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Paul din Alep, 
Jurnal de călătorie. 
Traducere din limba 
arabă, studiu 

' introductiv şi note de 
Ioana F eodorov, cu 
colaborarea Yuliei 

- Petrovna şi a lui
Mihai Ţipău. Vol. I: 
Siria Constantinopol,
Moldova, Valahia şi 
Ţara Cazacilor,
Editura Istros a
Muzeului Brăilei
,,Carol I", Brăila,
2020, 624 pagini.

  O parte din acest:.:.,:..;,..;;.;;...; - - -  -ij "' ::. ·- jurnal, cea referitoare 
la Moldova şi Valahia, 

a fost publicată de aceeaşi autoare şi traducătoare, Ioana 
F eodorov, în 2014 la Editura Academiei Române, în 
colaborare cu Editura Istros a Muzeului Brăilei. Spre 
deosebire de acea ediţie, care cuprindea doar notele de 
călătorie în Ţările Române, noua versiune a lucrării 
autorului arab de confesiune creştin-ortodoxă, proiectată 
în 3 volume, conţine şi textul de jurnal ce vizează 
călătoriile prin Ţara Cazacilor (vol. I )  sau Ţara 
Moscovei (vol. II), pentru ca în volumul III să se 
publice notele despre călătoria de întoarcere prin Ţara 
Cazacilor, spre Moldova, a doua călătorie prin Ţara 
Românească si revenirea în Siria. 

În Studiu introductiv (pp. 73-204), Ioana Feodorov 
prezintă mai întâi spaţiul cultural sirian, unde s-a format 
şi a trăit autorul jurnalului, specific unei comunităţi de 
creştini orientali, nevoiţi să trăiască într-un mediul 
social şi politic islalllizat, califat arab, apoi provincie a 
Imperiului Otoman. 1n continuare, ne prezintă viaţa lui 
Paul din Alep, cariera de patriarh a părintelui său, 
Macarie al Iii-lea, cu care a efectuat respectivele 
călătorii şi, desigur, traseele urmate de reprezentanţii 
creştinilor arabi. 

Jurnalul lui Paul din Alep (pp. 209-572) conţine o 
cronică a arhiereilor antiohieni, o prezentare a Alep-ului, 
începutul călătoriei (20 iulie 1652) cu escală de câteva 
luni la Constantinopol, apoi călătoria pe mare spre 
Moldova la începutul anului 1653, traversarea Dunării, 
cu popas folositor la Galaţi, drumul spre Iaşi cu căruţe, 
în condiţii de iarnă, cu schimbarea cailor la Tecuci, 
Bârlad Vaslui şi Scânteia, vizitarea unor mănăstiri şi 
biserici din Iaşi, întâlnirea cu domnitorul Vasile Lupu, 
venirea la tronul Moldovei a noului domn, Gheorghe 
Ştefan, călătoria spre Ţara Românească, după un popas 
la Roman şi Focşani. Călătorii arabi au trecut prin 
Râmnicu Sărat, Buzău, oprindu-se la Târgovişte, unde 
au rămas câteva luni pentru petrecerea sărbătorii 
Naşterii Domnului, şi apoi a Învierii Domnului, primiţi 
fiind şi cinstiţi de domnitorul Ţarii Româneşti, Matei 
Basarab, de mitropolit şi de episcopi. Popasul acesta 
devine un prilej pentru autor de a descrie rânduielile 
specifice acestor sărbători în ţările vizitate. Autorul 
jurnalului descrie apoi moartea domnitorului, ritualul 
aşezării în scaun a noului domn, Constantin Şerban. 
Spre vară, călătorii arabi pornesc spre est, având în plan 
să viziteze ţinuturile căzăceşti. Trec prin Ploieşti, Buzău, 
Râmnic, Focşani, intrând din nou în Ţara Moldovei pe 
care o traversează. Ajung în Iaşi, pe ruta Tecuci, Bârlad, 
Vaslui, Scânteia, după care trec Nistru! şi călătoresc prin 
Ţara Cazacilor. Autorul povesteşte apoi despre războiul 
cazacilor şi tătarilor împotriva leşilor, descrie obiceiurile 
şi ritualurile religioase ale cazacilor, descrie câteva 
cetăţi căzăceşti (Boguslav, de exemplu), vizitează o 
tabără militară, care tocmai se pregătea pentru război, 
apoi o comunitate de evrei ce fusese lovită crunt de 
cazacii hatmanului Hmelniţki, se opresc la o mănăstire 
impresionantă (lavra Pecerska), unde funcţiona o 
tipografie renumită. Aici se întâlnesc cu mitropolitul 
Kievului (,,şi al întregi Ţări a Cazacilor, care este Rusia 
Mică"). După praznicul Sfinţilor Apostoli, călătorii 
arabi poposesc la Kiev, unde petrec şi vizitează 
lăcaşurile de cult, impresionante prin dimensiuni şi 
bogăţie, până la praznicul Sfântului Proroc Ilie, după 
care trec în Ţara Moscovei. Aici se încheie partea din 
jurnal inclusă în volumul I. Urmează 50 de pagini de 
indici de nume, de locuri şi câteva hărţi. Volumul 
impresionează printr-o documentare exhaustivă din 
partea îngrijitorului ediţiei, Ioana Feodorov, şi desigur 
prin valoarea deosebită a informaţiilor fumizate de Paul 
din Alep. 

Doru Bădără, Din istoria cărţii şi a tiparului 
românesc. Studii şi materiale, Editura lstros a Muzeului 

EDITURA ISTROS 

Brăilei „Carol I", Brăila, 2019, 854 p. 
Volumul, îngrijit de Niculae Ravici-Tătăranu, 

reprezintă o culegere de studii publicate de Doru Bădără 
de-a lungul unei impresionante cariere de cercetător în 
domeniul tipăriturilor, favorizate de destinul profesional 
legat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I", pe 
care autorul a servit-o cu credinţă şi competenţă de-a 
lungul întregii vieţi active. Volumul s-a dorit din start a 
fi un dar al prietenilor, familiei şi colegilor pentru 
împlinirea vârstei de 70 de ani. Aşa cum ne previne 
îngrijitorul ediţiei, volumul conţine 80 de texte publicate 
în periodice şi volume pe teme privitoare la istoria cărţii 
şi a tiparului românesc, bibliofilie, manuscrise, 
bibliologie, studii brăilene şi alte categorii. Articolele 
inserate aici sunt însoţite şi de ilustraţiile utilizate de 

autor ca argument al 
ideilor susţinute. 

Referitor la istoria 
cărţii şi a tiparului 
românesc, Doru 
Bădără se ocupă de 
începuturile activităţii 
tipografice în Ţările 
Române, oprindu-se 
asupra originii 
materialului tipografic, 
dar şi asupra 
principalelor centre cu 
activitate tipografică în 
Ţara Românească 
(Bucureşti, Râmnicu 
Vâlcea, Buzău, 
Snagov),Moldova 
(Iaşi), Transilvania 

(Braşov, Blaj, Orăştie). Interes mai mare se manifestă 
pentru tipografiile din Ţara Românească, ocupându-se în 
mai multe articole de figura lui Antim lvireanu care a 
activat ca tipograf şi la Snagov şi la Râmnicu Vâlcea, în 
funcţie de prepmblările sale prin scaunele episcopale sau 
mănăstireşti. In mai multe articole, autorul este interesat 
de procesul complex al trecerii de la cartea de cult în 
limba slavonă sau greacă, la cartea de cult în limba 
română, subliniind argumentaţia folosită de adepţii 
acestei direcţii referitoare la întărirea credinţei prin 
transmiterea mesajului religios în limba credincioşilor. 
De asemenea, autorul are mai multe intervenţii polemice 
pe tema monopolului activităţii tipografice, respingând 
opinii anterioare despre monopolul domniei asupra 
tiparniţelor sau monopolul mănăstirilor, arătând, 
documentat, că în multe împrejurări se poate dovedi 
existenţa proprietăţii private asupra materialului 
tipografic. O temă de larg interes şi pasionantă în acelaşi 
timp este cea privitoare la redactarea în limba română şi 
tipărirea Bibliei de la Bucureşti, monument al culturii 
medievale româneşti, datorat domnitorului Şerban 
Cantacuzino (1678-1688). Utilizarea tiparniţelor 
româneşti pentru tipărirea în limba arabă şi cu caractere 
arabe a cărţilor necesare cultului creştin este o altă 
problemă interesant dezbătută în acest volum. 

Preot-colonel 
Gheorghe Vâlcu, Preot 
în linia întâi, ediţie 
îngrijită de Neculai 
Rotaru, cu o prefaţă 
semnată de Viorel 
Coman, Editura lstros a 
Muzeului Brăilei 
,,Carol I", 2020, 320 p. 

Genul memorialistic 
a proliferat foarte mult 
după prăbuşirea 
comunismului. Fără 
îndoială, pagini 
memorialistice s-au 
aşternut pe hârtie şi 
înainte şi după 
revoluţie, dar cele din 

anii dictaturii roşii au rămas tăinuite, pentru evitarea 
persecuţiilor. Multe au fost însă publicate începând cu 
anul 1990. Dar, se pare că multe au rămas încă 
nepublicate din moment ce încă mai apar cărţi de 
valoare, cu conţinut memorialistic, cum este şi cea pe 
care o prezentăm aici. Însemnările lui Gheorghe Vâlcu 
sunt publicate de Editura lstros pentru prima oară şi 
după trei decenii de libertate, adică destul de târziu. Şi 
probabil a fost un mare noroc pentru cultura română 
faptul că Neculai Rotaru, profesor de română şi ginere al 
preotului-colonel, le-a descoperit şi le-a pregătit pentru 
tipar. Pentru că aceste pagini sunt foarte bine scrise, iar 
conţinutul se dovedeşte de mare interes pentru istoria 
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participării româneşti la cel de-Al Doilea Război 
Mondial, care, din păcate, beneficiază de o extrem de 
săracă literatură istorică şi beletristică. Scriitorii din 
zorii orânduirii socialiste, abordând tema ultimului 
război mondial şi-au antrenat pana pe participarea 
armatei române la campania din vest de după 23 august 
1944. Cinematografia- la fel! De parcă cei trei ani de 
război de reîntregire nici n-ar fi existat. Iată că avem 
acum una dintre cele mai convingătoare mărturii ale 
participării noastre la războiul contra imperialismului 
sovietic. Preotul colonel Gheorghe Vâlcu a avut 
misiunea să suţină moralul soldaţilor cu mijloacele 
credinţei creştine, activând în linia întâi şi riscându-şi 
viaţa. A avut noroc şi a supravieţuit, plătind totl}şi un 
tribut acestui noroc, prin pierderea unui picior. Intors 
din război şi pensionat medical, Gheorghe Vâlcu începe 
să-şi scrie memoriile, să relateze cu har întâmplările ce 
l-au condus spre statutul de preot militar, să povestească
participarea sa la la misiunile de luptă, rănirea, coşmarul
spitalelor de campanie, retragerea spre ţară, revenirea în
sânul familiei. Ultimele pagini au ca reper temporal
anul 1946. 

Îngrijitorul ediţiei nu ne informează, din păcate, 
despre săvârşirea din viaţă a acestui erou, care a dat 
dovadă prin aceste însemnări de un incontestabil talent de 
povestitor, şi nici dacă au mai rămas de pe urma lui şi alte 
scrieri. 

Documente privind istoria românilor: colecţia 
Eudoxiu Hurmuzachi, Seria a III-a, vol. III, Moştenirea 
epistolară a lui Dimitrie Cantemir, editor Victor 
Ţvircun, Editura Academiei Române, Editura lstros a 
Muzeului Brăilei „Carol I", 2020, 520 p. 

Colecţia de documente privind istoria românilor, 
realizată de Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874), a fost 
publicată de Academia Română în 45 volume, între 
1876 şi 1942. Astăzi aceste volume au devenit extrem 
de rare şi puţine biblioteci dispun de ele integral. Din 
acest motiv, reeditarea lor, iniţiată de Editura Academiei 
Române în colaborare cu Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I" şi finanţată de Primăria Municipiului 
Iaşi, se dovedeşte o operă editorială de mare importanţă, 
începută în 2018. 

Volumul III din 
ACADEMIA ROMÂNA 

D o c u M E N T E  
PRIVIND 

ISTORIA 
ROMÂNILOR 

seria a III-a, 
cuprinzând scrisori 
trimise sau receptate 
de Dimitrie Cantemir 
este prefaţat de un
text lămuritor al 
editorului Victor 
Ţvircum. Scrisorile,
publicate în limba în 
care au fost scrise 

COLECŢIA EUDOXIU HURMUZAKI 

Moştenirea epistolară a lui Dimitrie Cantemir 
EdOor 

VtaocŢwcun 

! 
E1>lll'1U1\<�Dl\t111R0\41',t ED1Tl'l1.1'hll1.0S 

( turcă, latină, rusă, 
română), sunt urmate 
de traducere în limba 
română, probabil 
realizată de acelaşi 
iscusit editor şi de 
note explicative 
pentru fiecare 

conţinut dificil de înţeles. La sfârşit, editorul oferă 
informaţii despre revistele sau volumele în care s-au 
mai publicat astfel de documente, precum şi despre 
editorii ce au girat publicarea lor. 

Documente privind istoria românilor: colecţia 
Eudoxiu Hurmuzachi, Seria a III-a, vol. IV, Rapoarte 
diplomatice ruse din România (1899-1905), editor 
coordonator Flavius Solomon, Editura Academiei 
Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I", 
2020, 638 p. 

Din „Notă asupra ediţiei", aflăm că prezentul volum 
continuă seria Documenta Diplomati a, iniţiată în 2014 
şi care a vizat perioada 1888-1898. ,,lncepând cu 
prezentul volum, se precizează în finalul notei, seria 
Documenta Diplomatica devine parte a Colecţiei 
Eudoxiu Hurmuzaki, coordonată de Victor Spinei şi 
Ionel Cândea." 

Volumul este precedat de un studiu introductiv, 
semnat de editorul coordonator, Flavius Solomon, şi de 
Andrei Cuşco, prezentat atât în limba română cât şi în 
limba rusă. Urmează apoi, pe 16 pagini, o listă a 
documentelor incluse în volum, în limba rămână, apoi 
în limba rusă. De la p. 111, sunt publicate documentele 
propriu-zise, în limba rusă şi în traducere românească. 
1n total, sunt publicate 187 documente (pp. 111-615). 
Volumul se încheie cu un „Indice de nume de 
persoane". 

Valentin POPA 
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Ghena PRICOP

CAIETELE PROFESORULUI ION BĂNCILĂ
DONAŢIA ALEXANDRA ŞI VASILE CIUHU

Pe parcursul anilor 2019 - 2020, doamna 
Alexandra Ciuhu şi domnul inginer Vasile Ciuhu, 
din București, ne-au transmis, prin poștă, un fond 
memorial care cuprinde note, hărți, fotografii, 
reviste de comunicări tehnico-științifice, toate 
având un numitor comun – personalitatea 
academicianului Ion Băncilă. Păstrătoare a amintirii 
profesorului, familia Ciuhu s-a gândit că fondul pe 
care-l deține și-ar găsi cel mai potrivit loc în zestrea 
Muzeului Brăilei „Carol I”, dată fiind legătura cu 
Brăila a savantului – s-a născut pe 2 februarie 2001 
în comuna Scorţaru Nou, a fost absolvent al 
Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila. De altfel, 
familia Ciuhu a publicat volumul O personalitate a 
geologiei româneşti: academicianul Ion Băncilă.

Cele mai interesante și valoroase mărturii 
sunt caietele de șantier ale geologului Ion Bămcilă, 
primul, în ordine cronologică, fiind carnetul de 
inginer, care cuprinde note și schițe din cercetările 
efectuate în toamna anului 1951 în zona Covasna și 
Buzău. La acea vreme era geolog șef în cadrul 
Institutului de Studii și Proiectări Energetice și își 
continua investigațiile începute în 1927 în domeniul 
geologiei fundamentale,  scopul principal 
constituindu-l Carpații, cu precădere cei Orientali. 
Potrivit specialiștilor în domeniu, marea pasiune a 
cercetătorului Ion Băncilă a fost „flișul carpatic 
descifrat în monografia „Geologia Carpaţilor 
Orientali”, lucrare apărută în anul 1958. Carnetul 
din 1951 începe cu cercetările din „Covasna, 
sâmbătă 15 septembrie, pe dealul de la N de 
Geopar(k), Stejarul”, continuă la Pava (21 
septembrie), Zăbala, la nord de pârâul Orbai (22 
septembrie), pârâul Zagon (24 septembrie), pe 3 
octombrie se afla pe Buzău, în aval, spre Siriu.

Pe prima pagină a carnetului, Ion Băncilă 
notează:  „de transformat într-o carte  cu 
tectonică./cu mai multe planşe având/ cu schiţe 
tectonice/I. Băncilă”

În poziţia de geolog şef la Întreprinderea de 
Laboratoare a Ministerului Petrolului şi Chimiei 
(1957-1965) şi de consilier la Institutul de Cercetări 
şi Proiectări pentru Gospodărirea Apelor (1963 – 
1986) a folosit cunoştinţele geologice în 
construcţiile inginereşti, contribuind decisiv la 
introducerea geologiei inginereşti în construcţii. De 
numele lui Ion Băncilă sunt legate marile realizări 
hidrotehnice din ţara noastră, meritele sale în 
soluţionarea problemelor privind geologia tehnică 
aplicată în domeniul proiectării şi execuţiei 

barajelor fiind incontestabile: Bicaz, Argeş, Lotru, 
Poiana Uzului, Porţile de Fier, etc. 

La Porţile de Fier a asigurat coordonarea 
relaţiei cu partea iugoslavă la realizarea barajelor. 
Odată  cu zidirea celui  mai  mare s is tem 
hidroenergetic şi de navigaţie din ţara noastră, 
oraşele Drobeta-Turnu Severin şi Orşova au fost 
legate printr-o sumă de tuneluri (Tufari, Alion, 
Moșu, Bahna, Vir, Vârciorova, Baba) şi viaducte, 
cercetările şi soluţiile tehnice oferite de Ion Băncilă 
fiind esenţiale. Stau mărturie notele şi schiţele din 
cele trei caiete datate 1966-1968 în care sunt 
consemnate erorile de construcţie şi modalităţile de 
remediere. 

Prezentăm câteva pagini referitoare la 
construcţia viaductelor şi tunelurilor, cu schiţe, 
analize de teren, observaţii, propuneri de îndreptare 
a erorilor.

Sectorul Vârciorova:
„Tov. Ing. Trifu. Calea Orşova:  Pisiul cu 

bolta (flexibilă)
km 359 +260 DN”
Tunelul Vir: ”La sosire: blocuri de  şisturi cad 

din peretele aval de tunelul Vir. Circulaţia 
întreruptă./Seara şedinţă la T. Severin. Se citesc 
Planul de măsuri”.

„Sector Beli – Vârciorova. „Conul Beli” – de 
urmărit conturul pe harta 1/25.000. Presupune o 
fază de eroziune activă, apoi de colmatare şi mai 

activă.  Materialul, grohotiş, de la câţiva cm la cel 
mult 20 cm. Fragmentele se sprijină pe colţuri şi lasă 
foarte multe goluri … Materialul de legătură este 
puţin, dar cu tendinţă de a forma o peliculă 
calcaroasă. Rezistă bine în locul de cimentări – dar 
în timp (cât) se poate distruge şi provoca brusc 
alunecarea”.

Conul „format pe o eroziune mai adâncă, 
favorizată probabil de prezenţa unor roci m. 
slabe…”

Tunelul Bahna: „La tunel CF: jumătatea de la 
„Intrare” se văd fisuri în îmbrăcămintea de beton, în 
special la naşterea bolţii şi dr. Probabil înainte de 
turnarea radierului …

Cauze probabile: împingerea nesimetrică a 
terenului (> dinspre deal)

Remedii: Injectarea intramurală (cu lapte de 
ciment)

La tunel DN – o situaţie cu complicaţii ce 
urmează a fi analizată”.

„27 VII 1967 Sectorul Vârciorova: „Se 
avizează pt betonare”

Probleme pentru Comisie/
19 mai 1967 La sub viaductul Moşu
La portul aval

1) Bulbi la baza pilelor
2) Zidul proect la nivelul D
sub viaduct, se va executa
3) Stânca de sub viaduct
4) Moşu
5)Betonarea gol”

La sfârşitul caietului 
de şantier din 1968, Ion 
Băncilă schiţează noul 
t u n e l  R a c h i t o b e r g  – 
Iablaniţa, paralel cu cel construit în anul 1911, şi 
prezimtă concluziile sale privind compoziţia 
solului. 

În semn de recunoaștere a probității 
profesionale, este ales să a coordoneze studiile de 
geologie inginerească pentru amenajările 
hidrotehnice de la Saveh şi Mazlaghan din Iran.

Carnet
 de inginer, note şi schiţe. 15 septembrie 1951, 

„Covasna, dealul de la N de Geopar(k), Stejarul”.

        25 octombrie 1966, 2 noiembrie 1966. 
        Sectorul Vârciorova Tunelul Vir.

        25 octombrie 1966, 2 noiembrie 1966. 
        Sectorul Vârciorova Tunelul Vir.

Barajul Poiana Uzului, 1971. 
Al treilea din stânga, Ion Băncilă.

La barajul de la Saveh, Iran, 1971. 
În mijloc, Ion Băncilă.

(continuare în pag. 7)
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(continuare din pag. 6)

Însușirile remarcabile ale cercetătorului Ion Băncilă, valoarea operei 
sale, meritele în domeniul construcțiilor hidrotehnice, contribuția la realizarea 
termocentralelor de la Turceni, Rovinari, Mintia, Paroşeni şi a centralei 
nuclearoelectrice de la Cernavodă, au fost recompensate de cel mai înalt for 
ştiinţific al ţării, Academia Română, foarte târziu. A devenit membru titular 
abia în anul 1991. În discursul de recepţie s-a întors la prima dragoste, Carpaţii, 
tema expunerii intitulându-se „Consideraţiuni asupra geotectonicii regiunilor 
carpatine”. Publicat de Academia Română, un exemplar a fost dăruit doamnei 
Alexandra Ciuhu, în noiembrie 1992, cu dedicaţia şi semnătura 
academicianului. Cu gentileţe, doamna Alexandra Ciuhu a dăruit acest 
exemplar instituţiei noastre.

Exemplarul tipărit al discursului de recepţie susţinut în Aula Academiei Române, 
cu autograful şi dedicaţia academicianului Ion Băncilă pentru colaboratoarea sa, 

Alexandra Ciuhu: „Doamnei Alexandra Ciuhu, cu cele mai bune sentimente. 
I. Băncilă, nov. 1992”.

Academicianul Ion Băncilă, aniversat la împlinirea vîrstei de 100 de ani, 
alături de academicianul Theodor Neagu.

Academicienii Ion Băncilă şi Theodor Neagu în Laboratorul de Paleontologie, 2001.

Profesorul Ion Băncilă, în centru, sărbătorit de colaboratori, 1976.Ion Băncilă în 1936, 
anul susţinerii tezei de doctorat

Mulţumim pe această cale doamnei Alexandra Ciuhu şi domnului inginer Vasile Ciuhu pentru gestul de aleasă nobleţe de a dărui Muzeului Brăilei 
„Carol I” fondul documentar al profesorului Ion Băncilă.

Ghena PRICOP

PORTUL BRÃILEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

ÎN REALITATEA VIRTUALÃ

În anul 2020, Secția Istorie a Muzeului Brăilei „Carol I”, cu sprijinul 
financiar al Consiliului Judeţean Brăila, a finalizat  proiectul Portul Brăilei în 
primii ani ai secolului al XX-lea în realitatea virtuală. 

Pe 13 ianuarie 2021 se împlinesc 185 de ani de la obţinerea statutului de 
porto franco, moment important în istoria modernă a Brăilei, consecinţa 
imediată fiind o evoluţie economică fără precedent - în secolul al XIX-lea 
Brăila era considerată „cel mai mare port la Dunăre şi capăt de drum maritim”. 
Ca urmare, pentru a marca această perioadă fastă a dezvoltării oraşului, a fost 
regândită expoziţia de bază printr-o adaptare a expunerii la cerinţele actuale ale 
tinerei generaţii - în spaţiul expoziţional caracteristic unui muzeu să fie 
introdus un program susţinut de tehnologia de ultimă oră, care, prin imaginile 
tridimensionale, să-i creeze vizitatorului iluzia întoarcerii în timp.

Proiectul a avut în vedere publicul şcolar, în special cel cu vârsta 
cuprinsă între 6 şi 14 ani. Prin intermediul cărţilor poştale ilustrate şi al 
fotografiilor de epocă, a fost recreată atmosfera portului Brăilei din primul 
deceniu al secolului al XX-lea. Într-un mod atractiv, publicul este invitat la o 

călătorie în trecut, într-un spaţiu cuprins, în linii mari, între intersecţia străzii 
Împărat Traian cu strada Faţa Portului şi Dunăre, până la moara Violatos. Au 
fost reconstituite clădiri şi linia de tramvai, dispărute astăzi,  căruţe cu saci de 
grâu,  vaporul acostat la mal, în apropierea fostei Căpitănii a portului, aşteptând 
încărcarea. Vizitatorului îi este permis să se mişte printre căruţe, să se deplaseze 
pe lângă vechile clădiri din port, să se apropie de trecătorii ocazionali, împreună 
cu ei poate asculta valsul lui Iosif  Ivanovici, Valurile Dunării, iar informaţiile 
despre activitatea portuară îi sunt puse la dispoziţie atât video, cât şi audio. În 
cazul în care este prins din mers, tramvaiul de epocă îi oferă o experienţă unică, 
o călătorie spre moara Violatos şi înapoi, dincolo de strada Împărat Traian, către
docuri.

Programul înseamnă o asociere între informaţia ştiinţifică şi joc, dă 
posibilitatea de interacțiune, de explorare a unui spaţiu, subiecţii devin parte a 
unei lumi existente cândva.

Ghena PRICOP
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Retrospectiv, anul 2020 a început frumos, cu o 
serie de proiecte și activități realizate în parteneriat cu 
Inspectoratul Județean Brăila, cu școlile brăilene, dar 
mai ales cu participarea elevilor din toate ciclurile 
primare și a unor inimoși profesori .

În perioada 6-24 ianuarie 2020 s-a derulat 
concursul „Brăila 652”, desfășurat în colaborare cu 
Inspectoratul Județean Brăila. Devenit deja tradiție, 
concursul celebrează atestarea documentară a 
orașului, iar Muzeul Brăilei „Carol I” a fost încă o 
dată gazdă, atât prin activitatea de îndrumare oferită 
elevilor concurenți, cât și prin participarea la concurs 
și premierea elevilor cu cărți de la Editura Istros a 
Muzeului Brăilei „Carol I” .

Continuând seria activităților din anii 
precedenți, în 22 ianuarie 2020 la ora 11, am coordonat 
împreună cu doamna profesoara Silvia Manea, de la 
Școala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila, o masă 
rotundă cu tema „Unirea Principatelor Române - 161 
de ani”. Activitatea a fost susținută de prezentări în 
PowerPoint și de filmulețe demonstrative care 
clarificau rolul domnitorului și semnificația actului de 
la 1859, cea ce a condus la reușita activității.

La propunerea doamnei profesoare Emelina 
Moraru, de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila, 
am realizat împreună, profesor-muzeograf-elevi, o 
dezbatere pe tema Unirii Principatelor: „Alesul vostru 
vă dă astăzi o singură Românie!”. Dezbaterea a avut 
loc la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” și a prezentat 
un viu interes pentru elevii liceului.

Una dintre activitățile care m-au surprins 
plăcut, având în vedere deschiderea și preferința 
elevilor pentru subiect, a constituit-o activitatea 
coordonată împreună cu doamna profesoară Violeta 
Bădără de la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, o 

masă rotundă dedicată zilei femeii cu tema 
„Emanciparea Femeii”, în care a fost amintit statutul 
femeii de-a lungul timpului, în lume și în spațiul 
românesc, schimbările care au avut loc ca urmare a 
evoluției evenimentelor istorice, a progresului socio-
economic și cultural care au creat cadrul necesar 
afirmării drepturilor femeilor. Pentru a exemplifica 
desfășurarea activității vom aminti câteva repere  
prezentate, materiale PowerPoint și filmulețe. În 
1791, Declarația cu privire la Drepturile Femeii și 
ale Femeii Cetățean, redactată de Olympe de Gouges, 
a reprezentat  unul dintre primele texte care revendica 
drepturile femeilor atât în spațiu public cât și în cel 
privat. Pe parcursul secolului XIX, în contextul  
abolirii sclaviei și afirmării libertății religioase, 
problematica drepturilor și libertăților femeilor s-a 
impuns în conștiința istorică modernă. O altă etapă în 
lupta de emancipare feminină a reprezentat-o 
mișcarea sufragetelor din 1903, o uniune socială și 
politică a femeilor britanice implicate, în semn de 
prostest față de lipsa drepturilor, în acțiuni de 
nesupunere civilă. În spațiul românesc, feminismul 
s-a manifestat în același timp cu mișcarea din
Occident. Codul Civil din 1865 confirma lipsa
drepturilor juridice, sociale și economice, dar situația
s-a îmbunătățit la alegerile locale din 1929, femeile
dobândind drept de vot. Constituția din 1938 dădea
drept de vot femeilor care împliniseră 30 de ani, dar în
condițiile existenței dictaturii aceasta nu s-a aplicat
niciodată. Abia în 1946 prin Constituție a fost introdus
dreptul de vot universal. Un alt aspect discutat a fost
prezentarea unor personalități feminine naționale
precum Alexandrina Cantacuzino, fondatoare a
Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române,
care în timpul ocupației germane  organizează cel mai

mare spital de răniți în capitală, sau Elena Negruzzi 
care a reușit să devină prima avocată a României și 
să susțină mișcarea de emancipare a femeilor, și în 
mod special a unor personalități brăilene,care prin 
aportul lor au deschis căile progresului în medicină 
(Ana Aslan), sau au ridicat arta pe cele mai înalte 
culmi (Maria Filotti, Hariclea  Darclée).

Ziua Armatei sărbătorită  pe 25 octombrie a 
fost un motiv pentru desfășurarea unei alte 
activități realizată în parteneriat cu doamna 
profesoară Emelina Moraru de la Liceul Teoretic 

„Nicolae Iorga” Brăila și cu colegul muzeograf, Viorel 
Stoian cu tema „76 de ani de la eliberarea 
Transilvaniei de Nord”.

În 27 noiembrie 2020, împreună cu doamna 
profesoară Silvia Manea de la Școala Gimnazială „Ion 
Băncilă” și cu elevii școlii am susținut trei dezbateri 
online, comentând „Semnificația zilei de 1 
Decembrie”. Ineditul l-a constituit modalitatea de 
comunicare cu elevii, aceștia fiind deja familiarizați cu 
prezentările în fața computerului, astfel încât 
comunicarea  noastră a fost facilă în toate cele trei ore, 
iar dezbaterile susținute de documente și imagini 
inedite au înregistrat un real succes.

Activitățile cu elevii vor continua. Este 
important ca rolul educativ al muzeului să fie 
menținut, direct sau online, pentru că abordarea 
temelor de istorie națională formează caractere și 
dezvoltă conștiințe.

Muzeul alături de elevi și pentru elevi!

Viorica PREDA

Viorel STOIAN

Criza sanitară cu impact devastator în toate 
domeniile sociale şi economice a afectat, cum era 
previzibil, şi sectorul cultural care era printre cele mai 
dependente de prezenţa fizică a publicului la activităţi 
şi evenimente. 

Dacă la începutul anului lucrurile au fost în 
matca lor firească, începând cu luna martie, când a fost 
impusă izolarea generală la domiciliu cu deplasări de 
scurtă durată şi doar pentru activităţi de strictă 
necesitate, muzeele au fost nevoite să îşi sisteze 
activităţile directe cu publicul şi să se adapteze la noua 
realitate. 

Personalul de specialitate din Muzeul Brăilei 
„Carol I” şi-a îndreptat atenţia cu prioritate spre 
documentare, activităţi de conservare curativă şi 
verificarea stării patrimoniului aflat în depozite şi în 
sălile de expoziţie. 

Tot atunci, specialiştii au pregătit expoziţiile şi 
evenimentele programate pentru primăvara anului 
2020, în speranţa că muzeul se va redeschide cât mai 
repede şi totul va reintra în normalitate, ceea ce avea să 
se întâmple doar parţial pentru că vizitarea expoziţiilor 
a fost reluată începând cu data de 15 iulie, dar cu 
respectarea unor măsuri stricte de distanţare fizică şi de 
protecţie sanitară care au privat muzeul de un element 
definitoriu, acela al apropierii de oameni. Chiar şi aşa, 
au fost vizitatori temerari care, în ciuda restricţiilor, au 
venit să vadă noile expoziţii temporare, pe cele 
permanente sau au participat la evenimentele culturale 
unde prezenţa în spaţiu închis a fost limitată. 

Impactul major a fost, însă, asupra activităţilor 
derulate de muzeografi cu elevii şi profesorii, din 
municipiul şi judeţ, care s-au redus la minim şi din 
cauza mutării orelor de curs în on-line, dar şi a 

temerilor legate periclitarea stării de sănătate. Cu 
probleme în derularea orelor de curs şi refuzul 
părinţilor de a permite copiilor participarea la activităţi 
ce le-ar fi pus sănătatea în pericol, profesorii au 
declinat multe din invitaţiile de colaborare pe care 
specialiştii muzeului le-au făcut acestora. Singurele 
evenimente culturale desfăşurate cu prezenţa fizică a 
elevilor au fost cele din perioada în care aceştia au 
venit şi la şcoală, până când creşterea alarmantă a 
cazurilor de Covid-19 a dus, în luna octombrie, la 
mutarea cursurilor în mediul on-line.  

Muzeul Brăilei „Carol I”, ca şi celelalte 
instituţii culturale de la nivel naţional şi european, a 
resimţit prăbuşirea dramatică a turismului, grupurile 
care ne vizitau mai ales vara şi toamna, lipsind acum. 
La o simplă căutare pe internet vedem că marile muzee 
ale lumii au pierdut peste 70% dintre vizitatori, în 
comparaţie cu anul precedent, procentul covârşitor 
fiind cel al vizitatorilor străini. 

Cu toate acestea, pentru anul 2021, ne-am 
propus câteva seri muzeale şi activităţi pe care sperăm 
să le putem desfăşura măcar în cea de a doua jumătate a 
anului când probabil vor fi reluate cursurile în sălile de 
clasă şi situaţia epidemiologică, la nivel local, va fi mai 
bună. 

Unul dintre proiectele majore la care am lucrat, 
în anul 2020, împreună cu Ghena Pricop, șef Secţie 
„Istorie Modernă şi Contemporană”, este aplicaţia 
Brăila 1910s VR, care transpune în realitatea virtuală 
activitatea portuară de la începutul secolului al XX-
lea. Muzeul Brăilei „Carol I” este, până acum, al doilea 
muzeu din ţară după cel de la Alba Iulia, care a 
dezvoltat împreună cu echipa Vreestory o aplicaţie ce 
permite vizitatorilor de vârstă şcolară să se plimbe 

virtual în vechiul port al Brăilei şi să îşi fixeze câteva 
repere istorice ce ţin de trecutul urbei noastre. Această 
aplicaţie va fi lansată la începutul anului 2021 şi va fi 
disponibilă, doar în muzeu, pe ochelarii de tip VR care 
sunt puşi la dispoziţia vizitatorilor, contra-cost, la 
sediul din Piaţa Traian nr. 3.

Astfel, în ciuda situaţiei generale şi a 
restricţiilor, muzeul, prin specialiştii săi, chiar dacă a 
fost lipsit de prezenţa publicului, şi-a continuat 
activitatea şi s-a pregătit pentru revenirea vizitatorilor 
dornici de cunoaştere şi petrecerea timpului liber într-un 
mediu cultural prietenos.

Muzeul în pandemie

ISTORIE
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Anul 2020 rămâne în istorie, prin excelență, sub semnul restricțiilor 
impuse de combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În contextul general 
(și, din păcate, încă actual) arhicunoscut, și instituțiile de cultură au avut de 
suferit, ajustându-și paleta de activități în interiorul recomandărilor și cadrului 
legal, specific stărilor de urgență, respectiv alertă. În practică, în funcție de 
evoluția epidemiologică, acestea s-au tradus, în special, prin adresarea la un 
număr restrâns de participanți sau, cel mai adesea, la mutarea activităților 
culturale în mediul online.

Ca și în anii precedenți, agenda culturală a Muzeului Brăilei „Carol I” a 
conținut și proiecte educaționale cu reverberații în arealul românesc estic, în 
colaborare cu partenerii noștri, de acum tradiționali: Universitatea de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (Moldova), respectiv Universitatea 
Umanistă de Stat din Ismail (Ucraina), la care au aderat cu dezinvoltură alte două 
instituții cu totul speciale: Consulatul General al României la Cahul și Episcopia 
Basarabiei de Sud. În acest cadru generos, și pe parcursul anului 2020 au fost 
realizate o serie de activități, pe care le voi detalia în continuare.

Împlinirea a 161 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a 
fost marcată prin organizarea tradiționalului Simpozion „160 de ani de la 
Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 2020)”, chiar la 
24 ianuarie, în cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui număr mare de cadre didactice 
universitare, prelați, studenți, dar și reprezentanți ai Consulatului General al 
României la Cahul, respectiv ai Episcopiei Basarabiei de Sud. În acest context, 
alături de conf. univ dr. Ion Ghelețchi am susținut comunicarea Costangalia: 
prima probă de foc și sânge a tinerei armate române, un prim rod al unui proiect 
care, cred, în cel mai scurt timp se va finaliza cu o contribuție monografică dar, 
mai mult decât atât, cu reașezarea – într-un fel sau altul – a monumentului 
închinat eroilor români în localitatea omonimă.

Rezultatele documentării din cadrul proiectului enunțat mai sus au fost 
diseminate și la Conferința Științifică cu participare Internațională a 
Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din Chișinău, 
„Dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor 
democratice”, ediția a V-a, Chișinău, 27 februarie 2020, sub titlul Prima 
ciocnire a tinerei armate române: Coștangalia (1863).

În cursul lunii martie am efectuat un scurt stagiu de documentare în regim 
de „visiting lecturer” la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail (Ucraina) 
unde, dincolo de alte activități specifice, am reușit, mai ales cu suportul 
lingvistic al colegului conf. univ. dr. Ion Ghelețchi, să faximilăm numeroase 
dosare cu documente aparținând Mitropoliei Proilaviei  din perioada în care 
sediul acesteia s-a aflat la Ismail, conservate în prezent la Arhiva de Stat a 
Ucrainei, regiunea Ismail.

Ulterior, generalizarea pandemiei a limitat posibilitățile de mobilitate și, 
cum spuneam, a mutat activitățile viitoare în mediul virtual. Aș nota aici două 
mari reuniuni științifice – unele dintre cele mai semnificative desfășurate în 
estul continentului, la care Muzeul Brăilei „Carol I” a participat în calitate de 
partener / coorganizator: 1. Conferința Științifică Internațională „Istoria, 
Arheologia, Documentaristica și Arhivistica: probleme actuale ale științei și 
cercetării”, desfășurată sub egida Ministerului Educației și Științei din Ucraina, 
prin Universitatea Tehnică Centrală – Catedra de Științe Sociale, Informație și 
Arhivistică, respectiv Universitatea Umanistă din Ismail (Ucraina), în 
colaborare cu Departamentul de Istorie Modernă Universală al Universității din 
Białystok (Polonia), Muzeul Brăilei „Carol I” (România), Universitatea de Stat 
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (Moldova), Arhiva de Stat a Regiunii 
Kirovohrad și Asociația Regională de Studiere a Istoriei Locale din Kirovograd 
(Ucraina), „desfășurată” la Kirovohrad, în Ucraina (13 mai 2020) și 2. 
Conferința Științifico-Practică Internațională organizată cu ocazia 
aniversării a 80 de ani de la înființarea Universității Umaniste de Stat din 
Ismail, rezultat al colaborării dintre Ministerul Educației și Științei din Ucraina, 
Academia Națională de Științe Pedagogice a Ucrainei, Universitatea „Grigory 
Skovorody” din Pereyaslav (Ucraina), Academia Dezvoltării Regionale din 
Kerson (Ucraina), Institutul Republican de Învățământ Superior din Minsk 

(Belarus), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
(Moldova), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (România), Muzeul 
Brăilei „Carol I” (România), Universitatea de Stat Bukhara (Uzbekistan), 
Universitatea Pedagogică de Stat din Tașkent (Uzbekistan), Universitatea 
Umanistică de Stat din Tașkent (Uzbekistan), Institutul de Medicină „Abu Ali 
Ibn Sino” din Bukhara (Uzbekistan), Universitatea Politehnică din Tașkent 
(Uzbekistan), Universitatea Pedagogică de Stat din Almaty (Kazahstan), 
Asociația Științifică Studențească a Universității Umaniste de Stat din Ismail 
(Ucraina), „desfășurată” la Ismail (16 octombrie, 2020).

Tributari principiului 
antic „Verba volant, scripta 
manent” enunțat acum ceva 
vreme în senatul roman de 
către Caius Titus, dar la fel de 
actual, am reușit la finele 
anului să oferim celor interesați 
două noi volume colective. 
P r i m u l  d i n t r e  a c e s t e a , 
Miscellanea Historica et 
Archaeologica in Memoriam 
Dumitru Berciu  (edi tor i 
C o n s t a n t i n  A u g u s t u s 
Bărbulescu, Costin Croitoru, 
Ovidiu  Vasi le  Udrescu) , 
Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”, Brăila-
Râmnicu Vâlcea, 2020, conține 
așa cum deja o divulgă titlul, un 
mănunchi de articole închinate 
memoriei unuia dintre cei mai 
importanți arheologi români. 
Este de consemnat faptul că 
volumul a apărut cu sprijinul 
financiar al Primăriei orașului 
Ocnele Mari ,   Fundației 
Județene pentru Tineret Vâlcea și al Asociației pentru apărarea drepturilor 
tinerilor Vâlcea, fiind, din nou, rodul colaborării dintre Muzeul Brăilei „Carol 
I”, Universitatea din Pitești și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 
din Cahul. Cel de-al doilea volum, de data aceasta publicat sub egida Academiei 
Române prin intermediul Centrului de Studii Dunărene al Muzeului Brăilei 
„Carol I” este Județul Cahul în componența României Mari (editor Costin 
Croitoru), Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Cahul-Brăila, 2020 și a 
văzut lumina tiparului prin implicarea financiară integrală a instituției de 
învățământ superior din orașul omonim. Dacă titlul este mai mult decât sugestiv 
pentru tematica volumului, aș puncta aici doar faptul că, în ceea ce privește 
conținutul, acesta este reprezentat de patru studii de mare întindere semnate de 
către cadrele universitare de la Alma Mater Cahulensis: dr. Sergiu Cornea, dr. 
Liudmila Chiciuc, dr. Ion Ghelețchi și subsemnatul, fiecare dintre ele oglindind 
preocupările științifice ale autorului, dar și travaliul de cercetare, valorificare și 
promovare a istoriei locale, firește în context național. Și pentru că am ajuns la 
acest deziderat, care nu cred că poate vreodată măcar să tindă spre 
exhaustivitate, am să spun că Muzeul Brăilei „Carol I” intenționează să deschidă 
anul viitor în incinta Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul 
un Centru Românesc de Documentare, sub acest generos manifest: „istorie 
locală – istorie națională”.

 Încheind această succintă prezentare a manifestărilor conjugate ale 
instituțiilor de cultură din arealul istoric românesc, cum spuneam, exclusiv în 
beneficiul promovării patrimoniului comun, îmi exprim convingerea că, și în 
anii următori, și cu sprijinul autorităților locale, vom putea da măsura unei 
generații puternic dedicată sentimentelor și valorilor naționale!
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 Costin CROITORU

De ceva vreme (2018) Muzeul Brăilei „Carol I” este 
parte a unui proiect de cercetare exploratorie denumit 
judicios Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și 
LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă 
din Carpaţii de sud-est (HiLands), finanțat integral de 
că t re  Uni ta tea  Execut ivă  pent ru  Finanțarea 
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării (UEFISCDI), alături de alte instituții cu profil 
similar, dintre care aș nominaliza Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” din București – „nava 
amiral” a arheologiei românești. Directorul acestui grant 
este dr. Valeriu Sîrbu, reputat cercetător al antichității, și 
nu numai. 

Pentru cei mai puțin familiarizați cu terminologia 
de specialitate și / sau cu activitățile Muzeului Brăilei 
„Carol I”, am să reiterez câteva dintre obiectivele acestui 
proiect, care cred că sunt mai mult decât explicite pentru 
a furniza o idee de ansamblu:

1. explorarea experimentală cu suportul tehnologiei
LiDAR (din UAV), respectiv a metodelor geofizice de 
investigate a zonelor cu potențial arheologic din spațiul 
care face legătura dintre Carpații și Subcarpații de 
Curbură cu Valea Dunării;

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

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

Specialiștilor Muzeului Brăilei „Carol I” implicați 
în acest proiect (prof. univ. dr. Ionel Cândea, cercetător 
științific gr. II dr. Stănică Pandrea și subsemnatul – toți 
trei și în calitate de arheologi experți), pe de o parte 
datorită arealului de cercetare individual, pe de alta 
datorită spațiului geografic predilect acoperit de 
interesele științifice ale instituției, le-a revenit sarcina de 
a propune strategii de cercetare a coridoarelor 
comerciale, culturale etc. din zona Carpaților de 
Curbură, în contextul mai larg al conexiunilor dintre 
spațiul pontic și cel intracarpatic.

Tributar obiectivelor generale enunțate, am urmărit 
conexiunile riverane și rutiere dintre valea Dunării și 
spațiul intracarpatic, ce converg spre pasul Brețcu, 
așadar în stânga văii Siretului. Am diseminat rodul 
acestor cercetări în cadrul unor studii, dintre care 
amintesc aici doar trei: 1. De la mare la munte prin 
vadurile Dunării (I). Despre drumurile (romane) prin 
sudul Moldovei / From Sea to Mountain through the 
Danube Fords (I). About (Roman) Roads through South 
Moldova, în „Istros”, XXV, 2019, pp. 241-276, 2. Cohors 
I Hispanorum (equitata veterana): „Pirob[o]ridavae in 
praesidio / Buridavae in vexilla[t]ione”, în vol. 
Miscellanea Historica et Archaeologica in Memoriam 
Dumitru Berciu, eds.: Constantin Augustus Bărbulescu, 
Costin Croitoru, Ovidiu Vasile Udrescu, Editura Istros a 
Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila-Râmnicu Vâlcea, 
2020, pp. 107-123 și 3. Guarding the Danube and 
beyond (I). Cohors II Mattiacorum, în Journal of Ancient 
History and Archaeology, no. 7/4, 2020, pp. 5-13. 

Ulterior am abordat o tematică similară, de data 
aceasta cu țintă spre dreapta văii Siretului, în special 
sectoarele sale de confluență cu Buzăul și Râmnicul 
Sărat și evident spațiile adiacente. Unele rezultate au 
devenit publice, precum cele din articolul Contribuții la 
repertoriul arheologic al județului Brăila. Comuna 
Siliștea, în Acta Musei Tutovensis, XVI, 2020, pp. 182-
226, altele așteaptă „lumina tiparului”; aș aminti aici 
doar studiul de mai mare întindere intitulat Contribuții cu 
privire la istoria românilor pe drumuri, prin vaduri și 
trecători (I). Vădenii Brăilei, ce urmează a fi publicat în 
Analele Brăilei (s.n.), nr. 20, 2020. 

În ceea ce privește investigațiile arheologice de 
teren efectuate în anul 2020, am propus două obiective, 
anume fortificația de la Filipești, comuna Surdila 
Găiseanca, județul Brăila și necropola de la Mărtinești, 
comuna Tătăranu, județul Vrancea, ambele deosebit de 
interesante și ofertante. Le voi descrie succint în cele ce 
urmează:

1. Primele cercetări de teren, întreprinse în zona
Surdila-Găiseanca – Filipești, despre care avem 
informații, se datorează neobositului topograf aflat în 
slujba Muzeului Național de Antichități, Pamfil Polonic. 
Multă vreme apropiat colaborator al lui Grigore 
Tocilescu, acesta se dedicase cu predilecție cartării 
fortificațiilor rectangulare și liniare. Cele din urmă, 
desfășurate pe zeci și uneori sute de kilometri, au fost 
urmărite cu obstinație pe toată lungimea, înregistrate cu 
descrieri și măsurători precise. Notițele lui Pamfil 

Polonic, rămase regretabil la stadiul de manuscrise în 
Biblioteca Academiei Române, constituie și astăzi, la 
mai bine de un secol distanță de la redactarea lor, un izvor 
„de primă mână”, pe de o parte datorită faptului că au 
surprins realități care actualmente sunt iremediabil 
pierdute în cele mai multe cazuri, dar mai ales datorită 
acurateței cu care au fost întocmite. În ceea ce privește 
cazul particular al Câmpiei Bărăganului, observațiile 
topografului sunt cu atât mai prețioase cu cât ne aflăm 
într-o zonă în care se practică arături sistematice, 
mecanizate, ce remodelează iremediabil urmele 
antropice. Cu greu informațiile sale mai pot fi azi 
confirmate pe teren, iar uneori doar cu suportul unor 
cercetări geofizice ori, așa cum vom vedea, prin 
intermediul aero-fotometriei. 

Pe teritoriul județului Brăila, Pamfil Polonic 

identifică la Filipești o „cetățuie”, despre care notează: 

„la 2 km spre sud-est de sat se găsește în partea de nord 

de calea ferată Buzău-Brăila o cetate pătrată numită 

cetățuia de la Bașa; ea este înconjurată cu un val de 

pământ care din cauza arăturilor este lățit dar are încă 

înălțimea de ½ m pe 12 m lățime; asemenea și șanțul 

arată o adâncime mică până la ½ m” (P. Polonic, Raport 

din 18 mai 1899, mss. la Biblioteca Academiei Române, 

mss. 22/940, caiet 8, filele 14-15). Prin intermediul 

acestor însemnări Filipeștii au intrat definitiv în 

istoriografie grație plasării aici a „castrului”. Datorită 

stării de conservare mediocre – încă din timpul 

identificării sale – a fost multă vreme „pierdut”, 

verificări de teren efectuate timp de peste un secol de 

diverși specialiști nesoldându-se cu (re)descoperirea lui. 

Desecretizarea după anul 2000 a unor fotografii aeriene 

spion americane a dus la „reașezarea” acestui obiectiv în 

teren pe baza observațiilor ortofotometrice, efectuate de 

c ă t r e  B o g d a n  C o n d u r ă ţ e a n u .  I n v e s t i g a ț i i 

interdisciplinare întreprinse independent de specialiști 

de la Muzeul Brăilei „Carol I” au dus la rezultate 

oarecum similare astfel că, relativ recent, poziția în teren 

a castrului roman de marș a fost, în bună măsură, fixată. 

Cum am spus deja, și pe 

parcursul anului 2020 a continuat 

cercetarea acestui obiectiv în 

cadrul proiectului Peisaje ascunse. 

Investigații le geofizice s-au 

concentrat în zona laturilor de sud 

și nord. Pe latura de nord au fost 

efectuate și două sondaje în zona de 

colț a laturilor de nord și vest, 

r e s p e c t i v  î n  z o n a  î n  c a r e 

investigațiile geofizice ale anului 

precedent sugerau existența unei 

deschideri. Ambele au surprins 

profilul șanțului fortificației, și unele fragmente 

ceramice antrenate în umplutura lui, din epoca bronzului 

și secolele IX-XI (cultura Dridu).
2. Necropola din secolul IV p. Chr. (cultura Sântana

de Mureș-Cerneahov) de la Mărtinești, comuna 
Tătăranu, județul Vrancea este semnalată în literatura de 
specialitate prin intermediul unor note succinte (Victor 
Bobi, Considerații preliminare asupra celor două 
necropole din secolul al IV-lea e.n. descoperite în 
Moldova de Jos, în Memoria Antiquitatis, IX-XI, 1977-
1979, pp. 205-226), în care sunt prezentate descoperirile 
întâmplătoare, și ulterior mici sondajele de salvare, din 

punctul Stația de Filtrare a Apei, aflat pe malul stâng al 
pârâului Vâjâitoarea, aproape de confluența sa cu 
Râmnicul. 

În ciuda cercetării restrânse (se pare că au fost 
descoperite doar 7 morminte) a fost identificat un 
inventar bogat format din obiecte de port și podoabe, 
respectiv vase din sticlă și lut, între care numeroase 
importuri romane, în mare parte păstrate în colecția de 
arheologie a Muzeului Vrancei. Totodată, în apropierea 
necropolei (la 1,5 kilometri spre vest) a fost identificată 
și așezarea contemporană. 

Prin urmare, bogăția sitului – în special în privința 

mărfurilor de import a căror prezență consistentă 

sugerează existența unor căi de pătrundere –, faptul că 

există premisele unei cercetări conjugate deopotrivă în 

așezare și necropola acesteia (nu avem cunoștință pentru 

vastul areal al culturii Sântana de Mureș-Cerneahov să fi 

fost cercetate în vreun caz atât așezarea cât și necropola 

aferentă), posibilitatea de a reconstitui într-o proporție 

satisfăcătoare complexele descoperite anterior, grație 

artefactelor și mai ales fondului documentar „Victor 

Bobi” păstrate în muzeul Vrancei dar și identificarea 

altor morminte, au constituit tot atâtea argumente pentru 

a relua investigarea acestui obiectiv. 

Așadar, la finele anului 2020, în cadrul proiectului 

Peisaje ascunse, am demarat o sumă de activități, să le 

spunem preliminare cercetării efective. Cu suportul 

colegilor de la Muzeul Vrancei am creat o bază 

documentară care conține jurnalele, rapoartele de 

activitate, mențiunile din presa scrisă și diverse notițe 

faximilate, respectiv fișe și imagini digitale ale 

artefactelor identificate în necropola de la Mărtinești. Au 

urmat unele verificări de teren pentru identificarea 

exactă a celor două situri (așezare și necropolă), fixarea 

lor pe suport cartografic modern, identificarea 

proprietarilor terenurilor și discuții cu autoritățile locale 

în vederea demarării unor cercetări arheologice invazive 

începând din anul 2021. Am întreprins unele investigații 

geofizice prin tehnica magnetometriei (în total 21.000 

metri pătrați) pentru identificarea unor complexe, 

respectiv în încercarea de a determina limitele necropolei 

și am început prelucrarea materialului arheologic 

recoltat  de la suprafața terenului:  curățarea, 

fotografierea, desenarea și determinarea lui.

Acestea sunt, foarte succint, o parte dintre 

rezultatele „anuale” ale eforturilor mele depuse în cadrul 

proiectului Peisaje ascunse. Plasarea Brăilei în zona de 

confluență a unor artere riverane dar mai ales terestre, de 

mare interes în varii perioade istorice, ce „legau” spațiul 

intracarpatic de valea Dunării și mai departe de litoralul 

maritim, i-au conferit de 

timpuriu un statut special și 

o „devenire istorică” pe

măsură, după cum azi –

poate  mai  mul t  decât

oricând – îi reclamă o

c e r c e t a r e  p e  m ă s u r ă .

Acțiunile întreprinse de

către specialiștii Muzeului

Brăilei „Carol I” – și în

c a d r u l  p r o i e c t u l u i

menționat – converg spre

acest deziderat.

Muzeul Brăilei „Carol I” și Peisajele ascunse
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ACTIVITATEA DE CERCETARE A PATRIMONIULUI CULTURAL
COLECȚII ȘI COLECȚIONARI

Colecția Maria și Nicolae Zahacinschi

În anul 1989 intra în patrimoniul Muzeului 
Brăilei „Carol I”, prin act de donație, Colecția de 
artă populară Maria și Nicolae Zahacinschi. 
Acest lucru a fost rezultatul muncii și strădaniei 
muzeografului Liviu Mihailescu care printr-un 
prieten comun, Iancu Mocanu, pasionat cioplitor 
în lemn, reușise să atragă interesul și admirația 
celor doi colecționari pentru Brăila.

Harnici cercetători de teren, buni 
cunoscători ai creațiilor tradiționale românești, 
soții Zahacinschi au străbătut întreaga țară 
adunând diverse obiecte create de meșteri 
talentați. Nicolae Zahacinschi a fost descendent 
al unei familii de vestiți olari din nordul 
Moldovei (comuna Mihăileni). Deși nu a avut 
nimic de-a face cu meseria înaintașilor (a fost 
farmacist), harul acestora s-a reflectat în pasiunea 
cu care acesta a adunat de-a lungul vieții o 
i m p r e s i o n a n t ă  c o l e c ț i e  d e  c e r a m i c ă , 
contemporană în cea mai mare parte. Cea mai 
mare parte a colecției a fost donată Muzeului 
Ceramicii și Sticlei,  iar o altă parte a constituit 
nucleul din care s-a format muzeul din satul natal. 
Nicolae Zahacinschi este și autorul unei lucrări  
monografice intitulată  Mihailenii de altădată 
(apărută la Editura Litera în 1982). O parte din 
colecția de ceramică a fost donată și Muzeului 
Brăilei. 

 La baza alcătuirii colecției lor a stat o 
bună documentare științifică, fără de care această 
colecție nu s-ar fi constituit.

 Un alt domeniu de interes pentru cei doi 
co lec ț ionar i  l -a  cons t i tu i t  meș teșugul 
încondeierii ouălor. Remarcabil este faptul că 
această colecţie s-a constituit într-o perioadă în 
care lumea satului se afla într-un proces forţat de 
dezrădăcinare, de nivelare a valorilor spirituale 
ale comunităţilor. Cu atât mai mult, nu se putea 
vorbi despre manifestări din sfera religiozităţii. 
De aceea şi titlul lucrării face referire doar la arta 
populară românească şi arta decorativă în 
general. Ei s-au aplecat cu un deosebit interes 
asupra acestei tehnici (a „încondeierii”), 
prezentând cele mai vechi motive întâlnite 
precum şi „meşteriţele” păstrătoare ale acestei 
tradiţiii. Unele dintre piese întrunesc deja 
criteriul de vechime (având 50 sau 60 de ani). Cu 
siguranță, odată cu trecerea timpului valoarea lor 
va spori, mai ales prin informația pe care o pot 
transmite despre un segment al creației 
tradiționale românești.

Colecția Cristian Drafta

Colecţia  de discuri  Cristian Drafta  este 
alcătuită în cea mai mare parte din discuri 
produse de Casa de discuri Electrecord. Tema 
principală a colecţiei este muzica uşoară 
românească. 

 Colecţia cuprinde discuri din primele 
serii postbelice standardizate: 

- seria E_A, ebonite cu diam. 25 cm,
78 turaţii/min.

- seria E_C, viniluri cu diam. 17 cm,
45 turaţii/min.

- seria E_D, viniluri cu diam. 25 cm,
45 turaţii/min.

- seria E_E, viniluri cu diam. 30 cm,
33 turaţii/min.

 - seria E_F, fotodiscuri, 45 turaţii/min.
Colecţionarul ne-a pus la dispoziţie,

pentru prezentare, câteva discuri din seria E_A, 
ebonite cu diam. 25 cm. şi 78 turaţii/min. şi un 
fotodisc (seria E_F, 182x152, cm 45 turaţii/min). 

Seria E_A a discurilor are următoare 
semnificaţie: „E” reprezintă iniţiala casei de 
discuri, iar indicativul „A” atestă faptul că seria a 
fost prima din rândul celor sistematizate.  Litera a 
doua din serie exprimă conţinutul discului, în 
cazul nostru, EDA (D - muzică de divertisment). 

Primul disc al colecţiei EDA 2793 
(Catalog Electrecord) a fost lansat în anul 1959. 
Prima faţă a discului conţine piesa compusă de 
Radu Şerban,  Un minut  cântată de Roxana 
Matei  cu  Orches t ra  de  muzică  uşoară 
Electrecord, dirijată de Teodor Cosma.

Pe cea de-a doua faţă a discului se găsește, 
Twedlee dee, în aceeaşi interpretare. 

De remarcat faptul că în anii următori 
(1961-1962) numele orchestrei devine simplu, 
Orchestra Electrecord condusă de acelaşi dirijor.

Mai menţionăm faptul că fiecare piesă are 
o indicaţie: rumbă, slowfox, cha cha, bighină,
mambo. Această indicaţie se referă la stilul de
dans care poate însoţi muzica şi nu la muzica
înregistrată pe disc.

Colecţia mai cuprinde discuri din aceeași 
serie EDA cu muzica unor compozitori originari 
din Brăila: Enrico Fanciotti şi George Grigoriu.

EDA 3087 din 1961 conţine pe prima faţă 
piesa Parfum de primăvară,  (foxtrot) - compusă 
de Enrico Fanciotti şi interpretată de Gică 
Petrescu. Acompaniamentul este asigurat de 
Orchestra de Estradă a Radioteleviziunii, dirijor 
– Sile Dinicu.

Pe cea de-a doua faţă a discului se află tot o 
melodie compusă de Enrico Fanciotti,  Poveste 
adevărată (foxtrot) cântată de Puica Armancu, 
acompaniată de Orchestra Electrecord dirijată de 
Teodor Cosma.

Fiind un compozitor născut la Brăila, ne-
am propus să prezentăm câteva aspecte ale 
biografiei sale.

§ Enrico Andrea Fanciotti, compozitor,
pianist, arhitect, şef de orchestră, textier, dirijor, 
s-a născut la 11 februarie 1924 în Brăila.

§ Tatăl, un reputat medic chirurg, Romolo
(Romulus Amilcare Renato) Fanciotti.

§ Mama, Zoe Emma Fanciotti (născută
Balatti), fiica pianistului Andrea Balatti şi a 
profesoarei de canto Emma Balatti, ambii 
absolvenţi ai Conservatorului de Muzică din 
Neapole.

§ Prima partitură muzicală o primeşte în

dar de la bunicul său, bancherul Enrico Ballati. 
Ca şi tatăl său, a fost elev la Liceul  Nicolae 
Bălcescu  din oraşul natal. A învăţat pianul cu 
bunicii săi dar şi cu profesoarele Giusepina 
Papanti şi Thalia Dimopol. A urmat cursurile 
Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti şi ale 
Conservatorului particular George Cavadia  din 
cadrul Societăţii Filarmonice  Lyra  din Brăila.

§ A a v u t  o  a c t i v i t a t e  a r t i s t i c ă
impresionantă. A compus muzică vocală, muzică 
pentru copii şi mai ales, muzică uşoară.

§ Ca arhitect a realizat numeroase
proiecte, printre care Palatul Telefoanelor din 
Bucureşti, s-a preocupat de soarta monumentelor 
istorice şi de arhitectură din România.

§ S-a stins din viaţa la 11 iulie 1993 în
Bucureşti.

Un alt disc al colecţiei EDA 3146 (1961) 
conţine două șlagăre compuse de George 
Grigoriu în interpretarea Margaretei Pâslaru:  
Florăreasa (mambo) şi  Polca Dragostei 
(mambo şi polca). Acompaniază Orchestrele 
Electrecord şi ale Radioteleviziunii conduse de 
Teodor Cosma şi Sile Dinicu.

§ Compozitorul George Grigoriu s-a
născut la 8 aprilie 1927 în Brăila. Împreună cu 
fraţii săi Angel şi George a înfiinţat în 1946 
formaţia  Trio Grigoriu. 

 Tatăl celor celor trei fraţi Grigoriu 
(violonist) -  s-a preocupat de educaţia muzicală a 
lui George. Acesta şi-a  început  studiile la 
Conservator în 1945 la secţia canto-operă.

 Din 1950 s-a dedicat exclusiv muzicii 
uşoare, în calitate de compozitor. 

 Stilul formaţiei Trio Grigoriu a fost 
foarte apreciat, iar muzica lor s-a bucurat de o 
largă popularitate. George Grigoriu a compus 
muzică pentru coloana sonora a unor filme şi 
pentru cunoscuţi interpreţi.

 George Grigoriu a trecut la cele veșnice 
în anul 1999.

Seria E_F include fotodiscurile produse 
de Electrecord în anii şaizeci ai secolului trecut. 
Formatul este acela al unei cărţi poştale ilustrate 
cu dimensiunile de aprox. 182x152 mm. Pe faţa 
discului este imprimată o imagine cu un obiectiv 
turistic peste care se imprima melodia, similar cu 
discurile din seria E_C, viniluri cu diam. 17 cm, 
45 turaţii/min. 

Fotodiscul din această colecţie conţine un 
peisaj  din stațiunea Mamaia şi piesa lui George 
Grigoriu, Spre soare în interpretarea Doinei 
Badea, piesă laureată a festivalului Naţional 
Mamaia, ediţia 1963. 

Colecția Nicolae Arnăutu

Nicolae Arnăutu este reprezentativ, ca 
atitudine, pentru cei care – după dezastrul 
provocat de al doilea război mondial și 
schimbările politice consecutive – refuzau 
trecerea de la stabilitatea și bunăstarea societății 
brăilene (stratificată riguros, orgolioasă, 

Gabriela CLOȘCĂ

Ceramică de Horezu, autor: Victor Vicșoreanu Monografie Disc EDA 3087, 1961, compozitor Enrico Fancioti Foto disc, 1963, compozitor George Grigoriu 

(continuare în pag. 12)
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cosmopolită, libertină, risipitoare) la antonimul 
acestora: provizorat, viață depersonalizată, locuire 
tipizată, contestarea dezumanizantă a propriului 
trecut.

Nicolae Arnăutu a fost printre cei puțini, voit 
și prudent anonimi, care-și rânduiau încă propria 
viață – chiar și pe cea domestică – în respectul 
codului de valori  anulat brutal odată cu 1945.

 Majoritatea obiectelor din colecție se așează 
în jumătatea a doua a sec. al XIX-lea și primele două 
decenii ale următorului. Câteva sunt mai vechi: o 
frumoasă măsuță orientală intarsiată cu sidef, lămpi 
cu bazinet de majolică, un caolin extrem-oriental. 
Altele sunt mai noi sunt mai noi (piesele de artă 
plastică).
Colecția Arnăutu rezumă proveniența obiectelor de 
interior din toate casele înstărite ale Brăilei sec. al 
XIX-lea și începutului de sec. 20: Austria / Austro-
Ungaria pentru mobilier (mobilier Secession, de
salon), Germania mai ales pentru obiecte din metal,
Franța pentru mobile de lux, tapiserii, oglinzi, și mai
ales pentru răsfățurile doamnelor – rochii, pălării,
bijuterii, cosmetice, sticlărie fină și – nu în ultimul
rând – literatură, reviste de modă. Extremul Orient

producea accentele exotice: gresie, porțelan, 
broderii, stampe, lacuri; prin 1930, Brăila avea un 
magazin special pentru importurile din China. 
Turcia însemna vase de metal, covoare (anatoliane, 
de influență Ușak) iar Rusia însemna icoane, 
samovare, șaluri de lână fină.

EXPOZIȚII, LANSĂRI DE CARTE, ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
Expoziții

· „Mărite Eminescu”, expoziție de
grafică realizată de Constanța

Abălașei Donosă.
„Copilăria serbată la 
Muzeu”, expoziție – 
concurs; organizatori: 
Armanda Filipine & 
A r m a n d a  F i l i p i n e 
( „Bră i l a  Ch i r e i ” ) , 

dr. Brîndușa Ilie, muzeograf - Secţia 
Etnografie și Gabriela Dorina Cloșcă, 
şef secție, Secția Etnografie (Muzeul 
Brăilei „Carol I”).
· Expoziţia organizată în cadrul
proiectului „Întâlnirile interculturale
de la Etnografie” - include 49 lucrări
de desen (şi 9 compuneri), participante
la concurs - ale unor elevi şi preşcolari
de la Şcoala Gimnazială Movila
Miresii - prof. înv. Florica Munteanu şi
prof. înv. Cornelia Florean, Şcoala
Gimnazială „A. S. Puşkin” - prof. înv.
Veronica Lacurezeanu,  Şcoala
Gimnazială „Vasile Alecsandri” - prof.
înv. Camelia Chirchiboi, prof. înv.
Iustina Gavrilă, prof. înv. Ioana Butoi,
Şcoala  Gimnazială  „Ecater ina
Teodoroiu” - prof. Mihaela Dana
Căpăţână, Grădiniţa PP nr. 11 - prof.
înv. preşcolar Steluţa Dima, copii din
grupul Nino-Nino coordonat de
scriitorul Lică Barbu (elevi de la
Ş c o l i l e  „ Va s i l e  A l e c s a n d r i ” ,
„Ecater ina Teodoroiu”,  „Mihu
Dragomir”,  Liceul  Tehnologic
„Anghel Saligny”), Şcoala nr. 8 Sibiu
și elevi coordonaţi de prof. Nela
Constantinescu, artist plastic.

Lansări de carte
· „Marșul nucilor pe mare”, de
Valeriu Valegvi. Invitat: Adi Secară,
scriitor. Partener: Armanda Fipine,
jurnalist (publicaţia „Brăila Chirei”).
Moderator :  dr.  Brândușa  I l ie ,
muzeograf - Secția Etnografie.
Activitatea este prima din cadrul
proiectului „Întâlnirile interculturale
de la Etnografie”, proiect inițiat de
Secția Etnografie a Muzeului Brăilei
„Carol I” și realizat în parteneriat cu
publicaţia „Brăila Chirei”, respectiv
cu Armanda Filipine, jurnalist.
· Triplă lansare de carte: ”Amintiri
b r ă i l e n e ”  ( 2 0 1 3 ) ;  „ D e s t i n e
învolburate” (2019); „Iubirea, simbol
al fericirii” (2019), autor Petre Stroe,
cărți apărute la Editura „Lucas”,
Brăila. Invitați: Jenică Chiriac și Ionel
Negruț. Moderator: dr. Brîndușa Ilie,
muzeograf.
· „Micul Strop de Soare și Nenumitul
Rău cel Groaznic”, autor Veronica
Popa | Expoziție de desene inspirate
din povestea cărții, realizate de elevi
care frecventează Cercul de desen
coordonat de prof. Sorinel Cârstiuc,
artist plastic, de la Palatul Copiilor
Brăila | Expoziție de mărțișoare
realizate de elevi de la Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul”, director
Dorina Boiangiu, activitate în cadrul
proiectului „Întâlnirile interculturale
de la Etnografie”, inițiat de și realizat
în parteneriat cu „Brăila Chirei”,
respectiv cu Armanda Filipine,
jurnalist. Au prezentat: prof. Mariana
Gogălniceanu, prof. Gabriela Filip,
psiholog şi autoarea. Moderator: dr.
Brîndușa Ilie, muzeograf - Secţia

Etnografie. La eveniment a participat 
şi medicul Antoneta Ioniță - deputat, 
consilier al ministrului Sănătății.
·  „Târgu-Mureș frate cu Brăila”, autor
Constanța Abălașei-Donosă − apărut
la Editura „Vatra Veche”, Târgu
Mureș. Evenimentul a fost organizat
de Muzeul Brăilei „Carol I” - Secția
Etnografie, în colaborare cu Direcția
Județeană pentru Cultură Mureș și
face parte din proiectul „Valori de
patrimoniu național în dialog”.
· „Interferențe ale civilizațiilor
clasice antice dacă și romană /
Factorul militar ca principal vector de
p e n e t r a ț i e  ș i  p r o p a g a r e ” ;
„ K O G AY O N O N /  D A K C H A
BETTERE” ;  „KOGAYONON/
DABOE DACHAOS” (ediția a II-a),
autor  Valeriu Marian Găureanu. Au
prezentat: dr. Viorel Coman, scriitor,
dr. Valentin Popa, scriitor, maestrul
Hugo Mărăcineanu.

Activități educative
· Atelier de lectură -„Bicicleta
fermecată”, poveste scrisă de Mihaela
Coșescu și ilustrată de Andreea
Chiorniță. Organizator: Andreea Stan
- voluntar Asociaţia Versus.
· „Brăila, parfumul unui alt veac.
Genealogii. Generozitate” eveniment
realizat în colaborare cu Școala
Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila.
Au participat elevii claselor a VI-a A și
a  VI -a  B  a i  ș co l i i ;  p ro fe so r i
îndrumători: Daniela Stroe, Daniela
Petrea și Anișoara Giol. Moderator: dr.
Brîndușa Ilie, muzeograf.
· „Lectura, sub semnul cunoașterii”.
Organizatori: - „Destine Junior”

Brăila, sub egida Societății Culturale 
„Destine” București; director: Victor 
Gh. Stan, scriitor; - Asociația Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana 
Aslan” Brăila; - Muzeul Brăilei „Carol 
I” - Secția Etnografie Coordonator: 
Angela Burtea, scriitor. Invitați: - Vera 
C r ă c i u n ,  m e m b r u  a l  U n i u n i i 
Scriitorilor din România, Filiala 
„Literatura pentru copii și tineret” 
București ;  -  dr.  Brîndușa Il ie, 
muzeograf. Au participat elevi și cadre 
didactice de la Școlile Gimnaziale 
„Fănuș Neagu”, „Ion Creangă”, „Al. I. 
Cuza” din Brăila și de la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Titulescu” 
Însurăței, județul Brăila.
· „Dragobete le  să ru tă  fe te le” ,
activitate realizată în colaborare cu
Liceul de Arte „Hariclea Darclée”
Brăila. Au participat elevii clasei a X-a
D, secția „Arta Actorului”; profesor
îndrumător: Nicoleta Brânzia, director
al Liceului de Arte „Hariclea Darclée”
Brăila. Moderator: dr. Brîndușa Ilie,
muzeograf.
·� „Fotografia document etnografic”.
Coordonatori: dr. Brîndușa Ilie,
muzeograf - Secţia Etnografie şi prof.
Cornelia Miler. A mai colaborat prof.
Antoneta Topor.

„Fotografia TOSFIROI”, Ismail, 2/2 sec. al XIX-lea Samovar, Tula, Rusia, sec. al XIX-lea

Gabriela CLOȘCĂ

Gabriela CLOȘCĂ
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PARTICIPARE LA CONFERINȚA 
I N T E R N A Ț I O N A L Ă  C O L D 
REVOLUTION.  CENTRAL AND 
EASTERN EUROPEAN SOCIETIES 
IN THE FACE OF SOCIALIST 
REALISM, 1948–1959, organizată între 
29 și 31 ianuarie 2020 de Institutul 
Adam Mickiewicz şi Universitatea din 
Paris-Est Créteil, în parteneriat cu 
Arhiva Naţională de Film – Institutul 
Audiovizual, Polonia, şi găzduită de 
Zachęta – Galeria Naţională, Varşovia.  

Conferinţa a abordat un subiect 
puţin explorat din unghiul artei şi al 
culturii vizuale, anume profundele 
transformări sociale petrecute în primul 
deceniu de după Război în ţările 
fostului Bloc Estic. Rapiditatea, 
amp loa rea  ş i  v io l en ţ a  ace s to r 
transformări au însemnat o ruptură de 
nivel atât de abruptă, încât poate fi 
considerată o revoluţie – dar nu o 
revoluţie „fierbinte”, aşa cum a fost 
Revoluţia Franceză ori cea Bolşevică, 
de exemplu, ci o revoluţie „rece”, 
strunită poli t ic  şi  reglementată 
birocratic. Principala, dacă nu singura, 
„oglindă” a acestor transformări a fost 
arta şi filosofia artistică a realismului 
socialist.  conferinţei (Jérôme Iniţiatorii
Bazin şi Joanna Kordjak) au propus o 
altă cale de abordare a acestei 
probleme. Întrebarea principală a fost 
nu cât de fidelă, ci cât de informativă – 
de multe ori, indirect informativă – este 
imaginea  ref lec ta tă  de  aceas tă 
„oglindă”. Contribuţiile, care au 
acoperit arii diferite, de la arte vizuale şi 
arhitectură la film şi design publicitar, 
au adus la lumină un material bogat, 
divers şi pe alocuri surprinzător. 

Conferinţa a fost organizată în 
patru secţiuni: Timpul realismului 
socialist, Spaţiul realismului socialist: 
circulaţia operelor şi a artiştilor, 
Celebrarea clasei muncitoare şi 
proletarizarea artei, Feţele multiple ale 
clasei muncitoare: muncitori / ţărani, 
bărbaţi / femei, minorităţi naţionale. 
Comunicarea Alinei-Ruxandra Mircea, 
intitulată „Old Communities in a New 
World: Ethnic Portraits of Lipovans and 
Tatars in Romania” („Comunităţi vechi 
într-o lume nouă: Portrete de etnici 
lipoveni şi tătari în România”), a adus în 
discuţie dilemele pe care le ridică 
reprezentarea minorităţilor naţionale în 
optica esenţialmente egalitaristă şi 

nivelatoare a realismului socialist.
Confer in ţa  es te  „prefa ţa” 

expoziţiei cu acelaşi nume, care va fi 
deschisă la Zachęta între 23 aprilie şi 1 
august 2021, după o amânare impusă de 
situaţia epidemiologică la nivel 
internaţional. O versiune mai succintă a 
comunicării  susținute de Alina-
Ruxandra Mircea va fi publicată curând 
în volumul de studii al proiectului Cold 
Revolution...

NICĂPETRE,  MITOLOGII ALE 
CORPULUI. GRAFICĂ: 1970–1990
Galeria „Gheorghe Naum” | 
8 ianuarie – 16 februarie 2020
Expoziția a prezentat publicului o 
selecție a celor mai frumoase desene 
realizate de Nicăpetre.
Curator: Alina-Ruxandra Mircea
Conservator: Liliana Gâță

LUCRURI SIMPLE.  NATURA 
STATICĂ ÎN PICTURA ȘI GRAFICA 
E M I L I E I  D U M I T R E S C U , 
1960–1990
Galeria „Gheorghe Naum” | 
15 iulie – 6 septembrie 2020

Expozi ț ia  a  fos t  dedicată 
aniversării a 99 de ani de la nașterea 
artistei.

Primele calități pe care privirea 
le remarcă la naturile statice ale Emiliei 
Dumitrescu (31 iulie 1921 – 22 
septembrie 2005) sunt franchețea și 
lipsa de artificiu. Executate repede și cu 
nerv, ele nu sunt aproape deloc 
„compuse”, regizate. Simplitatea, la 
Emilia Dumitrescu, era o chestiune de 
principiu și se asocia credinței că 
frumusețea și unicitatea există deja, 
latent și de multe ori neostentativ, în 
cele mai neînsemnate priveliști și că 
rolul artistului e acela de a sesiza și de a 
înțelege, mai degrabă decât de a 
inventa.

De aici și paleta foarte restrânsă 
a subiectelor: flori, pești, păsări vânate. 
Toate acestea se aflau în ambientul ei 
imediat: petunii, crizanteme și crini din 
grădina casei de la Vădeni, maci de pe 
câmpul din apropiere, pești și vânat din 
desele expediții în Bălțile Brăilei. 
Artista le-a consemnat existențele 
repede trecătoare cu emoție, cu 
conștiinciozitate și cu o umilitate 
asumată – în fine, cu sentimentul 
îndeplinirii unei datorii.

Uneori, banalitatea subiectului 
furnizează pretextul unei desfășurări 
picturale de o mare complexitate 
vizuală. Așa sunt „Ștergarele” și câteva 
dintre buchetele de flori, unde tumultul 
materiei și al culorii aproximează efecte 
ale picturii abstracte. Alteori, ea este 
contrazisă de introducerea neașteptată a 
unui material străin picturii. Accentele 
de bronz auriu vizibile câteodată în 
naturi moarte și în peisaje sunt, cu lipsa 
lor de realism și cu materialitatea lor 
extranee, neasimilabilă imaginii, 

echivalentul vizual al acelei dimensiuni 
poetice a realității, care atât a obsedat 
sensibilitatea Emiliei Dumitrescu.
Curator: Alina-Ruxandra Mircea
Conservator: Liliana Gâță
Restaurator pictură: Emanuela Enache
Restaurator lemn: Vladimir Smaznov 

IMAGINI DINTR-UN JURNAL 
INEXISTENT
Raluca Spătaru Iancu: poezie / 
instalație; Alexandru Paraschiv: 
fotografie
Galeria „Gheorghe Naum” | 9 
septembrie – 1 noiembrie 2020
Curator: Alina-Ruxandra Mircea

„ÎNFLORIREA FOLCLORULUI”. 
TEME ȘI MOTIVE ALE CULTURII 
TRADIȚIONALE ÎN DECENIUL 
MODERNISMULUI SOCIALIST 
(1960–1970) 
Galeria „Gheorghe Naum” | 
6 noiembrie 2020 – 10 ianuarie 2021

Fenomen amplu și semnificativ 
în  ar ta  românească postbel ică , 
revirimentul folcloric de la începutul 
anilor 1960 a însemnat, pentru mulți 
creatori, o întoarcere categorică la 
fondul autohton, regăsit cu entuziasm 
după experiența brutală a realismului 
socialist internaționalist, de sorginte 
sovietică. 

Mobilizarea, din ce în ce mai 
intensă după 1963, a unui vast 
repertoriu de teme și motive ale culturii 
tradiționale, de la proverbe și zicători la 
cărți populare și de la crestăturile în 
lemn la portul țărănesc, nu a fost numai 
ocazia unei renaționalizări a artei, ci și 
ocazia unei primeniri a limbajului 
artistic. Aceasta din urmă a fost 
legitimată prin ideea, afirmată pe tot 
mai multe voci începând cu a doua 
jumătate a deceniului, că o expresie 
modernă autentică nu poate fi edificată 
decât în continuitatea tradiției – de 
preferință, a tradiției naționale, 
p o p u l a r e .  Î n  R o m â n i a  „ m i c i i 
liberalizări” (1964-1971), „înflorirea 
folclorului” (după titlul unei gravuri din 
1971 a lui Gheorghe Cernăianu) a 
deschis calea pentru – și a fost adesea 
sinonimă cu – ceea ce se numește astăzi 
„modernismul socialist”.

Însă înnoirea scontată a fost una 
paradoxală. Producția artistică „de 
inspirație folclorică” a anilor 1960 a 
recuperat, pe de-o parte, teme, tehnici și 
modalități de stilizare intens cultivate în 
perioada interbelică, iar pe de altă parte 
a perpetuat, în forme mai mult sau mai 
puțin subtile, clișee binecunoscute ale 
realismului socialist. 

Complexitatea fenomenului, 
echivocurile estetice și ideologice, 
felurile în care dorința de modernitate 
se îngână cu paseismul sunt mai vizibile 
în producția grafică decât în pictura și 
sculptura perioadei. Motivele sunt, cel 
puțin în parte, diversitatea intrinsecă a 

mediului, care permite o arie mai largă 
de experiențe comparativ cu pictura sau 
sculptura, dar și până târziu prezumata 
funcționalitate a gravurii ca vehicul 
pentru propagandă. 

Expoziția a cuprins 32 de lucrări 
de grafică (gravură și desen) semnate de 
Emilia Boboia, Nicolae Brana, Geta 
Brătescu, Eva Cerbu, Gheorghe 
Cernăianu, Emilia Dumitrescu, Ethel 
Lucaci Băiaș, Vespasian Lungu, Lidia 
Mihăescu, Gheorghe Naum, Nicăpetre, 
Marcel Olinescu, Anton Perussi, Victor 
Rusu-Ciobanu.

Selecția a căutat să surprindă 
c o n t i n u i t ă ț i l e ,  i n t e r s e c ț i i l e  ș i 
suprapunerile dintre avatarurile târzii 
ale artei cu specific național, evocată în 
expoziție inclusiv prin lucrările din anii 
1960 ale unor graficieni afirmați în anii 
1930 și 1940, precum Nicolae Brana, 
Marcel Olinescu și Gheorghe Naum, 
tematica socialistă (Geta Brătescu, 
Lidia Mihăescu, Victor Rusu-Ciobanu) 
și încercările de înnoire a limbajului 
formal prin exploatarea unor analogii 
între geometrismul artei tradiționale 
țărănești și idiomuri moderniste simili-
abstracte (Anton Perussi, Emilia 
Boboia, Ethel Lucaci Băiaș, Nicăpetre).
Curator: Alina-Ruxandra Mircea
Conservator: Liliana Gâță

PARTICIPARE LA EXPOZIȚIA 
ON-LINE VENEZIA E LA SUA 
LAGUNA: LO SGUARDO DEGLI 
ARTISTI ROMENI DEL LUNGO 
NOVECENTO 

Trei minunate „Veneții” din 
colecția noastră, semnate de Nicoale 
Dărăscu, Octav Angheluță și Romeo 
Voinescu, sunt incluse în ampla 
expoziție on-line Veneţia şi laguna 
veneţiană în viziunea artiştilor români 
ai secolului XX / Venezia e la sua 
laguna: lo sguardo degli artisti romeni 
del lungo Novecento, organizată de 
Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare Umanistică de la Veneţia, sub 
coordonarea Dr. Cristian Luca.

Picturile inspirate de peisajul 
venețian alcătuiesc un capitol de artă 
românească deosebit de valoros și încă 
puțin cunoscut publicului italian. 
Proiectul Institutului Român de Cultură 
şi Cercetare Umanistică de la Veneţia 
aduce pentru prima dată laolaltă în 
mediul virtual un material iconografic 
reprezentativ și atent documentat, de 
natură să ofere o bună imagine de 
ansamblu asupra statutului pe care 
Serenissima îl deține în cultura artistică 
românească.

Expoziţia s-a desfășurat între 1 
iulie și 21 decembrie 2020 și poate fi 
văzută pe pagina de Facebook şi pe 
contul oficial  de Instagram ale 
Institutului Român de Cultură şi 
Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Nicolae Dărăscu, Chioggia, nedatat 
[1926–1928], ulei pe carton, Muzeul Brăilei 

„Carol I”, Sala „Pictură modernă”.

Alina-Ruxandra MIRCEA
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Nicolae ONEA

EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2020EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2020
În anul 2020 la Secţia de Ştiinţe ale Naturii, din cele șase expoziții temporare propuse, au fost realizate doar patru. Două dintre ele, respectiv expoziţia 

temporară propusă pentru perioada martie – mai 2020, Păsări migratoare din România – Specii terestre și cea pentru perioada mai –iulie, Rarități în Flora României, 
nu au putut fi organizate din cauza măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID19 pe perioada stării de urgență, toate activitățile cu publicul fiind suspendate. 

Cele patru expoziții temporare realizate au cuprins 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).

1. CAPCANE VEGETALE: PLANTELE INSECTIVORE
În perioada ianuarie - martie 2020, a fost 
deschisă foto-expoziţia intitulată „Capcane 
vegetale: Plantele insectivore”. Numite de către 
Charles Darwin „cele mai minunate plante din 
lume”, plantele insectivore (carnivore) au 
stârnit dintotdeauna interesul oamenilor de 
știință sau, deopotrivă, al pasionaților de natură 
și de flori în special. Ce anume este special la 
aceste plante? Spre deosebire de plantele verzi, 
care își prepară singure hrana cu ajutorul 
fotosintezei, plantele insectivore sunt nevoite 
să supraviețuiască printr-o strategie unică în 
lumea plantelor: capturarea insectelor. De ce au 
recurs ele la această strategie? Dacă dioxidul de 
carbon și energia solară necesare procesului de 
fotosinteză sunt elemente întâlnite pretutindeni 
și mereu sub aceeași formă, compoziția solului 
variază de la o regiune la alta, determinând 
uneori plantele să treacă la o serie de adaptări, 

pentru a-și asigura necesarul de substanțe nutritive. Sunt multe cazurile în care un 
element nutritiv esențial, și anume azotul, lipsește din sol. Acest fenomen se petrece 
de obicei în medii umede, prea acide, cum ar fi tinoavele, turbăriile, lacurile, bălțile 
sau apele lin curgătoare. De asemenea, aceste substraturi conțin cantități 
insuficiente și din alte săruri minerale, în special compușii de fosfor și potasiu. 
Modalitățile de capturare a prăzilor sunt diferite (capcană plesnitoare, capcană 
adezivă, capcane sub forma unor urne (ulcioare) cu lichid ademenitor, capcane 
veziculare, capcana vârșă sau capcana gheară-de-crab), capcanele fiind, de fapt 
frunze sau flori transformate în organe pentru capturarea insectelor. De regulă 
acestea sunt viu colorate, iar unele emit mirosuri atractante sau produc nectar pentru 
a ademeni insectele. Până în prezent au fost descoperite peste 600 de specii de plante 
carnivore, răspândite pe întreg globul și mai ales în țările calde, aparținând unui 
număr de 9 familii botanice. Cele  mai multe dintre acestea fac parte din familiile 
Droseraceae, Nepenthaceae și Bromeliaceae. Și în țara noastră trăiesc câteva specii 
de plante insectivore: prin tinoavele de munte crește roua-cerului (Drosera 
rotundifolia) sau iarba grasă – Pinguicula, gen reprezentat prin două specii – 
Pinguicula vulgaris și Pinguicula alpina. De asemenea, o altă plantă acvatică 
firavă, submersă, ce se ascunde prin Delta Dunării și în apele Lacului Snagov, e 
Aldrovanda vesiculosa. Plantele insectivore sunt spectaculoase nu numai pentru 
faptul că prind insecte în capcane. Forma lor neobișnuită și coloritul viu al florilor și 
frunzelor, dar și faptul că nu sunt pretențioase la condițiile de mediu, le face să poată 
fi cultivate ușor și în scop ornamental. Speciile de plante insectivore sunt specii rare 
și, chiar dacă aceste plante sunt cultivate în scop comercial, din păcate multe specii 
sunt colectate direct din habitatul lor natural. Habitatul natural al zonelor 
mlăștinoase este, de asemenea, amenințat, desecările pentru amenajările teritoriale 
diminuând aceste suprafețe progresiv. Din aceste cauze, multe specii sunt pe cale de 
dispariție, unele plante insectivore fiind deja ocrotite prin Convenţia internaţională 
privind comerţul cu animale sălbatice şi plante aparţinând speciilor pe cale de 
dispariţie. 

2. FORME DE VIAȚĂ UNICE: FLORA ȘI FAUNA AUSTRALIEI
În perioada iulie-septembrie 2020 a fost organizată foto-expoziția „Forme de viață
unice: Flora și fauna Australiei”. Expoziţia este o călătorie virtuală prin fascinanta şi
în acelaşi timp unica ţară-continent, cu peisajele sale atât de variate şi unde
coabitează laolaltă cele mai multe specii endemice de floră şi faună de pe întreg
globul pământesc. Australia este un continent cu o faună deosebită. Deşi o bună
parte a teritoriului este acoperit de deşert, fauna şi vegetaţia de aici sunt totuşi
extrem de bogate. Apele izolează Australia de celelalte continente de mai bine de 30
mil. de ani, ceea ce a permis evoluţia în mod diferit a multor animale şi plante unice:
jumătate din marsupiale, monotremele (ornitorincul şi echidna), koala, struţii Emu,
papagalii cacadu, păsările-paradisului, pasărea-kiwi, pasărea-liră etc. Astfel, 85%

din floră, 84% din mamifere şi aproape jumătate 
din păsările de aici sunt specii endemice. Flora 
Australiei constă în cea mai mare parte din 
plante endemice, ceea ce face ca Australia să 
aibă o floră caracteristică. Ea cuprinde cca. 
20.000 de specii de plante. Printre plantele 
întâlnite mai frecvent se poate aminti eucaliptul 
si salcâmul (între 850 si 1.000 de specii). Aceste 
două genuri de plante sunt tipice continentului 
australian. Australia deţine peste 7000 de păduri 
tropicale, regiuni montane şi un deşert vast. 
Peisajul montan este reprezentat de Cordiliera 
australiană din care face parte şi lanţul Munţilor 
Albaştri. Aceste păduri adăpostesc o bogată 
colecţie de faună sălbatică, nativă pentru 
Australia, unică, din acest motiv zona fiind 
declarată Parc Naţional. Marea Barieră de 
Corali adăpostește, de asemenea, una dintre 

cele mai mari diversităţi faunistice marine și este cel mai mare organism viu de pe 
Pământ. Australia este ţara neprevăzutului şi a contrastelor. O întindere 
impresionantă, o bogăţie naturală cu peisaje impresionante, plante şi animale 
exotice rare, unice în lume.

3. PLANTE PARAZITE
În perioada septembrie – noiembrie 2020, a
fost deschisă expoziția temporară Fluturi
exotici din colecția Muzeului Brăilei „Carol I”,
Secția de Științe ale Naturii. Expoziția prezintă
un grup de plante speciale, datorită strategiilor
sofisticate și puțin studiate prin care își obțin
nutrienții și apa din plantele gazdă. Deosebit
este și modul în care aceste plante își detectează
plantele-gazdă, și anume prin semnale
chimice, folosind niște structuri cunoscute sub
numele de haustori. Acest sistem, răspândit la
plantele cu flori, a fost descoperit la mai mult
de 4.000 de specii din diferite familii de
angiosperme. Plantele parazite (antofite) se
împart în două mari grupe, ținând seama de
gradul de parazitism pe care-l prezintă: plante
semiparazite (hemiparazite) și plante total parazite (holoparazite). Parazitismul
vegetal are un impact major asupra creșterii gazdei, alometriei și reproducerii, ceea
ce duce la modificări ale echilibrelor competitive între speciile gazdă și speciile
non-gazdă. Produce o serie de efecte asupra gazdelor: unele plante rămân pitice,
altele cresc deosebit de mult (de exemplu, coroanele unor arbori se pot ramifica
foarte mult); organele florale se pot transforma în stamine verzi sau staminele în
petale. Impactul asupra gazdelor poate afecta și erbivorele, polenizatorii și vectorii
de semințe, iar comportamentul și diversitatea acestora sunt adesea strâns legate de
prezența și abundența plantelor parazite. Prin urmare, acestea sunt considerate
specii cheie. Plantele parazite pot, de asemenea, modifica mediul fizic din jurul lor,
inclusiv apa din sol și substanțele nutritive, CO  atmosferic și temperatura și astfel2

pot fi considerate și ingineri ai ecosistemelor. În flora țării noastre au fost descrise 18
specii parazite aparținând genului Cuscuta care produc pagube importante în
culturile de trifoi, lucernă, măzăriche, linte, tutun, sfeclă de zahăr, cartof, hamei,
tomate, cânepă etc. Dintre acestea, cele mai răspândite specii sunt: Cuscuta
campestris, C. trifolii, C. prodanii, Cuscuta europea, C. suaveolens, C. epithimum..

4. FAUNA CAVERNICOLĂ
În perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, va fi deschisă foto-expoziția „Fauna
cavernicolă”. Expoziția propune publicului vizitator o călătorie virtuală într-o lume
mai puțin cunoscută, plină de mister: lumea peșterilor. Peșterile au atras interesul
cercetătorilor de multe secole, ele oferind o mulțime de informații nu numai despre
biodiversitate ci și despre ecologie, evoluție, geologie, paleontologie, chimie,
arheologie și istorie. Atât peșterile cât și habitatele de apă subterană adăpostesc mii
de specii modificate și adaptate la supraviețuirea în mediul cavernicol. Animalele
întâlnite în peșteri pot fi troglobii, troglofile, subtroglofile, trogloxene, guanofile
sau guanobii. Primele două categorii grupează adevăratele cavernicole
(eucavernicole); celelalte patru sunt subcavernicole. Privită în ansamblu, fauna
cavernicolă este foarte variată, unele grupe fiind mai bine reprezentate atât în mediul
acvatic (crustaceele) cât și în mediul terestru (insectele). Majoritatea animalelor
întâlnite în peșteri sunt nevertebrate, dar există și unele troglofile vertebrate. Multe
specii, în special lilieci, păsări și unele nevertebrate, alternează între mediile
epigean și hipogean în timpul ciclului lor de viață. Aceste specii nu diferă foarte mult
de rudele lor epigeene, caracterizându-se prin adaptări la viața în întuneric. Mediul
biologic al peşterilor diferă de mediul biologic de la suprafaţă prin absenţa luminii,
temperatura constantă, prin umiditate, prin lipsa vegetalelor, absența surselor de
hrană etc. În aceste condiții, fauna cavernicolă are o morfologie bizară și foarte
distinctă, cu ar fi absența sau reducerea ochilor și a pigmentului, anexele alungite și
adesea au un aspect fantomatic. Toate aceste
vietăți sunt diferite nu numai prin prisma
morfologiei sau a inter-relațiilor pe care le au
cu mediul lor de trai, ci și prin originea lor, prin
factorii care au determinat pătrunderea în
domeniul subteran sau căile prin care s-a
realizat aceasta etc. Studiul faunei cavernicole
s-a dovedit de-a lungul timpului a fi foarte
rodnic pentru biologia generală, fiziologie,
sistematică, zoogeografie etc. și de aceea
cercetările continuă și în prezent. Datorită
complexității explorării mediilor subterane,
foarte multe regiuni, respectiv, specii
subterane, sunt insuficient cercetate sau nu au
fost încă descoperite și descrise.
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