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MUZEUL BRĂILEI 
ÎN ANUL 2014

Prof. univ. dr. Ionel Cândea, Managerul Muzeului Brăilei

Anul 2014 a debutat pentru Muzeul Brăilei cu două 
realizări remarcabile.

Mai întâi, la 20 ianuarie, Ziua Municipiului Brăila, a 
fost lansat în fața unui numeros public Atlasul istoric al 
orașului Brăila, lucrare științifică elaborată pe parcursul 
câtorva ani de doi dintre specialiștii Muzeului Brăilei, sub 
egida Academiei Române – respectiv a Institutului de 
Cercetări Socio-Umane de la Sibiu: Contribuţii privind 
istoria oraşelor, Vol. XIII, Atlas istoric al oraşelor din 
România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 3, BRĂILA,  
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 44 p. + 33 pl., autori: 
Ionel Cândea, Maria Stoica. Lucrare de reală complexitate, 
Atlasul reprezintă o sinteză din perspectivă istorică, dar și 
culturală, a uneia dintre cele mai vechi așezări ale Țării 
Românești, ce se apropie de venerabila vârstă de șase veacuri 
și jumătate. Trebuie să mai precizăm că această lucrare se 
înscrie în seria deschisă pentru Transilvania (seria C) de 
Atlasul istoric al Sighișoarei, apoi în Moldova (seria A) de 
Atlasul Sucevei și Siretului, iar pentru Țara Românească 
(seria B), după Câmpulung și Târgoviște (foste capitale), 
Brăila reprezintă a șaptea reușită într-o lungă încercare a 
Comisiei Naționale de Istorie a Orașelor a Academiei 
Române de a contura Atlasul istoric al orașelor din spațiul 
românesc.  

Apoi, în planul cunoașterii și recunoașterii istoriei 
Brăilei, a poziției înalte ocupate în comerțul românesc, dar și 
internațional în „veacul ei de aur” (1829 – 1929), Muzeul 
Brăilei a organizat la invitația Ambasadei României în 
Regatul Țărilor de Jos – Ambasador Irene Comaroschi – , la 
Primăria orașului Rotterdam, expoziția intitulată Mica 
Europă de pe Dunăre: Brăila acum 100 de ani (autori, 
Ghena Pricop, Valeriu Sîrbu). 

Îmbogățită, expoziția de la Primăria din Rotterdam a 
fost vernisată într-o nouă locație și anume la Biblioteca din 
Rotterdam (Zamfir Bălan).

 În ceea ce ne privește, ținând cont de o serie de date 
comemorative, dar și de caracterul aniversar al altora, am 
încercat pe parcursul anului 2014 să pregătim din timp 
schimbarea denumirii instituției din Muzeul Brăilei în 
Muzeul Brăilei „Carol I”. De ce?

Dacă la 1 mai 2014 se împlineau 100 de ani de la ultima 
vizită a regelui Carol I la Brăila, nu puteam uita că, în același 
an, primul suveran al României se stingea din viață (10 
octombrie) în împrejurări dramatice, prilejuite de începutul 
Primului Război Mondial. Prin urmare, 100 de ani de 
posteritate în 2014 pentru Carol I, regele care a consacrat 

existența instituției noastre prin Decretul Regal 2134 din 23 
august 1881. Iată motivele pentru care am demarat 
preparativele atribuirii denumirii „Carol I” Muzeului Brăilei.

Din păcate, după acordul firesc al Consiliului Județean 
Brăila și al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, 
demersul s-a împotmolit în mod nejustificat la Ministerul 
Culturii, singura instituție cu atribuția promovării unei 
Hotărâri de Guvern în acest sens, de fapt o simplă formalitate. 
În acest context, din respect pentru memoria regelui Carol I, 
pentru brăileni, pentru Brăila și Muzeul ei, am luat hotărârea 
de a dezveli însemnele acestei atribuiri de denumire la 6 
decembrie 2014, ziua patronului spiritual al municipiului 
Brăila, Sf. Ierarh Nicolae.

Tot în cursul anului 2014 reținem din activitatea de 
excepție a muzeului nostru sprijinul dat Arhiepiscopiei 
Dunării de Jos, Galați, în vederea realizării expoziției de bază 
a Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine la 
Dunărea de Jos. Acesta a fost organizat în Palatul 
Arhiepiscopal din Galați, restaurat în cadrul unui proiect 
european și inaugurat în prezența Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Două date de viitor din istoria națională și locală ne 
rețin atenția și ne obligă la o severă reflecție:

- anul 2018 va însemna deopotrivă împlinirea a 100 de 
ani de la Marea Unire (desăvârșirea unității naționale prin 
Actul de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918) și

- împlinirea a 650 de ani de existență documentară a 
orașului Brăila (prima atestare documentară sigură a orașului 
– Privilegiul comercial dat negustorilor brașoveni și din Țara 
Bârsei de către Vladislav Vlaicu, domnul Țării Românești, la 
20 ianuarie 1368).

Pentru ambele, se cere încă de acum un Program serios, 
bine articulat, cu identificarea de surse financiare, astfel încât 
să consemnăm la sfârșitul anului 2018 câteva realizări 
durabile în planul dezvoltării muzeului brăilean.

Pe de altă parte, de mai multă vreme, se vorbește și se 

iau inițiative cu privire la tentativa comunității brăilene de a 

candida la obținerea demnității de Capitală Culturală 

Europeană în anul 2021. Ne pronunțăm, în chip hotărât, 

pentru un „Program serios de muncă” (cum ar fi spus N. 

Iorga), care să aibă la bază, întâi de toate, situarea pe primul 

plan a valorilor recunoscute ale culturii născute la Brăila, și nu 

tendința pe care cu oarecare îngrijorare o privim de a 

transforma tentativa aceasta într-un program de showbiz.  

Primăria Rotterdam, 27 ianuarie 2014 Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine 
la Dunărea de Jos, Galați, 27 noiembrie 2014
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DIN COLECŢIA DE DISCURI A MUZEULUI BRĂILEI
TREI ARTISTE ÎN VOGĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ: LUCIENNE BOYER, JOSÉPHINE BAKER, MARIA TĂNASE.

Perioada anilor 20-30 ai secolului al XX-lea a fost favorabilă dezvoltării 
muzicii de divertisment în toată lumea, iar  România nu a făcut excepţie. 
Curente muzicale la modă, tangoul, jazz-ul, foxtrot-ul importate prin filieră 
europeană, făceau casă bună cu muzica populară autohtonă. S-au înmulţit 
orchestrele, tarafurile de lăutari erau nelipsite din localuri, fie ele cu ştaif, fie ele 
de mahala. Aparent, ororile războiului erau uitate, discrepanţele sociale 
ignorate. Mentalităţile erau în schimbare, statutul femeiei era în plin proces de 
schimbare, din accesoriu al potenţei sociale masculine devenise subiect de 
analiză privind rolul ei în societate, tot mai multe tinere cu educaţie îşi căutau o 
carieră, se îndreptau către studiile universitare: medicina, dreptul, literele erau 
specializările cele mai căutate.   

Potrivit contemporanilor acelor ani, lumea era într-o continuă căutare de 
petreceri şi în funcţie de educaţie, de starea materială, se alegeau opera, teatrul, 
cinematograful sau cârciuma, grădina de vară, terasa, restaurantul, barul sau 
cabaretul. Erau la modă localurile unde se asculta muzică şi se dansa. 

Capitala noastră cu pretenţii franţuzeşti dădea tonul. Provincia imita 
capitala. În multe reşedinţe de judeţ lipsa un teatru permanent era suplinită de 
Naţionalul bucureştean sau de trupele de revistă bucureştene care efectuau 
lungi turnee în oraşele ţării. Publicul spectator era format, în bună parte, din 
elevii de liceu din cursul superior, cu toată stricteţea regulamentelor şcolare, 
ocolite cu abilitate. Dacă localurile le erau cu desăvârşire interzise, la sfârşit de 
săptămână, aceiaşi tineri îşi dădeau întâlnire la cinematograf, pe terenurile de 
sport sau la ceaiurile dansante, organizate acasă, securizate de ochiul vigilent, 
mai mult sau mai puţin discret, al părinţilor: fetele erau responsabile cu deliciile 
culinare, de obicei prăjituri şi limonadă, alcoolul nu era permis, băieţii aveau 
grijă de transportul patefonului şi de plăcile din ebonită cu cele mai noi 
înregistrări. 

Emisiunile muzicale de la radio veaneau în sprijinul compozitorilor şi al 
artiştilor,  impunând lista preferinţelor în rândul publicului. Spre deosebire de 
sălile de spectacol sau de emisiunile radioului, magazinele specializate în 
vânzarea discurilor ofereau  posibilitatea achiziţionării ultimelor noutăţi 
apărute la Paris sau la New York, făcând deschiderea către marile voci şi 
orchestre ale lumii. Arta divertismentului se democratizase, la suprafaţă toată 
lumea se distra. 

Din colecţia de discuri a Muzeului Brăilei, am selectat trei nume de 
referinţă, cu înregistrări la casele de discuri Columbia şi Odeon -  Lucienne 
Boyer şi Josephine Baker, devenite celebre în a doua jumătate a deceniului al 
treilea al secolului al XX-lea, şi inegalabila Maria Tănase, a cărei carieră a 
început în anii 30. Aspecte ale activităţii acestora, arta lor interpretativă elogiată 
de personalităţi ale culturii mondiale au făcut obiectul unui film documentar 
prezentat la ediţia a IX-a a Festivalului Internaţional al Muzicii Mecanice, Iaşi, 
12 – 14 septembrie 2014. 

Selecţia celor trei nu a fost întâmplătoare. În afară de celebritate, de 
carierele strălucite, de interesul publicului şi al cronicarilor, am extras câteva 
corespondenţe surprinse nu doar în destinul lor artistic. Ce au avut în comun 
Maria Tănase şi Joséphine Baker ? Nu numai Constantin Tănase, amândouă au 
jucat pe scena teatrului său de revistă, ci şi culisele vieţii lor cu iubiri pătimaşe, 
trădări, origini modeste, lux. bogăţie, faliment, contacte cu serviciile screte în 
timpul celui de-al doilea război mondial, ambele şi-au slujit ţara, spionaj, 
cerneluri simpatice, note informative.

Lucienne Boyer şi Maria Tănase au obţinut aceeaşi distincţie, e drept la 
decenii distanţă una de alta, iar pentru Maria noastră răsplata venise după 
dispariţia ei lumească: Marele Premiu al discului al Academiei Charles Cros, 
premiu care recompensează operele muzicale originale de calitate: Lucienne 
Boyer pentru Parlez-moi d'amour,  Maria Tănase pentru  un disc imprimat de 
Electrecord în colaborare cu casa de discuri Le Chant du Monde în care au fost 
incluse şi 4 piese traduse în limba franceză.

Din înregistrările realizate de artista de cabaret Lucienne Boyer (1901-
1983), Muzeul Brăilei deţine trei discuri editate de casa Columbia. Primul, 
cuprinde melodiile Speak to me of love (Parlez-moi d'amour) şi Visions in the 
smoke (Dans la fumée); al doilea, imprimat în 1932,  prezintă Ne dis pas 
toujour, compus de Jean Lenoir şi La barque d'ives, compus de Jean H. 
Tranchant, iar pe cel din 1936 sunt înregistrate Les tango des filles, muzica Jean 
Delettre şi L'hotel du claire de lune, un vals de Jaques Simonot.

Printre înregistrările din anul 1927, compania Odeon a realizat un disc 
având-o ca potagonistă pe Josephine Baker (1906-1975): două foxtrot-uri,  
Blue skies, o  compoziţie din 1926 a lui Irving Berlin şi He's the last word,  
muzica Walter Donaldson, ambele acompaniate de Jazz Jacob's.

 
      
       

     Din discografia Mariei Tănase (1913 – 1963) Muzeul Brăilei deţine trei 
discuri imprimate la Columbia: primul, cu două tangouri, Dacă nu te 
cunoşteam şi Juanita, acompaniament orchestra Heinz Sandauer, înregistrare 
efectuată la Viena în anul 1938; în acelaşi an, dar la Bucureşti, sunt înregistrate 
melodiile Iarna grea, muierea rea şi Mărioară de la Gorj, în acompaniamentul 
tarafului Ilie Rădulescu Piteşti. În 1939, tot la Bucureşti, este realizată 
imprimarea cântecelor Lic, lic, lic şi Vinul şi cu dragostea, de data aceasta 
Maria Tănase fiind susţinută de orchestra Alhambra.

Tangourile Dacă nu te cunoşteam;  Juanita.

Iarna grea, muierea rea; Mărioară de la Gorj.

Speak to me of love (Parlé-moi d'amour);  Visions in the smoke (Dans la fumée).

Ne dis pas toujour;  La barque d'yves.

Le tango des filles; L'hotel du claire de lune.

Blue skies; He's the last word.

Lic, lic, lic; Vinul şi cu dragostea.
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În condiţiile creşterii tranzitului de mărfuri 
prin portul Brăila şi pentru a stimula în continuare 
dezvoltarea lui, în anul 1836, din porunca 
domnitorului Alexandru Ghica oraşul Brăila este 
declarat porto-franco. În linii mari acest lucru 
însemna că erau scutite de taxele vamale mărfurile 
şi produsele importate (cu unele excepţii) iar 
pentru cele exportate se aplică o taxă vamală mai 
mică. Datorită acestui statut au crescut veniturile, 
creştere ce este pusă pe seama chiriilor percepute 
pe docuri şi pe seama taxelor impuse de autorităţi 
pentru diferite operaţiuni. Tot acum s-a mărit 
considerabil şi numărul comercianţilor din port.

Acest fapt a fost încurajat şi de posibilitatea 
dată de caracteristicile terenului care permitea o 
amenajare în scopul uşurării şi fluidizării traficului 
de mărfuri. Care a fost avantajul Brăilei faţă de alte 
porturi? aşezarea ei în zona în care începea 
porţiunea fluvial-maritimă. De asemenea, incinta 
mare a cheiului, care a permis constituirea unor noi 
depozite, dar şi prezenţa unor mari case de export 
au dus la dezvoltarea portului.

Atât municipalitatea cât şi comercianţii 
brăileni s-au implicat în bunăstarea oraşului, au 
construit drumuri pietruite ce legau Brăila de 
celelalte orașe, au pavat străzile şi portul însă cele 
mai importante au fost construirea căilor ferate şi a 
docurilor.

Odată cu instituirea regimului de porto-
franco sau „antrepo” cum era numit de domnitor, 
se observă prefaceri în starea portului şi implicit a 
oraşului. Urmările s-au cunoscut în timp odată cu 
încheierea construcţiei cheiului portului (1872) şi 
cu începerea ridicării docurilor (1883). Treptat 
creşte numărul societăţilor de asigurări şi nu 
numai, astfel în perioada antebelică existau 
consulate, viceconsulate, bănci şi mai mult de 20 
de societăţi şi de agenţii de navigaţie româneşti şi 
străine. Cea mai importantă consecinţă a fost 
înfiinţarea Comitetului Bursei Brăila, acesta avea 
şi un sigiliu în a cărui câmp sigilar era reprezentat 
un vapor cu zbaturi pe valuri. Sediul era în str. Faţa 
Portului în imobile închiriate inițial şi apoi 
cumpărate de Camera de Comerţ Brăila.

La presiunea Germaniei şi a Austro-
Ungariei, în 1883 este desfiinţat statutul de porto-
franco. Cu toate acestea portul şi-a continuat 
ascensiunea comercială situându-se pe primul loc 
în ceea ce priveşte exporturile, atingând apogeul în 
1911.

Treptat însă această mărire a portului începe 
să dispară, Primul Război Mondial fiind începutul 
declinului, prin închiderea strâmtorilor Bosfor şi 
Dardanele. Principala cauză a acestei decăderi este 
micşorarea producţiei agricole provocată de 
expropriere dar şi a faptului că exportul de cereale 

este în scădere din cauza concurenţei făcute de 
portul Constanţa care avea câteva avantaje 
vamale. O altă problemă a fost noua configuraţie 
politică a Europei care a creat noi graniţe între 
pieţele de desfacere a cerealelor şi centrele lor de 
aprovizionare, schimbând astfel şi căile 
exporturilor.

Datorită variaţiunilor internaţionale dar şi a 
secetelor dese casele de export (cereale în 
principal) au decăzut ducând la reducerea 
numărului lor şi implicit a exportului.

Dorind să readucă vechiul statut al portului 
şi pentru a încuraja importul prin Brăila, Camera 
de Comerţ Brăila a întreprins un demers, în 1919, 
de revenire la statutul de porto-franco, o a doua 
încercare are loc în 1929 când Virgil Madgearu 
doreşte să creeze o zonă liberă. Teama de a scade 
încasările vamale a dus la neîmplinirea acestor 
obiective. 

Timp de jumătate de veac, stimulată fiind de 
regimul de porto-franco, intensa activitate 
economică din portul Brăila s-a constituit în 
principalul motor în dezvoltarea oraşului mişcând 
asemeni unui împingător un şir de barje pe luciul 
Dunării.

INFLUENŢA STATUTULUI DE „ANTREPO” ASUPRA PORTULUI BRĂILA

Maria STOICA-VRABIE

Anastase Simu, una dintre marile personalităţi ale vieţii culturale româneşti 
de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, s-a născut la 
Brăila, pe 25 martie 1854, într-o familie de agricultori înstăriţi, cu moşii întinse în 
Brăila şi Teleorman. A urmat cursurile şcolii primare şi gimnaziale  din oraşul natal.

A moştenit averea părinţilor la vârsta de 19 ani, când se afla pe băncile 
Institutului Theresianum din Viena, putând astfel să îşi continue studiile.

Licenţiat în drept la Paris şi în Ştiinţe Politice şi Administrative la Bruxelles, 
a fost secretar de legaţie la Berlin, senator de Brăila în trei legislaturi consecutive, 
primind distincţii pentru activitatea desfăşurată de la însuşi regele Carol I.

Pentru statura intelectuală şi evoluţia politică a fost comparat de Emanoil 
Bucuta, fondatorul şi directorul revistei de cultură „Boabe de grâu”, în numărul din 
februarie 1931, cu Titu Maiorescu.

Setea de cunoaştere şi frumos, i-a indus lui Anastase Simu interesul pentru 
colecţionarea a diverse lucrări de artă, însufleţind în acelaşi timp şi alte domenii ale 
vieţii sociale şi culturale. Este membru în Consiliul Consultativ al Artelor din 
Ministerul Instrucţiunii Publice (1910–1915), membru onorific al Academiei 
Române (29 mai 1933). 

A adunat de-a lungul vieţii opere valoroase, expuse gratuit pentru marele 
public la Muzeul Simu - aşezământ de artă şi cultură din Bucureşti  înfiinţat în 1910 
şi care, în calitate de ctitor, i-a purtat numele. Colecţia de artă cuprindea 
aproximativ 1182 piese din toate genurile artistice: pictură, sculptură, grafică şi artă 
decorativă, aparţinând marilor artişti români (Brâncuşi, Aman, Andreescu, 
Luchian) şi străini (Monet, Renoir, Rodin, Millet). 

Clădirea muzeului, ea însăşi o operă de artă prin arhitectura în formă de 
templu antic, precum şi întreaga colecţie, au fost donate statului român  în anul 
1927, act prin care s-a demonstrat, odată în plus, că academicianul Anastase Simu a 
fost un mare patriot, dorinţa de a participa în acest mod la educaţia publicului larg, 
depăşind limitele conştiinţei oricărui colecţionar de artă.

Muzeul artelor frumoase a fost distrus în anii 60', în cadrul acţiunii de 
sistematizare a municipiului Bucureşti, patrimoniul său fiind preluat de Muzeul 
Naţional de Artă al României. Începând din anul 1981 o parte din colecţie a fost 
expusă la Muzeul Colecţiilor de Artă. 

În ceea ce priveşte averea imobiliară dobândită de la părinţi, din cercetarea 
fondului Comisiei Judeţene de Expropriere din cadrul Arhivei Naţionale Brăila, 
rezultă că Anastase Simu a avut pe raza Judeţului Brăila două moşii: moşia Fleaşca, 
situată în comuna Col. Anastase Grigorescu (astăzi sat Vultureni, comuna Cireşu, 
jud. Brăila) şi moşia Ariciu, situată în comuna Gulianca, jud. Râmnicu Sărat (astăzi 
satele Ariciu şi Gulianca, comuna Salcia Tudor, jud. Brăila) 

Suprafaţa  moşiei Fleaşca - declarată de proprietar în anul 1918 era de 2175 
ha. Conform Decretului - Lege nr. 3697/1918 privind exproprierile, suprafaţa reală 
a  moşiei găsită la măsurătoare era de 2731 ha 7069 m.p., din care s-au scăzut 
suprafeţele terenurilor străine, respectiv satul şi delimitarea Fleaşca de la 1864: 366 
ha 1988 m.p, ½ apa Călmăţuiului la hotar - 2 ha 6278 m.p, islazul comunal Fleaşca 
de la 1908: 76 ha 7163 m.p., fiind expropriată suprafaţa de 1715 ha şi 94 ari.  

Nu au fost supuse exproprierii terenurile cuprinse în interiorul moşiei care 
vizau domeniu public cu un total de 17 ha 2580 m.p., repartizate după cum urma: 

zona CFR Cireşu Dudescu: 1 ha 0689 m.p., şosele Fleaşca Dudescu – Cireşu – 
Colţea - Ulmu :16 ha 1891 m.p.           

În anul 1920 urmare exproprierilor din moşia Fleaşca, au fost 
împroprietărite 142 de persoane, iar o parte din terenul aferent moşiei Ariciu, în 
suprafaţă de 244 ha 6000 m.p. a fost donat şcolii şi bisericii, în acelaşi an. 

Pe baza legii reformei agrare (1921) a fost mai fost expropriată suprafaţa de 
66 ha 1000 m.p. din moşia Fleaşca.

În 1923 moşia Fleaşca cuprindea: moşia Ariciu, comasată la Fleaşca şi restul 
din moşia Fleaşca. Proprietarul a comasat toată partea sa, acolo unde se aflau 
conacul, moara, via şi grădina. Terenul rămas era de 703 ha 06 arii. Se învecina la: 
nord cu apa Călmăţuiului, la sud mergea în prelungire până la punctul de pe moşie, 
„Cârlanul”, la răsărit cu moşia Scărlăteşti, urmând calea ferată până la canton, iar de 
la canton trecând peste linia ferată cu 2-3 ha spre răsărit până în apa Călmăţuiului, la 
apus cu islazul comunei Fleaşca, cu comuna Fleaşca, întinzându-se acel hotar 
paralel cu drumul care ducea la Colţea până la punctul „Cărlanul”. 

P e  m o ş i a 
Fleaşca se găseau 
un conac cu două 
grajduri şi magazii, 
l o c u i n ţ e  p e n t r u 
servitori, o moară, 
maşini  agricole. 
Moşia a fost admi-
nistrată întotdeauna 
prin arendare.          

S u b i e c t u l 
dezbătut constituie 
un punct de plecare 
pentru viitoarele 
cercetări bazate pe 
informaţii privi-
toare la evoluţia 
averii şi moşteni-
torilor lui Anastase 
Simu, care s-a stins 
din viaţă în 1935, cu 
speranţa tăcută, dar 
stăruitoare, că bogă-
ţiile sale materiale 
şi spirituale vor 
dăinui în timp.

O viaţă dedicată oamenilor: Anastase Simu - filantrop si ctitor

Cătălina MÂRZA
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SECŢIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2014
- CERCETARE, VALORIFICARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CULTURALĂ, CONSERVARE ȘI RESTAURARE  -

Săpături arheologice sistematice. Pe baza 
Planului de săpături din anul 2014, aprobat de Comisia 
Naţională de Arheologie, a autorizaţiilor emise de 
Ministerul Culturii - Direcţia Patrimoniu Cultural, ca şi 
a protocoalelor de colaborare încheiate cu alte muzee 
ori centre de cercetare din ţară, arheologii instituţiei 
noastre au întreprins săpături sistematice, preventive 
sau de survey.

Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil 
ştiinţific, săpăturile arheologice de pe şantierele de la 
Teliţa-Celic Dere, jud. Tulcea (colaboratori Sorin 
Ailincăi, de la ICEM Tulcea, Gabriel Jugănaru, de la 
Tulcea, Tomasz Bochnak, de la Institutul de Arheologie 
al Universităţii din Rzeszow – Polonia, Dan Ştefan şi 
Maria-Magdalena Ştefan, de la SC Digital Domain 
Bucureşti), Pietroasa Mică-Gruiu Dării, jud. Buzău 
(colaboratori Sebastian Matei, Costache Daniel, 
Laurenţiu Grigoraş și Roxana Munteanu, de la Muzeul 
Judeţean Buzău; au mai participat Daniel Garvăn,   
arheolog din Buzău, Diana Davâncă, doctorandă la 
Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din Bucureşti, 
arhitect Alexandra Teodor, de la Muzeul Național de 
Istorie a României, Maria-Magdalena Ştefan și Dan 
Ștefan, arheologi, de la SC Digital Domain București, și 
Cami Manuela Istrate, desenatoare de la Muzeul 
Brăilei). De asemenea, în calitate de responsabil 
ştiinţific de sector, Valeriu Sîrbu a efectuat săpături la 
Târcov-Piatra cu lilieci, jud. Buzău (împreună cu 
Sebastian Matei, responsabil ştiinţific, și Costache 
Daniel, de la Muzeul Judeţean Buzău), Crăsanii de 
Jos-Piscul Crăsani, jud. Ialomița (împreună cu Marian 
Neagu, responsabil ştiinţific, de la Muzeul Dunării de 
Jos Călăraşi, Florin Vlad, Ioan Cernău şi Mădălina 
Cernea, de la Muzeul Judeţean Ialomiţa) și Covasna-
Cetatea Zânelor (împreună cu Viorica Crișan, 
responsabila științifică, Paul Pupeză, Nagy Josef, de la 
Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, Monica 
Mărgineanu, de la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” 
din Bucureşti, Virgil Apostol, de la Muzeul Național de 
Istorie a României).

 Săpături arheologice preventive s-au executat 
atât în Brăila-Orașul Vechi, anume pe  Str. Orientului, 
nr. 13A, Calea Călărași, nr. 26-30, Str. Cuza, nr. 229, 
Str. Militară, nr. 229, pe str. Grădinii Publice, nr. 3bis 
(responsabil științific Ionel Cândea, membru în 
colectiv Costin Croitoru), cât și în situl arheologic 
Brăila-Brăilița, anume pe Str. Andrei Cocoş, Str. 
Eroilor, Str. Dumbrava Roșie (coordonate de Mirela 
Vernescu) ori pe Str. Viilor, nr. 1-2, și Str. G. Munteanu-
Murgoci (coordonate de Stănică Pandrea). De 
asemenea, s-au efectuat cercetări la Măxineni-
Mănăstire, județul Brăila (responsabil științific Ionel 
Cândea, membru în colectiv Costin Croitoru), și la 
Valea Gerului, comuna Valea Mărului, județul Galați 
(responsabil științific Costin Croitoru, membrii în 
colectiv Ionel Cândea și Stănică Pandrea).

Ceretări de tip survey s-au efecuat la: 1) Ianca, 
jud. Brăila (C. Croitoru, V. Sîrbu și St. Pandrea), 2) pe 
Valea Călmățuiului, în zona Zăvoaia – Însurăței, jud. 
Brăila (S. Pandrea, C. Croitoru) și 3) pe Valea Gerului, 
sectorul Mândrești-Valea Mărului, jud. Galați (C. 
Croitoru, S. Pandrea, C. Istrati).

Diagnoze de teren, îndeosebi pentru viitoare 
investiții de parcuri eoliene sau centrale voltaice, dar și 
pentru alte tipuri de lucrări, s-au efectuat la 1) Ianca, 
jud. Brăila (responsabil științific C. Croitoru, membri în 
colectiv V. Sîrbu, St. Pandrea), 2) Muchia, jud. Brăila 
(responsabil științific C. Croitoru, membri în colectiv 
V. Sîrbu, St. Pandrea), 3) Filipești, jud. Brăila 
(responsabil științific C. Croitoru, membru în colectiv 
V. Sîrbu), 4) Găvani, comuna Gemenele, jud. Brăila 
(responsabil științific C. Croitoru, membru în colectiv 
St. Pandrea), 5) Sihleanu, comuna Scorțaru Nou, jud. 
Brăila (responsabil științific C. Croitoru, membru în 
colectiv St. Pandrea), 6) Smârdan, jud. Galați, punctul 
Valul lui Traian (responsabil științific C. Croitoru), 7) 
Odaia Manolache, jud. Galați, punctul Valul lui Traian 
(responsabil științific C. Croitoru).

Partea de arheologie pentru studiile istorice, 
necesare realizării planurilor urbanistice generale, 
pentru UAT Cireșu și UAT Bertești a fost întocmită de 
Stănică Pandrea.

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

Întrucât culturile arheologice se dezvoltă și se 
extind, de regulă, pe spaţii întinse e obligatorie 
colaborarea multor instituţii de specialitate din ţară, 
câteodată şi din străinătate, apoi ele necesită importante 
resurse financiare pentru a obţine rezultate 
performante. Pe lângă arheologi este indispensabilă și 
participarea unor specialiști din alte domenii, precum 
topografie, arhitectură, geofizică, arheozoologie, 
antropologie etc. În acest sens e de evidențiat 
colaborarea cu Dan Ștefan și Cristian Ștefan, de la S. C. 
Digital Domain Bucureşti (topografie, geofizică), 
Simina Stanc (arheozoolog), de la Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iași, ori Virgil Așpostol și Alexandra Teodor 
(arhitecți), de la Muzeul Național de Istorie a României.

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

Voi menționa participanții instituției noastre și 
titlurile comunicărilor, în funcție de tipurile de 
manifestări.

a).  Sesiuni naţionale și judeţene, în România: 
1) I. Cândea, Relația sat-oraș în cadrul kazalei Brăila în
lumina unor documente statistice otomane din secolele 
XVI-XIX, la Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei de 
Istorie a Oraşelor, sub egida Academiei Române, 
„Relația oraș-sat”, la Sibiu, în 13-14 iunie 2014, 2) V. 
Sîrbu, D. Dăvîncă), Schelete și părți de schelete/oase 
izolate de copii din epoca fierului descoperite în 
contexte nefunerare la tracii nordici, la Simpozionul 
Național „Arheovest: Interdiscipliniaritate în 
Arheologie”, ed. a II-a.  In Honorem Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe Lazarovici, Timișoara, 6 decembrie 2014, 3) 
C. Croitoru, S. Pandrea, Câteva consideraţii cu privire 
la așezarea eneolitică din „Cartierul Dunărea” al 

municipiului Galaţi, a X-a Ediţie a Sesiunii de 
Comunicări Ştiinţifice a muzeului „Vasile Pârvan”, 
Bârlad, în 3-5 aprilie, 2014, 4) C. Croitoru, E. S. Teodor, 
Noi consideraţii privind valul Traian-Tulucești (judeţul 
Galaţi), Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice a 
Muzeului Judeţean Argeș, Ediţia XLV, Cumpăna, în 24- 
26 septembrie, 2014.

La a 48-a Sesiune Națională de Rapoarte 
Arheologice, ce s-a desfășurat la Oradea, între 5-7 iunie 
2014,  Valeriu Sîrbu a prezentat, împreună cu unii 
membri ai colectivelor de cercetare, rezultatele 
săpăturilor de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării, jud. 
Buzău, Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani, jud. Ialomița, 
Teliţa-Celic Dere, jud. Tulcea, și Târcov-Piatra cu 
lilieci, jud. Buzău. 

b) Internaţionale, în România: 1) V. Sîrbu,
M.-M. Ștefan, D. Ștefan - Remote or connected? 
Modelling networked landscapes in the Second Iron 
Age Northern Dobrogea Telița-Celic Dere Project, la 
Conferinţa Internaţională „Abordări ale peisajelor 
arheologice. Instrumente, metodologie și studii de caz 
în domeniul patrimoniului arhitectural și arheologic 
european”, din 22 – 23 octombrie 2014, de la Muzeul 
Național  de Istorie a României,  București, 2) V. Sîrbu, 
D. Dăvîncă,„Fields of pits” in the Geto-Dacian World 

th rd (4  c. BC-3 c. AD). Sacred or Profane Places?, la 
International Colloquium Residential Centres (dava, 
emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in 

rdthe Second Iron Age of Europe, Buzău (Romania), 23  -
th26   October 2014, 3) V. Sîrbu, S. Matei,  M.-M. Ştefan,  

D. Ştefan, The Sacred Geto-Dacian Enclosure from 
Pietroasa Mică – Gruiu Dării, Buzău County 
(Romania)?, la International Colloquium Residential 
Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and 
Cult Places in the Second Iron Age of Europe Buzău 

rd th(Romania), 23  -26   October 2014, 4) I. Cândea, 
Hotarul kazalei Brăila în domnia lui Constantin 
Bâncoveanu, la Sesiunea științifică internațională, 
Universitatea Dunărea de Jos, Galați, Facultatea de 
Istorie, Filosofie și Teologie,  din 15-16 mai 2014, 5) C. 
Croitoru, S. Pandrea, Archaeological Discoveries on 
Geru's Valley (Galaţi County), (I), la Sesiunea 
Internaţională „Pontica 2014” – 135 de ani de 
muzeografie dobrogeană, Constanţa, din 2-3 octombrie 
2014, 6) S. Pandrea, C. Croitoru, The Boian Pottery 
from Brăila Plain. Some remarks, la Sesiunea 
Internaţională „Pontica 2014” – 135 de ani de 
muzeografie dobrogeană, Constanţa, din 2-3 octombrie 
2014.

c) Internaționale, peste hotare. 1) V. Sîrbu,
Seb. Matei, Southern and Pontic Amphorae Found in 
Several Getae Necropolises in the Lower Danube Area 

th th(5  – 3  c. BC), și  2) M.-M. Ștefan, V. Sîrbu, D. Ștefan, 
The Macedonian funerary model and its implements in 
Northern Thrace – an overview on the occasion of novel 
investigations in the Kallatian necropolis, la Sesiunea 
A16 - Aegean - Mediterranean imports and influences 
in the graves from continental Europe – Bronze and Iron 
Ages (organizatori : V. Sîrbu, Cr. Schuster), XVII UISPP 

th thCongress, Burgos (Spania), 31  August-7  September 
2014, 3) V. Sîrbu, Seb. Matei, Quelques observations 
sur des centres fortifiés géto-daces dans la Valachie 

Voi prezenta, respectând „canoanele” din numerele trecute, activitatea din domeniul „Arheologie” în câteva din laturile sale esenţiale: 
cercetare, valorificare ştiinţifică şi culturală, conservare și restaurare, evidență informatizată. Mențin această standardizare de prezentare pentru a se 
putea urmări, mai ușor și mai clar, activitatea multianuală a secției în domeniile sale principale. Toți arheologii secției sunt doctori în științe istorice, iar 
din punctul de vedere al gradelor științifice doi sunt cercetători de gr. I, unul de gr. II, iar doi au gr. III, deci constituim o puternică echipă de cercetare.

 Telița-Celic Dere - Echipa de cercetare româno-poloneză Pietroasa Mică - Gruiul Dării - Echipa de cercetare 
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central-nordique, la Simpozionul internațional „Situri 
fortificate din mileniul I a. Chr. în Europa Centrală şi de 
Sud-Est”, Saharna (Rep. Moldova), din 24-26 iulie 
2014.

Organizări de manifestări ştiinţifice 
internaţionale. Valeriu Sîrbu, în calitate de  președinte 
al Comitetului de organizare, în colaborare cu Muzeul 
Județean Buzău, care a suportat toate cheltuielile de 
desfășurare ale acestei manifestări științifice, a 
contribuit la organizarea Colocviului Internațional cu 
tema Residential Centres (dava, emporium, oppidum, 
hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of 
Europe/ Centrele rezidențiale (dava, emporium, 
oppidum hilfort, polis) și locurile de cult în a doua 
epocă a fierului din Europa, desfășurat Poiana Pinului, 
jud. Buzău, între 23 -26 octombrie 2014. Evidențiez 
contribuția deosebită la reușita acestei manifestări 
științifice a colegilor Sebastian Matei, Laurențiu 
Grigoraș și Daniel Costache, de la Muzeul Județean 
Buzău.

La al XVII-lea Congres Mondial al Uniunii 
Internaționale de Științe Preistorice și Protoistorice 
(XVII World UISPP Congress), desfășurat la Burgos 
(Spania), între 1-7 septembrie  2014, Valeriu Sîrbu și 
Cristian Schuster au organizat Sesiunea A16 - Aegean - 
Mediterranean imports and influences in the graves 
from continental Europe – Bronze and Iron Ages 
(Importuri și influențe egeo-mediteraniene în 
mormintele din Europa continentală – epocile 
bronzului și fierului). Comunicările prezentate la acest 
prestigios congres mondial vor fi publicate, în 2015, de 
Archaeopress - British Archaeological Reports – 
International Series, din Marea Britanie (editori Valeriu 
Sîrbu și Cristian Schuster).  

Reviste și volume tipărite. A apărut numărul 
XX, pe 2014, al revistei „Istros”, In honorem 
Professoris Ionel Cândea, editată de Muzeul Brăilei,  
publicaţie de specialitate cu un prestigiu deja 
recunoscut, atât în ţară, cât şi în străinătate. Revista, 
bilingvă, este inclusă în baze naţionale sau 
internaţionale de prestigiu (categoria „B”), atât de 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
România, cât şi de European Science Foundation – 
Standing Committee for the Humanities. Ca de fiecare 
dată, o parte din studiile şi articolele publicate aparţin 
arheologilor de la instituţia noastră, ele find menționate 
tot în cadrul acestei prezentări. 

Editori de volume. 

  1). Volumul Proceedings of International 
Colloquium Residential Centres (dava, emporium, 
oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second 

rd thIron Age of Europe, Buzău (Romania), 23  -26   
October 2014, editat de Valeriu Sîrbu şi Sebastian 
Matei, este finanţat de Muzeul Judeţean Buzău. El 
include 18 studii ale unor prestigioși cercetători din 
România, Rep. Moldova, Bulgaria, Grecia, Italia, 
Portugalia, Polonia, Franța și Marea Britanie.

 2) Proceedings of the National Colloquium 
„Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of the 

th th Lower Danube”, Brăila, 14 -16 June 2013, Editura 
Mega, Cluj-Napoca, 2014. Editorii volumului sunt 
Valeriu Sîrbu și Costin Croitoru, de la Muzeul Brăilei. 
O contribuție deosebită la editarea acestui volum o are 
colegul dr. Vitalie Bârcă, de la Institutul de Arheologie 
și Istoria Artei din Cluj Napoca, întrucât finanțarea a 
fost asigurată, dintr-un proiect de cercetare, de acestă 
instituție. 

Studii și articole în reviste și volume de 
specialitate:  1) V. Sîrbu, I. Cernău, C. Cernea, M. 
Neagu, Fl. Vlad, D. Ştefan, M.-M. Ștefan, S. Stanc, 
Cercetarile arheologice de la Crăsanii de Jos - Piscul 
Crăsani (com. Balaciu, jud. Ialomița). Campania 2013.  
Epoca geto-dacică, Istros XX, 2014, 2) St. Pandrea, V. 
Sîrbu, C. Croitoru, M. Vernescu, Cercetări arheologice 
preventive pe valea Călmăţuiului. Campania 2011, 
Istros, XX, 2014, 3) V. Sîrbu, C. Croitoru, Barboși: de 
la dava la castru, Istros, XX, 2014, 4) St. Pandrea, V. 
Sîrbu, C. Croitoru, M. Vernescu, Tumulul T03 de la 
Găvani, com. Gemenele, jud. Brăila, Istros, XX, 2014, 
5) V. Sîrbu, D. Dăvîncă, Schelete și părți de 
schelete/oase izolate de copii din epoca fierului 
descoperite în contexte nefunerare la tracii nordici, în 
„Arheovest”, II , - In Honorem Prof. Univ. Dr. 1

Gheorghe Lazarovici - Interdiscipliniaritate în 
Arheologie, Szeged, 2014, 6) V. Sîrbu, D. Dăvîncă, 

th rd „Fields of pits” in the Geto-Dacian World (4  c. BC - 3
c. AD). Sacred or Profane Places?,  și 7) V. Sîrbu, Seb. 
Matei, M.-M. Ştefan, D. Ştefan, The Geto-Dacian Cult 
Place from Pietroasa Mică-Gruiu Dării, Buzău County 
(Romania), în Proceedings of the International 
Colloquium Residential Centres (dava, emporium, 
oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second 

rd thIron Age of Europe, Buzău (Romania), 23  -26   
October 2014, Mousaios, XIX, Buzău, 2014, 8) V. 
Sîrbu, C. Croitoru, St. Pandrea, The Linear 
Fortification from Şuţeşti, Brăila County, în 
Proceedings of the National Colloquium „Ancient 
Linear Fortifications on the Left Bank of the Lower 

th th Danube”, Brăila, 14 -16 June 2013,  Cluj-Napoca, 
2014, 9) C. Croitoru, The ”Trojan” in the Romanian 
Oral Tradition, în Proceedings of the National 
Colloquium „Ancient Linear Fortifications on the Left 

th th Bank of the Lower Danube”, Brăila, 14 -16 June, 
2013, Cluj-Napoca, 2014, 10) C. Croitoru, S. Pandrea, 
Cercetări arheologice de teren pe Valea Gerului, 
judeţul Galaţi, Danubius, XXXII, Galați, 2014, 11) 
C. Croitoru, Romani și barbari în stânga Dunării de Jos 
(secolele IV-V p. Chr.). Un stadiu al descoperirilor 
arheologice din sudul Moldovei, în vol. Influenţe, 
contacte și schimburi culturale între civilizaţiile 
spaţiului carpato-dunărean, Pitești, 2014, 12) 
M. Vernescu, Cultura Cernavoda I în estul Câmpiei 
Române. Tipuri de artefacte (II), Istros, XX, 2014, 13) 
C. Croitoru, S. Pandrea, Un punct arheologic mai puţin 
cunoscut pe harta judeţului Galaţi. Așezarea eneolitică 
din cartierul Dunărea, Acta Musei Tutovensis, IX-X, 
Bîrlad, 2014, 14) C. Croitoru, Considérations sur les 
relations commerciales entre Orbis Romanus et 
Barbaricum, en particulier l'espace à l'est des 
Carpates,  în vol .  Archäologische Beiträge. 
Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt 
Horedt (S. Cociș herausgeber), Cluj-Napoca, 2014, 

Alte studii şi articole au fost predare la tipar, iar 
câteva cărţi se află în pregătire, dar ele vor fi menţionate 
în numărul din 2016 al ziarului.

Expozi ţ i i  temporare .  1)  „Din bube , 
mucegaiuri şi noroi...” Intraţi să le vedeţi şi voi!, 
organizată la sediul muzeului, dedicată rezultatelor 
cercetărilor arheologice preventive din municipiul 
Brăila-Orașul Vechi (realizată de I. Cândea și 
C. Croitoru), 2) Expoziția temporară cu caracter 
național, dedicată istoriei scrisului, „Verba Volant, 
Scripta Manent”, care a fost vernisată la ICEM Tulcea, 
în data de 23 mai 2014 (Muzeul Brăilei a participat cu 
piese din colecția Arheologie și din colecția 
Memorialistică).

Seri muzeale. Cu prilejul manifestărilor din 
cadrul „Nopții Muzeelor” au fost prezentate două 
conferințe cu tematică arheologică:  1) Costin Croitoru, 
Despre organizarea limes-ului roman la Dunărea de 
Jos. Studiu de caz: frontiera nordică a provinciei 
Moesia Inferior; 2) Stănică Pandrea, Brăila și Nordul 
Dobrogei. Legăturile dintre situl arheologic Brăilița și 
siturile arheologice din jurul fostei Bălți Iglița;  

3)  C. Croitoru a susținut conferința Prinții aurului și 
argintului la geto-daci, la 1 august 2014.

Conservarea și restaurarea patrimoniului. 
S-au asigurat condițiile optime de conservare și 
protejare a bunurilor culturale de patrimoniu din 
depozite, prin supravegherea și întreținerea aparatelor 
de dezumidificare și purificare a aerului (Manuela 
Dumitrescu și Cami-Manuela Istrate, conservatoare

S-au efectuat  multiple operaţiuni de conservare 
la piesele din expoziţia permanentă a secţiei de 
arheologie, din depozite sau din noile descoperiri în 
urma săpăturilor sistematice sau preventive (Manuela 
Dumitrescu și Cami-Manuela Istrate, conservatoare).

S-a efectuat conservarea primară  a pieselor 
descoperite în urma cercetărilor arheologice preventive 
din siturile arheologice Brăila-Brăilița și Brăila-Orașul 
Vechi, ca și a pieselor descoperite pe șantierul 
arheologic Valea Mărului (Manuela Dumitrescu și 
Cami-Manuela Istrate).

S-a reorganizat depozitul nr.5 din Piața Traian 
nr.3, corpul C (Manuela Dumitrescu și Cami-Manuela 
Istrate)

S-a efectuat conservarea curativă și restaurarea 
materialului ceramic și a pieselor din metal descoperite 
în săpăturile preventive din situl Braila-Orașul Vechi,  
apoi de pe șantierele  arheologice de la Maxineni și 
Muchea, jud. Braila, ca și din situl Valea Mărului, jud. 
Galați, din campaniile anului 2014 (Maghița Nechifor 
și Constanța Vâlcu, restauratoare). 

Evidență. S-au  introdus 3000 de piese în 
inventarul electronic al secției (Manuela Dumitrescu și 
Cami-Manuela Istrate). S-au realizat 300 fișe de 
conservare la piesele selectate pentru expoziția 
realizată la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualitații 
Creștine de la Dunărea de Jos (Manuela Dumitrescu și 
Cami-Manuela Istrate, conservatoare).

S-au desenat, în creion şi tuş, peste 300 de piese 
din colecțiile arheologie preistorică, antică și 
medievală, atât pentru evidență, cât și pentru publicare 
științifică (Cami Manuela Istrate).

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

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

(continuare din pag. 7)

Telița-Celic Dere - Complexe din așezare

Pietroasa Mică - Gruiul Dării  
Complexe de cult dacice 

Covasna - Cetatea Zânelor
Fundație de templu și zid de incintă 

8
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Răspândiţi de-a lungul timpului în toate colţurile lumii, 
strămutaţi din ţinuturile lor de vârtejul istoriei, aromânii au dus 
o luptă continuă pentru păstrarea identităţii, prin perpetuarea cu 
sfinţenie a limbii strămoşeşti, a obiceiurilor şi portului 
tradiţional. Aromânii stabiliţi de-a lungul timpului în zona 
Brăilei, sunt urmaşi ai păstorilor şi negustorilor din Pind. 

S e c ţ i a  d e 
Etnografie și Artă 
Populară a Muzeului 
Brăilei deţine o serie 
de piese de port şi 
podoabă aparținând 
a r o m â n i l o r , 
remarcabile atât prin 
vechime, cât şi prin 
realizare artistică. 
Printre obiectele cele 
mai  va loroase  se 
numără două tasuri 

(podoabe de căciulă). Acestea sunt compuse dintr-un disc 
central din argint aurit şi un şir de monede. Elementul principal 
este o pasăre stând pe o ramură, înconjurată de un decor cu flori 
şi alte păsări mai mici. La cea de-a  doua piesă de acest gen, 
pasărea este bicefală, motiv des întâlnit în heraldică. 
Continuând cu prezentarea monedelor, trebuie spus ca ele sunt 
din argint, sau doar argintate, în număr de 30-35, iar vechimea 
acestora se întinde pe o perioadă cuprinsă între sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi primele decenii ale secolului al XIX-
lea.  Cele mai vechi monede sunt datate 1677 şi 1689, iar cele 
mai noi, 1819 sau 1848. Acestea au fost probabil adăugate 
ulterior în locul celor pierdute. Provenienţa monedelor este 
diferită. Majoritatea sunt emisiuni monetare din timpul lui 
Leopold I, Leopold II, Francisc I de Habsburg, Francisc II, 
Maria Tereza şi Iosif al II-lea. Alături de câteva monede turceşti 
(1757), se distinge o monedă din argint (1781) emisă de ultimul 
Duce al Republicii Veneţiene.

Zona etnografică a Brăilei are la bază 
o străveche unitate teritorială istorico-
administrativă medievală aparţinând Ţării 
Româneşti, judeţul de sine stătător al 
Brăilei, cu o întindere mult mai mare decât 
cea actuală (partea dunăreană a fost 
înglobată teritoriului aflat sub administraţie 
turcească începând cu secolul al XVI-lea).

Întreaga viaţă economică, socială şi 
culturală a gravitat constant de-a lungul 
timpului, în jurul oraşului Brăila. În raport 
cu alte zone, Brăila, s-a distins prin acest 
mod de viaţă unitar, având oraşul ca factor 
principal de polarizare, fapt ce a 
determinat apariţia unei conştiinţe a 
apartenentei la un grup cu trecut, obiceiuri 
şi preocupări asemănătoare.

Se delimitează distinct alte subzone 
şi microzone. Astfel  se conturează 
distinct: subzona dunăreană brăileană de 
zona Bărăganului ce depăşeşte din punct 
de vedere etnografic graniţele judeţului 
Brăila, înscriindu-se în zona mai largă a 
câmpiei muntene. 

Tipologia satelor este diferită în 
funcţie de apartenenţa la o zonă sau alta. 
Se întâlnesc sate de tip adunat, grupate în 
aşezări mici cu gospodării risipite şi 
rămăşiţe ale unor sisteme de apărare.

Satele sunt fie vechi (atestate 
documentar şi alcătuite din localnici), fie 
noi, alcătuite din împroprietăriţi după 
1920. Alte tipuri de sate sunt cele de 
adunătură, formate în secolul al XIX-lea 
din târlele oierilor.

Ocupa ţ i i l e  ş i  meş t e şugu r i l e 
tradiţionale s-au păstrat în forme 
restrânse, datorită schimbărilor petrecute 
în lumea satului de-a lungul timpului, 
prezintă totuşi o anumită continuitate: 
pescu i tu l ,  c r e ş t e rea  an ima le lo r, 
agricultura, albinăritul, vânătoarea şi 
creşterea viermilor de mătase iar dintre 
meşteşuguri: prelucrarea lemnului, a 
fierului, meşteşugurile casnice textile ş.a.

 Portul popular specific zonei 
este portul de Gropeni, sat vechi 
dunărean, parte componentă a teritoriului 
aflat în trecut sub administrația otomană. 
Obiceiurile, atât cele calendaristice cât şi 
cele legate de ciclul vieţii sunt bogate, 
bine reprezentate atât în zona dunăreană 
cât şi în cea de câmpie. 

În ansamblu, Zona Brăilei este o 
zonă etnografică distinctă, continuatoare 
a unui fond etnografic local arhaic, 
influenţat  deopotrivă de factorii 
geografici şi cei istorici, de fenomenele 
demografice şi sociale.

Informaţiile etnografice referitoare 
la zona Brăilei se întâlnesc în Analele 
Brăilei, revistă de cultură regională 
(1929-1940), în monografiile săteşti 
(Gropeni ,  P iscu)  ş i  în  ana l ize le 
demografice referitoare la aşezările şi 
satele din Câmpia şi Balta Brăilei. Între 
anii 1926-1930 echipele monografice 
conduse de Dimitrie Gusti au studiat 
regimul de proprietate agrară în unele sate 
din judeţul Brăila, rezultatele cercetărilor 
fiind publicate în revista Sociologie 
românească (1936-1944). Mai târziu, 
între 1975-1977, Institutul de Etnografie 
şi Folclor a iniţiat o campanie de cercetare 
în judeţul Brăila, campanie ce a avut drept 
scop principal culegerea şi publicarea 
folclorului autentic. S-a urmărit zonarea 
etnografică a Brăilei şi prezentarea unor 
elemente de cultură şi civilizaţie 
autentice. 

Primele cercetări  cu caracter 
apl icat iv,  în  scopul  depis tăr i i  ş i 
evidenţierii unui patrimoniu caracteristic 
se datorează regretatului profesor Liviu 
Mihăilescu (1935-1996), muzeograf la 
Muzeul Brăilei. Ca urmare a acestor 
cercetări, s-a descoperit un număr mare de 
obiecte din domeniul  ocupaţi i lor 
tradiţionale. Practicarea pescuitului ca 
ocupaţie principală este ilustrată prin 
monoxilele folosite la transportul pe apă şi 
prin instrumentarul propriu-zis, alcătuit 
din ostii, harpoane, plase de diferite tipuri 
şi capcane. S-au descoperit numeroase 
unelte agricole şi meşteșugăreşti, unice la 
n i v e l u l  p a t r i m o n i u l u i  n a ţ i o n a l . 
Continuitatea păstoritului, şi mai ales a 
păstoritului transhumant, a fost atestată 
prin vechimea unor piese date 1857 sau 
1888. Un loc aparte îl ocupă meşteşugurile 
casnice, reprezentate prin varietatea 
textilelor de interior: scoarţe, ştergare, 
obiecte de port etc. Numărul mare de piese 
achiziţionate sau donate au constituit 
primele colecţii etnografice ale Muzeului 
Brăilei. 

Importanţa ştiinţifică deosebită a 
colecţiilor a determinat deschiderea la 1 
iunie 2006, a primei expoziţii cu caracter 
permanent, în clădirea situată pe strada 
Galaţi, nr. 4 (demolată între anii 1983-
1984). În suprafață de 800 m.p. destinată 
expuner i i ,  s -au  fo los i t  procedee 
muzeotehnice clasice, panouri din 
material lemnos, acoperite cu materiale 
textile. Mărimea şi compartimentarea 
s ă l i l o r  nu  a  pe rmi s  o  expune re 
corespunzătoare a pieselor, mai ales a 
celor de mari dimensiuni. 

În anii următori, numărul colecţiilor 
a crescut ceea ce a impus o regândire a 
tematicii expoziţiei de bază.

La 20 mai 1984, s-a redeschis într-un 
imobil situat în Grădina Publică, o nouă 
expoziţie cu caracter permanent, într-un 
spaţiu expoziţional de 1800 m.p. (din care 
930 m.p. spaţiu pavilionar), cuprinzând 
10 săli de expoziţie, 3 depozite şi un spaţiu 
exterior (curte). Tematica acestei 
expoziţii de bază, avea drept scop, 
prezentarea ocupaţiilor tradiţionale 
specifice zonei Brăilei, a meşteşugurilor 
(inclusiv meşteşugurile casnice) şi 
obiceiurilor. A fost amenajat și o 
miniexpoziție în aer liber, alcătuită dintr-o 
locuinţă şi câteva anexe gospodăreşti. 

În prezent patrimoniul etnografic al 
muzeului cuprinde peste  3.000 de piese, 
s t ruc tura te  pe  co lec ț i i :  ocupaț i i 
tradiționale: agricultura (viticultura, 
pomicultura, legumicultura), pescuitul, 
păstoritul şi creşterea animalelor, 
vânătoarea, apicultura; obiecte de uz 
casnic și gospodăresc, meșteșuguri: 
prelucrarea lemnului, prelucrarea fierului, 
prelucrarea pietrei, meşteşuguri casnice, 
industrii: prelucrarea cânepii; arhitectură 
rurală (fragmente decorative, stâlpi etc.), 
artă populară: țesături de interior, port 
popular, obiecte de podoabă; viață 
spirituală: obiecte de rit, icoane pe lemn şi 
sticlă; obiceiuri legate de viața omului, 
obiceiuri de peste an (calendaristice), 
rituri și ritualuri agrare.  

În absența unui spațiu expozițional 
propriu, activitatea permanentă de 
valorificare a patrimoniului în anul 
precedent s-a materializat în organizarea 
unor expoziții temporare la sediul 

muzeului, colaborarea cu alte muzee și 
instituții în organizarea unor expoziții 
temporare și itinerante, participarea la 
simpozioane și manifestări științifice, 
proiecte și programe educative.

CONSTITUIREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC MUZEAL

Podoabe din patrimoniul  Secţiei de Etnografie și Artă Populară

Gabriela CLOȘCĂ

Gabriela CLOȘCĂ
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Gabriela CLOȘCĂ

Istoria este „o frumoasă poveste” atunci când răsfoim 
paginile cărților. Pentru participanții direcți, ea este altceva: 
incursiuni dureroase în memorie, retrăiri. Chiar dacă au o 
notă de subiectivitate, amintirile oferă o abordare mai 
completă și de ce nu, mai umană a evenimentelor istorice. 

Pornind de la temele noastre de cercetare am căutat 
martori ale unor astfel de evenimente. Am stat de vorbă cu ei. 
Au dat timpul înapoi și ne-au prezentat întâmplări și fapte, 
oameni și locuri desprinse din istorie. Unul dintre aceștia este 
Traian Drafta din Brăila, martor al evenimentelor din 1940. 

Mai întâi, ordinul de evacuare pe care acesta l-a 
păstrat până astăzi. 

ORDIN DE EVACUARE
Ministerul Afacerilor Interne
NR. ad. 1160
Buletin nominal de evacuare
 (cupon pentru transport)
Nr.6
 1. Numele şi prenumele  Drafta Iancu
 2. Etatea 61, Profesiunea agricultor
 3. Domiciliul  Comărăşti, jud. Storojineţ
 4. Persoane ce-l însoțesc Eleonora 47 ani, soţie, Arcadie 18 
ani, fiu, Traian 11 ani, fiu
 5. Cantitatea de bagaje ce-l însoțesc 1500 kg
 6. Locul de evacuare (indescifrabil), Mehedinţi
7. Data când se face evacuarea  la primirea ordinului
 8. Mijloc de transport prin care se evacuează  cu căruţa
 9. Locul de adunare pentru îmbarcare  Primăria ora .

Semnătura şi sigiliul delegatului pentru evacuare
      (indescifrabil)
Semnătura evacuatului  Drafta Iancu

Interviul cu Traian Drafta, refugiat din Bucovina, a 
fost realizat la Brăila, în perioada august - septembrie 2006.

V-aţi născut în Bucovina...
M-am născut într-o comună la şapte kilometri de 

Storojineţ, se numea Slobozia-Comărăşti. Am fost patru fraţi, 
două fete şi doi băieți. Fetele erau mai mari, eu sunt Prâslea. 
O soră la Rădăuți care a devenit profesoară, a fost luată de o 
soră a tatei la Bucureşti. Pe prima fată o chema Aureliana, o 
doua Leocardia. Pe băieţi, Arcadie şi Traian. 

Ne-am răspândit toţi, fratele la Caransebeş, eu la 
Brăila, surorile în Bucovina. 

Despre părinţi şi bunici
Tatăl meu a fost în Canada. La noi în Bucovina, cine 

voia sa se căsătorească, trebuia să aibă casă şi gospodărie. A 
muncit acolo, trimitea dolari. Tot acolo era să moară, s-a 
prăbuşit un mal de pământ peste el. Tata şi-a făcut casă, doi 
cai cu căruţă şi a plecat la Stăneşti, o comună de mai încolo 
să-şi ia nevastă. Şi nevasta a venit cu tot, cu dotă, pentru că, e 
adevărat, camerele erau cam goale. Stăneşti-ul nu e aşa 
departe. Eu mergeam copil fiind, pe jos, la bunici, prin 
pădure. Pe bunicul îl chema Eugen şi pe bunica Apolonia. 
Tata se numea Iancu şi mama Eleonora. Eu am actele lor de 
naştere şi de deces. Voiam să le dau fratelui meu la 
Caransebeş. Nu mai pot să merg acum. 

„Amintiri din copilărie”
Siretul era mai încolo. În vacanţă, ce să facem? 

Făceam baie în Siret. Era nisip fin. Era o apă curată de se 
vedeau pietrele la 5-7 metri. Casa părintească era mare, 
aveam livadă cu mulţi pomi. Păcat, toţi s-au scos şi au arat pe 
acolo. Ce meri erau, ce peri erau! 

Se umbla cu căruţele mari. Tata a adus o căruţă mare 
de prune acasă şi cu femeia şi bărbatul care ne ajutau au luat 
toţi sâmburii. Şi tata avea un cazan mare de aramă. S-a făcut o 
gaură (o groapă), acolo a pus cazanul şi aici era foc şi dincolo 
era fum. Şi încontinuu învârtea. La noi se numea magiun. Şi 
se punea în oale de pământ. 

Pe urmă tata a plecat cu căruţa, de la Cernăuţi mai e 
puţin, se numea Lujeni. Era fabrică de zahăr. Pe vremea aceea 
numai zahăr cubic era, nu era zahăr tos. Şi tata a luat o ladă de 
zahăr pentru casă. A mai luat şi o putină mare de brânză. 

Iarna mergeam doar cu sania. Aveam o sanie, cum să 
vă spun eu, lăcuită. Era frumoasă. Şi înhămam cel mai bun cal 
şi mergeam. La noi erau dealuri şi mă dădeam cu sania pe 
burtă. 

Cutremurul din 1940
La  un moment dat vitele au început să mugească, 

câinii să latre, sa scheaune, aveam trei câini mari, caii să dea 
din copite. Tata a ieşit afară şi am ieşit şi eu cu el şi s-a simţit 
aşa, un vuiet… 

Alte amintiri...
Şi la noi când era ploaie, ca să nu fie cu grindină, 

scotea afară cociorba şi cu lopata şi nu era grindină... ploua 
normal. Şi-am întrebat pe tata de ce e asta? Zice măi, aşa am 
apucat de copil, bunicul tot aşa făcea. Bunicul stătea cu casa 
alături. Să vă povestesc o întâmplare cu bunicul! Bunicul în 
cuptor a pus sămânţă de bostan. S-a făcut frumoasă! Nu știu, 
bunicul era afară, eu am intrat înăuntru, în cuptor şi am 
umplut buzunarele cu seminţe... Bunicul... bunicul - George 
îl chema. Totdeauna îi pomenesc şi pe ei, pe bunici. Pe bunica 
nu am apucat-o. Punea bunicul şi mere pe cuptor... Şi la noi 
acasă aveam cuptor. Mai dormeam pe cuptor, eu frate-meu cu 
soră-mea.... cuptor mare. Ne trezeam când venea mama cu 
laptele proaspăt muls pe care-l ni-l punea în căni şi-l beam aşa 
cald. 

Aveam şi un cazan mare cu apă şi, când era foc, apa se 
încălzea. Şi cu apa aia se spălau vasele... 

Despre şcoală
Am făcut şcoala la Storojineţ. Tata a zis domnule, îl 

dau pe băiat acolo. Ca să intru în clasa I-a dădeam examen de 
admitere. Cu 8 şi nu știu cât am intrat. Cei care aveau 5, 6 nu 
i-au admis. Trebuiau să stea încă un an să se pună la punct.  

Erau profesori nemţi și învăţasem de la ei puţin 
nemţeşte, iar la şcoala făceam aşa: afară de româna şi 
matematică, latină, franceză şi religia. Astea erau de baza din 
clasa I-a. Purtam uniformă. Aşa era uniforma: kaki cu nasturi 
împletiţi şi vara purtam pantofi şi costum. Purtam şi chipiu. 
Era un fel de liceu internat se numea Liceul „Regele 
Ferdinand”. O singură clasă, nu erau clase paralele. Am 
terminat la clasa a I-a, şi clasa a II-a în februarie s-a încheiat. 

Cum a fost plecarea...
Ne-au dat actul cu care să plecăm. Am plecat de Buna 

Vestire. Plângea tata şi mama, ce-am lăsat noi acasă.... Casa 
aranjată cu de toate şi mobile tot. Ce-am luat, un pat. A tăiat 
femeia care o ajuta pe mama 5 găini, le-a fript şi un purcel de 
vreo 50-60 de kg. 

Unii au plecat cu trenul şi alţii cu căruţa. Ni s-a spus: 
plecaţi acum. Dacă nu plecaţi astăzi, mâine sau poimâine vin 
ruşii şi… Ce plângeau tata şi mama… Cum plângeau 
amândoi… am lăsat trei vaci cu lapte, un porc mare, găini nu 
știu câte erau. La căruţă tata a făcut un cadru aşa, nu ştiu cine 
l-a ajutat. Era totul învelit şi nu ne e mai era frig. Atunci era 
zăpadă în martie… Drumul a fost un calvar. Dar la un 
moment dat când mergeam cu căruța ne opreau într-o comună 
oameni şi spuneau poftiţi la masă. Masă caldă cu supă cu 
carne... Mergea întâi tata şi mama, eu rămâneam în căruţă. 
Aveam 14 ani, fratele meu 18. 

Nu m-am mai reîntors niciodată acolo!

Drumul prin România
Am ajuns la Râmnicu-Sărat, am stat puţin acolo... Am 

făcut Paştele acolo. Mama a copt nişte colaci, am luat pâinile 
noastre şi am fost la Înviere. Acolo erau oameni săraci... 

Noi aveam ordin de evacuare în Mehedinţi. Acolo 
mergeam. Dar pe drum ne-au spus nişte oameni că acolo nu 
se poate locui. Am hotărât sa mergem în Banat.

În Ardeal
Pe urmă am trecut în Ardeal, altfel de oameni... Când 

ne-a apucat seara odată, am bătut la porţile alea mari (ei au 
porţi mari), şi a ieşit cineva, am povestit, ştiţi noi suntem 
refugiaţi din Bucovina... Poftiţi! a deschis poarta, am intrat cu 
căruţa. Lăsa-ţi căruţa aicea, caii îi băgam noi în grajd, le dăm 
mâncare, fân, iar dumneavoastră veniţi în casă. În casă să ne 
dea mâncare... noi nu, domule avem, dar au insistat. Ne-au 
spus nu ştiu ce aveţi acolo, noi vă dăm mâncare caldă. Ne-au 
culcat în camera mare. Am stat şi dimineaţa le-am mulţumit, 
ne-au dat iar de mâncare ei... 

În Ardeal, oamenii, să le dea Dumnezeu sănătate… 
Ardelenii sunt oameni dintr-o bucată. Am o mare stimă 
pentru ei.

În Banat
În Banat ne-am dus întâi la sora mea, apoi ne-a dat 

cineva o casă... Un hol, două odăi. 
Şi ăia ne întreabă de ce aţi plecat de-acolo? N-aţi avut 

nimic!!! 
Vin ruşii acolo! Se plângeau - ne-au luat căruţă cu cai 

ne-au luat o juncă, ne-au necinstit nevestele A... de-aia aţi 
plecat dumneavoastră... De ruşi aţi plecat... Dar ce aţi crezut? 
Că am plecat de bună voie? 

Întrebau ruşii Berlin, Berlin…. Berlin? Peste deal!
Nu ne-am simţit bine noi în Banat... Hai căruţa... am 

înhămat caii! Unde mergem? În Bucovina. 

În Bucovina
Din Banat ne-am dus la Slătioara, comuna Râșca. 

Aveam şi o soră la Horodnic, profesoară de română. Acolo 
ne-am stabilit. Cealaltă soră a fost învăţătore la Vadu-
Moldovei, pe lângă Fălticeni. Acolo a murit şi tata, acolo a 

murit şi mama... Era foarte frumos acolo. Ca în poveşti! Mai 
târziu am petrecut acolo un Crăciun de neuitat ...

Aveam gospodărie păzită de câini cu zgardă cu ţepi... 
împotriva lupilor şi mistreţilor. Tata la Slătioara a avut patru 
tauri. Erau aşa de fioroşi dar tata lua întâi doi şi îi ducea la 
Siret să bea apă. Îi aducea şi apoi îi ducea pe ăilalţi doi. 

Tata era un om sfânt...

Studiile - cum le-aţi continuat?
După ce am ajuns în  Banat, am plecat de unde am fost 

noi la Zăbujeni (?), la Bucureşti. M-am urcat în tren şi am 
plecat la Bucureşti. Am coborât şi am întrebat pe un şofer - 
domnule, cum ajung eu la mareşalul Antonescu? Lasă, 
domnule, că te duc eu! Nici un ban n-a vrut să-mi ia! Intru 
acolo, un aghiotant... Ce-i cu tine, măi, băiete? Sunt refugiat 
din Bucovina, tata nu are posibilitatea să mă dea la şcoală. Era 
greu atunci, trebuia să dai alimente, multe alimente... M-a 
lăsat acolo, în sfârşit... doi aghiotanţi. Ultimul a vorbit cu 
mareşalul. I-a spus despre mine aşa ...aşa... Şi mareşalul a zis: 
Ia sa vină românul asta la mine! Când am intrat,  un covor – 
am rămas lângă uşă. Vino încoace, măi! Şi am început să-i 
spun... Apasă pe telefon, vine aghiotantul. Adu-mi-l pe... de 
la ministerul învăţământului! A venit cel de la ministerul 
învățământului... Îi dai ordin gratuit să se ducă la... unde vrei 
să mergi? La Dumbrăveni, la Liceul „Timotei Cipariu”. A 
venit aghiotantul, a mers cu mine la gară, a luat bilet de clasa 
I-a, m-a urcat în tren şi i-a spus şefului de tren: Îl trezeşti, 
înainte de Dumbrăveni, îl dai jos să nu adoarmă copilul. Că 
dacă nu-l dai jos acolo, să nu te mai întorci la Bucureşti! 
Sigur, apoi a stat cu mine de vorbă ca să nu adorm. Când am 
ajuns am întrebat dintr-unul într-altul unde-i Liceul „Timotei 
Cipariu”. De la gară am plecat pe jos. Când am ajuns acolo, 
am intrat la secretariat... La secretariat era şi directorul... 
Directorul spune – am primit ordinul, te duci şi te culci la 
internat. M-am dus la internat, acolo m-au culcat. Pe urmă 
vine unul şi zice hai la masă! La masă, o ciorbă cu carne şi 
felul doi tot cu carne. Mâncare bună.. Era foamete, n-am 
simţit foametea... Iar dimineaţa ceai şi o bucăţică de slănină 
cam aşa... slănină puţin afumată. Destul! Mi-au dat apoi 
uniformă şi mi-au dat şi palton şi bocanci şi pantofi.. 
Începuse demult anul... Trimestrul I aproape era încheiat. 
Băieţii când au simţit că eu sunt refugiat din Bucovina, m-au 
ajutat. Au zis: lasă că-ţi facem noi lucrarea... ți-o facem noi. 
Ardelenii erau oameni cumsecade. Şi profesorii erau ceva... 
ceva de vis domnule... Toţi ardelenii...

Clasa a VI-a am terminat-o şi când să intru în clasa a 
VII-a liceul s-a făcut liceu agricol. Altă conducere.. altceva. 
Ia-ţi bagajele şi du-te acasă...

Liceul l-am terminat la „Bălcescu”, la Brăila. Mult 
mai târziu... Am terminat clasa a VII-a şi a VIII-a. 
Bacalaureatul l-am dat la şapte obiecte: română, matematică, 
fizică, chimie etc. Eu dacă am luat la română 9,80 şi la 
matematică 9,45, n-am mai dat lucrare scrisă. Lucrare scrisă 
dădeau ăia care erau cu 6, cu 7... 

În armată
M-au luat în armată... Ştiţi cum eram? Izmene lungi, 

pantaloni mai scurţi şi nişte sandale romane - cu ţinte, legate 
cu sârmă... Detaşamentul nostru era la Bobocu. Ne ia 10 inşi 
sau 15 inşi să decapăm pământ - la 40 de cm, pe o porţiune de 
câte o pistă...8 km. Dormiţi la noi şi la noi munciţi... a venit 
comandatul şi ne-a zis: ia daţi voi jos hainele astea! Şi ei 
ne-au dat salopete – pantaloni, bluză, şapcă şi bocanci. Am 
lucrat, am lucrat la un moment dat, afară de bătături, a început 
să-mi apară şi sângele... Nu eram obişnuit. Şi i-am spus lui 
perevotcik (translator; n. n., G. C.)  să mă ducă la medic să mă 
vadă. El m-a dus…se uită şi zice: ce-ai pățit? Pe româneşte, 
era bucovineancă... M-a spălat cu apă oxigenată, m-a uns cu 
nişte alifie, treci la infirmerie, zice! Eu am zis că trebuie să 
muncesc acolo, ce fac? Lasă nu ai grijă, fac alţii... Am stat trei 
zile... După trei zile mi-a dat nişte mănuşi care s-au lipit de 
piele şi cu alea am muncit tot timpul.

A fost foarte greu! Foarte greu! Acasă mai făceam eu 
treabă, dar nu muncă dintr-asta. Mergeam cu tata la câmp. 
Tata avea un om care-l ajuta şi mama avea o femeie care-o 
ajuta. 

Tot în armată am intrat la şcoala de normatori, 6 luni. 
Şi după aia ne-au dat diplomă...

Unde aţi lucrat?
M-am încadrat la Bobocu, la DJSMI, iar când am 

trecut la transporturi ne-a preluat calea ferată. Lucram ca 
militari, civili cu militari erau absolut aceleaşi funcţii. S-au 
lucrat Atelierele de vis-a-vis de gară, Ghe. Apostol! aşa se 
numeau. Am ajuns apoi la Galaţi. Cum? Câţiva dintre noi au 
fost luaţi în administraţie şi pe şantier. Nu mai aveam 
program de cazarmă. Mergeam la Buzău cu probleme de 
serviciu. Acolo mi-am cunoscut viitoarea soţie, din Brăila, 
oraş în care m-am stabilit şi unde locuiesc în prezent.

ISTORIA TRĂITĂ. MĂRTURII ALE REFUGIAȚILOR DIN BUCOVINA
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Cu prilejul redeschiderii Centrului 
Cultural Nicăpetre, la 12 noiembrie 
2010, doamna Anca Ghiţescu, 
partenera de viaţă şi legatara 
t e s t a m e n t a r ă  a  s c u l p t o r u l u i 
Nicăpetre, şi-a anunţat în mod public 
intenţia de a aduce în România 
lucrările rămase în atelierul din 
Toronto. În perioada 27 – 29 mai 
2013, doamna Ghiţescu a revenit la 
Brăila pentru a confirma iniţierea 
a c t i v i t ă ţ i l o r  d e  s e l e c t a r e  ş i 
împachetare a sculpturilor. Un an 
mai târziu, lotul era pregătit pentru 
transport, iar la 26 iunie 2014 
containerul cu sculpturi a ajuns la 
Brăila. Este vorba de lucrări de mari 
dimensiuni, cioplite în lemn, portrete 
în gips, realizate cu intenţia de a fi 
t u r n a t e  î n  b r o n z ,  m a t e r i a l e 
documentare, unelte şi obiecte de 
atelier. Şi cu acest prilej îi mulţumim 
doamnei Anca Ghiţescu pentru 
generozitate.

DONAŢIA  ANCA GHIŢESCU

23 ianuarie – „Teme şi motive din 
creaţia lui Nicăpetre”, prelegere 
dedicată aniversării a 78 de ani de la 
naşterea sculptorului. Au participat 
elevii Liceului de artă „Hariclea 
Darclée” din Brăila.

LECȚIA LA MUZEU

7-11 aprilie - Să ştii mai multe, să fii 

mai bun! În  săptămâna activităţilor 

extraşcolare, Centrul Cultural 

Nicăpetre a fost vizitat de sute de 

elevi curioşi să afle povestea vieţii 

sculptorului şi să înţeleagă formele 

plăsmuite de acesta. Un eveniment 

complementar, constând în exerciţii 

de autocunoaştere, a fost creat de 

elevii clasei a VII-a de la Liceul 

Hariclea Darclée, îndrumaţi de 

doamna  p ro fesoa ră  Vi rg in i a 

Sâmpetru.

Galeria Centrului Cultural Nicăpetre 

BRĂILA ȊNSEAMNĂ ACASĂ 
Program de promovare a tinerilor artişti

PSIHOZĂ/METAMORFOZĂ, expoziţie de fotografie/artă digitală mixtă 
semnată de Ana Maria Giorgiana Pavel, 8 februarie/8 martie 17 aprilie /17 mai 
– IMOR(T)ALEZIUNI, expoziţie de sculptură, pictură şi fotografie cu artistul 
vizual Traian Ţamuris, care interoghează procesul creaţiei, jalonând etapele 
realizării portretului Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, amplasat la Apateu 
(Ungaria), şi fotograful Cernica Nistor Dragoş, aka d()do, care meditează 
asupra existenţei, imortalizând secvenţe ale acesteiaSIMETRIE, expoziţie de 
fotografie şi artă digitală mixtă semnată de Alexandru Paraschiv, 20 septembrie/ 
20 octombrie .

ALEXANDRU PARASCHIV / SIMETRIE, expoziţie de fotografie şi artă 
digitală mixtă, Centrul Cultural Nicăpetre, 20 septembrie – 20 octombrie

 În lucrările reunite în expoziţia Simetrie, Alexandru Paraschiv 
simulează, cu mijloace digitale, structuri aleamorfe şi efecte de pareidolia. 
Procedeul, de veche tradiţie în istoria reprezentării şi supus aici numai unui 
aggiornamento tehnologic, scontează, ca de fiecare dată în astfel de cazuri, pe 
labilitatea percepţiei vizuale şi pe tot acel amalgam de proiecţie şi descoperire 
care antrenează ceea ce s-a numit „contribuţia privitorului”. 

Dar fără ca acest aspect ludic, de renghi jucat privirii, să fie în vreun fel 
diminuat, acelaşi procedeu devine, la Alexandru Paraschiv, pretextul pentru a 
tatona şi un alt fel de problematică. „Descoperite” sub cele mai anodine 
aparenţe, chipurile şi siluetele antropomorfe/teratomorfe surprinse în fotografii 
exprimă intuiţia unei prezenţe numinoase – am zice „totemice” – dincolo de 
vălul imediat perceptibil al realităţii, precum şi intuiţia, vag neliniştitoare, a 
unui „joc secund” vegheat sau orchestrat de o intenţionalitate alta decât cea 
omenească.

Deşi fotografiază cu consecvenţă de mai bine de un deceniu, Alexandru 
Paraschiv (n. 1979, Brăila) se află la prima expoziţie personală. Pasiunea sa 
pentru tehnicile fotografice l-a determinat să se intereseze atât de calităţile 
vintage ale fotografiei clasice, cât şi de posibilităţile de interpretare oferite de 
instrumentele digitale. Până în prezent, activitatea sa în domeniu cuprinde, pe 
lângă un portofoliu foarte variat, o participare, în 2009, la Expoziţia 
Internaţională de Lomografie „Lomo Sapiens”, organizată la Galeria 
Municipală din Harkov, Ucraina, şi un dosar publicat în numărul 2 al revistei de 
artă contemporană Formaje, în 2010. În 2012, a fost inclus în albumul Plastic 
Cameras: Lo-fi Photography in the Digital Age, alcătuit de Chris Gatcum şi 
publicat de prestigioasa editură Ammonite Press.

Evenimentul s-a bucurat de participarea lui DJ Electroclown (Adrian 
Tudoran Cimpoeşu), care a mixat muzică pentru cei prezenţi la vernisaj. 
Concepţia grafică a afişului şi a semnalelor publicitare aparţine Cristianei 
Costin.

Alina-Ruxandra MIRCEA

VACANŢA LA MUZEU – atelier de 
creativitate coordonat de Mariana 
Bogdan, artist vizual. În cadrul 
proiectului au fost organizate două 
expoziţii, la Galeria Gheorghe 
Naum (4 – 31 octombrie) şi la 
Centrul Cultural Nicăpetre (Parada 
Brăduţilor – 23 decembrie).

VENIŢI LA MUZEU! ADUCEŢI 
COPIII CU DUMNEAVOASTRĂ! 
- atelier de muzică şi mişcare pentru 
copii instituţionalizaţi, coordonat de 
Cornelia Buzoianu, asistent social. 
Proiectul s-a finalizat la 23 august, 
cu o serbare în aer liber, dedicată 
aniversării muzeului.

PROGRAME DE VACANŢĂ, 1 iulie – 31 august

18 ianuarie. Întâlnire cu doamna 
Maria Cogălniceanu, membră a 
Uniunii Scriitorilor din România, 
încărcată de emoţia revederii cu foştii 
elevi şi de nostalgia amintirii celor 
care i-au fost „îndrumători de 
conştiinţă”: Constantin Noica, 
Nicolae Steinhardt, Edmond Nicolau, 
Anton Dumitriu. O întâlnire cu poezia 
Mariei Cogălniceanu, atât de sensibil 
interpretată de actorul Alexandru 
Marin, într-un recital regizat de 
Septimiu Stoica. 

Bucuriile mele cresc din suferinţă

24 august. Eveniment iniţiat de 
studenţii Alexandru Onea (University 
of Manchester) şi Alexandru Radu 
( U n i v e r s i t y  o f  A b e r d e e n )  î n 
parteneriat cu Centrul Cultural 
Nicăpetre.  Zeci de tineri, organizaţi 
în echipe, au luat cu asalt străzile 
o r a ş u l u i  v e c h i  î n  c ă u t a r e a 
monumentelor istorice care dau 
identitate oraşului. Pentru 3 ore, 
străzile pustii au fost animate de 
participanţii la concursul de orientare 
turistică urbană. Traseul a avut un 
grad de dificultate mediu, iar probele 
a u  f o s t  p e  m ă s u r a  i s t e ţ i m i i 
participanţilor care au avut şansa de a 
cunoaşte, într-un mod interactiv şi 
distractiv, povestea ascunsă între 
zidurile vechilor case. 
31 august – festivitatea de premiere a 
concursului „Redescoperă Brăila”, 
organizat de tineri, pentru tinerii care 
vor să ştie mai multe despre oraşul lor. 

Redescoperă Brăila

10 august – lansarea oficială a 

programului „Junior Development 

Labs”, iniţiat de studenţii Alexandru 

Onea şi Alexandru Radu. Întâlnirea a 

debutat cu o incursiune în Brăila de 

a l t ă d a t ă ,  c â n d  o r a ş u l  o f e r e a 

locui tor i lor  săi  o  mulţ ime de 

oportunităţi de afaceri, iar pentru 

exemplificare a fost prezentat cazul 

familiei Embiricos. Introducerea în 

atmosfera reuniunii s-a încheiat cu 

prezentarea unui destin de mare 

creator, brăilean de origine, sculptorul 

Nicăpetre.
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ANTON PERUSSI 
Din colecţia Academicianului Virgil 
Cândea, în colecţia Muzeului Brăilei

O selecţie de 20 de gravuri, semnate 
de renumitul grafician Anton Perussi, 
au intrat recent în patrimoniul 
Muzeului Brăilei. Acestea, împreună 
cu alte 4 lucrări, de Marcel Chirnoagă 
şi Magdalena Rădulescu, ne-au fost 
donate de doamna Ioana Feodorov, în 
numele Asociaţiei „Sanda şi Virgil 
Cândea”. Toate piesele provin din 
colecţia Academicianului Virgil 
Cândea. 
Mulţumim doamnei Ioana Feodorov 
pentru onoarea de a ne fi încredinţat 
spre păstrare aceste valori, puternic 
amprentate de amintirea părinţilor 
săi.

Anton Perussi a fost în deceniile 7 şi 8 
ale secolului trecut, unul dintre cei 
mai renumiţi gravori din România. S-
a născut la Bucureşti, la 13 septembrie 
1936, unde a urmat şi cursurile Secţiei 
Artă Monumentală a Institutului de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, 
promoţia 1956-1962, avându-i 
profesori pe Ştefan Constantinescu şi 
Paul Miracovici. A debutat în anul 
1963, la Salonul de Desen şi Gravură, 
iar în anul 1965 a fost primit în 
Uniunea Artiştilor Plastici, Secţia 
Grafică. 
Este autorul mai multor expoziţii 
personale, deschise în galerii de artă 
din capitală, între anii 1968 şi 1977. În 
aceeaşi perioadă, lucrări ale sale au 
fost integrate în tematica expoziţiilor 
de grafică românească, itinerate în 
oraşe din Europa şi America de Sud, 
iar altele au fost selecţionate pentru a 
participa la marile evenimente 
internaţionale din Europa, dedicate 
gravurii contemporane. 
În paralel a fost ilustratorul mai 
multor volume, dintre care: Dragoş 
Vicol - Buchet în august, Editura 
Tine re tu lu i , 1965  ( i l u s t r a ţ i i ) ; 
Monastirea Argeşului / legende 
populare şi Anca Balaci - Pygmalion / 
poves t i r i  mi to logice ,  Edi tura 
Tinere tu lu i ,  1969 (coper tă  ş i 
ilustraţii); A. I. Zăinescu - În zale albe, 
Editura Eminescu, 1971 (coperta); 
Nici un om nu este o insulă... / nuvele 
neozeelandeze / traducător Elena 
Herovanu, Editura Univers, 1972 
(coperta); Alexandru Mitru - Poveşti 
cu tâlc, Editura Ion Creangă, 1972 
(copertă şi ilustraţii); Monica Aslan - 
Poveşti le visului ,  Editura Ion 
Creangă, 1977 (coperta); Alexandru 

Mitru - Das Goldene Hähnchen 
(Kinderbuch), traducător Hedi 
Hauser, Editura Ion Creangă, 1975, 
1980 (copertă şi ilustraţii).
În România, Anton Perussi a realizat 
şi lucrări de artă monumentală, din 
ceramică, la Aeroportul Internaţional 
Otopeni,  Primăria Târgovişte, 
Institutul de cercetări pomicole 
Voineşti.
Familia Perussi (este căsătorit cu 
graficiana Emilia Boboia) a părăsit 
România în anul 1977. În prezent 
trăieşte în SUA. A avut mai multe 
expoziţii în oraşele Portland, St. 
Benedict, Lake Oswego (Oregon). 
Lucrările din donaţie datează din 
perioada 1965 - 1968, când, în mod 
programat, artiştii români s-au 
orientat spre explorarea teritoriului 
tradiţiei populare şi culte, pentru a 
găsi aici  resurse de înnoire a 
limbajului plastic. Martori ai acelei 
perioade, de căutări, sunt xilogavurile 
realizate în anul 1965, ilustraţii la 
baladele: Fata şi cucul, Iancu Jianu, 
Meşterul Manole, Chira Chiralina, 
Gruia lui Novac precum şi acelea din 
anul 1968, inspirate din Pildele lui 
Esop .  Fiecare imagine grafică 
sublimează robusteţea formelor, pune 
în valoare claritatea alcătuirii lor, 
transformând în semn mesajul 
naraţiunii pe care o ilustrează. 
Domnul Anton Perussi ne-a scris 
despre un strămoş, italian din 
Muntenegru (Kotor), pe numele său 
Angelo Perussih, care a imigrat pe la 
1870 în România. Primul născut 
dintre cei 7 copii ai săi, Emilio, s-a 
stabilit în Brăila, angajându-se în 
diferite activităţi comerciale din port 
(comisionar,  agenţie maritimă 
internaţională - NAUTILUS) având 
biroul într-un spaţiu închiriat, de pe 
strada Împăratul Traian (în perioada 
interbelică biroul său se afla chiar în 
Palatul Generala), iar reşedinţa, pe 
strada Şcoalei Publice (Şcolilor). 

***

Aducem mulţumiri domnului Mihai 
Sorin Rădulescu, apreciat istoric şi 
genealogist, care ne-a donat 6 piese, 
pictură şi grafică, semnate de Aurel 
Va s i l e s c u ,  a r h .  R o d i c a  Z o e 
C o n s t a n t i n e s c u  P o p o v i c i 
(strănepoata de frate a lui Nicolae 
Bălcescu, fiica  astronomului acad. 
C o n s t a n t i n  P o p o v i c i ) ,  J a n a 

Cernătescu şi Magdalena Rădulescu.
Semnalăm importanţa pentru colecţia 
noastră a celor două portrete: Portret 
de fetiţă, Gina Marineanu şi Portret de 
băiat,  Mihai Sorin Rădulescu, 
semnate Aurel Vasilescu (1906-
1986), un pictor care a adus până în 
contemporaneitate valorile generaţiei 
interbelice: „formaţia profesională, 
r i g o a r e a  m o r a l ă ,  i n s t i n c t u l 
demnită ţ i i”(România  l i terară , 
1/10/2015, p. 1-3). Aurel Vasilescu a 
fost coleg cu Gheorghe Naum (1907-
1968) la Şcoala de Arte Frumoase din 
Bucureşti.

VIORICA VELESCU ILIE 
(1924 - 2007)

În martie s-au împlinit 90 de ani de la 
naşterea Vioricăi Velescu, născută la 
Brăila, fiica Elisei şi a lui Arghir 
Velescu, ofiţer în marina comercială. 
Când fetiţa avea doar 4 ani, mama 
divorţează şi se recăsătoreşte cu 
avocatul Radu S. Campiniu. 
După absolvirea, în anul 1943, a 
Liceului de fete din oraşul natal, 
îndrumată de sculptorul Oscar Han, 
prieten al familiei, Viorica Velescu a 
urmat cursurile secţiei de Pictură 
Monumentală de la Institutul de Arte 
P l a s t i c e  N i c o l a e  G r i g o re s c u 
Bucureşti, între anii 1949-1956.
Până în anul 1977, când a părăsit 
România pentru a se stabili, mai întâi, 
în Elveţia (Geneva), apoi în Canada 
(Montreal), Viorica Velescu a avut 7 
expoziţii personale în capitală, iar 
lucrările ei au fost selecţionate pentru 
a participa la expoziţii de artă 
românească itinerate în Italia, 
Germania, Elveția, Portugalia, 
Canada, Japonia etc.
În ţările unde a ales să trăiască a 
continuat să lucreze cu înverşunare, 
deschizând mai multe expoziţii în 
fiecare an. În 1983 a obținut o 
mențiune din partea Centrului 
Cultural Constantin Brâncuși din 
Montreal și o bursă de studii la 
Universitatea din Montreal.
Ionel Jianu scria despre Viorica 
Velescu: „Opera Vioricăi Velescu ni 
se prezintă ca o serie de experiențe 
interesante ale unui spirit elevat, avid 
de noutate, sedus de libertate, în 
căutarea propriului său drum în 
domeniul creației artistice”.
Prin bunăvoinţa cumnatului artistei, 
domnul Romeo Hagiac, în colecţia 
noastră au intrat 18 tablouri, peisaje şi 
compoziţii din perioada tinereţii, la 
care s-a adăugat un portret de femeie, 
donat de domnul Mircea Barzuca, 
aflate în expunere permanentă în sala 
care poartă numele Viorica Velescu. 

DONAȚII ȘI DONATORI

La 14 iunie 2010 pe www.certitudinea.ro  a 
fost publicat articolul „INEDIT. Eminescu, 
Veronica Micle, Caragiale şi Vlahuţă în 
mijlocul unui grup de actori”, semnat de Dan 
Toma Dulciu, care face referire la „un 
document excepţional” din anul 1888, 
fotografia unui grup de actori printre care s-ar 
afla personalităţile enumerate în titlu, dar şi 
altele: Aristizza Romanescu, Iancu Brezeanu. 
În urma unei analize minuţioase autorul 
ajunge la concluzia că fotografia este făcută la 
„Bucureşti, în zona Pieţii Unirii, pe malul 
Dâmboviţei, post 1884”, iar în fundal este 
Hanul lui Manuc/Hotelul Dacia şi Biserica 
Sfântul Ioan (în dreapta). 
Toate celelalte detalii descoperite în imagine 
(firma Dumitru Ionescu de pe frontispiciul 
clădirii, inscripţia „Artă Muncă” de pe steagul 
vizibil în extrema dreaptă, cocardele purtate 
de unele personaje, parapetul din faţă) sunt 
constrânse să argumenteze participarea 
actorilor la o întrunire cu caracter sindical în 
sala de la Hotelul Dacia. 
Cât despre identificarea unora dintre 
personaje, lucrurile ar sta cam aşa: ucenicul 
tipograf Nicolae Teodorescu, din Bucureşti, ar 
fi primit fotografia de la Nicolae Soreanu, 
actor al Teatrului Naţional, care i-ar fi 
dezvăluit şi aceste nume: Vlahuţă (cu steagul 
alb), Mihai Eminescu şi Veronica Micle 
(rândul al doilea, din extremitatea dreaptă spre 
centru), iar Caragiale în primul rând (stânga). 
Din anul 2010, fotografia circulă pe Internet, 
fiind distribuită mai ales în preajma zilelor15 
ianuarie/15 iunie pe site-uri, bloguri, facebook 
( r e t e a u a l i t e r a r a . n i n g . c o m ; 
BucureştiiVechi.şi.Noi.ro). Ea ilustrează şi 
interviul realizat de Maria Dobrescu: Dialog 
cu filologul Dan Toma Dulciu: Mihai 
Eminescu, niciodată cunoscut îndeajuns, din 
Ziarul Lumina,15 ianuarie 2011, unde, într-o 
formă sintetică, se susţine cam acelaşi lucru: 
1887 (!),  Eminescu, Veronica Micle, 
Bucureşti, în faţa Hanului lui Manuc.

Adevărul este că povestea brodată pe 
marginea acestei fotografii este prea frumoasă 
ca să fie şi adevărată. Şi ea a fost imediat 
deconstruită de Cristina Cojocaru, brăileancă, 
istoric de artă, doctorand la Universitatea 
N a ţ i o n a l ă  d e  A r t e  d i n  B u c u r e ş t i 
(BucureştiiVechi.şi.Noi,16.02.2011) şi de 
Doina Popescu (certitudinea.ro, 04.04.2011) 
care, prin comentarii explicative, au solicitat 
repunerea adevărului în drepturi: locul în care 
a fost făcută fotografia este Piaţa Sfinţii 
Arhangheli (Piaţa Traian) din Brăila, având în 
fundal Palatul Dumitru Ionescu (Teatrul 
„Maria Filotti”) şi Casa Constantin Mihailidis 
(Centrul de Creaţie cu Galeria de artă la 
parter). 
Dar nu, nimic nu a fost îndreptat după cum 
rezultă din revista „Literatura şi arta”, 12 
septembrie 2013, p. 4, unde apare articolul lui 
Dan Toma Dulciu: Inedit. Eminescu, Veronica 
Micle, Caragiale şi Vlahuţă în mijlocul unui 
grup de actori (catalog .bnrm.md) şi din 
multiplele distribuiri ale fotografiei, însoţită 
de aceeaşi legendă.

Cadrul fotografiei fiind simplu de identificat 
de orice cunoscător al centrului vechi (Brăila, 
Piaţa Traian) completăm informaţiile despre 
aceasta, precizând că datează din anul 1908 şi 
a fost făcută cu ocazia vizitei Cercului Artă şi 
Muncă din Bucureşti, în oraşul nostru (aşa se 
explică existenţa steagului inscripţionat şi a 
cocardelor).  După cum scrie şi la gazetă: „În 
urma frumoasei amintiri ce a lăsat în orașul 
nostru Cercul Artă și Muncă din București, 
care a vizitat zilele acestea Brăila, comitetul de 
redacție al Tribunei meseriașului a hotărât să 
înființeze un astfel de cerc și la Brăila cu 
aceeași denumire” (24 august 1908).

UNDE ESTE EMINESCU?
Despre mistificarea unei fotografii 

Maria STOICA



ARTĂ

Alina-Ruxandra MIRCEA

T R E I  L U C R U R I  D E  Ş T I U T 
D E S P R E  P I C T U R A 
R O M Â N E A S C Ă  M O D E R N Ă 
(1863–1945). 
 Prelegerea şi-a propus să 
fixeze trei mari repere tematice pe 
„ h a r t a ” ,  a t â t  d e  c o m p l e x ă ,  a 
modernităţii artistice româneşti. Au fost 
discutate (1) rolul determinant pe care 
modelele franceze l-au jucat în 
eforturile succesive de constituire a 
unui limbaj formal modern, (2) felurile 
în care tradiţia a fost interpretată şi 
(re)inventată în încercarea de a defini 
chipul esenţial şi durabil al picturii 
româneşti, precum şi (3) variantele 
autohtone ale nostalgiei moderniste 
pentru exotic, stihial şi alteritate. 

Bene f i c i ind  de  un  boga t 
material ilustrativ, prelegerea din 22 
februarie a căutat să ofere o privire de 
ansamblu  asupra  p r inc ipa le lor 
preocupări, ambiţii, complexe care au 
modelat destinul picturii româneşti din 
momentul în care Nicolae Grigorescu 
părăseşte atelierul Şcolii de Arte 
Frumoase din Paris pentru a lucra în aer 
liber şi până în preziua instalării 
Realismului Socialist.

 
CĂUTĂTORUL. INTRODUCERE 
Î N  O P E R A  L U I  I O N 
THEODORESCU-SION
 Neobişnuita varietate a operei 
lui Ion Theodorescu-Sion (născut la 
Ianca, în 1882) a făcut ca, până astăzi, 
numele lui să fie asociat cu un model de 
inconstanţă iar exemplul său, cu 
stereotipul artistului impulsiv şi 
capricios. Chiar dacă aceste judecăţi 
sunt în bună măsură îndreptăţite, 
frecventa lor repetare riscă să oblitereze 

un adevăr nu mai puţin semnificativ – 
acela că, în ciuda inconsecvenţelor, a 
deselor şi abruptelor schimbări de stil, 
Theodorescu-Sion a fost un cercetător 
autentic, cu desăvârşire dedicat 
problemelor picturii, pe care a înţeles-o 
atât ca meşteşug ce trebuie cunoscut în 
toate posibilităţile sale de expresie, cât 
şi ca mijloc de revelare a realităţii 
ultime a lucrurilor.

Structurată tematic, prelegerea 
din 29 martie şi-a propus să reviziteze, 
cu un ochi proaspăt, momentele 
esenţiale ale biografiei sale artistice. Au 
fost discutate: sursele tematice şi 
stilistice care i-au marcat viziunea într-
un moment sau altul, contribuţia sa la 
proiectul configurării unei „arte 
naţionale” proiect în care talentul său  (
proteic a părut că şi-a găsit, pentru o 
vreme, căminul spiritual), precum şi 
a c e l e  p a r t i c u l a r i t ă ţ i  a l e 
temperamentului său artistic care îl 
ind iv idua l izează  în t re  p ic to r i i 
generaţiei interbelice.

 
MEDIILE PICTORULUI. SCURTĂ 
PRIVIRE ASUPRA TEHNICII, 
TEMELOR ŞI AMBIANŢEI LUI 
GHEORGHE NAUM 
 Pentru cei care îi cunosc 
opera, Gheorghe Naum (1907–1968) 
rămâne, înainte de toate, cel mai aplicat 
monograf al meleagurilor brăilene. 
Puţini pictori au fost atât de investiţi în 
explorarea propriilor împrejurimi, a 
peisajului local cu particularităţile sale 
geografice, economice şi sociale, cu 
poezia, dar şi cu limitele sale intrinseci. 
Dacă este adevărat, după cum se spune, 
că „geografia este destin”, este sigur că 
Dunărea, portul şi docurile, Balta, 
Brăiliţa şi Comorofca au fost destinul 
artistic al lui Gheorghe Naum. Mai mult 
decât pentru alţii, mediul, pe care l-a 
părăsit rareori şi din întâlnirea cu care 
şi-a extras, aproape de fiecare dată, 
subiectele, a rămas esenţial pentru acest 
pictor care s-a încăpăţânat să facă 
performanţă cu datele unui loc aflat la 
periferia circuitului artistic naţional.

Prelegerea din 26 aprilie şi-a 
propus să reexamineze creaţia lui 
Gheorghe Naum având drept fir 
călăuzitor noţiunea de „mediu”, în cele 

trei accepţiuni ale sale: de procedeu al 
picturii, de ambianţă locală, de context 
artistic şi cultural mai amplu. Fiecare 
dintre aceste accepţiuni deschide câte 
un culoar de investigaţie la capătul 
căruia aşteaptă rezultate ce ar putea să 
surprindă, anume: valenţele universale 
ale unui pictor, în aparenţă, atât de 
parohial.
 

CERAMICĂ ŞI PORŢELAN DIN 
DONAŢIA PAUL BĂLCĂNESCU 
(C. 1830–1940)
 Parte a unui ansamblu mai 
vast, ce numără nu mai puţin de 987 de 
obiecte, colecţia de ceramică şi porţelan 
donată de Paul Bălcănescu şi aflată, din 
1965, în patrimoniul Secţiei de Artă a 
Muzeului Brăilei conţine 29 de piese de 
artă decorativă şi aplicată europeană şi 
extrem-orientală databile în intervalul 
de timp cuprins, cu aproximaţie, între 
1830 şi 1940. Chiar dacă relativ 
restrânsă numeric, colecţia este 
îndeajuns de variată şi de reprezentativă 
pentru a permite o privire cuprinzătoare 
asupra principalelor căi de schimb 
comercial, stilistic şi cultural care au 
modelat gusturile, imaginaţia şi 
interesele societăţii apusene de-a 
lungul secolului al XIX-lea şi în 
primele decenii ale celui de-al XX-lea.

Convins de valoarea estetică şi 
documentară a pieselor din colecţia sa, 
Paul Bălcănescu şi-a exprimat, la un 
moment dat, speranţa că acestea vor 
prilejui şi pe mai departe „o lecţie 
practică de istorie şi artă aplicată, 
cercetată cu interes şi multă plăcere”. 
La aproape o jumătate de veac de la 
constituirea actului de donaţie, 
prelegerea din 28 iunie a venit să 
răspundă, o dată mai mult, intenţiei 
generoase a colecţionarului.

Paul Bălcănescu s-a născut la 
Brăila, în 1910. După absolvirea, în 
1928, a Liceului „Nicolae Bălcescu”, a 
urmat cursurile Facultăţii de Farmacie 
din cadrul Universităţii Bucureşti, pe 
care a absolvit-o în 1935. A profesat 
apoi în oraşul natal, la Farmacia Pantell, 
la Drogheria Popescu, la Spitalul nr. 1 
şi, în ultimii ani de viaţă, la Spitalul 
T.B.C. Pasionat încă din studenţie de 
istorie şi arheologie, apoi şi de obiecte 

de artă, Paul Bălcănescu a reuşit, în 
timp şi cu preţul multor eforturi 
materiale, să asambleze o colecţie din 
ce în ce mai numeroasă şi mai diversă 
de antichităţi şi artă decorativă şi 
aplicată. Numele său, asociat astăzi 
celei mai ample şi mai semnificative 
colecţii de acest fel constituite la Brăila, 
rămâne unul de referinţă pentru istoria 
culturală locală.

I C O A N E  P E  S T I C L Ă  D I N 
C O L E C Ţ I A  E M I L I A 
DUMITRESCU
 Prelegerea din 26 iulie s-a 
concentrat asupra unui segment mic, 
dar deosebit de valoros, din donaţia 
făcută de Emilia Dumitrescu Primăriei 
oraşului Brăila în anul 2000. Colecţia 
de icoane pe sticlă a fost constituită, cel 
mai probabil, între 1961 şi 1967, în 
timpul călătoriilor de documentare 
întreprinse de artistă în Maramureş, şi 
cuprinde 13 piese. Dintre acestea, una 
aparţine centrului de pictură pe sticlă 
din Sandl, Austria Superioară, celelalte 
p r o v e n i n d  d i n  a t e l i e r e  n o r d -
transilvănene aflate în zona de iradiere 
a vestitului centru de la Nicula. Cu 
excepţia unei replici databile în anii '60 
ai secolului trecut, toate icoanele 
aparţin celei de-a doua jumătăţi a 
secolului al XIX-lea.

Achiziţionate în primul rând 
pentru frumuseţea lor, icoanele pe sticlă 
din colecţia „Emilia Dumitrescu” nu 
sunt doar piese de o certă valoare 
artistică, ci şi bogate surse de informaţie 
privind istoria culturală, socială şi 
r e l i g i o a s ă  a  s p a ţ i u l u i  c a t o l i c 
germanofon şi a celui transilvănean 
între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.

Alături de expoziţia Note de 
drum din Vrancea şi Maramureş, pe 
care a completat-o, prelegerea şi-a 
propus să contureze o imagine mai 
cuprinzătoare despre dimensiunea, 
diversitatea şi semnificaţia darului pe 
care Emilia Dumitrescu a înţeles să-l 
ofere oraşului său natal.

PRELEGERILE „AER. APĂ. ARTĂ.”

Trei lucruri de ştiut despre arta românească modernă (1863–1945), 22 februarie  Căutătorul. Introducere în opera lui Ion Theodorescu-Sion, 29 
martie Mediile pictorului. Scurtă privire asupra tehnicilor, temelor şi ambianţei lui Gheorghe Naum, 26 aprilie Ceramică şi porţelan din donaţia 
Paul Bălcănescu (c. 1830–1940), 28 iunie Icoane pe sticlă din Colecţia Emilia Dumitrescu, 26 iulie
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Expoziţiile anului 2014

Atelier A120 – expoziţie de pictură cu lucrări ale studenţilor Facultăţii de Arte a Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi (18 ianuarie – 28 februarie) Anuala de 

Arhitectură organizată de Filiala teritorială „Dunărea de Jos” a Ordinului Arhitecţilor din România (6 – 18 martie) Gheorghe Mosorescu - Expoziţia de pictură 

„Dincolo” (20 martie – 30 aprilie). Clujul – oraşul comoară, expoziţie itinerantă cu lucrări realizate de cursanţii Şcolii Populare de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-

Napoca (2 - 26 mai) Hugo Mărăcineanu – Expoziţie de grafică inspirată de versurile lui Mihai Eminescu (29 mai – 20 iunie) Visul în culori al unor copii maturi – 

expoziţie cu lucrări realizate de elevi în cadrul cercului de desen, coordonat de prof. Alexandru Gurgu (22 iunie – 22 iulie) Emilia Dumitrescu - Note de drum din 

Vrancea şi Maramureş, expoziţie de grafică (26 iulie – 31 august) Crenguţa Corina Macarie - Expoziţie de pictură (10 septembrie – 2 octombrie) Vacanţa la muzeu 

– expoziţie cu lucrări realizate de copiii care au frecventat atelierul de creaţie coordonat de Mariana Bogdan, artist vizual (4 – 30 octombrie) Artă grafică finlandeză – 

Expoziţia Asociaţiei Graficienilor din Turku (4 noiembrie – 4 decembrie) Expoziţie-tandem de pictură şi grafică satirică: Florian Doru Crihană / Victor Chiriloaie-

Chiril (13 decembrie – 13 ianuarie)

 G h e o rg h e  M o s o re s c u , 
„Dincolo”, Galeria „Gheorghe 
N a u m ”  a  M u z e u l u i  B r ă i l e i , 
martie–aprilie 2014; 
Galeria Europe, Braşov, august 2014. 

Construite, cel mai adesea, 
după modelul paradoxului, tablourile 
din Dincolo exploatează tensiunea 
dintre efectul iluzionist şi re-
a f i r m a r e a ,  t o t  p r i n  m i j l o a c e 
iluzioniste, a bidimensionalităţii 
inconturnabile a pânzei pictate. 
Tentantă e, în faţa jocului de planuri 
pus în operă aici, invocarea unei 
translări ,  mutatis  mutandis ,  a 
procedeelor scenografice în pictura 
de şevalet (D-l Mosorescu este de 
profesie scenograf), dar această 
conexiune nu este singura posibilă. Se 
simt, totodată, reminiscenţe ale 
pasiunii artistului pentru miniatură – 
micile delicii vizuale cu care sunt 
presărate imaginile (capetele răsucite 
ale unei sfori deşirate, o gărgăriţă 
escaladând o sfoară etc.) de aici vin –, 
precum şi ecouri ale interesului său 
pentru pictura de peisaj (îndeosebi de 
p e i s a j  a c v a t i c ,  d u n ă r e a n ) . 
Continuitatea dintre cele două teme, a 
peisajului şi a paradoxului vizual, e 
evidentă, nu doar prin prezenţa în 
expoziţie a două margini de ape 
„clasice”, ci şi prin aceea că tablourile 
„decupate” iluzionist împrumută, 
aproape de fiecare dată, „trama” 
compoziţională a celor din urmă.

Nu întâmplător,  cezura 
neagră (a „culiselor”) este implicit 
identificată cu apa. Faptul că 
îndeplinesc un rol identic în cadrul 
imaginii în pânze ca Dincolo de apă, 
Ihtion şi Levitaţie le pune într-o 
situaţie de analogie. Şi „negrul 
culiselor” şi apa definesc, aici, o zonă 
de nediferenţiere originară, un fel de 
substanţă în care adastă, în stare 
latentă, configuraţii/fiinţe viitoare. 

Aşa se face că decupajul e 
rareori fortuit. În seria Ihtion, în 
Odihnă, în Levitaţie şi în Cândva, 
după ziua a şasea, el dezvăluie la 
rându-i o formă, aduce la rându-i un 
plus de sens în imagine, obligând, din 
nou, la o focalizare alternativă a 

atenţiei. Paradoxul e încă o dată 
prezent în aceea că adevărata 
„informaţie” (i.e., zona de densitate 
figurativă) din tablou este tocmai ceea 
ce „l ipseşte” de pe „aversul” 
tabloului: ceea ce este omis (decupat, 
înlăturat), ca peştii în Ihtion şi Dansul 
sau torsul de femeie din Odihnă, ori 
ceea  ce  es te  abia  lăsa t  să  se 
întrezărească prin cortina-prelată, ca 
în Lumi, Balcic sau Urme. În cazurile 
din urmă, imaginea acoperă, învăluie 
ceva, îl ascunde privirii noastre, nu îl 
descoperă. Oricare ar fi punctul de 
interes al imaginii, el se află dincolo 
(„dincolo”) de ceea ce ne este permis 
să vedem. Funcţionând contrar 
menir i i  e i  de  bază ,  imaginea 
operează, de fapt, o cenzură: nu face 
ceva vizibil, ci face ceva invizibil, 
ocultându-l ,  trunchiindu-l  sau 
denaturându-l.

Cu asta atingem ceea ce s-ar 
putea numi zona de problematizare 
din Dincolo, căci a compara, şi încă 
foarte explicit, pânza pictată cu pânza 
prelatelor care acoperă platformele 
autocamioanelor transportatoare de 
mărfuri, altfel spus de conţinuturi 
destinate consumului, antrenează o 
notă (auto)critică nu lipsită de o miză 
importantă astăzi, în plină orgie a 
consumului de imagini, şi care ar fi 
pu tu t  f i  punctu l  nevra lg ic  a l 
expoziţiei. Spun „ar fi putut fi”, 
pentru că ideea de „des-vrăjire” a 
picturii pe care această apropiere o 
induce – căci ce poate fi mai banal, 
mai vulgar comercial, mai „des-
amăgitor” decât o prelată publicitară 
însăilată cu sfoară – e repede 
dezamorsată de calofilia subiacentă 
întregii întreprinderi. Lucrul în sine 
nu trebuie să mire: calofilia, tendinţa 
de a privi pictura (arta) ca pe o 
a c t i v i t a t e  î n a l t - i n t e l e c t u a l ă , 
dimpreună cu tentaţia subtilităţii, a 
„jocului secund, mai pur”, constituie, 
poate, nota cea mai caracteristică a 
generaţiei D-lui Mosorescu. Titlul 
î n s u ş i ,  s i b i l i n i c u l  D i n c o l o , 
descurajează prin adresa sa vag 
metafizică orice tonalitate mai gravă 
sau luare de poziţie mai vehementă. 
D-l Mosorescu se arată mai degrabă 

încântat de ceea ce poate să facă 
p i c t u r a ,  d e  s c h e p s i s u l ,  d e 
ambivalenţele şi de clenciurile ei 
savante („lecturi multi-etajate” etc.), 
decât gata să facă un denunţ. Ca într-
un soi de aplicare la pictură a 
paradoxului lui Russell, Dincolo e un 
fel de a spune că ea, pictura, poate 
cupr inde  s imul tan  rea l i t a tea , 
„realitatea” şi, cu o ultimă piruetă, se 
poate cuprinde şi pe sine însăşi.  

Întrevăd aici o asemănare cu 
opera târzie a lui Ion Dumitriu, 
asemănare nu atât stilistică (deşi 
pictura D-lui Mosorescu, exersată, 
minuţioasă şi făcută cu respect pentru 
meşteşug, este redevabilă aceluiaşi 
tip de modernism moderat, dominant 
în pictura noastră la cumpăna anilor 
'90, căruia îi aparţine şi Ion Dumitriu), 
cât una de intenţie şi de strategie 
retorică. Şurele, Umbrele şi Capetele 
de grindă ale celui din urmă, în care 
este abordată aceeaşi dialectică a 
î n c h i d e r i i / d e s c h i d e r i i , 
acoperirii/descoperirii, a suprafeţelor 
simili-abstracte şi a celor dense în 
detalii naturaliste, de regulă între 
limitele sau împrejurul unui şasiu 
„prin delegaţie” (tocul unei uşi, tăblia 
unei mese, gura unei şuri etc.), sunt, 
asemenea picturilor-prelate ale lui 
Gh. Mosorescu, abia disimulaţi 
analogoni ai tabloului. Şi într-un caz 
şi-n celălalt, interesul este unul în 
primul rând unul autoreferenţial – un 
fel de a emula pictura înăuntrul 
picturii.

PICTURI ŞI PRELATE

Gh. Mosorescu, Cândva, după ziua a VI-a

Alina-Ruxandra MIRCEA

Alina-Ruxandra MIRCEA

EXPOZIŢIA EMILIA DUMITRESCU – 
„NOTE DE DRUM DIN VRANCEA ŞI MARAMUREŞ”

Recunoscută drept unul dintre 
cei mai semnificativi artişti români din a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, 
Emilia Dumitrescu a fost, prin educaţie 
şi structură, personajul unei epoci mai 
vechi şi mai contemplative. Nu de 
puţine ori, arta ei circumscrie o zonă de 
interes şi un tip de sensibilitate proprii 
sfârşitului de secol XIX. Atenţia pentru 
e f ec tu l  op t i c  pa r t i cu l a r,  c a  ş i 
preocuparea pentru surprinderea 
„culorii locale”, a irepetabilului întrupat 
într-un peisaj sau într-un tip de 
umanitate, rămân esenţiale pentru 
modul ei de a concepe imaginea.

Expoziţia Note de drum din 
Vrancea şi Maramureş, deschisă la 
Galeria „Gheorghe Naum” între 24 iulie 
şi 31 august pentru a marca 93 de ani de 
la naşterea artistei, a fost, şi ea, deosebit 
de ilustrativă pentru aceste preocupări. 
Cele 31 de lucrări prezentate au fost 
realizate în decursul deceniului al VII-
lea, într-o varietate de tehnici (desen, 
pictură, xilogravură, linogravură, 
acvaforte) .  Structurată tematic, 
expoziţia a oferit o bună ocazie de a 
observa drumul de la notaţia sumară, 
înregistrată ad hoc în tuş, cărbune sau 
creion, la compoziţia pe deplin 
elaborată, adusă aproape de stilistica 
ilustraţiei de carte sau, în unele cazuri, 
d e  c e a  a  p a n o u l u i  d e c o r a t i v 
monumental. Claritatea cu care se pot 
discerne etapele de lucru (identificarea, 
pr iv i legierea  ş i  re-compunerea 
motivelor-cheie) a conferit expoziţiei 
Note de drum... ceva din aerul unui 
laborator şi a făcut-o cum nu se poate 
mai instructivă pentru toţi cei interesaţi 
de „metabolismul” creaţiei artistice.  

Concepută pentru a veni în 
completarea expoziţiei, prelegerea 
Icoane pe sticlă din Colecţia „Emilia 
Dumitrescu” (26 iulie, Centrul Cultural 
Nicăpetre) a căutat să întregească 
informaţiile despre preocupările care au 
ghidat activitatea Emiliei Dumitrescu în 
decursul deceniului al VII-lea.
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EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2014

BRĂILA 647Număr unic • 20 ianuarie 2015

           În anul 2014 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).

1. PE URMELE LUI HOMO SAPIENS
Fotoexpoziția Pe urmele lui Homo sapiens a fost 
prima expoziție temporară din anul 2014, 
organizată și realizată în cadrul Secției de Științe 
ale Naturii. Expoziția a avut un caracter 
preponderent științific, prezentând publicului o 
serie de informații succinte cu privire la 
principalele specii de hominide cunoscute până în 
prezent, precum și regiunile geografice în care au 
fost descoperite. Imaginile din cadrul expoziției 
reprezintă diferite reconstituiri cu scene din viața 
acestor ființe demult dispărute, oferind o imagine 
idilică asupra acelei lumi. Apariția omului pe 
pământ, locul pe care acesta îl ocupă în lumea vie, 
originea și evoluția genului uman sunt probleme 
care au frământat dintotdeauna mintea omenească. 
Pentru aceste întrebări s-au găsit, însă, răspunsuri 
variate, în funcție de diferitele trepte ale 

dezvoltării societății umane. Acestea se grupează astăzi în două concepții diametral 
opuse: concepția creaționistă, idealistă prin excelență, dar recunoscută de mulți 
oameni de știință și care constituie încă subiectul unor interminabile dezbateri, și 
concepția evoluționistă, cu caracter adânc materialist. Înţelegerea evoluţiei umane se 
bazează pe interpretarea fosilelor cunoscute, iar imaginea este departe de a fi 
completă. Apariția noilor metode de investigare, datare și reconstituire, vor permite 
completarea multor lacune în înţelegerea evoluţiei omului. 

2. A VENIT PRIMĂVARA – PLANTELE 
VERNALE
Fotoexpoziția A venit primăvara – plantele 
vernale, a fost deschisă pentru vizitatori în 
perioada martie-aprilie. Scopul acestei foto-
expoziţii a fost acela de a prezenta o parte din 
plantele vernale, unele cunoscute, altele mai puțin 
cunoscute de către publicul vizitator. În descrierea 
acestora, pe lângă încadrarea sistematică a fiecărei 
plante în parte, s-au făcut referiri la perioada 
înfloririi, ecologia speciei, răspândirea sa în lume 
cât și alte particularități specifice fiecărei specii de 
plante. Pe lângă gingășia și frumusețea lor, aceste 
plante ascund în cămările lor bogății nebănuite: 
nutrienţi, minerale şi multe alte substanțe esenţiale 
pentru supravieţuirea lor. Tocmai de aceea, încă din 
cele mai vechi timpuri oamenii au utilizat anumite 
plante din flora spontană atât în scop terapeutic, cât 

și culinar. Primăvara timpurie începe odată cu topirea zăpezii, fiind semnalată de 
activitatea plantelor cu ciclu biologic scurt. După lunile lungi de iarnă, natura se 
trezește la viață: florile încep să înflorească, pomii și arbuștii încep să înmugurească 
iar vietățile se trezesc din somnul hibernal. Toate anotimpurile sunt frumoase, însă, 
primavara are farmecul ei, este specială, are în aer un fel de sărbătoare care crește de la 
o zi la alta. Este cu adevărat anotimpul învierii!

3. DIVERSITATEA LUMII VII
În perioada mai-iunie 2014 a fost organizată 
fotoexpoziția Diversitatea lumii vii. Este cu 
neputință ca, din dorința de a te familiariza cu 
lumea florilor și animalelor, să poți cuprinde cu 
mintea întreaga lor diversitate. Expoziția și-a 
propus să exemplifice diversitatea naturii prin 
acele forme vegetale și animale care se detașează 
de tiparele obișnuite, prin trăsăturile lor aparte ori 
prin ingeniozitatea și frumusețea acestora. Natura 
este un extraordinar arhitect de forme vii, la baza 
cărora stau modificările adaptative, selecția 
naturală și evoluția. Astăzi, lumea animală 
cuprinde peste două milioane de specii. Acest 
număr a crescut treptat de-a lungul timpului, cu 
unele intermitențe datorate dispariției unor grupuri 
de animale. Prin selecția naturală au supraviețuit 

doar acele organisme înzestrate cu organite necesare pentru a prelua unele funcții 
fiziologice și de a utiliza un cerc cât mai larg de surse energetice, acest proces 
realizându-se doar în cadrul acțiunilor interspecifice. Marea diversitate a lumii vii se 
explică prin procesul evoluției. Datorită evoluției putem înțelege de ce astăzi coexistă 
pe Pământ specii aparținând diferitelor tipuri de organizare, de la unele complexe, așa 
cum sunt artropodele sau vertebratele până la cele microscopice, unicelulare. În cadrul 
fiecărui tip de organizare s-au produs treptat perfecționări, în măsura permisă de 
planul respectiv de organizare. Procesul evoluției a însemnat, astfel, o acută luptă 
pentru ocuparea nișelor ecologice ale diferitelor niveluri trofice. 

4. PLANTELE CARNIVORE
În perioada iulie-august a fost organizată foto-expoziția cu tema Plantele carnivore. 
Spre deosebire de plantele verzi care îşi pregătesc singure hrana cu ajutorul 
fotosintezei, plantele carnivore sunt nevoite să supraviețuiască printr-o strategie unică 
în lumea plantelor: capturarea insectelor sau a altor grupe de animale vii de dimensiuni 
mici pentru a-și asigura necesarul de substanțe nutritive. De ce au recurs ele la această 

strategie? Dacă dioxidul de carbon şi energia solară 
necesare procesului de fotosinteză sunt elemente 
întâlnite pretutindeni şi mereu sub aceeaşi formă, 
compoziţia solului însă, prin caracterul ei divers şi 
variabil, determină uneori plantele să treacă la o serie 
de adaptări. Sunt multe cazurile în care un element 
nutritiv esențial, şi anume azotul, lipseşte din sol. 
Acest fenomen se petrece de obicei în medii umede, 
prea acide, cum ar fi tinoavele, turbăriile, apele 
stătătoare sau lin curgătoare. De asemenea, aceste 
substraturi conțin cantități insuficiente și din alte 
săruri minerale, în special compușii de fosfor și 
potasiu. În astfel de medii mişună numeroase 
neamuri de musculiţe şi ţânţari, iar bălţile sunt 
populate cu milioane de infuzori, ciclopi, dafnii și 
alte mici animăluțe al căror corp conţine substanţe 
azotoase din belşug. Acum e lesne de înțeles de ce 
plantele insectivore s-au adaptat pentru reținerea sau 

prinderea micilor vietăți (insecte, crustacee). În acest scop, şi-au modificat puţin 
înfăţişarea, împrumutând unele caractere chiar de la animale. De fapt, singurul organ 
afectat a fost frunza. Ea a trebuit să devină o capcană ingenioasă, care să cheme 
insectele, să le apuce, să le imobilizeze şi să le digere asemeni unui stomac animal, 
prin secretarea unui fel de suc gastric, format din acizi şi enzime proteolitice (pepsine). 
Există peste 600 de specii de plante carnivore răspândite pe întreg globul şi mai ales în 
ţările calde, aparținând diferitelor familii botanice, dintre care cele mai numeroase 
sunt: Droseraceae, Nepenthaceae, Bromeliaceae. Plantele carnivore sunt fascinante, 
sunt miracole ale naturii care merită să fie descoperite.

5. ORHIDEELE
În perioada septembrie-octombrie 2014 a fost 
prezentată  fotoexpoziția Orhideele. Familia 
Orchidaceae cuprinde aproximativ 25-30.000 de 
specii „sălbatice”, răspândite mai ales în 
ținuturile tropicale și aproximativ 200.000 de 
specii de hibrizi de forme și culori variate. Din 
această mare familie, în Europa cresc doar 27 de 
genuri cu vreo 250 de specii, iar în flora 
României aprox. 58 de specii, respectiv 24 de 
genuri, grupate în 2 subfamilii: Cypripedioideae 
și Orchidoideae. La noi sunt răspândite aproape 
în toate regiunile țării: pe păşuni, în păduri şi 
chiar în zonele mlăștinoase. Este adevărat, 
comparativ cu speciile exotice sunt mai puțin 
spectaculoase și, deasemenea, foarte puțin 
cunoscute. Orhidaceele sunt plante erbacee care 

au, de obicei, o viață lungă și un aspect variabil. Ele sunt răspândite pe aproape toată 
suprafața globului terestru pe unde pot trăi plantele cu flori, cu deosebire însă în țările 
cu o climă umedă și caldă unde găsesc condiții propice de dezvoltare. Spre poli, 
speciile de orhidacee sunt tot mai puține, astfel că în regiunile temperate și reci ele sunt 
din ce în ce mai puțin reprezentate. Prin aspectul florilor lor frumos colorate, bizare 
uneori, și adesea plăcut mirositoare, orhideele formează splendoarea pădurilor din 
regiunile tropicale. Multe specii au dispărut deja, altele sunt pe cale de dispariție și 
numai o amplă acțiune de conștientizare a publicului asupra frumuseții, importanței 
dar și a modalităților prin care putem ocroti această mare familie botanică ar mai putea 
salva ceva din acest prețios genofond.

 
6. DESENE RUPESTRE
Ultima expoziție temporară din anul 2014 - Desene 
rupestre - a fost organizată în perioada noiembrie-
decembrie. Prin intermediul imaginilor color au fost 
prezentate cele mai cunoscute desene rupestre 
existente în peșterile din Europa, dar și din alte 
colțuri ale lumii. Încă din Paleolitic, omul primitiv a 
început să-și exteriorizeze simțul creativ prin 
intermediul artei, sub diverse forme. Astfel, arta 
preistorică include gravuri în piatră sau os, sculpturi, 
figurine de lut, însă cele mai numeroase și mai 
complexe creații artistice sunt reprezentate de 
desenele rupestre. Aceste desene erau realizate pe 
pereții peșterilor în care oamenii își aveau adăpostul, 
iar ca și elemente predominante în aceste picturi 
întâlnim animalele din acele timpuri (mamutul, 
rinocerul cu blană, renul, cerbul, căpriorul, capra 

neagră, mistrețul, ursul, calul, bizonul, bourul, unele feline, păsări polare, pești) dar și 
siluete umane. Dintre animale, cel mai des reprezentate sunt cabalinele și bovinele 
(bizonul și bourul), care apar atât ca exemplare izolate cât și în grupuri, uneori fugind, 
alteori păscând, atacând în plin galop, traversând un râu, fiind rănite sau chiar moarte. 
Corpul omenesc este mai puțin frecvent în reprezentările rupestre. Figura masculină 
apare în postura de vânător, însă mult mai rar; cel mai des întâlnite sunt siluetele 
feminine, de obicei ca simbol al fecundității. În pictura rupestră erau întrebuințate 
culori naturale ca ocrul roșu, pământul galben, negrul de fum sau cărbunele. Astfel, 
natura nu constituia doar o sursă de inspirație pentru artistul din Paleolitic ci și sursă de 
materie primă folosită în realizarea operelor preistorice.



PROIECT EDITORIAL FINANŢAT DE 
ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

            Muzeul Brăilei a derulat – în perioada 15 iulie - 15 noiembrie 2014 – un 

proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, câştigat 
în urma concursului  - pentru Proiecte editoriale 2014 / Sesiunea II de finanţare, 
Secţiunea: “Carte”. Partenerii pentru promovarea proiectului sunt: 
Arhiepiscopia „Dunării de Jos” Galaţi, Institutul „Nicolae Iorga” Bucureşti, 
Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti, Editura „Omonia” Bucureşti, 
Institutul de Arheologie Iaşi şi The Isis Press Istanbul (Turcia). Suma aprobată 
ca finanţare nerambursabilă a fost: 36.700 RON, reprezentând cheltuieli 
necesare pentru editarea volumelor: Ionel Cândea, Mănăstirea Măxineni, 
volumul II, şi Ioan Burlacu, Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-otomane 
(1400-1821), ce au apărut la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei. Concepere şi 
scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf - şef Serviciul Financiar Contabil 
şi Relaţii Publice al Muzeului Brăilei. Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel 
Cândea, managerul Muzeului Brăilei – manager de proiect şi autor, inclusiv 
transcriere din chirilică, dr.  Ioan Burlacu – autor (avocat, fost procuror şi 
colonel magistrat), Camelia Hristian – PR proiect, corector, DTP, Rozalia 
Pîrlitu – tehnoredactor, DTP, coperţi, indici (analist programator - şef Serviciul 
Editura „Istros” al Muzeului Brăilei), Mariana Vernescu – responsabil financiar 
(economist – contabil şef al Muzeului Brăilei). 

Proiectul editorial include două titluri de referinţă pentru istoriografia 
românească. Primul titlu este al doilea volum dintr-o monografie a unei 
mănăstiri voievodale de secol XVII, monument istoric de arhitectură de 
importanţă naţională, care s-a aflat pentru aproape o sută de ani în ruină şi care a 
fost de curând reconstruită şi introdusă în circuitul turistic (în 2013); cartea 
include documente inedite din perioada 1694-1820, din arhiva Muzeului 
Brăilei – Fondul „Ion Ionaşcu” – transcrise din chirilică – despre istoria Ţărilor 
Române, a Brăilei şi a Măxinenilor. Al doilea titlu abordează o temă inedită, de 
maximă actualitate, respectiv corupţia în relaţiile româno-otomane şi este 
lucrarea de doctorat în istorie a unui jurist (licenţiat şi doctor în drept) cu o 
bogată experienţă în lupta anticorupţie, evenimentele istorice fiind interpretate 
din punct de vedere juridic.

***
Primul titlu (Ionel Cândea, Mănăstirea Măxineni, volumul II) – este 

rodul trudei unei personalităţi a lumii muzeale şi universitare, cercetător cu 
multiple direcţii de cercetare (Istoria evului mediu în nord-estul Munteniei şi la 
Dunărea de Jos; Istoria şi cultura aşezării medievale şi moderne Brăila; Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române la Dunărea de Jos; Istoria aşezărilor fortificate în 
nord-vestul Mării Negre şi la Dunărea de Jos), autor şi co-autor a numeroase 
studii şi cărţi de referinţă (volumul Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea 
secolului al XVI-lea, vol. I, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, Brăila, 1995, 
329 p. a obţinut Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române, pe anul 
1997), editor si co-editor pentru numeroase volume (volumul Studii de istorie, 
I, editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, 
Brăila, 2012, 708 p. a obţinut Premiul „Aurelian Sacerdoţeanu” al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, la secţiunea „Ştiinţe Istorice şi 
Arheologie”), redactor şef al revistelor „Istros” şi „Analele Brăilei”, editate de 
Editura „Istros” a Muzeului Brăilei (acreditate ERIH), membru în colegiul de 
redacţie al revistelor „Studii şi Materiale de Istorie Medie” şi „Arheologie 
Medievală”, fondatorul Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei, fost preşedinte al 
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din România, membru în alte 
comisii naţionale, conducător de lucrări de doctorat, Membru de Onoare al 
Institutului de Arheologie al Academiei Române Iaşi.

Monografia Mănăstirea Măxineni este 
rezultatul cercetărilor derulate de-a lungul aproape a 
patru decenii şi va cuprinde trei volume. Primul volum 
a fost publicat de Editura „Istros” a Muzeului Brăilei, 
în 1996, cu sprijinul Episcopiei „Dunării de Jos” 
Galaţi şi mai apoi (cu revizuiri şi adăugiri) de Editura 
„Istros” a Muzeului Brăilei, în 2012 şi include 
izvoarele şi istoriografia referitoare la situl şi 
Mănăstirea Măxineni, date referitoare la aşezarea 
medievală de la Măxineni din secolul XVI până la 
ridicarea mănăstirii, informaţii privind construcţia 
mănăstirii, domeniul Măxineni, privilegii şi primele 
cercetări arheologice în interiorul şi exteriorul 
bisericii, obiective şi obiecte descoperite, aspecte 
culturale, pisanii şi iconografie. Al doilea volum, cel 
realizat în acest proiect editorial, adună pentru prima 
dată la un loc documentele Mănăstirii Măxineni, din 
sec. al XVII-lea şi până la începutul sec. al XIX-lea 
(1821), urmând să fie publicat şi un al treilea volum cu 
rezultatele cercetărilor arheologice din perioada 2006 
până în prezent. Impresionanta aşezare monastică din 
judeţul Brăila a fost construită la 1636/1637 de 
voievodul Matei Basarab, cel mai important ctitor de 
lăcaşuri sfinte, la vărsarea râului Buzău în Siret, ca 
punct strategic la graniţa dintre Ţara Românească şi 
Moldova. Mănăstirea a jucat un important rol spiritual 
şi duhovnicesc, dar şi unul militar şi politic, fapt ce a 

atras asupra sa şi numeroase conflicte. De-a lungul timpului a beneficiat de 
sprijinul domnitorilor Mihnea al III-lea Radu, Grigore Ghica, Gheorghe Duca, 
Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino, dar şi al 
domnilor fanarioţi ai Ţării Româneşti din secolul al XVIII-lea: Nicolae 
Alexandru Mavrocordat, Ioan Mavrocordat, Mihai Racoviţă, Grigore II Ghica, 
Constantin Nicolae Mavrocordat. După bombardamentele din 1917, viaţa 
mănăstirească de aici a încetat, pentru că din falnicul edificiu au rămas doar 
ruine. Pasiunea şi dragostea autorului acestei monografii pentru reconstituirea 
planurilor incintei şi profilului Mănăstirii Măxineni (cercetare începută, în 
studenţie, în 1970, sub îndrumarea profesorului Gh. T. Ionescu, de la 
Universitatea Bucureşti) coroborate cu îndelunga activitate de cercetare 
arheologică în vatra ctitoriei monastice voievodale de la Măxineni (autorul a 
condus şi conduce şantierul arheologic de aici, început în 1979), numeroasele 
studii, articole şi semnale de salvare a monumentului (idee susţinută de 
istoricul de artă Vasile Drăguţ şi de arhitecţii Cristian Moisescu şi Gheorghe 
Sion de la nivelul conducerii Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional) au 
constituit temelia proiectului de reconstituire documentară a mănăstirii şi a 
incintei care a dus la demararea şi finalizarea proiectului de reconstrucţie a 
Mănăstirii Măxineni, care astăzi, după 16 ani de muncă de documentare şi 
execuţie a lucrărilor, poate fi deja admirată de turişti. Anuala de Arhitectură 
Bucureşti, ediţia 2013 a premiat - la Secţiunea „Restaurare si reabilitare” - 
Proiectul de restaurare şi consolidare a Bisericii „Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul” - Mănăstirea Măxineni (jud. Brăila) care a inclus Studiu istoric şi 
cercetări arheologice realizate de prof. univ. dr. Ionel Cândea, autorul acestei 
monografii.

Documentele incluse în volumul al II-lea al monografiei Mănăstirea 
Măxineni includ aspecte valoroase şi inedite, din perioada 1694-1820, despre 
procedurile juridice, dar şi tehnice în judecarea unor pricini de hotare între 
diverşi membri ai societăţii în latura de răsărit a ţării, la graniţa cu kazaua 
Brăilei, despre relaţiile sociale în Ţările Române, istorie, genealogie, istorie 
locală, familiile Filipeşti şi general Laptiev, informaţii despre figuri istorice 
importante ale Ţării Româneşti – domnitorii Matei Basarab şi Constantin 
Brâncoveanu –, despre contactul dintre români şi turci în raiaua Brăilei (Brăila 
a fost sub stăpânire turcească între anii 1538–1829). Documentele sunt 
transcrise din chirilică. Aspectele privind limba, pigmentată cu expresii 
greceşti şi turceşti, fac din documentele Mănăstirii Măxineni şi un preţios izvor 
pentru studiul istoriei limbii române. Mănăstirea Măxineni, monument istoric 
de arhitectură de importanţă naţională, clasat şi înscris în Lista monumentelor 
istorice sub nr. de cod: BR–II–m–A–02136 a fost introdusă în circuitul turistic 
cultural, recent, în 2013, şi beneficiază din partea Institutului Naţional al 
Patrimoniului de o strategie de dezvoltare şi promovare. În anul 2014 s-au 
împlinit 360 de ani de la moartea ctitorului Mănăstirii Măxineni, domnitorul 
Matei Basarab (1580-1654), „cel mai de seamă ctitor bisericesc al neamului 
românesc” (C. C. Giurescu) care a zidit 46 de biserici şi mănăstiri (Ştefan cel 
Mare a zidit 45) atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova, Transilvania, 
Bulgaria de astăzi şi în Grecia, la Muntele Athos. Tot în anul 2014 s-au împlinit 
360 de ani de la naşterea şi 300 de ani de la moartea domnitorului care a 
contribuit cel mai mult la înzestrarea materială a Mănăstirii Măxineni, 
Constantin Brâncoveanu (1654-1714). Editura „Istros” a mai publicat, de-a 
lungul timpului, singură, sau în colaborare cu Editura Academiei Române 
diferite volume de documente care astăzi au tirajele epuizate.

Al doilea titlu (Ioan Burlacu, Mita (Rüşvet-ul) în relaţiile româno-
otomane (1400-1821)), face parte din seria „Lucrări de doctorat” (colecţia 
Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei care a obţinut cele mai multe Premii ale 
Academiei Române pentru volumele publicate) şi abordează o temă inedită, 
respectiv corupţia în relaţiile româno-otomane. Despre corupţia în Imperiul 

Otoman nu s-a mai publicat până în prezent nici un 
studiu aprofundat. „Mulţi dintre istoricii care s-au 
ocupat de Imperiul Otoman au abordat tributul şi 
peşcheşul, taxele sau darurile oficiale, cu caracter 
obligatoriu oferite anual sau ocazional padişahului 
sau dregătorilor otomani, consemnate, de altfel, în 
registre. În acest caz este studiat un alt fenomen şi 
anume rüşvet-ul, darurile neoficiale, confidenţiale, 
oferite direct sau prin intermediar, în taină, aceloraşi 
persoane de mai sus cu scopul de a obţine o favoare, 
mai exact fenomenul infracţional al corupţiei”. 
Modalitatea de abordare a temei este de-a dreptul 
inedită prin faptul că autorul interpretează 
evenimente istorice din punct de vedere juridic. 
Tema abordată este de maximă actualitate; „la ora 
actuală fenomenul corupţiei, care datează din cele 
mai vechi timpuri, cunoaşte o recrudescenţă fără 
precedent iar luarea de mită, cea mai gravă şi 
periculoasă faptă de corupţie, şubrezeşte, 
dinamitează, putând chiar distruge însăşi existenţa 
societăţii organizate, a statului. Cu cât va fi mai bine 
cunoscut acest fenomen, rădăcinile sale, cu atât va fi 
mai lesne de contracarat”. 

Lucrarea a fost realizată sub îndrumarea 
unei personalităţi a lumii universitare, cunoscutul 
turcolog, prof. univ. dr. Mihai Maxim, fost director al 
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Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
Istanbul, astăzi directorul Centrului de Studii Turce 
„Dimitrie Cantemir” al Facultăţii de Istorie din 
cadrul Universităţii Bucureşti, Membru de Onoare al 
Academiei Turce de Istorie (Türk Tarih Kurumu) şi 
profesor asociat la Universitatea „Fatih” din 
Istanbul. În 2013, un alt proiect editorial al Editurii 
„Istros” a Muzeului Brăilei, finanţat de 
Administraţia Fondului Cultural Naţional, a inclus 
două cărţi ale profesorului Mihai Maxim, cu 
traducerile din osmană ale unor documente din 
Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri al Republicii Turcia (BOA), fosta arhivă 
a marilor viziri otomani.  Autorul Ioan Burlacu a 
folosit pentru această cercetare şi alte izvoare 
turceşti, beneficiind de sprijinul profesorului Mihai 
Maxim, bun cunoscător atât al limbii turce moderne, 
dar şi al limbii osmane (supranumită „cele trei 
limbi”, adica turcă, arabă şi persană) şi al stilului 
„siyakat”, „cifrul” finanţelor otomane, un „cod” 
folosit de otomani pentru a păstra faţă de străini 
secretul asupra potenţialului demo-fiscal al statului 
lor.

Intenţia autorului a fost realizarea unui 
studiu documentat, al cărui cuprins să se apropie cât 
mai mult de adevărul istoric. Pentru aceasta a folosit 
„nu numai informaţiile oferite de istorie, ci şi de alte 
discipline, cum ar fi dreptul, geoistoria, lingvistica, 
sociologia, călăuzindu-se după concepţia lui 
Wolfgang Mommsen, potrivit căreia, cercetarea în 
domeniul istoriei are nevoie mai mult decât orice altă 
ştiinţă de interdisciplinaritate, căci ea este cea care 
profită cel mai mult de pe urma rezultatelor obţinute 
de alte discipline, decât alte ştiinţe de pe urma ei”. 
Lucrarea de faţă a încercat să găsească răspunsuri la 
o serie de întrebări, cum ar fi: „- ce este Rüşvet-ul?; - 
definiţiile infracţiunilor de dare şi luare de mită, date 
de Codul penal român şi de legislaţiile penale 
moderne europene, au corespondenţă în cazul 
Rüşvet-ului?; - în ce măsură percepţia otomanilor cu 
privire la mită se aseamănă cu cea a cetăţenilor de 
astăzi ai Uniunii Europene?; - dregătorii otomani şi 
cei ai Ţărilor Române pot fi asimilaţi, din punctul de 
vedere al luării de mită, „funcţionarilor“?; - mita se 
practica, pe scară largă, doar în Imperiul Otoman şi 
în Ţările Române, precum şi în relaţiile dintre ele, 
sau se întâlnea, într-o măsură asemănătoare, şi în 
statele occidentale?; - care sunt perioadele de 
creştere şi descreştere a frecvenţei Rüşvet-ului?; - în 
cadrul relaţiilor româno-otomane, mita se dădea 
într-un singur sens, adică numai dinspre locuitorii 
Moldovei şi ai Ţării Româneşti către Înalta Poartă?; - 
sultanul şi domnii Ţărilor Române pot fi subiecţi ai 
infracţiunii de luare de mită?; - se poate face o 
diferenţiere netă între mită şi dar?; - cum este văzut 
darul (hedye) în cultura turcă?; - aşa zisul „tribut 
secret“, plătit Porţii de către unii dintre domnii 
Ţărilor Române, constituie obligaţie protocolară sau 
ruşvet?; - urâtul obicei al mitei a fost preluat de 
locuitorii Ţărilor Române de la otomani?; - 
venalitatea oficiilor era proprie doar Imperiului 
otoman şi Ţărilor Române, ori se practica şi în 
Occident?”; etc.

Sunt atinse, de asemenea, şi aspecte legate 
de minorităţile etnice din Ţările Române şi din 
Imperiul Otoman, binecunoscut fiind faptul că 
“zarafii care îi împrumutau, cu dobânzi adesea 
uriaşe, pe pretendenţii la tron, erau în marea lor 
majoritate turci, greci, evrei, armeni şi chiar 
spanioli”. Titlul oferă informaţii valoroase şi despre 
raporturile româno-otomane, despre domnitorii 
Ţărilor Române (inclusiv Constantin Brâncoveanu 
şi Matei Basarab), corespondenţa vremii, fapte, 
evenimente, structuri organizatorice, evoluţie 
politică, economică şi socială, mentalităţi în Ţările 
Române, în Imperiul Otoman, în Orient şi în alte ţări 
ale Europei şi reprezintă un instrument de înţelegere 
a unor fapte nu numai din perspectivă istorică. 
Cartea include şi indici ştiinţifici de nume si locuri.

Proiectul editorial a fost promovat în mass 
media naţională şi volumele au fost lansate la: 
Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi (7 
noiembrie 2014), Muzeul de Istorie Botoşani / 

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Maxim (7 
noiembrie 2014), Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga” Bucureşti / Moderator: dr. Ovidiu Cristea (12 
noiembrie 2014), Complexul Muzeal Naţional 
Mo ldova  -  M uzeu l  Memor i a l  „Miha i l  
Kogălniceanu” Iaşi / Moderator: dr. Lăcrămioara 
Stratulat (13 noiembrie 2014) şi Muzeul Brăilei / 
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea (14 
noiembrie 2014).

Camelia HRISTIAN

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL 
MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2014

În anul 2014, am continuat promovarea 
rezultatelor celor două programe culturale finanţate 
de Administraţia Fondului Cultural Naţional: „... Un 
grec, doi greci, trei greci... Brăila. Reactivarea 
memoriei culturale a oraşului”, derulat de Muzeul 
Brăilei, Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea Elenă 
Brăila,  sponsorizat de domnul Konstantinos 
Tsoukalidis, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi 
Industrie Eleno-Române - sponsor principal din Atena 
(Grecia) şi domnul Karafyllidis Athanassios - sponsor 
din Berlin (Germania) şi „... Greci, evrei, ruşi 
lipoveni, turci... Brăila. Reactivarea memoriei 
culturale a oraşului”, derulat de  Muzeul Brăilei, în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Brăila, Comunitatea 
Elenă Brăila, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila, Fundaţia „Obscina” a 
Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Brăila şi 
Uniunea Democrată Turcă din România - filiala 
Brăila. De asemenea, am continuat interviurile cu 
familiile etnicilor care trăiesc sau au trăit o perioadă la 
Brăila, cu dorinţa de a descoperi noi mărturii şi 
documente interesante despre Brăila de altădată. 

Tot în 2014, am pregătit pentru tipar 
volumele “One Greek, Two Greeks, Three Greeks...  
Brăila” şi “… Greeks, Jews, Lipovan Russians, Turks 
... Brăila” ce vor apărea, în curând, la Editura „Istros” 
a Muzeului Brăilei (Camelia Hristian, co-editor).  

Centrul Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei a fost vizitat şi anul acesta de diferite familii de 
greci şi evrei din România, de familiile unor etnici  
brăileni repatriaţi sau din diaspora, precum şi de: două 
grupuri de turişti din Grecia, un grup de cercetători din 
Cehia şi Germania, un grup de profesori din 
Portugalia şi trei jurnalişti din Franţa, pentru care am 
asigurat ghidaj în Centrul Istoric şi în Pisc. De 
asemenea, am avut oaspeţi pe: doamna Janina Ilie, 
manager de proiect la Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România, domnul Alexandru 
Marinescu, directorul Editurii „Hasefer” Bucureşti 
care ne-a promis o donaţie de carte pentru mediateca 
centrului şi doamna Mariana Vallianatou, preşedinta 
Asociaţiei Grecilor Repatriaţi din România din Atena. 
O surpriză a fost vizita  –  pentru prima dată la Brăila, 
la invitaţia doamnei Elena Lazăr, directoarea Editurii 
„Omonia” Bucureşti – fiului poetului Andreas 
Embiricos, istoricul Leonidas Embiricos – despre 
existenţa căruia am aflat, în timpul cercetărilor din 
cadrul proiectului „... Un grec, doi greci, trei greci... 
Brăila”.  

În imagine (Brăila, 30 mai 2014), un moment 
emoţionant: domnul Leonidas Embiricos (în dreapta), 
alături de soţia sa şi de cercetătorul Jacques Bouchard de 
la Universitatea 
din Montreal, în 
f a ţ a  p l ă c i i  
comemorat ive  
d e z v e l i t e ,  î n  
2011, la iniţiativa 
Comunităţii E0 
pe locul în care se 
afla casa în care  
s-a născut poetul, 
în 1901. 

Centrul 
D i v e r s i t ă ţ i i  
C u l t u r a l e  a  
o rgan iza t ,  î n  
colaborare cu 
C o m u n i t a t e a  
Elenă Brăila: 
• „Ziua Culturii Elene”, cu ocazia Zilei Naţionale a 
Greciei, 25 martie 1821. Program: • Conferinţă : “O 
personalitate a culturii neoelene în România, 
Demostene Russo, în Muzeul Brăilei” –  a prezentat 
prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului 
Brăilei; • Alocuţiune – a prezentat Haralambie 
Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; • Film 
„Tezaure ale Greciei: Kastoria, Meteora, Pella, 
Vergina, Dion - Olympos, Thessaloniki, Amfipoli, 
peştera Alistrati, Kavala, Philippi, Agia Lydia“; • 
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Spectacol de dansuri tradiţionale 
greceşti susţinut de Grupul 
“Parnassos” al Comunităţii Elene 
Brăila. Locul desfăşurării: Centrul 
Diversităţii Culturale al Muzeului 
Brăilei (23 martie 2014)
• Spectacol de dansuri tradiţionale 
greceşti, susţinut de Grupul 
„Parnassos” al Comunităţii Elene 
Brăila – în cadrul evenimentului  
„Noaptea Muzeelor”. Locul 
desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei (17 mai 2014)
 La invitaţia comunităţilor 
e t n i c e ,  a m  p a r t i c i p a t  l a  
următoarele evenimente culturale, 
care au fost fotografiate, filmate 
pentru baza de date a Centrului 
Diversităţii Culturale şi promovate 
on-l ine (Camelia  Hris t ian,  
muzeograf  -  şef  Serviciul  
Financiar Contabil şi Relaţii 
Publice, Gabriel Stoica şi Marian 
Ghiveci, operatori foto-video):
• Liturghia oficiată de Arhimandritul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii 
Armene din România şi Azad 
Mandalian, parohul Bisericii 
A r m e n e ş t i  d i n  S u c e a v a .  
O rg a n i z a t o r :  C o m u n i t a t e a  
Armeană Brăila. Au participat 
membri ai Comunităţilor Armene 
din Brăila, Bucureşti, Galaţi şi 
Focşani precum şi oaspeţi din 
Armenia. Locul desfăşurării: 
Biserica Armeană din Brăila (23 
februarie 2014) 
• Sărbătoarea Purim şi Concertul 
de muzică klezmer susţinut de 
Bucharest Klezmer Band şi spectacol „Cânt de Purim” susţinut de Ansamblul 
„Macabi” al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea 
Brăila. Organizator: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - 
Comunitatea Brăila.  Locul desfăşurării: Templul Coral din Brăila (23 martie 
2014)
•  Excursie pe Dunăre, vizită la 
obiective culturale din Brăila şi 
Templul Coral. Organizator: 
Centrul Comunitar Evreiesc 
Bucureşti. Oaspeţii din Bucureşti 
au fost însoţiţi de Ghena Pricop, 
muzeograf – şef Secţia Istorie şi 
Camelia Hristian, muzeograf – şef 
Serviciul Financiar Contabil şi 
Relaţii Publice al Muzeului 
Brăilei, care au vorbit despre 
trecutul şi patrimoniul cultural al 
Brăilei. Evenimentul a fost 
promovat la Radio România 
Bucureşti - realizator Mara Popa - 
şi la Radio Shalom Bucureşti - 
realizator Delia Marc (27 iulie 
2014)
• Zilele „Mihail Sebastian” la 
Brăila şi recital Bucharest Klezmer 
Band & Corul  Macabi  a l  
Comunităţii Evreilor Brăila. 
O r g a n i z a t o r i :  F e d e r a ţ i a  
Comunităţilor Evreieşti din 
România, Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice al Guvernului 
României ,  Muzeul Brăilei ,  
Primăria Municipiului Brăila, 
A m e r i c a n  J e w i s h  J o i n t  
Distribution Comitee, Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din 
România – Comunitatea Brăila. 
Prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
managerul Muzeului Brăilei, a 
oferit invitaţilor Medalia Jubiliară 
"Mihail Sebastian", realizată de 
Muzeul Brăilei.Locul desfăşurării: 
sediul Muzeului Brăilei şi Templul Coral Brăila (31 octombrie 2014)
• Ziua Marelui „NU”. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Locul 
desfăşurării: sediul Comunităţii Elene Brăila (1 noiembrie  2014)

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

      Muzeul Brăilei a asigurat, pentru aceste evenimente, materialele 
promoţionale, sonorizarea, filmarea, fotografierea (Diana Coşarcă, 
muzeograf; Gabriel Stoica; Marian Ghiveci) şi promovarea on-line (Camelia 
Hristian, muzeograf – şef Serviciul Financiar Contabil şi Relaţii Publice): 
• „Ambasadorii muzicii”, recital instrumental. Organizator: Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila şi Fundaţia Culturală „Remember Enescu” 
Bucureşti. Locul desfăşurării:  sediul Muzeului Brăilei (23 februarie 2014)
• „Tandemul pasiunilor”. Organizator: Asociaţia „Anima Caste” Brăila. Locul 
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (16 martie 2014)
• Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Creaţie Literară „Ion 
Creangă” Brăila. Organizatori: Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei şi 
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (26 aprilie 2014)
• "Puterea familiei". Organizatori: Muzeul Brăilei, Asociaţia „Anima Caste” 
Brăila şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila. Locul desfăşurării: sediul 
Muzeului Brăilei (8 mai 2014)
• „Caloianul” şi „Paparudele”. Organizator: Şcoala Gimnazială „Aurel 
Vlaicu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (15 mai 2014)
• Recital instrumental, susţinut de elevi ai Liceului de Arte “Hariclea Darclée” 
Brăila şi program artistic, susţinut de un grup de copii din parohia Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” din comuna Viziru, jud. Brăila – în cadrul 
evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului 
Brăilei (17 mai 2014)
• Serbările verii. Organizator: Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 „Micul 
Prinţ”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (11 şi 12 iunie 2014)
• "Bucuria de a fi împreună", spectacol. Organizatori: Liceul de Arte „Hariclea 
Darclée" Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. Locul desfăşurării: 
sediul Muzeului Brăilei (14 iunie 2014)
• Recital de pian şi vioară. Organizator: Liceul de Arte "Hariclea Darclée" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (18 iunie 2014)
• „Muzica simfonică sau universul instrumentelor muzicale”. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte 
„Hariclea Darcleé” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (30 octombrie 2014)
• "Canto clasic sau cântecul îngerilor” - spectacol de muzică şi poezie. 
Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul 
de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian 
Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (27 noiembrie 
2014)
•  "Simfonia colindelor", concert de colinde şi obiceiuri de iarnă. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte 
„Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (16 decembrie 2014)
• "Uite, vine Moş Crăciun!". Organizator: Liceul de Arte "Hariclea Darclée" 
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei (17 şi 18  decembrie 2014)

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI, ÎN 2014 

·  Website-ul www.muzeulbrailei.ro a avut în anul 2014 - 
conform programului de monitorizare trafic Google Analytics: 
76.433 pagini vizitate, 19.680 vizite, din care 13.350 vizitatori 
unici din: România (Brăila, Bucureşti şi 41 judeţe) şi alte 94 
ţări: Republica Moldova, Rusia, SUA, Brazilia, Germania, 
Italia, Franţa, Grecia, Ucraina, neprecizat, Marea Britanie, 
Spania, Ungaria, Canada, Olanda, Indonezia, Polonia, Japonia, 
Turcia, Algeria, Israel, Bulgaria, Cipru, India, Elveţia, Belarus, Filipine, Austria, Cehia, 
Mexic, Belgia, Portugalia, Vietnam, Suedia, Nigeria, Argentina, Norvegia, Irlanda, 
Pakistan, Finlanda, Malaezia, Columbia, Serbia, Estonia, Croaţia, Noua Zeelandă, 
Slovenia, Australia, Chile, China, Arabia Saudită, Africa de Sud, Danemarca, Gabon, Iran, 
Luxemburg, Thailanda, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Benin, Côte d'Ivoire, Republica 
Dominicană, Maroc, Panama, Peru, Tunisia, Zimbabwe, Andorra, Angola, Bangladesh, 
Bermuda, Bolivia, Costa Rica, Egipt, Etiopia, Georgia, Ghana, Guadalupe, Kenya, 
Lituania, Letonia, Libia, Muntenegru, Macedonia, Macau, Mauritius, Oman, Porto Rico, 
Réunion, Slovacia, Togo, Uruguay, Venezuela, Insulele Virgine Britanice (editor: Camelia 
Hristian). 

·  Website-ul   a avut în anul 2014 - http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/
conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 1834 pagini vizitate, de 
858 vizitatori unici din România, Grecia, SUA, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Spania, 
Marea Britanie, Olanda, Italia, Irlanda, neprecizat, Canada, Belgia, Israel, Filipine, 
Ucraina etc (editor: Camelia Hristian). 

· Contul „Muzeul Brăilei”, pe reţeaua de socializare Facebook are 5000 de prieteni 
(limita maximă admisă) şi 1440 suscribers din: România, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Canada, SUA, Germania, Republica Moldova, Israel, Franţa, Spania, Turcia etc., la care se 
adaugă 1534 de persoane care urmăresc pagina „Muzeul Brăilei” pe Facebook (creată în 
2014). Anul acesta am postat: 4342 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei, mii de texte, 
100 filme documentare şi apariţii la TV, 584 link-uri către website-uri, fotografii, 
Youtube (editor: Camelia Hristian).

 Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!
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ISTORIERELAŢII PUBLICERELAŢII PUBLICE
Camelia HRISTIAN (continuare din pag. 17)
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Revistă a Muzeului Brăilei

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

TEHNOREDACTARE:  ROZALIA PÎRLITU
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