezentative pentru valoarea 

documentară a întregului fond oferit Muzeului Brăilei „Carol I”, cu 

încrederea că va fi valorificat de instituţia noastră.

Act dotal întocmit de Zamfira Danciu 
la căsătoria fiicei Matilde, act 

înregistrat la 1 martie 1927

Diploma de erou a lui Gheorghe Danciu, fratele Matildei Pisică

Dobre Pisică la vânătoare

Familie din Perişoru, 1937

Familia Pisică în faţa 

casei din Perişoru

George Pisică după 
admiterea la liceu. Atelier 

„Gheorghiu Francez” 

Surorile Pisică: în stânga 
Agripina Cornelia, ultima, în 

dreapta, Marioara

Ghena PRICOP
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ISTORIE

 În cursul anului 2019, am organizat 
la sediul muzeului activităţi culturale, cu 
implicarea directă a elevilor şi a doamnelor 
profesoare de la Liceul Pedagogic „D. P. 
Perpessicius”, care au vizat evenimente cu 
un real impact asupra societăţii româneşti,  
petrecute cu 70 de ani în urmă. 
 I. „Voi învăţa şi voi munci pentru a 
deveni fiu de nădejde al patriei mele - 
Republica Socialistă România - voi fi 
credincios poporului şi Partidului Comunist 
Român, voi respecta neabătut îndatoririle 
pioniereşti”- era legământul rostit de elevii 
cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani la 
momentul înscrierii în organizaţia de 
p ion ie r i .  Ac t iv i t a t ea  „ În f i i n ţa rea 
detaşamentelor de pionieri - 1949” 
desfăşurată la Muzeul Brăilei „Carol I” a 
avut ca scop cunoaşterea diferitelor 
responsabilităţi pe care şi le asumau copiii 
la şcoală, precum şi sarcinile îndeplinite de 
aceştia în regimul nou instalat. „Educarea şi 
formarea copiilor în spiritul valorilor şi 
normelor moral-politice specifice omului 
nou al societăţii noastre socialiste, gata 
oricând să slujească cu devotament patria, 
partidul şi poporul, cauza socialismului şi 
comunismului pe pământul scump al 
patriei” ar putea fi interpretată într-o 
manieră modernă, şi anume, copilul/ elevul 
să înveţe să preţuiască natura, poporul, ţara, 
valorile morale ale acestui neam. Şi nu în 
ultimul rând, să înveţe să fie demn!
 În cadrul evenimentului „Noaptea 
Muzeelor” ,  am prezenta t  lucrarea 
„Amintirile copiilor deportaţilor în 
Bărăganul brăilean”. Realitatea vremurilor 
a fost reconstituită prin amintirile, prin 
istoria trăită şi povestită de foştii deportaţi şi 
prin bunăvoinţa dumnealor de a dărui 
muzeului fotografii de familie şi obiecte 
casnice folosite în perioada domiciliului 
obligatoriu. 
 II. În contextul anului omagial 
dedicat satului românesc şi a împlinirii a 70 
de ani de la începerea procesului de 
colectivizare, am considerat de cuviinţă 
organizarea expoziţiei „Recviem pentru 
ţăranul român. Ţăranii şi comunismul” 
realizată de Centrul Internaţional de Studii 
a sup ra  Comun i smu lu i  d in  cad ru l 
Memorialului Victimelor Comunismului şi 
Rezistenţei - Fundaţia Academia Civică şi 
în colaborare cu Muzeul Satului „Dimitrie 
Gusti”, Muzeul Judeţean din Alexandria, 
filialele din Timiş şi Arad ale Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici din România.  
Expoziţia este alcătuită din 14 panouri şi 
panoul titlu, înfăţişându-l pe Adam, primul 
om care a lucrat pământul. Regăsim în 
expoziţie fotografii de epocă, documente de 

arhivă, mărturii ale ţăranilor care au fost 
supuşi procesului de colectivizare forţată. 
Un element reprezentativ al expoziţiei este 
harta numeroaselor revolte ţărăneşti dintre 
ani i  1949-1962 împotr iva cotelor, 
împotriva colectivizării.
 Colectivizarea, după cum spunea 
părintele Moise de la Mănăstirea Oaşa, „nu 
a însemnat numai schimbarea formei de 
proprietate, că a luat pământul de la ţărani şi 
l-a dat la CAP-uri, ci a distrus spiritual satul 
ca matrice de credinţă”, nu numai 
confiscarea pământului, ci și erodarea 
spiritului de comuniune, dezrădăcinarea. 
Mulţi dintre ţărani au fost împuşcaţi, peste 
80 de mii au fost arestaţi şi au ajuns în 
închisorile şi lagărele comuniste, suferinţa 
mergând şi dincolo de gratii. Ca o 
concluzie, ar trebui să ne întoarcem 
necontenit spre ţăranul român şi spre 
înţelepciunea sa de odinioară.
 III. „70 de ani de la Fenomenul 
Piteşti” a constituit o activitate la fel de 
interesantă şi cu încărcătură sufletească 
puternică, cu rolul de aducere aminte a 
experimentului care a marcat oameni, 
destine, generaţii.  
 Anul acesta a fost lansată cartea 
Enciclopedia cenzurii din România, 
Editura Ars Docendi, a Universităţii din 
Bucureşt i   la  Bibl ioteca Centra lă 
Universitară M. Eminescu, Iaşi, cu ocazia 
celui de-al XII-lea Congres Internaţional de 
Istorie a Presei. Am contribuit la cele două 
volume (1680-1945, respectiv 1946-2018) 
cu informaţii culese din Arhivele Naţionale 
ale României, Filiala Brăila.

ISTORIA DE IERI DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI DE ASTĂZI

Zagna, iunie 1951

Chirpicar, Zagna anii ʼ50

Cătălina MÂRZA

PROGRAMUL CULTURAL „EDUCAŢIE PENTRU PATRIMONIU”

LA 15 ANI DE EXISTENŢĂ

 De-a lungul timpului, începând cu numărul unic Brăila 
638, din anul 2006, şi continuând cu Brăila 646, Brăila 648 şi 
Brăila 651, din anii 2014, 2016 şi 2019, am făcut referire la 
necesitatea unui program de educaţie muzeală, care să aibă în 
centrul atenţiei patrimoniul cultural, şi la factorii ce influenţează 
percepţia publicului despre acest subiect. 
 Motivam în 2014 de ce programul „Educaţie pentru 
patrimoniu” se adresează unei anumite categorii de vârstă, din 
rândul elevilor, tocmai prin începutul formării conştiinţei de sine la 
copiii şi adolescenţii de 12-18 ani. 
 Percepţia mea, după atâţia ani de derulare a acestui 
program, este că în întreaga societate românească este o lipsă de 
valorizare, înţelegere şi apreciere a patrimoniului cultural şi că 
acolo unde se mai desfăşoară acţiuni culturale, uneori, ele au o doză 
consistentă de formalism. 
 Globalismul şi consumerismul agresiv, poate şi 
dezagregarea conştiinţei naţionale în conştiinţa europeană, 
concentrează atenţia noatră în prezent şi mai puţin spre istorie. 
Cumva, patrimoniul este salvat de dorinţa de cunoaştere, de dragul 
faţă estetic şi de dorinţa de petrecere a timpului liber într-o 
atmosferă liniştită, departe de stresul cotidian, atmosferă pe care 
muzeele, monumentele istorice şi siturile o oferă.   
 Starea de degradare a monumentelor istorice, dezinteresul 
autorităţilor şi punerea subiectelor culturale în plan secundar de 
către mass-media nu favorizează educarea tinerilor în spiritul 
respectului faţă de trecut şi de mărturiile păstrate până la noi. Am 
fost nevoit, în preambulul discuţiilor cu elevii, să fac apel la 
valorile familiilor lor şi la datoria de a respecta eforturile şi munca 
părinţilor, bunicilor şi străbunicilor lor, spunându-le, în final, că 
toate bunurile ce sunt acum incluse în patrimoniul cultural naţional 
sunt rodul priceperii şi sacrificiilor înaintaşilor lor. 
 După ce le-am vorbit despre patrimoniu elevilor din şcolile 
gimnaziale de la Şuţeşti, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Vădeni, 
Tichileşti, Scorţaru Nou şi Chişcani, am realizat că trebuie să 
transform proiectul într-un program şi i-am adăugat o şcoală de 
vară ce acoperă şi necesarul de adresabilitate pentru instituţiile de 
învăţământ din Municipiul Brăila. Prima ediţie a Şcolii de Vară 
„Educaţie pentru Patrimoniu” a fost în anul 2017 şi la finalul lui 
iulie 2020, respectând tradiţia, va avea loc cea de a patra ediţie, cu 
tema generală „Brăila modernă şi contemporană”.  
 În schiţa acestui material am intenţionat să reamintesc 
toate acţiunile derulate în cei 15 ani, dar până la urmă, în forma 
finală, îi păstrez doar un caracter manifest, simţind că e nevoie de 
mult mai mult. Abandonul monumentelor istorice şi interesul din 
ce în ce mai scăzut pentru patrimoniu necesită, în opinia mea, o 
prezenţă mai consistentă a educaţiei culturale în şcoli şi în 
societate, în general, astfel că am stabilit deja liniile de acţiune 
pentru anii ce vor veni.

Viorel STOIAN
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ISTORIE

 La 18 martie Turcia comemorează Ziua Eroilor 
Turci, a soldațiilor care au căzut pe fronturile Primului 
Război Mondial (1914 – 1918). Cu acest prilej s-a 
desfășurat, în 18 martie 2019, la Muzeul Brăilei !Carol 
I”manifestarea ”Ҫanakkale – Ziua Eroilor Turci”, 
organizată de Uniunea Democrată Turcă din România, 
Filialele Brăila – Galaţi și  Centrul de Cercetare, 
Dezvoltare, Educaţie şi Cultură Turcă „Dunărea de Jos” 
Galaţi, în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I” – Secţia 
Istorie. La manifestare au fost prezenţi membri ai 
Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa, 
Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” Constanţa, Uniunii 
Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, 
reprezentanţi ai Muftiatului Cultului Musulman din 
România, Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” Medgidia 
alături de Uniunile Democrate Turce, filialele Brăila şi 
Galaţi.
 Programul manifestării s-a deschis cu alocuţiunea 
Excelenţei sale Consulul General al Republicii Turcia la 
Constanţa, domnul Sulhi Turan, care a vorbit despre bătălia 
de la Ҫanakkale şi importanţa ei în istoria Turciei. Imperiul 
Otoman se confrunta în 1915 cu dorinţa popoarelor 
componente de a-şi proclama independenţa, dar şi cu 
intenţiile Antantei (Imperiul Britanic, Rusia şi Franţa) de desfiinţare a 
acestuia. În acest context, aliaţii au atacat strâmtoarea Dardanele încercând să 
ocupe capitala Istanbul şi să deschidă un culoar maritim pentru aprovizionarea 
Rusiei. La 18 martie 1915 în Peninsula Galipoli armata otomană reuşeşte să 
oprească cel mai puternic atac lansat de flota aliată în cel mai îngust punct al 
strâmtorii. Oprite din înaintare, trupele aliate încearcă debarcarea pe uscat, 
fapt care duce la un război de uzură timp de 8 luni (aprilie 1915 – ianuarie 
1916) cu pierderi de vieţi omeneşti de ambele părţi. În prezent urmele acestui 
război sunt vizibile de-a lungul Peninsulei Galipoli prin cimitirele şi 
monumentele ridicate pe locul bătăliilor. 
 Cea de-a doua comunicare Scurtă prezentare a campaniei otomane pe 
frontul Galiţiei în 1916, susţinută de dr. Adrian Trifan, cercetător ştiinţific 
Muzeul Brăilei „Carol I”, a adus în atenţia publicului o campanie mai puţin 
cunoscută, în care Imperiul Otoman acorda sprijin aliaţilor săi germani şi 
austro-ungari pe frontul de răsărit în ofensiva împotriva Rusiei. Abia ieşiţi din 
confruntările din Anatolia, soldaţii otomani sunt trimişi pe frontul cel mai 
nordic fără a fi pregătiţi şi echipaţi corespunzător. Enver Paşa, ministrul de 
război, dă ordin de plecare în iulie 1916, grăbit fiind să răspundă solicitărilor 
aliaţilor. Din iulie 1916 până în august 1917 armată otomană pierde în lupte 25 
000 de soldaţi, iar 10 000 sunt luaţi prizonieri de armata rusă. Ajutorul pe care 
l-a dat aliaţilor Puterilor Centrale era justificat de credinţa lui Enver Paşa că 
Imperiul Otoman îşi va putea menţine graniţele.
 Ultima comunicare cu titlul Soldatul turc pe fronturile Çanakkale și 
România a fost susţinută de Gülten Abdula-Nazare, autor de carte și cercetător, 
președinta Uniunii Democrate Turce din România, Filiala Galați. Prezentarea 
s-a axat pe cele trei cimitire otomane/ turceşti aflate pe teritoriul României, la 
Bucureşti, Slobozia şi Brăila şi importanţa lor în istoria Primului Război 
Mondial precum şi în istoria Turciei moderne.

 Manifestarea s-a încheiat cu un recital de poezie susţinut de Adi 
Secară, poet membru al Uniunii Scriitorilor din România şi citirea unor 
scrisori de pe front de către elevii Ioniţă Elena, clasa a VIII a de la Şcoala 
Generală Mihai Eminescu, Andrei Tudor, clasa a VI-a de la Şcoala Mihu 
Dragomir, Elena Stochici şi Georgian – Claudiu Popoacă, clasa a X-a de la 
Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci”.

ҪANAKKALE – ZIUA EROILOR TURCI

Niculina DINU

Ofensiva rusă din vara anului 1916 a provocat armatei 
Austro-Ungare pierderi de 750.000 de oameni. O consecință 
majoră a constituit-o crearea unei mari breșe pe care doar 
trupele germane o puteau acoperi.

Pe acest fond, Puterile Centrale căutau noi resurse umane 
pentru Frontul din Galitia. A fost cerut ajutorul Imperiului 
Otoman, care rezistase pe frontul de la Gallipoli.

Veterani ai acestei campanii, provenind din 4 țări, din 
diviziile 19 si 20 infanterie, grupați în cel de-al 15-lea corp de 
armată, în număr de 30.000 de oameni, la ordinul Înaltului 
Comandament Otoman, din 10 iulie 1916, urmau să se 
deplaseze pe frontul din Galiția.

Mai întâi, a fost trimis un corp expediționar format din 13 
ofițeri si 34 de soldați, cu trenul. În urma acestora, la 22 iulie și 
11 august 1916, cele două divizii au pornit pe frontul din Galiția 
de la Uzunkopru și Apullu. Comandamentul Corpului, sub 
comanda Colonelului Yakup Sevki Bey, s-a deplasat prin 
Ungaria de la Uzunkupru.

La 21 iulie, Regimentul 57 din Divizia 19, cu un batalion 
de artilerie, a început deplasarea, urmat, la 22 iulie, de Divizia 
20, în timp ce restul Diviziei 19 a pornit pe data de 24 iulie. 
După 22 de zile de marș, pe 5 august, corpul turc a ajuns în 

Ungaria. 
Aceștia urmau să se alăture Armatei Sud, comandată de General-locotenet 

Graf von Bothmer, pe un sector lung de 28 Km, pe malul râului Zlatolipa. Trupele 
turcești erau flancate de 2 divizii germane: 55 și 1 Bavareză, în fața diviziilor 47, 
113 și 3 rusești.

Arhiducele Karl al Austriei a vizitat trupele turcești. A doua zi, o misiune de 
recunoaștere a descoperit că trupele rusești se pregăteau de ofensivă. Aceasta s-a 
declanșat  pe 2 septembrie, pe un front de 4 km. Câteva regimente otomane au 
intrat în luptă.

Pe 4/5 septembrie a fost cerut suportul artileriei otomane și al trupelor care 
au reușit respingerea ofensivei turcești. Datorită atacurilor continue ale trupelor 
rusești, grupul Gerok si trupele otomane s-au retras pe noi poziții defensive, la o 
distanță de 20-30 de km. 8 batalioane din cele 24 din diviziile 19 si 20 infanterie s-
au retras la vest de râul Zlatolipa, pe o linie defensivă.

În urma ofensivei rusești din 6 septembrie locotenent-colonel Bahatin Bey 
a ordonat Regimentului 61 din Divizia 20 retragerea. Pe data de 16 septembrie 
rușii au lansat un nou atac, folosind inclusiv gaze toxice împotriva Regimentului 
62, care aveau în dotare măști de gaze.

După bătălia din 16/17 septembrie, corpul 15 turc a pierdut 95 de ofițeri si 
7.000 de soldați, iar rușii între 15 si 20.000 de oameni.

Pe 30 septembrie Corpul 3 rus caucazian a atacat pozițiile turcești 
provocând pierderea a 45 de ofițeri si 5.000 de soldați. Între 5 și 6 octombrie o 
nouă ofensivă rusă necesita angajarea a 2 regimente otomane provocând pierderi 
de 15 ofițeri și 3.000 de soldați. Rușii au pierdut 12.000 de oameni. La 8 octombrie 
colonelul Yakup Sevki este promovat General de brigadă.

La începutul anului 1917, trupele turcești au primit noi întăriri în trupe, 
artilerie, aviație. În mai 1917, corpul 15 a primit ordin de relocare în Turcia. Între 
11 iunie si 7 iulie 1917 Divizia 19 s-a retras, rămânând Divizia 20.

Pe 5 august Divizia 20 infanterie a fost înlocuită de Divizia 24 germană. Pe 
26 septembrie toată Divizia 20 a ajuns la Istanbul.
 În concluzie, campania otomană din Galiția s-a dovedit inutilă. Corpul 15 
a suferit pierderi de 25.000 de oameni și au fost luați 10.000 de prizonieri turci, 
care au fost deportați în Kazan, Moscova și Siberia.

CAMPANIA DIN GALIȚIA A ARMATEI OTOMANE

Adrian TRIFAN

În seria evenimentelor cu subiect istoric pe care le-am susținut în anul 2019, cele 
de care mă simt legată datorită pasiunii mele pentru armata română și pentru cele 
două războaie mondiale, aș aminti simpozionul „Armata Română în luptele pentru 
eliberarea Transilvaniei în cel de-al Doilea Război Mondial”, eveniment dedicat 
Zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei Române, la 75 de ani ani de la eliberarea 
ultimelor teritorii românești.

Simpozionul a fost organizat de Garnizoana Brăila și Cercul Militar Brăila în 
data de 24 octombrie 2019 și s-a desfășurat în sediul Cercului Militar .

Împreună cu domnul col(r) Ioan Tălpău, cu doamna  lt. col. (r)Adriana Alexe, 
șefa Cercului Militar Brăila și doamna profesoară Silvia Manea (Școala  Gimnazială 
„Ion Băncilă”)  am încercat reconstituirea unor secvențe din luptele care au avut loc 

în urmă cu 75 de ani și schițarea câtorva portrete ale unor 
personalități istorice militare precum Gheorghe 
Avramescu, subiecte susținute de o bogată istoriografie,  
dar și de memorialistică. 

Am avut prilejul să relatez tragica odisee a armatei 
române de la Oarba de Mureș, desfășurată între 17 
septembrie – 6 octombrie 1944, adesea numită de istorici 
Katynul românesc.

În 17 septembrie 1944 a început cea mai sângeroasă 
bătălie din istoria Armatei Regale Române, dusă pe 
Frontul de Vest, încheiată  victorios, dar cu un sacrificiu 
enorm. Luptele de la Oarba de Mureș, un sat  dominat de 
un deal, aflat pe drumul dintre Cluj și Târgu-Mureș, au 
schimbat pentru totdeauna imaginea locului, dealul fiind  

astăzi împădurit de crucile și blocurile de piatră a 15.000 de ostași, dintre care 11.000 
ofițeri și soldați ai Armatei Regale Române.

În toamna lui 1944, dealul Sângeorgiu fusese transformat de armata germană 
într-un punct strategic important. Cucerirea obiectivului necesita prudență, de aceea, 
generalul Ion Dumitru a propus atacarea din flancuri, înconjurarea dealului fortificat 
şi forțarea  armatei germane de a se preda.

Autoritatea asupra trupelor române nu o avea însă generalul Ion Dumitru, 
aparținea generalului sovietic Serghei Trofimenco, care a ordonat un atac frontal, 
strategie extrem de riscantă, imposibil de susținut cu un armament vechi, depășit. 
Așadar, fără muniție dar cu determinare pentru a-și apăra viețile și teritoriul, românii 
au smuls parii din via plantată pe deal și au atacat cu succes pozițiile germane. A fost 
un adevărat masacru, mulți dintre ostașii și ofițerii români au pierit în această 
încercare.

Generalul sovietic a fost decorat de Stalin și declarat erou național, când în 
realitate, cucerirea tranșeelor fusese făcută de sublocotenentul Nicolae Ion și trupa 
sa.

Amintirea bătăliei e la fel de vie și astăzi, imaginea încă tulburătoare, fiind 
confirmată de toți cei ce au vizitat locurile.

Fragmentul prezentat a fost completat de interlocutori cu alte secvențe de istorie, 
deopotrivă de emoționate, care au prelungit activitatea prin participarea publicului 
format din elevi, militari și membri ai Asociație Cultului Eroilor, Filiala Brăila.

S-au pus întrebări și s-au propus noi întrevederi pentru dezbaterea și clarificarea 
subiectelor legate de eliberarea teritoriilor românești. A fost un modest omagiu 
dedicat ostașilor români care s-au jertfit pentru patrie.

Viorica PREDA

ARMATA ROMÂNĂ ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
Simpozion la Cercul Militar Brăila
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MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” ÎN REPUBLICA MOLDOVAMUZEUL BRĂILEI „CAROL I” ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Între alte activităţi specifice desfășurate în 
cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, anul 2019 a stat 
și  sub semnul organizării  unor proiecte 
educaționale cu reverberații în întreg arealul 
cultural românesc. Practic, am gândit aceste 
proiecte pe trei coordonate esențiale: I. Identitate 
și solidarități naționale; II. Locuri și timpuri ale 
memoriei; III. Patrimoniul cultural ca mărturie 
a identității. Ca de obicei, ne-am sprijinit pe 
par tener i i  noștr i ,  de  acum tradi ț ional i : 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 
din Cahul (Moldova) și Universitatea Umanistă de 
Stat din Ismail (Ucraina), cu care instituţia noastră 
a încheiat protocoale de colaborare ce vizează, în 
mod special, „promovarea patrimoniul cultural 
local, în context naţional și internaţional”, prin 
acțiuni conjugate. În acest cadru, și pe parcursul 
anului 2019 au fost realizate o serie de activităţi, pe 
care le vom enumera în continuare. 

Ziua de 24 ianuarie 1859 a rămas în istorie 
ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 
Române sub un singur domnitor, Al. I. Cuza. Acest 
moment istoric reprezenta primul pas pe calea 
înfăptuirii statului național român unitar. Evident 
că acest eveniment a fost marcat și în cadrul 
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 
din Cahul, unde membrii Departamentului Istorie 
și Teoria Educației în colaborare cu Muzeul Brăilei 
„Carol I” au organizat Simpozionul „160 de ani 
de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 
1859 – 24 ianuarie 2019)”. La eveniment au 
participat: prorectorul Universității de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, conf. 
univ. dr., Sergiu Cornea, Excelența Sa, Consulul 
General al României la Cahul, dna. Anca Corfu, 
vicepreședintele Raionului Cahul, dl. Vlad 
Cășuneanu, reprezentanții Episcopiei Basarabiei 
de Sud, conf. univ. dr. Ion Ghelețchi, lect. univ., dr. 
Liudmila Chiciuc, dar și un numeros public format 
din cadre didactice universitare, prelați, studenți și 
pasionați de istorie. 

Cea mai amplă manifestare – și fără îndoială 
una dintre cele mai semnificative –, și datorită 
impactului mediatic, s-a desfășurat la 19 martie 
2019 la alma mater din Cahul (Moldova) sub titlul 
Memoria Chipului: De la Burebista la 
Ferdinand Întregitorul. Dincolo de colocviul 
tematic care a constat în evocarea unor 
personalități marcante ale istoriei naționale, cu 
același prilej s-a vernisat și expoziția permanentă 
de basoreliefuri cu reprezentări ale unor „figuri 
istorice”; este vorba despre 16 lucrări de 
dimensiuni mari, realizate în cadrul Liceului de 

Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, cu aportul 
special al domnului profesor Mugur Vrînceanu și 
cu sprijinul material al Asociației „Frontiera 
Gălățeană”. Au fost figurate următoarele 
personalităţi: Burebista, Decebal, Traian, Mircea 
cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Petru 
Rareș, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, 
Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu, 
Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza, Eremia 
Grigorescu, Regele Ferdinand I și Regia Maria. Au 
rostit alocuțiuni din partea gazdelor prof. univ. dr. 
hab. Andrei Popa (rectorul Universității „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul)  și conf. univ. dr. 
Sergiu Cornea (prorectorul aceleiași instituții). Ca 
de fiecare dată, alături au fost reprezentanţi ale 
instituțiilor locale: Excelența Sa Doamna Anca 
Corfu (Consulul General al României la Cahul) și 
Preasfinț i tul  Părinte Veniamin Goreanu 
(Episcopul Basarabiei de Sud). Au mai luat 
cuvântul reprezentanți ai instituțiilor care au 
conlucrat la buna desfășurare a acțiunii: cercetător 
știinţific dr. Costin Croitoru (Muzeul Brăilei 
„Carol I”, moderatorul manifestării), colonel (r.) 
Didel Bădărău (președintele Asociației „Frontiera 
Gălățeană”), colonel (r.) Petrică Hahui (directorul 
general al Poliției Locale Galați), comisar șef 
Sergiu Costandachi (comandantul inspectoratului 
de Poliție Cahul) și colonel (r.) Victor Chiriloaie 
(primarul comunei Oancea). În acest cadru a fost 
citit „actul de donație” al colecției de basoreliefuri 
(nota bene s-a propus acordarea denumirii de 
„Holul Voievozilor” locului expoziției), au fost 
oferite diplome de recunoștință din partea 
Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul, plachete cu reprezentarea regelui Decebal 
din partea Asociației „Frontiera Gălățeană” și cărți 
publicate la prestigioasa editură Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”. Totodată, s-a încercat recreerea 
unei atmosfere „de epocă” prin echiparea 
studenților cu elemente vestimentare și accesorii 
specifice unora dintre perioadele reprezentate în 
cadrul expoziției. Uniformele și efectele militare 
prezentate cu acest prilej provin din colecții 
personale coagulate cu aportul domnului colonel 
(r.) Adrian Tăbăcaru, restul recuzitei vestimentare 
utilizate fiind asigurată de Teatrul Muzical 
Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 
prin grija domnului director Gheorghe Mândru.

Centrul de Studii Dunărene al Academiei 
Române, în colaborare cu Cabinetul Numismatic 
al Bibliotecii Academiei Române și Universitatea 
de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, au 
organizat la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, la 3 

aprilie a.c. Simpozionul cu tema „Banii de la 
Simbol la Propagandă”. Cu acest prilej au fost 
prezentate următoarele comunicări publice: 
Stănică Pandrea (Muzeul Brăilei „Carol I” / 
Centrul de Studii Dunărene al Academiei 
Române), Semnificația socială a artefactelor din 
aur și cupru în mileniul V a. Chr.; Mihaela Iacob 
(Ministerul Culturii și Identității Naționale), 
Iconografia emisiunilor imperiale grecești din 
Moesia Inferior; Costin Croitoru (Muzeul Brăilei 
„Carol I” / Centrul de Studii Dunărene al 
Academiei Române), Despre monedele depuse în 
cadrul ritului final de trecere; Lili Dergaciov 
(Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei 
Române), Influențe politice reflectate pe monedele 
medievale din spațiul Carpato-Pontico-Nistrean; 
Ionel Cândea (Muzeul Brăilei „Carol I” / Centrul 
de Studii Dunărene al Academiei Române), 
Descoperiri numismatice în zona Brăilei; Ghena 
Pricop (Muzeul Brăilei „Carol I”), Tezaurul de la 
Pătârlagele: falsuri monetare din vremea lui 
Dabija Vodă; Liudmila Chiciuc (Universitatea de 
Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul), Lipsa fondurilor 
financiare reflectată în activitatea Institutului 
Social Român din Basarabia (1934-1940); Ion 
Gheleţchi (Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” 
din Cahul), Practicarea vecselariei în Basarabia 
la începutul secolului al XIX-lea.

Următoarea acțiune a fost dedicată exclusiv 
studenților. Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul, prin Facultatea de 
Științe Umaniste și Pedagogice, în colaborare cu 
Muzeul Brăilei „Carol I”, Universitatea Umanistă 
de Stat din Ismail, Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați, Episcopia Basarabiei de Sud și 
Asociația „Frontiera gălățeană”, au organizat în 
data de 23 mai 2019 la Cahul, Sesiunea 
Internațională de Comunicări Științifice 
Studențești „Perspective asupra istoriei locale în 
viziunea tinerilor istorici”. Au prezentat 
comunicări 20 de studenți din centrele universitare 
menționate, fiecare primind diplome de 
participare, cărți publicate în editura Istros a 
Muzeului Brăilei „Carol I” și reprezentări plastice 
cu chipul regelui Decebal înconjurat de legenda 
Decebalus rex Dacorum, oferite de Asociația 
„Frontiera gălățeană” prin intermediul dlui. 
președinte, colonel (r.) Didel Bădărău.

Peisajul istoriografic românesc s-a 
îmbogățit anul acesta și prin apariția volumului 
Miscellanea Historica et Archaeologica in 
Memoriam Dragoș Petroșanu (editori Costin 
Croitoru, Ovidiu Vasile Udrescu, Alexandru 

 Costin CROITORU (continuare în pag. 10) 
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Nălbitoru), apărut la editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I” cu suportul financiar al Fundaţiei 
Judeţene pentru Tineret Vâlcea și Asociației 
pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor Vâlcea, cu 
sprijinul Centrului de Cercetare Istorică, 
Arheologică şi de Patrimoniu „Gheorghe I. 
Brătianu”, Universitatea din Pitești și al 
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 
din Cahul.  

Tabăra de vară „Istorie, Cultură și 
Civilizație în Spațiul Românesc, Oancea 2019” a 
fost organizată în intervalul 17-27 iunie 2019 de 
către Muzeul Brăilei „Carol I” și Universitatea de 
Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, cu 
suportul generos al Primăriei Oancea și cu 
sprijinul nemijlocit al Sectorului de Poliție de 
Frontieră Oancea, al Episcopiei Basarabiei de Sud 
și al Consulatului General al României la Cahul. 
Între acțiunile desfășurate a avut loc și o 
prezentare de uniforme militare, respectiv un 
exercițiu demonstrativ de mânuire a armelor 
datorat colegilor și prietenilor din asociația 
„Tradiția Militară” (Virgil Tudor, Ionel Răuță, 
Cristina Alexandru, Daniela Năpârlică); 
prezentarea volumului I al trilogiei „Kogayonon” 
datorate lui Valeriu Marian Găureanu, prilej cu 
care au fost discutate în prezența autorului câteva 
dintre aspectele relațiilor belicoase dintre daci și 
romani. În același context, ziua drapelului (26 
iunie) a fost marcată printr-o conferință tematică 
susținută de către dl. prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
membru corespondent al Academiei Române, și 
pr intr-o vizi tă  la  cimit i rul  eroi lor  ș i  a 
monumentelor din Oancea, prezentate de către dl. 
colonel (r.) Victor Chiriloaie, primarul comunei.

Sub egida și cu sprijinul material al 
Academiei Române prin Institutul de Arheologie 
din Iași, cu binecuvântarea IPS dr. Casian Crăciun, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos, însumând și 
contribuțiile științifice ale unora dintre colegii 
noștri de la Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul, de la Muzeul 

Național de Istorie a Moldovei din Chișinău și 
Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării din Republica 
Moldova, a văzut lumina tiparului volumul 
colectiv Miscellanea Historica et Archaeologica 
in Honorem Professoris  Ionel  Cândea 
septuagenarii, închinat așadar distinsului om de 
cultură, prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru 
corespondent al Academiei Române la împlinirea 
a 70 de ani. 

Figura marelui cuceritor macedonean, 
Alexandru cel Mare, a stârnit interes încă din 
antichitate și până în zilele noastre pentru miliarde 
de pasionați de istorie. Nici până astăzi pasiunea 
pentru acest personaj n-a scăzut, el nefiind 
concurat poate decât de cel pentru un Caesar, un 
Napoleon sau, mai cu seamă în generația noastră, 
de cel pentru trista epopee a celui de-al doilea 
Război Mondial. Cam pe aceste coordonate a fost 
gândi t  Colocviul  publ ic  „De-aș  f i  eu 
Alexandru...”, organizat și ca formă de evaluare 
curentă a masteranzilor grupei MISEE 1901. 
Originala acțiune s-a desfășurat la data de 22 
octombrie 2019, în incinta Laboratorului de 
Istorie al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, beneficiind și de concursul 
colegilor de la grupa IEC 1601. Invitați au fost 
cercetătorul științific dr. Stănică Pandrea de la 
Muzeul Brăilei „Carol I”, domnul Lucian Țilea, 
directorul Centrului de Studii „Proilavia”, conf. 
univ. dr. Costin Croitoru și conf. univ. dr. Ion 
Ghelețchi de la alma mater cahulensis, cei care au 
condus discuțiile prin intervenții extrem de 
documentate spre temele centrale ale întâlnirii. 
Reușita acțiunii a determinat organizatorii să 
repete evenimentul și la sediul Muzeului Brăilei 
„Carol I”, în data de 8 noiembrie, invitând și mai 
mulți specialiști care să susțină intervenții 
tematice, între care dl. Mihai Enache, autor al unei 
teze de doctorat despre receptarea lui Alexandru 
cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII-XIV, 
publicată la Editura Istros a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, în anul 2013.

Unele dintre problematicile mereu de 
actualitate în câmpul istoric, care constituie 
eșafodajul oricăror acumulări ulterioare relative la 
istoria românilor în mileniul secund, au fost 
prezentate de către prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
membru Corespondent al Academiei Române, în 
cadrul unei conferințe cu titlul generic „Formarea 
statelor medievale românești între legendă și 
adevăr istoric”, susținute în data de 5 octombrie în 
sala „Grigore Vieru” a Universității de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. 

În cadrul programului „Descoperă și 
cunoaște România” desfășurat de către Asociația 

Centrul de Informare Românesc (CIRo), la data de 
13 octombrie 2019, un grup de 48 de persoane din 
municipiul Ismail (Ucraina) care au frecventat 
cursurile de limbă română, au vizitat toate secțiile 
Muzeului Brăilei „Carol I”, într-un periplu de 
documentare.

În ceea ce privește participarea la reuniuni 
științifice organizate în republica Moldova, anul 
acesta am susținut următoarele comunicări: Venus 
Pudica, la Conferinţa Știinţifică Internaţională 
„Perspectivele și Problemele Integrării în Spaţiul 
European al Cercetării și Educaţiei”, ediţia a VII-
a, Cahul; Expresii românești care redau ideea de 
acumulare monetară și modalităţile de plată (I), la 
al XVIII-lea Simpozion de Numismatică, 
Chișinău; Subteranele cetăţii Brăilei – între 
realitate istorică și mit urban, la Conferinţa 
Internaţională „Identităţile Chișinăului, ediţia a 
VI-a. Orașul subteran”, Chișinău; Din nou despre 
monedele depuse pentru înlăturarea obstacolelor, 
la Conferinţa „Provocări și oportunităţi în 
educaţie: aspecte știinţifice și practice”. 
Secţiunea Istorie, Cahul.

Rezultatele parțiale ale Expediţiei 
etnografice „Pe urmele mocanilor săceleni din 
sudul raionului Cahul”, organizată în colaborare 
de către Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul 
Brăilei „Carol I”, Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de 
Etnografie și Folclor „C-tin. Brăiloiu” din 
București în anul precedent, a fost continuată anul 
acesta cu o excursie documentară dedicată 
întâlnirii cu urmașii mocanilor săceleni și o 
expoziție tematică ce a fost deschisă la 15 
noiembrie la Muzeul Etnografic Săcele. 

Manifestările acestui an s-au finalizat cu 
tradiţionala Recepţie de celebrare a Zilei 
Naționale a României oferită de Consulatul 
General al României la Cahul. Diplomați, 
prelați, reprezentanți ai autorităților locale și 
oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului 
au răspuns invitației Excelenței Sale, doamnei 
Anca Corfu – consulul general al României la 
Cahul.
 Încheind această succintă prezentare a 
manifestărilor conjugate ale instituțiilor de cultură 
din arealul istoric românesc, cum spuneam, 
exclusiv în beneficiul promovării patrimoniului, 
ne exprimăm convingerea că, și în anii următori, 
cu sprijinul autorităţilor locale, vom putea da 
măsura unei generații  puternic dedicată 
sentimentelor și valorilor naționale! 

(continuare din pag. 9) 

 Costin CROITORU
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 În anul 2018, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” din București a 
obținut un grant din partea Ministerului Cercetării și Inovării, CNCS-
UEFISCDI, pentru finanțarea Proiectului de cercetare Peisaje ascunse: 
explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor 
de luptă din Carpații de Sud-Est (HiLands), cu număr de proiect 90/2016, PN-
III-P4-ID-PCCF-2016-0090, în cadrul proiectului PNCDI III. Între cele două 
instituții, în noiembrie 2018 s-a semnat contractul de finanțare PCCF19/2018 
pentru Proiectul de cercetare HiLANDS.

În cadrul Proiectului de cercetare de frontieră Peisaje ascunse: 
explorarea prin teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor 
de luptă din Carpații de Sud-Est (HiLands), Muzeul Brăilei ”Carol I” are 
calitatea de Partener 1 al Institului de arheologie ”V. Pârvan”. Prezentăm, mai 
jos, câteva dintre obiectivele proiectului:

·�explorarea experimentală cu ajutorul tehnologiei LiDAR (din UAV) 
și a metodelor geofizice de investigație a zonelor cu potențial arheologic din 
zona de legătură dintre Carpații și Subcarpații de Curbură și Valea Dunării;

·� explorarea siturilor arheologice ce închid coridoarele de 
comunicație din exteriorul Carpaților de Curbură și a drumurilor de legătură 
cu Valea Dunării;

·�stabilirea bazelor metodologice pentru domenii de frontieră precum 
arheologia zonelor împădurite, arheologia câmpurilor de bătălie, arheologia 
Primului Război Mondial.

Printre responsabilitățile ce revin direct Muzeului Brăilei „Carol I” 
este și aceea de a propune strategii de cercetare a coridoarelor comerciale din 
Carpații de Curbură, în vederea clarificării relațiilor comerciale dintre zona 
pontică și spațiul intracarpatic.

În conformitate cu prevederile contractului de cercetare, arheologii 
Muzeului Brăilei ”Carol I” au desfășurat o intensă cercetare de teren pentru 
identificarea siturilor care sunt pe traseul drumurilor și coridoarelor care leagă 
spațiul intracarpatic de Gurile Dunării și de Marea Neagră. De aceea, în 
campania anului 2019, colectivul arheologic a efectuat cercetări arheologice 
de tip survey pe văile unor afluenți ai Siretului.

Punctul de pornire al cercetării noastre l-a reprezentat următoarea 
observație: râurile care izvorăsc din Carpații de Curbură și care fac legătura 
dintre depresiunile din sud-estul Transilvaniei cu Valea Dunării se varsă toate 
în Siret în sectorul Mărășești – Focșani, iar Siretul se varsă în Dunăre la nord 
de Brăila. Practic cercetarea arheologică, întreprinsă de noi, a pornit dinspre 
capătul dunărean al acestor drumuri comerciale și a urcat pe căile de acces 
înspre Sud-Estul Transilvaniei, prin pasurile și trecătorile Carpaților de 
Curbură.

Observațiile din teren au fost utilizate de către colegii din proiect 
pentru a planifica cercetarea non-intrusivă a unor situri arheologice prin 
metoda magnetometrică și metoda tomografiei de rezistivitate electrică. 
Printre siturile cercetate cu ajutorul investigațiilor geofizice se numără cele de 
la Vârteșcoiu (jud. Vrancea), Măxineni și Filipești (jud. Brăila). În continuare 
vom prezenta rezultatele preliminarii ale investigațiilor geofizice întreprinse 
în situl de la Filipești.

Primele informații despre castrul roman de la Filipești le avem de la 
Pamfil Polonic, topograful care a fost colaborator apropiat al lui Vasile Pârvan. 
În a doau jumătate a sec. XX, arheologii brăileni au încercat să localizeze 
castrul roman de la Filipești, undeva între satele Filipești și Găiseanca, dar nu 
au reușit pentru că urmele vechilor fortificații nu mai sunt vizibile la nivelul 
solului. Primele informații topografice sigure vin din S.U.A., în momentul în 
care sunt deschise accesului publicului fotografiile aeriene efectuate de 
avioanele americane de spionaj în perioada războiului rece.

Pornind de la datele topografice și de la observațiile cercetărilor de 

teren întreprinse în zonă de arheologii Costin Croitoru și Valeriu Sîrbu, în anul 
2019, în cadrul Proiectului HiLANDS, un colectiv condus de către Ing. Milică 
Copu a întreprins cercetări non-invasive în situl de la Filipești. A fost 
investigată o suprafață totală de 25.200 mp, reperezentând 28 panouri de 30 m 
x 30 m.

Rezultatele sunt încurajatoare: a) a fost identificată o fortificație de 
mari dimensiuni, formată dintr-un șanț și un val; b) au fost identificate urmele 
a încă două fortificații mai mici, care se întrepătrund cu urmele fotificației 
mari. Toate aceste date ne permit să afirmăm că la Filipești există un complex 
arheologic cu mai multe etape de existență/evoluție, care se datează în 
perioada stăpânirii romane și care face parte dintr-un ansamblu de fortificații 
care leagă Dobrogea de Sud-Estul Transilvaniei.

În campania anului 2020, în cadrul Proiectului HiLANDS, se vor 
desfășura două tipuri de cercetări arheologice: a) vom continua cercetările de 
teren de tip survey pe văile râurilor Milcov, Trotuș și Oituz; b) vom întreprinde 
săpături arheologice în situl de la Filipești, pentru a verifica informațiile 
obținute prin metoda investigațiilor geofizice.

PARTICIPAREA ARHEOLOGILOR MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” 

LA PROIECTUL DE CERCETARE HILANDS. CAMPANIA 2019*

*Această cercetare a fost realizată cu sprijinul unui grant al Ministerului 
Cercetării și Inovării, CNCS-UEFISCDI, număr proiect 90/2016, PN-III-P4-
ID-PCCF-2016-0090, în cadrul proiectului PNCDI III.

Cercetări în zona Odobești - Vârteșcoiu

Cercetări în zona Filipești

Cercetări în zona Filipești

Găiseanca - Filipești
Castru
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Expoziția Măiestrie și  culoare în 
universul satului românesc a fost realizată în 
colaborare cu Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
din Golești, Argeș. Cuprinde două părți distincte: 
port popular românesc de sărbătoare și lucrări 
de artă plastică semnate de Augustin Lucici.

Zonele istorice reprezentate în expoziție 
sunt: Ţara Românească, Oltenia, Banat, Crişana, 
Maramureş, Transilvania, Moldova. 

Pentru Muntenia, s-au ales ca zone 
etnografice reprezentative Muscelul şi Argeşul, cu 
două costume pentru Muscel – femeie şi bărbat, şi 
un costum femeiesc pentru Argeş.

Portul popular de Muscel are o valoare 
artistică remarcabilă, susţinută de rafinamentul 
cromatică şi de diversitatea motivelor decorative, 
fiind considerat printre cele mai frumoase din ţară. 
Tot ceea ce compune costumul de Muscel, de la 
materiale la decor şi tehnică de lucru, îl 
particularizează în cadrul celorlalte zone ale 
Munteniei şi nu numai, în aşa fel încât este 
imposibil să nu recunoști cu ușurință orice piesă ce 
aparţine acestui costum.

Pânza cu margini portocalii, obţinută prin 
introducerea unor fire colorate în urzeală, este o 
adevărată emblemă identitară a Muscelului.

Portul de Muscel a fost influenţat de 
costumul domnesc, dar a devenit emblema Casei 
Regale a României, mai ales în vremea Reginei 
Maria, care l-a adoptat ca ţinută de înaltă 
ceremonie naţională.

Prestigiul costumului femeiesc se datorează 
materialelor folosite (fir metalic auriu şi argintiu, 
mătasea, paietele, mărgelele) şi de amplitudinea 
decorului, care ajunge să acopere aproape întreaga 
suprafaţă a pieselor.

Costumul femeiesc de Muscel se compune 
din cămașă încrețită la gât, fota, înfăşurată în jurul 
şoldurilor, brâu, bete, ştergar sau maramă, ilic, 
podoabe, la care se adaugă piese purtate în timpul 
iernii: ciorapi de lână, încălțăminte, cojoace.

Tipic pentru găteala capului la femeile 
măritate din Muscel este marama de borangic, 
deosebit de lungă şi împodobită pe întreaga 
suprafaţa cu un decor ales cu fir auriu şi argintiu, ce 
se fixa cu o legătoare brodată, pusă pe frunte.

Costumul bărbătesc de Muscel este simplu, 
elegant şi se remarcă prin croiul amplu al cămăşii 
drepte, cu mâneci largi şi decorată cu fir de aur şi 
paiete.

Costumul femeiesc de pe Valea Topologului  
- Argeş se remarcă prin fota îngustă, căreia i se 
asociază în faţă o catrinţă şi încreţul colorat, de 
regulă cu portocaliu.

Oltenia este reprezentată de zona Gorjului, 
cu al său costum schileresc, creat la începutul 
secolului  al XX-lea de moşneni, din dorinţa de a 
se deosebi de locuitorii zonelor învecinate. Acest 
costum impresionează prin decoraţiile realizate 
prin aplicarea de găitane negre de mătase, pe 
fondul alb al hainelor din dimie sau aba. Costumul 
femeiesc gorjenesc se remarcă prin vâlnicul bogat 
decorat, ce va înlocui costumul cu zăvelcă (şorţ).

În cadrul expoziţiei noastre, Banatul ne 
prezintă un costum de pe Valea Bistrei (zona de 

munte). Elementele care individualizează portul 
popular femeiesc, din această zonă, ţin de 
existenţa unor piese unicat – opregul cu franjuri 
lungi (catrinţă) şi ceapsa – purtată pe cap de 
femeile măritate, care aminteşte prin formă – „cu 
coarne” - de străvechi rituri de fecunditate. 
Pieptarul este bogat împodobit cu broderii din 
mătase policromă, cu bumbi şi aplicaţii din piele.  

Costumul bărbătesc de Banat, alcătuit din 
cămaşă lungă peste genunchi, asociată vara cu 
pantaloni largi din pânză şi iarna cu cioareci din 
postav, are ca semn distinctiv broderia cu mătase 
albă. Chintuşul – vesta – este decorată cu aplicaţii 
de şinoare negre, pe fondul alb al ţesăturii.

Portul popular din Arad, se caracterizează 
printr-o linie şi o compoziţie, care se desprinde de 
tipul autentic al vestimentaţiei româneşti. 
Costumul femeiesc impresionează prin pieptarul 
butincenesc, frumos decorat cu broderie plină, iar 
cel bărbătesc, prin cămaşa scurtă şi izmenele largi, 
confecţionat dintr-o pânză groasă, ţesută cu dungi 
albe, „vrâste de cinari”.

Dacă la prima vedere, portul popular din 
Maramureş face notă aparte în contextul portului 
popular românesc, la o analiză mai atentă se 
constată că principalele lui elemente constitutive 
se regăsesc în aceleaşi forme şi aproape 
întotdeauna cu aceleaşi denumiri în toate zonele 
etnografice româneşti. Costumul femeiesc 
conservă vigoarea unor piese arhaice, cum sunt 
zadiile – şorţurile din lână, cu dungi late, colorate 
în roşu cu negru sau galben cu albastru. Un 
element specific cămăşilor femeieşti din 
Maramureş îl constituie decolteul de formă 
pătrată. Costumul bărbătesc respectă tipologia 
portului din vestul ţării – cămaşă scurtă, purtată pe 
dinafară şi „gatii” – izmene largi, pe timp de vară. 
O piesă de port nelipsită în zilele de sărbătoare era 
şi încă este „trăistuţa feciorească”, de dimensiuni 
mici, cu ornamente din lână colorată.

Pieptarele din blană, întâlnite atât la 
costumul femeiesc, cât şi la cel bărbătesc, decorate 
cu  broderie multicoloră, dar şi cu ţinte metalice, 
bucăţi de oglindă şi ciucuri multicolori din mătase 
colorată, completează cromatic costumul 
maramureşean de sărbătoare.

Costumul de Năsăud, surprinde prin 
contrastul dintre pânza albă a cămăşilor şi roşul 
broderiilor. Spectaculoase sunt pieptarele 
bărbăteşti cu canaci – decorate pe întreaga 
suprafaţă cu ciucuri din mătase policromă. Unice 
în ţară sunt pălăriile cu roată de păun, simbol al 
feciorilor.

Moldova este reprezentată, în expoziţia 
noastră, de două costume, din Vrancea şi Vaslui. 
Costumul femeiesc din Vrancea se încadrează în 
tipologia costumului cu fotă, numită în zona 
Moldovei catrinţă, singura formă de port prezentă 
aici. Costumul bărbătesc din Vaslui se remarcă 
prin cămaşa cu fustanelă, bernevicii – pantalonii 
şi brâul foarte lat. Elementul particular al acestui 
costum este reprezentat de bernevici, pantalonii 
foarte lungi, care se încreţesc de la genunchi în jos, 
numărul creţurilor fiind un semn de distincţie 
socială.

Caracterizat printr-o remarcabilă unitate, în 
ceea ce priveşte materialul, croiul şi categoriile de 
piese – costumul popular românesc se diferenţiază 
totuşi, sub aspect decorativ şi cromatic, de la o 
zonă etnografică la alta. Această diversitate apare 
ca urmare a necesităţii de a adapta veşmintele, la 
rigorile morale impuse de vârsta şi statutul civil al 
purtătorilor, dar şi la nevoia fiecărei generaţii de a-
şi impune propriul gust artistic.

Augustin Lucici și-a descoperit talentul 
artistic încă de la o vârstă fragedă, cea care i-a 
îndrumat primii pași spre pictură fiind chiar mama 
sa. Printre îndrumătorii către frumusețea și 
profunzimea lumii artelor, s-au numărat, mai apoi, 
profesorii Aurel Calotă, Gheorghe Pantilie, Costel 
Badea și Lucia Ioan .

Născut la data de 19 februarie 1956, 
Augustin Lucici este absolvent al Institutului de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Facultatea de 
Arte Decorative (1983), membru titular al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, muzeograf, 
directorul Galeriei de Artă „Rudolf Schwietzer – 
Cumpăna” din Pitești.

Temele abordate în lucrări sunt diverse: 
peisaje, portrete, flori, case tradiționale toate 
expuse într-un stil unic, cu profund impact 
emoțional asupra privitorului și iubitorului de artă.

Până în prezent a expus lucrări peste tot în 
ţară, dar şi în galerii din străinătate: Franţa, 
Polonia, Luxemburg. Însă, nu a uitat niciodată 
oraşul de origine, Piteşti,  pe care îl reprezintă cu 
mândrie oriunde în lume. 

Pictorul piteştean Augustin Lucici a 
publicat în mai multe ziare şi reviste, materiale 
despre lucrări de artă şi artişti români sau străini.

Augustin Lucici despre Augustin Lucici: 
„Am creat multe tablouri şi înainte de Revoluţie şi 
am primit o mare apreciere şi atunci. Nu am fost 
contestat, chiar dacă eram nonconformist. 
Bineînţeles, atunci când primeam vreo comandă 
anume pentru familia Ceauşescu, trebuia să mă 
conformez”.

După alte trei expoziții organizate și 
găzduite de Secția Etnografie, ”Armonii 
pastelate”, ”Donații și donatori”, „Datini și 
obiceiuri” – expoziție de grup cu lucrări semnate 
Dumitru Ștefănescu – Ștef , Adina Ștefănescu – 
Bobu, Ruxandra Ciupercă,  Dumitru Ștefănescu – 
Ștef  și Nelu Ivan, artistul plastic brăilean 
Dumitru Ștefănescu – Ștef  a prezentat 
publicului cu ocazia evenimentului Noaptea 
Muzeelor, o expoziție personală de artă naivă, 
Povești cu haz.  

Dumitru Ștefănescu – Ștef  este pictor, 
grafician şi caricaturist cunoscut sub pseudonimul 
Ștef, născut la Brăila  (20 octombrie 1955).

Este absolvent al Şcolii Primare nr. 
16,Şcolii Gimnaziale nr. 25, al Liceului Teoretic 
„Nicolae Iorga”, al Şcolii de Arte Plastice 
„Vespasian Lungu” - Brăila, clasa prof. Mihail 
Gavrilescu, secţia pictură, al Institutului de Marină 
Civilă „Mircea cel Bătrân” din Constanţa;

Debutul expoziţional în pictură a avut loc în 
anul 1972, în grafică satirico-umoristică – 1992, în  
pictura naivă – 1997; (continuare în pag. 11)
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De-a lungul a avut 23 de expoziţii 
personale: 12 - pictură, 11 -  grafică de şevalet;  
a participat la numeroase Saloane, Festivaluri şi 
Expoziţii de grup în ţară la: Bucureşti, Piteşti, 
Bacău, Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani, Sibiu, 
Alba-Iulia, Făgăraş, Reşiţa, Caransebeş, Cluj-
Napoca, Feteşti, Timişoara, Slatina, Vama, Curtea 
de Argeş, Gura Humorului, Urziceni, Voluntari, 
Bistriţa, Târgu Jiu, Deva, Constanţa, Târgovişte , 
Oradea, Galați, Brăila, Târgu Mureș, Alexandria; 
are lucrări de grafică şi caricatură în muzee şi 
colecţii particulare din ţară şi din străinătate: 
Franţa, Olanda, Turcia, Italia, China, Austria, 
Polonia, Cipru, Columbia, Japonia, Croaţia, 
Macedonia, Germania, Coreea, Marea Britanie, 
Siria, Iran, Danemarca, Norvegia, Spania, 
Bulgaria, Brazilia, Serbia, Portugalia, India, 
România;a participat la tabere de creaţie: Măgura 
– Bacău, Măxineni – Brăila, Bacău, Miercurea 
Sibiului – Sibiu, Intergalde – Alba, Făget – Timiş, 
Alba Iulia, Căciulata – Râmnicu Vâlcea, Râmeţ  - 
Alba, Pojejena – Caraş Severin, Zimnicea – 
Teleorman, Poiana Mărului – Caraş Severin; a 
publicat caricatură în revistele: „Urzica”, 
„Bula”,”Şopârla”, cărţi, reviste de cultură, 
plachete, pliante, albume de pictură şi caricatură; a 
obținut  medalia de aur „Doctor Humoris 
Causa”pentru caricatură;

„Dumitru Ștefănescu - ȘTEF este unul 
dintre cei mai apreciați artiști naivi din România. 
Pictura sa este inedită și prin stil, dar și prin tehnică 
a depășit de multă vreme granițele țării. A c e s t 
artist este un nume de referință în România, în arta 
naivă sau arta instinctuală, cum adesea i se spune.

Fiecare pânză a domniei sale permite 
comuniunea totală dintre ființa ascunsă a 
lucrurilor unde zonele nedescoperite, instaurează 
forme fantastice în perimetrul artei naive, el ne 
comunică prin lucrările sale o realitate care a trecut 
prin sensibilitatea artistului, păstrându-și însă 
farmecul și prospețimea.

Privindu-i lucrările rămâi pe gânduri și o 
melancolie meditativă dar nu imprevizibilă, 
începe să-i răspundă până și celui mai neavizat 

privitor de artă că rațiunea și inima s-au întâlnit 
pentru prima dată în pânzele acestui artist plastic”. 
(Eugenia Dumitriu, critic de artă, Bucureşti).

O altă expoziție de artă naivă „Gânduri de 
acasă” a reunit lucrări semnate de Ruxandra 
Ciupercă. 

Ruxandra Ciupercă s-a născut la 16 ianuarie 
1951 și  a debutat în arta naivă în 2017. Este 
membră UCA, Filiala Brăila. Expoziția, deschisă 
în 2019 la Secția Etnografie a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, este prima expoziție personală. A 
participat la expoziții de grup: Pitești, Bacău, Iași, 
Botoșani și Brăila, la concursurile de grafică 
satirică: Vaslui, Suceava, Gura Humorului și 
Urziceni, la concursurile de grafică Ex Libris – 
Brăila. Are lucrări de artă naivă în colecții din țară 
și străinătate.

„Compozițiile Ruxandei Ciupercă - Ruxy 
surprind realitatea naiv și sincer cu mijloacele 
omului care nu vrea să demonstreze ostentativ 
ceva. Are în penel naturalețe cu care se joacă 
aparent banal, reinterpretând o poveste, un fapt 
cotidian, o așteptare, o felie de viață. Pune în 
ramă culori vii, intense, vibrante, provocatoare, 
nedisimulate sub tonuri calde, în contururi precise. 
Amestecă în sugestii umoristice realul cu 
imaginarul, contingentul cu povestea și cu 
mitologia. Liniile centripete sunt dirijate de forța 
mesajului autentic, spontan și suav. Pur și simplu 
segmentează cromatic existența în fragmente 
persistente de candoare.  Ceea ce face Ruxanda nu 
e pictură, ci o poezie a naivității copilărești, a 
plăcerii jocului și a culorii”. (prof. Liliana Toma)

Expoziția „Mărite Eminescu” a fost 
vernisată odată cu evenimentul literar „Anul 
cărții”, organizat în colaborare cu „Asociația 
Scriitorilor Români din Austria”. Lucrările de 
grafică au fost expuse în cadrul altor evenimente 
organizate de Institutul Cultural Român în China 
(2016). 

„Mărite Eminescu  este un volum de –
poezie și grafică ce poartă semnătura doamnei 
Constanța Abălașei-Donosă. Lucrarea s-a dorit a fi 
un omagiu adus marelui nostru poet la aniversarea 

a 130 de ani de trecere în eternitate. O declarație de 
dragoste și admirație făcută cu patos și dăruire 
creativă pentru simbolul poeziei românești nu 
poate decât să ne facă mai buni și mai sensibili la 
miracolul creației. ”(Emilia Țuțuianu).

Constanţa Abălaşei-Donosă demonstrează 
frecvent munca sa creativă, astfel încât a efectuat 
grafică la peste douăzeci și cinci de cărţi de 
literatură în ţară şi străinătate; șapte cărţi publicate 
din care patru poezie, două cărţi de proză 
memorialistică, un album de artă. Este membră în 
Asociația Scriitorilor Români din Austria. În 
domeniul artei plastice are patruzeci și una de 
expoziţii personale în ţară şi peste hotare; o sută 
patruzeci expoziţii de grup în România şi în alte 
ţări. Pentru această muncă multilaterală, 
profesionistă a obţinut numeroase premii pentru 
pictură şi grafică, dintre care nouă Premii de 
Exelenţă, pentru donaţiile făcute cu lucrări de 
grafică. (Daniela Guman, prozatoare).

Expozi ț ia  „Interferențe etnice ș i 
culturale” reunește piese din patrimoniul muzeal  
reprezentând diferite etnii: greci, turci, Bulgari, 
evrei,  ruși și staroveri. 
O altă expoziție organizată cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă este cea cu lucrări de grafică mică (Emilia 
Dumitrescu) și acuarelă (Silvia Grosu - Jelescu), 
din colecția Ana Maria Harțuche Vicol.

(continuare din pag. 10)
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În urmă cu câțiva ani, doamnele Ligiea Butu din București și Helene 
Niederkorn din Germania ne-au contactat pentru a ne semnala existența în 
familie a unui fond documentar alcătuit din albume, fotografii și cărți, fond 
care ilustrează activitatea doamnei Eugenia Elena Mărășteanu (născută 
Pușcașu), profesor și maistru de țesut.

Eugenia Mărășteanu (mama doamnelor amintite mai sus), a absolvit 
un Gimnaziul Industrial apoi Liceul Industrial de Fete din Arad (promoția 
1942 – 1943). A activat ca profesoară la școli din județul Bacău (Tg. Ocna, 
Onești), a învățat arta țesutului generații numeroase de elevi și a țesut ea însăși 
de-a lungul vieții covoare din toate zonele țării.

Analiza documentelor puse la dispoziție oferă o imagine asupra 
învățământului tehnic din perioada interbelică și din anii următori. 
Învățământul tehnic urmărea însușirea din școală a unor deprinderi și învățarea 
unor meșteșuguri. În acest mod instituționalizat de cunoaștere a tradițiilor se 
puneau practic bazele viitoarelor meserii.

Fondul documentar Eugenia Mărășteanu conține o bază de date 
necesară pentru învățarea țesutului și poate fi folosit în activitățile de 
pedagogie muzeală sau în activitățile practice. 

Cele mai interesante publicații sunt următoarele:
* Tehnologia țesutului (Țesutul stofelor și al covoarelor  – cu 66 de 

planșe – vopsitul firelor și al stofelor) pentru uzul elevelor de la Școlile 
profesionale de fete Gr. I și II și al școalelor de meserii (Gimnazii și Licee), 
Normale și de Menaj, în conformitate cu programul oficial de Doamna I, 

Dragomirescu (Petriu), profesoară Maestră de țesut definitivă, la gr. II, Școala 
Profesională A. F. Robescu din București, Ediția a II-a revăzută și adăugită, 
Tipografia Editurii „Rex”, București, Bd-ul Maria, 92, cu semnătura autoarei. 

* Studiu asupra covoarelor românești  de Janeta Scăueru - Teclu și 
Liviu Teclu cu 33 de planșe, 1938, Editura autorilor, Cluj, Strada Greceanu, nr. 
31. Obiectul studiului l-au constituit covoarele românești și basarabene 
(apariția, compunerea și cromatica acestora) și a fost elaborat pe baza 
covoarelor existente în colecțiile Muzeului de Etnografie și Artă Națională din 
București, aflat sub conducerea prof. Al Tzigara Samurcaș.

* Izvoade vrâncene adunate de Elena Cuparencu – Șentea, 1927, 
Editura Cartea Românească, S.A. (o serie de planșe din păcate incomplete)

* Cusături existente pe valea Trotușului,  Bacău, 1973. La culegerea 
modelelor aflate în lucrare a contribuit și Eugenia Mărășteanu.
 Pe lângă lucrări de specialitate, fondul conține:

* caiete de școală (teoria și practica țesutului);
* albume cu tehnici de țesut (karamani, oltenești ș.a.);
* planșe cu modele de cusături și țesături;
* lucrări ale elevilor.

CUNOAȘTEREA ȘI ÎNVĂȚAREA MEȘTEȘUGURILOR CASNICE ÎN ȘCOALA DE ALTĂDATĂ. 
FONDUL EUGENIA MĂRĂȘTEANU 
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Brîndușa ILIE

COLABORAREA SECȚIEI „ETNOGRAFIE” CU MUZEUL IANCA

În Anul omagial al satului românesc (al 
preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari), 
Muzeul Ianca în colaborare cu Muzeul Brăilei 
„Carol I”- Secția „Etnografie”, Parohia nr. 1 
Ianca, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” 
din Ianca și Biblioteca comunală Mircea Vodă au 
derulat proiectul „ Muzeul Ianca - promotor al 
tradiției locale”, finanțat de Consiliul Județean 
Brăila.

Scopul proiectului a constat în promovarea 
amprentei culturale locale și conștientizarea 
tinerei generații cu privire la păstrarea tradițiilor 
ș i  p r o m o v a r e a  f o l c l o r u l u i  l o c a l  ș i  a 
meșteșugurilor de altădată. Obiectiv general l-a 
reprezentat redescoperirea și promovarea 
valorilor tradiționale românești prin implicarea 
generațiilor de ieri și de azi în diverse activități 
legate de tradițiile locale. Obiective specifice s-
au referit la stimularea interesului pentru 
cunoașterea, păstrarea și valorificarea portului 
popular românesc, a tradițiilor şi obiceiurilor 
specifice zonei, dezvoltarea la tineri a respectului 
față de înaintași, tradiții, obiceiuri și  folclor, 
însușirea unor abilități de țesut, cusut, tors, 
croșetat, împletit nuiele, modelat lemn sau lut, 
cunoașterea și conștientizarea istoricului 
localității Ianca, promovarea conceptului 
expozițional al Muzeului din Ianca.

În cadrul proiectului a fost organizată 
Șezătoarea „Vremuri de altădată”, la care au 
participat elevi și cadre didactice de la Liceul 
Teoretic „Constantin Angelescu”, alături de  
bătrânii satului de la care au învățat ce înseamnă 
torsul, cusutul și împletirea de coşuri din nuiele 
de răchită. Atmosfera de șezătoare a fost întregită 
prin cântecele din zona dunăreană a interpretei de 
muzică populară Maria Radu din Brăila.

La Simpozionul cu tema „315 ani de la 
pr ima a tes tare  documentară  a  uni tă ț i i 
administrativ-teritoriale Ianca - De la legenda 
întemeierii la adevărul istoric” au fost prezentate 
următoarele comunicări: Ianca de la sat la oraș 
(de la legenda întemeierii satului de către fratele 
haiducului  Iancu Jianu, la adevărul istoric, prima 
atestare documentară a localității Ianca -1704 și 
30 de ani de la declararea lui ca oraș); Scurt istoric 
al bisericilor din Ianca cu preoți slujitori și faptele 
lor; Dascăli ai satelor noastre, primele școli în 
memoria locului; Primari gospodari de la 
Reformele lui Cuza și până în zilele noastre; Date 
despre prima biserică și prima scoală din Ianca.

Derulată în perioada 19-30 august 2019, 
Școala de Vara „Tradiția la Ianca - Lucruri vechi 

la vremuri noi”, cu participarea elevilor de la 
Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”, a avut 
următorul program: Despre caracterul istoric al 
satelor din zona de câmpie, de la satul medieval la 
cel de azi; elementele constitutive ale satului 
românesc: vatra și moșia, casa și gospodăria, 
ulița, fântânile, meșteșugurile și industria 
țărănească, în special cea casnică; prezentarea 
casei și gospodăriei țărănești din zona de câmpie 
a Brăilei de la începutul  secolului al XX-lea; ,,La 
pas prin lumea satului” – vizită documentară în 
satele componente Perișoru, Berlești și Târlele 
Filiu cu scopul vizitării  mai  multor gospodării  
țărănești și a anexelor acestora; vizitarea Casei 
Memoriale a Părintelui Dometie din Târlele Filiu 
și a singurei case învelită cu șindrilă din satul  
Târlele-Filiu.

Despre istoricul Bisericii din Ianca și 
slujitorii ei; Zi de târg la Ianca  - vizitarea celor 
două amplasamente ale târgului de azi, urmată de 
o dezbatere având ca temă istoria târgului, cum 
are loc vânzarea și cumpărarea, cine stabilește 
prețul, cum se proceda în perioada comunistă; 
Vizită documentară  „Sate dispărute  și uitate”- 
Rubla ( locul unde au pătimit sute de deportați și 
deținuți politici în anii 1950-1960) și vizitarea 
fostului conac al boierului Pană și a fostului sat 
Filiu (Budișteanu), desființat de regimul 
comunist, unde astăzi se mai găsesc  ruinele 
bisericii și cimitirul satului, cu troița ridicată în 
memoria eroilor locului. Prezentarea ocupațiilor  
tradiționale specifice locului și organizarea de 
ateliere de lucru, familiarizarea elevilor cu piese 

din depozitul de unelte al muzeului (balanța, 
banița, opritorul, hamul pentru cal, fierul pentru 
însemnat animalele, strungul de lemn, rândeaua, 
barda, cioplitorul). „La pas prin lumea satului” – 
vizită documentară în satele componente din 
Ianca: Plopu, Gara Mare, Oprișenești și Vile 
U.M. Ianca, vizită în orașul Brăila la Secția 
Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol I”, Grădina 
Zoologică, Vasul Borcea, inventarierea 
imaginilor foto realizate în cadrul cercetărilor de 
teren, în vederea realizării unui album foto-
documentar.

Tot în cadrul proiectului au fost organizate 
expoziția foto-documentară  „Tradiția la Ianca. 
De la lume adunate, la lume prezentate” și Ziua 
porților deschise la Muzeul Ianca pentru vizitarea 
Casei și gospodăriei țărănești din zona de câmpie 
a Brăilei. 

Finalizarea proiectului s-a concretizat prin 
realizarea unui album foto-documentar „Muzeul 
Ianca-promotor al tradiției locale” care cuprinde 
imagini și informații legate de spiritul  
etnoidentitar al zonei Ianca. Cartea a fost lansată 
la Muzeul Ianca în luna noiembrie 2019, în 
prezența reprezentanților comunității locale și a 
elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Teoretic 
„Constantin Angelescu” și la Secția Etnografie în 
luna decembrie 2019, cu participarea scriitorilor 
din Brăila și a unei clase de elevi de la Liceul 
„Nicolae Iorga”. Moderatorul întâlnirilor a fost 
dr. Viorel Mortu.

De vorbă cu bătrânul Tănase Cociaș 
la Monumentul din satul Perișoru

Copiii din Ianca vizitează Secția Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol I”
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Colaborarea Secției Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol 
I” cu instituțiile de învățământ  a continuat și în anul 2019, prin 
diverse programe de educație muzeală. Cele mai cunoscute 
programe de anul acesta sunt „Prin Cultură, mai aproape de copiii 
din Lacu Dulce”, „În orizontul tradițiilor”, „Interferențe culturale 
interetnice”, Școala de Vară „Tradiția la Ianca - Lucruri vechi la 
vremuri noi” și Școala de Vară „Tradiții și obiceiuri din județul 
Brăila”.  

Am continuat și anul acesta parteneriatul cu Centrul Social 
Multifuncțional din Brăila organizând activități comune în cadrul 
proiectului „Prin Cultură, mai aproape de copiii din Lacu Dulce”. 
Astfel, ne-am întâlnit în data de 20 februarie pentru a marca 
împreună „Ziua Dezrobirii Romilor”, unde am prezentat pe scurt, 
istoria romilor în date, cauze și consecințe și am urmărit împreună 
un film documentar despre robia romilor în Țările Române, lansat în 
februarie 2016 de Centrul Național de Cultură a Romilor. În cadrul 
documentarului sunt prezentate intervențiile academicianului 
Constantin Bălăceanu-Stolnici, dr. Vasile Burtea, dr. Viorel Achim, 
dr. Vasile Ionescu, dr. Adrian Cioroianu și dr. Delia Grigore 
referitoare la evocarea momentului dezrobirii romilor din februarie 
1856 și ceea ce a reprezentat evoluția lor în urma acestui eveniment.
            La începutul lunii mai am sărbătorit împreună, la Secția 
Etnografie, Herdelezi prin dansuri tradiționale specifice etniei 
rome, iar apoi ne-am deplasat în Foaierul Holului Monumental al 
Teatrului „Maria Filotti”, unde a avut loc vernisajul expoziției de 
icoane, ouă încondeiate și flori „Lumină din lumină”. Expoziția a 
fost organizată de Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului 
Brăila, Protoieria Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I” 
și Teatrul „Maria Filotti” Brăila. Un alt moment important a fost 
întâlnirea de Drăgaică și de Ziua Universală a Iei, când am prezentat 
semnificația acestui ritual de origine agrară cunoscut în zona 
Munteniei și am punctat însemnătatea acestei zile rânduite să 
celebreze cea mai frumoasă componentă a costumului popular, 
cunoscută în toată lumea ca  „La Blouse Roumaine”. Cu coronițe de 
sânziene împletite pe cap, fetele care au participat au interpretat 
rolul de „drăgăicuțe”, tăind puful florilor de scaieți, la fel cum este 
obiceiul și în lumea satului brăilean. Colaborarea cu Centrul Social 
Multifuncțional a continuat în vacanța de vară, când am organizat o 
oră de educație muzeală având ca temă „Cosmogonia românească 
pe înțelesul copiilor”. De data aceasta am avut și un invitat, 
profesorul de religie Ștefan Laurențiu Ionescu, dirijorul Corului 
„Evanghelismos” al Protoieriei Brăila, care a citit copiilor unele 
dintre cele mai cunoscute legende românești despre facerea lumii. 
Mitologia populară a fost completată de o serie de informații și 
imagini din enciclopediile recomandate de programa școlară 
corelate cu o proiecție multimedia a dispozitivului National 
Geographic Astro Planetarium.

Proiectul educațional „În orizontul tradițiilor” derulat de 
instituția muzeală în parteneriat cu Școlile Gimnaziale „Mihai 
Viteazul”, „Mihu Dragomir” și Colegiul Tehnic „Costin D. 
Nenițescu” își propune redescoperirea și promovarea valorilor 
tradiționale prin implicarea elevilor și cadrelor didactice în diverse 
activități cu referire la tradițiile zonei noastre. Astfel, am prezentat, 
la începutul anului,  într-una din întâlnirile din cadrul proiectului, o 
expunere despre nunta tradițională din Câmpia Bărăganului,  pe  
baza cercetărilor de teren din comunele vecine Șuțești și Grădiștea; 
în luna februarie am prezentat semnificația sărbătorii Dragobetelui 
în contextul sărbătorilor de primăvară din calendarul popular în 
cadrul unui concurs de interpretare la care au participat elevii 
implicați în proiect.

Anul 2019 pentru Secția Etnografie a Muzeului Brăilei 
„Carol I” a reprezentat și derularea unui parteneriat cu  Uniunea 

Scriitorilor din România, filiala Iași, reprezentanța Galați-Tecuci, 
concretizat prin desfășurarea proiectului „Interferențe culturale 
interetnice”. Acest proiect a avut ca obiective promovarea 
identității culturale, a patrimoniului imaterial, încurajarea societății 
civile de a participa la promovarea diversității etnoculturale și 
lingvistice, cultivarea valorilor comune și a dialogului intercultural, 
promovarea culturii scrise a tinerelor talente sau consacrate, români 
sau proveniți din alte etnii. Pe tot parcursul anului am organizat 
lansări de carte însoțite de sesiuni de autografe, lecturi publice 
pentru conștientizarea specificului și particularităților culturii 
scrise de către cei din afara fenomenului, conferințe pe teme de 
etnolingvistică și literatură. În cadrul proiectului, elevii din școlile 
brăilene s-au putut întâlni cu doi autori care scriu literatură pentru 
copii: Irene Postolache din Bușteni, cu cartea „Hai să citim prima 
poveste!”, ilustrații de Anda Toma și Vera Crăciun din Galați, 
membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov, cu 
ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

În ultimele zile ale vacanței de vară am organizat, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială Valea Cânepii, structură a Școlii 
Gimnaziale Unirea, a VI-a ediție a Școlii de Vară cu tema „Tradiții și 
obiceiuri din județul Brăila”. Timp de o săptămână am vizionat 
filme documentare realizate de instituția muzeală și ne-am întâlnit 
cu bătrânii satului care ne-au povestit cum erau nunțile la salon și 
cum se învăța la școală în perioada comunistă sau ce însemna pentru 
un tânăr să facă parte din ansamblul de dansuri care activa în cadrul 
Căminului Cultural. O zi de școală de vară a fost dedicată atelierelor 
de cusături pe etamină a punctului românesc și a picturii pe sticlă, 
iar în altă zi, în cadrul atelierului Fotografia-izvor etnografic, pe 
baza fotografiilor personale, elevii au reușit să contureze în imagini 
cotidianul în care au trăit rudele lor în Valea Cânepii, unele dintre 
cele mai vechi fotografii fiind din perioada interbelică.

În „Anul omagial al satului românesc (al preoților, 
învățătorilor și primarilor gospodari)”, așa cum a fost declarat anul 
2019 de Patriarhia Română, la Secția Etnografie a fost organizată o 
șezătoare cu tema „Bucuria întâlnirii cu satul”. Au fost implicați în 
acest eveniment elevii Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă” din Brăila 
care au participat la proiectul educațional județean „Tradițiile 
românești-punte între cultural și uman”, alături de copiii din 
proiectul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” din Parohia „Sfinții 
Arhangheli” și de cei participanți la proiectul educațional 
„Construim împreună”, dedicat copiilor cu sindrom Down și 
autism.

În apropierea sărbătorilor de iarnă, am fost membru în 
juriul unui Concurs Local de Istorie, Obiceiuri și Tradiții Locale, 
prima ediție, coordonat de de cadre didactice din învățământul 
primar de la Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din Ianca. La 
cele două secțiuni ale concursului (creație artistică și test grilă) au 
participat elevi din cadrul Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”, 
de la structurile din localitățile Plopu și Oprișenești și de la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Oncescu” din Ianca.
 Pentru Secția Etnografie anul 2019 a reprezentat și 
colaborarea cu două universități din țară. Astfel, în luna iunie, am 
organizat un atelier-dezbatere cu tema „Tinerii viitorului din 
perspectiva studiilor culturale” alături de elevi de la Liceul de Arte 
„H. Darclée”, unde l-am avut ca invitat pe lector univ. dr. Cornel 
Micu de la Universitatea din București, Facultatea de Litere, 
Departamentul de Studii Culturale. La invitația decanatelor, am 
susținut prelegerile „Tradiții pascale” la Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Brăila și „Aspecte privind etnoidentitatea în 
spațiul brăilean” la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

PROIECTE EDUCATIVE INTERACTIVE ÎN CONEXITATEA MUZEUL-ȘCOALĂ ÎN ANUL 2019

Brîndușa ILIE

Brîndușa ILIE

În anul 2019 am moderat numeroase lansări de carte, 
lecturi publice, întâlniri cu scriitori. Mulțumim tuturor 
colaboratorilor noștri, în special Uniunii Scriitorilor din 
România, filiala Iași.
Ø 19 ianuarie – Întâlnire cu Angela Baciu - Lectură publică și 
sesiune de autografe
Ø�23 februarie – De Dragobete, întâlnire cu scriitorul Valeriu 
Valegvi
Ø�28 februarie – O carte la ceai – Lectură publică cu scriitorul 
Victor Cilincă
Ø�23 martie – Întâlnire cu scriitorul Sterian Vicol și Revista de 
Cultură Porto-Franco, prietenii Brăilei
Ø�28 martie – Interetnicitate dobrogeană, prelegere susținută 
de dr. Iuliana Titov, Șef Serviciu, Muzeul de Etnografie și Artă 
Populară din cadrul ICEM Tulcea
Ø�11 aprilie – Lansarea cărții „Hai să citim prima poveste” a 
scriitoarei Irene Postolache. Invitați: Angela Baciu, scriitoare și 
Anda Toma, graficiană
Ø�16 aprilie – Prezentarea volumului „Alidada” scris de 
Violeta Craiu. Invitați: Dorina Tite, medic, Dumitru Anghel, 
Adi Secară, Marius Chelaru, scriitori
Ø�14 mai – Herdelezi și Nevruz, expunere publică susținută de 
Gulten Abdula Nazare, președinte, Uniunea Democrată Turcă 
din România – Filiala Galați. Invitați: Corul Mixt „Trison” al 
Școlii Populare de Arte „Vespasian Lungu”, dirijori: Maricica 
Lupu și Ștefan Lupu
Ø�4 iunie – Copilărie și poezie – Lectură publică pentru copii 
cu scriitoarea Vera Crăciun. Invitați: elevi de la Școala Primară 

„Sfânta Maria” coordonați de prof. înv. primar Tereza Benedic 
și Nicoleta Herciu
Ø�24 iunie – Drăgaica, zâna cu parfum de miere – Întâlnire cu 
scriitoarea Cezarina Adamescu. Invitați: Ansamblul de dansuri 
populare al Școlii Populare de Arte „Vespasian Lungu”, 
coordonat de prof. Neculai Ciurea
Ø�15 iulie – Lectură publică pentru prezentarea proiectului 
literar „IV Romane”. Participă Cenaclul Literar „Noduri și 
semne” din Galați: Octavian Miclescu, Tudor Neacșu, Adi 
Secară și Andrei Velea

Ø�30 august – Masă rotundă cu tema „Limba română, 
identitatea noastră!”, activitate dedicată Zilei Limbii Române. 
În program: Importanța limbii vorbite în formarea 
personalității, din punct de vedere psihologic; Limbă și 
gândire; Tehnologie și formare culturală; Moștenirea 
comunistă astăzi: „limba de lemn” și supraviețuirea ei; 
Conotația și denotația astăzi; Tendințe în abordarea limbii în 
poezie și proză; Recital de poezie. Invitați: Dumitru Anghel, 
profesor, scriitor, critic literar; Viorel Coman, profesor, scriitor, 
critic literar; Viviana Ioan, scriitor; Adelina Pop, scriitor; 
Valentin Popa, profesor, scriitor, muzeograf și Camelia Iuliana 
Radu, poet, scriitor.
 Pentru anul 2020 ne propunem să continuăm seria 
proiectelor literare sub egida „Întâlnirile interculturale de la 
Etnografie”, având ca partener site-ul Brăila Chirei.

EVENIMENTE LITERARE LA SECȚIA ETNOGRAFIE ÎN ANUL 2019

Școala de Vară „Tradiții și obiceiuri 
din județul Brăila”, ediția a VI-a

Prelegere la Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”, Brăila

Proiect educațional „Prin Cultură, mai 
aproape de copiii din Lacu Dulce”

Întâlnire cu un autor de carte pentru copii

Prelegere pentru studenții seniori U3A, 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ MONUMENTALĂ NICĂPETRE, 
BRĂILA 2019

16

Tema: Mitul cultural şi jertfelnic

Material: marmură de Ruşchiţa.
Apel pentru înscriere: 28 iunie – 10 iulie 2019.
Perioada : 5 august – 9 septembrie 2019
Au fost primite 25 de proiecte, semnate de 18 autori 
(cinci din România, trei din Ukraina, doi din 
Bulgaria, şi câte unul din Republica Moldova, 
Taiwan, Iran, Japonia, Canada, Italia, Argentina, 
Costa Rica).

Finanţator: Consiliul Judeţean Brăila.
Organizator: Muzeul Brăilei „Carol I“.

Au fost invitaţi: Ana-Maria Negară, cu proiectul 
Lumina Sfântului Duh, Genti Tavanxhiu (Italia), 
cu proiectul Fragile, Vlad-Dan Perianu, cu 
proiectul Pasărea Phoenix – Jertfă şi Renaştere.

Ana-Maria Negară este absolventă a 
Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, 
promoţia 2008. Membră a UAPR.

Are în palmares: 3 expoziţii personale (în 
galerii din Iaşi şi Viena); 25 simpozioane de creaţie 
(România, Lituania, Cipru, Turcia, Egipt, Qatar, 
Omna, Iran, Israel, Italia); participări la expoziţii de 
grup din ţară şi din străinătate; 3 premii pentru 
sculptură. A participat la ediţiile din anii 2015 şi 
2018 ale Simpozionului.

Vlad-Dan Perianu este absolvent al 
Academiei de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” 
din Bucureşti, promoţia 1995. Membru UAPR.

Are în palmares: 7 expoziţii personale (în 
galerii din Bucureşti, Braşov, Arcuş); 27 
simpozioane de creaţie (România, Germania, 
Austria); participări la expoziţii de grup din ţară şi 
din străinătate; Premiul UAPR pentru sculptură în 
anul 2018.

Genti Tavanxhiu este sculptor albanez cu 
reşedinţa în Italia. Organizează şi coordonează 
evenimente internaţionale de sculptură în Albania 
(Kora, Elbasan) şi Italia (Spinetoli).

Are în palmares: 10 expoziţii personale (în 
galerii din Albania, Italia, Japonia); 39 
simpozioane de creaţie (Albania, Italia, Arabia 
Saudită, Japonia, Turcia, Macedonia, Muntenegru, 
China, Taiwan, Luxemburg, Iran, Cipru, Franţa, 
Egipt, Israel, Portugalia, Dubai, Elveţia, Spania); 
10 premii internaţionale pentru sculptură.

Galeria de Artă Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei „Carol I” 
Expoziţiile anului 2019

Florian Mihăilescu, Între Ceruri şi Ape, 7 septembrie – 15 octombrie 2019; Tudor Banuş, Delir controlat, 25 iulie – 14 august 2019; Mihail Vâlsan, Schiţe, 18 mai – 18 
iunie 2019; Sorin Vidis, Priviri spre interior, 15 aprilie – 15 mai 2019; Gheorghe Mosorescu, Adieri, 22 ianuarie – 28 februarie 2019.

Ana-Maria Negară, Lumina Sfântului Duh Vlad-Dan Perianu, Pasărea Phoenix – Jertfă şi Renaştere

Festivitatea de închidere a Simpozionului 

Genti Tavanxhiu , Fragile
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I. CONFERINȚE

PARTICIPARE LA 
W O R K S H O P - U L
CONSTRUIREA UNUI 
MODEL SOCIALIST DE 
STAT PENTRU ARTELE 
VIZUALE ROMÂNEȘTI: 
A D A P T Ă R I ,
T R A N S F O R M Ă R I  Ș I  
FORME COLECTIVE DE 
I M P U N E R E  A
R E A L I S M U L U I
SOCIALIST ÎN ANII  

1 9 5 0 – 1 9 6 0  –  1 2
f e b r u a r i e  2 0 1 9 ,  

Facultatea de Ştiinţe Politice a 
Universităţii Bucureşti. 

DE LA „CĂUTAREA MOTIVULUI” 
LA „DOCUMENTARE” ȘI ÎNAPOI. 
C A Z U L G R A F I C I E N E I  E M I L I A 
DUMITRESCU

Comunicarea nu a avut în vedere 
atât  practica insti tuţională a 
„documentării” per se, cât felul în 
care aceasta s-a răsfrânt şi s-a 
metamorfozat în practica unui singur 
artist. Fie că vorbim despre lucrările 
„cu temă” (cicluri de desene şi gravuri 
dedicate colectivizării şi mecanizării 
ag r icu l tu r i i ,  indus t r i a l i ză r i i ,  
construirii noilor cartiere de locuinţe), 
fie că vorbim despre peisaje ori naturi 
statice, producţia artistică a Emiliei 
Dumitrescu (1921–2005) este, în cea 
mai mare parte, rodul excursiilor „de 
documentare”. Interesant, în cazul ei, 
e s t e  f e l u l  î n  c a r e  p r a c t i c a  
documentării – alertă, în principiu, la 
„viaţa epocii noi” – recuperează şi 
perpetuează ceva foarte asemănător 
vechii practici interbelice a „ieşirii la 
motiv”. 

Traiectoria Emiliei Dumitrescu 
arată cum „instituţia” documentării a 
contribuit nu numai la impunerea 
realismului socialist şi la consolidarea 
noului model socialist al „artistului de 
stat”, ci şi la supravieţuirea unor 
practici artistice alternative şi chiar 
contrare şi la perpetuarea (poate 
excesivă) a unui model anacronic, de 
extracţie postimpresionistă, care 
valorizează pitorescul şi emoţia 
individuală în faţa naturii. Plecând de 
la datele oferite de acest caz, 
p r e z e n t a r e a  m e a  a  s u g e r a t  
posibi l i ta tea  ca  longevi ta tea  
extraordinară a interesului pentru 
peisaj în arta românească postbelică – 
extraordinară cel puţin în raport cu 
arta occidentală a aceleiaşi perioade – 
să se datoreze, epifenomenal, şi 
cadrului de organizare şi resurselor 
instituţionale menite să asigure 
impunerea şi dezvoltarea realismului 
socialist. 

Comunicarea a fructificat 
imagini şi informaţii inedite din 
arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi a 
Filialei U.A.P. Brăila. 

Workshop-ul a fost finaţat de un 
grant din partea European ArtEast 
Foundation (EAEF) şi s-a desfăşurat 
sub coordonarea Lect. univ. dr. 
Caterina Preda (Universitatea 
Bucureşti).

*

PARTICIPARE LA CEA DE-A IX-A 
EDIȚIE A SESIUNII ANUALE DE 
COMUNICĂRI A FACULTĂȚII DE 

I S T O R I A  Ș I

TEORIA ARTEI – 
22 martie 2019, 
Univers i t a t ea  
Naţ iona lă  de  
Arte Bucureşti.

„IMAGINEA
- S I M B O L ”  Î N  
A R T A  Ș I
D I S C U R S U L
R E A L I S M U L U I  

SOCIALIST

Discuţiile în jurul „imaginii-
simbol” apar în discursul teoretic 
începând din 1963, ca reacţie la 
deplasarea  progres ivă  de  la  
compoziţiile istorico-narative la „arta 
de idei”, cu putere „generalizatoare”. 
Deşi este interpretată de obicei ca pe 
un efort de primenire a mijloacelor de 
expresie, trebuie spus că această 
deplasare, detectabilă în arta  
românească încă din preajma anului 
1960, răspunde unei necesităţi interne 
a metodei (şi filosofiei) realismului 
socia l i s t ,  anume exigenţe lor  
„tipizării” şi „revelării sensurilor 
adânci ale realităţii”. Consideraţiilor 
teoretice în jurul „imaginii-simbol” le 
corespunde o clasă de imagini care 
poate fi întâlnită începând din 1962 – 
deşi antecedente izolate există în arta 
românească încă din 1948 – şi până la 
sfârşitul deceniului al nouălea. Uşor 
de recunoscut  după formula 
compoziţională rămasă foarte stabilă 
de-a lungul întregii perioade avute în 
vedere, această clasă de imagini 
aduce în prim-plan figura „omului 
nou” ori, mai ales după 1970, a unui 
conducător (Lenin, N. Ceauşescu), în 
jurul căreia este organizată o panoplie 
de simboluri, cel mai adesea de natură 
sinecdotică. Indiferent de mediul lor 
ori de stilemul pe care îl afişează, 
imaginile respective reproduc o 
aceeaşi structură diagramatică, în care 
constituenţii se confirmă şi se întăresc 
reciproc şi în care relaţiile spaţiale 
sun t  mot iva te  de  re la ţ i i  de  
semnificare. Întrucât nevoia de 
„reflectare sintetică şi selectivă a 
elementelor realităţii” presupune 
prezenţa simultană în câmpul 
imaginii a elementelor simbolice 
(evocând „aspectele tipice”) şi, deci, 
suprimarea naraţiunii în favoarea 
a l e g o r i e i  c o n c o m i t e n t  c u
distorsionarea ori chiar negarea 
spaţiului perspectival, această 
structură diagramatică a putut 
acomoda  inova ţ i i  de  l imbaj  
(neo)avangardiste (planeitate, montaj 
de imagini serigrafice, porţiuni de 
pictură abstractă, texturi de tip colour 
field ş.a.), fără ca prin aceasta să-şi fi 
pierdut funcţia semnificantă şi 
c o m u n i c a ţ i o n a l ă  o r i g i n a r ă .  
Comunicarea a încercat să analizeze 
modul de funcţionare semantică şi 
retorică a acestei clase de imagini în 
conjuncţie cu discursul contemporan 
asupra „imaginii-simbol” şi să pună în 
lumină resorturile pre-moderne / 
para-moderne a le  unei  păr ţ i  
semnificative a producţiei „modernist 
socialiste” de după 1960. 

*

PARTICIPARE LA CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ  MULTIPLYING 

M O D E R N I T Y :
V E R N A C U L A R  
M O D E R N I S M S ,  
NOSTALGIA, AND 
T H E  A V A N T -

GARDE  –  6–7
decembrie 2019, 
Východoslovenská 
Galéria din Cașovia 
(Košice), Slovacia.

I N T E R N AT I O N A L M O D E L S ,  
N AT I O N A L T R A D I T I O N S ,  A N D  
OIKOPHILIA IN 1930s ROMANIA: THE 
QUEST FOR REGIONAL IDENTITY IN 
THE ART OF GHEORGHE NAUM

Scopul conferinţei a fost acela de 
a reexamina statutul îndeobşte 
acordat Avangardei în istoriografia de 
artă, luând în considerare un peisaj 
artistic mai vast, definit printr-o 
mul t i tudine  de  „modernisme 
vernaculare”, pentru care trecutul 
premodern, folclorul, tradiţia au 
constituit referinţe majore. Interesată 
în special de intersecţiile şi 
suprapunerile între Avangardă şi 
abordările „moderate” şi cele 
„reacţionare” din arta modernă a 
Europei Centrale, conferinţa a oferit 
un cadru cum nu se poate mai potrivit 
pentru o reconsiderare a operei lui 
Gheorghe Naum într-un context larg 
european.

Confe r in ţ a  e s t e  pa r t e  a  
proiectului Continuity / Rupture: Art 
and Architecture in Central Europe 
1918–1939, coordonat de Prof. 
Matthew Rampley (Universitatea 
Masaryk, Brno) și desfășurat sub 
egida Consiliului European pentru 
Cercetare.

II. EXPOZIŢII

MIHAIL VÂLSAN. SCHIȚE

Galeria „Gheorghe Naum” | 18 
mai – 18 iunie 2019 

Expoziția a prezentat publicului 
o selecție de douăzeci și opt de desene
din cele șaizeci și nouă de lucrări de 
grafică donate de autor Muzeului 
Brăilei în două tranșe, în 1987 și 1993.

Desenele ne descoperă o mână 
sigură, obișnuită să construiască în 
planuri mari imaginea și să fixeze din 
câteva accente raporturile de lumină 
și umbră, plin și gol. De aceea, oricât 
de mici ar fi unele lucrări, ele sunt 
întotdeauna limpezi în datele lor 
esențiale și îndeajuns de sugestive 
pentru ca percepția să poată 
reconstitui dispunerea în spațiu a 
volumelor ori atmosfera unui peisaj.

Cele mai bune desene (Profil, 
Salcie și vișini) vădesc, pe lângă 
siguranță, și o vioiciune a liniilor și a 
petelor, o eleganță și o putere de 
evocare ce amintesc întrucâtva de 
g r a f i c a  
secolu lu i  a l  
XVIII-lea.

M i h a i l
Vâlsan nu a 
avut o viață 
ușoară. A trăit, 
rând pe rând, 
sărăcia, nevoia 
de a lucra de 
foarte tânăr, 

detenția, excluderea din corpul 
artiștilor profesioniști și, apoi, o 
îndelungă marginalizare. Cu excepția 
– de altfel modestă – a celor patru ani
cuprinși între data absolvirii 
Institutului de Arte Plastice și debutul 
celei de-a doua perioade de detenție, 
Mihail Vâlsan a activat întotdeauna la 
periferia câmpului profesional. 
Nimic, însă, din toate acestea în 
desenele lui. Lucru curios, niciodată 
spectrul suferinței sau al violenței nu 
agită compozițiile lui. Cu greu am 
putea concepe niște priveliști mai 
lipsite nu doar de pathos, dar și de 
orice fel de eveniment. Oamenii sunt 
întotdeauna reprezentați în atitudini 
pașnice, cufundați în muncă, citind 
sau odihnindu-se. Netentat de „teme 
mari” și indiferent, parcă, la timp, la 
istorie, artistul învăluie cu atenție cele 
mai modeste subiecte: o colibă 
improvizată în câmp, un gard în plin 
soare, o aglomerare de căruțe venite la 
târg, animale aflate la păscut. Ochii  
săi se apleacă mereu, cu simpatie, spre 
firea benignă a copiilor și a 
animalelor, spre viața dintotdeauna a 
naturii.

Merită notată slaba aderență a 
principiilor realismului socialist la un 
om format, totuși, în spiritul lor, și a 
cărui conjunctură biografică l-ar fi 
putut ușor predispune unei astfel de 
influențe. Exceptând Portretul 
Tovarășului Vasile Spătaru, care se 
adaugă lungii galerii de „oameni noi” 
inaugurate de estetica epocii, nu 
găsim, în lucrările lui, nici un indiciu 
c a r e  s ă  f a c ă  r e f e r i r e  l a
„contemporaneitatea socialistă”. 
Scenele de muncă apar rar și atunci 
sunt mai degrabă anodin-descriptive 
decât eroice, festive sau în vreun alt 
fel exemplare.

Mihail Vâlsan și-a imaginat 
mereu desenele ca pe stadiile 
incipiente ale unor compoziții mai 
elaborate, ale unor „veritabile 
lucrări”. Foarte puțin din aceste 
planuri s-a concretizat și este greu de 
spus, retrospectiv, cât din această 
neîmplinire poate fi pus pe seama 
circumstanțelor neprielnice, care i-au 
frânat evoluția, și cât se datorează, pur 
și simplu, unei supraestimări a 
propriilor puteri. Singurele roade ale 
unei cariere oprite la stadiul de 
„schiță”, desenele sale rămân un 
corpus îndeajuns de grăitor cu privire 
la talentul acestui artist atât de puțin 
cunoscut.

*
T U D O R  B A N U Ș ,  D E L I R

CONTROLAT

Galeria „Gheorghe Naum” | 25 
iulie – 14 august 2019 

Tudor Banuș s-a născut pe 8 iulie 
1947 la București, într-o familie de 
intelectuali. În biblioteca părintească 

d e s c o p e r ă ,
f a s c i n a t ,
albume de artă 
cu gravurile 
Evului Mediu; 
descoperirea, 
v e n i t ă  p e
fondul  unor  
t i m p u r i i
afinități pentru 
suprarealism, 

Alina-Ruxandra MIRCEA
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Alina-Ruxandra MIRCEA

În primul semestru al anului 
2019 s-a încheiat restaurarea lucrării 
Theodor Aman, Portret de bărbat. 
Barbu Catargiu – o activitate 
complexă care s-a întins pe parcursul 
mai multor ani. Starea de conservare 
nu era foarte bună. Pânza suport era 
fixată pe un şasiu necorespunzător 
(fără pantă și cu pene lipsă). 
Rezistenţa mecanică a suportului de 
pânză era considerabil modificată, 
ceea ce a dus în timp la rărirea 
ţesăturii și apariția rupturilor (în zona 
inferioară și  în proximitatea 
marginilor picturii). Marginile 
suportului erau fragilizate, perforate 
de cuiele ruginite (pe toate cele patru 
laturi). O problemă de o complexitate 
deosebită a constituit-o prezenţa unei 
vechi completări de suport pe aproape 
o treime din jumătatea superioară a
picturii. Toată suprafaţa astfel 
completată era acoperită de un strat 
gros de chit şi repictată de o manieră 
grosieră, care altera semnificativ 
aspectul originar al picturii.

Stratul pictural  prezenta lacune 
de mici dimensiuni și zone mari de 
repictare (în zona superioară, 
inferioară și în zona ovalului picturii). 
Verniul era îmbătrânit şi îngloba 
depuneri aderente.  

În urma analizelor, care au pus în 
evidență compoziția stratului de 
preparație și prezența unor pigmenți 
folosiți în sec XIX, dar  și a testelor de 
absorbție și curățare, s-a hotărât ca 
lucrarea  să fie dublată, recurgându-se 
la metoda clasică (dublare cu clei de 
pește).

În metodologia de restaurare 

s-au parcurs mai multe etape 
(asigurarea lucrării cu hârtie 
japoneză, demontarea lucrării, 
desprăfuirea versoului, tensionarea 
lucrării în benzi de calc cu fața în jos, 
curățarea versoului, îndepărtarea 
completării de pânză din vechea 
restaurare, completarea cu o intarsie 
nouă de pânză pregătită cu clei de 
pește cu un gren similar cu cel al 
țesăturii originale, dublarea pânzei cu 
o pânză nouă asemănătoare cu cea
originală folosind masa de dublare cu 
joasă presiune folosindu-se ca adeziv 
cleiul de pește, îndepărtarea 
repictărilor, chituirea lacunelor cu 
chit nou de restaurare și amprentarea 
lor, îndepărtarea depunerilor aderente 
și a verniului îmbătrânit, vernisarea 
lucrării, integrarea cromatică a 
chiturilor și eroziunilor de culoare și 
montarea lucrării în ramă).

Este important de precizat că 
portretul nu a avut niciodată o ramă 
proprie, înrămarea fiind absolut 
necesară atât  din raţiuni de 
conservare, cât şi din raţiuni estetice 
și de etalare. Dat fiind formatul aparte 
al portretului – medalion pe o pânză 
întinsă pe un şasiu dreptunghiular, 
pictura a avut nevoie de o ramă 
specială, cu paspartu oval, care să 
respecte tipologia şi stilul ramelor din 
secolul al XIX-lea. Cel mai potrivit 
model de ramă disponibil pe piaţa 
românească s-a dovedit a fi modelul 
„Ludovic al XV-lea”, executat de 
firma S.C. Roşca's S.R.L. 

În anul 2019 au  fost programate 
pentru a fi restaurate câteva lucrări  de 
Emilia Dumitrescu, care vor intra în 

expunere permanentă (Interior 
maramureșan, Peisaj - muntele 
Gutâi, Peisaj din Maramureș). 
Lucrările aveau deformări ale pânzei 
s u p o r t  d a t o r a t e  ș a s i e l o r
necorespunză toare ,  depuner i  
aderente pe suprafața picturii și 
absența verniului. Metodologia de 
restaurare stabilită a urmat câțiva pași 
firești: demontarea lucrărilor de pe 
șasiu, tensionarea lucrărilor în benzi 
de calc cu fața în jos, curățarea 
versourilor, consolidarea marginilor 
lucrărilor cu fâșii de pânză similară cu 
pânza originală fixate cu adeziv 
sintetic Beva 371, îndepărtarea 
depunerilor aderente chimic și 
mecanic, montarea lucrărilor pe șasie 
noi corespunzătoare cu pene și pantă, 
vernisarea lucrărilor cu verni damar 
11%, integrarea cromatică a eroziuni 
culoare. 

În ultimul semestru au intrat în 
restaurare trei lucrări de sec. XIX: A. 
Delord, Cavaler Medieval; Petru 
L i v e s c u ,  P o r t r e t u l  I r i n e i
Lazaroneanu;  J . ,  Femeie  în  
bibliotecă.

Lucrarea  A. Delord, Cavaler 
Medieval prezenta numeroase forme 
de degradare (deformări  ale  
suportului, modificări ale rezistenței 
mecanice a pânzei, o tramă neregulată 
de cracluri premature și de bătrânețe 
ce străbăteau stratul pictural până la 
suport, două zone lipsă din suport 
care erau acoperite cu petece de tifon 
în urma unei restaurări vechi, 
repictari pe mici porțiuni ale stratului 
pictural, depuneri aderente pe 
suprafața picturii și verni îmbătrânit). 

În cazul acestei lucrări s-a decis 
d u b l a r e a  p e  o  p â n z ă  n o u ă  
folosindu-se ca adeziv cleiul de pește, 
pentru a se realiza o consolidare cât 
mai bună și pentru a se rezolva zonele 
cu desprinderi de tip evolutiv date de 
rețeaua de cracluri. Am urmat mai 
multe etape de restaurare (asigurarea 
lucrăr i i  cu  hâr t ie  japoneză ,  
tensionarea lucrării în benzi de calc, 
curățarea versoului mecanic cu 
bisturiul, îndepărtarea petecelor de 
tifon aflate pe rupturile pânzei, 
pregătirea versoului și a pânzei noi 
pentru dublare cu clei de pește, 
laminarea  ce lor  două pânze  
folosindu-se masa caldă de dublare).

În prima parte a anului 2020 vor 
continua celelalte etape de restaurare 
(chituirea lacunelor, îndepărtarea 
depunerilor aderente, fixarea lucrării 
pe un nou șasiu profesional, 
vernisare, integrare cromatică, 
restaurarea ramei lucrării, fixarea 
lucrării în ramă).

Portretul Irinei Lazaroneanu 
prezenta ca forme de degradare: 
suportul deformat datorită șasiului 
necorespunzător, depuneri aderente 
pe toată suprafața picturii, repictări pe 
porțiuni mici (în zona părului 
personajului și  pe veșmânt),  
marginile suportului fragilizate 
datorită oxidărilor provocate de cuie, 
mici lacune ale stratului pictural, 
verni îmbătrânit). S-a hotărât ca 
lucrarea să nu fie dublată întrucât 
suportul are o bună conservare. Astfel 
s-au parcurs mai multe etape de 
restaurare (demontarea de pe șasiu, 
desprăfuirea versoului, tensionarea 
lucrării în benzi de calc, curățarea 
versoului, consolidarea marginilor 
lucrării cu pânză nouă de restaurare 
folosindu-se ca adeziv Beva 371, 
curățarea repictărilor, chituirea 
micilor lacune, îndepărtarea verniului 
și a depunerilor aderente, montarea pe 
șasiu nou profesional, vernisare, 
integrare cromatică, montare în 
ramă).

 Lucrarea  Femeie în bibliotecă a 
intrat în restaurare realizându-se 
studiul preliminar (documentație foto 
- starea de conservare, teste de 
absorbție și solubilitate), urmând să 
se stabilească metodologia de 
restaurare.

RAPORT DE RESTAURARE PE ANUL 2019

va cataliza și va orienta, totodată, 
talentul viitorului grafician. Începe să 
deseneze și, la numai 14 ani, 
debutează cu un desen în revista 
satir ică „Urzica” (1961).  Se 
orientează către Institutul de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
din București, pe care îl absolvă în 
1971. Curând după aceea, în 1972, se 
stabilește la Paris, unde lucrează, 
inițial, ca desenator-arhitect. În 
paralel, dorind să-și adâncească 
vocația artistică, studiază pictura și 
g ravura  l a  Éco le  Na t iona le  
Superieure des Beaux Arts. În 1976,  
începe seria colaborărilor cu unele 
dintre cele mai importante publicații 

din lume. „Le Monde” (al cărui 
colaborator constant va fi vreme de 
trei decenii), „L'Express”, „Le 
Figaro”, „Le Point”, „Marianne”, 
„Die Zeit”, „The New York Times”, 
„The New York Magazine”, „Tokyo 
Business” sunt numai câteva dintre 
cele peste 50 de ziare și reviste de 
prestigiu internațional între ale căror 
pagini se regăsesc desenele lui Tudor 
Banuș. Activității publicistice i se 
adaugă o nu mai puțin bogată 
activitate expozițională: peste 70 de 
expozitii personale deschise în 
Franța, Statele Unite ale Americii, 
România, Austria, Germania, Belgia, 
Marea Britanie, Portugalia. A ilustrat, 

de-a lungul anilor, peste 25 de cărți, 
printre care opere de Jules Verne, 
Frații Grimm, Thomas Jefferson, Jack 
London, Didier Decoin, Doris 
Lessing, Mircea Cărtărescu, Ion 
Barbu, Șerban Foarță etc. În anul 
1979, a obținut „Premiul pentru cea 
mai frumoasă carte pentru tineret în 
Franța” pentru ilustrații le la 
„Muzicanții din Bremen” de Frații 
Grimm. În anul 2004, Ministerul 
Culturii din România i-a decernat 
„Premiul Național” pentru ilustrarea 
cărții „Enciclopedia zmeilor” de 
Mircea Cărtărescu.

Expozi ț ia  de  la  Galer ia  
„Gheorghe Naum” a prezentat 

publicului brăilean o selecție din 
ilustrațiile de carte și ilustrațiile 
editoriale care i-au adus lui Tudor 
Banuș recunoașterea internațională. 
Vizitatorii au avut prilejul să 
r e c u n o a s c ă  d e s e n e  c a r e  a u  
acompaniat – și îmbogățit – texte de 
Mircea Cărtărescu și Șerban Foarță și 
să descopere câteva dintre cele mai 
spectaculoase ilustrații de presă 
semnate de autor și publicate de-a 
lungul timpului în reputate ziare și 
reviste de pe întregul mapamond.

Evenimentul s-a defășurat sub 

egida Institutului Cultural Român.

Theodor Aman, Portret de bărbat. Barbu Catargiu (înainte şi după restaurare)

Emanuela ENACHE
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ARTĂ

Programul de lucru pentru anul calendaristic 2019 a necesitat împărțirea 
activității pe cinci segmente: pregătirea pentru expunere, colaborarea cu 
restauratorii, documentarea muzeografului la depozit, activitățile de conservare 
aplicată, monitorizare microclimat/ activități făcute alternativ, fiecare în parte, 
impunând timpi de lucru nedefiniți în prealabil.

În fața publicului brăilean au fost expuse, după mult timp, desene ale 
artistului Mihail Vâlsan. Lucrările au intrat în colecțiile muzeului înrămate de 
artist, lipite pe carton acid cu paspartu din carton de mucava lipit la rându-i cu 
bandă adezivă - compoziția materialelor alese a contribuit la procesul de oxidare 
a hârtiei. Pregătirea pentru expunere a impus demontarea înrămării făcute de 
artist și înlocuirea cu paspartu din carton neacid. 

Momentan se află în expunere 40 de desene ale artistului Nicăpetre.
În colaborarea cu restauratorii am făcut transfer de zece tablouri în 

laboratorul de restaurare pictură și un obiect de mobilier către laboratorul de 
restaurare lemn. Obiectele se transferă din depozit sau din sălile de expunere în 
laboratoarele de restaurare însoțite de fișa de conservare. În paralel sunt 
discutate cu specialiștii formele de degradare și factorii care au generat 
modificarea stării obiectului iar restauratorul stabilește metodologia de lucru.

Documentarea fotografică a muzeografului a impus scoaterea și repunerea 
la raft a 63 de tablouri de mari dimensiuni și 532 lucrări de grafică. In funcție de 
solicitările făcute am verificat starea de conservare a obiectelor și am făcut 
intervențiile necesare înainte de repunerea pe raft. Am făcut curățări de praf prin 
pensulare și aspirare pe 44 tablouri de mari dimensiuni și două sculpturi din 
lemn, curățare cu soluție biocidă pe trei tablouri și două elemente din lemn și am 
fixat foiță japon la cinci tablouri care prezentau cracluri cu tendință evolutivă. 

Conservarea  bunului cultural depinde atât de natura, structura și 
compoziția materialelor din care sunt confecționate cât și de condițiile de 
păstrare și a factorilor care contribuie la mecanismul de degradare. În sălile de 
muzeu, fie că sunt de expunere sau de depozitare agenții de biodegradare ajung 
cu ușurință prin intermediul prafului și se dezvoltă în condiții de umiditate 
relativă și temperaturi crescute. Monitorizarea mediului ambiental se face cu 
termohigrometre care permit prelucrarea datelor sub formă de grafice. 
Analizarea atentă a graficelor în funcție de anotimp, poziția geografică a 
spațiului care adăpostește obiectul de inventor, natura morfologică a obiectului, 
este necesară pentru a stabili ritmul de funcționare a aparaturii de microclimat 
(dezumidificatori/ umidificatori)

Activitatea conservatorului de patrimoniu este un cumul de acțiuni și 
măsuri luate în vederea prelungirii duratei de viață a obiectelor, prea puțin 
cunoscută sau observată din exteriorul spațiului muzeal.

Aspecte din timpul lucrului la depozit

Modul de impregnare cu shellac a şfam-ului

Schema mişcărilor şfam-ului

Tehnicile de aplicare ale acestui lac natural, ţin foarte mult de experienţa 
fiecărui specialist. Există câteva elemente comune întâlnite la aceştia: pregătirea 
lacului, pregătirea suportului, a tamponului de aplicat şi principiile obligatorii din 
timpul aplicării.

Lacul se obţine din fulgi de shellac maceraţi în alcool (în diferite proporţii). 
Este bine de folosit recipienţi cu capac pentru a se putea agita amestecul. După 
cântărire, măsurare şi amestecare, se pune capacul, se agită bine şi se lasă 1-2 zile 
pentru dizolvarea completă. La final, se filtrează pentru a se îndepărta impurităţile. 
În perioadele reci, vasul cu shellac se pune într-un vas cu apă caldă pentru a se 
dizolva mai rapid.

Înaintea aplicării lacului, suprafeţele 
t r ebu ie  b ine  p regă t i t e  ş i  ş l e fu i t e . 
Zgârieturile, crăpăturile şi craclurile se vor 
repara. Finisajul lemnului înaintea aplicării 
lacului, variază în funcţie de esenţa lemnului 
şi de porozitatea acestuia. Astfel, la esenţele 
de nuc şi stejar se foloseşte hârtie abrazivă cu 
o granulaţie de 400 iar la cel cu pori mai mici
– paltin – granulaţie de 600. Pentru obţinerea
luciului oglindă se foloseşte hârtie cu 

granulaţie de 600 respectiv 800. 
Următoarea etapă este cea de pregătire a tamponului – şfam-ului. Acesta se 

face din lână de oaie, ce se adună în tifon sau bucăți de bumbac care se pun într-o 
bucată de finet, se strâng bine şi se înnoadă bine, pentru a nu se desface în timpul 
aplicării. Tamponul se va îmbrăca în finet sau orice fel de material din bumbac.

Încărcarea cu lac a tamponului se face cu multă grijă, turnând lac puţin câte 
puţin. Se poate folosi şi o pipetă. Tamponul nu trebuie să mustească, dar nici să fie 
uscat. Din când în când se pun câteva picături de ulei mineral, de nucă sau măsline. 
Eu folosesc ulei de parafină. Acesta lubrifiază suprafaţa şi ajută tamponul să 
alunece iar lacul se întinde uniform pe suport. Vei ştii care este cantitatea potrivită 
de lac şi ulei, numai după ce vei începe să lucrezi. Dacă tamponul se blochează, 

înseamnă că avem o cantitate mare de lac şi insuficientă de ulei.
 Aplicarea lacului se va face 

cu mişcări continue, circulare, sub 
forma cifrei 8. Nu trebuie sa te 
opreşti pentru ca în locul acela va 
apărea o adâncitură. Se continuă 
mişcarea mergând către margini. 
Oprirea nu trebuie făcută brusc ci
ca pe o continuare a mişcării. 

Shellac-ul se usucă repede în comparaţie cu alte lacuri. După fiecare aplicare 
suprafaţa se şlefuieşte pentru îndepărtarea eventualelor scame şi denivelări.

La început se foloseşte hârtie abrazivă cu granulaţie de 800, după care se 
continuă cu 1000 sau 1200. Uneori chiar cu lână de oţel fină. Pentru a obţine o 
suprafaţă de mare fineţe sunt necesare foarte multe straturi de lac. 

Aplicarea shellac-ului conferă lemnului un aspect deosebit, lucios şi mătăsos 
şi nu poate fi efectuat decât de persoane specializate în acest domeniu.

Pregătirea şfam-ului
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În vara anului 2018 în depozitul de vertebrate am descoperit un atac 
foarte puternic al unui dăunător al penelor și pielii la bunurile culturale 
existente în colecția „Păsări”. Analiza larvelor ne-a determinat să presupunem 
că este vorba de un atac al unei molii, probabil Tineola bisselliella (molia de 
haine). 

Apariția acestui dăunător a fost favorizată de existența unor condiții 
de microclimat specifice. Astfel, temperaturile foarte ridicată din depozit, 

ouneori peste 30 C, a condus la acest atac biologic. 
Cel mai probabil această molie a pătruns prin crăpăturile uși. 

Precizăm că în momentul declanșării atacului în spațiile de depozitare se 
pulveriza, preventiv, cu spray insecticid și erau montate tablete cu gel 
antimolii. La acel moment toate piesele erau acoperite cu saci din material 
plastic pentru ptotecția împotriva prafului și a razelor UV. Fără îndoială că și 
acest lucru a favorizat dezvoltarea dăunătorilor, deoarece substanțele 
insecticide nu reușeau să pătrundă în totalitate.

S-a acționat prin izolarea tuturor pieselor afectate, dezvelirea tuturor 
pieselor, dezinsecția depozitelor cu insecticid Solfac Automatic Forte, 
monitorizarea zilnică și pulverizarea cu insecticid Sano K600+. Atacul 
puternic a fost stopat, dar în timp tot apăreau larve moarte, ceea ce ne-a 
demonstrat că ouăle nu reacționează la insecticid. După o documentare mai 
amănunțită am ajuns la concluzia că cea mai bună metodă ar fi criogenizarea 

tuturor pieselor. S-au făcut demersuri pentru achiziționarea unei lăzi 
frigorifice, dar fără nici un rezultat.

Momentan nu au mai apărut larve moarte, dar asta nu înseamnă că 
acest proces s-a încheiat, deoarece ouăle pot rezista și câțiva ani până la 
eclozare. Noi insistăm pentru achiziționarea unei lăzi frigorifice, făcând 
demersuri în acest sens.
Între timp au fost montate și 3 aparate de climatizare ceea ce ne ajută foarte 
mult la crearea unui mediu nefavorabil dezvoltării dăunătorilor. În plus, 
săptămânal se pulverizează spray insecticid pentru neutralizarea imediată în 
cazul revenirii atacului.



EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2019

        În anul 2019 la Secţia de Ştiinţe ale Naturii au fost realizate șase expoziţii temporare, cuprinzând o tematică variată, atât din lumea plantelor, cât şi a animalelor. 
Echipa de realizare a acestor expoziţii temporare a fost formată din Buzea Elena (referent ştiinţific), Lalu Cristian (conservator) şi Onea Nicolae (şef secţie).
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Nicolae ONEA

1. VIAȚA ÎN REGIUNILE POLARE
În perioada ianuarie - martie 2019, a fost deschisă 
foto-expoziţia intitulată „Viața în regiunile polare”. 
Expoziţia propune o incursiune în regiunile polare, 
prin intermediul imaginilor şi informaţiilor, în care 
sunt prezentate aspecte legate de cei doi poli 
geografici, regiunile din jurul lor şi mai ales despre 
viaţa la temperaturi extreme. Dintre vertebrate, 
caracteristice sunt atât mamiferele marine (cetacee, 
pinipede), cât și cele terestre. Pe țărmuri și pe ghețari 
întâlnim ursul alb, iar pe sol, în tundra arctică, 
întâlnim boul moscat, caribu, lupii arctici, vulpile 
albe şi argintii, iepurii polari, hermelinele, lemingii 
etc. Dintre păsări se remarcă alca mică și pescărușul 
alb, iar în mediul acvatic, peștii sunt destul de puțin 
prezenți. În regiunea Polului Sud, în Antarctica, 
pădurile lipsesc, fiind substituite de mlaştini şi 
turbării. Flora insulară este deosebit de săracă, 
alcătuită din câteva specii de plante grupate în asociaţii vegetale sub formă de perniţă, 
care rezistă mai bine acţiunii distrugătoare a vântului, precum şi graminee, muşchi, 
licheni şi ferigi pitice. Fauna din Antarctica este dominată de păsări și nevertebrate. 
Există aici păsări sedentare, legate de banchizele de gheaţă, cum ar fi pinguinii, sau 
zburătoare viguroase ca albatroşii şi lupii de mare, dar şi multe alte specii care vin aici 
numai pentru a cloci şi a-şi creşte puii. Viaţa marină în schimb, abundă în specii de pești, 
cetacee și pinipede, iar zooplanctonul este alcătuit din meduze, gastropode, numeroși 
răcușori și eufausiacee (krill). 

2. PLANTE DECORATIVE
În perioada martie-mai 2019, a fost organizată foto-
expoziția „Plante decorative”. În cadrul foto-expoziției 
sunt prezentate cele mai cunoscute specii horticole cu 
rol decorativ, întâlnite de obicei în spațiile verzi 
amenajate sau interioare. Pretutindeni în natură 
întâlnim flori: în parcuri și grădini, pe câmpuri sau la 
marginea drumurilor, în păduri sau prin lanurile de 
cereale, pe dealuri sau poteci de munte, fie în ghivece la 
ferestrele caselor. Toate ne încântă prin frumusețea 
coloritului, prin parfumul și gingășia lor. Unele dintre 
ele sunt dăunătoare, altele sunt rare și scumpe, în timp 
ce altele, pe lângă aspectul și parfumul plăcut, posedă o 
multitudine de proprietăți, fiind utilizate în industrii ca 
farmaceutică, cosmetică, textilă, în agricultură sau ca 
plante ornamentale. Plantele ornamentale sunt cultivate 

pentru etalarea unor caracteristici estetice precum  frunzele, florile sau fructele. În scop 
decorativ sunt utilizate specii horticole variate, de forme  și mărimi diferite precum: 
plante pitice, plante cățărătoare, plante târâtoare, copaci ornamentali, arbuști, plante 
suculente, plante acvatice, ferigi, palmieri etc. Cu ajutorul plantelor decorative putem 
aduce prospețimea și parfumul naturii și în propriul cămin. Mai mult decât atât, acestea 
plante prezintă un număr mare de beneficii pentru sănătate. 

3. VIAȚA ÎN MAREA NEAGRĂ

În perioada mai-iulie 2019, a fost deschisă foto-
expoziția „Viața în Marea Neagră”. Expoziția 
prezintă cele mai importante şi comune forme de 
viață întâlnite în apele Mării Negre și în lacurile 
litorale, precum şi distribuția acestora în lume. Fauna 
Mării Negre este bogată, dacă o privim comparativ 
cu restul bazinului maritim, dar săracă față de alte 
mări, în funcție de particularitățile biotice ale 
acesteia (viețuitoarele ocupă numai pătura de apă 
aerisită, până la 180-200 m profunzime). Structura 
fizică foarte variată a Mării Negre creează un mediu 
cu totul instabil, care impune organismelor condiții 
grele de viață. Marea majoritate a faunei Mării Negre 
este formată din specii de origine mediteraneeană. 
Sunt specii care au pătruns în Marea Neagră odată cu 
prăbușirea uscatului, de la Bosfor și cu pătrunderea apelor sărate ale Mediteranei. Dar 
numai o mică parte din bogata faună a Mediteranei a putut pătrunde în Marea Neagră, 
niciun cefalopod, nici un sifonofor și prea puține exhinoderme. Ceva mai bine 
reprezentați în Marea Neagră sunt peștii, moluștele, crustaceele, celenteratele, viermii 
de origine mediteraneeană, dar și aceste grupuri sunt relativ slab reprezentate aici – 
comparativ cu marele număr de specii din Mediterana. Ca și consecință a adaptării 
speciilor, peștii din Marea Neagră sunt mai mici, moluștele au cochilii mai subțiri, iar 
crabii sunt mai bine dezvoltați. Marea Neagră rămâne un imens domeniu acvatic, 
populat de la marginea țărmurilor bătute de valuri până în marile adâncuri întunecate, o 
lume animală și vegetală bogată, în ceea ce privește manifestările ei fizice, dinamice și 
chimice sau biologice, reprezentate printr-o varietate de neînchipuit a organismelor care 
o populează.

4. FRUCTE
În perioada iulie-septembrie 2019 a fost organizată foto-expoziția „Fructe”. Expoziția a 
prezentat publicului o mică parte din marea diversitate a fructelor dar și informații 
privind sistematica, modul în care se formează un fruct, structura acestuia sau 

principalele categorii de fructe. Astfel, vizitatorii vor 
descoperi că fructele există într-o mare varietate de 
tipuri, respectiv: fructe simple, care pot fi uscate 
(cariopsă, achenă, păstaie, capsulă, alună, ghindă, 
samară, nucă, nuculă etc.) și cărnoase (bacă, drupă, 
poamă etc.), fructe compuse (con, glomerulă, siconă 
etc.), fructe multiple (poliachenă, polidrupă etc.), 
fructe false (pseudobacă, pseudodrupă etc.) ș.a. Nu 
este ușor lucru a defini un fruct. Pentru omul obișnuit, 
fructul reprezintă o structură aromatică dulce, 
suculentă sau cărnoasă, în interiorul căreia se află 
semințele. Dar, din punct de vedere botanic, fructul 
este definit ca un bob, o capsulă, păstaie sau orice altă 
formațiune vegetală cu înveliș mai mult sau mai puțin 
cărnos care se dezvoltă dintr-o floare și care 
adăpostește una sau mai multe semințe. Forma 
fructelor respectă, în general, forma ovarului din care 
au luat naștere, putând fi globuloasă, ovoidală, sferică, alungită, semilunară, conică, 
piriformă etc. Mărimea fructelor variază în limite foarte mari: de la câțiva milimetri (ex. 
Orchidaceae) la câțiva centimetri lungime (aprox. 50 cm la Citrullus vulgaris (pepene 
verde) sau 1,5 m lungime și 10 cm lățime – păstaia de Entada rheedii); greutatea variază 
de la câteva zeci de miligrame până la zeci de kilograme; culoarea fructelor este verde 
înainte de coacere, iar la maturitate prezintă diferite culori, în funcție de specie.

5. FLUTURI EXOTICI DIN COLECȚIA 
MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, SECȚIA DE 
ȘTIINȚE ALE NATURII
În perioada septembrie – octombrie 2019, a fost 
deschisă expoziția temporară Fluturi exotici din 
colecția Muzeului Brăilei „Carol I”, Secția de Științe 
ale Naturii.

Colecția de Fluturi a Secției de Științe ale 
Naturii însumează un total de 5.182 de exemplare 
(microlepidoptere și macrolepidoptere), dintre care 
fluturii exotici ocupă doar o cincime, respectiv un 
număr de 1.075 exemplare, restul fiind indigeni. 
Importanța colecției de fluturi exotici se datorează în 
primul rând bogăției de specii colectate din toate 
colțurile lumii, respectiv, Asia (307 ex.), Africa (188 
ex.), America de Sud (122 ex.), America de Nord (19) 
și Australia (1). Pentru expoziția noastră am ales să 
prezentăm o parte dintre cei mai spectaculoși fluturi 

exotici diurni și nocturni aflați în colecția entomologică a muzeului. Specii provin din  
diferite zone biogeografice ale globului, respectiv, Asia (Indonezia, Malaezia, Papua 
Noua Guinee, India, Japonia, Taiwan, Thailanda, Filipine, Vietnam, China), Africa 
(Congo, Uganda, Madagascar, Kenya, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Togo, Guiana, 
Camerun), America de Sud (Brazilia, Bolivia, Paraguai, Ecuador, Peru) și America de 
Nord (S.U.A, Mexic). Lumea fluturilor exotici este una fascinantă, ce uimeşte prin 
bogăţia de culori şi forme. Este o lume mirifică, în care forma, culoarea și strălucirea nu 
numai că atrag atenția asupra acestor firave făpturi ci, în același timp, le ajută să 
supraviețuiască. Culorile îi ajută în perpetuarea speciei prin atragerea partenerilor, îi 
camuflează, amestecându-se printre florile multicolore atunci când se hrănesc, alungă 
prădătorii prin desenul aripilor care imită ochi de prădători ori capete de șerpi sau 
avertizează asupra toxicității lor etc. 

6. HIBERNAREA
În perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, va fi 
d e s c h i s ă  f o t o - e x p o z i ț i a  „ H i b e r n a r e a ” . 
Expoziția prezintă aspecte din viața animalelor 
hibernante, respectiv, modul în care aceste animale 
se manifestă în perioada premergătoare, în timpul 
sau după trecerea anotimpului rece. Odată cu venirea 
toamnei, unele animale sălbatice își încep pregătirile 
pentru sezonul hibernal. În timp ce rozătoarele își 
căptușesc vizuinile cu frunze uscate sau alte resturi 
vegetale, alte mamifere se mulțumesc doar cu 
săparea unor galerii subterane. Tot în această 
perioadă, animalele hibernante își strâng provizii de 
hrană și încep să acumuleze grăsimi și substanțe 
nutritive de rezervă care ajung uneori până la 
dublarea greutății corporale. Aceste rezerve îi vor 
ajuta animalului să supraviețuiască celor câteva luni 
de frig și inactivitate. Hibernarea viețuitoarelor este 
unul dintre cele mai spectaculoase bioritmuri sezoniere și este definită ca un fenomen 
natural periodic, regulat, prin care unele viețuitoare reușesc să supraviețuiască 
anotimpului rece și lipsei hranei de zi cu zi. Și cum pot ele să facă față acest lucru? În 
timpul hibernării, temperatura corpului se readaptează la niveluri mai scăzute, 
apropiindu-se de cea a mediului ambiant, iar frecvența respiratorie și cardiacă (și alte 
funcții principale) se reduc în mod considerabil. Astfel, toate substanțele nutritive sunt 
consumate cu mare economie, un animal putând folosi pentru câteva luni numai 
resursele interne. Odată cu venirea primăverii, animalele sunt trezite de schimbarea de 
temperatură, de umiditate şi de foame, motiv pentru care ies din adăposturi.
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