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NUMĂR EDITAT DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” , LA 20 IANUARIE 2016, CU PRILEJUL ZILEI MUNICIPIULUI BRĂILA

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”,
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI NOUTATE
Anul 2015 a însemnat pentru Muzeul Brăilei
„Carol I”, înainte de toate, împlinirea a două decenii
de activitate a Editurii Istros.
Așezată în peisajul editorial românesc la
jumătatea anului 1995, Editura Istros reprezintă, în
opinia noastră, cel mai important rezultat al Jubileului
Brăila 625 din 1993.
Trebuie să menționăm imediat și faptul că
demersul nostru, al Muzeului din acei ani, a dorit
asumarea tuturor punctelor din generosul Program –
de fapt Schița de Program – inițiat în 1929 de către
ing. Gh. T. Marinescu la Serbările Centenarului
Eliberării Brăilei de sub turci. Atunci au fost
întemeiate revista „Analele Brăilei”, dar și mișcarea
culturală locală cu același nume.
Din perspectivă națională însă, întemeierea unei
edituri a unui Muzeu local – cum îl denumea ing. Gh.
T. Marinescu în anii ʼ30 – a însemnat și dovada
capacității instituțiilor muzeale provinciale de a
participa „cu drepturi egale, depline”, la activitatea
științifică în câteva domenii fundamentale, dezvoltate
și prin colecțiile de muzeu cum sunt: arheologia,
istoria, memorialistica, istoria artelor, științele naturii
etc.
Slujind cercetarea științifică de muzeu, a
Muzeului nostru întâi de toate, Editura Istros a înțeles
să adauge și să completeze peisajul cărții științifice
publicate în România în ultimele două decenii.
Astfel, beneficiind de un buget propriu, care a
crescut aproape an de an, dar și de o orientare și o
colaborare cu importante centre de cercetare
științifică din Iași și București – Institutul de
Arheologie al Academiei Române din Iași sau
Institutul de Istorie „N. Iorga”, Institutul de
arheologie „V. Pârvan” sau cel de Studii Sud-Est
Europene din București – ale Academiei Române,
Editura Istros a putut păstra, credem noi, un echilibru
și o orientare axate mai ales pe completări sau adăugiri
la istoriografia națională.
Serii precum Teze de doctorat, ajunsă la 36 de
lucrări, dintre care 10 distinse cu premii ale Academiei
Române, sau Florilegium Magistrorum Historiae
Archaeologiaeque Antiquitatis Et Medii Aevi (18
volume), editată sub egida Institutului de Arheologie
din Iași (acad. V. Spinei), reprezintă tot atâtea succese,
alături de multe altele: editarea a 12 volume din opera
lui Vasile Băncilă (Dora Mezdrea) sau a 5 volume din

opera lui Nae Ionescu (Marin Diaconu și Dora
Mezdrea) etc.
Anul 2015 a consemnat un nou succes editorial
circumscris Brăilei – Atlasul istoric al orașului Brăila
(2013), în ediție bilingvă, română-germană – a primit
Premiul Academiei Române „Eudoxiu Hurmuzaki”
(Maria Stoica și Dan Dumitru Iacob), iar semnatarul
acestor rânduri (ca posesor deja al Premiului
Academiei „Dimitrie Onciul”) a primit Medalia
Academiei Române, acordată de Comisia de Istorie a
Orașelor din România, pentru aceeași lucrare.
Între lucrările de excepție privitoare la istoria
orașului și județului Brăila se cuvin amintite Cetatea
Brăilei (Ionel Cândea) și seria de Documente privind
istoria Brăilei – cu volumul cuprinzând Răspunsurile
la chestionarele Odobescu și Hasdeu (editat de Ionel
Cândea și Costin Croitoru).
Trebuie să remarcăm, între cele 42 de titluri
apărute în 2015 la editura noastră, și pe cel al prof.
univ. dr. Mihai Maxim privind Regimul creștinilor în
Islam, închinat Înaltpreasfințitului Casian Crăciun,
arhiepiscop al Dunării de Jos, pentru cei 60 de ani de
viață și un sfert de veac de rodnică păstorire la
Dunărea de Jos.
Ierarhului Dunării de Jos i-a fost închinat și
impunătorul volum: Polychronion Înaltpreasfinţitului
Arhiepiscop Casian, la 60 de ani, realizat sub
conducerea profesorului universitar dr. Emilian
Popescu, membru de onoare al Academiei Române și
în colaborare cu Editura Arhiepiscopiei Dunării de
Jos.
De un real interes și un deosebit succes în lumea
științifică din țară, dar și din străinătate s-a bucurat
volumul Paul din Alep, Jurnal de călătorie în
Moldova și Valahia, ediție și traducere adnotată de
Ioana Feodorov.
*
*
*
Încheierea lucrărilor de restaurare la ctitoria
voievodală de la Măxineni (restaurarea bisericii lui
Matei Basarab, dar și a Casei egumenești - Stăreția, pe
fundațiile din secolul al XVII-lea) reprezintă și ele un
aport oricât de modest al Muzeului nostru la această
mare realizare a istoriei culturii și spiritualității la
Dunărea de Jos, pe care o vom continua prin
întemeierea aici a unei Biblioteci din cărțile editate la
Editura Istros.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea,
Managerul Muzeului Brăilei „Carol I”
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Şi în anul 2015 specialiştii – muzeografi şi
conservatori – Secţiei „Memoriale” a Muzeului
Brăilei „Carol I” au derulat activităţi legate de
evenimente importante, de sărbătorirea unor
mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei
româneşti, care au prilejuit punerea în valoare a
patrimoniului fondurilor memoriale şi totodată
întâlniri memorabile cu participanţii – cei
implicaţi direct în aceste manifestări și publicul.
La sediul Muzeului Brăilei „Carol I”, joi,
15 ianuarie 2015, a fost vernisată expoziţia
Ediţii Eminescu a Muzeului Literaturii
Române Iaşi. Prezentarea expoziției, făcută de
Anca Maria Buzea, a fost urmată de o dublă

prezentare de carte: Mite Kremnitz, Amintiri
fugare despre Mihai Eminescu, Editura
Muzeelor Literare Iaşi şi Jurnalul Junimii,
Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”.
(conf. univ. dr. Zamfir Bălan). Evenimentul
dedicat poetului Mihai Eminescu și Zilei
Naționale a Culturii a continuat cu festivitatea
de premiere a câștigătorilor Concursului
Naţional de Creaţie Literară şi Reviste
Şcolare „Mihai Eminescu”, ediţia a XVIII-a,
organizat de Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Brăila. Moderatorul intregii
manifestări a fost prof. univ. dr. Ionel Cândea,
directorul Muzeului Brăilei „Carol I”.

In 16 ianuarie a avut loc la Casa Memorială
„D. P. Perpessicius” manifestarea culturalartistică Trecut-au anii..., cu participarea elevilor
de la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”.

Liceenii au prezentat o inedită incursiune în
universul eminescian – Arta în viziunea lui
Mihai Eminescu și Salvador Dali – sub
coordonarea doamnei prof. Marioara Novac. A
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fost prezent, ca și la celelalte ediții, directorul
liceului, prof. Constantin Gherghinoiu, care
împreună cu conf. univ. dr. Zamfir Bălan,
director adjunct al Muzeului Brăilei „Carol I”, au
prezentat publicului aspecte din activitatea lui
Perpessicius ca editor şi exeget a operei lui
Eminescu.
În cadrul aceleaşi întâlniri a fost vernisată
expoziţia Eminescu să ne judece, cu lucrări de
artă plastică – grafică şi acuarele – a artistului
plastic Constanţa Abălaşei-Donosă.
Cu prilejul Zilei Municipiului Brăila (20
ianuarie), manifestare prilejuită de împlinirea a
647 de ani de atestare documentară, la sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” au fost lansate
publicația anuală „Brăila 647” și revistele
„Istros”, nr. XX și „Analele Brăilei”, nr. 14.
De asemenea, au fost prezentate publicului
volumul Comunitățile germane la sud de
Carpați în Evul Mediu, de Alexandru
Ciocâltan, apărut la Editura „Istros”, în seria
„Teze de doctorat”, și Jurnalul Junimii,
realizat de Editura „Istros” în colaborare cu
Fundația Națională pentru Știință și Artă. A
fost prezent Valentin Coșereanu, semnatarul
ediției.

Pluralitatea creaţiei perpessiciene, adresată
elevilor de liceu. Cei care au dovedit interes
pentru sondarea operei perpessiciene au fost
elevii Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius”,
prezentând puncte de vedere interesante despre
contribuţia lui Perpesisicius în varii domenii ale
culturii româneşti.
Expoziţia Perpessicius. Recuperarea
moştenirii literare, al cărei vernisaj a avut loc în
deschiderea sesiunii, s-a constituit într-o
argumentare muzeografică a valenţelor multiple
ale activităţii cărturarului brăilean.

Pe 17 aprilie, la împlinirea a 80 de ani de
la moartea autorului Chirei Chiralina, la sediul
Muzeului Brăilei „Carol I”, a avut loc
dezbaterea cu tema Panait Istrati – opt decenii
de posteritate, la care au participat: Bianca
Burţa-Cernat, Paul Cernat, Elena Dumitru,
Viorel Coman, Lucian Chişu, Ionel Cândea.
Moderator: Zamfir Bălan. Tot atunci a fost
prezentată cartea De vorbă cu Panait Istrati /
Parlando con Panait Istrati, semnată de Elena
Dumitru.

Același volum a fost prezentat publicului
și în Foaierul Sălii de Expoziţii „Theodor
Pallady” a Bibliotecii Academiei Române din
Bucureşti, pe 17 martie 2015. Au vorbit: acad.
Eugen Simion, prof. univ. dr. Ionel Cândea,
istoricul literar Valentin Coşereanu și conf.
univ. dr. Zamfir Bălan.

În aria manifestărilor muzeale cu caracter
ştiinţific s-a desfăşurat, în 31 martie, a IV-a
ediţie a Sesiunii de comunicării ştiinţifice

26 octombrie este ziua dedicată, de câţiva
ani, sărbătoririi lui Perpessicius, aşa cum arată şi
genericul evenimentului – De ziua lui
Perpessicius. Au fost prezenţi actorii principali ai
evenimentului – elevii Liceului „D. P.
Perpessicius” – cu materialul Lui Perpessicius, o
îmbinare de sunet și imagine bine gândită şi
sensibil prezentată, însoțită de comentarii
pertinente şi versuri din lirica autorului
Itinerariului sentimental. La același eveniment,
coordonat de prof. Marioara Novac, elevii au
citit din creațiile proprii.
Publicul, cu precădere elevi, a avut ocazia
unei impresionante lecţii de istorie a Brăilei,
legată de zona în care se află situată Casa
Memorială „D. P. Perpessicius”, susţinută de
prof. univ. dr. Ionel Cândea.
În acest cadru, a avut loc redeschiderea
expoziţiei permanente „D. P. Perpessicius” într-o
nouă viziune muzeografică, integrând în spaţiul
existent piese aflate în fondul memorial „D. P.

Număr unic • 20 ianuarie 2016

BRĂILA 648

MEMORIALE

Perpessicius” şi piese recent achiziţionate în
acest scop; realizatori: Elena Ilie şi Zamfir Bălan.
Transferul unui important lot de piese ce au
aparţinut Anei Aslan aflate în patrimoniul
Fundaţiei „Ana Aslan”, prin implicarea şi
generozitatea dnei dr. Speranţa Prada, președinta
fundației, a întregit fondul memorial al savantei,
aflat în patrimoniul Secţiei „Memoriale” şi a
oferit posibilitatea specialiştilor secţiei să
prezinte în cadrul expoziţiei Din universul Anei
Aslan piese deosebite, „de colecţie”. Vernisarea
expoziţiei a avut loc în 26 octombrie la Casa
Memorială „D. P. Perpessicius” în spaţiul
destinat expoziţiilor temporare.
Rezultat al unei valoroase donaţii a dlui.
prof. univ. dr. Mihail Cozma Dinu, expoziţia cu
caracter permanent „Valeriu Dinu”, realizată în
spaţiul Centrului Memorial „Nae Ionescu, Vasile
Băncilă, Anton Dumitriu, Ana Aslan, Edmond
Nicolau”, restituie brăilenior o mare
personalitate a culturii române: Valeriu Dinu,
jurist, economist, ecologist, publicist, profesor
de excepţie. Expoziţia, ai cărei realizatori au fost
Elena Ilie şi Zamfir Bălan, a fost inaugurată în
16 mai, cu ocazia „Nopţii muzeelor”.
Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea
patrimoniului secţiei s-a concretizat în pregătirea
şi susţinerea de comunicări ştiinţifice în cadrul
sesiunilor de comunicări ştiinţifice organizate de
muzee cu preocupări similare în domeniu
precum: Basil Munteanu şi Vasile Băncilă.
Pagini de corespondenţă de pe frontul primului
război mondial, susţinută în cadrul Sesiunii
Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XIa, organizată de Muzeul „Vasile Pârvan”
(Bârlad, 14-16 mai 2015); Tipărituri din
patrimoniul Secţiei „Memoriale” a Muzeului
Brăilei „Carol I”, mărturii ale epocii unioniste,
susţinută în cadrul Simpozionul Ştiinţific
Naţional „Întâlnirile de la Mânjina”, ediţia I,
organizat de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”
(Galaţi, 19-20 mai 2015); Fonduri memoriale
întregite: Ana Aslan şi Valeriu Dinu, susţinută în
cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări
Ştiinţifice „Rolul muzeelor memoriale în
muzeografia românească”, organizată de Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga”, ediţia a X-a, Vălenii
de Munte, 5-7 iunie 2015; Elevii Liceului
Pedagogic „D. P. Perpessicius” în casa
patronului spiritual, susţinută în cadrul Sesiunii
Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice, a
Conferinţei Internaţionale UNESCO „Tineretul
şi Muzeele”, ediţia a VII-a, organizată de
Comisia Naţională a României pentru UNESCO,
Consiliul Judeţean Argeş, Muzeul Viticulturii şi
Pomiculturii (Goleşti, 11-13 iunie 2015); Timp si
spaţiu brăilean la Perpessicius, Vasile Băncilă,
Fanuş Neagu în cadrul Simpozionului Naţional
„Timpul şi omul”, organizat de Muzeul Ceasului
„Nicolae Simache”, ediţia a XVI-a, (Ploieşti, 6-7
noiembrie 2015).
În a doua parte a anului, depozitele
fondurilor memoriale aflate în incinta „Casei
Memoriale „D. P. Perpessicius” au fost
reorganizate, beneficiind de mobilier nou, la
standarde moderne. Realizatori, conservatorii
secţiei, Ionelia Ţaruhidis şi Enuţa Năstase.

Elena ILIE, Zamfir BĂLAN

O NOUĂ SALĂ DE EXPOZIȚIE PERMANENTĂ:

VALERIU DINU
Începând cu 16 mai a.c., odată cu
evenimentul anual „Noaptea muzeelor”, publicul
a putut vizita Centrul Memorial „Nae Ionescu,
Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, Ana Aslan,
Edmond Nicolau” într-o formulă extinsă: celor
cinci expoziții componente, le-a fost adăugată o
a șasea dedicată lui Valeriu Dinu.

Om de știință, profesor universitar,
publicist, traducător, Valeriu Dinu s-a născut în
comuna Cioara Doicești (astăzi, Bărăganu),
județul Brăila. A absolvit clasele primare la
Școala nr. 6 din Brăila, în anul 1916. Studiile
următoare, precum și bacalaureatul (1924) le-a
făcut la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila,
după ce, din cauza războiului, își dăduse primele
examene în particular.

din Giessen, a fost încheiat cu cel mai mare
caliﬁcativ.
Din 1933, a fost angajat în Ministerul de
Agricultură și Domenii, apoi în Ministerul
Industriei și Comerțului.
Între 1935-1938, a fost șeful
compartimentului „Administrare rațională și
organizarea muncii” al Institutului de Cercetări și
Experimentație Forestieră.
A fondat, împreună cu ing. Constantin D.
Chiriță, Cooperativa de Editură „Viața
Forestieră”, unde a apărut prima enciclopedie
silvică elementară, Cartea pădurarului, premiată
de Academia Română, în 1939.
Între 1937-1947, a fost profesor la
Facultatea de Silvicultură, iar din 1948, până în
1951, conferențiar la Institutul de Exploatarea și
Prelucrarea Lemnului.
Refuzând în repetate rânduri colaborarea
cu regimul comunist, a fost scos din învățământ,
iar în 1955 a fost arestat sub acuzația de
„sabotare a economiei naționale în scopuri
contrarevoluționare”.
Referitor la anii 1945-1978, Valeriu Dinu
consemna: „Privind înapoi, la cei 33 de ani (...)
de nesiguranță și tensiune, recunosc nu numai că
am reușit să supraviețuiesc fără compromisuri, ci
chiar să realizez ceva lucrări și studii importante”
Printre lucrările cele mai
importante semnate de Valeriu Dinu se
0Politica forestieră națională - Doctrina
numără:
modernă și realizările epocii 1918-1939, Editura
Viața Forestieră, București, 1939;
0Elemente de politică și administrație
forestieră, Editura Viața Forestieră, București,
1939;
0Curs de drept și legislație silvică (I),
Editura Politehnicii, 1947;
0Pădurea - Apa - Mediul înconjurător,
Editura Ceres, București, 1974;
0Ipostaze ale pădurii în lirica românească,
Editura sport-Turism, București, 1984.
Pentru activitatea sa, Valeriu Dinu a primit
numeroase premii și distincții:

A urmat, în paralel, cursurile Facultății de
Drept a Universității București și pe cele ale
Facultății de Silvicultură a Politehnicii
București.
Între 1931-1932, și-a pregătit, în
Germania, la Universitatea din Munchen,
doctoratul în științe economice și ﬁnanciare, cu o
teză (Economia agrară a României sub povara
crizelor) premiată de Academia Română.

Un al doilea doctorat, cu teza Pădurea
românească - Poziția și importanța ei în cadrul
economiei naționale, susținut la Universitatea

Marele Premiu al Statului „Gh Lazăr”,
Academia Română, 1936
Premiul „Demetrescu-Vergu”, Academia
Română, 1940
„Coroana României”, 1934, 1935
„Cavaler al Ordinului „Polonia Restituta”,
1936
„Coroana României”, cu panglica „Virtute
Militară”, 1942
„Steaua României”, 1944
A devenit membru corespondent al
Academiei de Științe din România, în 1938, și
Cetățean de Onoare al municipiului Brăila, în
1995.
Zamfir BĂLAN
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FESTIVALUL NAŢIONAL
DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE
„ANA BLANDIANA”
Ediția a IV-a
Sub coordonarea doamnei Gabriela
Vasiliu, inițiatoarea evenimentului, Festivalul
Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana
Blandiana” a ajuns la a IV-a ediție. Coorganizator de-a lungul celor patru ediții, pe 8
mai 2015, Muzeul Brăilei „Carol I” a fost gazdă
a simpozionului Vârstele poetice ale
anotimpurilor. Invitaţii de onoare – Ana
Blandiana, Romulus Rusan și Nicolae Băciuţ –
au vorbit în deschiderea simpozionului, urmați
de un moment liric (Anotimpuri fără vârste)
susținut de eleva Irina Anghel.

BALKANIA CONTEMPORANĂ,
DIASPORA ȘI DIALOGUL CULTURILOR
Colaborarea dintre societatea culturală
„Balkania contemporană”, din Atena, și Muzeul
Brăilei „Carol I”, începută cu câțiva ani în urmă,
la inițiativa doamnei Monica Săvulescu
Voudouri, s-a dovedit de bun augur. După
întâlniri, prezentări de cărți, conferințe, dialoguri
legate de traduceri și de schimburi culturale,
realizate în anii trecuți, în Grecia și în România,
anul acesta programul a fost unul foarte
complex, bazat pe participarea unui public
numeros (români care trăiesc în Grecia, greci
cunoscători de limbă română și având legături
culturale puternice cu România, oameni cu
preocupări diverse, dar iubitori de literatură și
istorie).
Prima întâlnire a avut loc pe 31 mai a.c., la
Ambasada României din Atena, unde a fost
prezentată prima ediție românească a cărții lui
Nikos Kazantzakis, Toda Raba, traducere din
limba neogreacă: Elena Lazăr, ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note: Zamfir Bălan.
Evenimentul a continuat cu o conferință,
susținută de prof. univ. dr. Ionel Cândea, despre
familiile de greci din Brăila sfârșitului de secol
XIX și descendenții lor de astăzi.
Doamna Monica Săvulescu Voudouri a
prezentat cartea Un aliat uitat, de Martin
Ladislau Salamon.
Seara a fost acompaniată de muzica lui
Tomasso Vitali și Constantin Dimitrescu
interpretată de violonista Luminiţa Anca
Macavei.

Conferința
susținută de prof.
univ. dr. Ionel
Cândea a avut ca
temă legăturile
familiilor de
greci kefaloniți
cu Brăila.
Serile
culturale din
Kefalonia au fost
însoțite de lecturi din paginile cărții lui Panait
Istrati, făcute de actori profesioniști, și de
recitaluri ale unor ansambluri vocale locale.

23 AUGUST
ZIUA MUZEULUI BRĂILEI
„CAROL I”
La aniversarea Zilei Muzeului Brăilei
„Carol I”, la Galeria „Gheorghe Naum”, a fost
prezentat volumul 10 Mai / Casa Regală a
României în cronici radiofonice (1930-1944), o

culegere de documente din Arhivele Societăţii
Române de Radiodifuziune, realizat de Editura
Casa Radio Bucureşti împreună cu Editura Istros
a Muzeului Brăilei „Carol I”. Invitată, doamna
Maria-Denise Theodoru, coordonatoarea
proiectului editorial.
Au participat: Silviu Angelescu, Pavel
Şuşară, Dalina Bădescu, Lucian Chişu, Radu
Voinescu, Paul Dugneanu, Viorel Coman,
Valentin Popa, Corneliu Goldu.
Temele prezentate și discutate:
=Silviu Angelescu, Anotimp interior
=Lucian Chișu, Natură vie cu poeți... brăileni
=Radu Voinescu, Pictoralitatea anotimurilor la
George Coșbuc
=Paul Dugneanu, Poezia anotimpurilor la
Lucian Blaga

=Pavel Șușară, Dalina Bădescu, Arcimboldo
brăilean
=Viorel Coman, Anotimpul tragic al insulei
=Corneliu Goldu, Iordan Chimet și
anotimpurile inocenței
=Valentin Popa, Vârstele potrivite pentru
filosofare
Moderatorul simpozionului: Zamfir Bălan.
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Dilogurile au continuat în Kefalonia, locul
de origine al tatălui lui Panait Istrati, în două
întâlniri. Prima, la Argostoli, pe 3 iunie, și a doua
la Lixouri, în ziua următoare. Aici a fost
prezentat volumul Panait Istrati, Μεσωγειακες
περιπλανισεις (Peregrinări mediteraneene),
ediţie în limba greacă, prefaţă şi tabel
cronologic: Zamfir Bălan, postfaţă: Stavros
Deligiorgis. Traduceri în limba greacă: Silvana
Depounti, Elizabeth Kelperi, Irina Maxim,
Angela Braţu, Mihai Dumitrescu, AgataGabriela Duncă. Toți traducătorii sunt membri ai
Atelierului de traduceri, al Societății „Balkania
contemporană”.

La același eveniment a fost invitat să
vorbească despre literatura lui Panait Istrati în
spațiul cultural iberic, Xavier Montoliu Pauli,
traducător, un foarte bun cunoscător al limbii
române. Xavier Montoliu a tradus în spaniolă și
catalană din operele poeților Virgil Mazilescu,
Ileana Mălăncioiu, Ioan Es. Pop, Ioana
Mălăncioiu, Marin Sorescu, Nichita Stănescu.
Xavier Montoliu s-a aflat la Brăila, de la
începutul lunii august, urmare a unei colaborări
dintre Muzeul Brăilei „Carol I” și Muzeul
Literaturii Române din Iași, în cadrul
Festivalului International de Literatură și
Traducere (FILIT), aflat la a III-a ediție.
La Brăila, Xavier Montoliu a tradus Chira
Chiralina de Panait Istrati, din română în
catalană.
Zamfir BĂLAN
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EDITURA ISTROS

PREZENȚE EDITORIALE,
TÂRGURI DE CARTE
>Festivalul de cARTe Danubius, ediţia a III-a,
Tulcea, 17-20 iunie 2015:
[10 Mai / Casa Regală a României în
cronici radiofonice (1930-1944), Culegere de
documente din Arhivele Societăţii Române de

Radiodifuziune, CD inclus, Editura Casa Radio
Bucureşti, în colaborare cu Editura „Istros” a
Muzeului Brăilei „Carol I”;
[Nikos Kazantzakis, Toda Raba, traducere
din limba neogreacă: Elena Lazăr, ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note: Zamfir Bălan, Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”. Au
prezentat: Ionel Cândea şi Zamfir Bălan.
Moderator: Ioan Cristescu.
>Festivalul de C'ARTE Brăila, Ediţia I, 21 – 24
octombrie 2015, organizat de Consiliul Judeţean
Brăila şi Asociaţia Publicaţiilor Literare şi
Editurilor din România (APLER), în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila:
[Nikos Kazantzakis, Toda Raba, traducere
din limba neogreacă: Elena Lazăr, ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note: Zamfir Bălan, Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”. A prezentat
Viorel Coman.
[Dan Lungu, Fetiţa care se juca de-a
Dumnezeu, Editura Polirom. A prezentat Zamfir
Bălan.
[Șerban Alexandru, Un înger, un câine, o
imagine, Editura Polirom. Au prezentat: Viorel
Coman și Zamfir Bălan.

[Valentin Popa, Manuscrisul pierdut,
Editura „Istros” a Muzeului Brăilei. Au prezentat:
Viorel Coman și Vasile Datcu.
[Ionel Cândea, Cetatea Brăilei. Istoric.
Reconstituire. Valorificare (bilingv română /
engleză). Au prezentat: arh. dr. Costel Drăgan și
arh. Marian Ion. Același volum a fost prezentat și
la: Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii
Arhitecţilor din România, Bucureşti; au prezentat:
prof. univ. dr. arh. Nicolae Lascu, prof. univ. dr.
Mihai Maxim, arh. dr. Dan D. Ionescu, arh.
Gheorghe Sion, arh. dr. Costel Drăgan şi arh.
Marian Ion (2 noiembrie 2015); Muzeul Ţării

Făgăraşului „Valer Literat”, judeţul Braşov; au
prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea şi dr. Elena
(5 noiembrie 2015); Târgul de Turism al României,
ROMEXPO Bucureşti (13 noiembrie 2015).
>Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de
învăţătură, ediţia a XXII-a, 2015, Pavilionul
Central Romexpo din Bucureşti - Sala Cupola:
[Perpessicius. Cărţi noi. Cronici radiofonice
1929-1947 (CD inclus), colecţia „Biblioteca
Radio”, apărut la Editura Casa Radio. Ediţie
critică, note şi variante de Valeriu Râpeanu şi
Sanda Râpeanu. Restituirea integrală a operei de
„oficiu critic” a lui Perpessicius, primul cronicar
literar al Radioului. Invitaţi: Valeriu Râpeanu;
acad. Eugen Simion, Ioan Cristescu, Lucian Chişu,
Ionel Cândea, Zamfir Bălan. Moderator: Titus
Vîjeu. (20 noiembrie 2015)
*
>Lansări de carte:
[Documente privind istoria Brăilei.
Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi
Hasdeu, pentru Judeţul Brăila, editori: Ionel
Cândea, Costin Croitoru. Volumul a apărut în

cadrul unui proiect editorial cofinanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Lansarea a avut loc la Muzeul Istoriei, Culturii şi
Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos Galaţi.
Au prezentat: IPS dr. Casian Crăciun,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, prof. univ. dr. Ionel
Cândea, dr. Costin Croitoru. Moderator: preot Ilie
Cosmin. (18 noiembrie 2015)
[Pavel Tudose, Ruşii lipoveni din România –
istorie şi actualitate. Comunitatea Ruşilor lipoveni
din Brăila – model de convieţuire multietnică în
context naţional şi european. Cartea a fost realizată
în cadrul unui proiect editorial cofinanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional, derulat
de Fundaţia „Obscina” Brăila, în parteneriat cu
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România. Au
prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, Silviu
Feodor, director executiv al Comunităţii Ruşilor
Lipoveni din România, prof. dr. Palaghia Radion,
redactor şef al revistei „Kitej Grad”, prof. univ. dr.
Feodor Chirilă, prodecanul Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine, Universitatea „Spiru Haret”
Bucureşti, Fedosia Jipa Rubanov, preşedinte al
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi al Fundaţiei
„Obscina” Brăila şi Pavel Tudose, autorul cărţii.
Lansarea avut loc la Centrul Diversităţii Culturale
al Muzeului Brăilei „Carol I”, pe 19 decembrie
2015.

· Alexandru Ciocîltan, Comunităţile germane
la sud de Carpaţi în Evul Mediu (secolele XIII XVIII
· Johannes Koder, Die Byzantiner und Europa,
în colaborare cu Academia Română / Institutul
de Arheologie Iaşi, Editura Academiei Române
· Oana Damian, Bizanţul la Dunărea de Jos
(secolele VII-X)
· Mitropolia Brăilei (Proilaviei) / Studii şi
documente
· EURASIAN STUDIES / English Edition III, în
colaborare cu Asia Publishing Nexus
· Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Steme din
emblemele unor matrice sigilare care au
aparţinut suveranilor României (1867-1947)
· Nikos Kazantzakis, Toda Raba, Traducere din
limba neogreacă: Elena Lazăr; Ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note: Zamfir Bălan
· 10 Mai / Casa Regală a României în cronici
radiofonice (1930-1944), Culegere de documente
din Arhivele Societăţii Române de
Radiodifuziune, CD inclus, în colaborare cu
Editura Casa Radio Bucureşti
· Zaharia Potârniche, Amintiri din Europolis,
roman autobiografic, vol I
· Nae Ionescu, Opere, X, Publicistică, 5 (1
iunie 1928 - 29 martie 1929), Ediţie îngrijită de
Marin Diaconu și Dora Mezdrea
· Vasile Băncilă, Opere X, Sistem de filosofie.
5, Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea
· Studii de istorie, IV, editori: Constantin Buşe,
Ionel Cândea
· Radu Portocală, Istorii de familie
· Nicolae Onea, Păsările de apă din Parcul
Natural „Balta Mică a Brăilei”
· Județul Brăila în catagrafia din anul 1838,
editori: Stanca Bounegru, Alinta Vidis, Gheorghe
Iavorschi, Cristian Filip vol. I + vol. II
· Journal of Wetlands Biodiversity – Volume 5
· Constantin Bușe, Studii de istorie, mai
timpurii și mai târzii
· Ion Donat, Șerban Papacostea, Ținuturile
dintre Carpați și Siret într-o descriere austriacă
de la sfârșitul secolului al XVIII-lea
· Valentin Popa, Manuscrisul pierdut
· Istoria redescoperită / Documente esențiale
din istoria modernă a României: acte și
discursuri politice celebre, ediție îngrijită de
Petru N. Popescu, prefață de Ionel Cândea
· Ioan Burlacu, Pâra, mita și înșelăciunea la
Neculce
· Stelian Dumitrescu, Comunitatea turcomusulmană din Dobrogea în cadrul statului
român (1878-1918)
· Ionel Cândea, Cetatea Brăilei. Istoric.
Reconstituire. Valorificare, ediție bilingvă (rom.engl.)
· Documente privind istoria Brăilei.
Răspunsurile la chestionarele Odobescu și
Hasdeu, pentru județul Brăila, ediție și studii
introductive: Ionel Cândea, Costin Croitoru.
Proiect editorial cofinanțat de AFCN
· Matei Cazacu, Au carrefour des Empires et
des mers, în colaborare cu Editura Academiei
Române
· Miscellanea Historica et Archaeologica in
Honorem Vasile Ursachi Octogenarii, editerunt:
Costin Croitoru et George Dan Hânceanu
Zamfir BĂLAN
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SECȚIA ISTORIE. EXPOZIȚII
În anul 2015 activitatea expozițională a
fost concentrată pe reorganizarea expoziției de
bază. Pe fondul conceptului de „cultură și
civilizație la Dunărea de Jos”, evoluţia oraşului
şi judeţului Brăila în perioada 1830 şi prima
jumătate a secolului al XX-lea este prezentată
în contextul istoric național. Evenimentele
politice interne din secolul al XIX-lea şi din
primele două decenii ale secolului al XX-lea şiau pus amprenta asupra dezvoltării economice
a Brăilei, până la primul război mondial fiind
cea mai importantă poartă de comerţ exterior a
României.
Evoluţia spectaculoasă a Brăilei după
1830 s-a înscris într-un cadru general de
creştere a potenţialului economic al oraşelor
din Ţara Românească, în special al celor
reşedinţă de judeţ. În procesul de modernizare,
un loc important îl ocupau fostele cetăţi
otomane, revenite de drept în cadrul teritoriului
naţional prin prevederile tratatului de la
Adrianopole (1829).
Dispariţia monopolului otoman asupra
produselor româneşti a generat revigorarea
comerţului exterior, componentă economică
esenţială, iar în acest context, porturile
dunărene aveau un rol determinant.
Organizarea unei reţele de transporturi care să
lege capitala de principalele oraşe ale ţării,
organizarea carantinelor pe linia Dunării,
înfiinţarea tribunalelor comerciale pentru
rezolvarea litigiilor dintre negustori, noile
măsuri fiscale, erau menite să revitalizeze
activităţile comerciale. Măsurile economice au
fost însoţite de reformele administrative:
conducerile locale, alese de starostii tuturor
corporaţiilor, aveau sarcina înnoirii oraşelor.
Au fost create instituţii de utilitate publică:
servicii de pompieri, de alimentare cu apă,
servicii medicale şi farmaceutice, cele de
igienă publică, oficiile de stare civilă etc. Pe
acest fundal începe reconstrucţia Brăilei, o
restructurare totală, rezultatul urmărit fiind de
schimbare a imaginii unei aşezări aflate la
periferia Imperiului Otoman cu percepţia unui
oraş de inspiraţie occidentală.
Factori activi, locuitorii urbei dunărene
s-au implicat în procesul de făurire a statului
national român (Unirea Principatelor Române
de la 24 ianuarie 1859, Marea Unire de la 1
decembrie 1918) şi în obţinerea Independenţei
României (1877).
Expoziţia marchează, de asemenea,
contribuţia brăilenilor la efortul ţării în timpul
celor două conflagraţii mondiale.

Expoziţia de bază. Participarea brăilenilor la
marile momente ale istoriei naţionale:
Unirea Principatelor, Războiul de
Independenţă, Marea Unire.
Itinerariul expoziţional se încheie cu o
incursiune în viaţa socială a Brăilei de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele patru
decenii din secolul al XX-lea.

Expoziţia de bază: epoci, stiluri, generaţii.

Expoziţia a fost găzduită de Nuova Galleria
a Institutului Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică de la Veneţia.

*
*
*
Expoziţiile temporare organizate în
annul 2015 au urmărit promovarea imaginii
oraşului Brăila şi a patrimoniului muzeal. În
colaborare cu Institutul Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică de la Veneţia, pe 1 aprilie
a fost vernisată expoziţia fotodocumentară La
modernizzatione della città portuale di Brăila
(1830-1930). La „Piccola Europa” del
Danubio Meridionale. Însoţită de un catalog,
expoziţia a prezentat publicului din Veneţia
cele mai importante aspecte din viaţa oraşului
în decursul unui secol: activitatea portuară,
dezvoltarea urbanistică, instituţii culturale,
evoluţia demografică, comunităţile entice. Un
loc special a fost rezervat legăturilor dintre
Brăila şi Veneţia, precum şi personalităţilor din
sânul comunităţii italiene printre care amintim
pe Giovanni Luigi Frollo, originar din Veneţia,
profesor la Liceul Nicolae Bălcescu, cu o
intensă activitate ştiinţifică în domeniul
lingvisticii, mentor al poetului Arturo Graff,
debutul literar al acestuia petrecându-se la
Brăila.

Expoziţia Ceramica, metamorfoză şi
durată, organizată în colaborare cu Secţia
Arheologie, a fost deschisă în cadrul
manifestărilor dedicate proiectului Noaptea
Muzeelor. Publicul vizitator a avut ocazia să
facă o incursiune în tehnicile de prelucrare şi
ornamentare a obiectelor ceramice, pornind de
la lutul neolitic şi până la faianţa şi porţelanul
contemporane.

Ceramica, metamorfoză şi durată obiecte de faianţă şi porţelan
Expoziţia de bază. Dezvoltarea Brăilei după 1830.
Ghena PRICOP
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CERAMICA - O POVESTE FĂRĂ SFÂRŞIT
Focul, apa şi pământul, puse toate pe o roată...cam aşa s-ar putea
prezenta, succint, elementele şi modul de realizare a unei piese de
ceramică. Atât de fragile şi, totuşi, extrem de rezistente, creaţiile ceramice
sunt cele care plesnesc la cea mai mică lovitură, dar care durează mii de ani,
păstrând în ele istorie şi poveste.
Create iniţial doar în scopuri pur practice, piesele de
ceramică ajung să fie cele care marchează şi uneori definesc o cultură, o
populaţie, un areal şi, mai târziu, chiar o naţiune.
Ceramica este cea care s-a constituit în principalul criteriu de
definire a culturilor arheologice. Deşi iniţial rolul ei a fost doar unul
practic, treptat îşi face loc elementul estetic care ajunge să fie cel mai
important factor de creație. Aşa cum divinitatea a modelat omul din pământ
şi din apă, suflând duh de viaţă peste el, la fel, meşterul olar plăsmuieşte tot
din pământ şi apă forme şi culori, lăsând focul să desăvârşească această
creaţie.
Nu există populaţie, pe toată durata milenară a istoriei cunoscute,
care să nu fi folosit ceramică. Vasta întindere, atât spaţială, cât şi temporală,
generează o mare diversitate a tehnicilor de realizare, a formelor,
mărimilor, culorilor, generând un caleidoscop ceramic.
Dacă iniţial era ceramică grosieră, făcută manual prin diferite
tehnici, cum ar fi cea a suprapunerii colacilor de lut, în timp, prin inventarea
cuptorului cu ardere, a roţii olarului şi, ulterior a dezvoltărilor tehnologice,
ceramica ajunge să se diversifice, apărând noi varietăţi (ceramica fină,
faianţa, porţelanul).
Cuvântul „faianţă” provine de la numele localităţii italiene Faenza,
locul unde a fost inventat materialul ce a devenit atât de cunoscut, numele
fiind dat de către romani, cei care au dezvoltat acest centru de fabricare a
faianţei. Faianţa antică a fost creată prin şlefuirea cuarţului sau a cristalelor
de nisip şi amestecarea acestora cu diferite metale. Produsul rezultat era
expus la căldură, dacă suferea arderi, acesta dobândea luciu şi culori
personalizate.
Atât ceramica fină, cât şi porţelanul au fost descoperite de către
chinezi. Porţelanul este rezultatul amestecării argilei cu un ingredient
numit kaolin (extras de pe muntele Kao-Ling). Amestecul kaolinic, care
este translucid şi produce un sunet plăcut la atingere, a făcut ca porţelanul
să triumfe în faţa jadului, materia primă preferată a împăraţilor. La prima
„coacere” a porţelanului pot fi aplicate doar două culori, albastru de cobalt
şi roşu de cupru. Înainte de cea de a doua „coacere”, realizată la temperaturi
de 800 grade Celsius, se pot aplica şi alte culori.
Arta olăritului datează din preistorie, omul a remarcat că argila din
anumite zone reţine apa de ploaie şi devine plastică, astfel a apărut ideea de
a produce obiecte din argilă udă. Acestea erau modelate cu mâna şi uscate
la soare, proces ce dura câteva luni. Mai târziu încep să confecţioneze
cărămizi din argilă, ele fiind mai rezistente datorită aşezării lor în straturi.

Amestecul de lut şi apă era obţinut prin călcarea în picioare într-o
groapă iar obiectele erau fasonate cu mana. În timp a apărut roata olarului
(în Mesopotamia) cu ajutorul căreia lutul a început să ia o formă simetrică.
Multă vreme obiectele de ceramică erau uscate la soare, până când s-a
observat că focul scurta acest proces şi dădea şi o rezistenţă mai mare.
Arderea se făcea în gropi săpate special, metodă care, însă, înnegrea lutul
ceea ce a dus la crearea cuptoarelor închise (în Siria), cuptoare care aveau şi
o temperatură de ardere mai mare.
Ce face maestrul sau creatorul de ceramică? El răspunde unei cereri
dar, în acelaşi timp, oferă frumosul spre a fi desfătare sufletului.
Diversitatea formelor, culorilor şi a scopurilor în care sunt şi au fost create,
piesele de ceramică ar impune zeci de volume de prezentare, însă nimic nu
poate înlocui contactul direct al retinei cu elementul în sine. Lăsăm deci
privitorul să vizioneze şi să admire povestea şi evoluţia de-a lungul
timpului, priceperea şi inventivitatea meşterilor ceramici, care au dat curs
necesităţii practice dar şi plăcerii ochiului.

Coperta catalogului expoziției Ceramica, metamorfoză și durată.
Textul a însoțit catalogul expoziției temporare Ceramica,
metamorfoză și durată, vernisată în cadrul manifestărilor „Noaptea
Muzeelor”, din 16 mai 2015.
Maria STOICA-VRABIE

EDUCAŢIA PENTRU PATRIMONIU
Proiect educaţional: „Patrimoniu imaterial. Obiceiuri şi tradiţii locale în Scorţaru Nou”
De la ideea de a oferi tinerilor măcar o parte
din experienţa acumulată ca muzeograf, în lucrul
cu patrimoniul, din anul 2012, am început, mai
mult ca un proiect informal, o serie de întâlniri cu
elevii din judeţ, sub egida unei activităţi pe care am
denumit-o iniţial „Educaţia pentru patrimoniu. O
formă alternativă de cunoaştere a istoriei”.
În anii ce au urmat „Educaţia pentru
patrimoniu” a devenit un proiect educaţional în
cadrul căruia am desfăşurat alte activităţi şi
proiecte mai mici care au avut ca scop promovarea
patrimoniului istoric local şi familiarizarea copiilor
de vârstă şcolară cu noţiunile specifice acestui
domeniu.
În general, prin aceste acţiuni mi-am propus
ca elevii să îşi însuşească şi alte cunoştinţe,
suplimentare celor din manualele de istorie, să
devină mai ataşaţi de valorile locale, să păstreze
monumentele şi vestigiile istorice şi să devină mai
conştienţi de potenţialul comunităţii respective.

În 2015, bucurându-mă de ospitalitatea şi
deschiderea profesorilor de la şcoala gimnazială,
am revenit, pentru a treia oară, în Scorţaru Nou. De
această dată, am dorit să identificăm patrimoniul
imaterial păstrat de localnici, dar şi să ridicăm
nivelul de conştientizare a importanţei perpetuării
tradiţiilor şi obiceiurilor.
Astfel, împreună cu profesorii Gianina
Băjenică, Luciana Pârvu, Claudiu Sachelarie şi cu
elevii şcolii gimnaziale, am derulat, în perioada 25
martie – 30 aprilie, Proiectul educaţional
„Patrimoniu imaterial: Obiceiuri şi tradiţii locale în
Scorţaru Nou”.
În prima etapă, desfăşurată pe 25 martie, la
şcoală, au fost prezentate tema proiectului, etapele,
scopul şi principalele noţiuni teoretice legate de
patrimoniul imaterial. Pentru a surprinde
principalele momente din existenţa comunităţii,
dar şi pentru a acoperi, pe cât posibil, o arie de
cunoaştere cât mai însemnată, elevii au fost
(continuare în pag. 8)
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COLEGEI NOASTRE MARIA STOICA VRABIE
- IN MEMORIAM
După 1990, în cadrul literaturii
române, un loc aparte i-a fost atribuit
memorialisticii interne şi externe privind
detenţia. Există un număr variat de cărţi despre
sistemul represiv şi concentraţionar din
România, care pot fi încadrate în rubrica
procesul comunismului.
Memorialistica, în acest context,
sugerează un gen de scriere literară, care
cuprinde memorii. Fiecare dintre cei care au
petrecut ani grei dincolo de gratii
(memorialistica internă) sau menţionează
anumite momente, fără să fi trecut prin ele
(memorialistica externă) povesteşte numai
segmentul pe care l-a trăit sau auzit de la foştii
deţinuţi (cazul Virgil Ierunca1), exprimându-şi
propriile trăiri, resentimente, refulări, din
penitenciare, fără a utiliza un limbaj academic.
Însă, modul de exprimare a celor care au trecut
prin infernul temniţelor a creat un simţământ
cutremurător prin conţinutul evenimentelor şi
analiza psihologică. Ioan Ianolide afirma în
cartea Deţinutul profet că rândurile scrise s-au
datorat în mare parte experienţei piteştene2.
Majoritatea memorialiştilor nu au avut
pregătire filologică, expunând stările afective
şi psihice în exprimare identică. Lipsa de
experienţă nu trebuie să marginalizeze
scrierile, fiind necesară o conştientizare a
faptului că autorii au trăit mulţi ani în condiţii
inumane, exersarea exprimării făcându-se oral
şi şoptit, cu spaima că puteau fi pedepsiţi în
cazul în care erau surprinşi de gardieni.
Cititorii români au trecut brusc de la o
literatură a ipocriziei la o literatură a
3
adevărului crud, infernal .
Una dintre cele mai bine realizate
cărţi a fost Închisoarea noastră cea de toate
zilele a lui Ion Ioanid, care, fără a avea pretenţii
de scriitor, cum susţinea autorul însuşi, a
produs un proces de înnobilare lăuntrică. Ion
Ioanid a pus accentul în opera sa monumentală
pe zugrăvirea caracterelor. Nu s-a aplecat
asupra originii etnice, religioase sau politice a
deţinuţilor.
Deţinuţii politici au devenit
personalităţi prin rezistenţa manifestată în faţa
durerii fizice şi psihice4.

Caracteristica fundamentală a
memorialisticii o constituie dezvăluirea
adevărului propriu asupra evenimentelor
5
petrecute în temniţele comuniste . Aceasta are,
la rândul ei, mai multe subtrăsături,
determinate de felul în care fiecare individ a
trăit fenomenul reţinerii de către securişti, apoi
al arestării, procesul, comunicarea sentinţei,
viaţa în închisoare, pedepsele. Memoriile
devin impersonale, pentru că ilustrează
asemănări în exprimare.
Literatura de detenţie poate fi
considerată ca având un caracter didactic,
dedus în urma nenorocirilor la care a fost supus
poporul român timp de 45 de ani şi care, prin
corectivele morale să umple golul creat în
suflete atâtor generaţii.
În contextul menţionat, am iniţiat şi
desfăşurat, împreună cu muzeograful Maria
Stoica Vrabie, concursul de istorie, intitulat
Închisoarea în România comunistă ca realitate
memorialistică(1948-1964). Concursul a avut
loc la data de 19 martie 2015, în sala de
conferinţe a Muzeului Brăilei „Carol I”,
obiectivul concursului fiind acela de a îi
îndemna pe elevi şi în egală măsură pe
profesori, la conştientizarea situaţiei trecute,
făcând o analogie cu ceea ce se petrece în
zilele noastre şi anume opacizarea mentală a
societăţii.
De asemenea, am avut în vedere
încurajarea elevilor pentru cercetarea istorică,
sensibilizarea cu privire la faptele comise în
închisorile comuniste, dezvoltarea
competenţelor de sistematizare a informaţiilor
din mai multe surse şi stimularea spiritului de
competitivitate.
Concursul a constat în lucrări
prezentate în Power Point, de 15-20 slide-uri,
cuprinzând 2 teme la alegere:1. Forme de
detenţie: istoric- închisoarea ca patrimoniu,
tipuri de închisori (anchetă, tranzit, femei,
legionari etc), metode de constrângere şi
teroare. 2. Literatura de detenţie: rolul şi
funcţiile memorialisticii din spaţiul carceral,
delimitarea metodologică: memorialistica
internă/externă.
Criteriile de evaluare au vizat:

Literatura de detenţie, Forme de detenţie penitenciarele, Susţinerea argumentată a
punctelor de vedere, Diversitatea tehnicilor
PPT, Respectarea titlului proiectului.
Au participat 30 de elevi (clasele IXXII) şi 5 cadre didactice de la Liceul Pedagogic
„D.P. Perpessicius”, Liceul Teoretic „Panait
Cerna”, respectiv Liceul Teoretic „Mihail
Sebastian”, fiind premiaţi cu cărţi ale Editurii
„Istros”.
Am rămas plăcut surprinse de reacţia
pozitivă a elevilor, care s-au aplecat temeinic
asupra subiectelor propuse. Tema gulagului
românesc a deschis ochii acestor copii
interesaţi în aflarea adevărului istoric. Au
încercat să înţeleagă ce simţeau tinerii de
atunci şi care erau idealurile pentru care şi-au
sacrificat cei mai frumoşi ani sau chiar viaţa.
Au considerat că prin literatura de detenţie nu
s-au şters din memoria colectivă dramele prin
care oameni simpli, dar şi personalităţi de o
înaltă tărie morală au trecut.
Acest articol este dedicat colegei
noastre, un suflet apropiat, înţelegător şi
iubitor, Maria Stoica Vrabie, care a păşit într-o
lume mai bună.

1. Autorul lucrării Fenomenul Piteşti prezintă pentru
prima dată, imediat după 1990, ororile fenomenului de
reeducare din închisoarea de la Piteşti, prin
intermediul memoriilor lui Ovidiu Cotruş, fost deţinut
politic.
2. Ioan Ianolide, Deţinutul profet, Ed. Bonifaciu,
Bucureşti, 2009, p.155.
3. Nicolae Baltă, Sertarul şi tipăriturile, „Luceafărul”,
nr. 16, 1994, apud Ruxandra Cesereanu, Gulagul în
conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura
închisorilor şi lagărelor comuniste, Ed. Polirom, Iaşi,
2005, p. 87.
4. Ne vorbește Părintele Arsenie, ediția a 2-a, vol. 1,
Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2010, pp. 97-99.
5. Mihai Rădulescu, Istoria literaturii române de
detenţie: Memorialistica reeducărilor, prima istorie a
literaturii române de detenţie,
http://www.literaturasidetentie.ro

(continuare din pag. 7)

împărţiţi în patru grupe de lucru, care au avut patru
teme de studiu: A. Obiceiuri şi tradiţii la naştere/ botez,
B. Obiceiuri şi tradiţii la logodnă/ căsătorie,
C. Obiceiuri şi tradiţii la moarte/înmormântare, şi
D. Obiceiuri şi tradiţii pe perioada sărbătorilor din an.
Echipele micilor cercetători au pornit să culeagă
date despre obiceiuri şi tradiţii de la rude, vecini şi
ceilalţi localnici în timpul săptămânii „Şcoala Altfel”
(06 - 10 aprilie 2015), activitate care a constituit, de
altfel, cea de a doua etapă a proiectului.
Localnicele Vlad Elena de 80 de ani, Voicilă
Florica de 86 de ani şi Marcela Oprea de 64 de ani le-au
fost elevilor de mare ajutor în strângerea mai multor
informaţii despre temele de studiu, povestindu-le
câteva ore despre botez, nuntă, înmormântare şi alte
obiceiuri de peste an.
Ziua bilanţului, prezentarea rezultatelor muncii
de cercetare în teren, a fost 30 aprilie, când toată echipa
proiectului, elevii şi coordonatorii, ne-am adunat la
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şcoală pentru a povesti şi pentru a ne bucura de acest
eveniment.
Două echipe au dorit să prezinte tradiţiile locale
prin două scenete, una cu ursitoare şi una cu obiceiuri
de nuntă. Celelalte două echipe au prezentat
paparudele, caloianul şi tradiţiile funerare prin
montaje PowerPoint. Interviurile cu Vlad Elena,
Voicilă Florica şi Marcela Oprea au fost incluse într-un
montaj video, proiectat în pauzele dintre cele două
scenete.
La finalul manifestării, eleva Vlad Andreea
Larisa a încântat audienţa cu o interpretare de excepţie
a melodiei „Vino, maică, să mă vezi” de Mia Barbu.
La final de proiect am lansat copiilor o altă
provocare pentru anul 2016, aceea de a determina,
împreună cu autorităţile locale şi cu îndrumătorii unui
nou proiect, dacă zona lor are elemente de patrimoniu
ce ar putea atrage vizitatori.
Viorel STOIAN

Cătălina MÂRZA
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SECŢIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2015
- CERCETARE, VALORIFICARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CULTURALĂ, CONSERVARE ȘI RESTAURARE Respectând aceleași criterii și reguli din numerele trecute, voi prezenta activitatea din domeniul „Arheologie” în câteva din principalele sale
domenii, anume cercetare, valorificare ştiinţifică şi culturală, conservare și restaurare, evidență informatizată. Reamintesc că toți arheologii secției sunt
doctori în științe istorice, iar din punctul de vedere al gradelor științifice, doi sunt cercetători de gr. I, doi gr. II, iar unul are gr. III, deci constituim o
puternică echipă de cercetare.
Săpături arheologice sistematice. Pe baza
Planului de săpături din anul 2015, aprobat de
Comisia Naţională de Arheologie, a autorizaţiilor
emise de Ministerul Culturii - Direcţia Generală
Juridică și 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 și preventive, precum și diagnostice
arheologice 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 MariaMagdalena Ştefan, de la SC Digital Domain
Bucureşti), 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 din Slobozia) și CovasnaCetatea Zânelor (împreună cu Viorica Crișan,
responsabila științifică, și Paul Pupeză, de la
Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei).
Săpături arheologice preventive ori
supravegheri arheologice s-au executat atât în
circa 40 de puncte din Brăila-Orașul Vechi
(coordonate de Ionel Cândea și Costin Croitoru),
cât și în opt puncte din situl arheologic BrăilaBrăilița (coordonate de Mirela Vernescu și Stănică
Pandrea). De asemenea, s-au efectuat cercetări
preventive la Șuțești-Biserică, jud. Brăila
(colectiv: Costin Croitoru, Ionel Cândea și Stănică
Pandrea) și la Valea Gerului, comuna Valea
Mărului, județul Galați (colectiv: Costin Croitoru
și Stănică Pandrea).
Cercetări de tip survey s-au efecuat la
Valea Iencii, sectorul Lișcoteanca – Bordei Verde,
jud. Brăila și pe Valea Gerului, sectorul Mândrești
– Valea Mărului, jud. Galați (S. Pandrea și C.
Croitoru).
S-au întocmit și completat studii istorice
necesare realizării planurilor urbanistice generale
pentru elaborarea PUG-ului pentru Însurăței,
Ianca, Roșiori și Zăvoaia (Stănică Pandrea) și a
fost realizat capitolul Situri și zone arheologice din
studiul istoric necesar elaborării PUG-ului pentru
com. Viziru (Stănică Pandrea)
Diagnoză arheologică a fost efectuată
pentru proiectul de investiții Pod suspendat peste
Dunăre în zona Brăila, executată de către I.
Cândea, S. Pandrea, C. Croitoru, M. Vernescu.
Săpăturile arheologice, din judeţul Brăila

ori din alte zone din ţară, evidențiază
profesionalismul şi prestigiul de care se bucură
cercetătorii instituţiei noastre.
Aceste cercetări implică importante resurse
financiare pentru a obţine rezultate performante,
deoarece culturile arheologice se dezvoltă și se
extind, de regulă, pe spaţii întinse, astfel că este
necesară colaborarea multor instituţii de
specialitate din ţară, câteodată şi din străinătate. Pe
lângă arheologi este indispensabilă includerea în
echipele de cercetare și 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).
În cazul săpăturilor preventive,
supravegherilor arheologice, diagnozelor și a
întocmirii documentației arheologice pentru PUGuri s-au obținut importante venituri, ceea ce a fost
benefic pentru instituția noastră.
Comunicări ştiinţifice. Arheologii 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). Comunicări la Sesiuni naţionale și
judeţene în România : 1) V. Sîrbu, M.-M. Ștefan,
D. Ștefan, T. Bochnak, S. Ailincăi, G. Jugănaru,
Cercetările arheologice sistematice din așezarea
și necropola de la Telița-Celic Dere, com.
Frecăței, jud. Tulcea. Campania 2014, 2) V. Sîrbu,
Seb. Matei, D. Costache, L. Grigoraș, R.
Munteanu, D. Garvăn, Şantierul arheologic
Pietroasa Mică – Gruiu Dării. Campania 2014, 3)
V. Sîrbu, M. Neagu, Fl. Vlad, I. Cernău, C. Cernea,
M.-M. Ștefan, D. Ştefan, Crăsanii de Jos-Piscul
Crăsani (com. Balaciu, jud. Ialomiţa). Campania
2014. Epoca geto-dacică, toate trei la Sesiunea
Națională de Rapoarte Arheologice, Ediția XLIX,
Pitești, 28-30 mai 2015, 4) V. Sîrbu, Amfore
grecești descoperite în câteva necropole getice
(sec. V-III a. Chr.) din zona Dunării de Jos, la
Sesiunea științifică anuală a Muzeului Civilizației
Dacice și Romane, Deva, 11-12 iunie 2015, 5) V.
Sîrbu, D. Dăvîncă, Înmormântările de copii din
lumea geto-dacilor, la Simpozionul Naţional
„Cultură și Civilizaţie în Oltenia Subcarpatică –
In Honorem Professoris Petre I. Roman”, Muzeul

Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, Rm. Vâlcea,
26-27 noiembrie 2015, 6) S. Pandrea, Ceramica
Gumelnița A1 descoperită în tell-urile de la
Lișcoteanca și Însurăței (Valea Călmățuiului, jud.
Brăila), susținută în cadrul sesiunii Pontica,
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța, 6-7 octombrie 2015, 7) C. Croitoru,
Organizarea și funcţionarea limesului de la
Dunărea de Jos, la Conferinţa Frontiera ca zonă
de contact între romani și barbari, Muzeul de
Istorie Roman, 9 aprilie 2015, 8) C. Croitoru, S.
Pandrea, Descoperiri preistorice de pe Valea
Gerului (Valea Mărului și Mândrești), la A XI-a
Ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a
muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad, 15-16 mai,
2015, 9) C. Croitoru, Consideraţii cu privire la
prezenţa romană în Câmpia Bărăganului, la A XIa Ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a
muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad, 15-16 mai,
2015, 10) C. Croitoru, Detalii mai puţin cunoscute
despre valul roman dintre Traian și Tulucești, la
Simpozionul „Arheologia peisajului și frontierele
romane”, Muzeul Naţional de Istorie a României,
20 noiembrie 2015, 12) C. Croitoru, Despre
navigaţia pe râul Bârlad în antichitate.
Reinterpretarea unor descoperiri arheologice, la
Simpozionul Internaţional „Bucovina – file de
istorie”, ediţia a XVII-a, Suceava, 26-27
noiembrie 2015.
b) Comunicări la sesiuni internaţionale
în România: 1) V. Crișan, V. Sîrbu, M.-M. Ștefan,
Centrul rezidențial Dacic de la Cetatea ZânelorCovasna, la Sesiunea Muzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, 10-12.12.2015, 2) V. Sîrbu,
C. Borangic, Paznicii trecătorii - mormintele
dacice de pe valea Oltului, 3) V. Sîrbu, C. Bodo,
Câmpuri-Surduc (jud. Hunedoara): două cetăți
dacice uitate de pe valea Mureșului mijlociu, 4) V.
Sîrbu, D. Dăvîncă, Unele observații privitoare la
înmormântările de copii din sud-estul Europei
(mileniul I a. Chr.), toate trei la Simpozionul
"ArheoVest": Interdisciplinaritate în Arheologie
și Istorie, ediția a III-a: In Memoriam Florin
Medeleţ (1943-2005),Timişoara, 28 noiembrie
2015, 5) C. Croitoru, A. Miron, Surguciul.
Podoabă sau simbol al puterii?, la Simpozionul
Internaţional „Artă și civilizaţie medievală”, ediţia
a XXII-a, Suceava, 28-29 mai, 2015, 6) C.
Croitoru - Câteva consideraţii cu privire la unele
piese metalice medievale inedite descoperite la
Valea Mărului, judeţul Galaţi, la Simpozionul
Internaţional „Artă și civilizaţie medievală”, ediţia
a XXII-a, Suceava, 28-29 mai, 2015, 7) C.
Croitoru, Câteva consideraţii despre ipoteticele
fortificaţii romane din Câmpia Bărăganului, la
(continuare în pag. 10)

Telița-Celic Dere.
Complexe de locuire și gospodărești
(sec. V - III a. Chr.)

Piscul Crăsani.
Bordei și șanț de apărare dacic (sec. II - I a. Chr.)

Covasna-Cetatea Zânelor.
Terasa a II-a, ziduri de apărare și edificii
9
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Sesiunea Internaţională de Comunicări Știinţifice
„Arheologia Mileniului I p. Chr.”, ediţia a XIV-a,
Ploiești, 27-29 august 2015, 8) C. Croitoru, S.
Pandrea, Descoperiri arheologice preistorice de
la Valea Mărului, judeţul Galaţi, la Sesiunea
Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională și
Arheologie „Pontica 2015”, Constanţa, 6-7
octombrie 2015.
c) Comunicări la sesiuni internaționale
peste hotare: 1) V. Sîrbu, D. Dăvîncă (Romania)
Burial practices of the Geto-Dacian children
during the Second Iron Age – necropolises and
sacred area of the field-of-pits type, Session R17
„Approaches to Archaeological Juvenile Burials”,
la Annual Meeting of European Association of
st
th
Archaeologists, Glasgow, 1 -7 September 2015,
2) V. Sîrbu, M.-M. Ștefan, D. Ștefan, Monumental
tombs and ancient identities in Hellenistic
th
Kallatis, la 14 International Colloquium of
Funerary Archaeology „Funerary Practices during
the Bronze and the Iron Ages in the Central and
Southeast Europe, Čačak (Serbia), 24 th -27 th
September 2015”, 3) V. Sîrbu, C. Borangic Curved Dagger of the sica type from the NorthDanubian Dacian Graves, la 14th International
Colloquium of Funerary Archaeology „Funerary
Practices during the Bronze and the Iron Ages in
the Central and Southeast Europe, Čačak (Serbia),
24th-27th September 2015”, 4) V. Sîrbu, Seb. Matei,
Dacii de la Curbura Carpatilor: schimburi
comerciale și dialoguri interculturale cu lumea
elenistică, celtică si romană, la Conferința
internațională „Identități naționale în dialog
intercultural”, Chișinău (Rep. Moldova), 28-31
octombrie 2015.
Organizări de manifestări ştiinţifice
internaţionale. Valeriu Sîrbu, în calitate de
președinte al Comisiei 30 a Uniunii Internaționale
de Științe Preistorice și Protoistorice, a fost
th
președintele Comitetului de organizare al The 15
International Colloquium of Funerary
Archaeology cu tema “Funerary Practices during
the Bronze and the Iron Ages in the Central and
Southeast Europe”, desfășurat Čačak (Serbia),
între 24-27 septembrie 2015, manifestare
științifică la care toate cheltuielile de desfășurare
au fost suportate de National Museum Čačak.
Coorganizator al acestei manifestări a fost și
University of Belgrade, Faculty of Philosophy –
Department of Archaeology. Evidențiez
contribuția deosebită a colegilor din Serbia, atât de
la Čačak – dr. Katarina Dmitrović, arheolog, și
Delfina Rajić, director, cât și de la Belgrad, dr.
Miloš Jevtić și dr. Marija Ljuština.
Conferințe susținute la Muzeul Brăilei
„Carol I”: 1) Oameni și pietre, 19 ianuarie 2015,
de Costin Croitoru și Stănică Pandrea) și 2)
Descoperiri arheologice la Valea Mărului, judeţul
Galaţi, 16 mai 2015, de Costin Croitoru.
De asemenea, C. Croitoru a susținut
conferințele Varia memoria archeologica. Despre
cercetările recente de la Valea Mărului, jud.
Galaţi, la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”,
Tecuci, în 16 decembrie 2015, și Limes-ul ca zonă
de contact între romani și barbari. Studiu de caz:
frontiera nordică a provinciei Moesia Inferior, la
Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan”, Bârlad, în 24
octombrie 2015.
Reviste și volume tipărite. A apărut
numărul XXI, pe 2015, al revistei „Istros”, In
honorem Professoris Valerii Sîrbu, 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
Telița-Celic
Dere
- Complexe
din așezarefor the
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Humanities. De evidențiat faptul că, pe lângă
cercetători din România, la acest număr au
publicat studii și 11 cercetători din Rep. Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Serbia, Cehia, Polonia și Italia.
Volume tipărite la Editura „Istros” a
Muzeului Brăilei : 1) Ionel Cândea, Cetatea
Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare
(bilingv română/engleză), realizat în cadrul unui
proiect, câştigat de Muzeul Brăilei „Carol I”;
albumul este însoţit de un CD cu planuri şi
machetă 3D - autori: arh. Costel Drăgan –
arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion
– arhitectul şef al Municipiului Brăila, manager de
proiect fiind Ionel Cândea, 2) Ionel Cândea,
Costin Croitoru, Documente privind istoria
Brăilei. Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi
Hasdeu, pentru judeţul Brăila, volum realizat cu
sprijinul AFCN, manager de proiect fiind Ionel
Cândea, 3) Florin Topoleanu, Costin Croitoru,
Lămpile antice din colecţia Muzeului Brăilei
„Carol I”.
Editori de volume: 1) Studii de istorie, IV,
editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea, Editura
Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2) Lavinia
Grumeza, Sarmatian Cemeteries from Banat (late
st
th
1 – early 5 Centuries AD), Ad Limites Orbis
Romani, II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015
(editori C. Croitoru, V. Bîrcă ), 3) Miscellanea
historica et archaeologica in honorem Vasile
Ursachi octogenarii, Editura Istros a Muzeului
Brăilei „Carol I”, Brăila, 2015 (George Hânceanu,
Costin Croitoru).
Studii și articole tipărite în reviste și
volume de specialitate:
a) în România: 1) V. Sîrbu, Cr. Roman,
Complexul dacic Nr. 74 de la Hunedoara-Grădina
Castelului (Jud. Hunedoara). Reconsiderat,
Istros, XXI, 2015, p. 383-418, 2) V. Sîrbu, C.
Borangic, Paznicii trecătorii. Mormintele dacice
de pe Valea Oltului, Arheovest, In Memoriam
Florin Medeleț (1943-2005), Timișoara, 2015, p.
369-390, 3) V. Sîrbu, Vasile Ursachi. Omul,
arheologul, muzeograful, directorul, colegul, în
Miscellanea historica et archaeologica. In
honorem Vasile Ursachi octogenarii, 2015, p. 3133, 4) I. Cândea, „Pulberăria Nouă” din Cetatea
Brăilei, Revista Arhitectura, Brăila, 5) Ionel
Cândea, Viața spirituală în Bărăgan și la Dunărea
de Jos în tradiții consemnate la sfârșitul sec. al
XIX-lea, în Polychronion Înaltpreasfinţitului
Arhiepiscop Casian, la 60 de ani, 6) I. Cândea,
Vasile Ursachi sau „omul sfinţește locul”, în
Miscellanea historica et archaeologica. In
honorem Vasile Ursachi octogenarii, Ed. Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, 7) C. Croitoru, V.
Doca, Un capăt de buzdugan descoperit la Valea
Mărului, judeţul Galaţi, în „Acta Musei
Tutovensis”, XI, 2015, p. 230-239 8) C. Croitoru,
Călătorie de cercetare arheologică în judeţul
Covurlui, în vol. Orbis Praehistoriae. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, Iaşi, 2015, p.
645–655, 8) C. Croitoru, S. Pandrea, O figurină
zoomorfă deosebită identificată fortuit la
Mândrești, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi,
în vol. Miscellanea historica et archaeologica in
honorem Vasile Ursachi octogenarii, p. 165-176,
9) Descoperiri numismatice inedite de la Oancea,
judeţul Galaţi, aflate în colecţia Muzeului Olteniei
din Craiova, în vol. Miscellanea historica et
archaeologica in honorem Vasile Ursachi
octogenarii, p. 293-299.
b) în străinătate: 1) V. Sîrbu, Seb. Matei,
Quelques observations sur des centres fortifiés
géto-daces dans la Valachie central-nordique, p.
101-120, în A. Zanoci, P. Ettel, M. Băț (Edits),
st
Fortified sites from 1 millennium BC in Central
and South-Eastern Europe. Materials of the

Moldavan – Romanian – German Colloquium,
Saharna, July 24th – 26th 2014, 2) V. Sîrbu, M.-M.
Ştefan, D. Ştefan (Romania), T. Bochnak (Polska),
Telița-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w.
p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań
archeologicznych prowadzonych w latach 20082015, Analecta Archaeologica Ressovensia,
Universytet Rzeszów (Poland), 2015.
Alte studii şi articole au fost predate la tipar,
iar câteva cărţi se află în pregătire, dar ele vor fi
menţionate în numărul din 2017 al ziarului.
În acest an, igienizarea unor spații muzeale
ne-a prilejuit şi reorganizarea expozițiilor de bază
ale secțiilor de „Arheologie” și „Istorie”.
Expoziţii temporare. S-au organizat
expoziţiile 1) Din bube, mucegaiuri şi noroi.
Intraţi să le vedeţi şi voi! (I. Cândea și C. Croitoru),
ce a cuprins piesele descoperite ca urmare a
săpăturilor arheologice sistematice sau preventive
din anul respectiv, și Ceramica. Metamorfoză și
durată, care a inclus piese din colecțiile secțiilor
„Arheologie” și „Istorie”, vernisată cu prilejul
programului internațional Noaptea Muzeelor, din
16.05.2015 (S. Pandrea, M. Dumitrescu, C.-M.
Istrate, C. Croitoru și V. Vernescu).
Conservarea și restaurarea
patrimoniului. Dată fiind importanța deosebită a
acestor activități s-au luat măsurile necesare
pentru: a) asigurarea condițiilor optime de
conservare și protejare a bunurilor culturale de
patrimoniu - supravegherea și întreținerea
aparatelor de deumidificare și purificare a aerului
în depozite (activitate efectuată de Manuela
Dumitrescu, Cami-Manuela Istrate și Vasilică
Vernescu), b) conservarea curativă a materialului
ceramic descoperit pe șantierele de cercetare
arheologică preventivă din situl Brăila – Orașul
Vechi (efectuată de Vasilică Vernescu), c)
reorganizarea depozitului Secției de
„Arheologie”, impusă de reorganizarea expoziției
permanente, în vederea igienizării spațiului
expozițional (efectuată de Stănică Pandrea,
Manuela Dumitrescu, Cami-Manuela Istrate și
Vasilică Vernescu).
S-a efectuat restaurarea materialului
ceramic și a pieselor din metal descoperite în
săpăturile preventive și sistematice, atât din situl
Braila-Orașul Vechi, Brăilița, cât și de pe alte
șantiere unde au fost implicați arheologi ai
instituției noastre (operațiune efectuată de
Maghița Nechifor și Constanța Vâlcu,
restauratoare).
Evidență. S-au introdus 376 de piese în
inventarul electronic al secției (Manuela
Dumitrescu și Cami-Manuela Istrate), care acum
include un număr de peste 9000 de bunuri în acest
format, și s-au realizat 146 de fișe de conservare la
piesele selectate pentru diverse expoziții (Manuela
Dumitrescu, conservatoare).
S-au desenat, în creion şi tuş, peste 400 de
piese din colecțiile arheologie preistorică, antică și
medievală, atât pentru evidență, cât și pentru
publicare științifică (Cami Manuela Istrate).
Diverse. De asemenea, e de menționat că
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.
În plus, în afară de aceste activități, se
adaugă cele obișnuite, așa cum sunt ghidajul
vizitatorilor, inventarierea pieselor descoperite și
restaurate, evaluarea bunurilor culturale etc., dar
care nu constituie tema acestei prezentări.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL ARHEOLOGIC BRĂILA – CARTIER BRĂILIȚA.
CAMPANIA 2015
În anul 2015, reluarea marelui proiect de investiții
Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăilei a prilejuit
Muzeului Brăilei „Carol I” întreprinderea unor
cercetări arheologice în partea de nord a municipiului
Brăila.
Anul trecut, CNADNR a declanșat procedura de
reactualizare a studiului de fezabilitate pentru podul
suspendat peste Dunăre. Câștigătorii licitației au
solicitat Muzeului Brăilei „Carol I” să participe la
întocmirea diagnosticului arheologic al zonei care va fi
afectată de viitorul pod precum și de traseul drumului
care va lega orașul de acesta.
Diagnosticul arheologic, parte integrantă a studiului
de fezabilitate, a avut scopul de a identifica și evidenția
vestigiile arheologice de pe traseul viitoarei construcții
(podul suspendat, șoseaua de legătură, traversări,
podețe, etc.), întrucât drumul de acces va traversa partea
nordică a sitului arheologic Brăila – Cartierul Brăilița și
zona sa de protecție. Colectivul arheologic care a
întreprins această cercetare este numeros și este format
din experți de la mai multe instituții (Muzeul Național
de Istorie a României, Muzeul Brăilei „Carol I”,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași). Responsabilul
științific al cercetării arheologice este dl. Cătălin Bem
(expertul agreat de către CNADNR), iar din partea
muzeului brăilean au participat arheologii Ionel
Cândea, Stănică Pandrea, Costin Croitoru, Mirela
Vernescu.
Diagnosticul arheologic a impus cercetarea zonei
afectate de proiectul de investiții, atât prin metode

intruzive (sondaje arheologice) cât și prin metode
nonintruzive (investigații geofizice). Investigațiile
geofizice s-au concentrat în zona din interiorul limitelor
sitului arheologic Brăila – Cartier Brăilița ce va fi
afectată de construcții, iar sondajele au fost întreprinse
în zona de protecție a sitului.
Rezultatele acestei cercetări sunt foarte importante
pentru că au îmbogățit imaginea noastră despre
vestigiile arheologice din partea de nord a Brăilei:
a) Rezultatele investigațiilor geofizice
Zona cercetată se află la nord-est de DN 221B, mai
exact între șosea și marginea terasei. Cercetarea de
teren și interpretarea datelor a fost întreprinsă de către
un colectiv condus de către Andrei Asăndulesei de la
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Concluzia este că în
perimetrul cercetat sunt câteva anomalii pozitive care
pot fi interpretate ca fiind gropi umplute cu materiale
arse (cărămidă, ceramică, resturi de pereți arși). Aceasta
înseamnă că în partea de nord a sitului arheologic
Brăilița există urme de locuire, care urmează a fi
cercetate pentru a ști cărei epocă istorică aparțin.
b) Rezultatele sondajelor
Colectivul arheologic a întreprins sondaje în zona
cuprisă între Șoseaua Baldovinești și DN 221B, în
stânga și în dreapta căii ferate. Spre surprinderea
noastră, între calea ferată și DN 221B, am identificat
urmele unui cimitir de incinerație din evul mediu

timpuriu (cultura arheologică Dridu, sec. VIII – X). Am
avut ocazia să cercetăm un mormânt de incinerație în
care am găsit urna și resturile cinerare (oase calcinate).
Această descoperire are o dublă importanță: în
primul rând indică prezența unui cimitir medieval
timpuriu pe marginea de nord a terasei și în al doilea
rând indică faptul că limita sitului arheologic Brăilița
trebuie extinsă înspre vest și sud-vest.
Pentru noi, arheologii brăileni, rezultatele acestei
cercetări arhelogice complexe sunt importante pentru
că:
a) situl arheologic Brăila – Cartier Brăilița se
dovedește a fi mult mai extins, limita sa vestică fiind
probabil calea ferată;
b) vestigiile arheologice din partea de nord a sitului
Brăila – Cartier Brăilița pot fi datate atât în preistorie,
cât și în antichitate și evul mediu timpuriu.

Stănică PANDREA, Costin CROITORU

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PE VALEA GERULUI (JUD. GALAȚI)
Muzeul Brăilei „Carol I”, în colaborare cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din
Tecuci, a continuat în anul 2014 cercetările de teren întreprinse pe valea Gerului în
judeţul Galaţi. Acestea au debutat cu o diagnoză de teren întreprinsă pe sectorul de pe
teritoriul comunei Valea Mărului, efectuată la solicitarea administraţiei locale și
determinată de intenţia autorităţilor de cunoaștere, cât mai temeinică, a patrimoniului
arheologic, dar și a monumentelor, din câteva raţiuni foarte clare:
1. în primul rând se are în vedere elaborarea, pe viitor, a unui amplu proiect de
valorificare prin crearea unei colecţii sau a unui muzeu local, respectiv a unei baze de
cercetări etno-arheologice;
2. pe de altă parte sunt luate în consideraţie măsurile de protejare a patrimoniului
arheologic în cazul calamităţilor naturale, în special, ori factorilor de risc antropic;
3. în conformitate cu standardele și procedurile, respectiv legislaţia în vigoare, se
intenţiona montarea unor indicatoare de informare cu privire la prezenţa monumentelor
și înfiinţarea unui punct de informare pe teritoriul comunei.
Scopul diagnozei de teren a fost determinarea existenţei unor eventuale noi vestigii
arheologice, evaluarea stării de conservare a celor deja reperate, a cunoașterii traseului
Valului lui Athanaric pe teritoriul localităţii, evaluarea stării de conservare a
monumentului arheologic și identificarea unor noi situri arheologice ori puncte cu
potenţial arheologic.
Pentru realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus am urmat valea Gerului (albia)
în amonte, între localităţile Valea Mărului și Mândrești, paralel cu DJ 251, pe o distanţă
de aproximativ 8000 m. Am urmărit, din nou, ambele maluri înalte, respectiv terasele.
Acolo unde, în ruptura malului, sau pe pantele Văii Gerului am identificat complexe
arheologice, le-am înregistrat și marcat cu coordonate GPS. Totodată, am punctat
zonele din albia Gerului în care apare o concentraţie mai mare de materiale arheologice
(exclusiv fragmente ceramice!) în ideea ce a încerca, pe viitor, identificarea
locurilor/locului din care sunt desprinse și purtate de ape. Aceleași metode le-am aplicat
și în cazul văii Gerușiţei ori a văii inferioare a pârâului Amaru.
Un alt sector asupra căruia am stăruit a fost cel de la est de comună, anume în zona
mai înaltă – dealul Stâlpu, dealul Bourului și dealul Pârlești unde, de asemenea în urma
unor ploi abundente, apare fenomenul de eroziune areolară accelerată care afectează și
eventualele situri arheologice (deloc întâmplător în gospodăriile cu deschidere în str.
prof Costică Popovici, toate dezvoltate longitudinal pe axa est-vest, cele mai frecvent
până sus pe pantă – str. Mureșel, trena aluvionară poartă fragmente ceramice
preponderent medievale târzii – secolele XVII-XVIII, după toate aparenţele de la
anexele curţilor boierești de altădată aflate în zonă, dar și mici resturi ceramice care par a
fi caracteristice epocii bronzului).
Atenţia noastră s-a îndreptat și spre vestul comunei, terasa înaltă din dreapta văii
Gerului, dealul Nisipuri și dealul Mândrești, din motivele enunţate mai sus, dar și pentru
că aici erau vizibile câteva movile, înregistrate ca atare și în tradiţia orală, dar notate și pe
planurile director de tragere redactate la începutul secolului XIX.
Atât pentru documentarea unor situri arheologice sau zone cu potenţial arheologic
dar și pentru a putea elabora concret un plan de măsuri de valorificare a patrimoniului
arheologic al comunei, am continuat evaluarea și determinarea materialelor arheologice
existente în „colţul muzeal” înfiinţat în școala generală din Mândrești. Menţionăm

totodată faptul că am încercat să localizăm, pe cât a fost posibil pe baza informaţiilor
documentare pe care am mai reușit să le recuperăm, zona de provenienţă a bogatului
material ceramic, din diverse perioade istorice, prezent în colecţia școlii generale din
Mândrești.
Ca urmare imediată a diagnozei de teren a fost efectuată o cercetare arheologică
preventivă în punctul La Primărie. Suprafaţa investigată este afectată într-o oarecare
măsură de acţiunile edilitare ale secolului al XX-lea. La adâncimea de aproximativ –
0,20 m. s-a sesizat în extremitatea sud-estică a platoului zidul de fundaţie al unui imobil
(acesta continuă în curtea sediului poliţiei). Totodată, în sectorul nord vestic al platoului,
pe o zonă mai ridicată antropic, a existat până spre finele veacului menţionat un imobil
modest ca dimensiuni.
Au fost identificate mai multe materiale arheologice rulate, moderne dar și
medievale târzii, în stratul vegetal actual (la adâncimea de -0-25 m), unele dintre acestea
afectând complexele din epoca fierului. În stratul vegetal vechi (sediment negru-brun, la
adâncimea de -25-50/55 m.) s-au descoperit mai multe gropi menajere și complexe cu
materiale arheologice din evul mediu târziu caracteristice secolelor XVII-XVIII, din
epoca fierului (Hallstatt și La Tène). În S1, S2, S3 și S4, între metrul1 și metrul10 există și un
strat brun gălbui cu grosimea de 10 – 35 cm. Aici au fost materiale arheologice și
complexe de la finele epocii bronzului (cultura Noua) și începutul epocii fierului
(cultura Babadag) Aceluiași nivel îi aparţine și depunerea unor resturi ale unui cuptor de
redus minereul. La adâncimea de – 0,95 m. în extremitatea vestică, respectiv la 1,50 în
extremitatea estică înregistrată în secţiunile practicate (terenul este în pantă!), s-a
identificat stratul de sediment loessoid, steril din punct de vedere arheologic.
Colectivul de cercetare condus de arheologul expert dr. Costin Croitoru a fost format
din prof univ. dr. Ionel Cândea și cercetător știinţific II dr. Stănică Pandrea. Conservarea
primară a materialului arheologic recoltat a fost realizată, pe teren, de către
conservatorii Cami Istrate, Ioana Istrate și Vasilică Vernescu de la Muzeul Brăilei „Carol
I”. Din partea Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci a participat muzeograful
Dana Alexă.
Membrii colectivului
mulţumesc și pe această cale
domnului profesor Doru
Parascan, directorul
Muzeului „Teodor Cincu”
din Tecuci, domnului Marius
Mitrof, inspector la Direcţia
Judeţeană pentru Cultură,
Culte și Patrimoniu Cultural
Național Galați, respectiv
domnului primar Virgil Doca
pentru sprijinul permanent
acordat în vederea bunei
desfășurări a activităţilor
arheologice.
Costin CROITORU

11

BRĂILA 648

Număr unic • 20 ianuarie 2016

EXPOZIȚIA PERMANENTĂ A COLECȚIEI DE ARHEOLOGIE
A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”
În anul 2015, expoziția permanentă a Muzeului Brăilei „Carol I” a intrat într-un
proces de reorganizare. Ea a fost redeschisă în data de 01.11.2015. În cele ce urmează,
voi încerca să prezint pe scurt expoziția permanentă a colecției de arheologie a muzeului
nostru
Expoziția permanentă a colecției arheologice se află etalată la parterul sediului
Muzeului Brăilei „Carol I”, în șase săli. Nu am intenționat să prezentăm colecția de
arheologie ca pe o carte de istorie, căci pentru multe veacuri, Câmpia Brăilei a fost un
spațiu de trecere și. de aceea, vestigiile arheologice din acele timpuri sunt rare ori
lipsesc.
Colecţia de arheologie a Muzeului Brăilei „Carol I” este prezentată pe mari situri
arheologice. Cele mai importante sunt siturile de la Lişcoteanca, Grădiştea, Brăiliţa şi
Orașul medieval Brăila, de aceea lor le este dedicată cea mai mare a spaţiului
expoziţional.
În Sala 1 sunt expuse piesele descoperite la Lişcoteanca şi Grădiştea.
Pe teritoriul satului Lişcoteanca, de-a lungul fostei Bălţi Lişcoteanca, au fost
cercetate patru aşezări, datate în epoca pietrei. Aşezările sunt edificate pe locuri înalte
(terasa Călmăţuiului ori popine), care străjuiau vechiul curs al Călmăţuiului. În epocile
istorice ulterioare, populaţiile de păstori nomazi, şi-au îngropat morţii pe locurile unde
fuseseră edificate aşezările din epoca pietrei.
Piesele descoperite în aşezările din epoca pietrei demonstrează că locuitorii acestora
se ocupau cu agricultura (dovadă fiind cele două aratre din corn), păstoritul, pescuitul
(dovadă greutăţile din lut pentru plasa de pescuit), vânătoarea (dovadă vârfurile de
săgeată şi de lance din piatră şi os), dar erau şi buni meşteşugari, prelucrând în egală
măsură piatra, osul, cornul. Cel mai important meşteşug era însă olăritul, mărturie fiind
numeroasele vase pictate şi obiectele din lut ars.
Viaţa spirituală a populaţiei din epoca pietrei poate fi reconstituită doar în linii
generale, pentru că de la ele nu ne-au rămas decât unele obiecte folosite în cadrul unor
ritualuri religioase ori mitologice. Trebuie spus că până în prezent, nu s-a găsit niciun
cimitir care să fi aparţinut populaţiei din epoca pietrei. Dintre credinţele religioase ale
epocii pietrei se evidenţiază cultul fertilităţii, caracterizat prin asocierea fertilităţii
pământului cu fertilitatea femeii, pentru că pământul ca şi femeia sunt dătătoare de viaţă.
Dintre obiectele cu caracter cultic se remarcă două măciuci – care erau de fapt
sceptre şi câteva phalloi, care sunt simboluri ale puterii masculine, dar în acelaşi timp şi
un indiciu al faptului că în fruntea comunităţilor din epoca pietrei se afla un şef ce avea şi
atribuţii militare.
Alături de piesele din epoca neolitică, din siturile de la Lișcoteanca provin și piese
descoperite în mormintele săpate de păstorii nomazi din epoca bronzului dar şi din
epoca marilor migraţii (morminte aparţinând triburilor războinice ale sarmaţilor).
Dava getică de la Grădiştea este situată pe o popină aflată pe malul Buzăului, fiind
înconjurată de un amplu meandru al acestui râu. Aşezarea nu este fortificată şi se datează
în sec. II a.Chr. – I p.Chr. Precum alte davae getice şi dava de la Grădiştea a fost un
important centru meşteşugăresc şi comercial al zonei. Caracterul de centru economic
predominant este dovedit de prezenţa în număr mare a uneltelor, obiectelor şi vaselor
ceramice. Faptul că locuitorii din acestă dava dispuneau de bogăţii le-a permis să
cumpere numeroase obiecte de lux fabricate în cetăţile greceşti din bazinul Mării Negre
(dovadă vasele greceşti – kantharoi, skyphoi şi amfore).
Bogăţia şi rafinamentul geţilor sunt atestate şi de descoperirea unui atelier de bijutier
(creuzetele, poansonul, barele şi uneltele specifice).
Dava getică de la Grădiştea îşi încetează existenţa la începutul sec. I p.Chr. în urma
unor expediţii întreprinse de armatele împăratului roman Augustus la nordul Dunării, cu
care ocazie generalii romani au strămutat o parte din populaţia getică din Câmpia
Română.
Alături de piesele getice descoperite în dava de la Grădiștea, am expus o parte din
obiectele descoperite în mormântul tumular de la Găvani, care a aparţinut unui basileu
(prinţ) get şi care se datează în sec. IV a. Chr. Mormântul a fost descoperit în mod fortuit
cu ocazia săpării unui şanţ de irigaţii, de aceea în vitrină sunt expuse doar piesele
recuperate de la muncitorii de pe buldozere. Dintre obiectele ce-au aparţinut acelui
basileu get se remarcă coiful din bronz, care a fost confecţionat într-un atelier attic.
În Sala 2 sunt expuse piese descoperite în staţiuni arheologice de pe teritoriul
judeţului Brăila, care nu sunt la fel de mari precum Lişcoteanca, Grădiştea şi Brăila.
Obiectele descoperite prin săpăturile întreprinse în trei popine situate pe raza
oraşului Însurăţei sunt încadrate cultural – cronologic în eneolitic, cultura Gumelnița
(cca. 4500 – 4000 BC). Se remarcă piesele descoperite în aşezarea din Gumelnița de pe
Popina I și Popina II, precum şi un vas găsit într-un mormânt sarmatic ce se afla pe
Popina Dropia.
Pe raza oraşului Însurăţei, chiar pe terasa Călmăţuiului s-au descoperit şi numeroase
morminte, datând din sec. IV – V p. Chr., care au aparţinut populaţiei romanice aflată
sub stăpânirea goţilor.
Un loc aparte îl ocupă artefactele descoperite pe popina de la Râmnicelu. Obiectele
expuse pe rafturile de jos au fost descoperite într-o aşezare de păstori ce se datează la
sfârşitul epocii pietrei (civilizaţia Cernavoda I). Unele dintre piesele expuse au fost
descoperite în câteva morminte săpate pe această popină, ce-au aparţinut fie unor
războinici nomazi din epoca bronzului, fie unor războinici sarmaţi.
De asemenea sunt expuse piese descoperite pe popina de la Scărlătești – Cireșu.
Obiectele au fost descoperite într-o aşezare datând din epoca pietrei (civilizaţia
Gumelniţa, cca. 4500 BC), La Scărlătești au fost descoperite și obiecte depuse în
morminte sarmatice (se remarcă faptul că multe obiecte sunt “importuri” din provinciile
Imperiului roman).
Tot aici sunt expuse și artefactele descoperite la Siliștea, ce provin dintr-o aşezare
datând din epoca pietrei (civilizaţia Boian), precum și obiecte şi vase ceramice
descoperite într-o aşezare ce se datează la începutul epocii fierului (civilizaţia de tip
Hallsttat). Dintre ele se remarcă mai multe vase de mari dimensiuni și patine din os de
bovideu.
În această sală sunt și piesele descoperite la Chiscani. În timpul construcției fostelor
combinate chimice de la Chiscani a fost identificată și cercetată necropola unei
comunități scitice. Piesele descoperite în necropola scitică de la Chiscani sunt
contemporane
cu cele
descoperite
în așezarea
și necropola getică de la Brăilița.
Telița-Celic
Dere
- Complexe
din așezare
În celelalte vitrine sunt piese descoperite în morminte datate în epoca marilor
migraţii, ce-au fost descoperite în mod fortuit pe raza comunelor Jirlău, Maraloiu şi
Sihleanu. Se remarcă obiectele descoperite în necropola de incineraţie de la Tichileşti,
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care se datează în sec. IX – X p. Chr. şi care aparţine populaţiei străromâneşti.
Începând cu Sala 3, restul spaţiului expoziţional de la parter ilustrează descoperirile
arheologice de pe teritoriul municipiului Brăila.
Situată într-un spaţiu în care se întâlnesc Dunărea, Balta şi Câmpia Română, Brăila a
fost o importantă aşezare începând din epoca pietrei până în prezent. Fără a fi vorba de o
continuitate neîntreruptă de locuire, pe raza municipiului Brăila sunt atestate aşezări, ori
cimitire din aproape toate epocile istorice.
Epoca pietrei este atestată de descoperirea unei importante aşezări pe malul Dunării,
în cartierul Brăiliţa, la sud şi la nord de Vadul Catagaţei. Obiectele descoperite în această
aşezare dovedesc faptul că oamenii preistorici au folosit inteligent condiţiile favorabile
oferite de mediul geografic, dezvoltând agricultura, păstoritul, meşteşugurile, dar au
ştiut să folosească şi bogăţia de peşte a Dunării şi fostei Bălţi a Brăilei (dovadă oasele de
peşte expuse în vitrină).
La sfârşitul epocii pietrei şi începutul epocii bronzului, zona Brăilei s-a aflat în
stăpânirea unor populaţii de păstori nomazi, care au folosit terenurile din jurul Vadului
Catagaţei ca cimitir. Foarte probabil, cimitirul de la Brăiliţa a fost utilizat de mai multe
triburi, ceea ce explică numărul mare de morminte, bogăţia şi varietatea obiectelor
descoperite în morminte.
La sfârşitul epocii bronzului şi la începutul epocii fierului, la Brăiliţa au fost
identificate două importante aşezări.
În sec. IV – III a.Chr., la Brăiliţa a existat o importantă aşezare getică, iar lângă
aşezare a fost descoperită şi o importantă necropolă de incineraţie. Stadiul de dezvoltare
a aşezării getice de la Brăiliţa este atestat de prezenţa a numeroase obiecte şi vase
greceşti, dintre care se remarcă numeroase amfore şi o cană pictată (oenochoe).
Sala 4, Sala 5 și Sala 6 găzduiesc piesele prin care încercăm să reconstituim orașul
medieval Brăila.
Prin intermediul exponatelor din primele vitrine am încercat să evidenţiem geneza şi
evoluţia oraşului medieval Brăila până la ocuparea lui de către Imperiul otoman. Aici
sunt expuse câteva piese obiecte din sec. XII (sfârşitul epocii migraţiilor), când aşezarea
de la Brăila era un sat de pescari. Se remarcă piesele descoperite într-un mormânt ce
aparţine unui războinic cuman şi un ou de cărămidă – un vechi simbol creştin, cu largă
răspândire în Rusia kieveană.
Ca toate oraşele medievale, Brăila a fost un centru meşteşugăresc şi comercial. Dacă
Dunărea a favorizat dezvoltarea Brăilei ca important centru comercial, descoperirile
arheologice îi confirmă şi caracterul meşteşugăresc – mărturie stau obiectele metalice şi
tripozii din lut utilizaţi de olari la arderea vaselor în cuptoare. De asemenea, este expus și
reconstituirea unui cuptor de ars ceramica, descoperit în urma unor cercetări
arheologice preventive.
Brăila medievală a fost un adevărat oraş, aşa cum o arată existenţa unor bunuri tipice
pentru o civilizaţie de tip urban – sfeşnicele, plăcile decorative şi cahlele de sobe. La
cumpăna dintre sec. XVI – XVII, Brăila şi zona adiacentă au traversat o perioadă în care
pacea era des întreruptă de războaie, purtate de Imperiul otoman cu puterile creştine
vecine – Regatul polon şi Imperiul habsburgic. Datorită acestor frământări, oamenii
erau tentaţi să adune tezaure, iar acest obicei este atestat de descoperirea unui astfel de
tezaur la Maraloiu, precum şi a unui număr apreciabil de monede otomane şi creştine.
Domnia lui Mihai Viteazul a lăsat urme şi în istoria Brăilei, fapt evidenţiat de piesele
expuse.
Sub stăpânirea otomană, Brăila a continuat să fie un important centru comercial,
dovadă fiind numeroasele vase din porţelan confecţionate în renumite ateliere din Asia
Mică şi insulele Egeei. Aspectul civilizaţiei se schimbă, crescând influenţa orientală –
dovadă fiind obiectele de lux tipic orientale.
În sec. XVIII şi la începutul sec. XIX, Imperiul otoman se afla sub asediul marilor
puteri creștine, dornice să pătrundă pe imensa piaţă otomană. Brăila, ca important centru
militar şi comercial reflectă foarte bine această situaţie. Numeroasele produse
meşteşugăreşti şi monede provenite din Rusia şi Imperiul habsburgic sunt dovezi ale
acestei activităţi comerciale susţinute. În această perioadă, Brăila a constituit o atracţie
pentru numeroase familii de români ardeleni (dovadă sunt vasele ceramice şi metalice
fabricate în Ardeal), dar şi pentru familii de creştini din Peninsula Balcanică (dovadă
sunt podoabele de argint).
Deşi s-a aflat sub stăpânire otomană, Brăila a fost un puternic centru de cultură
creştină, aici funcţionând mitropolia Proilaviei, de care aparţineau toţi creştinii care
locuiau în kazalele otomane de pe cursul Dunării şi al Nistrului. Activitatea mitropoliei
este dovedită de existenţa unui bogat fond de carte creştină. În ultimii ani, s-au întreprins
cercetări arheologice în zona cimitirului aflat în vecinătatea mitropoliei Proilaviei,
rezultatele cercetărilor evidenţiind existenţa la Brăila a unei numeroase populaţii
creştine (dovadă stau obiectele descoperite în aceste morminte – inele, cercei, monede,
nasturi).
La marginea Brăilei stăpânită de turci, domnitorul Matei Basarab a ridicat
mânăstirea Măxineni, care a fost un important centru de spiritualitate creştină şi
românească în această parte a Ţării Româneşti. Săpăturile arheologice întreprinse la
Măxineni demonstrează că aici a fost un foarte bogat aşezământ monahal.

Stănică PANDREA

Număr unic • 20 ianuarie 2016

BRĂILA 648

ETNOGRAFIE
SECȚIA DE ETNOGRAFIE A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” ÎN ANUL 2015
1. Redeschiderea Secției Etnografie
a Muzeului Brăilei „Carol I”
La data de 27 mai 2015, expoziția
permanentă de etnografie (Secția
Etnografie) a Muzeului Brăilei „Carol I”
și-a redeschis porțile. Evenimentul a avut
loc în prezența președintelui Consiliului
Județean Brăila prof. dr. Viorel Mortu, a
primarului Municipiului Brăila, dr. ing.
Aurel Gabriel Simionescu, a consilierilor
județeni, a reprezentanților instituțiilor de
cultură brăilene, senatori, deputați,
oameni de litere, artiști plastici, precum și
a unui numeros public. Manifestarea a
fost onorată de prezența ÎPS Casian,
Arhiepiscop al Dunării de Jos, care a
binecuvântat noua înfăptuire culturală,
spirituală și educativă.
Casa Alexiu, aflată în Lista
Monumentelor Istorice (BR-II-m-B02121), a fost destinată acestui scop.
Principalele etape ale organizării
expoziției de bază au constat în:
întocmirea tematicii de expoziție,
selectarea pieselor, proiectarea
mobilierului expozițional, verificarea și
evaluarea spațiilor de expunere conform
normelor de conservare, transportul și
etalarea pieselor ș.a. Expoziția a fost
realizată de către personalul de
specialitate al Secției Etnografie
(muzeografi, conservatori, restauratori)
cu sprijinul Serviciului FinanciarContabil, al Serviciului Relații Publice, al
altor categorii de personal (restauratori
lemn, administrator, fochist, șofer).
Redeschiderea, după aproape 25 de
ani, a Secției Etnografie a Muzeului
Brăilei „Carol I” se datorează
administrației locale, Consiliului
Județean Brăila, a președintelui
Consiliului Județean Brăila, care a avut
inițiativa prezentării colecțiilor de
etnografie și artă populară pe care
muzeul le deține într-una dintre cădirile
istorice ale orașului.
Itinerariul expozițional începe cu
prezentarea ocupațiilor tradiționale
specifice zonei Brăilei (pescuit,
agricultură, păstorit – sălile I-II). Sala
III este dedicată meșteșugurilor
casnice, obiceiurilor, precum și unor
aspecte ale vieții cotidiene. Cele mai
valoroase piese din colecția de icoane
sunt expuse în sala IV. În final, o sală cu
costume reflectă Brăila multietnică și
Brăila interferențelor culturale.

2. Redeschiderea Casei Memoriale
„Fănuș Neagu” din Gradiștea de Sus
la 14 septembrie a.c. reprezintă o nouă
realizare în planul muzeografiei
brăilene și naționale. Prin colaborarea

Secțiilor Memoriale și Etnografie, casa
scriitorului și expoziția permanentă au
fost reamenajate și regândite. „Odaia
din Crivăț” este spațiul în care scriitorul
a creat două dintre romanele sale. Aici
se află o expoziție fotodocumentară
care ne vorbește despre viața și opera
lui Fănuș Neagu. Desigur, tot aici, la loc
de cinste. sunt prezente operele și
costumul de academician. În celelalte
spații ale locuinței intrăm în atmosfera
casei părintești, unde ne întâmpină
fotografiile de familie, continuând cu
camera de lucru a femeilor, atelierul lui
Nea Vasile (tatăl scritorului) și camera
în care au fost legănați copiii familiei.

3. Expozițiile temporare organizate în
spațiul destinat acestui gen de activități
au fost următoarele:
- Centre ceramice din România.
Această expoziție este deschisă și în
prezent și cuprinde obiecte ceramice
(ulcioare, talere) realizate în cele mai
mari centre de olari din România (unele
dintre acestea dispărute): Horezu cu
meșterii Vicșoreanu, Oboga, Rădăuți,
Corund ș.a. Toate piesele fac parte
dintr-o colecție donată muzeului de
către colecționarii Zahacinschi.
- Lemnul – între estetic și util.
Expoziția a cuprins o serie de obiecte
din lemn (în principal linguri) realizate
de un creator local, Iancu Mocanu.
Fiecare obiect este un unicat, depăşind
sfera utilului, dobândind valenţe
artistice. Creatorul a dat fiecărei linguri
câte un nume: „Ciobanul”, „Lingură
pentru două degete”, „Însurăţeii” etc.
- Ștergarele din Zona Brăilei. În
patrimoniul Secției Etnografie se află
ștergare de o neasemuită frumusețe și
valoare, ștergare ce se constituie într-o
colecție recunoscută la nivel național.
Prin organizarea acestei expoziții am
dorit să readucem în atenția brăilenilor
valoarea distinctă a patrimoniul local,
brăilean. Ştergarul reprezintă tipul de
ţesătură tradiţională care a evoluat de la
caracterul uzual, practic, avut iniţial, la
cele mai diverse forme decorative şi
ceremoniale, fiind lucrate din bumbac,
cânepă şi borangic. Aceste ţesături
decorative din pânză sunt menţionate în
foile de zestre ale domniţelor încă din
secolul al XVI-lea. Întâlnim ștergare în
frescele ce decorează interiorul unor
biserici din Oltenia, Moldova şi
Muntenia. În stampele de epocă,
semnate Szathmary sau Prezziosi, apar
personaje ce poartă ştergare de pânză
sau borangic ca parte componentă a
portului tradiţional.
Fiind un element decorativ specific
interiorului locuinţei, ştergarul a
evoluat odată cu dezvoltarea acesteia
din punct de vedere arhitectonic,

subordonându-se unor necesităţi
economice şi sociale.
Secţia Etnografie a Muzeului
Brăilei „Carol I” deţine o colecţie
alcătuită din peste 200 de ştergare din
zonă, intrate în patrimoniu de-a lungul
timpului (de la înfiinţarea secţiei, în
1976, şi până în prezent) prin achiziţii,
donaţii sau transfer. Ca tipologie, pot fi
grupate în ştergare de nuntă, de botez,
de înmormântare şi ştergare de icoană.
Cele mai vechi datează din secolul al
XIX-lea şi sunt lucrate din borangic.
- „Așa am învățat să iubesc Brăila”.
În perioada decembrie 2015 –
februarie 2016 Secţia Etnografie
găzduieşte expoziţia artistului plastic
Constanţa Abălaşei Donosă. În
lucrările de grafică în peniţă realizate
de artist se oglindesc: oraşul mai vechi
sau mai nou, clădirile de patrimoniu,
monumente civile sau ecleziastice.
Remarcăm prezenţa unor simboluri ale
Brăilei cum ar fi: Biserica Sf.
Arhangheli, Ceasul sau Casa
Memorială „Panait Istrati”. Dunărea
este filonul ce uneşte lucrările din
expoziţie, Dunărea cu malul stâng pe
care s-a dezvoltat din vremuri
străvechi oraşul şi malul drept cu
căsuţele de la Blasova, copii ale
locuinţelor tradiţionale brăilene din
zona dispărutei Bălţi a Brăilei.

4. Pedagogie muzeală. Promovarea şi
valorificarea patrimoniului prin
activităţi educative s-a concretizat în
organizarea unor ateliere de cusături
tradiționale pentru copii din clasele
mici sub genericul O zi de vacanță la
muzeu, prin parteneriate cu școli în
cadrul unor programe și proiecte cum
ar fi: Olimpiada K, ora de arhitectură la
muzeu ș.a. Au mai fost organizate
ghidaje tematice pe diferite teme:
Patrimoniul etnografic ca izvor
nescris, Patronul spiritual al școlii,
Istorie și tradiție locală.

5. Promovarea și valorificarea
patrimoniului a fost realizată prin
participarea la sesiuni, simpozioane și
alte reuniuni științifice dintre care
amintim:
- Simpozionul de Istoria Artei

Românești „Petre Oprea”.
Organizatori: Muzeul Național al
Satului „Dimitrie Gusti” Bucureşti,
ICOM România, Societatea
Colecționarilor de Artă din România,
Federația Română a Asociațiilor,
Centrelor și Cluburilor UNESCO.
Simpozionul a avut loc la Muzeul
Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Bucureşti.
- Sesiunea Internațională de
comunicări știițifice, Conferința
Internațională UNESCO Tineretul și
muzeele, ediția a VII-a, organizată de
Alumnus Club pentru Unesco și
Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Golești.6. Alte proiecte și activități realizate
prin colaborare au fost:
PledoarIE la Brăila. Ia călătoare
(proiect de promovare a celui mai
valoros obiect de port tradițional
românesc în străinătate propus și
dezvoltat de către o brăileancă din
Elveția, susținut de: Muzeul Brăilei
„Carol I” - Secția Etnografie, Poveștile
Iei – atelier al Bibliotecii Județene
„Panait Istrati”, Centrul de Creație
Brăila, membri ai comunităților
aromână, greacă și romă din Brăila),
partener al Lăzii de zestre (proiect
realizat de Asociația Cooltura și
Consiliul Județean Brăila).

7. În anul care a trecut, către muzeu s-au
îndreptat tot mai mulți donatori,
consecință a redeschiderii secției. Acest
fapt ne demonstrează interesul pentru
tradiție al unui public cult și inițiat,
public ce respectă valorile culturale
locale și naționale. Scoaterea la lumină
a unor obiecte ne demonstrează că
nimic nu este încheiat. Gestul acestor
oameni de a dona muzeului lucruri
păstrate cu sfințenie din moși strămoși
este un gest de încredere, un stăvilar
împotriva prostiei, reavoinței și urii
care bântuie lumea noastră.
Pentru că „dar din dar se face rai”,
enumerăm numele donatorilor: Tudora
Vâlsănoiu (înrudită cu Constantin
Sandu Aldea, personalitate a culturii și
științei românești de „obârșie”
brăileană), Maria Buescu, pr. Vasile
Cosma, Nedelea Gurgu, Viorel Moise.

Gabriela CLOȘCĂ
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ MONUMENTALĂ „NICĂPETRE”
BRĂILA 2015 – EDIŢIA I, 23 august – 12 septembrie 2015
În întâmpinarea aniversării celor 80 de ani de la naşterea marelui sculptor român, Nicăpetre, la iniţiativa consilierului Marian
Căpăţână, Consiliul Judeţean Brăila, prin Muzeul Brăilei „Carol I” şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Brăila, a organizat
Simpozionul Internaţional de Sculptură Monumentală „Nicăpetre”.
S-au primit 54 de proiecte, trimise de sculptori din 20 de ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Elveţia, Georgia,
Grecia, India, Italia, Macedonia, Moldova, Peru, România, Rusia, Serbia, Turcia, Ukraina, Ungaria. Din România s-au înscris 13 sculptori.
Conform regulamentului, în urma jurizării au fost invitaţi să participe următorii şapte sculptori: Carmen Tepşan, Ana Maria Negară,
Dinu Câmpeanu, Eugen Petri (România), Krasimir Toshev Mitov (Bulgaria), Andrej Mitevski (Macedonia), Serhii Sbitniev (Ukraina).
Carmen Tepşan este absolventă a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”, din Bucureşti, promoţia
1983, şi membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România. Are în palmares: 7
expoziţii personale (în galerii din
România, Germania, Ungaria); 40
simpozioane de creaţie (România,
Argentina, Austria, Egipt, Emiratele
Arabe Unite, Franţa, Germania,
Guatemala, Korea de Sud, Mexic, Turcia,
Ungaria); participări la expoziţii de grup
din ţară şi din străinătate. La Brăila a
realizat sculptura „Năvod”.

care poate acţiona ca poartă între două
lumi. Acest punct trebuie să fie viu, el nu
este inert, ci turbulent, este capabil să
devină spirală sau galaxie şi să emită
suficientă energie încât să poată crea o
nouă formă de viaţă.

Ana-Maria Negară: Conceptul proiectului
a luat naştere de la un simplu punct, un
punct pe hîrtie, un punct pe o hartă,
punctul în care se poate ascunde totul sau
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promoţia 2002. Are în palmares: 8
expoziţii personale (în galerii din
Macedonia); 14 simpozioane de creaţie
(Macedonia, Argentina, Grecia, Italia,
Japonia, Lituania, Serbia, Taiwan);
participări la expoziţii de grup. La Brăila a
realizat sculptura „Formă emergentă”.

Dinu Câmpeanu este absolvent al
Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, promoţia
1973, şi membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România. Are în palmares: 10
expoziţii personale (în galerii din
România, Germania, Olanda, Franţa); 34
simpozioane de creaţie (România, Austria,
Elveţia, Germania, Liban, Olanda,
Portugalia, Scoţia, Slovenia); 8 lucrări de
artă monumentală (România); participări
la expoziţii de grup din ţară şi din
străinătate; 5 premii pentru sculptură. La
Brăila a realizat sculptura „Casa Apelor”.

Carmen Tepșan: Am hotărât să realizez o
lucrare monumentală în care să se
regăsească traiectele sculpturilor mele
anterioare, dar în care să adaug si o notă
de specific local adaptată temei. Am
considerat că năvodul, aducătorul de
prosperitate al pescarului, este un obiect
ale cărui formă şi desfăşurare în spațiu
permit interpretări sculpturale deosebite.
Ana Maria Negară s-a născut la Brăila.
Este absolventă a Universităţii de Arte
„George Enescu” din Iaşi, promoţia 2008,
şi membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România. Are în palmares: 2 expoziţii
personale (în galerii din Iaşi); 10
simpozioane de creaţie (România,
Lituania); participări la expoziţii de grup
din ţară şi din străinătate; 3 premii pentru
sculptură. La Brăila a realizat sculptura
„Începutul Lumii”.

SUA); 24 lucrări de artă monumentală
(România, Germania, Republica
Moldova, SUA, Ucraina); participări la
expoziţii de grup din ţară şi din străinătate;
5 premii pentru sculptură. La Brăila a
realizat sculptura „Arca”.

Eugen Petri: Lucrarea mea, Arca,
constituie un simbol al speranţei, al
regăsirii sufleteşti, al unui loc în care se
m a n i f e s t ă g e n e ro z i t a t e , i u b i re ,
înţelepciune, fermitate. Pilonii care susţin
aceste trăiri sunt pilonii de cuplu, cu
resursele lor: unul este dârz, puternic,
celălalt unduios, blajin.

Dinu Câmpeanu: Întâlnirea apelor
curgătoare, a bălților formate în acest loc,
a dus la nașterea unei comunități
statornice, al cărei simbol este «casa».
Brăila – casa apelor – este rezultatul
interdependenței dintre om și natură. Din
punct de vedere artistic, am dorit să creez
imaginea unei case metaforice,
îmbrățișate de fâșii decorative, dispuse pe
diagonal, simbolizând mișcarea apelor.
Eugen Petri este absolvent al Institutului
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, promoţia 1989, şi membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Are în palmares: 13 expoziţii personale (în
galerii din România, Anglia, Germania,
SUA); 38 simpozioane de creaţie
(România, Argentina, Costa Rica, Franţa,
Israel, Koreea, Malaezia, Olanda,
Palestina, Rusia, Spania, Suedia, Ungaria,

Krasimir Toshev Mitov este licenţiat al
Academiei Naţionale de Artă din Sofia,
promoţia 1999. Are în palmares: o
expoziţie personală (Bulgaria); 12
simpozioane de creaţie (Bulgaria, Cehia).
La Brăila a realizat sculptura „Peştelebarcă”.

Krassimir Toshev Mitov: În proiectul meu,
Peşte, combin două lucruri importante
pentru pescar – peştele şi barca.
Andrej Mitevski este absolvent al
Academiei de Artă din Skopje, promoţia
1999, şi a studiilor postuniversitare,

Andrej Mitevski: Această sculptură
reprezintă individualitatea, lupta pentru
libertate şi viaţă, o formă care porneşte
din corpul pietrei şi care se schimbă pe
măsură ce creşte. Această sculptură se
regenerează sau se reconstruieşte pe sine.
Această formă are o aparenţă organică,
aşa că este simultan vie şi emergentă.
Serhii Sbitniev este absolvent al
Institutului de Artă din Harkov, promoţia
1990, şi membru al Uniunii Naţionale a
Artiştilor din Ukraina.
Are în palmares: 20 simpozioane de
creaţie (Italia, Ukraina, Rusia, Turcia); 3
premii pentru sculptură. La Brăila a
realizat sculptura „Pescuitorul de
poveşti”.

Serghei Sbitniev: Această compoziţie este
dedicată întemeietorului oraşului,
pescarul Brăilă, şi, de asemenea, tuturor
pescarilor al căror vis este să prindă cel
mai mare peşte.

Alina-Ruxandra MIRCEA

Număr unic • 20 ianuarie 2016

BRĂILA 648

ARTĂ

CENTRUL CULTURAL NICĂPETRE
ROMEO VOINESCU LA 90 DE ANI
Pe 28 aprilie 2015 s-au împlinit 90 de ani
de la naşterea artistului decorator,
pictorului, ceramistului şi ilustratorului
Romeo Voinescu.
În cinstea acestui eveniment, la sediul
muzeului a fost deschisă o expoziţie
permanentă de pictură, Romeo Voinescu.
Tot în 2015 artistul ne-a donat un set de 40
de ilustraţii pentru o carte de colorat, lucrat
între 1975 şi 1980, rămas inedit.
Dincolo de jocurile de perspicacitate pe
care le propun, ilustraţiile sunt o formă
deopotrivă subtilă şi prietenoasă de a
deprinde de timpuriu ochiul cu elementele
fundamentale ale artei: linia, forma,
suprafaţa, încărcătura expresivă a
culorilor.

25 ianuarie 2015 - seară culturală cu
lectură publică din volumul „Dădica
Melea”, de Nicăpetre, eveniment dedicat
aniversării a 79 de ani de la naşterea
sculptorului.

28 martie 2015 - Lansare de carte: Ciprian
Buzoianu, Anotimpurile Iubirii, Editura
Transilvania 2014, eveniment coordonat
de Cornelia Buzoianu. Au fost 60 de
minute de spectacol autentic, cu poezie în
lectura autorului, muzică jazz cu band-ul
„Moonlight Shadows”, compus din
Cornelia Buzoianu, Crin Grigore şi
Cristian Cazan, şi proiecţii video cu
desenele ce ilustrează volumul, semnate
de Raluca Spătaru, artist vizual.
24 aprilie 2015 - Recital cameral cu Trio
de chitare „Мilonga”: Marius Şerban,
Alexandra Gurgu, Mădălin Nedelcu.
23 mai 2015 - Întâmplări cu folk, Ediţia a
IV-a, cu: Bianca Chiburţă, Crina
Păsculescu, Teodor Şcheua, Dumitru
Popescu, Dragoş Ţuţulan.
8 august 2015 Garden Party la
vernisajul
expoziţiei de
pictură Adriana
Florea Baloiu,
Adinuţa şi ursul
î m p ă i a t ,
organizată de
A s o c i a ţ i a
Coloreria.

ET IN ALCANDORIA EGO, celebrarea
poetului Gheorghe Lupaşcu la 75 de ani.
Poetul Gheorghe Lupaşcu s-a născut la
Berteştii de Jos, într-o zi de 18 aprilie 1940
(în actele oficiale este trecut 20 aprilie,
data înregistrării naşterii la starea civilă).
În anul 1966 a absolvit Facultatea de
Filologie a Universităţii Bucureşti.
A publicat 19 volume de poezie, dintre care
două antologii, şi o monografie (Teatrul
Maria Filotti). Alte 3 volume (2 de versuri
şi 1 de povestiri) au circulat sub formă de
samizdat. Din 1980 este membru al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Braşov. Anul acesta, în cadrul celei de-a
XII-a ediţii a Târgului Internaţional de
Carte şi Muzică LIBRIS Braşov, i s-a
decernat Premiul OPERA OMNIA pentru
volumul Vocaţia Osândei, apărut la
Editura Tipo Moldova, 2013. Opera lui
Gheorghe Lupaşcu se compune din patru
realităţi poetice: Divinitatea, Natura,
Istoria, Sinele. Este elogiul poetului adus
spaţiului în care s-a născut, Bărăganul, şi
locului în care trăieşte, Brăila. Poetul
găseşte în poezia populară sau în cea cultă
veche, uneori în formă, alteori în
vocabular, filoane de sevă lirică pură, dar
se defineşte drept căutătorul formei
perfecte şi creatorul unui limbaj poetic
original din care răzbate natura sa duală:
vitalitatea trupului şi nevoia de asceză a
spiritului.

Promovarea patrimoniului

22 august 2015 - Prelegerea Pentru un Ev
Mediu personal. Studiu de caz: Frăţia
prerafaelită, susţinută de Claudia Coldaş,
o tânără brăileancă, studentă la Facultatea
de Istorie a Universităţii din Bucureşti,
membră a Centrului de Studii Medievale şi
preşedinta Cercului de Istorie Medievală
din Universitate. Este pasionată de
cercetare, susţine prelegeri, participă la
sesiuni ştiinţifice şi publică articole în
presa on-line.

15 ianuarie, Centrul Cultural „Nicăpetre”
– Chipul lui Mihai Eminescu, interpretat
de sculptorul Nicăpetre.
10 aprilie, Galeria „Gheorghe Naum”,
activitate complementară în cadrul
Salonului Naţional de Plastică Mică, pe
tema „Artiştii brăileni în context naţional”,
susţinută de Maria Stoica.
16 mai, Galeria „Gheorghe Naum”,
experimentul intitulat „Creativitate înainte
de toate”, coordonat de Cornelia
Buzoianu, integrat evenimentului „Ziua
Internaţională a Muzeelor”.
20 iunie, Centrul Cultural „Nicăpetre”,
ghidaj tematic pentru turiştii aflaţi în vizită
la Brăila: „Arhitectura sculpturilor cioplite
de Nicăpetre”, de Maria Stoica.
27 august, Şantierul Simpozionului
Internaţional de Sculptură Monumentală
„Nicăpetre”, itinerar de documentare cu
tema „De la proiect la capodoperă”,
coordonat de Mariana Bogdan.

Donaţii 2015
În luna octombrie a anului trecut, colecţia
noastră de artă aplicată a primit, prin
generozitatea Familiei Zgardan (Aurel
Zgardan, Emilia Zgardan, Cornel Zgardan,
Monica Zgardan), un adaos important: un
pian cu coadă tip Grand, din lemn furniruit,
cu două capace mobile, realizat într-un
atelier vienez sub marca „Friedrich Hey”,
databil în jurul anului 1840.
Friedrich Hey (n. 1794 – m. după 1828) a
fost un producător de piane vienez. Şi-a
obţinut autorizaţia de maestru producător
în 1822. La vremea aceea, deţinea un
atelier în Landstrasse nr. 2581. După unele
surse, ar fi fost activ până în deceniul al
şaptelea, inclusiv2.
Un pian analog celui aflat acum în colecţia
noastră a aparţinut Arhiducelui Johann al
Austriei (1782–1859) şi se află în prezent
la Universalmuseum Joanneum din Graz,
Austria3.
1. Martha Novak Clinkscale, Makers of the Piano:
1820–1860, Oxford University Press, 1993, p. 181.
2. Un Friedrich Hey, „Claviermacher” („producător
de piane”), cu atelierul în Kaiserstrasse nr. 31–32, este
menţionat în Handels- und Gewerbs-Schematismus
von Wien und dessen nächster Umgebung, Viena,
1863, p. 70.
3. Martha Novak Clinkscale, op. cit., loc. cit.

Romeo Voinescu | „Pinocchio ascultând
numai sfaturile bune” | creion, acuarelă şi
tuş / hârtie | proiect de ilustraţie (inedit)
pentru o carte de colorat | Muzeul Brăilei
„Carol I”

Programul educativ pentru elevi
Vacanța la muzeu
Aflat la cea de-a treia ediție, atelierul de
creație Vacanța la muzeu și-a deschis
porțile la începutul lunii iulie și s-a încheiat
la 31 august. Alexandra Maria Voicu,
Alexandru Axenie, Alexandru Popa,
Andrei Toma, Bianca Căpraru, Dariana
Tihan, Luminiţa Apostol, Maria Dicianu,
Maria Ivanov, Marius Vâlcea, Mihnea
Andrei Sofrone sunt cei 11 tineri cu vârste
cuprinse între 10 și 15 ani care au ales să-și
petreacă vacanța într-un mod creativ,
răspunzând provocării conceptului acestei
ediții.
Tema din acest an, Instalaţia şi virtuţile ei
expresive, le-a stârnit imaginaţia, le-a pus
la încercare inteligenţa artistică, le-a
consolidat cunoştinţe şi abilităţi practice,
contribuind la dezvoltarea capacităţii de
comunicare a experienţelor interioare,
urmărind traseul: a vedea – a înţelege – a
face – a spune/a povesti. Combinând cu
iscusință materiale diverse, au plăsmuit o
lume de imagini tridimensionale,
desprinsă din universul lor personal, în
care și-au zugrăvit preocupări, bucurii,
impresii, iluzii, dezamăgiri. Punctul final
al atelierului l-a reprezentat expoziția
intitulată Ecouri de vacanţă, care a reunit
26 de lucrări, deosebite prin diversitatea
tehnicilor, prospețimea formelor și
inocența ideilor. Coordonatorul atelierului
și organizatorul expoziției: muzeograf
Mariana Bogdan, artist vizual.

Una dintre
cele mai
interesante
piese intrate
anul trecut în
a r h i v a
documentară
a Secţiei Artă
este „Brăila
Box” – un
instrument
original de explorare a istoriei
arhitecturale şi sociale a oraşului, realizat
de Karl Emil Sødergren şi Sebastian
Uthaug, studenţi ai Universităţii de
Arhitectură din Bergen, Norvegia.
„Brăila Box” este parte a proiectului
„Laborator Brăila – Abordări alternative
ale periferiilor urbane în cadrul unui oraş
cu creşterea stagnată”, desfăşurat în
colaborare de Universitatea de Arhitectură
din Bergen şi Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, la
iniţiativa şi sub coordonarea lui Cristian
Ştefănescu.
Conceput pe structura unui boardgame,
„Brăila Box” este un kit educaţional
interactiv care cuprinde planuri, hărţi,
machete şi diverse materiale informative
(vizuale şi scrise) referitoare la arhitectura
brăileană a anilor 1960–1980. Kit-ul a fost
prezent în expoziţia „Locul acesta este
chiar bun. Brăila – 10 abordări
arhitecturale”, Brăila, Faleza Dunării, 3
august 2015, itinerată patru luni mai târziu
şi la Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”, iar din decembrie
2015 se află, prin bunăvoinţa celor doi
autori, în patrimoniul Secţiei Artă a
Muzeului Brăilei „Carol I”.

Promovare în presă
28 ianuarie - prezentarea donaţiei
sculptorului Nicăpetre pentru emisiunea
„Turist acasă” la DiGi24.
27 noiembrie şi 3 decembrie - reportaje
realizate în parteneriat cu RTV Galaţi
Brăila la Centrul Cultural „Nicăpetre” şi la
expoziţia permanentă a secţiei de artă.

Alina-Ruxandra MIRCEA
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Un epilog, mai multe concluzii: Cum trebuie interpretată „perioada albă” din pictura lui Nicoale Grigorescu?, 28 februarie * Privirea distantă / privirea
moralizatoare: Ecouri ale Noii Obiectivităţi în pictura şi grafica lui Gheorghe Naum, 25 aprilie * Chipul nou al oraşului. Descriptiv, apologetic şi alegoric în
reprezentarea peisajului urban în anii „construcţiei socialiste”, 25 iulie * Un caz ciudat de marginalitate: Mimi Şaraga Maxy, 28 noiembrie.
discuţia în jurul „ultimului Grigorescu” a
căutat să releve un creator mai complex
şi o producţie mai puţin omogenă şi mai
puţin previzibilă decât ar putea părea la
prima vedere.
*

Fluidă, eterică, aproape
monocromă, pictura „perioadei albe”
(desemnând, după unii comentatori,
producţia ultimilor 15–20 ani de viaţă,
după alţii, pe cea a ultimilor 7) este, de
mai bine de un secol, o adevărată piatră
de poticnire pentru judecata critică. „Nu
după ultimele sale tablouri trebuie
judecată întreaga operă a maestrului”, se
grăbea să precizeze, cu o oarecare
îngrijorare, Alexandru TzigaraSamurcaş încă din 1907, imediat după
moartea pictorului. În 1937, în preziua
centenarului Grigorescu – aşadar, la
vremea primului bilanţ – Prof. George
Oprescu întărea, cu întreaga-i autoritate,
opinia potrivit căreia ultimii ani de
activitate, copleşiţi de obligaţiile pe care
le aduce succesul, nu dăduseră la iveală
decât „o pictură facilă, fără consistenţă,
ultimele note ale unui cântec fericit”.
Judecata contrară nu a fost nici ea mai
puţin vehementă: încă din anii '20, un
Francisc Şirato scria că „perioada albă”
este nu doar momentul de fericită sinteză
din creaţia pictorului ci, mai mult chiar,
„un punct culminant în arta
românească”.
O atât de categorică polarizare a
conştiinţei critice semnalează prin ea
însăşi un mănunchi de probleme, ce ţin
atât de pictură ca atare, cât şi de istoria
receptării, şi ridică, fireşte, o serie de
întrebări. A fost Grigorescu, în anii din
urmă, victima propriului succes? Să nu
mai fi ştiut el să reziste asaltului de
comenzi venite din partea unui public
puţin avizat, dar avid să posede cât mai
multe dintre pânzele care au făcut faima
pictorului devenit „la modă”? Se
datorează „maniera albă”, aşa cum s-a
spus în epocă, unei epuizări a talentului,
provocate ori cel puţin favorizate de
mulţimea comenzilor şi de progresiva
deteriorare a vederii? Ori este,
dimpotrivă, nu rezultatul oboselii, ci al
unui original efort de sinteză şi chiar de
înnoire a mijloacelor de expresie, un
răspuns cu totul personal la dezvoltările
picturii moderniste din preajma lui
1900? Va fi fructificat ea, aşa cum s-a
avansat recent, un filon simbolist,
japonizant?
Pornind de la aceste întrebări,
prelegerea din 28 februarie a încercat o
definire mai nuanţată a mult-dezbătutei
„perioade albe”. Bazată pe examinarea
unei părţi însemnate a picturii
grigoresciene dintre 1885 şi 1907,

16

în pictura românească a anilor 1920 şi
1930, precum şi congruenţele între
preocupările lui Naum din anii 1930 şi
diversele formule stilistice
contemporane redevabile esteticii Noii
Obiectivităţi (Verismul german, „Il
Novecento Italiano”, „Le rappel à
l'ordre”, Regionalismul american).
Prezentarea a fructificat un
material vizual în bună parte inedit,
provenind din recenta donaţie făcută
Muzeului Brăilei „Carol I” de către
Doamna Georgeta Naum, nora artistului.
*

Corespunzând (şi fiind, până la
un punct, un răspuns dat) unei perioade
de criză – morală, materială, a reperelor
de tot felul – arta Noii Obiectivităţi (c.
1923–1939) se caracterizează, în primul
rând, printr-un anumit regim scopic.
Privirea „neo-obiectivistă” este o privire
absolută, sobră şi a-pathică, din care
iluziile şi orice relativism au fost
evacuate, care-şi cuprinde obiectul fără
menajamente şi fără rest. Devenite
minuscule sub privirea atotcuprinzătoare
a pictorului, ca piesele pe o tablă de şah,
lucrurile sunt descoperite „aşa-cumsunt” (iar acest „aşa-cum-sunt” asumă
un sens moralizator), în integralitatea şi,
concomitent, în micimea lor, ca la o
judecată în faţa eternităţii.
O anumită insistenţă în privinţa
compoziţiei (adesea „à vol d'oiseau”,
peste care o privire detaşată pluteşte
nestingherit), preocuparea pentru
definirea precisă a formelor, volumele
rectilinii, pe care culoarea capătă reflexe
metalice, pe de o parte, ocurenţa unei
iconografii specifice (clovni, arlechini,
scene de bal mascat, peisaje de periferie
şi scene de bordel), pe de altă parte,
semnalează, în arta lui Gheorghe Naum,
tot atâtea puncte de contact cu
fenomenul internaţional. Estetica Noii
Obiectivităţi este deosebit de clar
exprimată în peisajele urbane şi
industriale şi în grafica anilor
1932–1933, precum şi în unele
compoziţii din 1935 („Amuzamentul
Clownului” este un exemplu eclatant în
acest sens), devenind din ce în ce mai
„impură” stilistic către 1937, anul în care
Naum se lasă din nou contaminat de
maniera lui Ion Theodorescu-Sion.
Prelegerea din 25 aprilie a
încercat să situeze această etapă din
creaţia lui Gheorghe Naum în contextul
cultural şi artistic mai amplu, românesc
şi internaţional. Au fost discutate acele
particularităţi care o individualizează în
raport cu realismul clasicizant dominant

Subiectul prelegerii din 25 iulie
l-au constituit strategiile de reprezentare
a peisajului urban şi industrial în grafica
românească a anilor 1960 şi 1970.
Prelegerea a dezvoltat nucleele tematice
ale expoziţiei Chipul nou al oraşului.
Descriptiv, apologetic şi alegoric în
reprezentarea peisajului urban în anii
„construcţiei socialiste”.
*

Totul – circumstanţele speciale în
care s-a format şi a debutat, alcătuirea
firii ei, avantajele şi dezavantajele pe
care statutul ei social i le-au adus (a fost
soţia lui Max Herman Maxy, diriguitor al
artelor sub regimul comunist şi apropiat
al nomenclaturii) –, totul a contribuit,
încă de la început, să singularizeze
traseul acestei artiste şi să facă din
cariera ei un „caz” (mai) greu asimilabil
cursului principal al dezvoltării artei
româneşti de după 1945. Comparativ
vorbind, Mimi Şaraga Maxy a avut, în
fiecare etapă a activităţii ei, o poziţie
particulară, contrastantă, un fel de a se
situa în rândul celor puţini.
La începutul anilor '50, când
angajamentul politic – cvasi-unanim, de
altfel, chiar dacă ipocrit – al artiştilor se
traducea arareori în realizare formală,
rămânând mai degrabă la un nivel
declarativ, Mimi Şaraga Maxy s-a

numărat printre foarte puţinii artişti care
au făcut, din convingere şi cu entuziasm,
pictură realist socialistă autentică în
spirit şi în formă, lipsită aproape de orice
cosmetizare modernistă, reuşind chiar să
dea o operă canonică a realismului
socialist românesc.
După consumarea, rapidă şi
intensă, a episodului realist socialist şi în
timp ce lumea artistică autohtonă
începea, după ce rezistase iniţial, să se
lase pătrunsă şi modelată de poncifurile
şi aşteptările regimului, pentru Mimi
Şaraga Maxy a urmat dezmeticirea. Anii
'60 au însemnat, în cariera ei, o încercare
de recuperare a experienţelor moderniste
post-belice: ale lui Picasso întâi, ulterior
ale expresionismului abstract. Această
încercare vădită de sincronizare s-a
petrecut într-un context local mai
degrabă conservator, de multe ori
folclorizant, în care eforturile
recuperatoare erau, nu fără participarea
abilă şi interesată a Partidului, orientate
aproape exclusiv către tradiţie.
Mai târziu, în anii '70 şi '80,
perioada în care terminologia de sorginte
structuralistă, metaforele cibernetice,
scientismul şi (atât cât o îngăduiau
condiţiile) tehnologismul dominau
discursul artistic românesc, Mimi Şaraga
Maxy alege să facă o artă foarte
personală, cu îndârjire subiectivă,
necomplezentă, liberă de ideologie,
evoluând către un expresionism sui
generis, greu încadrabil.
Mereu în contratimp cu
atitudinile şi practicile dominante ale
mediului în care a evoluat, Mimi Şaraga
Maxy se înfăţişează, spuneam, ca un
„caz” – mai mult, un caz curios, „ciudat”,
pentru că, deşi aflată în imediata
proximitate a aparatului politic, a fost,
totuşi, consecvent după 1960,
marginalizată şi privită cu reticenţă.
După 1982, anul în care părăseşte
definitiv România, lucrările ei dispar
complet din circuitul public. Opera ei a
fost şi rămâne, deocamdată, puţin
cunoscută, puţin expusă şi încă şi mai
puţin comentată.
Ceea ce contribuie la
„ciudăţenia” şi deci şi la interesul cazului
ei e aceea că, deşi situată în afara mizelor
care au animat scena artistică autohtonă
în comunism, opera lui Mimi Şaraga
Maxy constituie, totuşi – cel puţin pe un
segment al ei – una dintre puţinele punţi
de legătură cu mişcarea de avangardă
europeană (interbelică românească şi
post-belică occidentală) şi prin aceasta
poate oferi, desigur fragmentar şi
imperfect, o idee asupra modului în care
arta românească de după război ar fi
putut să evolueze în condiţii de mai mică
servitute.

Alina-Ruxandra MIRCEA
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ARTĂ

Galeria de Artă Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei „Carol I”
Expoziţiile anului 2015
* Ion Radu – Expoziţie de pictură (6 – 28 februarie) * Expoziţie de arte vizuale dedicată celebrării a 25 de ani de la înfiinţarea Liceului de Arte „Hariclea Darclée” (4 –
20 martie) * Salonul Naţional de Plastică Mică – Brăila 2015, în colaborare cu UAPR Filiala Brăila (21 martie – 21 aprilie) * Work in progress – Expoziţia interactivă
de pictură cu: Mariana Bogdan, Aurelia Călinescu, Teodora Constantinescu, Angelica Deacu-Moscu, Ana Maria Dobre, Mariana Gavrilă Vesa, Vasilica Gavrilă,
Marilena Ioanid, Georgeta Naum, Carmen Rus, Raluca Spătaru, Elisabeta Volcu (24 aprilie – 26 mai) * Iulia Maria Ignat – Expoziţia de Ilustraţie Crăiasa Zăpezii /
Visul unei nopţi de vară (30 mai – 25 iunie) * Expoziţia Chipul nou al oraşului. Descriptiv, apologetic şi alegoric în reprezentarea peisajului urban în anii
construcţiei socialiste (11 iulie – 15 august 2015) * Expoziţia de fotografie Imagini din lumea ştiinţei, organizată de secţia istorie în colaborare cu Institutul Goethe
(1 – 21 octombrie) * Expoziţia - Instalaţie Ecouri de vacanţă cu lucrările copiilor înscrişi în programul creativ-educativ Vacanţa la muzeu (24 octombrie 2015 – 15
ianuarie 2016)

SALONUL DE PLASTICĂ MICĂ - BRĂILA 2015, EDIŢIA A XVI-A
A fost primul eveniment cultural de anvergură naţională al anului, la care au
participat peste 150 de artişti din 30 de oraşe ale ţării şi din Republica Moldova.
Cele 230 de lucrări au fost structurate în două secţiuni, panotate în galerii aflate în
vecinătate: pictura, sculptura şi artele decorative la Galeria UAPR, iar grafica şi
fotografia la Galeria „Gheorghe Naum” a Muzeului Brăilei „Carol I”.
Continuitatea genurilor şi a formelor consacrate în arta românească, studiul
aplicat asupra motivului până la găsirea sensului său ultim sau, dimpotrivă, până la
transformarea lui în décor, dar şi valorificarea virtuţilor expresive ale elementelor
limbajului plastic prin mijlocirea tehnicii sau exploatarea calităţilor estetice ale
materialelor sunt dominante ale primei secţiuni. Câte un semn, un simbol, un chip sau o
temă trimit, în mod subtil, la timpul sărbătorii care se apropia, Învierea Domnului.
Lucrările din a doua secţiune, rezervată graficii şi fotografiei, erau, aproape toate,
faze ale întrupării unei idei în formă. De aici impresia de instantaneu şi starea de tensiune
născută din coexistenţa figurativului cu nonfigurativul şi abstractul, dintre ceea ce este
exprimat şi substratul său aluziv, sau din felul în care umbrele se împotrivesc luminii.
Evenimentul a fost organizat de Filiala Brăila a UAPR în parteneriat cu Secţia
Artă a Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul de Creaţie Brăila. Coordonatorii proiectului
– Gheorghe Mosorescu, preşedintele UAPR Brăila; Maria Stoica, şefa secţiei Artă a
Muzeului Brăilei „Carol I”.

Maria STOICA

IULIA MARIA IGNAT
„CRĂIASA ZĂPEZII” / „VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ”
EXPOZIŢIE DE ILUSTRAŢIE
Galeria „Gheorghe Naum”, 30 mai – 25 iunie
Iulia Maria Ignat (n. 1987)
este o tânără graficiană română şi
unul dintre cei mai interesanţi
exponenţi ai noii generaţii de
ilustratori.
Expoziţia personală de la
G a l e r i a „ G h e o rg h e N a u m ” a
prezentat iubitorilor de artă şi
literatură două dintre cele mai
recente proiecte ale sale: ciclurile de
ilustraţii realizate pentru povestea
Crăiasa Zăpezii, de Hans Christian
Andersen, şi pentru piesa Visul unei
n o p ţ i d e v a r ă , d e Wi l l i a m
Shakespeare.
Caracteristică pentru felul
Iuliei Maria Ignat de a „traduce” un
text în imagini este atenţia îndelungcercetătoare şi aproape exclusivă
acordată personajelor şi detaliilor de
fizionomie, gestică şi costum care le
individualizează. Odată surprinse în
ceea ce au mai particular, prezenţa
lor în imagine devine atât de
puternică, încât se poate dispensa de
recuzită şi de orice alt element
secundar al naraţiunii. Independent
de decor, de repere spaţiale şi
temporale precise, personajele

poartă întreaga încărcătură
expresivă şi narativă a textului
ilustrat, într-un fel care apropie
imaginile Iuliei de pictogramă şi
simbol.
Iulia Maria Ignat a absolvit,
în 2009, Universitatea Naţională de
Arte din Bucureşti, Facultatea de
Arte Plastice, Secţia Grafică. Tot
aici—şi în cadrul aceleiaşi
secţii—şi-a încheiat studiile
masterale, în 2011. Este membru al
Clubului Ilustratorilor Români din
2013.
Activitatea sa recentă numără
o expoziţie personală la Galeria St.
Ink, Laborator de Artă din Bucureşti
(2013) şi participări la expoziţii de
grup deschise în cadrul Romanian
Design Week, Bucureşti, Shj
Children's Reading Festival,
Sharjah, Emiratele Arabe (2015),
Osten Biennal of Drawing, Skopje,
Macedonia, şi Bookfest, Bucureşti
(2014). În luna noiembrie a anului
trecut, a realizat, împreună cu
trainer-ul Mihaela Dinu, primul său
proiect de carte: Wonderland of
Emotions – ABC for Kids.

CHIPUL NOU AL ORAŞULUI.
DESCRIPTIV, APOLOGETIC ŞI ALEGORIC ÎN
REPREZENTAREA PEISAJULUI URBAN ÎN ANII
„CONSTRUCŢIEI SOCIALISTE”
Galeria „Gheorghe Naum”, 11 iulie – 15 august
Expoziţia a cuprins 32 de
lucrări de grafică (gravură şi desen),
dintre care cele mai multe –
aproximativ două treimi – au fost
realizate de Emilia Dumitrescu în
intervalul dintre 1957 şi 1977.
Celelalte poartă semnăturile unor
reprezentanţi proeminenţi ai
graficii româneşti moderne, activi
mai ales în deceniile al şaptelea şi al
optulea: Eva Cerbu, Marcel
Chirnoagă, Dumitru DumitriuNicolaide, Feszt László, Ethel
Lucaci Băiaş, Natalia Matei,
Gheorghe Naum, Marcel
Olinescu, Maria Popa Georgescu,
Nicolae Spirescu.
Temă importantă pentru
modernitate, oraşul devine, în anii
„construcţiei socialiste”, începând
cu anii 1950, dar şi mai intens
imediat după 1960, locus-ul unor
preocupări noi.
Unităţile industriale,
extinse sau nou înfiinţate, cartierele
m u n c i t o r e ş t i a d i a c e n t e l o r,
îmbunătăţirile aduse infrastructurii
sunt prezentate ca dovezi ale
succesului politicii economice şi
sociale a regimului democratpopular, drept expresia concretă şi,
în acelaşi timp, drept suprema
dovadă de legitimitate a ideologiei
comuniste. Deloc întâmplător,
temele şi vocabularul
„construcţiei”, „şantierului”,
„progresului” domină discursul
oficial – „orânduirea socialistă”
însăşi este un vast şantier, o etapă de
lucru în procesul de edificare a
comunismului deplin – şi, prin el,
toate ramurile de activitate.
Emblemă a contemporaneităţii, a
„măreţelor transformări
înnoitoare” patronate de Partid,
peisajul industrial şi, prin corelaţie,
cel urban, ocupă, pentru o vreme,
locul secund în noua ierarhie a

genurilor artistice, fiind întrecut în
importanţă numai de reprezentarea
„Omului Nou”.
Chipul nou al oraşului... a
identificat trei strategii de
reprezentare a peisajului urban:
una descriptivă, care
documentează apariţia noilor
construcţii edilitare; o a doua,
apologetică, urmărind să glorifice,
prin procedee retorice specifice
(ex.: monumentalizarea,
perspectivele spaţiale ample,
formule care contrapun „noul”
funcţional şi salubru „vechiului”
perimat şi precar) realizările epocii;
şi, în sfârşit, o a treia, alegorică, ce
codifică, prin imagini simbolice
(ex.: porumbelul păcii, stupul)
câteva dintre poncifurile ideologiei
comuniste.
Rareori vreuna dintre
aceste strategii este izolabilă într-o
formă pură. Cel mai adesea,
lucrările se află la intersecţia a cel
puţin două moduri de reprezentare.
„Simpla” vedută se lasă
contaminată de retorica triumfalistă
a „noului”, scenele de muncă sau de
şantier capătă valenţe alegorice.
Dimensiunea locală a
expoziţiei – faptul anume că
selecţia a inclus, în mod
preponderent, imagini reale din sau
referiri directe la oraşele Brăila şi
Galaţi – a făcut ca acest fenomen de
glisare retorică să fie cu atât mai
evident, iar întrepătrunderea dintre
descriptiv (referirea punctuală la un
spaţiu geografic şi economic
particular) şi iconografia deja
definitiv cristalizată, la începutul
anilor 1960, a realismului socialist
internaţional, cu atât mai interesant
de urmărit.

Alina-Ruxandra MIRCEA
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EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2015
În anul 2015, la Secţia de Ştiinţe ale Naturii au fost realizate cinci expoziţii temporare, cuprinzând o tematică variată, atât din lumea plantelor, cât şi a
animalelor. Echipa de realizare a acestor expoziţii temporare a fost formată din: Buzea Elena (referent ştiinţific), Lalu Cristian (conservator) şi Onea Nicolae (şef
secţie).
1. CĂLĂTORIE ÎN LUMEA PEȘTILOR
Fotoexpoziția Călătorie în lumea peștilor a
fost organizată în perioada ianuarie-februarie
2015. Expoziția a oferit vizitatorului prilejul
unei expediții imaginare prin apele mărilor,
oceanelor și fluviilor de pretutindeni pentru a
descoperi o lume plină de taine, cu totul
aparte – Lumea peștilor. Dintre toate
viețuitoarele subacvatice, peștii au avut - și
mai au încă - o deosebită importanță pentru
oameni. Deoarece pescuitul este una dintre
cele mai vechi îndeletniciri, o dată cu aceasta
a început și cunoașterea speciilor de pești și a
modului lor de viață. De asemenea,
cunoaşterea profundă a biologiei şi fiziologiei
peştilor face posibilă lămurirea multor
mistere privind viaţa peștilor, cum ar fi
migraţiile de hrănire, de reproducere, de
iernat etc. Datorită multitudinii formelor și
mediilor de viață, peștii au fost împărțiți după
mai multe criterii: pești cartilaginoși - pești
osoși, pești dulcicoli - pești marini, pești
reofili – pești stagnofili, pești ovipari - pești vivipari, pești răpitori - pești fitofagi, pești
migratori - pești sedentari, pești pelagici - pești bentonici etc. Există însă şi o categorie
aparte de peşti, diferiţi de celelalte specii comune, şi anume peştii abisali. Aceştia
trăiesc la adâncimi de peste 1000 m şi adesea prezintă forme neobișnuite. Lumea
peștilor este o lume fascinantă, plină de forme și culoare, care ne atrage și ne surprinde
de fiecare dată.
2. PLANTE FOLOSITOARE – PLANTE DĂUNĂTOARE
Fotoexpoziția Plante folositoare – plante
dăunătoare, a fost deschisă pentru vizitatori
în perioada martie-aprilie. Expoziția a
prezentat publicului larg informaţii bogate şi
diverse referitoare la plantele toxice. Nu
există nici o plantă nefolositoare în natură.
Fiecare plantă, oricat de neînsemnată ar
părea, poate ascunde în celulele sale principii
active utile. Termenul întrebuințat în
denumirea expoziției nu se referă la două
categorii distincte de plante, aceeași plantă
poate fi folositoare și nefolositoare în același
timp. Diferența o poate face, pe de o parte,
modul în care planta este utilizată, dar sunt și
alți factori. Astfel, toxicitatea unor plante
este dependentă de condițiile pedoclimatice,
de anotimp, de condițiile meteorologice, de
acțiunile de fertilizare a solului, de gradul de
poluare a atmosferei sau de stadiul de
dezvoltare. De multe ori, aspectul delicat și
inofensiv al florilor viu colorate și intens
parfumate poate fi înșelător, în realitate, aceste gingașe plante pot avea un gust amar,
astringent sau pot fi otrăvitoare. Trăim înconjurați de plante și tocmai de aceea este
foarte important să știm cum să recunoaștem plantele cu potențial toxic. De asemenea,
mai trebuie să știm că și plantele toxice, dacă sunt folosite cu precauție și corect dozate,
pot avea puteri tămăduitoare mai mari decât toate ierburile de leac cunoscute de noi, la
un loc.
3. LUMEA SUBTERANĂ
În perioada mai-septembrie, a fost organizată
fotoexpoziția intitulată Lumea subterană.
Expoziția și-a propus să aducă în fața publicului
vizitator o lume mai puțin știută, dar în același
timp plină de viață. Deși aparent, domeniul
subteran pare puțin favorabil vieții, în realitate
ne surprinde prin varietatea și complexitatea sa.
Acesta nu este o entitate închisă, un sistem
închis; prin fisuri și conducte, el se află în
legătură permanentă cu suprafața pământului,
care îi furnizează apă și resturi organice. Mediul
biologic al peşterilor diferă de mediul biologic
de la suprafaţă prin absenţa luminii, temperatura
constantă, prin umiditate, prin lipsa vegetalelor,
prin penuria de hrană şi prin absenţa luptei
pentru existenţă. Un animal cavernicol este un
locuitor al domeniului subteran. Cel mai adesea,
această noțiune se folosește pentru a desemna un
animal care trăiește permanent sau temporar
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într-o peșteră. Există o serie de trăsături specifice viețuitoarelor subterane, des
întâlnite, și care reprezintă adaptarea unor specii diferite la același stil de viață, în
același mediu. În ansamblul ei, fauna subterană este foarte variată, iar unele grupe sunt
chiar foarte bine reprezentate (crustaceele și insectele). De asemenea, se spune că
animalele cavernicole sunt descendenţii modificaţi ai unor animale de la suprafaţa
solului antrenate accidental sub pământ. Cu doar câteva mici excepţii, aproape că nu
există nicio specie subterană care să nu aibă la suprafaţă o specie corespondentă.
4. PLANTE RARE ȘI OCROTITE DIN ROMÂNIA
În perioada septembrie-octombrie a fost
organizată foto-expoziția cu tema Plantele
rare și ocrotite din România. Această
expoziție s-a adresat tuturor celor care iubesc
plantele sau celor care doresc să cunoască şi să
protejeze natura. În țara noastră, datorită
faptului că este situată la o adevărată răscruce
fitogeografică, dar și a reliefului variat, există o
mare bogăție floristică, cu numeroase specii
endemice. Multe specii din flora spontană sunt
ocrotite ca monumente ale naturii în întreaga
ţară sau în anumite regiuni, recoltarea şi
comercializarea acestora fiind interzise, în
scopul salvării lor de la dispariție. Acestea sunt
fie rarităţi sau endemisme, ori relicte, de mare
însemnătate ştiinţifică, fie plante frecvente, cel
puţin în anumite zone, dar atractive prin
frumuseţea florilor sau prin efectul decorativ al
frunzişului lor şi prin acestea ameninţate cu
dispariţia prin recoltarea excesivă. De
asemenea, numeroase plante sunt ocrotite în
cadrul rezervaţiilor botanice sau mixte, create pentru biotopurile lor naturale, şi a unor
fitocenoze specifice vegetaţiei şi peisajului autohton. În afară de acestea sunt ocrotite
la noi şi anumite exemplare de arbori din specii autohtone, spontani sau în masiv, ori
din specii exotice, fie ca rarităţi, fie pentru dimensiunile şi vârsta lor excepţionale,
unele din acestea având şi o semnificaţie istorică sau legendară. Astfel, ocrotirea
naturii a devenit astăzi în România, o problemă căreia i se acordă din ce în ce mai multă
atenţie. Oamenii de ştiinţă, de la biologi, ecologi, agronomi și silvicultori şi până la
geografi și geologi au dus şi duc în continuare o muncă metodică de cercetare
ştiinţifică, abordând diverse teme inspirate din varietatea floristică a României,
contribuind în acest fel la cunoaşterea şi ocrotirea speciilor de floră. Toate acestea
demonstrează importanţa ocrotirii naturii, şi pentru toţi cei care o iubesc şi trăiesc în
mijlocul ei, de la elevi la profesori, de la tineri la vârstnici, de la naturalişti la scriitori şi
artişti, această nobilă acţiune ar trebui să constituie o datorie de onoare.
5. PLANTE ENDEMICE DIN ROMÂNIA
În perioada noiembrie-decembrie 2015, a fost
organizată fotoexpoziția Plante endemice din
România. Scopul expoziției a fost acela de a
face cunoscute publicului plantele endemice,
respectiv, acele ”comori” naturale pe care nu le
întâlnim oriunde, ci doar între frontierele țării
noastre sau aproape în întregime pe teritoriul
țării noastre (de exemplu, endemitele carpatice).
În literatura de specialitate, specii endemice se
numesc acelea care trăiesc în cadrul unui
teritoriu limitat. Endemitele din flora României
reprezintă o categorie de plante foarte eterogenă,
care nu se aseamănă între ele taxonomic,
ecologic, arealogic şi genetic, decât parţial.
Astfel, în flora României se cunosc o serie de
endemisme pentru lanţul Carpaţilor
(Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum,
Hepatica transsilvanica, Campanula carpatica)
altele sunt endemice pentru Carpaţi şi Balcani
(Tulipa hungarica, Saxifraga cymosa,
Potentilla haynaldiana, Symphyandra
wanneri). Dar există şi specii endemice pentru unul sau câteva masive ale Carpaţilor:
garofiţa (Dianthus callizonus) în Piatra Craiului, Saxifraga demissa în Ciucaş şi
Bucegi, Achillea coziana şi Rosa coziae, în masivul Cozia, pe lângă alte specii
endemice din munţii Retezat, Bucegi, Rodnei, Valea Cernei, Munții Măcinului şi
defileul Dunării etc. După cum se poate remarca, în ţinuturile noastre endemismul este
cel mai bine reprezentat în cazul florei rupicole. Plantele endemice, cu răspândire mai
largă sau mai restrânsă, care sunt legate de teritoriul ţării noastre, numai prin simpla lor
existenţă în cadrul genofondului vegetal, trebuie apreciate la o valoare inestimabilă.
Ele constituie o bogăţie naturală integrată patrimoniului naţional. Păstrarea
endemitelor în condiţii naturale optime reprezintă o îndatorire şi responsabilitate atât
ştiinţifică, cât şi civică; pierderea unora dintre ele ar echivala cu un dezastru natural, ca
o consecinţă a dezinteresului manifestat faţă de acestea.
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RELAŢII
ISTORIE
PUBLICE
PROIECT CULTURAL FINANȚAT DE
UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Muzeul Brăilei „Carol I” a derulat – în perioada martie - 18 decembrie 2015
– un program cultural câştigat în cadrul sesiunii 2015 a concursului organizat de
Uniunea Arhitecţilor din România. Finanţare: 23.000 lei din Fondul „Timbrul
arhitecturii” pentru proiectul cultural: Editarea albumului monografic: Ionel
Cândea, "Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv
română/engleză). Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D, autori:
arh. dr. Costel Drăgan – arhitectul şef al Judeţului Brăila şi arh. Marian Ion –
arhitectul şef al Municipiului Brăila. Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian,
muzeograf – şef Serviciul
Financiar Contabil şi Relaţii
Publice al Muzeului Brăilei „Carol
I” şi prof. univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”. Echipa de proiect: prof.
univ. dr. Ionel Cândea – manager de
proiect şi autor; arh. Costel Drăgan
– consultant ştiinţific; arh. Marian
Ion – consultant ştiinţific; conf.
univ. dr. Constantin Ardeleanu –
traducător; Camelia Hristian – PR
officer, corector, DTP; Rozalia
Pîrlitu – tehnoredactor, DTP;
Mariana Vernescu, responsabil
financiar. Parteneri: Academia
Română – Institutul „Nicolae
Iorga” Bucureşti; Academia
Română – Institutul de Studii Sud
Est Europene Bucureşti; Academia
Română – Institutul de Arheologie
Iaşi; Eurl A. Manoilesco
Architectes – Paris (France); The
Isis Press Istanbul (Turcia).
Parteneri media: Revista
„Arhitectura” a Uniunii
Arhitecţilor din România, Radio România Cultural şi TVR2.
***
Lucrarea reconstituie, pe trei mari secțiuni, cea mai mare și mai
importantă cetate otomană din stânga Dunării de Jos, Cetatea Brăilei, din
perspectivă istorică, dar și a evoluției arhitecturale – de la edificarea (ridicarea) sa,
începută de turci în octombrie 1540, până la momentul demolării ei, în anii 18301831, o serie de vestigii ce îi aparțin rămânând sub nivelul de călcare de astăzi.
Anexând Brăila în 1538, Suleiman Legiuitorul a ordonat și constituirea unei
fortificații, începând cu 1540, dar care nu era gata în 1546. Amplasamentul și
aspectul ei de început, precum și evenimentele prin care a trecut, i-au pricinuit
modificări pe care am încercat să le identificăm, etapă cu etapă. Cunoaștem, pe cale
documentară, cele trei asedii la care a fost supusă în secolul al XVI-lea, adică cel al
lui Ioan Vodă cel Cumplit (mai 1574) și cele în care Mihai Viteazul prin Banul
Manta a lovit în două rânduri – 1594 și 1595 – cetatea, reușind să o elibereze pentru
scurtă vreme. Otomanii, revenind în cetate, o repară – refac zidurile ei distruse
anterior. Un fapt ce a trebuit lămurit este
dacă încă din secolul al XVI-lea, adică
de la începutul ei, citadela (cetatea)
beneficia și de o fortificație pentru
așezarea civilă, așa cum se înțelege din
unele relatări ale evenimentelor de mai
sus. În veacul al XVII-lea, cetatea va fi
lovită puternic, în 1659, de Mihnea al
III-lea, domnul Țării Românești, care „o
arde”, după relatarea lui Miron Costin,
la momentul răscoalei sale contra Porții.
Odată cu secolul al XVIII-lea, cetatea a
fost amplificată, în sensul realizării unui
val cu șanț și palisadă care a înconjurat
așezarea civilă. Am analizat dacă aceste
lucrări înseamnă un lucru nou sau ele
doar reparau și eventual dezvoltau
realități mai vechi. Lovitura puternică
primită în 1810, la un veac după asediul
din 1711, se poate „citi” în diferențele ce
apar între planul austriac din 1790 și cel
otoman din 1819, ultimul de dinaintea
d e m o l ă r i i o rd o n a t e d e r u ș i .
R e c o n s t i t u i re a c e t ă ţ i i re c l a m ă
cunoaşterea unor documente de arhivă
aflate la BOA – Arhiva Otomană de pe
lângă Președinția Consiliului de
Miniștri al Republicii Turcia (T.C.
Bașbakanlɩk Osmanlɩ Arșivi) – din
Istanbul, ce au fost şi continuă să fie
scoase la lumină, la fel cum investigaţiile
arheologice de ultimă oră aduc

importante lămuriri problematicii ridicate de o astfel de tentativă. Un alt segment
al lucrării a identificat vestigiile rămase din Cetatea Brăilei, între care dețin un loc
important Pulberăria nouă și hrubele cu caracter militar. Restaurarea acestora, a
unora dintre ele, reprezintă o provocare dintre cele mai importante pentru edilii și
locuitorii Brăilei. Am încercat să identificăm acele suprafețe din aria vechii cetăți
unde sunt posibile și reconstituiri ale elementelor dispărute, de exemplu ale
bastioanelor, cel puțin la înfățișarea lor ultimă, de acum două veacuri (1819). Am
beneficiat în acest demers de o nouă și importantă descoperire din zona de sud a
ultimei fortificații: un acces către și dinspre ultimul bastion al fortificației (val –
palisadă – șanț), cu mari șanse de a fi restaurată și astfel pusă în valoare. Punerea în
valoare va însemna un program ce va cuprinde restaurarea unor vestigii rămase din
cetate (Pulberăria nouă, Poterna, Zidul IV – val și șanț cu palisadă; Acces – intrare
– ieşire – spre bastionul extrem sudic) şi apoi valorificarea sa turistică și muzeistică.
(prof. univ. dr. Ionel Cândea).
CD-ul include: 1. Planuri istorice; 2. Cetate – Hrube – Pulberărie; 3.
Suprapunere cetate
peste planul actual al
Brăilei; 4.1. Plan
machetă 1790; 4.2.
Plan machetă 1819;
4.3. Plan machetă –
reconstituire; 5. Traseu
vizitare obiective
Brăila; 6. Borne marcaj
laser; 7. Panou afișaj.
Lucrarea este un
semnal de salvare,
temelia unor proiecte
viitoare, un instrument
ştiinţific şi de
promovare a celui mai
fascinant brand turistic
al Brăilei.
Albumul a fost lansat
la: Festivalul de C'Arte
Brăila, ediţia I (24
octombrie 2015),
Centrul de Cultură
Arhitecturală al
Uniunii Arhitecţilor
din România,
Bucureşti (2 noiembrie
2015), Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer
Literat”, jud. Braşov (5
noiembrie 2015) şi
Târgul de Turism al
României, ROMEXPO
Bucureşti (13
noiembrie 2015).
Evenimentul de lansare
a albumului de la
ROMEXPO figurează
şi în catalogul tipărit (în
limbile română şi
engleză) al Târgului de
Turism al României
2015, ediţia de toamnă.
Proiectul a mai fost
promovat prin:
interviuri la Radio
România şi TVR2,
articol ştiinţific
publicat în Revista
„Arhitectura” a
Uniunii Arhitecţilor
din România, în
emisiunea „Arte, carte
şi capricii” - la TVR2 şi
la sesiunea publică de
comunicări a
rezultatelor proiectelor
finanțate din „Timbrul
Arhitecturii”,
organizată de Uniunea
Arhitecţilor din
România (20
noiembrie 2015),
precum şi on-line.

Camelia HRISTIAN
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PROIECT EDITORIAL FINANŢAT DE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
Muzeul Brăilei „Carol I” a derulat – în perioada 20 iulie - 21 decembrie 2015 – un program
editorial câştigat în cadrul sesiunii 2015 a concursului organizat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional. Finanţare: 31.000 lei pentru proiectul editorial: „Documente privind istoria Brăilei.
Răspunsuri la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila”, editori: Ionel Cândea,
Costin Croitoru (640 pagini). Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf - şef
Serviciul Financiar Contabil şi Relaţii Publice al Muzeului
Brăilei „Carol I”. Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel
Cândea – manager de proiect şi editor; dr. Costin Croitoru
– editor, Camelia Hristian – PR officer şi corector; Rozalia
Pîrlitu – tehnoredactor şi DTP; Evdochia Smaznov –
tehnoredactor şi DTP; Mariana Vernescu, responsabil
financiar. Parteneri: Arhiepiscopia „Dunării de Jos”
Galaţi, Academia Română – Institutul „Nicolae Iorga”
Bucureşti, Academia Română – Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” Bucureşti, Academia Română – Institutul
de Studii Sud Est Europene Bucureşti, The Isis Press
Istanbul (Turkey), Academia Română – Institutul de
Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” Bucureşti.
Titlul inaugurează, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei
„Carol I”, o nouă serie de documente istorice, filologice și
etnografice privitoare la Brăila și judeţul ei.
***
Cartea aduce în faţa specialiştilor (istorici,
arheologi, lingvişti, etnografi, antropologi, sociologi) şi a
publicului larg, un important şi foarte bogat fond de
manuscrise din secolul al XIX-lea, de la Biblioteca
Academiei Române, respectiv Răspunsurile transcrise la
Chestionarele Odobescu şi Hasdeu despre judeţul Brăila, publicate pentru prima oară şi în
integralitate, material de o excepţională valoare pentru etnoistoria românească, la care se adaugă
studii şi indici (geografic şi de nume proprii).
A fost o lucrare cu grad de dificultate ridicat atât pentru editori cât şi pentru echipa
redacţională (scrierea în documentele fascimilate este specifică perioadei respective iar manuscrisele
sunt, pe alocuri, greu de descifrat).
În cultura română, etnoistoria (investigarea şi cercetarea datelor oferite de tradiţia populară
privitoare la momente, personalităţi, stări de lucruri etc.) este o disciplină aflată în faza de pionierat.
Scopul acestor chestionare iniţiate, în veacul al XIX-lea, de excepţionalii cărturari români a fost
salvarea a ceea ce se mai putea salva din zestrea spirituală a poporului român şi fundamentarea unor
teorii, idei, studii. Documentele despre judeţul Brăila, provenite de la intelectualii satelor româneşti
din secolul trecut includ o multitudine de informaţii interesante: aspecte valoroase despre date şi fapte
istorice, mod de viaţă, locuinţe, îmbrăcăminte, ocupaţii, tehnici populare, viaţă socială, relaţii de
muncă, datini, tradiţii, obiceiuri, jocurile copiilor, cântece, dansuri, credinţe, legende, superstiţii,
limbă, mentalităţi, imaginarul colectiv, vestigii, lăcaşuri de cult, monumente, istorie locală, poveşti
despre trecut dobândite „de pe la bătrâni și preoţi” etc. Datele cu caracter istoric și lingvistic conţinute
în Răspunsurile la Chestionarele Al. Odobescu și B. P. Hasdeu dovedesc fără putinţă de tăgadă modul
în care populaţia şi limba vorbită în această zonă în secolul al XIX-lea, au continuat să evolueze sub
impactul prezenţei unui mare număr de străini veniţi din toate colţurile lumii, după tratatul de la
Adrianopol (1829).
Lucrarea include şi o evidenţiere a
surselor scrise – narative, beletristice,
diplomatice, cartografice, epigrafice sau
numismatice –, în măsură să întregească
imaginea despre așezarea medievală Brăila și
hinterlandul ei în segmentul de timp analizat.
După Catagrafiile din 1828 și 1838 pentru
orașul și judeţul Brăila, datele și faptele
conţinute în Răspunsurile la Chestionarele
Al. Odobescu și B. P. Hasdeu devin o sursă
preţioasă de informaţii sub multiple aspecte.
Cartea a fost lansată la: Muzeul
Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de
la Dunărea de Jos Galaţi (18 noiembrie
2015), Muzeul Brăilei „Carol I” (25
noiembrie 2015), Muzeul Naţional de Istorie
a României Bucureşti (20 noiembrie 2015),
Academia Română – Institutul de Studii Sud
Est Europene Bucureşti (15 decembrie 2015)
şi Academia Română – Institutul „Nicolae
Iorga” Bucureşti (17 decembrie 2015).
Proiectul a mai fost promovat on-line și prin
interviuri la Radio România şi Trinitas TV.
Camelia HRISTIAN
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CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE
AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2015
În anul 2015, am continuat promovarea rezultatelor programelor
culturale și editoriale finanţate, derulate, de-a lungul timpului, de Muzeul
Brăilei „Carol I”. De asemenea, am continuat interviurile cu familiile
etnicilor care trăiesc sau au trăit o perioadă în Brăila, cu dorința de a
descoperi noi mărturii și documente interesante despre Brăila de altădată.
La începutul anului, au apărut, la Editura „Istros”, volumele în
limba engleză: One Greek, Two Greeks, Three Greeks... Brăila.
Reactivating the Cultural Memory of Brăila. The Greek Community: A
Case Study.
Editors: Camelia
Hristian, Ghena
Pricop și …
G re e k s , J e w s ,
Lipovan Russians,
Turks ... Brăila.
Awakening the
City's Cultural
Memory. Editors:
Camelia Hristian,
Ghena Pricop,
E v d o c h i a
Smaznov.
Și anul
acesta, Centrul Diversităţii Culturale a organizat sau a găzduit o serie de
evenimente culturale în colaborare cu comunităţile etnice :
* „Spiritul luptelor de la Canakkale (Dardanele) - 100 ani”. Organizatori:
Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Centrul de
Cercetare, Dezvoltare,
Educaţie şi Cultură Turcă
„Dunărea de Jos” Galaţi,
Uniunea Democrată
Turcă din România,
Filialele Brăila și Galaţi
şi Muzeul Brăilei „Carol
I” – Centrul Diversităţii
Culturale. Program:
Vernisajul expoziţiei
fotodocumentare
„Spiritul de la Canakkale
veşnic viu”; Alocuţiuni:
Excelenţa Sa, dl. Ali
Bozçalışkan, Consulul
General al Republicii
Turcia la Constanţa; prof.
univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; Gulten
Abdula, preşedintele
Uniunii Democrate Turce
din România - Filiala
Galaţi, autor expoziţie;
Film documentar;
Moment artistic. Au
recitat: actorul Vlad
Vasiliu şi poeta Angela
Baciu. Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii
Culturale (18 martie
2015)
o
Ziua Culturii
Elene, organizată cu
ocazia Zilei Naţionale a
Greciei, 25 martie 1821.
Organizatori: Muzeul
Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi
Comunitatea Elenă
Brăila. Program:
Lansarea cărţilor: - „One
Greek, Two Greeks, Three
Greeks... Brăila.
Reactivating the Cultural
Memory of Brăila. The
Greek Community: A
Case Study”, „…Greeks,
Jews, Lipovan Russians,
Turks ... Brăila.
Awakening the City's
Cultural Memory” și
Panait Istrati,
„ Μ ε σ ω γε ι α κ ε ς
περιπλανισεις" (ediţie în
limba greacă); Au vorbit:
prof. univ. dr. Ionel
Cândea, managerul
Muzeului Brăilei „Carol

I”; conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct al
Muzeului Brăilei „Carol I”; Haralambie Caravia,
preşedintele Comunităţii Elene Brăila;
Alexandros Athanasiadis, deputat în Parlamentul
Republicii Elene; Spectacol artistic susținut de
ansamblurile Comunității Elene Brăila: Corul
„Asterakia”, Grupurile de dansuri tradiţionale
greceşti „Zorbas” și „Parnassos”, conduse de
Constantin Haraga. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” (21 martie 2015)
* Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti,
susţinut de Grupul „Parnassos” al Comunităţii
Elene Brăila şi Grupul „Dunaiskie Rozî”, al
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila – în cadrul
evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei “Carol I”
(16 mai 2015)
* Eveniment de promovare a proiectului editorial
„Ruşii lipoveni din România - istorie şi
actualitate. Comunitatea Ruşilor lipoveni din
Brăila - model de convieţuire multietnică în
context naţional şi european”, de Pavel Tudose co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional - derulat de Fundaţia „Obscina” Brăila,
în parteneriat cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni
din România. Organizatori: Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România, Fundaţia „Obscina” a
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi Muzeul
Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale.
Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
cercetător - managerul Muzeului Brăilei „Carol
I”, Silviu Feodor, director executiv al Comunităţii
Ruşilor Lipoveni din România, prof. dr. Palaghia
Radion, redactor şef al revistei „Kitej Grad”, prof.
univ. dr. Feodor Chirilă - prodecanul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „Spiru
Haret” Bucureşti, Fedosia Jipa - Rubanov, preşedinte al Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila şi al Fundaţiei „Obscina” Brăila şi Pavel Tudose,
autorul cărţii. Evenimentul a mai inclus: un program de cântece psaltice,
cu ocazia sărbătorilor de iarnă (pe stil nou şi pe stil vechi), în interpretarea
Ansamblului „Tihii Dunai” al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila,
proiecţia documentarului istoric şi antropo-etnic „Filipovenii şi cazacii lui
Nekrasov” - Realizator: Ana Preda. Producător:
Diana Dumitru. Co-producţie: TVR şi Asociaţia
„Ivan Patzaichin - Mila 23”, o expoziţie cu
obiecte din colecţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni
Brăila, o expoziţie gastronomică şi vizionarea a
două filme despre ruşii lipoveni din Brăila
realizate de TVR3 şi Muzeul Brăilei „Carol I”.
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” și Centrul Diversităţii Culturale (19
decembrie 2015)
* Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener al
proiectului cultural Zilele „Mihail Sebastian” la
Brăila, ediţia a III-a - derulat de Federația
Comunităților Evreiești din România, cu
sprijinul Ministerului Culturii. Programul de la
Muzeul Brăilei „Carol I” a inclus: Deschiderea
manifestărilor: Victor Opaschi - secretar de Stat,
Secretariatul pentru Culte, dr. Viorel Mortu,
vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila, dr.
ing. Aurel Simionescu - primarul Municipiului
Brăila, dr. Aurel Vainer – președintele Federației
Comunităților Evreiești din România, prof. univ.
dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”, Nadia Ustinescu, președintele
Comunității Evreilor Brăila, Lucian Sabados –
directorul Teatrului „Maria Filotti” Brăila; Masă
rotundă: „Influența Jurnalului asupra regizorilor
români”. Lucian Sabados - directorul Teatrului
„Maria Filotti” în dialog cu dl. Erwin
Șimșensohn, regizor; „Sebastian” - un
documentar realizat de Lucia Hossu Longin
(A.P.T.R.); Lansare de carte: „Mihail Sebastian –
Mirajul francez”. Au prezentat: Geo Șerban,
autorul cărții, Alexandru Marinescu - directorul
Editurii „Hasefer”, prof. Ioan Munteanu;
Conferință: „Jocul de-a vacanța – joc cu mai
multe strategii”. A prezentat: Viorel Coman,
scriitor; Conferință: „Mihail Sebastian, meloman
în vremuri de război” și prezentare de carte:
„Opere fundamentale – Mihail Sebastian”. A
prezentat: asist. cercet. Petruș Costea, Institutul
de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”.
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I”, Templul Coral Brăila şi Teatrul „Maria
Filotti” Brăila (23-25 octombrie 2015).
La invitaţia comunităţilor etnice am
participat la evenimente culturale, care au fost
fotografiate şi filmate pentru baza de date a
Camelia HRISTIAN (continuare în pag. 22)
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Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol I” şi au fost promovate online: Sărbătoarea Purim - Spectacol susţinut de Corul „Macabi”, condus de Bogdan
Lifsin, şi trupa de improvizaţie IMPRO SRL., Keshet și Hanuka. Organizator:
Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (15 martie, 6
septembrie, 13 decembrie 2015).
Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat şi anul acesta de diferite familii de
greci, evrei, ruși lipoveni, turci, bulgari
din Brăila şi familii de greci şi evrei
repatriaţi sau din diaspora, de brăileni
români sau de altă etnie, de turişti, dar şi
de grupuri - greci din Grecia, turci din
Constanţa şi Galaţi - și delegaţii membrii Fanfarei Forţelor Militare
Aeriene din Grecia, conduse de colonel
Michail Skliros, participantă la Festivalul
Internaţional al Muzicilor Militare Brăila
– ediţia a XII-a, organizat de Garnizoana
şi Primăria Municipiului Brăila; grup de
la Club UNESCO Pireu (Grecia), însoțiți
d e d o a m n a Ve r o n i c a M a c r i ,
vicepreședinte al Comunității Elene din
Brăila și alți membri ai Comunității Elene
din Brăila (19 iunie, 23 august 2015).
Prezentări și ghidaj în limba engleză, în
Centrul Istoric: Camelia Hristian,
muzeograf - şef Serviciul Financiar
Contabil şi Relaţii Publice.
Vizitatorii Centrului Diversității
Culturale au putut consulta gratuit bazele
de date legate de minoritățile etnice din
Brăila și de Brăila de altădată, mediateca
sau au vizionat filme documentare. Au
fost realizate, de asemenea prezentări
pentru elevi, bibliografii pentru studenți
de la Universitatea București,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iași și texte pentru dosarul de candidatură
la Proiectul „Brăila – Capitală Europeană
a Culturii 2021”.
În luna iunie, am avut ca oaspete pe
doamna Maria Denise Theodoru, de la
Radio România, care a realizat o serie de
interviuri cu diferiţi membri ai
comunităţilor etnice din Brăila, pentru
Secţia Orală a Societăţii Radio România
(cu: doamnele Abdurahman Urfet
Mocanu și Valeria Ursan și domnii
Larion Barisov, Paul Tudose, Marius
Exarhu). Locul desfăşurării: sediul
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi
Muzul Brăilei „Carol I” – Centrul
Diversităţii Culturale (26-28 iunie 2015).
Camelia HRISTIAN

EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”,
ORGANIZATE DE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERE
Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale
promoționale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf și Gabriel
Stoica) şi promovare on-line (Camelia Hristian, muzeograf - şef Serviciul Financiar
Contabil şi Relaţii Publice):
* Hai să dăm mână cu mână!, manifestare dedicată Zilei Unirii Principatelor Române activitate în cadrul proiectului „Arta – lumină pentru suflet şi minte”. Organizatori: Liceul
de Arte „Hariclea Darclée” Brăila, în parteneriat cu Grădiniţele nr. 4, 19, 33 şi 49 din Brăila.
Coordonatori: profesori învăţământ primar: Săndiţa Gaceu, Liliana Mateescu, Simona
Seciu, Mihaela Dincă, Maria Parlitu - Liceul de Arte „Hariclea Darcleé” Brăila; profesor
coregraf: Raluca Rotărescu; profesori învăţământ preşcolar: Gica Ceauş, Silvia Mocanu,
Mariana Burlacu, Ionela Stan, Cătălina Paţelea. Despre Unirea Principatelor Române a
vorbit prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” (23 ianuarie
2014)
* Concert de muzică de promenadă dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, susţinut de
Ansamblul de suflători „Constantin Mănăilă”, dirijor: prof. Ovidiu Rotaru. Organizator:
Asociaţia Culturală „Pohar” (31 ianuarie 2015)
* Concert de muzică de promenadă dedicat Zilei Mărţişorului, susţinut de Ansamblul de
suflători „Constantin Mănăilă”, dirijor: prof. Ovidiu Rotaru. Organizatori: Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor Brăila, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Pohar” (1 martie
2015)
* M-am despărţit, îmi merge bine!, manifestare dedicată Zilei Internaționale a Femeii.
Organizator: Asociaţia „Anima Caste”. Coordonator: profesor Cornelia Negoiţă,
preşedinte (8 martie 2015)
* Întâlnire interculturală - activitate în cadrul proiectului Erasmus „Save the Earth - To Be
Here Tomorrow”. Organizatori: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Brăila, Școala
Mehmet Çekiç Ortaokulu Ankara (Turcia), IES L'Allusser Mutxamel (Spania),
Gimnazjum nr 1 z Odzialami Dwujezycznymi im Krolowej Jadwigi we Wschowie
Wschowad (Polonia), General Secondary School „Vasil Levski” Varna (Bulgaria) şi
Kaunas Versvu Secondary School Kaunas (Lituania), în colaborare cu Comunitatea
Ruşilor Lipoveni Brăila, Comunitatea Elenă Brăila şi Comunitatea Bulgară Brăila (26
martie 2015)
* Femeia în poezia franceză, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului
„Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila,
în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte
„Vespasian Lungu” Brăila. Coordonatori: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic
„Ion Ghica” Brăila şi profesor Ionel Filip - director adjunct al Liceului de Arte „Hariclea
Darclée” Brăila (31 martie 2015)
* Povestea Caloianului. Organizator: Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Brăila.
Coordonator: profesor învăţământ preprimar Ştefana Căldăruş (7 mai 2015)
* Program artistic susţinut de un grup de tineri din parohia Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului” din comuna Viziru, jud. Brăila - în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”.
Coordonator: preot Simeon Bănică (16 mai 2015)
* De la Ciprian Porumbescu la George Enescu, spectacol de muzică şi poezie - activitate în
cadrul proiectului „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic
„Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila.
Coordonatori: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila și
profesor Ioan Popescu - Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila (5 noiembrie 2015)
* Simfonia colindelor, concert de colinde și obiceiuri de iarnă - activitate în cadrul
proiectului "Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion
Ghica” Brăila, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila și Școala de Arte „Vespasian
Lungu” Brăila. Coordonator: profesor Nicolae Băcanu - Colegiul Economic „Ion Ghica”
Brăila (17 decembrie 2015)
* Colindători de la Grupul Penitenciar Minori și Tineri Tichilești, însoțiți de comisar șef
dr. Paul Purcăroiu, director și preot Sorin Pleșca. (23 decembrie 2015)

PROGRAMUL CULTURAL „MUZICĂ ȘI CĂRȚI” .
VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”
Include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări
celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata
colecţie de „bijuterii muzicale” a
Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul
audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţile
şi periodicele apărute, de-a lungul
timpului, la Editura „Istros” a Muzeului
Brăilei „Carol I”, precum şi albume de
artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor
etnice din România, din mediateca
Centrului Diversităţii Culturale. La
fiecare întâlnire.... muzica și cărțile care
pot fi consultate de public vor fi diferite.
Mediateca include sute de CD-uri, DVDuri şi sute de cărţi, unele provenite din
donaţii de la organizaţii culturale,
comunităţi etnice, edituri. Programul este
gratuit și se adresează publicului de orice
vârstă. Intrarea se face în limita celor 30
de locuri. Unele ore vor fi rezervate
pentru grupuri de elevi (cu programare),
pentru activități de pedagogie muzeală,
jurnalism şi turism cultural cu copii și
tineri, pentru vizionări de filme
documentare (despre Brăila,
personalități, minorități, muzee etc.) şi
pentru evenimente. Vă așteptăm, cu drag!
Camelia HRISTIAN
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* Website-ul www.muzeulbrailei.ro a avut, în anul 2015 - conform programului de
monitorizare trafic Google Analytics: 81.376 pagini vizitate, 22.933 vizite, din care
15.745 vizitatori unici din: România (Brăila, Bucureşti şi 41 judeţe) și alte 105 ţări:
Republica Moldova, SUA, Brazilia, Germania, Italia, Rusia,
Franţa, Europa (neprecizat), Marea Britanie, Spania, Canada,
Olanda, Israel, Ungaria, Ucraina, Indonezia, Filipine, Grecia,
China, Japonia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Portugalia, Austria,
India, Polonia, Elveţia, Suedia, Australia, Cehia, Mexic, Coreea
de Sud, Belarus, Malaezia, Chile, Norvegia, Africa de Sud,
Kenya, Serbia, Argentina, Columbia, Taiwan, Croaţia, Côte
d'Ivoire, Danemarca, Algeria, Hong Kong, Iran, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Angola,
Bosnia & Herţegovina, Cipru, Lituania, Maroc, Tailanda, Egipt, Irlanda, Nigeria, Nepal,
Peru, Pakistan, Venezuela, Ecuador, Estonia, Etiopia, Finlanda, Georgia, Cambodgia,
Luxemburg, Letonia, Malta, Mozambic, Paraguay, Arabia Saudită, Tunisia, Kosovo,
Albania, Armenia, Bangladesh, Benin, Congo, Camerun, Costa Rica, Republica
Dominicană, Ghana, Gibraltar, Guam, Guyana, Honduras, Irak, Jamaica, Kazakhstan,
Liban, Madagascar, Mongolia, Mauritius, Noua Zeelandă, Panama, Porto Rico, Slovacia,
Senegal, Tanzania, Uruguay (editor: Camelia Hristian)
* Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2015 - conform
programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 1351 pagini vizitate, de 611
vizitatori unici din România, Grecia, SUA, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Spania,
Marea Britanie, Olanda, Italia, Irlanda, Portugalia, Europa (neprecizat), Canada, Belgia,
Israel, Elveţia, Portugalia, Australia etc. (editor: Camelia Hristian)
* Pagina Muzeul Brăilei „Carol I”, pe rețeaua de socializare Facebook este urmărită de
7009 persoane. În anul 2015, am postat pe pagină: 10.188 fotografii din arhiva Muzeului
Brăilei „Carol I”, mii de texte, 148 filme documentare şi apariţii la TV, 592 link-uri
către website-uri, fotografii, Youtube. (editor: Camelia Hristian)
Vă mulțumim foarte mult!
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