BR~ILA 650

PRO MEMORIA

NUMĂR EDITAT DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” , LA 20 IANUARIE 2018, CU PRILEJUL ZILEI MUNICIPIULUI BRĂILA
SCHIȚĂ DE PROGRAM
„BRĂILA 650”

Aflați în fața Jubileului 650 al atestării
documentare a Brăilei, vom încerca să schițăm aici
câteva direcții, cu gândul la un Program ce trebuie
asumat și dincolo de Muzeul Brăilei „Carol I”.
I. Recuperarea memoriei identitare a orașului
prin realizarea unui Monument în Parcul Monument,
care să sintetizeze istoria de șase secole și jumătate a
Brăilei de la întemeiere – la anexarea otomană – la
eliberarea din 1829 – la epoca modernă (1848, 1859,
1877) – la războiul de întregire – la epoca interbelică –
și până la comunism și perioada de după 1989 –
aproape 3 decenii.
Proiectul va trebui început în 2018 și va consta într-un concurs internațional, după o prealabilă documentare a participanților
privind istoria orașului și a unei tematici oferită de comanditar.
II. Un monument de arhitectură industrială de valoare excepțională îl constituie moara Violatos împreună cu ceea ce se poate
recupera din instalația subterană și coșul de evacuare. Acesta din urmă va putea deveni o atracție a orașului, dar și a zonei dacă va fi
valorificat pe măsură: o columnă a istoriei orașului, a personalităților Brăilei. Clădirea morii poate dobândi funcțiuni multiple dintre
cele mai atractive – de la hotel de cinci stele, la cea de Centru de studii dunărene înființat de curând prin Muzeul Brăilei „Carol I”.
III. În Grădina Mare – care va trebui să redevină Grădina „Al. I. Cuza” – două monumente importante își așteaptă o superioară
valorificare.
Cel care „se vede”, turnul de apă (1912), merită o tratare pe măsură
și măcar o revenire la ceea ce a fost în anii ʼ80 ai veacului
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trecut când, preț de un ceas, puteai urmări peisajul din jurul Brăilei la 360 . Cel de-al doilea, cel care nu se vede, se află sub nivelul de
călcare. Am început să îl cercetăm în 2012, adică la o sută de ani după ridicarea turnului de apă.
De la -5 la -10 m, între „scările de la faleză” și aleea paralelă cu Vadul Schelei, am descoperit, prin cercetare arheologică bazată
pe măsurători magnetometrice, traseul hrubei ce trebuia să ajungă în citadelă (aflată la nord de Grădina Mare în stânga Vadului
Schelei), dar și o groapă de păstrat mei, în formă de clopot, cu peste 6 000 kg, extras de către noi în nădejdea unei continuări a punerii în
valoare a sitului arheologic descoperit – ceea ce nu s-a întâmplat, din păcate.
IV. Am ajuns la monumentul cel mai des amintit al Brăilei – cetatea – ale cărei ziduri au fost demolate între anii 1830-1832 dar
care a lăsat sub nivelul de călcare de astăzi al orașului câteva mărturii ce merită restaurate: Pulberăria nouă de pe str. Cetății nr. 43,
Poterna de la Grădina Mare, Poterna de pe bulevardul Cuza nr. 10-12.
V. Am propus cu ani în urmă (2012-2013) un proiect intitulat Cetăți dunărene: Turnu, Giurgiu, Brăila. Restaurare și punere în
valoare.
De ce doar cele trei? Pentru că au avut aceeași soartă istorică. Turnu (cca. 1397/8), Giurgiu (1420) și Brăila (1538) au fost
anexate de către otomani fiind eliberate simultan în 1829. Dacă la Turnu și Giurgiu fortificațiile sunt preluate și amplificate de turci, la
Brăila cetatea va fi construită în întregime de către aceștia. Dacă primele două păstrează încă ruine ale fortificațiilor la suprafață, Brăila
are doar mărturii subterane. În plus Brăila poate reconstitui cu mult folos turistic dar și edilitar traseul ultimului zid de apărare
(Bulevardul Al I. Cuza).
VI. Mai vechiul nostru proiect, început și gândit împreună cu artistul Nicăpetre încă din 2002-2003, este de o însemnătate
specială. Am întrebat mereu: ce oraș, ce așezare din România se poate mândri cu patru gânditori: – filozof – logician – pedagog –
sociolog de talia lui Nae Ionescu, Anton Dumitriu, Vasile Băncilă, Petre Andrei? Doar Brăila.
Și atunci în Piața Poligon (perfect rotundă în miezul ei!) am gândit iar Nicăpetre a realizat busturile celor patru. Din 1993
(Brăila 625), un bust Nae Ionescu, realizat în 1992/93 la inițiativa și comanda noastră, după singurele două fotografii ce circulau în
epocă (filosoful brăilean era aproape interzis), de către Dumitru Pasima, ne arată locul unde trebuie să-i așezăm, în cruce, pe cei patru
gânditori creștini! Bustul lui Nae Ionescu (D. Pasima) va putea străjui Amfiteatrul Colegiului „N. Bălcescu” – (mutilat de altfel) –
adevărata mină de aur a spiritualității și culturii brăilene.
VII. Recuperarea memoriei unor personalități ale istoriei Brăilei dar și ale celei naționale va trebui să ne preocupe în cursul
anului 2018. Se impune (re)atribuirea unor nume sonore, Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, primite în trecut de școlile nr. 16 și 10 din
Brăila, care între timp au fost închise. Nae Ionescu este un nume de filosof și cărturar român de largă notorietate în perioada interbelică
ce nu a fost încă atribuit unei școli din municipiu sau județ. La Tătaru, în județul Brăila, este născut Stroe Ivașcu, bunicul patern al lui
Nae Ionescu, deputat al țăranilor brăileni în Divanul Ad-hoc al Țării Românești, în 1857.
VIII. O monedă de 50 de bani va putea fi emisă de Banca Națională a României la cererea Muzeului Brăilei „Carol I”, sprijinit
de autoritățile municipale și județene, cu atât mai mult cu cât această instituție a ținut să cinstească în 2014 împlinirea a 650 de ani de la
baterea primelor monede în spațiul românesc de către Vladislav Vlaicu, în 1364. Este foarte simplu ca: aversul aceleiași monede să fie
folosit întocmai sau ușor modificat pentru cei 650 de ani de atestare documentară a Brăilei (1368) în domnia aceluiași voievod.
IX. Timbrul Brăila 650. În condițiile anului 1993 am reușit să obținem de la Poșta Română emiterea unui timbru poștal care a
circulat. Sigur, putem repeta în 2018 acest lucru la alt standard de calitate.
X. Monumentele din județ ridicate pentru comemorarea Războiului nostru de Întregire (1916-1919), mai rar și pentru cel de
independență (1877-1878), vor trebui avute în atenție. Fără a argumenta – mai ales cu imagini – cel puțin stânjenitoare pentru
autoritățile – edilitare sau culturale, credem că anii 2017-2018 pot derula un program de reabilitare a acestora, în principal cele din
(1916-1919), legate de Centenarul României Mari.
XI. O medalie – cu avers România Centenarul Marii Uniri – și revers Brăila 650 poate fi bătută pe baza unei lucrări de artist
plastic ce va primi doar sugestiile noastre, ale
istoricilor.
XII. Multe alte aspecte vor fi discutate,
sperăm, în perioada următoare, astfel încât idei și
sugestii să se poată exprima în număr cât mai mare. În
ceea ce ne privește dorim să sugerăm că la împlinirea
celor 650 de ani de vârstă documentară, Brăila să se
împodobească în toate laturile sale cu 650 de salcâmi,
650 de stejari dar și cu 650 de leandri, atât de specifici
cu jumătate de veac în urmă și mai bine, într-un oraș
mozaic etnic și cultural.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea,
Managerul Muzeului Brăilei „Carol I”
Membru corespondent al Academiei Române
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SESIUNI DE COMUNICĂRI, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE, LANSĂRI DE CARTE
– 16 ianuarie 2017,
sediul Muzeului Brăilei
„Carol I”, conferință:
Odiseea manuscriselor
eminesciene, susținută în
cadrul manifestărilor
dedicate poetului național
Mihai Eminescu. (Valentin
Coșereanu): prezentare de
carte: Mihai Eminescu,
„Despre limbă, cultură,
teatru", ediție de Dumitru Irimia, apărută la Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași (Zamfir
Bălan).
– 1 aprilie 2017, Colocviului comemorativ
„Omagiu lui Nichita Stănescu, la 83 de ani de la
naștere”, organizat de Casa Municipală de Cultură
„Petre Ștefănescu-Goangă” Brăila: Filozofia
cunoașterii în poezia lui Nichita Stănescu (Valentin
Popa);
– 27-28 aprilie 2017, Brașov: Sesiunea
științifică „Țara Bârsei”, ediția a XVI-a, organizată
de „Casa Mureșenilor”, Brașov: Biblioteci
personale, biblioteci de patrimoniu: Biblioteca „D.
P. Perpessicius” și Biblioteca „Anton Dumitriu”
(Elena Ilie); Despre literatură, politică și prietenie
(Zamfir Bălan);
– 10-12 mai 2017: Simpozionul International
Istorie, cultură, patrimoniu, ediția a X-a, Muzeul
Național al Literaturii Române, Iași: Mircea
Eliade, Mihai Vâlsan și gândirea ezoterică
(Valentin Popa); Despre eșecul unei mari prietenii:
Panait Istrati și Romain Rolland (Zamfir Bălan)
– 11-13 mai: Sesiunea Anuală a Muzeului
„Vasile Pârvan”, Bârlad: Frații Băncilă și războiul
sfânt (Elena Ilie);
– 8-10 iunie 2017: Sesiunea Națională de
Comunicări Științifice, ediția a XII-a, cu tema
„Rolul muzeelor memoriale în muzeografia

românească”, organizată de Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte: Patrimoniul
Secției Memoriale a Muzeului Brăilei „Carol I":
îmbogățire și valorificare (Elena Ilie); Nicolae
Iorga în expoziția permanentă de la Liceul Teoretic
„Nicolae Iorga” din Brăila (Ionel Cândea), Basil
Munteanu. 120 de ani de la naștere (Zamfir Bălan)
– 20 octombrie 2017, Muzeul Brăilei „Carol I”
- Casa Memorială „Panait Istrati”: În cadrul
Colocviului internațional itinerant „Ipostaze ale
interculturalității în viața și opera lui Panait
Istrati", desfășurat în perioada 18-21 octombrie
2017 la București, Târgoviște, Brăila a avut loc o
dezbatere cu tema „Opera lui Panait Istrati între
europenism și balcanism". Au participat: acad.
Baudouin Decharneux, acad. Xavier Luffin; prof.
univ. dr. Ionel Cândea, m.c. al Academiei Române;
prof. univ. dr. Gheorghe Bârlea, conf. univ. dr. drs.
Alice Toma, dr. Viorel Mortu, dr. Valentin Popa.
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Moderator: conf. univ. dr. Zamfir Bălan. În cadrul
aceleiași întâlniri, a fost prezentat albumul bilingv
Panait Istrati – povestitorul fotograf, fotograful
povestitor, publicat de Editura Muzeului Național
al Literaturii Române București, în colaborare cu
Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I”.
Evenimentul s-a desfășurat sub egida Primăriei
Capitalei, în parteneriat cu Muzeul Național al
Literaturii Române București, Muzeul Brăilei
„Carol I”, Académie Royale de Belgique,
Universitatea Valahia din Târgoviște și Fundația
Națională pentru Știință și Artă. Parteneri media:
Radio România Cultural, Radio France
International România, Observator Cultural,
Agenția de carte.ro, Contemporanul, TV City –
Pulsul orașului București, IQool.ro.
– 2-3 noiembrie 2017: Simpozionului National
„Timpul și omul”, organizat de Muzeul Ceasului,
Ploiești: Mentalități, practici și atitudini în
societatea brăileană din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea (Elena Ilie); Vasile Băncilă –
timpul sărbătorii (Zamfir Bălan);
– 10-11 noiembrie 2017, Institutul Cultural
Român de la Paris: Zilele de studiu Panait Istrati:
Istrati in texte și în imagini. Programul a inclus

conferința „Istrati - o operă în două limbi”
susținută de conf. univ. dr. Zamfir Bălan și discuții
pe tema traducerilor operelor lui Panait Istrati
Proiectul şi-a propus evocarea lui Panait Istrati,
care a publicat, deopotrivă, în România și în
Franța, în limbile română și franceză și care a
atins, în Franța, cote de popularitate greu de egalat.
Participanții la proiect au adăugat contribuții
importante cu privire la originea autorului și
sursele lui de inspirație românească. Asociația „Les
Amis de Panait Istrati" este principalul sustinător și
promotor al operei istratiene, în spațiul cultural

francez. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul
domnului Dominque Fernandez, membru titular al
Academiei Franceze, Cavaler al Legiunii de
Onoare, decorat cu Meritul Cultural Român.
– 8 decembrie 2017, sediul Muzeului Brăilei
„Carol I”: lansare de carte: Nicolae Grigore
Mărășanu, Viorel Coman,
Locuirea în poezie. O
estetică a supraviețuirii /
convorbiri, apărută la
Editura „Istros” a
Muzeului Brăilei „Carol
I”. Evenimentul a fost
dedicat aniversării
poetului Nicolae Grigore
Mărășanu. Au participat:
Zamfir Bălan, Valentin
Popa, Vasile Datcu.
Moderator: Ionel Cândea.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL

„MIHAIL SEBASTIAN”
– EDIŢIA A V-A –

Între 2 și 5 noiembrie 2017, la Muzeul Brăilei
„Carol I”, la Teatrul „Maria Filotti”, Biblioteca
Județeană „Panait Istrati” Brăila și la Templul
Coral, s-a desfășurat cea de a cincea ediție a
Festivalului Internațional „Mihail Sebastian”,
eveniment organizat sub înaltul patronaj al
Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Organizatori: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România – Cultul Mozaic/ Departament Cultură,
Artă și Media, în parteneriat cu: Comunitatea

Evreilor din Brăila, Fundația Caritatea, American
Jewish Joint Distribution Comitee, Primăria
Municipiului Brăila, Instituția Prefectului Județului
Brăila, Consiliul Județean Brăila, Teatrul „Maria
Filotti” Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”, Biblioteca
Județeană „Panait Istrati” Brăila. Sponsor:
Romaqua Group Borsec. Din partea Muzeului
Brăilei „Carol I”, au participat cu comunicări: prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al
Academiei Române; conf. univ. dr. Zamfir Bălan;
dr. Valentin Popa, muzeograf; dr. Viorel Mortu,
cercetător.
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Manifestările culturale organizate și găzduite
de Casa Memorială „D. P. Perpessicius” au devenit
tradiționale, fiind legate intrinsec de specificul
casei.
Pentru Casa Memorială „D. P. Perpessicius”
luna ianuarie reprezintă o dublă sărbătorire: cea a
lui Mihai Eminescu, născut așa cum consemnează
istoria literaturii române pe 15 ianuarie și cea a lui
D. P. Perpessicius, cel ce și-a legat indestructibil
opera și viața de cercetarea și valorizarea operei
eminesciene.
Ca urmare, în fiecare an, la Casa Memorială
„D. P. Perpessicius” se desfășoară o manifestare
cultural-artistică dedicată lui Eminescu, parteneri

fiind elevi din învățământul brăilean și se
organizează o expoziție tematică.
În 16 ianuarie 2017 a fost vernisată expoziția
Luceferi ce răsar (concepție și realizare
expozițională, Elena Ilie) care a reunit tipărituri
ilustratoare temei atât din bibliotecile personale ale
unor personalități brăilene, precum D. P.
Perpessicius, Anton Dumitriu, Edmond Nicolau,
Toader Buculei cât și piese ce au intrat în
patrimonial secției „Memoriale” prin donații sau
achiziții.
În rândul manifestărilor repetabile anual se
înscrie și sesiunea de comunicări științifice cu tema
Pluralitatea creației perpessiciene, adresată
elevilor din ciclul liceal. Gândită ca o activitate
anuală, programată în 29 martie (ziua trecerii în
eternitate a lui Perpessicius), activitatea dedicată
cunoașterii vieții și
operei lui D. P.
Perpessicius a ajuns
în luna martie a
anului 2017 la a VIa ediție. Participanți
la fiecare ediție,
elevi ai Liceul
Pedagogic D. P.
Perpessicius, Brăila.
Lucrările prezentate
de elevii îndrumați
de dna prof. Aldea
Carmen
Lăcrămioara în
demersul de
investigare a
valențelor multiple ale creației perpessiciene, au
demonstrat interes, pasiune, spirit de cercetare.
Manifestarea a fost însoțită de realizarea expoziției
dedicate lui Perpessicius, La început a fost
cuvântul, care a pus în valoare piese bibliofile
reprezentative pentru temă. Coordonator al
manifestării, Elena Ilie.
Pe aceeași dimensiune a evocării lui
Perpessicius am gândit și realizat întâlnirea
cultural-artistică De ziua lui Perpessicius. În urma
încheierii unui parteneriat cu Școala Gimnazială
Șuțești, Perpessicius a fost sărbătorit în 26
octombrie, de un grup de elevi ai acestei instituții
de învățământ. Însoțiți și îndrumați de prof.
Georgiana Ghenov și prof Anamaria Oprea,
oaspeții au recitat versuri din lirica perperssiciană,
momentul artistic fiind apreciat de cei prezenți. A
urmat o discuție liberă referitoare la viața și

activitatea lui Perpessicius – cei care treceau
pentru prima dată pragul acesteia dovedind că
aveau „temele” pregătite – și vizitarea expoziției
de bază a Casei Memoriale „D. P. Perpessicius”.
În aceeași zi am primit în casa lui Perpessicius
reprezentanți ai liceului Pedagogic „D. P.
Perpessicius”, vechi și dragi colaboratori ai noștri.
Vizită tematică a elevilor clasei a IX-a, însoțiți de
prof. Marioara Novac, a prilejuit dezbaterea unor
teme precum contribuția lui Perpessicius la istoria
literaturii române în principal și în mod deosebit la
editarea operei eminesciene și a participării sale la
primul război mondial.
Manifestarea De ziua lui Perpessicius a inclus
anual și realizarea unei expoziții cu piese în
principal din fondul memorial D. P. Perpessicius
care să reliefeze aspectele multiple ale activității
perpessiciene. În 26 octombrie 2017 s-a vernisat
expoziția Universul perpessician. Elemente
reprezentative ale prieteniilor literare, cu piese
ilustratoare temei - cărți cu dedicații, fotografii,
documente;
concepție și
realizare Elena Ilie,
șefa Secției
Memoriale.
Cei ce au trecut
cu acest prilej
pragul Casei
Memoriale „D. P.
Perpessicius” s-au
bucurat de
descoperirea unei
expoziții inedite:
Perpessicius văzut
de copii. O expoziție
inedită prin temă,
abordare, realizare:
sunt expuse desene – portrete ale lui Perpessicius și
scrisori către Perpessicius ale elevilor din ciclul
primar al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” ;
coordonatori ai micuților școlari din ciclul primar,
prof. Dumitrica-Mioara Nedelcu, învățători –
Fănica Lupea, Iuliana Sasu, Angela Burtea,
Ecaterina Ene; ideea și coordonarea activității au
aparținut dnei prof. Marioara Novac.
Anul 2017 a consemnat și o manifestare
culturală amplă în Casa Memorială „Fănuș
Neagu”, din Grădiștea: Omagiu lui Fănuș Neagu la
85 de ani de la naștere, desfășurat sub genericul
Împreună de ziua lui Fănuș Neagu, în 5 aprilie
2017. Evenimentul a reunit elevi ai Școlilor
Gimnaziale Șuțești, Gemenele și „Fănuș Neagu”
din Brăila și a Școlii Profesionale „Emil Drăgan”
din Grădiștea. O parte dintre aceștia au susținut
mici programe artistice iar invitații – poetul
Nicolae Grigore Mărășanu și prof. Viorel Mortu –
au captat atenția elevilor prin intervențiile
domniilor lor.
Organizator: Serea
Roxana Mariana.
Coordonatorii
activității: Zamfir
Bălan, Elena Ilie.
La începutul
vacanței de vară a
elevilor, tot la Casa
Memorială „Fănuș
Neagu”, s-a
desfășurat activitatea
Pierduți prin
povestirile lui Fănuș
Neagu: activitate
interactivă, în care sau citit și comentat
fragmente din operele scriitorului. Participanți
elevi ai Școlii Gimnaziale Șuțești și copii din satul
natal al scriitorului. Coordonator al activității:
Serea Roxana Mariana.
La „Centrul Memorial „Nae Ionescu, Vasile

Băncilă, Anton Dumitriu, Ana Aslan, Edmond
Nicolau, Valeriu Dinu””, sala Nae Ionescu, s-au
desfășurat doua întâlniri-dezbatere cu elevi și cadre
didactice de la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”
cu tema Mihail Sebastian și prietenii lui filozofi in
30 mai 2017 si cea cu tema Mihail Sebastian omul și scriitorul (in 18 octombrie 2017. Au
participat elevi de la Liceul Teoretic „Mihail
Sebastian”; coordonator: Valentin Popa.
Sub coordonarea muzeografului Valentin Popa
s-a desfășurat și activitatea cu membrii organizației
„Cercetașii României”, filiala Brăila, având ca
temă Tineri intelectuali brăileni în tranșeele
Marelui Război, dedicată centenarului victoriilor
românești din vara anului 1917 (17 august 2017).
Marcarea Zilei Internaționale a Dunării s-a
desfășurat în a doua
ediție în iunie 2017,
sub genericul
„Dunărea albastră”
și a constat din
vernisarea expoziției
Dunărea în cartea
poștală ilustrată,
fotografie, tipărituri”
(cu piese din
colecțiile Secției
„Memoriale” și a
colecționarului
Iulian Panait,
expoziție concepută
și realizată de Elena
Ilie, deschisă în
perioada 28 iunie – 30 septembrie) și a activității
interactive cu elevi ai Colegiului tehnic „Edmond
Nicolau” și a unui grup de tineri din organizația
„Centrul Local de Cercetași Brăila” (activitate
organizată de Liliana Șerban).
Începând cu anul 2016 și la Casa Memorială
„D. P. Perpessicius” s-au serbat Zilele Europene

ale Patrimoniului. Cea de a doua ediție a Zilelor
Europene ale Patrimoniului s-a desfășurat în casa
lui Perpessicius (luna septembrie, 2017) sub
genericul „Gelem, gelem...” cu participarea
elevilor de la Școala „Anton Pann”, Brăila.
Coordonatorul activității: muzeograf Liliana
Șerban.

Elena ILIE
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EXPOZIȚII

ZIUA

CREANGĂ ȘI PERSONAJELE SALE

MUNICIPIULUI BRĂILA

Între 27 octombrie și 22 noiembrie 2017, la
Casa Memorială „Panait Istrati”a fost deschisă
expoziția de grafică a artistului plastic Ary Murnu
sub genericul Creangă și personajele sale.
Expoziția este parte din proiectul „Creangă călător

prin lume” inițiat de Muzeul Național al Literaturii
Române din Iași în „Anul aniversar Ion Creangă”
(la 1 martie 2017, s-au împlinit 180 ani de la
nașterea scriitorului Ion Creangă și 150 ani de la
apariția primului număr al revistei „Convorbiri
literare”). Cele peste 80 de ilustrații la poveștile lui

Ion Creangă sunt realizate de Ary Murnu
(Aristomene Murnu Gheorghiades), artist plastic
de origine aromână (născut la Xanthi, Grecia, în
1881), care s-a remarcat ca un foarte bun pictor,
desenator, ilustrator de reviste și volume,
machetator de bancnote, colaborând cu numeroase
publicații românești ale vremii.
În expoziție, ilustrațiile au fost însoțite de
textele poveștilor, dând posibilitatea vizitatorilor
să-și reamintească întâmplări care i-au fascinat și
să aprecieze talentul artistului Ary Murnu. De
asemenea, au fost audiate fragmente din povestirile

lui Ion Creangă, în lectura lui Mihail Sadoveanu.
Lucrările expuse sunt ilustrații la poveștile
Cinci pâni, Fata babei și fata moșneagului, Dănilă
Prepeleac, Soacra cu trei nurori, Povestea unui om
leneș, Punguța cu doi bani și Prostia omenească.
Au prezentat: Andreea Tacu – muzeograf la
Muzeul Național al Literaturii Române Iași şi
Zamfir Bălan, director adjunct al Muzeului Brăilei
„Carol I”.

Ca în fiecare an, din 1993 încoace, la 20
ianuarie, Muzeul Brăilei „Carol I” sărbătorește
atestarea documentară a orașului Brăila.
La 20 ianuarie 2017, la Ziua Municipiului
Brăila, când s-au împlinit 649 de ani de atestare
documentară. a fost prezentată publicația anuală
„Brăila 649"şi alte câteva lucrări apărute la Editura
Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost lansate
următoarele:

- ISTROS, XXII, „Proceedings of the 15th
International Colloquium of Funerary
Archaeology”, edited by Valeriu Sîrbu

- Ionel Cândea, „Cetatea Albă/ Cercetări
arheologice și istorice / Archaeological and
Historical Researches” (volum bilingv română engleză)

- Marcel I. Spinei, Grigorie Bunu Aliatu
ieromonahul (1370?, Moldova – 1453?,
Constantinopol). Ultimul protopsalt al catedralei
Sfânta Sofia din Constantinopol”. Monografie
- Costel Drăgan, Rolul oraşelor fluviale şi al
spaţiilor urbane, riverane, în dezvoltarea
teritorială a coridorului Rin-Main-Dunăre. O
aplicaţie pentru spaţiul românesc dunărean.
- Ce citea Nicolae Iorga, volum întocmit de
Dorina N. Rusu
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului Brăilei „Carol I”.

Zamfir BĂLAN
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> Studii de istorie, VII, editori Constantin Bușe,
Ionel Cândea
> Adina-Voichiță Roșu, Instituția mecenatului
în epoca augustană
> Costin Croitoru, Organizarea frontierei
romane la Dunărea de Jos
> Eurasian Studies, English Edition, V, Asia
Publishing Nexus
> ANTIM IVIREANUL, Predici. Un
manuscris inedit din Basarabia (1824); Ediție
critică, studiu introductiv, note, facsimil de
Zamfira Mihail şi Paul Mihail; Preambul: Victor
Spinei, Ionel Cândea; Cuvânt înainte:
arhiepiscop dr. Casian Crăciun; în colaborare cu
Editura Academiei Române
> Alexandru Zub, M. Kogălniceanu / Studii și
note istoriografice, în colaborare cu Editura
Academiei Române
> Petre G. Papacostea, Jurnal (ianuarie 1937 –
aprilie 1938) [Agonia partidelor politice]
> Fortificațiile din epoca fierului în spațiul tisonistrean /Iron Age fortifications on the TisaDniester space, Materialele colloquium-ului de
vară de la Saharna, 14-17 iulie 2016
> Done Șerbănescu, Tezaure monetare din
epoca geto-dacică descoperite în județul
Călărași
> George Dan Hânceanu, Două ateliere
meșteșugărești din târgul medieval al Romanului
(secolele XV și XVII)
> Journal of Wetlands Biodiversity - Volume 7
> Istorie, cultură și politică în sud-estul Europei
/ Două colocvii internaționale / Cultură și istorie
la est de Carpați în perspectivă sud-est
europeană (secolele XVI-XX), în colaborare cu
Academia Română – Institutul de Studii Sud-Est
Europene
> Dr. Alexandru Briciu, Mitropolitul Antonie
Plămădeală, promotor al culturii prin cult
> Roman Hautala, Crusaders, Missionaries and
Eurasian Nomads in the 13th–14th Centuries: a
Century of Interactions, în claborare cu Editura
Academiei Române
> Constantin Ottescu, Alte Sonete
> Stenogramele ședințelor Consiliului de
Miniștri / Guvernarea Dr. Petru Groza /
Instaurarea regimului pro-comunist, vol. III (14
martie 1946 – 31 ianuarie 1947), Ediție de
documente întocmită de Marcel-Dumitru Ciucă
> Teodor Octavian Gheorghiu, Elemente de
istorie recentă a orașelor românești
extracarpatice (sec. XVIII-XXI)
> Matei Cazacu, Des Balkans à la Russie
médiévale et moderne: hommes, images et
réalités
> Friedrich Schwantz von Springfels,
Descrierea Olteniei la 1723, ediție, traducere din
limba germană, studiu introductiv, note și indice
de Mircea-Gheorghe Abrudan, prefață de IoanAurel Pop; + CD; în colaborare cu Editura
Academiei Române – Centrul de Studii
Transilvane
> Generalul Baron Piotr Vranghel, Memorii
(1878-1928); traducere de Nicolae Drăgușin
> Comorile Peleșului / catalog de expoziție,
editori: Ionel Cândea, Ghena Pricop
> Mariana Momciu, Daniile domnilor români
pentru creştinii din Imperiul Otoman (secolele
XVII-XIX), colecția „Teze de doctorat - Istorie”
> Panait Istrati – povestitorul fotograf,
fotograful povestitor/ Le conteur photographe, le
photographe conteur, album, ediție bilingvă,
prefață, selecția imaginilor, cronologie: Zamfir
Bălan; traducere: Virgil Tănase; concepție
grafică: Petru Șoșa; în colaborare cu Editura
Muzeul Literaturii Române.
> Maurice Paléologue, Rusia Ţarilor în vremea
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marelui război (20 iulie 1914 – 2 iunie 1915),
Colecția „Un secol de comunism”
> Alexandre Kerenski, Revoluția Rusă,1917,
Colecția „Un secol de comunism”
> Studii de istorie a orașelor / In honorem
Paul Niedermaier, Academia Română,
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu,
Comisia de Istorie a Orașelor din România,
Contribuții privind istoria orașelor, vol. XVI;
coordonatori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru
Iacob, în colaborare cu Editura Academiei
Române
> Nicolae Grigore Mărășanu, Viorel Coman,
Locuirea în poezie. O estetică a supraviețuirii/
convorbiri
> Serghei Melgunov, Teroarea roșie în Rusia /
1918-1924, Colecția „Un secol de comunism”
> Pompiliu Crăciunescu, Teze și cărți,
colecția „Teze de doctorat - Filologie”

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE
Patru cărţi apărute la Editura „Istros" a Muzeului
Brăilei „Carol I" au fost premiate în 2017 de
Academia Română:
Oana Damian, Bizanţul la Dunărea de Jos (secolele
VII-X), 2015 – Premiul „Dimitrie Onciul” al
Academiei Române, pe anul 2015;

VITRINA CU CĂRȚI • VITRINA CU CĂRȚI • VITRINA CU CĂRȚI
carte a lui Alexandru Zub prezintă personalitatea
celui originar din Kogălnic (Basarabia), ca vlăstar
al unei familii de țărani liberi (răzeși), sub
multiplele sale aspecte: de vizionar, de adept al
modernizării țărilor române, de militant pentru
unirea principatelor și pentru independența țării
întregite. În drumul spre modernizare, cărturarul și
omul politic moldovean recomandă mai degrabă
schimbarea prin reforme, decât prin revoluție,
aceasta din urmă fiind soluția ce trebuie decisă
doar în ultimă instanță, fiind plină de riscuri. Sunt
cunoscute acțiunile întreprinse de el pentru
abolirea sclaviei negre (robia țiganilor) și a sclaviei
albe ( iobăgia).
De mare interes se dovedește studiul În jurul
unor însemnări inedite ale lui M. Kogălniceanu
(1838-1839), urmat de o anexă în care sunt
reproduse însemnări intime din anul 1838 (în limba
franceză).
În studiul O publicație necunoscută: noua
serie a ziarului Steaua Dunării, inițiată de M.
Kogălniceanu (1882), Alexandru Zub analizează
implicarea cărturarului român în domeniul presei.
Este vorba de o publicație cu viață scurtă (6 mai
1882-24 octombrie 1882, în total 132 de numere).
Este vorba de o nouă serie a foii unioniste, inițiată
tot de Kogălniceanu.
Volumul cuprinde numeroase alte studii de
mare interes pentru cercetătorii secolului al XIXlea, pentru cei interesați de problemele politice,
sociale și culturale specifice epocii.

Stenogramele ședințelor
Consiliului de Miniștri.
Guvernarea dr. Petru Groza:
instaurarea regimului procomunist,

Rafael Dorian Chelaru, Congregația „De Propaganda
Fide„ și misiunea catolică din Moldova (secolele
vol. III (14 martie 1946 – 31 ianuarie 1947)
XVII-XVIII) – Premiul „A. D. Xenopol” al Academiei
Române, pe anul 2015;
Prima serie
Alexandru Ciocîltan, Comunităţile germane la sud de
de volume din
Carpaţi în Evul Mediu (secolele XIII - XVIII), 2015 –
acest interesant
Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române, pe
corpus
anul 2015;
documentar a fost
editat de Seculum
Simion Gheorghiu, Independență versus reformă.
I. O., în 2011,
România în contextul relațiilor sovieto-americane în
ocupându-se de
perioada „Perestroika (1985-1989)” – Premiul
guvernarea lui
„Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române, pe anul
Constantin
2015.
Sănătescu (23
august-19
În total, începând din 1993 și până acum, numărul
octombrie 1944),
volumelor publicate de Editura Istros, și premiate de
volumul I și 20
Academia Română a ajuns la cincisprezece.
octombrie – 29
noiembrie 1944,
Z. B.
vol. II (aceeași
editură, 2012). A
doua serie de
Alexandru Zub, M. Kogălniceanu,
documente
guvernamentale,
conținând
un singur
Studii și note istoriografice
volum, tipărit tot la editura menționată, în 2013,
include stenogramele ședințelor guvernului român
Fiind gândit
condus de Nicolae Rădescu (6 decembrie 1944 –
ca un omagiu
28 februarie 1945).
ocazionat de
Seria a III-a de documente vizează guvernarea
bicentenarul
patronată
de premierul dr. Petru Groza și cuprinde
nașterii
până
acum
3 volume: vol. I (7 martie - 27 iulie
cărturarului și
1945),
Editura
Ordessos din Pitești, a Muzeului
omului politic
județean
Argeș,
2014; vol. II (24 august 1945 – 28
român, Mihail
februarie
1946),
aceeași editură, 2015 și vol. III
Kogălniceanu (n.
(14
martie
1946
31 ianuarie 1947), 706 pagini,
6 septembrie
Editura
Istros
a
Muzeului
Brăilei „Carol I”, 2017.
1817 – d. 1 iulie
Acest
al
treilea
volum
al guvernării Petru
1891, Paris),
Groza,
având
ca
editori
pe
I.
Ciucă și Marcel
volumul semnat
Dumitru,
ca
și
precedentele,
grupează
documente
de Alexandru
de
cancelarie
în
care
se
consemnează
discuțiile
Zub și publicat de
prilejuite de ședințele interministeriale.
editura Istros în
După o scurtă introducere, editorii prezintă
chiar anul
lista
membrilor cabinetului dr. Petru Groza și apoi
bicentenarului, se
documentele
stenografiate ale fiecărei ședințe.
dovedește o cate
Ca metodă de lucru, ilustrăm cu ședința din 14
de mare interes pentru cercetătorii istoriei
martie 1946, ora 18 (prima ședință consemnată în
naționale.
acest volum).
Constituindu-se dintr-o suită de articole
În prima parte, editorii oferă o scurtă
publicate în diverse reviste de specialitate, noua

introducere referitoare la tematica ședinței, apoi se
prezintă ordinea de zi și luările de cuvânt ale
membrilor cabinetului solicitați să se pronunțe în
legătură cu problema din ordinea de zi aflată în
discuție (paginile 20-45). Consemnarea se încheie
cu textul: „Ședința se ridică la ora 20,30.
Stenografi I. Vasilescu, V. Brânză.”
Pentru istoricii preocupați de sedimentarea
ocupației sovietice și tranziția spre dictatura
comunistă, această inițiativă de a se publica
stenogramele ședințelor reprezintă un ajutor
excepțional în documentare.

Nicolae Grigore Mărășanu,
Viorel Coman,
Locuirea în poezie:
o estetică a supraviețuirii
Semnalând
împlinirea vârstei
de 80 ani a
poetului Nicolae
Grigore
Mărășanu, lansată
fiind în sala de
conferințe a
muzeului în data
de 8 decembrie
2017, cartea pe
care o prezentăm
aici ni se arată ca
o confesiune a
poetului
octogenar
stimulat prin
întrebări
meșteșugite de
criticul literar
Viorel Coman. Poetul vorbește cu patos despre
localitatea de baștină, Mărașu, situată pe malul
drept al brațului Vâlciu, brațul din mijloc, situat
între Dunărea navigabilă și brațul Măcin, generând,
prin informațiile transmise, o mică monografie a
zonei, de mare interes pentru specialiștii în
enografie. Povestește despre ascensiunea lui
Nicolae Grigore, de la copilul de țărani, la școlile
urmate și la cariera de jurnalist la Flacăra, relatând
cu detalii aventura „locuirii în poezie”. Deși a
frecventat cenacluri literare și a publicat poezii în
revistele de profil, a debutat editorial destul de
târziu, la vârsta de 36 de ani, când colegii de
generație (Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Marin
Sorescu, Nichita Stănescu) erau, cum se exprimă
Viorel Coman într-un „lent, poate grăbit, proces de
clasicizare”. După câteva volume dedicate Bălții
Brăilei (Insula – 1973, Corabia de fosfor - 1976,
Umbra fluviului - 1979, Enisala - 1980, Distanța
dintre mine și un iepure - 1983, Capriciu pentru
cele patru vânturi - 1986), poetul își muta aria de
interes, dedicându-se malului stâng, adică Brăilei,
cu legendele și miturile ei reprezentative (Îngeri și
Banjouri – 1998, Marțea canonului - 2001, Sufletul
cântă despre sine - 2002, Leviathanul - antologie
de versuri, 2004, Fiara impară - 2007), Imparele sonete, 2007, Poeme desfrânate - antologie de
versuri, 2009). Stimulat de întrebările lui Viorel
Coman, poetul octogenar vorbește în ultima parte a
cărții despre misterul productivității lui literare
impresionante din ultimii ani, anunțând apariția în
scurtă vreme a unui volum masiv cu balade
brăilene și a unui roman.
Dialogul dintre cei doi oameni de litere s-a
aflat sub sigla axiomatică a criticului Viorel
Coman, care-l vede pe Nicolae Grigore Mărășanu
drept unul dintre marii poeți români de astăzi,
nedreptățit până acum de critica literară oficială.
Valentin POPA
(continuare în pag.6)
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Dr. Alexandru Briciu,
Mitropolitul Antonie Plămădeală,
promotor al culturii prin cult
Precedat de
un Cuvânt înainte
al directorului
Editurii Istros,
prof. univ dr.
Ionel Cândea,
volumul semnat
de Alexandru
Briciu propune o
analiză complexă
a personalității
unuia dintre cei
mai valoroși
ierarhi ai
Bisericii
Ortodoxe
Române, Înalt
prea Sfinția Sa,
Antonie
Plămădeală,
mitropolit al Ardealului din 1982 până în 2005,
când a trecut la cele veșnice, dar și membru de
onoare al Academiei Române.
Născut la Stolniceni, județul Lăpușna
(Basarabia), Leonida Plămădeală (numele de
mirean al viitorului monah) se refugiază în
România după ocuparea Basarabiei de către ruși, la
sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1948
intră în monahism, sub numele de Antonie, dar este
condamnat în contumacie în 1949, la șapte ani de
temniță grea, reușește totuși să se ascundă prin
mănăstiri și să se sustragă arestării câțiva ani,
cunoscând totuși calvarul vieții de temniță până în
1956, apoi calvarul muncii manuale necalificate,
până în anul 1968 când este angajat ca secretar al
Institutului Teologic din București. În 1970 a fost
trimis la studii doctorale la Oxford, obținând titlul
de doctor în teologie în 1971. Tot în 1970 a
publicat la Editura Eminescu romanul Trei zile în
iad, apreciat de el ca fiind primul roman despre
obsedantul deceniu. E vorba de o carte-parabolă
inspirată de suferințele îndurate de Antonie în
închisoare și în anii petrecuți ca muncitor manual.
În anul 1979 a fost numit episcop al Buzăului
şi din 1982 arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al
Ardealului.
Un capitol interesant al cărții semnate de
Alexandru Briciu este cel referitor la participarea
lui Antonie Plămădeală la reuniunile membrilor
grupării „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim din
București, despre care mitropolitul însuși va scrie
și va publica o carte mărturisitoare, Rugul aprins
(Sibiu, 2002).
Alexandru Briciu se ocupă în această carte de
toate operele scrise și publicate de mitropolit, cele
mai multe fiind din domeniul teologiei. Din
prezentările incluse rezultă faptul că Antonie
Plămădeală a fost un însemnat om de cultură.
Cartea se dovedește foarte bine documentată,
autorul valorificând surse informative diferite,
inclusiv arhivele fostei securități.
V. P.

LANSĂRI ȘI PREZENTĂRI
DE CĂRȚI
> col. Horia Tănasă, Brăila în Războiul
Întregirii Naționale/ 1916-1919/ Vol. I/ Contribuția
militară, la Cercul Militar Brăila. A prezentat:
Viorica Preda, muzeograf - Secţia Istorie. Standul
de carte al Editurii „Istros" a Muzeului Brăilei
„Carol I” a fost organizat de Geta Şerbănescu,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice. (23 februarie
2017)
> Ioana Feodorov, Tipar pentru creștinii arabi
– Antim Ivireanul, Atanasie Dabbas și Silvestru al
Antiohiei, la Librăria Sophia din București. Alături
de conf. univ. dr. Ioana Feodorov, de la Institutul
de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,
s-au aflat ca invitați la dezbateri Pr. Arhimandrit

LANSĂRI ȘI PREZENTĂRI DE CĂRȚI
Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii
Sfântului Sinod, dr. Gheorghiță Ciocioi. (30 martie
2017)
> dr. Mihai Maxim, Brâncoveanu și Înalta
Poartă, Documente noi din
arhivele turcești, Vol. I, la
Casa de Cultură „Friedrich
Schiller” Bucureşti. Au
prezentat: dr. Mihai Maxim,
membru de onoare al
Academiei Turce, prof. univ.
dr. Ionel Cândea, membru
corespondent al Academiei
Române, managerul
Muzeului Brăilei „Carol I“,
dr. Andrei Pippidi, membru
corespondent al Academiei
Române, acad. Răzvan Teodorescu, acad. Şerban
Papacostea. Ilustraţia muzicală: Cristian Balaş,
vioară. (28 martie 2017)
> George G. Potra, Nicolae Titulescu.
Neuitarea geniului. Culegere de studii, articole,
conferinţe, Editura Istros, Brăila, 2016 (volumele I
şi II) apărute sub egida Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, cu sprijinul Muzeului Brăilei
„Carol I“. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I“,
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului –
Centrul de Studii Ruse şi Sovietice „Florin
Constantiniu” şi Fundaţia Dignitas. Au prezentat:
prof. univ. dr. Georgeta Filitti (moderator); acad.
Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol
I“; prof. dr. Radu Ciuceanu; prof. univ. dr.
Constantin Vlad; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu;
Corneliu Vlad, publicist. Manifestarea s-a înscris
sub semnul marcării a 135 de ani de la naşterea
marelui om politic şi diplomat român Nicolae
Titulescu. (29 martie 2017)
> Lansarea, în Aula Magna a Academiei
Române, a primelor două volume ale colecției
„Basarabica": Vlad Mischevca, Geneza problemei
basarabene – 1812, Seria Basarabica, Editura
Academiei Române – Editura Istros a Muzeului
Brăilei „Carol I”, București-Brăila, 2016 şi Ion
Gugeac, Constituţia la răscruce de milenii, ediţia a
2-a, Editura Academiei Române – Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, București-Brăila, 2017
– în cadrul evenimentului „Ziua Basarabiei: 99 de
ani de la unirea cu Ţara (27 martie 1918 - 27
martie 2017)”. A prezentat: prof. univ. dr. Ionel
Cândea, membru corespondent al Academiei
Române. (24 martie 2017)
> Ionuţ Alexandru Tudorie, Autoritatea
imperială în criză: Mihail al VIII-lea Paleologul
(1258-1282) şi raporturile Statului bizantin cu
Biserica", Editura „Istros" a Muzeului Brăilei
„Carol I". Au prezentat: Ovidiu Cristea (Institutul
de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Române),
Ovidiu Olar (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" al
Academiei Române), Ionuţ Epurescu-Pascovici
(Institutul de Cercetare al Universităţii din
Bucureşti). Locul desfăşurării: Şcoala Doctorală
„Dumitru Stăniloae" a Facultăţii de Teologie
Ortodoxă - Universitatea din Bucureşti (4 aprilie
2017)
> dr. Ioana Feodorov, Tipar pentru creștinii
arabi: Antim Ivireanul,
Atanasie Dabbās şi Silvestru
al Antiohiei” Alături de
autoare, la Muzeul Naţional
de Istorie a României
București, în Sala
Lapidarium, au luat cuvântul:
ÎPS Qais Sadiq, Episcop de
Erzurum, Vicar Patriarhal al
Bisericii Antiohiene, Arhim.
Policarp Chițulescu, director
al Bibliotecii Sfântului Sinod,
acad. Ionel Cândea, manager
al Muzeului Brăilei „Carol I”, dr. Doru Bădără,
șeful Serviciului „Bibliofilie” al Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” și dr. Ernest
Oberländer-Târnoveanu, manager al Muzeului
Național de Istorie a României. (25 aprilie 2017)
> Camelia Iuliana Radu, Desaparecida,
Editura Tracus Arte, București. Au prezentat, la
Muzeul Brăilei „Carol I” – secția „Etnografie”:
Violeta Craiu, Valentin Popa. Moderator: Gabriela
Cloşcă. (28 aprilie 2017)

> Elena Dumitrescu-Nentwig, Adevărate sau
imaginate, de întâmplat, s-au întâmplat... Au
prezentat, la Muzeul Brăilei „Carol I”: Dumitru
Anghel, Viorel Coman, Valentin Popa. (6 mai
2017)
> Costin Croitoru, Organizarea frontierei
romane de la Dunărea de Jos, Brăila, 2017.
Prezentarea a fost făcută de autor la Universitatea
de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul. (31 mai 2017)
> Vlad Mischevca, Geneza problemei
basarabene – 1812, Seria Basarabica, Editura
Academiei Române – Editura Istros a Muzeului
Brăilei „Carol I”, București-Brăila, 2016 şi Antim
Ivireanul, Predici. Un manuscris inedit din
Basarabia (1824), ediție critică, studiu introductiv,
note, facsimil de Zamfira Mihail şi Paul Mihail;
Preambul: Victor Spinei, Ionel Cândea; Cuvânt
înainte: arhiepiscop dr. Casian Crăciun, Editura
Academiei Române - Editura Istros a Muzeului
Brăilei „Carol I”, Bucureşti-Brăila, 2017 – în
cadrul Simpozionului Ştiinţific Internaţional
„Valori Bibliofile”. Organizatori: Ministerul
Culturii, Biblioteca Naţională, Societatea
Ştiinţifică de Bibliofilie şi Ex-libris „Paul Mihail”
şi Liga Bibliotecarilor din R. Moldova „Alexe
Rău”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca
Naţională din Chişinău, iar cărţile au fost
prezentate de prof. univ. dr. Ionel Cândea, m. c. al
Academiei Române. (14 iunie 2017)
> Alexandru Zub, M. Kogălniceanu. Studii și
note istoriografice; Ionel Cândea, Medalii bătute
de Muzeul Brăilei „Carol I”, 1991-2016;
Alexandru Briciu, Mitropolitul Antonie
Plămădeală, promotor al culturii prin cult.
Prezentările au avut loc în cadrul evenimentului
ZIUA MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”. Invitați:
IPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de
Jos, acad. Alexandru Zub, dr. Lucian Chișu, dr.
Ioan Cristescu, dr. Alexandru Briciu. (23 august
2017)
> Narcis Dorin Ion, Despre cultura de ieri și
românii de azi / Convorbiri cu academicianul
Răzvan Theodorescu, Editura RAO, București.
Invitați: academician Răzvan Theodorescu, Ovidiu
Enculescu, directorul Editurii RAO, prof. dr. Viorel
Coman. Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române,
managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (27
septembrie 2017)
> preot dr. Mihai-Andrei Aldea, Drumul spre
Vozia / Partea a III-a / Prin coline și neguri!,
Editura Evdokimos, Fundaţia George Manu. A
prezentat, la Muzeul Brăilei „Carol I”, dr. Valentin
Popa. Coordonator: Cătălina Mârza. (28
septembrie 2017)
> Friedrich Schwantz von Springfels,
Descrierea Olteniei la
1723, Editura „Istros" a
Muzeului Brăilei „Carol
I”. Au prezentat, la
Biblioteca Județeană
„Alexandru și Aristia
Aman” din Craiova:
directorul bibliotecii,
Lucian Dindirică, prof.
univ dr. Cezar Avram,
conf. univ. dr. Costin
Croitoru, cercetător la
Muzeul Brăilei „Carol I”
și autorul, cercetător
științific Mircea Gheorghe
Abrudan. (26 octombrie
2017)
> Valeriu Popovschi, Biroul de organizare al
Sfatului Țării (27 octombrie-21 noiembrie 1917) /
Republica Democrată Moldovenească (Formarea
și evoluția. 1917-1918), Editura Academiei
Române, Editura „Istros" a Muzeului Brăilei
„Carol I”, seria „Basarabica". Lansarea, la
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, a
avut loc cu ocazia conferinței „Basarabia de la
Autonomie administrativ-culturală la Republică
independentă”, organizată la Universitatea de Stat
„B. P. Hașdeu” din Cahul, în contextul sărbătoririi
Centenarului Sfatului Țării, primul organ legislativ
din istoria Basarabiei. (30 noiembrie 2017)

Z. B.
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EXPOZIŢIA
ROMÂNIA ILUSTRATĂ (1950-1980)

EXPOZIŢII
În cursul anului 2017, Secţia Istorie a
organizat la sediul Muzeului Brăilei „Carol I”
din Piaţa Traian nr. 3 câteva evenimente
expoziţionale: unul cu participarea Muzeului
„Vasile Pârvan” din Bârlad, al doilea în
colaborare cu Muzeul Naţional Peleş, al treilea
cu piese intrate recent în colecţiile instituţiei
noastre.
Expoziţia Fenomenul Trench Art,
consacrată
Centenarului
contraofensivei
armatei române
de la Mărăşeşti,
Mărăşti şi Oituz
din vara anului
1917, a adus în
a t e n ţ i a
publicului
brăilean un
patrimoniu mai
puţin obişnuit,
piese de artă
decorativă
realizate din
resturi de
muniţie: cartuşe, grenade, proiectile de artilerie
au fost transformate, cu iscusinţă şi simţ
artistic, în brichete, scrumiere, mese, vaze,
corpuri de iluminat etc.
Piesele aparţin inginerului bucureştean
Cristian Dumitru, pasionat de lucruri care se
regăsesc mai greu într-un muzeu convenţional,
deschizător de drumuri în colecţionarea unor
obiecte care ţin de o manifestare răspândită în
Europa şi în lume de mai multă vreme, aşa
numita artă a tranşeelor. Expoziţia, vernisată
de Muzeul Brăilei „Carol I” pe data de 22 iunie
2017, a fost preluată de la Muzeul „Vasile
Pârvan” din Bârlad, muzeograful Alina
Butnaru fiind persoana de legătură între
colecţionar şi muzeele din ţară interesate de
acest fenomen.

Scrumiere din cartuşe şi grenade

Scrumieră cu brichete

Vază

şi de metal purtând marca unor ateliere
renumite din Europa: Sèvres, Paris,
Sarreguemines – Franţa, Meissen – Germania,
în cazul porţelanului, Augsburg – Germania,
S h e ff i e l d , B i r m i n g h a m – A n g l i a s a u
Christoffle – Franţa.
Expoziţia a fost însoţită de un catalog
realizat în condiţii grafice deosebite, apărut la
Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”.

Afişul expoziţiei şi coperta catalogului
Comorile Peleşului

Expoziţia Comorile Peleşului

Expoziţia Fondul cultural Anca
Dumitrescu, deschisă în luna decembrie 2017,
oferă vizitatorilor prilejul de a cunoaşte obiecte
aflate în proprietatea filantropului brăilean
Nedelcu P. Chercea, dăruite Muzeului Brăilei
„Carol I” de strănepoata lui, doamna Anca
Dumitrescu: memoriale, artă plastică semnată
de mari artişti români (Nicolae Dărăscu,
Gheorghe Petraşcu, Magdalena Rădulescu,
Paul Verona, Cecilia Cuţescu-Storck), artă
decorativă: mobilier, piese din porţelan, sticlă
şi metal. Pentru biografia lui Nedelcu Chercea
am apelat la un fond documentar, donat cu ani
în urmă de arh. Gabriela Donciu, fiica preotului
paroh de la biserica Sf. Arhangheli, Alexandru
Mateescu (1904-1998).

Lampă

Al doilea eveniment expoziţional,
inaugurat la 27 septembrie 2017, intitulat
Comorile Peleşului, a prezentat câteva dintre
obiectele de artă plastică şi artă decorativă care
au făcut parte din patrimoniul celor două
reşedinţe regale de la Sinaia: portretele Regelui
Carol I (un ulei semnat de Alfred Schwartz şi un
bronz realizat de Valentin Brustolon), ale
Reginei Elisabeta (un pastel al lui Antonio
Argnani şi un bronz realizat de Valentin
Brustolon), un bust în stuc al Principesei
Mărioara semnat de Karl Storck, o acuarelă
realizată de Regina Maria, colecţii de porţelan

Începuturile cărţii poştale în România sunt
consfințite odată cu ,,Legea pentru cărţile de poştă”,
aprobată prin Decretul nr. 789 din 31 martie 1873 şi a
„Regulamentulŭ la legea asupra cărţilorŭ de poştă”
aprobat prin Decretul nr. 945 din 27 aprilie 1873 (Ioan
M. Bujoreanu, Appendice la Collecţiunea de Legiurile
României vechi şi nuoi, G. Legiuri telegrafo-poştale,
vol. II, Bucureşti, 1875, p. 57-58).
Prima carte poştală ilustrată necirculată a fost
concepută şi realizată de poetul Al. Macedonski în 1888.
Abia pe 20 august 1894 a fost emisă prima carte poştală
românească oficială, producţie de serie şi a fost pusă în
vânzare cu ocazia inaugurării la Bucureşti a Expoziţiei
Cooperatorilor Români (Silviu Dragomir, Istoria
cartofiliei româneşti, Bucureşti, 2010).
După anii de început, cartea poştală românească
are un parcurs sinuos cu momente de creştere până în
perioada postbelică, o perioadă mai puţin fastă în anii '50
când majoritatea sunt alb-negru, un reviriment după
1965 când circulaţia şi emiterea cărţii poştale româneşti
cunosc apogeul, şi decăderea odată cu apariţia
internetului.
Expoziţia deschisă publicului, în lunile
octombrie – noiembrie 2017, şi-a propus să facă mai
bine cunoscută societatea românească a anilor 19501980, prezentând ilustratele care au circulat în acea
perioadă. Pentru generaţiile tinere a fost o posibilitate de
a vedea cum arăta România acelor ani, iar pentru
contemporanii acelor vremuri, a fost momente în care
şi-au putut aminti cu plăcere călătoriile, anii de
studenţie, locurile natale şi excursiile de pe litoral, Delta
Dunării sau zonele montane.
Ilustratele expuse sunt în proprietatea
Arhivelor Naţionale ale României, Serviciul Judeţean
Brăila, fac parte din Colecţia Fotografii şi au intrat în
evidenţa arhivelor începând cu anul 1974, atât prin
cumpărare, cât şi prin acte de donaţie, de la persoane
particulare, Colecţia fiind completată periodic până în
anul 1989.
Cele 179 de cărţi poştale etalate au fost
achiziţionate de la Alexandrescu Matilda, Cocoş Vasile,
Comănici Măndica, Enescu Lucian, Dumitru, Grama
Vasilica, Ionescu Virginia, Iosif Ştefania, Mangîru
Marian, Neculce Adela şi Ţane Nicolae.
Odată cu provenienţa exponatelor considerăm
că este necesară şi menţionarea celor care au fotografiat
imaginile cărţilor poştale dar şi editurile unde au fost
publicate. Fotografiile au fost realizate de Dumitru F.
Dumitru, N. Golgoţiu, Al. Florescu, V. Stamate, Al.
Mendrea, M. Volbură, Ion Miclea, S. Mendrea, Al.
Comănescu, D. Pretor, Sorin Dan, A. Cristescu, F.
Oprea, C. Vladu, Gh. Vinţilă, Gh. Lăzăroiu, Gabriela
Cocora, Publiturism, C. Vladu, I. Petcu şi Hedy Löffler.
Cărţile poştale au fost publicate de editurile Meridiane,
Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Librăria
Noastră, OSETCM, Tarom-Roumanian Air Transport,
OSEDT, Oficiul de Turism România, Oficiul Naţional de
Turism România, Editura pentru Turism, Transilvania
Publicitate, Mitropolia Moldovei şi Sucevei -Iaşi şi Sotil,
şi au fost tipărite la tipografiile „Arta Grafică”, C.P.C.S.
(Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”), I.P. Sibiu,
I.P.4, I.P.F.T., I.P.„Filaret” şi I.P. 1.
Vizitatorii au putut vedea imagini cu străzile şi
centrele oraşelor ţării, cu zone de agrement, monumente,
edificii de cult, instituţii culturale şi administrative,
parcuri, stadioane, unităţi hoteliere şi obiective
industriale. Dintre acestea remarcăm Ada-Kaleh
„Fântâna geamiei”, Arad „Primăria municipiului”, Baia
Mare „Piaţa Libertăţii”, Băile Herculane „În parc”,
Borzeşti „Biserica lui Ştefan cel Mare”, Brăila „Vedere
din port”, Bucureşti „Arcul de Triumf”, Bucureşti
„Ateneul”, Buziaş „Vedere din parc”, Cabana „Dîmbul
Morii”, Cîmpulung Muscel „Turnul Bărăţiei”, Cluj
„Catedrala ortodoxă”, Constanţa „Cazinou”, Case
pescăreşti din Delta Dunării la Crişan, Delta Dunării
„Mori de vânt la Letea”, Deva „Statuia lui Decebal”,
Casa lui Ion Creangă din Humuleşti, Iaşi „Palatul
Culturii”, Lacu Roşu, Mangalia Nord – Olimp, Masivul
Postăvarul, Mănăstirea Curtea de Argeş (sec. XVI),
Mărăşeşti „Mausoleul Eroilor 1916-1918”, Oraşul
Stalin „Hotel Carpaţi”, Sebeş „Catedrala Evanghelică
(sec. XIII-XIV)” şi Sinaia „Castelul Peleş”.

Viorel STOIAN, Ştefania BOTEZ
Afişul şi imagini din expoziţia
Fondul cultural Anca Dumitrescu
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VASILE DEMETRESCU-BRĂILA ŞI EFISIO GIGLIO TOS
O PRIETENIE ŞI UN IDEAL – UNITATEA ROMÂNIEI ŞI A ITALIEI
În anul 2015 în patrimoniul
F o n d u l u i d o c u m e n t a r Va s i l e
Demetrescu-Brăila intrau ultimele
piese donate de profesorul Toader
*
Buculei . Cinci publicaţii editate de
Efisio Giglio Tos, iniţiatorul şi
fondatorul primei Federaţii
Internaţionale a Studenţilor, dedicate
unui drag prieten, Basil DemetrescoBraila, un omagiu afectuos adresat
fostului tovarăş de idei şi dezbateri în
lupta comună pentru libertatea
popoarelor lor.
În 1930 apărea la Torino, sub
semnătura lui Efisio Giglio Tos,
prima parte a expunerii Problemele
păcii, o încercare de a găsi şi propune
cele mai potrivite mijloace de
asigurare a păcii bazate pe drepturile
naţiunilor.
Apel pentru dezarmare şi
pentru pace. Pionierii Societăţii
Naţiunilor şi fraternităţii
internaţionale aducea în atenţie cele
mai importante momente din istoria
organizaţiei internaţionale a tinerilor
universitari „Corda Fratres”
organizată de Efisio Giglio Tos,
preşedintele Asociaţiei Universitare
din Torino. Sunt incluse texte şi
imagini de la cele opt congrese
„Corda Fratres”, de la înfiinţare şi
până în 1913, listele universităţilor
reprezentate la aceste reuniuni,
componenţa primului Consiliu
Federal, principiile de funcţionare,
solidarizarea organizaţiilor
studenţeşti pentru înfiinţarea
Federaţiei. Nu lipsesc adeziunile
trimise de asociaţiile studenţilor
români, sau mesaje de felicitare.
Potrivit proiectului de statut,
obiectivul principal al Federaţiei
Internaţionale a Studenţilor era acela
de a proteja şi promova ideea
solidarităţii şi fraternităţii între
studenţi. Orice student, indiferent de
apartenenţa religioasă sau idei
politice, avea dreptul să facă parte din
Federaţie dacă era înscris la o
Universitate, la o Şcoală sau Institut
Superior.
Comuniunea de idei şi
sentimente între tinerii români şi
italieni s-a structurat, pe de o parte,
prin studenţii din Transilvania şi
Banat care frecventau, ca şi italienii,
aceleaşi instituţii de învăţământ
superior din Imperiul Austro-Ungar,
iar pe de altă parte, prin intermediul
comunităților italiene din România,
puternice în marile orașe şi în
capitală.
Pentru mişcarea tinerilor
universitari români este relevantă
perioada primilor ani: înfiinţarea
Federaţiei şi participarea la
congresele de la Torino (1898), Paris
(1900) şi Veneţia (1902).
* Piesele donate de profesorul Toader Buculei au
făcut obiectul unei comunicări şi al unui film
documentar, ambele cu titlul De la „Corda Fratres”
la „Terza Italia”, prezentate la sesiunea de
comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul „Casa
Mureşenilor”, desfăşurată în luna aprilie, 2017.
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Omagiul lui Efisio Giglio Tos
pentru prietenul său Vasile Demetrescu- Brăila

I Problemi della Pace cu semnătura lui Giglio Efisio Tos

Cele două volume consacrate Congreselor
„Corda Fratres” şi adeziunile studenţilor români

Componenţa Primului Consiliu „Corda Fratres”.
Sus, în dreapta, Giglio Efisio Tos.
Pe rândul al doilea, la mijloc, Lucian Bolcaş,
reprezentantul studenţilor români.

La Torino, la Congresul de
constituire a Federației
I n t e r n a ț i o n a l e a S t u d e n ț i l o r,
delegaţia română intenţiona să
convoace o întrunire a studenţilor
„de gintă latină” în cadrul căreia să se
dezbată chestiunea naţională din
Transilvania, prezentarea urmând să
fie făcută de Vasile DemetrescuBrăila şi George Iorgala. Urma să se
difuzeze şi un memoriu „care va
conţine toate condamnările şi
procesele intentate de procuratura
maghiară în contra românilor d'aici”.
Congresul de constituire a
Demetrescu-Brăila, George
F e d e r a ț i e i „ C o r d a F r a t r e s ” a Vasile
Iorgala şi Ion Popescu-Pion la
consemnat și primul succes al Congresul de la Torino, 1898.
tinerilor universitari români,
intervenția lui Vasile DemetrescuBrăila a fost determinantă pentru
aprobarea principiului naționalității.
Aşa cum italienii l-au impus în
primul Consiliu Federal pe Cesare
Picoli din Trieste, ca simbol al Italiei,
în acelaşi mod, românii l-au
recomandat pentru România, spre
validare, pe Lucian Bolcaş,
Preşedintele Asociaţiei Generale a
Studenţilor Români din Oradea,
înscris în Asociaţia Generală a
Studenţilor Universitari din
Bucureşti.
Reamintindu-şi, peste ani,
primul Congres „Corda Fratres”,
Vasile Demetrescu-Brăila îi scria
prietenului George Iorgala că în afară
de V.A Urechia şi Grigore Brătianu,
doar manifestările tinerimii
universitare i-au pregătit sufleteşte
pentru unitatea naţională. Într-o
scrisoare din 14 noiembrie 1937
către fiul său George, Vasile
Demetrescu-Brăila menționa că la
Torino, pentru prima oară, s-a
„dezbătut într-o adunare europeană
chestiunea fraţilor noştri ardeleni …”
În semn de apreciere pentru
sprijinul constant oferit de Efisio Primul număr al săptămânalului
Giglio Tos şi pentru consolidarea
„Terza Italia”, 1914, şi apelul
raporturilor între ţările de origine
către prietenii români
latină, delegaţia română de la
Congresul de la Veneția (1902) i-a
invitatat pe studenţii italieni să vină
în România, eveniment care s-a
petrecut la sfârşitul lunii septembrie
a anului 1902. La acest moment
important în relaţiile româno-italiene
făcea referire Efisio Giglio Tos în
primul număr din 1914 al
săptămânalului „Terza Italia”. Prin
intermediul publicaţiei, apărută în
condiţiile desfăşurării războiului în
Europa, Efisio Giglio Tos lansa două
apeluri, unul dintre ele adresat
„Prietenilor Români” cărora le
solicita să-şi precizeze poziţia faţă de
evenimentele din Europa. Îşi amintea
dovezile de sinceră prietenie arătate
Vizita studenților italieni la
de români, căldura şi atmosfera
Brăila, septembrie 1902
primitoare fiind receptate de oaspeţii
din Italia ca pe un strigăt „către
marea mamă latină”.
În programul propus de
organizatori s-au înscris şi vizitele în
Ghena PRICOP
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diferite oraşe ale ţării, printre localităţile vizate
numărându-se şi Brăila unde trăia o comunitate
de italieni bine structurată.
Italienii au sosit la Brăila pe data de 29
septembrie, duminică dimineaţa, cu vaporul
„Orient”, pus la dispoziţie de Ministerul
Lucrărilor Publice. Primiţi de autorităţile locale
şi de „corpul didactic al Liceului „Nicolae
Bălcescu”, oaspeţii au vizitat oraşul şi staţiunea
Lacu Sărat unde au luat masa cu un grup de
liceeni. „Seara, în centrul oraşului s-au prins în
hora unirii”. În această atmosferă, profesorul
Chicireanu a propus înălţarea unui monument
pentru cinstirea împăratului Traian. Grupul
statuar din piaţa centrală a fost inaugurat patru
ani mai târziu, la 8 noiembrie 1906.

Al doilea număr al săptămânalului „Terza
Italia”, 20 septembrie 1914. Sub titlul
„Fraternitatea italo-română” este publicat
Salutul Ligii Culturale adresat delegaţiei
studenţilor italieni la întrunirea de la Ateneul
Român, Bucureşti, 20 octombrie, 1902, cu
prilejul înfiinţării Ligii Italo-Române. Sub
semnătură, Efisio Giglio Tos a introdus deviza
Trăiască România, în limba română.

După anul 1902 interesul studenţilor
români pentru „Corda Fratres” scade. Cei care au
răspuns iniţiativei în 1898 terminaseră studiile,
erau la început de drum în profesia aleasă. Pentru
cauza unităţii au căutat alte căi de susţinere, alte
asocieri, pe unii dintre protagoniştii de la Torino
îi vom regăsi în politica mare, alături de foştii lor
educatori.
Viziunea medicului Vasile DemetrescuBrăila privind drepturile românilor transilvăneni
era aceeaşi cu a fostului său profesor de istorie de
la Liceul „Nicolae Bălcescu”, făgărăşanul
Leonte Moldovan, editorul periodicului „Lupta
Naţională”, o publicaţie de conştiinţă, omul care
le-a mijlocit elevilor cunoaşterea comorii de
nepreţuit a sufletului românesc. Peste ani, în

George Iorgala cu decoraţia italiană La Croce di Guerra

Parlamentul României, liberalul Leonte
Moldovan s-a reîntâlnit cu fostul elev, membru în
Partidul Conservator-Democrat, dar chestiunea
naţională i-a adunat de aceeaşi parte a baricadei.
După Congresul de la Torino, Lucian
Bolcaş, liderul studenţilor din Oradea, interzis la
Universităţile de pe teritoriul Ungariei, după o
scurtă perioadă bucureşteană, se înscrie la la
Universitatea din Viena. Către sfârşitul anului
1900 prezenta situaţia financiară a Secţiei
Române din Viena a Federaţiei Internaţionale
„Corda Fratres”.
Avocatul și senatorul George Iorgala a
ocupat funcţia de Preşedinte al Comisiei
Interimare a oraşului Galaţi. La 25 mai 1921
generalul Pietro Badoglio, Şeful Marelui Stat
Major al armatei italiene, îi înmâna, în cadrul
unei ceremonii solemne, decoraţia italiană La
Croce di Guerra pentru oraşul Galaţi.
Caius Brediceanu, studentul român din
Montpellier care cerea la Torino să fie admis în
Secţiunea română, şi-a susţinut doctoratul la
Viena în anul 1902. Pe 1 decembrie 1918, viitorul
diplomat a fost prezent la Alba Iulia, făcea parte
din delegaţia Banatului. S-a reîntâlnit cu Vasile
Demetrescu-Brăila în cabinetul Take Ionescu:
Vasile Demetrescu – Brăila în postura de
Ministru al Cultelor și Artelor, Caius Brediceanu
în poziția de Ministru de Stat pentru Ardeal și
Banat.
Iniţiatorul primei organizaţii
internaţionale studenţeşti, fondatorul asociaţiei
patriotice „Terza Italia”, mişcare menită să
sprijine iridenta italiană, Efisio Giglio Tos şi-a
schimbat atitudinea pacifistă, a devenit un
fervent susţinător al intrării Italiei în război,
alături de Antantă. Pentru o cauză dreaptă orice
discurs şi îndemn era permis, fără a mai ţine cont
de uzanţe. Textul telegramei trimis în 1915
regelui Vittorio Emanuelle al III-lea, o somaţie să
intre în război dacă nu vrea o revoluţie
republicană, nu era prea diferit de îndemnul
ultimativ dat de Nicolae Filipescu regelui
Ferdinand I:„să te încoronezi la Alba – Iulia sau
să mori pe câmpia de la Turda”.
Vasile Demetrescu-Brăila şi Efisio Gigflio
Tos au primit din partea statului francez ordinul
Legiunea de onoare, primul în 1921, pentru
activitatea desfăşurată în Franţa în 1918, al
doilea, în 1926, drept recompensă a francofiliei
sale. Ambii trec în lumea umbrelor în iarna anului
1941, la o lună diferenţă unul de celălalt: Efisio

Scrisoarea lui Efisio Giglio Tos adresată lui
Vasile Demetrescu-Brăila, 20 septembrie 1932.

Giglio Tos, la Torino, la 6 ianuarie, purtând
povara apropierii de ideile fasciste, Vasile
Demetrescu-Brăila pe 4 februarie, la Brăila, cu
sufletul pustiit de sfărâmarea visului său din
tinerețe pentru împlinirea căruia activase cu atâta
dragoste și credință.

Ordinul Legiunea de Onoare în grad de ofiţer
decernat lui Vasile Demetrescu-Brăila
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ISTORIE
DOMICILIUL OBLIGATORIU - IZBĂVIRE ŞI DUHOVNICIE.
CAZUL PĂRINTELUI DIMITRIE BEJAN
(fragment)
Când eşti bun, darnic şi luminat, când serveşti şi
suferi pentru alţii, când iubeşti prea mult, nu te aştepta la
recunoştinţă, ci la răscumpărare. Când arăţi tuturor
calea înţelepciunii şi virtuţii şi încerci să-i deprinzi cu
adevărată omenie, pregăteşte-te pentru zgomotosul alai
al răstignirii. (Ernest Bernea)
Modalităţile de constrângere şi teroare exercitate în
România postbelică au avut la bază legislaţia represivă
apărută în anii 1948-1949 (după modelul sovietic), fiind
completată şi modificată ulterior, în funcţie de interesele
regimului comunist nou instaurat.
Stabilirea domiciliului obligatoriu (departe de casă,
familie şi prieteni – care oricum, pe diverse căi le-au fost
confiscate persoanelor supuse acestei măsuri) a
constituit una dintre aceste modalităţi. Astfel, în temeiul
H.C.M. nr. 326 din 1951 a fost emisă decizia nr. 200 prin
care Ministerul Afacerilor Interne fixa domiciliului
obligatoriu pentru următoarelor categorii de persoane:
membrii partidelor istorice, chiaburii, legionarii,
condamnaţii pentru activităţi contrarevoluţionare.
Persoanele cu domiciliu obligatoriu erau constrânse
să se prezinte la sediul miliţiei săptămânal, pentru
aplicarea unei vize. Pe buletinul de identitate, lângă
fotografie, erau ştampilate două litere mari: D.O., care
marcau noul statut al „duşmanilor poporului”,
reprezentând în fapt echivalentul arestului la domiciliu
sau al controlului judiciar din zilele noastre. Aveau
dreptul de a se deplasa pe o rază de maxim de 15 km de
locaţia stabilită, iar în cazul în care era depăşită această
limită, riscau o condamnare de la 3 la 5 ani închisoare.
Părăsirea localităţii, fără ca organele de miliţie să fie
anunţate, era sancţionată cu închisoarea corecţională sau
cu prelungirea perioadei domiciliului obligatoriu pentru
încă alte 24 luni. Pe buletinele noastre a fost aplicat un
D.O. mare. Securitatea putea fi liniştită. Cele două litere
erau lanţurile care mă ţineau aproape de ea (Aurel
Vişovan, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Reeducarea de la închisoarea Piteşti, Vol. II,
Ed. Napoca Star, Cluj, 2004, p. 50.)
Multe feţe bisericeşti s-au opus făţiş tendinţei de
laicizare venite de la Moscova, luptând cu precădere în
plan spiritual pentru apărarea ortodoxiei, fapt ce i-a
costat ani grei de detenţie. Memorialistica închisorilor
din perioada comunistă constituie dovada vie, dincolo de
suferinţă şi jertfă, a demnităţii şi curajului cu care au
înţeles slujitorii Bisericii să suporte constrângerile de tot
felul la care au fost supuşi.
La cel mai înalt nivel, Patriarhul Justinian (întronizat
ca al treilea patriarh la data de 6 iunie 1948, apreciat ca
apropiat al reprezentanţilor regimului comunist) a
căutat, atât cât timpurile i-au permis, să ţină piept, cu
diplomaţie, atacurilor îndreptate împotriva Casei
Domnului. El a menținut strâns unite rândurile clerului,
a sprijinit pe condamnații politici dintre preoții și
călugării eliberați din pușcării și a restaurat multe
biserici și mănăstiri […], s-au construit din temelie 302
biserici, au fost reparate sau restaurate alte 2345
biserici, dintre care monumente istorice 999, iar dintre
acestea 128 mânăstiri, schituri și alte așezăminte
monahale. Pe lângă bisericile nou construite care au
fost împodobite cu pictură, în alte 271 de biserici pictura
a fost restaurată. (www.doxologia.ro, preot Cristian
Vasile Marian.)
La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca
anul 2017 să fie proclamat în Patriarhia Română ca Anul
comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului.
În acest context, am apreciat ca semnificativă pentru
literatura carcerală personalitatea părintelui Dimitrie
Bejan.
Născut la 26 octombrie 1909, în comuna Hârlău,
judeţul Iaşi, a urmat cursurile seminarului „Veniamin
Costache” din Iaşi, după care în paralel, a urmat cursurile
facultăţilor de Teologie (1931-1935) şi Istorie (19311936) din Bucureşti, avându-l ca profesor între alţii, pe
marele savant Nicolae Iorga, din prelegerile căruia, de
căpătâi, i-a rămas afirmaţia avem două entităţi care ţin
sufletul neamului românesc: Biserica (mănăstirile) şi
satele. (Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinţei. Viaţa unui
preot martir. Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2010, p.13.)
După terminarea studiilor a predat la liceul de fete
Carmen Silva din Bucureşti. A beneficiat de burse
postuniversitare la Ierusalim şi Atena, a făcut parte din
echipele monografice înfiinţate de Dimitrie Gusti,
împreună cu care a făcut cercetări sociologice în
Basarabia, unde a redescoperit satele răzeşeşti de la est
de Prut şi cele situate de-a lungul Nistrului.
A fost hirotonit în 1940, la vârsta de 31 de ani.
Plecat pe frontul de Răsărit ca preot militar, părintele
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Dimitrie Bejan a ajuns până la Stalingrad unde, în iarna
anului 1942 a fost luat prizonier, fiind internat la Oranki,
timp de 6 ani, împreună cu aproximativ 17000 de ofiţeri
români, care, conform datelor din arhivele securităţii,
erau împărţiţi în 2 tabere: voluntarii (democraţii) şi
reacţionarii (legionari, cuzişti, naţional-ţărănişti care nu
au acceptat să facă parte din mecanismele răului
sovietic). Părintele s-a aflat în cea de-a doua tabără, în
cadrul căreia a fost alcătuită o organizaţie legionară, sub
conducerea lui Chivulescu Niculae.
Mănăstire până în 1918, râpă întreagă plină cu
martiri, acoperiţi cu puţin pământ, Oranki (menţionată
greşit sub denumirea de Oranski în arhivele securităţii) a
fost transformată în lagăr de exterminare şi pentru
prizonierii români, germani, italieni, austrieci şi unguri.
În prizonierat, părintele şi-a continuat misiunea,
botezând şi spovedind. A câştigat respectul şi aprecierea
diferitelor confesiuni. Pe foi de mesteacăn a început să
scrie istoria Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, intitulată
Hotarul dintre cetăţi, cu un impact puternic asupra
prizonierilor români. Nu toţi cititorii au fost oameni de
încredere, printre ei numărându-se un turnător evreu din
Cernăuţi, Terleski, care l-a reclamat conducerii.
Părintele a fost condamnat la moarte, dar a contestat
sentinţa, iar ruşii au fost de acord să fie judecat în propria
ţară, sens în care au dispus repatrierea.
Călătoria către ţară a fost lungă şi anevoioasă, 11
români, toţi camarazi de arme, au lăsat în urmă turlele
bisericilor din Kremlin, oraşul turnătorilor în fier - Tula,
Brianscul, câmpia ucraineană, Kievul, Tiraspolul,
Chişinăul, trenul intrând în Iaşi şi apoi în Focşani la data
de 23.12.1948. Au fost internaţi în lagărul de la marginea
oraşului, condus de un colonel rus, loc mizer, cu bordeie
murdare, pline de ploşniţe, unde au rămas până la data de
4.01.1949, când, preluaţi fiind de reprezentanţi ai armate
române, au fost puşi în libertate.
Conform documentelor din arhivele securităţii,
părintele Bejan Dimitrie s-a deplasat la Bucureşti, la sora
sa, apoi în satul natal (Hârlău) unde ar fi restabilit
legăturile cu foştii colegi din lagărul sovietic (Andrei
Mihalache, Tomiţă Popa), alături de care ar fi pus bazele
unui cuib legionar, fapt neconfirmat de părinte în
scrierile sale. Diferenţele între datele relatate ne
determină să prelucrăm critic informaţiile culese din
arhivele securităţii.
La data de 14 aprilie 1949 a fost arestat de organele
D.G.S.P. şi trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de uneltire contra ordinii sociale, prevăzută
de art. 209 partea a III-a c.p anterior. Prin sentinţa nr.
77/1950 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, a
fost condamnat la 7 ani închisoare corecţională cu
socotirea pedepsei de la data reţinerii.
Astfel, după 6 ani de prizonierat în stepa rusească, a
început pentru părinte viforniţa cea mare pe pământ
românesc: Jilava, Văcăreşti, Aiud, Canal, din nou la
Jilava, la mina Cavnic, în Bărăgan şi Aiud. Părintele a
înfrânt povara apăsătoare şi degradantă a locurilor de
detenţie prin rugăciuni necontenite Mie niciodată nu mia fost foame la puşcărie. Nu mi-a fost foame nici în lagăr.
Am plutit pe deasupra acestor greutăţi din lagăr sau din
puşcărie, cu ajutorul lui Dumnezeu!
Pentru cititor este surprinzător când descoperă că
toate necazurile, lipsurile, bătăile, bolile, munca
supraomenească nu l-au afectat pe părinte, ci l-au întărit,
făcându-l fericit! Întâlnirea cu oameni demni, puternici
şi cu dragoste de Dumnezeu care nu au acceptat să îşi
convertească voinţa au creat împăcare şi mulţumire
sufletească părintelui. Atât intelectuali precum Nichifor
Crainic sau Radu Gyr, părinţi precum Arsenie Papacioc,
cât şi ţărani ajunşi în temniţe pentru văzduhul lor liber de
mâine, au intrat curaţi în iadul comunist, ieşind de acolo
cu fruntea sus, luminaţi. Acolo-i plămada lumii celei noi,
curată, morală, lumea lui Dumnezeu, Ce fericit am fost
eu în izolarea Aiudului! Câte probleme nedezlegate sau
imprecise mi s-au lămurit acolo! Iar dacă e vorba de
fericire, aceasta e în noi. O purtăm cu noi, oriunde ne
mână degetul lui Dumnezeu. Pare-se că fericirea o
găseşti în simplificarea vieţii şi-n echilibrarea
dorinţelor.
După executarea pedepsei (11 aprilie 1956)
părintelui Dimitrie Bejan i-a fost fixat (conform deciziei
M.A.I. nr. 6276 din 24 februarie 1956) domiciliu
obligatoriu în Bărăgan, comuna Răchitoasa, raionul
Feteşti, regiunea Constanţa, unde timpul se măsura în
luni şi nu în ani.
Direcţia Evidenţa Populaţiei a comunicat la 15 mai
1956 Ministerului Afacerilor Interne că la data eliberării,
părintele a fost predat organelor de miliţie şi trimis în
domiciliu obligatoriu pe o perioadă de 24 luni.
Locuinţa repartizată în Răchitoasa (formată din două
camere, un antreu şi o uşă, acoperită cu stuf) a împărţit-o

cu un preot greco-catolic, între cei doi legându-se o
sinceră prietenie eu pregăteam alimentele, el era meşter
şi le fierbea sau le frigea, niciodată nu am trăit mai în
unison cu credinţa creştină decât cu acest preot Ion
Marcu.
O dată pe săptămână, duminica, la ora 8 dimineaţa,
era obligat să se prezinte la postul de miliţie pentru a
semna prezenţa, după care îşi vindeca rănile sufleteşti în
bisericuţa cu trei geamuri, ca un fel de şură de vălătuci de
pământ şi acoperiş de stuf, ridicată de bănăţeni, unde
ţinea predici frumoase despre istoria neamului şi
ortodoxie, interpretate de securitate ca fiind propagandă
religioasă cu implicaţii politice.
Discuţiile despre politică, cu precădere despre
venirea americanilor în România şi salvarea din ghearele
fiarei roşii, se făceau în cercuri restrânse şi de încredere.
A prestat muncă necalificată la GAS Luciu Giurgeni,
colonie de muncă agricolă situată la 4 km pe digul
Dunării, înspre Brăila, pe fosta proprietate a lui Negru
Ponte şi apoi la orezărie, din propriul salariu acoperind,
ca şi celelalte persoane cu domiciliu obligatoriu, salariul
gardienilor .
A depus nenumărate solicitări de aprobare a
deplasării în Bucureşti şi Hârlău pentru 15 zile.
Informaţiile din arhive relevă existenţa a 5 cereri pentru
aprobarea învoirii, toate fiind refuzate de M.A.I. pe
motiv că a depus activitate intensă în cadrul organizaţiei
subversive legionare. Părintele a povestit în cartea
Bucuriile suferinţei că a reuşit să fugă pentru 3-4 zile la
Bucureşti, nefiind prins.
În primăvara anului 1958, a fost obligat să se prezinte
la sediul miliţiei de două ori pe săptămână: duminică şi
joi. La începutul lunii septembrie toţi deţinuţii politici au
fost îndepărtaţi din serviciu.
Deşi la 11 aprilie 1958 expira măsura domiciliului
obligatoriu, Direcţia Regională Constanţa raporta că nu
este de acord să i se ridice restricţiile domiciliare
deţinutului Dimitrie Bejan deoarece era suspectat că
desfăşoară activităţi duşmănoase, fiind în toată perioada
urmărit prin acţiune de grup nr. 46. Conform Deciziei
M.A.I. nr. 7338 din 26 martie 1958, părintelui i s-a
prelungit domiciliul obligatoriu cu încă 24 luni.
În noaptea de 19 septembrie 1958, dubele securităţii
au ridicat 11 elemente duşmănoase, care au constituit
Lotul celor 11: preot Dumitru Bejan, preot Constantin
Stoicescu, economist Ion Vorovenciu, ing. chimist
Neagu Lungu, avocat Jan Aristide, prof. Marin
Dumitrescu, tehnician Ion Stan, ofiţer Ion Folea,
funcţionar Alfred Cureliuc, ing. Ion Tonea şi Grigore
Caraza, înscenându-li-se un nou proces.
Adus la securitatea din Constanţa, părintele a trecut
prin supliciile anchetei şi a fost trimis în judecată pentru
trăire legionară în defavoarea comunismului. Prin
sentinţa nr. 349 din 1959 a Tribunalului Militar
Constanţa, Dimitrie Bejan a fost condamnat la 25 de ani
muncă silnică şi la 10 ani degradare civică pentru
infracţiunea de crimă de uneltire contra ordinii sociale,
prevăzută şi pedepsită de art. 209 pct. 1 c.p. anterior şi art
58 cp anterior. În baza art. 25 pct. 6 cp anterior s-a dispus
confiscarea totală a averii condamnatului. Hotărârea a
rămas definitivă prin decizia nr. 1937 din 24 iulie 1959 a
Tribunalului Militar Bucureşti, recursul condamnatului
fiind respins. Executarea pedepsei a început la 20 mai
1959. Părintele a ajuns în penitenciarul Constanţa cu
mandatul de executare a pedepsei nr. 572 din 1 august
1959.
Deşi condiţiile din închisoare au fost cumplite
(purtarea continuă a lanţurilor, carcera fără lumină,
hrană puţină sau deloc), suferinţele părintelui au putut fi
depăşite doar prin credinţa puternică în Hristos şi
rugăciuni necontenite.
A fost liberat condiţionat din închisoarea Aiud, la 22
august 1964, în baza decretelor nr.767/1963, nr.176 şi nr.
411/1964, făcând parte din ultimul eşalon de condamnaţi
politic.
Rememorând anii petrecuţi la Răchitoasa, părintele a
considerat satul binecuvântat, rămânându-i
recunoscător pentru că a descoperit acolo locuitorii care
pot întrevedea infinitul, liniştea şi frumuseţea Dunării cu
apele şi luncile ei, Bărăganul cu grânele şi
nemărginirile sale.
Un om ales de Dumnezeu, cu mare putere de
convingere, părintele Dimitrei Bejan a împletit suferinţa
cu bucuria şi seninătatea. Şi-a răsplătit anchetatorii şi
torţionarii prin iertare şi iubire. A sintetizat în viaţa sa
destinul neamului. Reprezintă un exemplu într-o
societate care, din păcate, pare că se află în pragul unei
prăbuşiri lăuntrice.

Cătălina MÎRZA
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SECŢIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2017
- CERCETARE ȘI VALORIFICARE ŞTIINŢIFICĂ Așa cum am procedat și în anii trecuți,
prezint activitatea Secției „Arheologie” în
domeniile cercetare, valorificare științifică și
culturală.
Săpături arheologice sistematice. Ca
urmare a Planului de săpături din anul 2017,
aprobat de Comisia Naţională de Arheologie, a
autorizaţiilor emise de Ministerul Culturii și
Identității Naționale, ca şi a protocoalelor de
colaborare încheiate cu alte muzee ori centre de
cercetare din ţară sau din străinătate, s-au întreprins
săpături sistematice și preventive, atât în județul
Brăila, cât și în situri din alte zone din țară sau din
străinătate.
Valeriu Sîrbu a participat la săpăturile
sistematice de la Crăsanii de Jos - Piscul Crăsani,
jud. Ialomița (împreună cu Marian Neagu,
responsabil ştiinţific, de la Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, cu Florin Vlad, Ioan Cernău și Cătălina
Cernea, de la Muzeul Judeţean din Slobozia), de la
Covasna - Cetatea Zânelor (împreună cu Viorica
Crișan, responsabilă științifică, și Paul Pupeză, de
la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca) și Pietroasa Mică - Gruiu Dării, jud.
Buzău (Valeriu Sîrbu, responsabil științific, și
Sebastian Matei, Laurențiu Grigoraș, Daniel
Costache, Roxana Munteanu și Daniel Garvăn, de
la Muzeul Județean Buzău), iar Costin Croitoru și
Vasile Vernescu au participat la săpăturile de la
Crihana Veche (raionul Cahul - Republica
Moldova) (responsabil științific Ion Ciobanu).
Ca director al Proiectului Explorarea
interdisciplinară a peisajelor tumulare și a
mormintelor elenistice monumentale din Kallatis
(Mangalia), cu finanțare de la UEFSCDI,
PN-III-P4-ID-PCE-06214 s-au efectuat cercetări
arheologice la Movila Documaci, probabil cea mai
impresionantă construcție funerară cunoscută de pe
teritoriul României, databilă la cumpăna sec. IV-III
a. Chr. (Valeriu Sîrbu, responsabil științific, cu Dan
Ștefan și Maria Ștefan, de la Institutul de
Arheologie „V. Pârvan” București, Mihai Ionescu
și Robert Constantin, de la Muzeul de Arheologie
Mangalia, arhitecții Anișoara Sion și Alexandra
Teodor, geolog Valentina Cetan).
Săpăturile arheologice, din județul Brăila
ori din alte zone, evidențiază profesionalismul şi
prestigiul de care se bucură cercetătorii instituţiei
noastre.
Așa cum am mai scris cu alte prilejuri,
obținerea de rezultate performante în cercetare
implică importante resurse financiare și umane,
deoarece culturile arheologice se dezvoltă, deseori,
pe spatii întinse, astfel că este necesară colaborarea
multor instituţii de specialitate din ţară, câteodată şi
din străinătate. Desigur, alături de arheologi, în
echipele de cercetare au fost cooptați și specialiști
din alte domenii, precum topografie, arhitectură,
geologie, geofizică, arheozoologie, antropologie.
Ca urmare a săpăturilor preventive, a
supravegherilor arheologice, a diagnozelor și a
întocmirii documentației arheologice pentru PUGuri au fost obținute importante venituri
suplimentare pentru instituția noastră.
În Centrul de Studii Dunărene al
Academiei Române, care-și desfășoară activitatea
în cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, s-au derulat
următoarele 9 teme de cercetare: 1). Zonele istorice
Mitropolia Proilaviei și Cetatea Brăilei din
cuprinsul orașului vechi Brăila (Ionel Cândea),
2) Podul Brăiliței în memoria brăilenilor: locul
execuției eroului comisar Alexandru Popovici,
împușcat de germani în 1917 (Ionel Cândea), 3) O
ipoteză privitoare la edificarea unei biserici
(mănăstiri) în Brăila de către Mihai Viteazul
(1595) (Ionel Cândea), 4) Fortificații getice la nord
de Dunăre (sec. V-III a. Chr.) (Valeriu Sîrbu),

5) Evoluția istorică a spațiului extracarpatic în sec.
I-III p. Chr. – Daci, sarmați, romani (Valeriu Sîrbu,
Liana Oța), 6) Mentalități și arme reprezentative
ale geto-dacilor (Valeriu Sîrbu), 7) Studiul
evoluției comunităților umane din zona Brăilei în
preistorie și antichitate. Interacțiunea dintre
comunitățile umane și mediul geografic specific al
văii Dunării (Valeriu Sîrbu, Stănică Pandrea,
Nicolae Onea), 8) Fortificațiile liniare romane din
stânga Dunării de Jos (Costin Croitoru),
9) Importuri romane în zona Dunării de Jos (Costin
Croitoru)
Comunicări științifice
Au fost obținute rezultate deosebite,
evidențiate de comunicările prezentate 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.
În 2017, cercetători ai instituției noastre au
susținut 36 de comunicări (24 în țară și 12 în
străinătate) în cadrul unor manifestări științifice,
toate abordând teme din în domeniul istoriei și
arheologiei, din preistorie până în evul mediu.
I. Comunicări la Sesiuni internaționale,
naţionale și judeţene în România
1). Ionel Cândea, Ziua Basarabiei: 99 de ani de la
unirea cu Țara – 27 martie 1918 – 27 martie 2017,
București, 24 martie 2017; 2). Ionel Cândea,
Muzeul Brăilei „Carol I” – șase decenii de
cercetări arheologice, la Conferinţa Naţională
Evocări: Arheologie și Arheologi, 17 noiembrie
2017, la Muzeul Brăilei „Carol I”; 3). Ionel Cândea,
Arderea Brăilei la 1470, la Comisia de Istorie a
Orașelor din România, Sesiunea anuală a CIOR,
Calamități naturale, mari incendii și epidemii în
trecutul orașelor, Alba-Iulia, 23-34 noiembrie
2017; 4). Valeriu Sîrbu, Maria Ștefan, Dan Ștefan,
Mihai Ionescu, Anișoara Sion, Ansamblul funerar
monumental de epocă elenistică timpurie din
Movila Documaci de la Kallatis. Reevaluare și
contextualizare, la Sesiunea anuală a Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan” Metodă, teorie și
practică în arheologia contemporană, București,
29-31 martie 2017; 5). Valeriu Sîrbu, Maria Ștefan,
Tumuli in Lower Danube Area, la 16th International
Colloquium of Funerary Archaeology: Funerary
Practices at the Thracians and the Celts in the
Second Iron Age, Alun, Hunedoara County
(Romania), 11th-14th May 2017; 6). Valeriu Sîrbu,
Diana Dăvîncă, Hunedoara - Grădina Castelului:
cildren necropolis or cult place?, la 16 t h
International Colloquium of Funerary
Archaeology: Funerary Practices at the Thracians
and the Celts in the Second Iron Age, Alun,
Hunedoara County (Romania), 11th-14th May 2017;
7). Valeriu Sîrbu, Piese inedite descoperite în dava
de la Bărboși (jud. Galați), la Sesiunea ştiinţifică
anuală a Muzeului Civilizației Dacice și Romane,
Deva, 29-30 iunie 2017; 8). Valeriu Sîrbu, O sulițăsceptru descoperită în așezarea dacică de la
Săvârșin (jud. Arad) și posibilele sale semnificații,
la Sesiunea Muzeului Municipiului București,
București, 14-16 septembrie 2017; 9). Valeriu
Sîrbu, Descoperiri getice din sudul Bălții Ialomiței,
la Pontica: Arheologie și istorie în spațiul vestpontic, Constanța, 11-13 octombrie 2017;
10). Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Gruiu Dării:
de la așezare la loc de cult, de la val de pământ cu
piatră la zid de inspiraţie elenistică. Scurtă
retrospectivă, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Milenii tezaurizate Creaţie şi spiritualitate, ediţia a
XVII-a Buzău, 16-18 noiembrie 2017; 11). Valeriu
Sîrbu, Geţii din Balta Ialomiţei, între Dobrogea și
Câmpia Dunării, la Sesiunea de comunicări

ştiinţifice Milenii tezaurizate. Creaţie şi
spiritualitate, ediţia a XVII-a, Buzău, 16-18
noiembrie; 12). Valeriu Sîrbu, Petre Diaconu – un
creator de școală arheologică, la Conferința
Națională, Evocări. Arheologie și arheologi (Ediția
I), Brăila, 17 noiembrie 2017; 13). Valeriu Sîrbu,
Clasic și interdisciplinar în cercetarea arheologică
din România. Situri getice din Muntenia și
Dobrogea: posibilități, rezultate și consecințe,
Sesiunea Științifică Internațională Arheologia
românească după 1990. In Honorem Dragomir
Nicolae Popovici, Slobozia – Călărași, 10-11
noiembrie 2017, 14). Valeriu Sîrbu, Stindardul
dacic (draco): de la descoperirile arheologice la
Columna lui Traian, la ArheoVest, Simpozionul
Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, ediţia
a V-a: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doina Benea,
Timişoara, la 25 noiembrie 2017; 15). Stănică
Pandrea, Observații cu privire la raporturile dintre
tell-ul de la Brăilița și mediul geografic, a 50-a
Sesiune Internațională Pontica, a Muzeului de
Istorie Națională și Arheologie Constanța,
Constanța, 11-13 octombrie 2017; 16). Stănică
Pandrea, Tell-ul gumelnițean de la Însurăței –
Popina I și Popina II, Sesiunea Științifică
Internațională Arheologia românească după 1990.
In Honorem Dragomir Nicolae Popovici, Slobozia
– Călărași, 10-11 noiembrie 2017; 17). Costin
Croitoru, Cetatea medievală de la Ismail în
izvoarele scrise, Simpozionul Orașe și fortificaţii
medievale din Moldova (Zilele Cetăţii Neamţ,
ediţia a XVII-a), Muzeul Cetatea Neamţ, 1 iulie
2017 (în colaborare cu Cristina Bodlev);
18). Costin Croitoru, Observaţii cu privire
organizarea graniţei septentrionale a Moesiei
Inferioare în lumina unor noi cercetări, Conferinţa
Internaţională Oltenia. Interferenţe culturale,
ediţia a VII-a, Craiova, 27-30 septembrie 2017;
19). Costin Croitoru, Fortificaţii liniare antice în
stânga Dunării de Jos: Valul lui Traian, conferinţă
publică la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, 14
octombrie 2017; 20). Costin Croitoru, Câteva
reflecţii cu privire la relaţiile comerciale în zona
graniţei romane, cu privire specială asupra
spaţiului de la est de Carpaţi, Workshop-ul Scythia.
Relaţiile economice și comerciale ale provinciei cu
lumea romană, Tulcea, 24-28 octombrie 2017;
21). Costin Croitoru, Câteva consideraţii cu privire
la lămpile romane descoperite între Carpaţi și
Prut, Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice
a muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad, 12-13 mai,
2017); 22) Costin Croitoru, Contribuțiile lui
Alexandru Odobescu relative la monumentele
tumulare, la Conferința Națională, Evocări.
Arheologie și arheologi (Ediția I), Brăila, 17
noiembrie 2017; 23). Stănică Pandrea, Nicolae
Harţuche, pionier al arheologiei brăilene, la
Conferința Națională, Evocări. Arheologie și
arheologi (Ediția I), Brăila, 17 noiembrie 2017;
24). Mirela Vernescu, Sebastian Morintz –
cercetător al epocii fierului, la Conferința
Națională, Evocări. Arheologie și arheologi (Ediția
I), Brăila, 17 noiembrie 2017.
II. Comunicări la sesiuni internaționale
peste hotare
1). Ionel Cândea, Spațiul cultural comun românesc.
Patrimoniu cultural românesc - probleme, teme și
proiecte comune, ediția a II-a, 26 – 28 aprilie 2017,
Chișinău (Rep. Moldova); 2). Valeriu Sîrbu,
Edirlen – o cetate enigmatică din nordul Dobrogei.
Cercetări interdisciplinare și săpături arheologice,
l a C o n f e r i n ț a i n t e r n a ț i o n a l ă C e rc e t ă r i
interdisciplinare la siturile din epoca fierului,
Saharna (Rep. Moldova), 13-15 iulie 2017;
3). Valeriu Sîrbu, Maria Ștefan, Dan Ștefan,
Change and continuity in the funerary practice in
the beginning of the second Iron Age in North(continuare în pag. 12)
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Eastern Thrace, la 13th International Congress of
Thracology - “Ancient Thrace: Myth and Reality”,
Kazanlak (Bulgaria), September 3rd-7th 2017; 4).
Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Mortality and Ritual
Practices in the Case of Dacian Children. Case
study: Hunedoara – Grădina Castelului, la 13th
International Congress of Thracology - “Ancient
Thrace: Myth and Reality”, Kazanlak (Bulgaria),
September 3rd-7th, 2017; 5). Valeriu Sîrbu, Sebastian
Matei, Pietroasa Mică-Gruiu Dării: a particular
th
Dacian cultic centre, la 13 International Congress
of Thracology - “Ancient Thrace: Myth and
Reality”, Kazanlak (Bulgaria), September 3rd-7th,
2017; 6). Valeriu Sîrbu, Liana Oța, Dacians or
Sarmatians? Tamga signs in Dacia (1st c. BC - 1st
c. AD), la 13th International Congress of Thracology
- “Ancient Thrace: Myth and Reality”, Kazanlak
(Bulgaria), September 3rd-7th, 2017; 7). Valeriu
Sîrbu, Despre semnificația prezenței unor piese de
tip scitic în estul României, la Simpozionul
științific Orheiul Vechi: 70 de ani de la primele
săpături arheologice, Orhei (Rep. Moldova), 22-23
septembrie 2017; 8). Valeriu Sîrbu, Maria Ștefan,
Funerary practices during the 6th-5th centuries BC
in Teliţa-Celic Dere, at the Lower Danube, la
conferința Funeral culture from 7-5 Centuries at
Lower Danub, Marburg (Germania), 30 noiembrie
- 1 decembrie 2017; 9). Costin Croitoru, Între
romani și barbari. „Valul lui Traian” în lumina
noilor descoperiri, la Omul în istorie și cultură: In
memoriam Vladimir Nichifor Stanco, Muzeul
Arheologic din Odessa (Ucraina), 16-19 februarie
2017; 10). Costin Croitoru, Consideraţii cu privire
la unele expresii românești referitoare la monede.
Serii adjectivale cromatice, Al XVII-lea
Simpozion de Numismatică, Chișinău (Rep.
Moldova), 4-6 octombrie 2017; 11). Costin
Croitoru, Note de lectură cu privire la unele
expresii românești referitoare la bani (I),
Conferinţa Știinţifică Internaţională Perspectivele
și Problemele integrării în Spaţiul European al
Cercetării și Educaţiei, Universitatea de Stat „B. P.
Hașdeu”, Cahul (Rep. Moldova), 7 iunie 2017, 12).
Costin Croitoru, Constantin C. Giurescu și Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, corifei ai arheologiei
gălăţene, Conferinţa Știinţifică Internaţională
Perspectivele și Problemele integrării în Spaţiul
European al Cercetării și Educaţiei, Universitatea
de Stat „B. P. Hașdeu”, Cahul (Rep. Moldova), 7
iunie 2017.
Organizări de manifestări ştiinţifice
internaţionale.
1). 16th International Colloquium of Funerary
Archaeology: Funerary Practices at the Thracians
and the Celts in the Second Iron Age, Alun,
Hunedoara County (Romania), 11th-14th May 2017
(V. Sîrbu, președintele Comitetului de organizare),
în colaborare cu Centrul de Studii al Fundației
„Dacica”, din Alun, jud. Hunedoara; 2). Conferinţa
Naţională „Evocări: Arheologie și Arheologi”,
Brăila, 16-18 noiembrie 2017, organizată de

Alun 2017 - Participanți la al 16-lea
Colocviu
Internațional
de Arheologie
Funerară
Telița-Celic
Dere - Complexe
din așezare
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Academia Română. Centrul de Studii Dunărene Muzeul Brăilei „Carol I”.
Reviste și volume tipărite. A apărut
numărul XXIII, pe 2017, al revistei „Istros”, editată
de Muzeul Brăilei „Carol I”, publicație de
specialitate de prestigiu, atât în ţară, cât şi în
străinătate. Revista, bilingvă, este inclusă în baze
naţionale sau internaţionale de prestigiu, atât de
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
România, cât şi de European Science Foundation –
Standing Committee for the Humanities, categoria
ERIH Plus. Prima parte a revistei include
comunicările de la 16th International Colloquium of
Funerary Archaeology: Funerary Practices at the
Thracians and the Celts in the Second Iron Age,
desfășurat la Alun, județul Hunedoara, între 11-14
mai 2017, instituția noastră fiind unul dintre
organizatori. De evidențiat faptul că, pe lângă
cercetători din România, la acest număr au publicat
studii și cercetători din Rep. Moldova, Bulgaria,
Serbia, Polonia, Elveția și Spania.
Volume tipărite
1). Ionel Cândea, Medalii bătute de Muzeul Brăilei
„Carol I”/ 1991-2016/ - 25 de ani -, Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila; 2). Costin
Croitoru, Organizarea frontierei romane la
Dunărea de Jos, Editura Istros, Brăila-Cahul, 2017.
Editori de volume:
1. Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tisonistrean: materialele colloquium-ului de vară de la
Saharna, 14-17 iulie 2016 = Iron Age fortifications
on the Tisa-Dniester space: proceedings of Saharna
Summer Colloquium, July 14th-17th, 2016, Editura
Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017; (Editori:
Aurel Zanoci, Valeriu Sîrbu, Mihail Băţ);
2). Funerary Practices at the Thracians and the
Celts in the Second Iron Age, Proceedings of the
th
16 International Colloquium of Funerary
Archaeology, Alun, Hunedoara County, 11th-14th
May 2017, Istros, XXIII/2017, Brăila, 2017 (Editor
Valeriu Sîrbu).
Studii și articole tipărite în reviste și
volume de specialitate
I) 4 studii în volume de congrese, colocvii
internaționale ori onorifice
1). Valeriu Sîrbu, Diana Dăvîncă, Geto-Dacians
Child Burials in the Second Iron Age, în Children,
Death and Burials, în Archaeological Discourses,
Proceedings of sessions R17 - Current Approaches
to Archaeological Juvenile Burials, p. 163-178, 21st
Annual Meeting of EAA, Glasgow, 2-5 September
2015 (Eds. E. M. Murphy and Melanie Le Roy),
Oxbow Books, Oxford, 2017; 2). Valeriu Sîrbu,
Paul Damian, Căscioarele-D'aia parte – un centre
résidentiel gétique au Bas Danube (IVe-IIIe s. av. J.C., p. 149-186, în Fortificaţiile din epoca fierului în
spaţiul tiso-nistrean - Materialele colloquium-ului
de vară de la Saharna, 14-17 iulie 2016 =
Proceedings of Saharna Summer Colloquium, Iron Age fortifications on the Tisa-Dniester space,

Kazanlak 2017- Cercetători români
la al 13-lea Congres Internațional de Tracologie

July 14th-17th, 2016, p. 149-186 (Editori: Aurel
Zanoci, Valeriu Sîrbu, Mihail Băţ), Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, Chișinău – Brăila,
2017; 3). Valeriu Sîrbu, Lucica Savu, Descoperirile
dacice (morminte? depuneri?) de la Rotbav, județul
Brașov (II) - complexele descoperite în 2015-2016.
- Considerații preliminare -, în volumul Studia in
Honorem Florea Costea la a 80-a aniversare,
Brașov, 2017, 4). Costin Croitoru, Despre două
opaiţe romane descoperite la Barboși, judeţul
Galaţi, în vol. In honorem magistri Ioan Mitrea
octogenarii (ed. L.-E. Istina), Onești, 2017, p. 159167.
II). 9 articole în reviste de specialitate
1). Cristina Bodo, Valeriu Sîrbu, Fortificaţiile de la
Câmpuri Surduc în contextul descoperirilor dacice
din defileul Mureşului (zona Şoimuş - Zam),
Ziridava, 30, Arad, 2017, p. 125-140; 2). Maria
Ștefan, Valeriu Sîrbu, Dan Ștefan, Tumuli, Roads
and Plots. Decoding the Monumental Funerary
Space of the 4th-3rd Centuries BC Kallatis, Journal
of Ancient History and Archaeology, vol. 4, no. 1,
2017, p. 52-84, 3). Valeriu Sîrbu, Necropola getică
de la Coslogeni - Grădiştea Coslogeni (jud.
Călăraşi) / La nécropole gétique de Coslogeni Grădiştea Coslogeni (Dép. de Călăraşi), Istros,
XXXIII, 2017, p. 277-327; 4). Costin Croitoru,
Despre descoperirile arheologice de la Șendreni,
jud. Galaţi. Note de lectură (IX), Acta Musei
Tutovensis, XIII, 2017, p. 241-259; 5). Costin
Croitoru, A Late Roman lamp discovered at
Dinogetia, in the collection of the „Paul Păltănea”
History Museum of Galaţi, Oltenia, XXII-XXIII,
2015-2016 (2017), p. 171-178; 6). Costin Croitoru,
Câteva documente inedite referitoare la situl
arheologic „Cetăţuia” de la Stoicani (judeţul
Galaţi), Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII
(2015-2016), 2017, p. 319-330; 7). Costin Croitoru,
Notă despre o lampă antică descoperită în nordul
Dobrogei, Carpica, XLVI, 2017, p. 115-120;
8). Costin Croitoru, Despre unele tipuri de lămpi
greco-elenistice descoperite în dava de la Barboși,
Istros, XXXIII, 2017, p. 355-372; 9). Stănică
Pandrea, Observații cu privire la începuturile
culturii Gumelnița în nord-estul Munteniei și sudul
Moldovei, Studii de Preistorie, XIV, 2017.

Mangalia - Movila Documaci
Coridorul și camera funerară
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SECȚIA ARHEOLOGIE A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” ÎN 2017
În anul 2017, colectivul Secției Arheologie a desfășurat o activitate
complexă și fructuoasă. Toate activitățile arheologilor, conservatorilor și
restauratorilor secției pot fi clasificate în trei mari categorii: a) cercetarea,
clasarea și evidența patrimoniului arheologic; b) păstrarea, conservarea și
depozitarea patrimoniului arheologic; c) valorificarea patrimoniului
arheologic.
Cercetarea, clasarea și evidența patrimoniului arheologic. În
această categorie se înscriu cercetările arheologice de teren și studiul
patrimoniului mobil în vederea datării și catalogării acestuia.
Cercetarea arheologică de teren are ca principal scop studierea
patrimoniului arheologic imobil (situri arheologice și monumente istorice) și
cuprinde cercetarea arheologică sistematică a siturilor arheologice clasate,
cercetarea preventivă a unor suprafețe de teren aflate între limitele unor situri
arheologice clasate și declarate monumente istorice, precum și cercetări de
teren de tip survey pentru identificarea și localizarea pe teren a unor noi situri
arheologice.
În 2017, arheologii Muzeului Brăilei „Carol I” au întreprins, cu
precădere, cercetări arheologice preventive și cercetări de teren de tip survey.
Cercetări arheologice preventive s-au desfășurat, mai ales, în cele două
situri arheologice de pe teritoriul Municipiului Brăila – situl arheologic BrăilaBrăilița și situl arheologic Brăila-Orașul Vechi. În situl arheologic Brăila –
Brăilița, colectivul format din Mirela Vernescu și Stănică Pandrea au
întreprins cercetări arheologice preventive în 14 puncte. În situl arheologic
Brăila – Orașul Vechi colectivul format din arheologii Ionel Cândea și Costin
Croitoru și conservatorul Vasilică Vernescu au întreprins cercetări arheologice
preventive în 19 puncte. Cercetări arheologice preventive s-au desfășurat și în
alte situri arheologice situate în jud. Brăila. Colectivul arheologic format din
Ionel Cândea, Costin Croitoru și Vasilică Vernescu au efectuat cercetări
arheologice preventive în siturile Șuțești – Biserica „Sf. Împărați Constantin și
Elena” și Ianca – Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”.
Cercetări arheologice de teren de tip survey au fost întreprinse pe Valea
Buzăului în sectorul Racovița – Ibrianu, pe Valea Călmățuiului în sectorul
Unirea – Zăvoaia, pe raza comunei Unirea și pe raza comunei Șuțești. De
asemenea, cercetări de teren de tip survey au fost efectuate și în afara Brăilei de
către colectivul arheologic format din Costin Croitoru și Vasilică Vernescu:
a) cercetări de teren pe raza comunei Valea Mărului, jud. Galați; b) cercetări de
teren pe traseul Valul lui Traian – Vadul lui Isaac, Rep. Moldova.
Studierea, clasarea și evidența patrimoniului are ca principal obiectiv
studierea patrimoniului mobil, a artefactelor descoperite și prelevate în timpul
cercetărilor de teren. Rezultatul acestei munci complexe de analiză este
identificarea utilității precum și datarea artefactelor ce fac parte din
patrimoniul cultural mobil. După identificarea și datarea lor, artefactele sunt
înscrise în registrele de evidență și li se întocmesc fișe analitice de evidență și
fișe de conservare. În 2017, această activitate s-a finalizat prin următoarele
realizări: a) au fost desenate 314 piese; b) au fost scanate 720 de planuri și
schițe arheologice; c) au fost introduse în registrul electronic de inventar 1200
de piese; d) au fost întocmite 50 fișe de conservare; e) au fost întocmite 20 fișe
analitice de evidență.

Păstrarea, conservarea și depozitarea patrimoniului arheologic. În
această categorie se înscriu toate activitățile care au ca scop păstrarea în bune
condiții a patrimoniului arheologic, atât al aceluia expus în vitrinele sălilor de
expoziție, cât și al aceluia păstrat în depozitele secției. De aceea, asigurarea
celor mai bune condiții de microclimat (temperatură și umiditate) pentru
piesele aflate în sălile de expoziție și pentru cele din depozite a fost unul din
principalele obiective ale specialiștilor secției. În acest sens, au fost depuse
numeroase eforturi pentru a se achiziționa materiale și aparate care să asigure
condițiile oprime de păstrarea a artefactelor. În anul 2017 am reușit să
modificăm vitrinele din sălile de expoziție cu scopul de a ușura accesul la
piesele expuse. De asemenea, am reușit să creăm un sistem de asigurarea
microclimatului prin instalarea unor aparate de climatizare și prin obturarea
surselor de lumină puternică.
Valorificarea patrimoniului arheologic. Această categorie cuprinde
orice activitate menită să facă cunoscut patrimoniul arheologic, atât pe cel
imobil, cât și pe cel mobil. Valorificarea patrimoniului arheologic se face prin
organizarea de expoziții, organizarea de seri muzeale, de conferințe publice,
prin publicarea de studii și articole care au ca subiect patrimoniul arheologic.
În 2017, colectivul Secției Arheologie a organizat o serie de manifestări
culturale care au avut ca scop valorificarea patrimoniului.
Au fost organizate cinci expoziții temporare, dintre care două expoziții
au fost găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (expoziția Fumuri
istrorice din pipe „preistorice”. Pipe turcești din colecțiile Muzeului Brăilei
„Carol I”; expoziția Din istoria dacilor liberi: podoabe, accesorii
vestimentare și obiecte de uz casnic), una a fost organizată de către Muzeul
Brăilei „Carol I” și a fost găzduită de către Muzeul Istoriei, Culturii și
Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos (expoziția Lămpi antice din
colecția Muzeului Brăilei „Carol I”) iar la altele două instituția noastră a
participat cu piese (expoziția națională itinerantă Aurul și argintul României;
expoziția itinerantă Podoabe străvechi).
Au fost organizate patru seri muzeale, cu această ocazie susținându-se și
conferințe cu temă arheologică. Menționăm aici câteva din titlurile
conferințelor: a) Reflecţii în legătură cu unele chestiuni de geografie antică.
Cursuri vechi ale Buzăului, Siretului și Bârladului, februarie 2017;
b) Consecințele „marelui potop” asupra Văii Dunării. Aspecte ale
paleogeografiei Câmpiei Brăilei, mai 2017; c) Câteva consideraţii despre
ipoteticele fortificaţii romane din Câmpia Bărăganului, mai 2017; d) Brăila,
Dunărea și Balta în preistorie și antichitate, septembrie 2017.
Patrimoniul arheologic a fost valorificat și prin prezentări susținute la
sesiuni de comunicări științifice, prin publicarea de articole, studii și de
volume cu subiecte arheologice.
În încheire, doresc să menționez că Secția Arheologie a Muzeului
Brăilei „Carol I” este formată din: a) arheologii Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu,
Costin Croitoru, Mirela Vernescu, Stănică Pandrea; b) conservatorii CamiManuela Istrate, Manuela Dumitrescu, Vasilică Vernescu; c) restaurator
Maghița Nechifor.
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SITUL ARHEOLOGIC BRĂILIŢA
TOPOGRAFIA. Situl arheologic Brăiliţa se
află la marginea estică a cartierului Brăiliţa, chiar pe
malul Dunării, la cca. 1 km vest de confluenţa celor
două braţe ale Dunării şi se întinde pe o distanţă de
cca. 4 km, de-a lungul terasei fluviului, începând de
la actuala cale ferată ce leagă docurile de staţia
C.F.R. Brăila şi până la capătul nordic al terasei.
Limitele sitului arheologic Brăiliţa merg pe străzile
Mircea Mălăeru (până la intersecţia cu Dumbrava
Roşie), Dumbrava Roşie (între M. Mălăeru şi
Crişanei), Crişanei, Andrei Cocoş (de la Crişanei
până la intersecţia cu Gh. Munteanu – Murgoci),
Gh. Munteanu – Murgoci (până la intersecţia cu
Cimbrişor), Cimbrişor, Reşiţa (de la intersecţia cu
Cimbrişor până la intersecţia cu Eroilor), Eroilor
(până la intersecția cu Calea Galaţi), Calea Galaţi
(de la intersecţia cu Eroilor până la ieşirea din oraş),
Terasa Siretului (până la intersecţia cu DN 221A),
Terasa Dunării (până la vadul str. M. Mălăeru, vadul
ce coboară spre trecerea Bac către satul Smârdan,
jud. Tulcea).
VECHIUL MEDIUL GEOGRAFIC. Situl
arheologic Brăiliţa, era ca un pinten de terasă,
mărginit din trei părţi de zone inundabile şi fluviolacustre: a) la nord – era lacul format la vărsarea
Siretului în Dunăre, un adevărat liman fluviatil;
b) la est – bălţile luncii exterioare ale Dunării,
formate în dreptul confluenţei celor două braţe ale
fluviului; c) la sud – un alt mare lac, format într-un
fost meandru al Dunării, vchiul Lac Comorofca,
care a fost amenajat în 2/2 sec. XIX şi transformat în
bazinul docurilor de astăzi. Prin poziţionarea sa pe
un pinten al terasei înalte a Dunării ce străjuia
confluenţa celor două braţe ale Dunării, aşezarea
umană de la Brăiliţa domina practic Dunărea,
bălţile sale din lunca exterioară, Balta Dunării,
confluenţa Siret – Dunăre, dar şi podul terasei.
ISTORICUL CERCETĂRII
ARHEOLOGICE. Cercetările arheologice în situl
arheologic de la Brăiliţa s-au desfăşurat în mai
multe etape:
a) Între 1955–1958, săpăturile au avut un
caracter de salvare, pentru că vestigiile erau distruse
de cele două cărămidării care exploatau loess-ul din
terasa Dunării. Colectivul arheologic a fost format
din Nicolae Harţuche1 (arheolog la Muzeul Brăilei)
şi Ion T. Dragomir (arheolog la Muzeul Judeţean
din Galaţi).
b) Între 1961–1974, cercetările au avut un
caracter sistematic şi au fost conduse de dr. Nicolae
Harţuche, din colectivul arheologic mai făcând
parte Florian Anastasiu (arheolog şi director al
Muzeului Brăilei până în martie 1989). Săpăturile
arheologice s-au desfăşurat în mai multe puncte, dea lungul terasei Dunării, începând de la calea ferată
ce duce la bazinul docurilor până în zona unde se
unesc terasa Dunării cu terasa Siretului. În unele
zone, cercetările au avut caracter de salvare,
datorită lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din 2/2
sec. XX.

c) Între 2004–2017, au fost reluate
cercetările, de data aceasta ele au carecter preventiv
(sau de salvare), impuse de faptul că situl
arheologic Brăiliţa a fost clasat ca monument
istoric, fiind inclus în LMI, la poziția BR-I-s-B02049. Cercetările se desfăşoară la cererea
beneficiarilor de săpătură preventivă şi sunt
efectuate de arheologii Muzeului Brăilei „Carol I”.
PRINCIPALELE REZULTATE ALE
CERCETĂRII ARHEOLOGICE.
Punctul „Vadul Catagaţei”. Este situat la
nord şi sud de Vadul Catagaţei, un vad natural ce
înlesnea accesul spre Dunăre. Între terasa Dunării şi
str. Viilor au fost cercetate mai multe obiective
arheologice:
a) Aşezare din neoliticul dezvoltat, cultura
Boian – faza Giuleşti, datată în intervalul 4800 –
4500 î. Hr. S-au cercetat mai multe locuinţe de tip
bordei, cu inventar bogat. Se remarcă numărul mare
de unelte din piatră, dar şi marea cantitate de vase
din lut ars decorate cu motive executate în tehnica
exciziei şi încrustaţiei.
b) Aşezare din eneoliticul dezvoltat, cultura
Gumelniţa – faza A2, datată în intervalul 4400 –
3900 î. Hr. S-a cercetat o aşezare de tip tell cu mai
multe niveluri de locuire, evidenţiate prin resturile
masive ale unor locuinţe de suprafaţă. Inventarul
arheologic este de bogat şi-i format din unelte din
piatră, os şi corn şi vase din lut ars dintre care se
remarcă acelea decorate cu motive pictate cu grafit
şi cu pictură roşie. În această perioadă avem
descoperiri care indică folosirea pe scară largă a
resurselor Bălţii Brăilei, în primul rând peştele şi
vânatul (format din mamifere de mari dimensiuni,
în special cervidee).
c) Necropolă de înhumaţie, eneolitic final şi
Bronz timpuriu, datată în intervalul 3800–
2600 î.Hr. Cele 307 morminte de înhumaţie
cercetate sunt atribuite mai multor orizonturi
culturale, datate în eneoliticul târziu și Bronzul
timpuriu. Inventarul descoperit în aceste morminte
este bogat. Se remarcă numărul mare de arme din
piatră, obiectele de podoabă din marmură, scoică şi
os, dar şi numărul impresionant de vase din lut.
Necropola de la Brăiliţa este cea mai mare şi mai
bogată necropolă de la finalul eneoliticului şi
începutul epocii bronzului, studiul mormintelor
evidenţiind trăsăturile fundamentale ale procesului
de indoeuropenizare.
d) Aşezare din Bronzul târziu, cultura
Sabatinovka – Noua – Coslogeni, datată în
intervalul 2600 – 1100 î. Hr. S-au descoperit resturi
de locuinţe şi gropi, iar materialul arheologic este
format din unelte specifice din piatră, os şi corn şi
din vase de lut – în acest caz se remarcă vasele de tip
sac şi ceştile cu toarta supraînălţată.
e) Aşezare din prima epocă a fierului, cultura
Babadag, datată în intervalul 1000 – 600 î. Hr. Între
str. Viilor şi str. Dumbrava Roşie s-au executat mai
multe sondaje ce-au evidenţiat gropi de bordeie şi

1
N. Harţuche, Fl. Anastasiu, Brăiliţa. Aşezări şi cimitire omeneşti datând din epoca neolitică până în pragul orânduirii feudale,
Brăila, 1968; N. Harţuche, Complexul arheologic Brăiliţa, Bucureşti, 2002; N. Harțuche, Fl. Anastasiu, Catalogul selectiv al
colecţiei de arheologie a Muzeului Brăilei, Brăila, 1976.

Fig. 1. Poziționarea sitului arheologic Brăila – Brăilița în limitele Mun. Brăila

gropi cu resturi menajere. Materialul descoperit
este format din unelte şi din vase specifice, decorate
cu motive incizate şi imprimate.
f) Aşezare şi necropolă de incineraţie,
aparţinând civilizaţiei geto – dacilor, datate în
sec. IV–III î. Hr. Din punct de vedere arheologic,
aşezarea şi necropola getice suprapuneau aşezarea
culturii Sabatinovka – Noua – Coslogeni. Aşezarea
s-a evidenţiat datorită resturilor de locuinţe şi
gropilor, în care s-a descoperit o mare cantitate de
unelte şi de vase din lut tipice civilizaţiei getice.
Necropola getică este de incineraţie, în gropile
mormintelor găsindu-se atât urne funerare cât şi
vase de ofrandă. În cazul aşezării şi necropolei
getice, atrage atenţia numărul foarte mare de vase
greceşti şi elenistice – amfore, cupe, căni, fapt care
sugerează ideea că aşezarea de la Brăiliţa a fost un
important punct de desfacere a mărfurilor greceşti
(emporium), negustorii greci şi daci utilizând
Dunărea ca drum comercial.
g) Aşezare medievală timpurie, cultura Dridu
(cultura veche românească), datată în sec. IX –
X d. Hr. Între străzile Viilor, Mircea Mălăeru şi
Dumbrava Roşie s-au executat sondaje ce-au
evidenţiat urme de locuinţe şi gropi cu material
arheologic tipic pentru civilizaţia românească
medievală veche.
Punctul „Staţia de pompare”. Este situat
pe malul terasei Dunării între buza terasei şi străzile
Gh. M. Murgoci, Reşiţa şi Târgovişte. Aici s-au
cercetat mai multe gropi aparţinând culturii Boian –
faza Giuleşti (4800–4500 î. Hr.) şi civilizaţiei
româneşti vechi medievale (sec. IX – X).
Punctul „Vadul Turcului”. Este situat la
zona de contact între terasa Dunării şi întretăierea
dintre străzile Eroilor şi Matei Basarab. Aici s-au
cercetat mai multe gropi aparţinând culturii Boian –
faza Giuleşti (4800–4500 î. Hr.) şi civilizaţiei
româneşti vechi medievale (sec. IX – X).
Punctul „I.A.S. Dunărea”. Este situat la
extremitatea nordică a oraşului Brăila, la capătul str.
Calea Galaţi, pe marginea terasei, la est şi vest de
strada sus-amintită. Aici s-au cercetat mai multe
gropi aparţinând culturii Boian – faza Giuleşti
(4800-4500 î. Hr.), culturii Sântana de Mureş –
Cerneahov (sec. IV–V d. Hr.) şi civilizaţiei
româneşti vechi medievale (sec. IX–X).
Punctul „Pepiniera/Vadul Baldovineşti”.
Se află pe terasa Dunării, la marginea de nord a str.
Şoseaua Baldovineşti, la est şi vest de calea ferată
Brăila – Galaţi, în locul unde drumul de fier coboară
în lunca comună Dunăre – Siret. Aici s-au cercetat
mai multe gropi aparţinând culturii Boian – faza
Giuleşti (4.800–4.500 î. Hr.) şi un tumul din epoca
bronzului, sub care au fost descoperite morminte de
înhumaţie cu inventar format din unelte, podoabe şi
ceşti din lut.
Concluzii. Datorită rezultatelor
excepţionale ale cercetărilor întreprinse în punctul
„Vadul Catagaţei”, percepţia quasi-unanimă era că
(continuare în pag.16)

Fig. 2. Limitele sitului arheologic Brăila – Brăilița și zonele cercetate în perioada 1955 – 2017
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MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Așa cum notam încă din numărul
precedent, Muzeul Brăilei „Carol I” a încheiat un
protocol de colaborare cu una dintre cele mai
reprezentative instituţii de cultură din Republica
Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hașdeu” din Cahul, ce vizează în mod special
„promovarea patrimoniul cultural naţional”
prin acțiuni comune. Conform acestuia (punctul
14), Muzeul Brăilei „Carol I” va lua parte la
acţiunile preconizate prin intermediul specialiștilor
săi, prof. univ. dr. Ionel Cândea – arheolog expert;
cercet. șt. gr. II, dr. Costin Croitoru – arheolog
expert și Vasilică Vernescu – conservator gradul IA.
În acest cadru, și pe parcursul anului 2017 au fost
realizate o serie de activităţi, uneori împreună și cu
alţi parteneri, pe care le vom detalia în continuare.
În luna martie cele două instituţii semnatare
ale acordului, împreună cu Universitatea de Stat din
Moldova au organizat la alma mater din Cahul
conferinţa publică cu tema „Moneda și propaganda
monetară în lumea antică”, susţinută de lector univ.
dr. Sergiu Matveev; a urmat o nouă conferinţă
publică la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din
Cahul, având tema „Identitate și solidarităţi
naţionale”, susţinută de prof. univ. dr. Nicolae
Bacalbașa; la amble moderator fiind conf. univ. dr.
Costin Croitoru.

Din punct de vedere cronologic a urmat
organizarea și deschiderea la Brăila a expoziţiei
temporare „Din istorie dacilor liberi: podoabe,
accesorii vestimentare și de uz casnic” realizată în
colaborare cu colegii de la Muzeul de Istorie din
Roman, Complexul Judeţean Neamţ. Pe tot
parcursul, de la împrumutul artefactelor ce urmau
să intre în expoziţie, la etalare și vernisaj, acţiunea a
fost susţinută de studenţi ai Universităţii de Stat „B.
P. Hașdeu” aflaţi în practică muzeologică, aceștia
primind și diplome de participare în acest sens.
Tot pentru susţinerea practică a cursului de
muzeologie s-a organizat o excursie documentară la
Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad unde se afla
extraordinara expoziţie efectuată sub egida
Muzeului Naţional de Istorie a României „Aurul și
argintul antic al României”. Aceasta, împreună cu
celelalte secţii ale muzeului bârlădean (evident cele
mai apreciate au fost sala de cinema 3D,
observatorul astronomic, dar și bijuteria urbei
moldave – Pavilionul „Marcel Guguianu”) au fost
vizitate de un număr de 20 de studenţi împreună cu
profesorii însoţitori conf. univ. dr. Ion Gheleţchi și
conf. univ. dr. Costin Croitoru.

La finele lunii menţionate, alături de
arheologii de la Agenţia Naţională Arheologică (dr.
Vlad Vornic), Institutul Patrimoniului Cultural
(drd. Ion Ciobanu) și Universitatea „B. P. Hașdeu”
(dr. Ion Gheleţchi) s-a organizat o excursie de
documentare arheologică „Per lineam vali” cu
studenţii facultăţii de istorie și filologie.
Una dintre cele mai apreciate acţiuni a fost
realizată pe data de 20 mai, în cadrul programului
european „Noptea internaţională a Muzeelor”. Cu
ajutorul asociaţiilor Romilitaria, Tradiţia Militară
și Tinerii și viitorul la sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” a fost efectuată o paradă de uniforme
militare românești (secolele XIX-XX) din colecţia
„Diaconu”, purtate de studenţi ai facultăţii de istorie
și filologie din Cahul, un exerciţiu demonstrativ de
mânuire a armelor și o expoziţie temporară de
efecte militare. Introducerea în contextul istoric s-a
datorat prof. univ. dr. Ionel Cândea, iar uniformele
au fost prezentate de dl. Marius Diaconu. Aceiași
manifestare a fost repetată și la Cahul în data de 10
iunie, evenimentul fiind acompaniat de fanfara
„Valurile Dunării” a Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” din Galaţi. Cu această ocazie au rostit
alocuţiuni excelenţa sa, doamna Consul General al
României la Cahul, Anca Corfu, prof. univ. dr.
Andrei Popa, rectorul Universităţii de Stat „B. P.
Hașdeu” din Cahul și conf. univ. dr. Costin
Croitoru.

Tot aici, o lună mai târziu, a fost lansat
volumul „Organizarea frontierei romane la
Dunărea de Jos” menit să susţină cursul opţional
omonim prezentat de conf. univ. dr. Costin
Croitoru. Au prezentat conf. univ. dr. Sergiu Cornea
și conf. univ. dr. Ion Gheleţchi în prezenţa unui
public numeros.
Cu aportul substanţial al Muzeului „Vasile
Pârvan” din Bârlad a fost realizat la Cahul
evenimentul „Lectură de boltă cerească” care a
constat în observaţii astronomice cu ajutorul unui
telescop pus la dispoziţie de instituţia muzeală. Au
prezentat dr. Mircea Mamalaucă și muzeograf
Ciprian Vântdevară. Manifestarea a beneficiat de
sprijinul primăriei orașului Cahul.
Un alt eveniment deosebit a fost tabăra de
vară „Patrimoniul cultural – mărturie a identităţii
naţionale” organizată la Valea Mărului (jud. Galaţi)
cu aportul substanţial al primăriei locale și
instituţiilor din subordinea sa (Biblioteca comunală
„Prof. univ. dr. Marcel Crihană” și Școala
gimnazială „Doamna Nica”). Obiectivele generale
ale proiectului constau în aducerea patrimoniului
local în atenţia tinerilor într-o manieră accesibilă şi
atractivă; promovarea patrimoniului ca factor
educativ (formarea unei personalități culturale,
apte să respecte patrimoniul cultural național și
local la standarde europene); sublinierea
conceptului de educație prin patrimoniu; să
conserve și să se pună în valoare patrimoniul
cultural național și local, prin educația elevilor în
școală sau a adulților, fapt ce va putea duce pe viitor
la salvarea acestui patrimoniu cultural unic,
rădăcina existenței românismului pe aceste
meleaguri (crearea unui model de bună practică in

domeniul patrimoniului cultural mobil, imobil si
imaterial). Aceste obiective au fost urmărite prin
cursuri, prelegeri și seminarii tematice; periegheze
arheologice; culegere de etnografie și folclor
(patrimoniu imaterial); excursii tematice de
documentare în zone cu patrimoniu reperat /
monumente istorice din judeţele Brăila, Galați și
Ținutul Cahul. au fost cooptaţi un număr de 40 de
adolescenţi, din România și Republica Moldova,
afiliaţi instituțiilor partenere, precum și un număr
de 10 lectori, profesori însoțitori din învățământul
universitar și preuniversitar, personalități ale vieții
culturale locale.
Aceștia au desfășurat o serie de activități cu
scopul de a îndeplini obiectivele asumate ale
proiectului. În primul rând, a fost vorba despre o
serie de prelegeri menite să obișnuiască
adolescenții cu patrimoniul local, regional, naţional
și internațional, precum și familiarizarea cu
principalele izvoare, adică a modalităţilor în care
pot dobândi și pe cont propriu informații despre
patrimoniul cultural din jurul lor și nu numai. S-a
urmărit în special dezvoltarea atașamentului față de
loc și comunitate, bazate pe aprecierea moștenirii
culturale și cultivarea prețuirii față de patrimoniu,
în general. Dintre aceste comunicări menționăm: 1.
Patrimoniul arheologic al comunei Valea Mărului
după cinci ani de cercetări și Navigaţia pe râurile
Bârlad și Siret în antichitate, susținute de conf.
univ. dr. Costin Croitoru. 2. Galațiul și
monumentele sale și Personalităţi din viața
culturală a Galațiului și Tecuciului, susținute de
cercetătorul și publicistul Săndel Dumitru. 3.
Locuri ale memoriei: Ismail și Cetatea medievală
de la Ismail în izvoarele scrise, susținute de Costin
Croitoru și Cristina Bodlev, cea din urmă
comunicare prezentată public la Simpozionul
Orașe și fortificaţii medievale din Moldova (Zilele
Cetăţii Neamţ, ediţia a XVII-a), Muzeul Cetatea
Neamţ, 1 iulie 2017. Cele mai semnificative
cunoștințe au fost fixate în cadrul a patru excursii
documentare, însoțite de ghidaj adecvat vârstei,
care au urmărit de-a lungul a patru itinerarii,
obiective, monumente, muzee și activități dintre
cele mai variate, în vederea expunerii repetate a
considerentelor de valorizare a obiectivelor și
obiectelor de patrimoniu, dar și pentru a dezvolta
capacitarea de receptare a mesajului vizual și de
recunoaștere a artefactului autentic. Proiectul s-a
încheiat cu oferirea unor diplome de participare și
volume din monografia „Valea Mărului.
Contribuţii arheologice și documentare” publicată

(continuare în pag. 16)
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la editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”
participanților și reprezentanților instituțiilor
implicate în acest proiect.
Și anul acesta a continuat campania de
cercetări arheologice asociată practicii studenţești.
Astfel, specialiști de la Institutul Patrimoniului
Cultural, Agenţia Naţională Arheologică, Academia
Română-filiala Iași, Muzeul Brăilei „Carol I” și
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul au organizat
„Expediția Arheologică și Etnografică – Crihana
Veche” finalizată cu frumoase rezultate arheologice
aflate în curs de valorificare, precum și cu o sesiune
de comunicări știinţifice.
Debutul lunii noiembrie a fost ales pentru
vernisajul expoziţiei temporare foto documentare
„Cetăţi și orașe dunărene în litografii din secolul al
XIX-lea” la sediul Universităţii „B. P. Hașdeu” din
Cahul. Cu acest prilej au prezentat studenţilor
comunicări tematice conf. univ. dr. Sergiu Cornea,
conf. univ. dr. Ion Gheleţchi și conf. univ. dr. Costin
Croitoru.
În data de 30 noiembrie 2017, la
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, s-a
desfășurat Conferința Științifică „Basarabia de la
Autonomie administrativ-culturală la Republică
independentă” în contextul sărbătoririi Centenarului
Sfatului Țării, primul organ legislativ din istoria

Basarabiei. În acest context a fost lansat volumul
istoricului Valeriu Popovschi „Biroul de organizare
al Sfatului Țării (27 octombrie – 21 noiembrie 1917)
/ Republica Democrată Moldovenească (Formarea
și evoluția. 1917-1918)”, apărut în urma conlucrării
dintre editura Academiei Române și editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, în seria „Basarabica”,
coordonată de către academicienii Victor Spinei și
Ionel Cândea. Monografia a fost prezentată de către
prof. univ. dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, de la
Institutul de Istorie al Academiei de Științe a
Moldovei.
În fine, o ultimă activitate din agenda
culturală a anului 2017 a reprezentat-o finalizarea
proiectului „Scythia Minor – o provincie periferică a
lumii romane: între Imperiul roman și Imperiul
roman târziu” condus de dr. Mihaela Iacob; graţie
organizatorilor, studenţi de la Cahul au fost invitați
să participe la workshop-ul „Scythia. Relaţiile
economice și comerciale ale provinciei cu lumea
romană”, ținut la Tulcea în intervalul 24-28
octombrie, unde au asistat la prezentarea unor
conferinţe adiacente temei și la mai multe excursii
tematice la obiective arheologice din zona Dunării și
a Deltei.
Deși nu ni s-au datorat din punct de vedere
organizatoric, nu putem să nu amintim aici două

momente deosebite, la care am participat. În primul
rând este vorba despre Recepţia de celebrare a Zilei
Naționale a României oferită de Consulatul General
al României la Cahul. Diplomați, reprezentanți ai
autorităților locale și oameni de cultură de pe ambele
maluri ale Prutului au răspuns invitației Excelenței
Sale, doamnei Anca Corfu – consulul general al
României la Cahul. Apoi, ziua națională a României
a fost marcată, chiar pe 1 decembrie, printr-o
ceremonie cu totul specială de înfrăţire a comunelor
Valea Mărului (Galați, România) și Țiganca
(Cantemir, Moldova), depuneri de coroane și
oficierea unei slujbe de pomenire a ostașilor români
căzuți la ofensiva Prutului. Prin acest gest eroii ce se
odihnesc în Cimitirul românesc de la Țiganca „au
revenit acasă”. Le-am adus un omagiu acestora și neam asociat astfel iniţiativei inimosului primar Florin
Virgil Doca, împreună cu studenţii noștri de la
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul.
Încheind această succintă prezentare a
manifestărilor conjugate ale instituțiilor de cultură
de pe ambele maluri ale Prutului, cum spuneam,
exclusiv în beneficiul promovării patrimoniul
cultural naţional, ne exprimăm convingerea că, și
în anii următori, vom putea da măsura unei generații
puternic dedicată sentimentelor și valorilor
naționale!

Costin CROITORU
(continuare din pag.14)

SITUL ARHEOLOGIC BRĂILIŢA

importantul sit de la Brăiliţa se află doar la nord şi
sud de Vadul Catagaţei. Ori, datorită excavaţiilor
celor două cărămidării, peste 70% din depunerile
arheologice din zona Vadului Catagaţei nu mai
există. Situaţia din teren este total diferită de
percepţia deja încetăţenită. Situl arheologic Brăiliţa
se întinde de-a lungul malului Dunării, pe o
suprafaţă cuprinsă între terasa Dunării, str. Mircea
Mălăeru, str. Gh. M. Murgoci, str. Dumbrava Roşie,
str. Matei Basarab şi str. Eroilor, precum şi capătul
nordic al străzilor Calea Galaţi şi Şos. Baldovineşti
– fapt dovedit de rezultatele tuturor cercetărilor
arheologice sistematice şi preventive desfăşurate
timp de peste 50 ani.
Rezultatele cercetărilor arheologice ne
permit să ne imaginăm astfel situaţia arheologică
excepţională din marginea de est şi nord a
cartierului Brăiliţa:
a) în zona „Vadului Catagaţei” a existat
centrul aşezării din preistorie şi antichitate, fapt
datorat poziţiei geografice – un pinten de terasă ce
înainta spre confluenţa braţelor Dunării, ce domina
zona înconjurătoare şi care avea la baza sa Dunărea
şi Lacul Comorovca;
b) înspre nord, pe malul terasei s-a extins
locuirea în diferite epoci istorice; astfel, în punctele
„Staţia de pompare”, „Vadul Turcului”, „I.A.S.
Dunărea” şi „Pepiniera Baldovineşti” avem zone cu
locuiri secundare ori temporare, ce gravitau în jurul

aşezării principale situate în jurul „Vadului
Catagaţei”.
Din aceste motive, situl arheologic de la
Brăiliţa cuprinde, de fapt, urmele de locuire şi
necropolele dispuse pe malul terasei Dunării între
str. Mircea Mălăeru şi capătul nordic al str. Şos.
Baldovineşti şi nu doar zona din jurul Vadului
Catagaţei.
Importanţa descoperirilor. Obiectele
descoperite, de-a lungul celor peste 50 ani de
cercetare arheologică sistematică şi/sau de salvare,
sunt de o excepţională importanţă ştiinţifică şi
muzeistică.
Aşezările Boian şi Gumelniţa sunt tipice
pentru neoliticul şi eneoliticul din Valea Dunării de
Jos. Tell-ul gumelniţean de la Brăiliţa se aseamănă
cu cele de la Căscioarele şi Gumelniţa.
Necropola de la sfârşitul eneoliticului şi
începutul epocii bronzului este unică în jumătatea
estică a Pen. Balcanice, atât datorită numărului
mare de morminte (care permite descifrarea ritului
şi ritualurilor funerare) cât mai ales datorită
numărului mare de podoabe şi obiecte de prestigiu
ce însoţeau defuncţii (care permit creionarea
raporturilor dintre diferitele categorii sociale).
Trebuie remarcat faptul că, deosebit de
bogate în materiale au fost aşezarea şi necropola
getică. Bogăţia geţilor de la Brăiliţa se datorează
comerţului cu negustorii greci, ceea ce ne permite să

afirmăm că, poate pentru prima dată în istoria
aşezării umane de la Brăila, comerţul pe Dunăre a
dus la acumularea unor importante bogăţii.
SITUAŢIA ACTUALĂ. STATUTUL
JURIDIC
Situația actuală a terenului. Astăzi, pe toată
terasa Dunării, cuprinsă între str. Mircea Mălăeru şi
capătul nordic al str. Calea Galaţi şi Şos.
Baldovineşti se desfăşoară o amplă activitate
economică, iar în plan sunt alte lucrări de
construcţie. Activitatea edilitară este remarcabilă şi
se datorează faptului că o bună parte a terenului,
aflat în posesia fostului C.A.P. Dunărea şi fostului
I.A.S. Dunărea, azi se află în posesia vechilor
proprietari. O parte din imobile se ridică pe terenuri
concesionate de Primăria Brăila. Alte construcţii se
ridică pe terenuri achiziționate recent de la foştii
proprietari.
Statutul juridic al sitului arheologic Brăila
– Brăiliţa. Pentru a proteja situl arheologic de la
Brăiliţa, el a fost clasat în categoria
monumentelor istorice în LMI 2004 la poziţia
BR-I-s-B-0249 , iar această decizie a instituţiilor
abilitate cu clasarea monumentelor istorice a fost
publicată în Anexa la Ordinul nr. 2314/2004 al
Ministrului Culturii şi Cultelor, care a apărut în
Monitorul Oficial Nr. 64 bis/16 iulie 2004. De
asemenea, situl arheologic Brăila – Brăiliţa este
clasat și în RAN, având codul 42691.03.
Stănică PANDREA

Fig. 3. Situl arheologic Brăila–Brăilița – unelte din
piatră, os și corn descoperite în perioada 1955 - 1974
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Fig. 4. Situl arheologic Brăila–Brăilița – vase și
fragmente de vase descoperite în perioada 1955 - 1974

Fig. 5. Situl arheologic Brăila–Brăilița – podoabe
descoperite în necropola preistorică în perioada 1955 - 1974
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PATRIMONIUL ETNOGRAFIC - VALORIFICARE ȘI TEZAURIZARE
Manifestările organizate în anul 2017 la
Secția Etnografie au fost în strânsă legătură cu
evenimentele anului în curs, cu sărbătorile de peste
an și calendarul popular.
Sub genericul Tradiții din Țara Bârsei s-au
desfășurat o serie de activități dedicate Sărbătorilor
Pascale, activități ce au cuprins o expoziția de
costume tradiționale românești, ateliere de
încondeiat ouă și o șezătoare. Și-au adus
contribuția la desfășurarea evenimentelor:
Asociația Vatra Hărmanului, Hărman, Brașov și
Poveștile Iei Brăila – Galați, Biblioteca Județeană
„Panait Istrati”, Brăila.
Organizarea expoziției de costume a pornit
de la ideea legăturilor istorice ale Brăilei cu
Brașovul și Câmpulungul, a drumului Brăilei de
odinioară, drum ce a reunit de-a lungul timpului
provincii istorice și a constituit deschiderea către
marile căi comerciale ale Europei. Piesele
prezentate din Țara Bârsei, Muscel, Vrancea, fac
parte din colecția particulară Adrian Micu. Copiii
prezenți la ateliere au avut posibilitatea să învețe
tehnica încondeierii ouălor de Paști, să descifreze
simbolurile și legendele românești. Sub genericul
Povești încondeiate, membrele Grupului Poveștile
Iei Brăila – Galați au participat la o șezătoare pe
parcursul căreia cei prezenți au avut posibilitatea să
îl cunoască pe ultimul cunoscător și interpret al
Baladei Cucului, balada - gen muzical specific
zonei etnografice Brăila.
Sărbătorile Pascale au fost marcate de
organizarea unor expoziții la sediul secției din str..
Polonă, nr. 14 (expoziția Sărbătoarea Învierii) și de
alte activități de o mai largă anvergură cum ar fi
cele ce s-au desfășurat la Teatrul Dramatic „Maria
Filotti” prin colaborarea tuturor instituțiilor de
cultură și artă din municipiu.
Noaptea Muzeelor din anul 2017 a oferit
posibilitatea prezentării unei colecții inedite de
fiare de călcat, colecția Răzvan Florin Leșevschi.
Colecția este rodul pasiunii colecționarului care a
adunat aceste piese și le-a oferit spre vizionare și
publicului vizitator al muzeului. A fost o călătorie
în timp urmărind istoria și evoluția fierului de
călcat. În același timp, a fost prima expoziție de

acest gen organizată la Brăila.
„Istoria fierului de călcat este strâns legată
de evoluția în timp a hainelor.
Cu exactitate, nu s-a determinat când anume
un obiect a fost folosit pentru călcarea hainelor, mai
precis pentru întinderea firelor din țesătura
respectivelor veșminte.
Este unanim recunoscut că prima dată,
chinezii au fost cei care au folosit metal încins

pentru netezirea hainelor, care erau întinse și apoi
se trecea cu metalul fierbinte peste ele pentru a se
întinde, prin încălzire, fibra țesăturii, iar după ce se
răcea, fibra păstra forma întinsă, eliminându-se
cutele. Mai foloseau un fel de tigăi umplute cu
cărbuni încinși care încălzeau suportul în care erau
ținuți și acesta se trecea peste țesături și se realiza
așa-zisul călcat de rufe sau un fel de polonic umplut
cu apă fierbinte.
Obiectul se presupune că era asemănător
unui polonic umplut cu cărbuni.
Se crede că această metodă era folosită încă
de acum o mie de ani.
O altă metodă apărută pentru prima dată în
China, este aceea că un recipient metalic se umplea
cu apă fierbinte și apoi se realiza procesul de
călcare (întindere a fibrelor).
Pentru întinderea țesăturilor s-au mai folosit
sticlă, lemn și fier, sub diferite forme.
Din secolul al XVII-lea, au început să fie
folosite fiare de călcat solide (sad irons, ceea ce
însemna un cuvânt vechi pentru greu, solid), cu
talpă groasă din fontă, având o formă de tip delta
(aproximativ triunghiulară), care erau încălzite la
foc, acest tip de fier de călcat plat, este numit și
talpă. A fost construit în diferite forme și
tipodimensiuni, cu inscripții diferite (de exemplu:
soare, steaua lui David, etc.).
Mai târziu a apărut fierul de călcat prevăzut
cu o cutie pentru jar și găuri pentru aerare sau chiar
un așa zis horn (...)
Călcătoresele trebuiau să fie atente și să
șteargă în permanență talpa fierului de călcat,
pentru a o menține curată și astfel puteau păstra și
lenjeria curată. O soluție la această problemă a fost
fierul de călcat cu autoîncălzire, fie că sunt cele în
care punem jar sau, în jurul anilor 1800, fiarele de
călcat cu autoîncălzire pe bază de benzină sau
alcool - acestea fiind prevăzute cu un mic
rezervor”. (Răzvan Florin Leșevschi)
Zilele Europene ale Patrimoniului sunt
sărbătorite în fiecare an în luna septembrie. Pentru
ediția a XXV-a am organizat expoziția Dunărea în
viziunea lui Kurt Hielscher, un fotograf al plaiurilor
românești. Imaginile au fost reproduse din albumul
aflat în patrimoniul Secției Etnografie.
În luna octombrie a avut loc vernisajul
expoziției de grafică Armonii pastelate cu lucrările
artistului plastic brăilean Dumitru Ștefănescu Ștef.
Pictor, grafician și caricaturist, Dumitru
Ștefănescu, cunoscut sub pseudonimul de
caricaturist Ștef, ne-a oferit prin creațiile sale
emoția întâlnirii cu peisajele din lumea satului, cu
șoaptele râului sau cu singurătatea cantoanelor
părăsite așteptând un tren care nu va veni niciodată.

„Compoziţiile ample ale artistului plastic
Dumitru Ştefănescu – Ştef reprezintă personaje şi
imagini din satele noastre cu un aer melancolic şi o
adâncă măiestrie a griurilor, ale luminii de multe ori
palidă dinlăuntrul material al universului.
Informaţiile receptate şi transmise de acest
artist plastic brăilean, poartă în ele sonorităţi grave
cu efecte seducătoare asupra privitorilor pentru că
picturile sale peisagiste emană o mare sensibilitate
şi generozitate intrând în posesia realului luminii
noastre exterioare, fără a-i ştirbi valoarea
metaforică.
Artistul refuză pitorescul banal impunând
pânzelor sale o coloristică influenţată de o
luminozitate accentuată, uneori cu tonuri neutre,
alternând de verde şi albastru îmbinate iscusit,
orânduite uneori în jurul desenului la nivel abstract
sau pe suprafeţe cromatice extinse” (Eugenia
Dumitriu, critic de artă, Bucureşti)
La sfârșitul anului s-a derulat o nouă etapă
din proiectul organizat în colaborare cu „Asociația
Muzeul Jucăriilor” din București prin organizarea
unei expoziții cu piese din colecțiile asociației.
Piesele din expoziția Păpuși în costume
tradiționale sunt păpuși create în anii ʼ70-ʼ80 ai
secolului trecut de către Cooperativa „Arta
Crișanei”, Oradea, cu scopul de a promova peste
hotare frumusețile țării noastre, autenticitatea și
varietatea, ornamentica și bogăția portului popular
românesc.
Alături de păpușile în costum popular,
expoziția mai cuprinde păpuși în costume de epocă
și păpuși purtând costume din alte țări.
În anul 2017 patrimoniul secției Etnografie s-a
îmbogățit cu o serie de donații (bunuri cu
semnificație etnografică). Donatorii sunt fie
personalități din lumea culturală locală, fie cetățeni
iubitori de trecut, depozitari ai tradițiilor uitate sau
dispărute: Violeta Craiu, Ionel Staicu, Elena
Robitu, Lucia Moise, Mărioara Ion, Marcela
Dragomir, Nicu Cireașă, Dumitru Ștefănescu-Ștef,
Valeriu Partenie.

Gabriela CLOȘCĂ
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PROIECTE EDUCATIVE INTERACTIVE ÎN CONEXITATEA MUZEU-ȘCOALĂ
În anul 2017, Secția Etnografie a continuat
stimularea interacțiunii pe linie educațională dintre
Muzeu și Școală prin parteneriate considerate
formule instituționalizate cu rol de
complementaritate formativă. Funcția de
valorizare a potențialului educativ corelată cu
funcția formativă au generat experiențe culturale
etnoidentitare în rândul elevilor care au intrat în
contact cu spațiul muzeal.
Și în anul trecut am continuat colaborarea
cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila,
prin asigurarea de personal pentru coordonarea și
conducerea activităților realizate în parteneriat și
prin acordarea consilierii de specialitate pentru
buna organizare a acțiunilor pentru tineret. Astfel,
în cadrul proiectului „Zone brăilene între trecut și
prezent” organizat de Direcția Județeană de Tineret
și Sport Brăila, în colaborare cu Crucea Roșie
Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Brăila, am desfășurat ore de
educație muzeală adresate elevilor din comuna
Stăncuța în cadrul sălii de conferințe a Punctului de
Informare Turistică din localitate, în care am pus
accentul pe o ocupație cunoscută și practicată
intens în zona noastră: pescuitul, îndeletnicire care
are un aport major în completarea necesarului de
hrană, dar și în negoțul peștelui uscat, sărat sau
afumat. Localitatea nu a fost aleasă aleatoriu, aici
fiind amenajat un adăpost pescăresc în scopul
susținerii dezvoltării infrastructurii și serviciilor
specifice sectorului pescăresc, dar se urmărește și
dezvoltarea pisciculturii în cadrul Asociației
Pescarilor Stăncuța. De altfel, două dintre
obiectivele Punctului de Informare sunt:
dezvoltarea pescuitului și a activităților piscicole
locale și regionale și organizarea de acțiuni de
cooperare cu instituțiile locale și regionale pe
probleme de turism piscicol.
Proiectul „Brăila, file de poveste”
desfășurat în cadrul programului național „Școala
altfel: să știi mai multe, să fii mai bun” s-a adresat
elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe
Munteanu Murgoci” din Brăila. Timp de câteva zile
de sfârșit de februarie și început de martie, în cadrul
unor întâlniri succesive atât la muzeu cât și la
colegiu, am implicat mai mulți elevi împreună cu
membri ai familiilor în realizarea de activități
cultural educative, cu scopul de a-i familiariza cu
conceptul de patrimoniu imaterial, dar și cu unele
credințe și practici specifice lumii satului brăilean.
În cadrul atelierului „Dragobetele sărută fetele!”
am prezentat semnificația acestei sărbători
populare românești, copiii confecționând păpușa
Dragobete, fiecare purtând un mesaj și o
simbolistică aparte; la atelierul „Baba Dochia
aduce primăvara” am vorbit despre legenda Babei
Dochia și credințele legate de firul de mărțișor în
lumea satului, iar la activitatea practică ni s-a
alăturat artistul plastic Adelina Smeu, cu care cei
mici au confecționat mărțișoare tradiționale. Dacă
primele două întâlniri au avut loc la școală, într-un
spațiu cunoscut, următoarele două ateliere s-au
desfășurat în sala de expoziții temporare a Secției
Etnografie. După vizitarea expoziției de bază, am
avut o dezbatere comparativă asupra stilului de
viață: cum trăiau BUNICII noștri în trecut și cum
trăim NOI în prezent, având ca bază de discuție
fotografii vechi din colecțiile personale ale
familiilor copiilor. Corelat cu acest atelier, în ultima
zi a proiectului am purtat o discuție liberă despre
Meseriile bunicilor noștri, în prealabil copiii
întrebându-și acasă bunicii despre activitățile lor,
documentându-se despre ceea ce înseamnă o
meserie și ce responsabilități implică acest lucru și
făcând o comparație cu ceea ce intenționează ei să
studieze și să-și aprofundeze cunoștințele într-un
domeniu.

Tot în cadrul programului național „Școala
altfel: să știi mai multe, să fii mai bun” am avut o
bună colaborare cu elevi de la Școala Gimnazială
„Constantin Sandu Aldea”. În cadrul atelierelor
desfășurate împreună ne-am întâlnit din nou cu
artistul plastic Adelina Smeu care organizează ore
demonstrative pentru confecționat produse
tradiționale pe diferite teme, am vizionat filme
documentare din patrimoniul Secției Etnografie și
am învățat să coasem pe etamină punctul românesc.
În cadrul aceluiași program național, la
invitația doamnei conf. univ. dr. Camelia Vechiu,
decanul Facultății de Management-Marketing în
Afaceri Economice din cadrul Universității
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila, am avut o
oră de educație muzeală cu liceeni de Colegiul
Tehnic „Costin D. Nenițescu”, în cadrul căreia am
purtat un dialog interactiv legat de tradițiile pascale
din zona Brăilei și am urmărit împreună un film
realizat de Muzeul Brăilei „Carol I” despre copiii
din Salcia Tudor care au participat la „Festivalul
Național al Ouălor Încondeiate” de la Ciocănești,
Suceava.
Anul 2017 a reprezentat și o continuare a
unei rodnice colaborări cu Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu”, prin atelierele desfășurate în
cadrul Cercului de Etnografie „Liviu Mihăilescu”,
dar și prin organizarea ediției a IV-a a Școlii de Vară
„Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”. Timp de o
săptămână am efectuat o campanie de cercetare pe
teren la fierari, țesătoare și pescari în localitățile
Siliștea, Latinu, Movila Miresii, Șuțești, Grădiștea,
Stăncuța, Bărăganu, fiind sprijiniți în demersul
nostru de autoritățile locale. Contactul cu lumea
satului brăilean, cu aspectele vieții rurale, dar și
întâlnirea cu meșterii populari au avut rolul de a-i
ajuta pe elevi să cunoască specificul geografic și
etnoidentitar al arealului brăilean.
În fiecare an, la nivel național, are loc un
concurs interdisciplinar despre cultură și civilizație
în România, adresat elevilor de liceu, structurat pe
trei secțiuni: Studiu privind particularitățile
etnografice/ etnologice și lingvistice locale, Studiu
privind mentalități culturale și cercetare
sociologică, Monografii istorice locale. În
Regulamentul concursului se menționează
întocmirea unui portofoliu și a unui proiect de
conservare, iar în raport cu tema aleasă elevii pot să
identifice și să prezinte un obicei sau o tradiție/
mentalitate/ sărbătoare locală și să evidențieze
specificul său; să identifice și să prezinte modul
specific de reflectare a caracterului local în
particularități de limbaj, comportamente, obiecte,
port; să identifice și să prezinte interdependențele
între particularitățile geografice, istorice,
religioase, etnice locale; să identifice și să prezinte
factori locali ai schimbării; să identifice și să
evidențieze dimensiunile interculturale. Astfel, în
urma solicitării de colaborare cu echipaje de la
Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”,
am acordat asistența de specialitate punând la
dispoziția elevilor spațiul muzeal pentru informare
și documentare în vederea elaborării proiectului.
Prin organizarea de proiecte de educație
muzeală pe diverse teme cu specific etnografic, am
corelat obiectivele culturale ale muzeului cu
obiectivele educative clasice cunoscute în școli,
adaptate în funcție de categoriile de vârstă ale
elevilor. Activitățile interactive la care au participat
copiii, implicând, pe lângă cadre didactice, și
membri ai familiilor, au avut rolul de a-i apropia de
un cadru cultural în care nu mai pătrunseră până în
acel moment, descoperind în același timp, în
calitate de locuitori ai orașului, diversitatea și
intensitatea vieții satului brăilean.

Brîndușa ILIE
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Școala de Vară
„Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”
în localitate Siliștea

Școala de Vară
„Tradiții și obiceiuri din județul Brăila”
în localitate Siliștea

Punctul de informare turistică Stăncuța

„Tradiții pascale”
la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”

„Dragobetele sărută fetele!” la
Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”
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În anul 2017 au fost prelucrate şi inventariate cele 1094 de piese dăruite
Muzeului Brăilei „Carol I” de doamna Anca Ghiţescu, în baza testamentului
internaţional al sculptorului Nicăpetre: desene (crochiuri, schiţe, studii,
proiecte), picturi din perioada studenţiei, sculptură mică (ipsos), sculptură
(piatră, marmură, lemn), piese de atelier. Reflectând, în cea mai mare parte,
activitatea sculptorului din perioada studiilor şi până la emigrarea în Canada,
piesele dezvăluie sursele de inspiraţie, profunzimea documentării, evoluţia
volumului de la idee la lucrarea definitivă, variante de abordare şi de interpretare
a temelor, metode de esenţializare a formelor. Cu alte cuvinte, ele întregesc
universul creaţiei sculptorului cu partea cea mai intimă a operei sale.
Propunem și cu acest prilej transpunerea în material definitiv (bronz) a

celor patru busturi (Nae Ionescu, Petre Andrei, Anton Dumitriu, Vasile Băncilă),
realizate de Nicăpetre pentru spaţiul deosebit de ofertant, din punct de vedere
urbanistic, al Pieţei Poligon, aflate la Muzeul Brăilei „Carol I”.
Sunt, deja, zece ani de când muzeul promovează acest proiect. Detaliile
referitoare la realizarea busturilor, incluzând aici şi soclurile, au fost transmise
atât Primăriei cât şi Consiliului Judeţean, împreună cu soluţia de amenajare a
locului, astfel încât amplasamentul busturilor să fie în armonie cu configuraţia
spaţiului, fiecare dintre ele să ocupe axul median al perspectivei străzilor ce se
intersectează în piaţă.
Muzeul deţine şi macheta în piatră a unui Monument al Unirii, de
Nicăpetre. Este de luat în calcul realizarea acesteia la scară monumentală, în
piatră sau bronz.

O privire panoramică asupra sculpturii de for public din Brăila (1950 - 2017)
Valoarea patrimoniului cultural
urban al Brăilei este recunoscută astăzi
pe plan naţional. Ea rezultă, în primul
rând, din păstrarea martorilor evoluţiei
oraşului, din anul eliberării de sub
dominaţia otomană până în
contemporaneitate. Bineînţeles că
amprenta identitară a imaginii oraşului
constă într-un cumul de date:
geografia locului, planul urbanistic,
textura ţesutului urban, faţadele
clădirilor, dar nu mai puţin importante
sunt echipamentele şi elementele de
mobilier urban care înfrumuseţează
spaţiile publice.
Mai mult decât décor, lucrările
de artă, atunci când sunt concepute/
amplasate în acord cu vecinătăţile,
stabilind un dialog cu acestea, instituie
în spaţiul public un context stimulativ
pentru manifestări culturale, conferă
locului semnificaţie prin elogierea
unei personalităţi, a unui eveniment,
sau îl decorează cu forme simbol/
metaforă care stârnesc interesul.
În Brăila sunt peste 30 de
sculpturi amplasate în spaţiile de
promenadă, în deceniile VI-IX ale
secolului XX, începând cu
monumentele dedicate marinarilor
(Mircea Ştefănescu, 1959) şi
pescarilor (Doru Popovici, 1967) şi
până la cel mai amplu ansamblu de
sculptură cinetică din România,
Fântâna lui Constantin Lucaci (19871988). Dacă în anul aniversării a 600
de ani de la atestarea documentară a
Brăilei a fost dezvelit un singur
monument, bustul Panait Istrati
(Oscar Han,1968), un deceniu mai
târziu, Brăilei i-au fost repartizate nu
mai puţin de 20 de sculpturi, dintre
care nouă mai sunt şi astăzi: patru în

Grădina Publică (Constantin Baraschi
- Adolescentă, Nud, Mihail
Sadoveanu; Ion Jalea – Nud de
femeie); patru pe Bulevardul
Independenţei (Valentina Boştină –
Adolescenţă; Victor Postelnicu –
S t e g a r i i , Vi c t o r i e ; C o n s t a n t i n
Rădulescu – Maternitate); una pe
Bulevardul Cuza (Dorio Lazăr - I.C.
Frimu). Lucrările, majoritatea cu
evidente calităţi artistice, au fost
grupate tematic şi integrate
contextului urban astfel încât să îi
adauge acestuia o dimensiune
specifică.
Alte zece sculpturi (George
Apostu, Păsări de foc; Alexandru
Călinescu Arghira, Interferenţe; Aurel
Cucu, Valurile Dunării; Virgil
Mihăescu, Curcubeu; Mihai Istudor,
Oglinda Soarelui; Alexandru Ioan
Bujor, Icar; Rodica Pamfil Stanca,
Sirena; Dumitru Pasima, Veghe;
Adrian Popovici, Sub imperiul
iminenţei; Florentin Tănăsescu,
Trecător) s-au adăugat zestrei
culturale a oraşului în anul 1981, odată
cu finalizarea primei ediţii a Taberei de
Sculptură Donaris, al cărei scop a fost
decorarea falezei (iniţial s-a dorit ca
sculpturile să fie distribuite pe aleile în
Grădina Publică). Implicarea edililor
î n o rg a n i z a r e ş i p r o g r a m a r e a
activităţilor de pregătire a
amplasamentelor, stabilite de artişti
împreună cu arhitecţii, au făcut
posibilă instalarea sculpturilor la puţin
timp după încheierea taberei. Nu
aceleaşi condiţii au avut sculptorii
Antoaneta Andrei, Ilinca-Alina
Enache, Manuela Siclodi, Vlad
Ciobanu, Czitrom Bela, Crişan Bela,
Radu Dămăceanu, Claudiu Filimon,

Petru Alexandru Galai şi tinerii, de
atunci, Trandafira Cojocaru şi Marian
Bâtlan, invitaţi la cea de-a doua ediţie
a taberei Donaris, din anul 1985.
Nemulţumirile acestora, legate de
organizare, s-au soldat cu părăsirea
taberei, intervenţia conducerii Uniunii
Artiştilor Plastici pentru aplanarea
neînţelegerilor dintre artişti şi
organizatori, astfel încât nici până la
sfârşitul anului lucrările nu au putut fi
instalate. Până la urmă cele unsprezece
lucrări au fost lăsate în Parcul
Monument, fără vreun proiect care să
le pună în valoare, majoritatea aşezate
direct pe sol, dând locului aspectul de
maidan cu statui.
În ultimele trei decenii, timp în
care statuile existente au fost ignorate,
s-au degradat, au fost acoperite de
vegetaţie sau în vecinătatea lor au
apărut construcţii parazitare, în oraş au
apărut doar câteva busturi
(excluzându-le pe cele ridicate în
curţile şcolilor sau ale unităţilor
militare): Alexandru Ioan Cuza (Horia
Flămând, 1991), Mihai Eminescu, Nae
Ionescu (Dumitru Pasima, 1991,
respectiv 1993), Ana Aslan (1997),
General Eremia Grigorescu (Dan
Gavriş, 1998), Naum Veqilharxhi
(2011). Este corect să spunem că
prima sculptură dezvelită la Brăila, cu
mare fast, după 1944 a fost bustul
Hristo Botev (A. Nikolov, 1955;
reaşezat, pe alt amplasament, în
anul2002), bustul Nicolae Bălcescu
fiind ridicat la distanţă de un deceniu
(Ion Lucian Murnu, 1965), iar peste
alţi 15 ani a fost comandat bustul
domnitorului Matei Basarab (Pavel
Mercea, 1979).
În anul 2015 a fost reluată ideea

înfrumuseţării municipiului cu statui,
prin Simpozionul Internaţional de
Sculptură Monumentală Nicăpetre,
ale cărui prime două ediţii au fost
prezentate în paginile acestei reviste.
Pentru că nu a fost stabilit locul unde
urmează să fie amplasate cele 14
lucrări realizate, nu pot fi proiectate
lucrările de amenajare a cadrului
necesar pentru punerea lor în valoare.
Cu toate acestea, a fost lansat apelul
pentru înscrierea sculptorilor la cea
de-a treia ediţie a simpozionului, a
cărui temă, Portrete ale eroilor
brăileni din Primul Război Mondial,
s-a dorit comemorativă şi omagială.
Din păcate ideea organizatorilor nu a
avut impact asupra sculptorilor şi, în
consecinţă, ediţia din anul 2017, a
simpozionului, a fost suspendată.
Pentru anul 2018, finanţatorul
evenimentului a propus realizarea unei
ediţii dedicate Centenarului Unirii.

Pagină realizată de Maria STOICA

Nicăpetre – Nae Ionescu, ipsos, 2000
(lucrare expusă la Centrul Cultural „Nicăpetre”)
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Expoziție Andreas Embiricos Aniversare Romeo Voinescu

Nicăpetre - A fost aici, odată...,
Măgura Buzăului, 1971

Calendar
27 ianuarie 2017 / Aniversare:
Nicăpetre – 81 de ani de la naştere.
28 ianuarie 2017 / Prelegerea
Artist și Faun. Teme ale Modernității
Timpurii în opera lui Nicăpetre,
dedicată aniversării a 81 de ani de la
nașterea sculptorului, susţinută de
Alina Ruxandra Mircea.
15 februarie 2017 /
Programul „Lecţia la muzeu” pentru
copiii aflaţi în evidenţa Centrului
Multifuncţional din Lacu Dulce s-a
desfăşurat în expoziţiile permanente.
Coordonator Maria Stoica
4, 8, 14, 29 martie 2017 / la
Centrul Cultural Nicăpetre, Expoziţia
permanentă a Secţiei Artă şi Galeria
Gheorghe Naum, s-a desfăşurat
Programul naţional Şcoala Altfel, la
care au participat elevi de la Liceul de
Arte Hariclea Darclée, Colegiul
Naţional Ana Aslan, Colegiul Național

Gheorghe Munteanu Murgoci, Liceul
Te h n o l o g i c A n g h e l S a l i g n y .
Prezentările au fost făcute de Maria
Stoica şi Alina-Ruxandra Mircea.
6 mai 2017 / Concursul
Regional de interpretare instrumentală
Iannis Xenakis, organizat de Liceul de
arte Hariclea Darclée, în parteneriat cu
Muzeul Brăilei Carol I.
18 mai 2017 / Ziua
Internaţională a Muzeelor. Trei
personalităţi şi un monument - Tur
ghidat, gratuit, oferit de Maria Stoica,
prin elegantele interioare ale Casei
Andreas Embiricos, construită după
proiectul arhitectului Iancu Predinger
şi înnobilată de opera unui mare
sculptor, Nicăpetre.
18 mai 2017 / Proiect
ERASMUS + - Useful, Usability,
Disposability cu participarea
Alexandrei Anghelescu, elevă în
ultimul an la Liceul „Nicolae Iorga”, în
calitate de ghid pentru tinerii europeni
care ne-au vizitat.
7 iunie 2017 / Proiectul Istoria
şi geografia oraşului meu de suflet,
Brăila, iniţiat şi coordonat de doamna
învăţătoare Florica Oancea / Şcoala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, în
parteneriat cu Secţia Artă.
26 august 2017 / Festivalul
Naţional de Teatru Bujor Macrin.
Tinerii participanţi au susţinut şi proba
de vizitare a monumentelor oraşului.
9 septembrie 2017 /
Concursul de orientare turistică
urbană, Redescoperă Brăila, organizat
de o echipă de tineri în parteneriat cu
Secţia Artă a Muzeului Brăilei „Carol
I”, a avut ca temă cunoaşterea
patrimoniului muzeal.
14 septembrie 2017 / Forumul
vocaţional districtual Rotary, cu tema
Arta şi Cultura. Parteneriat cu Muzeul
Brăilei „Carol I”.

În 24 septembrie 2017 a avut loc
vernisajul expoziţiei de fotografie şi
obiecte personale a poetului grec,
Andreas Embiricos, născut la Brăila în
anul 1901. Personalitate complexă a
culturii elene: unul dintre primii
psihanalişti din Grecia (discipolul lui
René Laforgue), înnoitor al limbajului
poetic (sub influenţa suprarealiştilor
francezi), romancier (autor al
romanului fluviu „Marele Oriental”),
fotograf pasionat (cu o activitate de
peste cinci decenii), Andreas
Embiricos este prezentat în toate
aceste ipostaze.
Fotografii, cărţi, obiecte
personale (unul dintre aparatele sale de
fotografiat, un Contax 1932; pipa;
narghileaua; trusa de birou) şi obiecte
care au aparţinut familiei (trusa de
călătorie a mamei sale, Stefania
Kydonieos Embiricos) ni-l aduc în
amintire pe acela care a plecat din
Brăila la vârsta de un an şi se întoarce
acum, ca personaj principal al unei
expoziţii.
Cu acest prilej ne-au fost
oaspeţi: Excelenţa Sa Vasilios
Papadopulos, ambasadorul Republicii
Elene în România; Leonidas
Embirikos, istoric, fiul poetului
Andreas Embiricos; Georgis
Giatromanolakis, profesor emerit al
Universităţii din Atena; Stavros
Petsopoulos, directorul Editurii Agra;
Epaminondas Ohonos, preşedintele
Asociaţiei Culturale Protagoras;
Tudor Dinu, conf. dr. abilitat la
Universitatea din Bucureşti.
A fost mai mult decât un
vernisaj. Au fost două ore de
comunicări despre poetul Andreas
Embiricos, lecturi şi multe imagini.
Foto Andreas Embiricos:
Frații Embiricos, 1920

Romeo Voinescu, Autoportret, Desen, 1948
În 28 aprilie 2017 domnul
Romeo Voinescu, artist decorator,
pictor, ceramist şi ilustrator cu o bogată
activitate editorială, a împlinit 92 de
ani.
S-a potrivit ca acest eveniment
să fie marcat de itinerarea la Veneţia a
unei expoziţii de pictură şi desen din
patrimoniul muzeului nostru, având ca
temă reflectarea peisajului veneţian în
creaţia artiştilor români, născuţi la
Brăila, printre care Romeo Voinescu
ocupă un loc de cinste. Cele două
Veneţii pictate în urma călătoriilor de
documentare din Italia (Romeo
Voinescu a parcurs un stagiu de
specializare la Academia de Belle Arte
Pietro Vannucci din Perugia, în 1963)
au fost remarcate, apreciate şi
comentate de vizitatori.
Vestea prezenţei lui pe simezele
galeriei Institutului Român de Cultură
şi Cercetare Umanistică l-au bucurat,
iar la vederea pliantului expoziţiei ne-a
mulţumit pentru modul în care
înţelegem să promovăm valorile pe
care le deţinem. Şi-a amintit de anii
tinereţii, de prima expoziţie de grup a
pictorilor brăileni, din anul 1948, la
care a expus, alături de Emilia
Dumitrescu, Gheorghe Naum, Mihail
Gavrilov şi Sorin Manolescu, patru
lucrări, printre ele Locomotivă în
reparaţii la SFR, aflată astăzi în
colecţiile muzeului. Ne-a povestit
despre familie, despre implicarea sa în
activităţile culturale ca pictor, autor de
afişe, dar şi interpret, dându-ne
exemplu spectacolul de mare succes,
dat în folosul Bisericii Sfântul Ilie,
„Brăila zâmbeşte”. A realizat, în faţa
noastră, o frumoasă retrospectivă a
vieţii sale, bogată în evenimente, cu
multe succese şi câteva episoade triste,
uimindu-ne prin vitalitate, luciditate,
gentileţe.
I-am urat sănătate, i-am
mulţumit pentru multele daruri oferite
muzeului, pentru dragostea ce ne-o
poartă (oraşului şi instituţiei) şi ne-am
promis să ne revedem la anul şi la mulţi
ani.

Pagină realizată de Maria STOICA
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PRELEGERE „AER. APĂ.
ARTĂ.”: ARTIST ŞI FAUN.
TEME ALE MODERNITĂŢII
TIMPURII ÎN OPERA LUI
NICĂPETRE
Întâlnirea „Aer. Apă. Artă” a
anului 2017 a avut loc sâmbătă, 28
ianuarie, începând cu ora 11:30, la
Centrul Cultural Nicăpetre, şi a fost
dedicată aniversării a 81 de ani de
la nașterea sculptorului şi
graficianului Nicăpetre (1936,
Brăilița – 2008, Toronto).
Prelegerea a urmărit trei teme
interconexe în cariera de după
1967/1968 a lui Nicăpetre: (1) tema
„bunului sălbatic”, articulată
autoreferenţial în jurul figurii
Faunului; (2) tema sexualităţii
paradisiace, problematizată în
textele şi seriile de sculpturi
dedicate cuplului Adam şi Eva; în
sfârşit, (3) o temă „vitalistă”, mai
generală în creaţia lui Nicăpetre,
dar localizabilă în special în acele
elaborări în jurul „formei
originare” (seriile „Sămânță”,
„Innate”, „Adam și Eva”). Chiar
dacă se regăsesc copios în
„mitologiile” moderniste ale
secolului al XX-lea, aceste teme îşi
au prima şi cea mai consistentă şi
consecventă formulare în
Modernitatea Timpurie (c. 1550 –
1750). Nicăpetre le-a abordat
apelând constant la forme (Faunul,
Nimfa, recuzita all'antica, formula

compoziţională a triumfului) şi
soluţii stilistice aparținând
aceleiaşi perioade, forme şi soluţii
provenind mai cu seamă din sfera
„anticlasică”, în speță din arta
manieriştilor italieni şi din cea a lui
Giambattista Tiepolo. Prelegerea a
căutat să argumenteze că, în cazul
lui Nicăpetre, preocupările în
direcţia acestor teme au premers
formelor, dar că, o dată adoptate (în
preajma anului 1971), formele
Modernităţii Timpurii au contribuit
să clarifice traiectoriile cercetării
artistice şi să stabilizeze temele.
Este posibil ca Nicăpetre să fi
„descoperit” motivul raptului
amoros prin intermediul lui
Picasso, dar l-a adâncit şi l-a
transfigurat – l-a făcut „al său” –
prin revenirea continuă la exemplul
lui Tiepolo.
Principala ipoteză de lucru pe
care „Artist și Faun...” a încercat să
o avanseze este că o investigație
sistematică a prezenței și ponderii
acestor teme și forme ale
Modernității Timpurii în cuprinsul
întregii opere de maturitate a lui
Nicăpetre poate oferi elementele
pentru o mai precisă evaluare a ceea
ce a fost numit, de către unii
comentatori, „barochismul” său și
poate contribui la izolarea,
înăuntrul „genului proxim” al
sculpturii românești postbrâncușiene, a acelei „diferențe

specifice” care îi particularizează
poetica.

Colocviul a fost dedicat Anului
omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor
C O L O C V I U . B I S E R I C A bisericeşti.
SFINŢII ARHANGHELI
MIHAIL ŞI GAVRIIL, BRĂILA: CONFERINȚĂ. SENSURI ALE
C R E D I N Ţ Ă , I S T O R I E Ş I ICOANEI
PATRIMONIU
Parohia Sfinții Arhangheli
Situată în vatra istorică a Mihail și Gavriil, în colaborare cu
oraşului, biserica Sfinţii Arhangheli Muzeul Brăilei „Carol I”, a
Mihail şi Gavriil este cea mai veche organizat duminică, 5 noiembrie
biserică în existenţă din Brăila şi un 2017, începând cu ora 13:00,
m o n u m e n t d e e x c e p ţ i o n a l ă conferința Sensuri ale icoanei.
însemnătate pentru cunoaşterea Evenimentul, asociat sărbătorii de
trecutului acestor locuri. Colocviul hram a bisericii Sfinții Arhangheli
de joi, 6 aprilie, a fost o bună ocazie Mihail și Gavriil, a fost, de
de a împărtăşi publicului date poate asemenea, dedicat Anului omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor și
prea puţin cunoscute despre istoria
al pictorilor bisericești.
şi patrimoniul acestui sfânt lăcaş.
Conferința și-a propus să
Colocviul a constat în două
prezinte
publicului câteva aspecte
comunicări ştiinţifice: una a Dlui
generale
ale constituirii icoanei în
Prof. univ. Dr. Ionel Cândea,
Antichitatea Târzie și în perioada
referitoare la istoria edificiului
imediat următoare crizei
actualei biserici în lumina datelor iconoclaste, păstrând în vedere și
arheologice, şi una a muzeografului unele evoluții ulterioare, târziu- și
Alina-Ruxandra Mircea, dedicată p o s t - b i z a n t i n e . N o ț i u n i d e
valorii artistice şi culturale a iconografie și stil au fost discutate
fondului de vechi icoane care în conjuncție cu elemente ale teoriei
aparţin sau au aparţinut la un imaginii la Sfinții Părinți, cu o
moment dat sfântului lăcaş. Cele referire specială la scrierile
d o u ă c o m u n i c ă r i a u f o s t Sfântului Ioan Damaschinul.
completate, din partea Pr. Paroh P r e z e n t a r e a g e n e r a l ă a f o s t
Victor Țugui, de o scurtă cuvântare completată de o lectură amănunțită
despre semnificaţia teologică a a icoanei Nașterii Domnului.
icoanei şi despre rostul ei în viaţa
Alina-Ruxandra MIRCEA
liturgică şi sacramentală a Bisericii. Expoziții itinerante, prezenţe la
evenimente şi în presa culturală
*Venezia nelle opere grafiche e pittoriche
di alcuni artisti romeni provenienti dalla
collezione del Museo di Brăila „Carol I”,
Mica Galerie a Institutului Român de
Cultură şi Cercetare Umanistică de la
Veneţia, 8 - 29 mai 2017.
*Mimi Şaraga Maxy: „Nu se poate trăi nici
singur, nici cu alţii. Grafică: 1955–1982”,
Muzeul Naţional al Literaturii Române
Iaşi, Muzeul „Vasile Pogor”, 3 noiembrie 3 decembrie 2017. Curatorul expozițiilor:
Alina Ruxandra Mircea
*Emanuela Laura Enache: Problematica
restaurării unor lucrări de sec. XIX,
Sesiunea de comunicări științifice
Atelierele restaurării, 3-4 noiembrie 2017,
Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității
Creștine de la Dunărea de Jos, Galați.
*Maria Stoica: Morile abandonate ale
Brăilei, repere identitare sau fantome ale
patrimoniului industrial, Arhitectura, nr.
4/2017.
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Galeria de Artă Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei „Carol I”
Expoziţiile anului 2017
* Expoziţia Laborator Brăila – Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraş cu creştere stagnată / B-LAB (1 februarie – 20 aprilie 2017);
Evenimente asociate – Dezbatere şi lansare de carte (19 martie 2017) * Expoziţie Gheorghe Naum – Anii de ucenicie: grafică (22 aprilie – 18 mai 2017) * Expoziţia
Ziarului Neconvenţional România: pictură, grafică, sculptură (20 mai – 21 iunie 2017) * Marius Burhan – Ideologii ale prezentului: pictură şi instalaţie (1- 20 iulie
2017) * Expoziţia De la pitoresc la hiperbolă. Imagini dunărene în opera Emiliei Dumitrescu: 1945-1969, grafică şi pictură (5 august - 1 octombrie 2017) * Paula
Ribariu – Expoziţia Spaţiu spiritual destructurat (7 octombrie - 10 noiembrie 2017) * Victor Chiriloaie Chiril – Umor desenat, expoziţie de grafică satirică şi
umoristică de presă; Florian Doru Crihană – Brăila. O impresie satirică, expoziţie de pictură (12 noiembrie 2017 – 12 ianuarie 2018)

Vasile Gaiță
pictură

Galeria „Gh. Naum”
ianuarie 2016”

L A B O R ATO R B R Ă I L A –
ABORDĂRI ALTERNATIVE ALE
PERIFERIILOR URBANE ÎN
CADRUL UNUI ORAȘ CU
CREȘTEREA STAGNATĂ (B-LAB)
Galeria „Gheorghe Naum” |
1 februarie – 26 martie 2017
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”, prin
Facultatea de Urbanism
(www.uauim.ro), în parteneriat cu
B e rg e n S c h o o l o f A r h i t e c t u r e
(www.bas.org), cu sprijinul Primăriei
Brăila, Consiliului Județean Brăila și
cel al Muzeului Brăilei „Carol I”, a
organizat, în perioada 1 februarie – 26
martie 2017, la Galeria „Gheorghe
Naum”, expoziția proiectului
LABORATOR BRĂILA - Abordări
alternative ale periferiilor urbane în
cadrul unui oraș cu creșterea stagnată
(B-LAB), din Programul PA17RO13 Promovarea diversității în cultură și
artă în cadrul patrimoniului cultural
European, finanțat prin Mecanismul
Financiar SEE – 2009–2014.
Expoziția, structurată în două
secțiuni („Locul acesta este chiar bun.
Brăila – 10 abordări arhitecturale” și
„LABORATOR BRĂILA: explorări
urbane, tactici, acțiuni”), a prezentat
într-o formă sintetică rezultatele
workshop-urilor desfășurate la Brăila
în perioada aprilie 2015 – iunie 2016 și
care au implicat echipe de studenți din
UAUIM și BAS. Expoziția a avut ca
scop, totodată, reflectarea unei metode
de lucru constând în abordarea
orașului în trei pași: 1) explorarea
teritoriilor problematice (periferice în
sens fizic sau moral, locuri în declin,
situri abandonate); 2) dezvoltarea unor
tactici de posibile intervenții (proiecte
și viziuni punctuale, scenarii
preliminare); 3) organizarea acțiunilor
propriu-zise, pe teren, cu implicarea
populației și a resurselor locale
existente.
B-LAB a abordat într-o manieră
interdisciplinară o problemă foarte
actuală a orașelor contemporane
europene: creșterea urbană stagnată.
Având ca studiu de caz orașul Brăila,
proiectul s -a dorit o abordare
integratoare a actului de planificare,
bazându-se pe deschidere culturală,
interdisciplinaritate și cunoașterea
oferită de comunitățile locale. Prin

metode alternative, pe alocuri
neconvenționale, proiectul a încurajat
exploatarea acelui potențial aparent
nesemnificativ, de multe ori ignorat în
planificarea convențională.
Miza mai amplă a proiectului a
fost dezvoltarea unor metode
alternative de educație, în contextul
unui schimb de experiență în plan
internațional ce favorizează
dezvoltarea culturală a periferiilor
unui oraș în scădere. Expoziția
prezintă modul în care grupul de
studenți și cadre didactice a înțeles și
exploatat potențialul latent al situației
existente întâlnite. În contextul unor
abordări interdisciplinare, exercițiul a
avut ca scop valorificarea atât a
potențialului fondului construit
existent, prin integrarea patrimoniului
perioadei comuniste, cât și
valorificarea potențialului creativ
uman.
În dorința de a completa
discursul expozițional, Muzeul
B r ă i l e i „ C a r o l I ” a o rg a n i z a t
duminică, 19 martie, începând cu ora
15:00, o dezbatere cu privire la
rezultatele proiectului B-LAB.
Întâlnirea s-a dorit a fi un pretext la
dialog între inițiatorii şi colaboratorii
proiectului și comunitatea locală, un
schimb de idei asupra diferitelor
viziuni abordate în cadrul proiectelor
studențești și al workshop-urilor
realizate. La dezbatere au participat
coordonatorii proiectului – Conf.
univ. Dr. arh. Angelica Stan, Asist.
univ. Dr. urb. peisagist Irina Pața,
cadre didactice la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
din București, și Cristian Ștefănescu,
profesor la Școala de Arhitectură din
Bergen, Norvegia –, muzeograful
Alina-Ruxandra Mircea (în calitate de
moderator), reprezentanți ai presei și
membri ai publicului. A fost o discuție
consistentă, vie, pe alocuri chiar
aprinsă, care a atins numeroase
„puncte nevralgice” ale urbanismului
brăilean, dar care s-a concentrat, cu
precădere, pe problema implicării
comunităților locale în modelarea
spațiului public.
Totodată, întâlnirea a fost un
prilej pentru a prezenta publicului
unul dintre cele mai importante
rezultate ale proiectului: This Place Is

Pretty Good: Spatial Engagement
with Brăila's Latency (ed. Andrea
Spreafico, Cristian Ștefănescu,
Bergen School of Architecture, 2016),
volumul care detaliază experiențele
arhitecturale, urbanistice și culturalsociale avute în Brăila.
ECHIPA DE MANAGEMENT:
Conf. univ. dr. arh. Angelica Stan
(UAUIM) – manager de proiect
Arh. coordonator master Cristian
Ștefănescu (BAS, Norvegia) – asistent
manager proiect
Asist. dr. urb. soc. Andreea Acasandre
(UAUIM) – asistent manager proiect
(†Dr. arh. Cătălina Ioniță – asistent
manager proiect)
Asist. dr. urb. peisagist Irina Pața
(UAUIM) – secretar de proiect
Tehn. Afrodita Someșan (UAUIMCCPEC)
GHEORGHE NAUM | ANII DE
UCENICIE
Galeria „Gheorghe Naum” | 22
aprilie – 18 mai 2017
În 2017, s-au împlinit 110 ani de
la naşterea pictorului şi gravorului
Gheorghe Naum (Brăiliţa, 17 aprilie
1907). Pentru a marca aniversarea,
Muzeul Brăilei „Carol I” a organizat,
în luna aprilie, o expoziţie care
documentează, pentru prima dată, anii
de formaţie ai artistului. Această
întreprindere a fost posibilă grație
consistentei donații făcute Muzeului
Brăilei „Carol I” de către doamna
Georgeta Naum, nora artistului, în
anul 2013.
Expoziţia a urmărit traiectoria
lui Naum, de la studiile de atelier din
anii petrecuţi la Școala de Belle Arte
din București (cel mai timpuriu desen
este datat 1924) la primele încercări,
documentabile în jurul anului 1931, în
direcția unei tematici și a unei maniere
de lucru proprii. Structurată în jurul
ideii de „ucenicie” – idee de largă
circulaţie în mediile artistice ale
perioadei interbelice –, expoziţia a
căutat să pună în valoare ceea ce
formația studentului Naum a datorat
exemplului maeștrilor săi: George
Demetrescu Mirea, Gabriel Popescu,
Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu.
În selecţia lucrărilor, o atenție specială
a fost acordată influenței pe care au
exercitat-o, succesiv, manierele lui

Gabriel Popescu și Ion TheodorescuSion asupra preocupărilor tânărului
Gheorghe Naum. Alături de cele 32 de
lucrări ale artistului brăilean, au fost
prezentate publicului un Autoportret de
Gabriel Popescu, păstrat de Naum în
colecția sa, și nouă lucrări de grafică
semnate Ion Theodorescu-Sion.
Informaţiile pe care le-a oferit
expoziţia sunt interesante şi dincolo de
cazul individual al lui Naum, în aceea
că permit o privire cuprinzătoare
asupra culturii artistice, reperelor
profesionale şi posibilităţilor de
informare ale unui artist aspirant din a
doua jumătate a anilor 1920 și de la
începutul anilor 1930.
MARIUS BURHAN | IDEOLOGII
ALE PREZENTULUI
Marius Burhan este artist, doctor
în arte plastice şi decorative, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, curator, profesor şi autor de
cercetări în domeniul artelor vizuale.
Are în palmares 32 de expoziţii
personale, organizate în România
(Bucureşti, Craiova, Timişoara, Galaţi)
şi Italia (Roma, Veneţia) şi participări
la peste 80 de expoziţii colective în
România, Republica Moldova,
Macedonia, Italia, Statele Unite. Este,
de asemenea, o prezenţă constantă la
bienale / târguri de artă vizuală,
concursuri, simpozioane, conferinţe.
Expoziţia Ideologii ale
p re z e n t u l u i e s t e p r e z e n t a t ă d e
Alexandra Titu, renumit critic de artă
din Bucureşti, profesor la Facultatea de
Arte şi Design din Universitatea de
Vest, Timişoara, instituţia la care
Marius Burhan a absolvit Şcoala
Doctorală, astfel:
Expoziţia de pictură și instalație
dedicată de Marius Burhan realității
atât de actuale a violenței, ca aspect
fundamental al războiului cu formele
lui clasice și metastazierea sa în
terorism, pornește de la convingerea
că războiul modern și actual nu au
caracter spontan, ci sunt rezultatul
unor strategii de ansamblu ale
conflictului între civilizații diferite și
scopuri similare a căror brutalitate
concretă și lăcomie nesăbuită sunt
travestite în ideologii sofisticate,
bazate pe seturi de principii
antagonice.

Alina-Ruxandra MIRCEA
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DE LA PITORESC LA
HIPERBOLĂ. PRIVELIŞTI
DUNĂRENE ÎN OPERA EMILIEI
DUMITRESCU [1945–1969]
Galeria „Gheorghe Naum” | 5
august – 1 octombrie 2017
Destinul Emiliei Dumitrescu
(Brăila, 1921–2005) a fost strâns legat
de cel al locurilor natale, ale căror
privelişti i-au rămas până la sfârşit
principala sursă de inspiraţie. Genul în
care s-a exprimat cu predilecţie a fost,
nu întâmplător, peisajul, iar subiectele
preferate – portul şi străzile Oraşului
Vechi, Dunărea, Bărăganul, întinsele
Bălţi ale Brăilei.
Expoziţia De la pitoresc la
hiperbolă... s-a concentrat asupra
intervalului 1945–1969, urmărind
transformarea felului în care Emilia
Dumitrescu şi-a înţeles şi reprezentat
unul dintre subiectele sale predilecte:
mediul dunărean. De la cadrul –
natural şi uman deopotrivă – uşor
exotic, întotdeauna fermecător,
„colorat” de pasiunea pentru călătorii
şi vacanţe a epocii interbelice, peisajul
dunărean se transformă într-o stihie
aspră şi greu de pătruns, ale cărei taine
sunt protejate de o vegetaţie
supradimensionată, sălbatică,
necosmetizată pitoresc, şi în care
prezenţa umană nu mai este
înregistrată decât pasager, episodic.
Această deplasare de accent
măsoară distanţa dintre două concepţii
radical diferite asupra naturii - natura
înţeleasă ca obiect pasiv al
contemplării (natura-cadru) şi natura
înţeleasă ca subiect însufleţit de o viaţă
şi de o voinţă proprii (natura-fiinţă) - şi
este de presupus că ea se datorează,
măcar în parte, traumei pe care a
reprezentat-o, pentru artistă, dispariţia
Bălţilor Brăilei, distruse pentru
totdeauna după amplele lucrări de
asanare de la mijlocul anilor '60. Din
deceniul al VII-lea începând, peisajele
îşi pierd treptat contururile reale,
proprietăţile descriptive, pentru a
deveni emblemele unui ţinut aproape
mitic, ale unui „dincolo” absolut,
accesibil nu percepţiei obişnuite, ci
numai sensibilităţii.
VICTOR CHIRILOAIE-CHIRIL |
UMOR DESENAT
FLORIAN DORU CRIHANĂ |
BRĂILA – O IMPRESIE SATIRICĂ
Expoziţie-tandem de caricatură și
grafică satirică
Galeria „Gheorghe Naum” | 12
noiembrie 2017 – 12 ianuarie 2018
După o pauză de aproape trei
ani, reputații graficieni Victor
Chiriloaie-Chiril și Florian Doru
Crihană s-au reîntâlnit pe simezele
Galeriei „Gheorghe Naum” pentru un
nou proiect. Cele două expoziții
prezentate în tandem, „Umor desenat”
și „Brăila – o impresie satirică”, au
propus publicului brăilean două
viziuni diferit exprimate asupra unor
realități subtile, dar extrem de
apropiate: „mitologia” tranziției și
„mitologia” brăileană.
Concepută pentru un moment
sărbătoresc – împlinirea vârstei de 70
de ani –, secțiunea „Umor desenat” a
adus o sinteză a carierei de grafician a
l u i Vi c t o r C h i r i l o a i e - C h i r i l ,
cuprinzând toate temele care l-au

preocupat pe artist pe parcursul
ultimilor ani.
Îndelung așteptată, secțiunea
„Brăila – o impresie satirică” a adus un
corpus de lucrări care reimaginează, în
stilul care l-a consacrat pe Florian
Doru Crihană, o serie de întâmplări,
evenimente istorice și legende urbane
înregistrate de memoria colectivă
locală.
Alina-Ruxandra MIRCEA
M i rc e a B a r z u c a d e s p re
Ziarului Neconvenţional România /
Material preluat de pe pagina Ziar
Neconvențional România.
Cu ocazia Nopții Muzeelor la
Brăila, la Muzeul Brăilei Carol I, s-a
vernisat o expoziție de pictură și
sculptură a grupului de artiști care, în
ultimii ani, au expus sub brandul
Ziarului Neconvenţional România.
Expoziția, de-o acuzată modernitate, a
trezit interesul publicului și, odată
panotată, i-a surprins chiar şi pe
autorii operelor prezentate, care au
descoperit în lucrările lor semnificații
noi.
Mircea Barzuca, personalitate
cunoscută și chiar controversată în
lumea artelor plastice bucureștene,
autorul panotării, a avut amabilitatea
să răspundă unor întrebări ale
redacției Ziarului, privind organizarea
expoziției deschise la Brăila, în sălile
fostului Hotel Francez din frumoasa
piaţă a Ceasului, devenit sediul
muzeului.
- Ai acceptat să panotezi
expoziția Ziarului Neconvențional, de
ce?
- Directorul muzeului brăilean,
distinsul academician Ionel Cândea, și
doamna Maria Stoica, custodele
galeriei de artă plastică, discutând cu
doamna Paula Ribariu despre
retrospectiva pe care artista, născută în
Brăila, urmează să o verniseze în
toamnă, au rugat-o să mobilizeze și
artiștii Grupului Ziar Neconvențional
România pentru o expoziție de grup,
ca manifestare dedicată Nopții
Muzeelor.
Așa fiind, grupul nostru, format
din Brîndușa Bontea, Irina Florescu,
familia Pelmuș, Alexandru Papuc,
Lucian Țăran și Paula Ribariu, s-a
deplasat la Brăila pentru a admira
orașul și pentru a participa la întâlnirea
cu publicul și ei m-au rugat să le
panotez lucrările.
Artiștii îmi sunt prieteni, iar
operele lor îmi erau foarte cunoscute.
Le știam bine de la București, le
văzusem în expoziţii dar și în ateliere.
Lucrând cu operele unui artist ori ale
unui grup, pentru o expoziție, la
început trăiești o emoție, nu știi dacă
ele vor putea viețui împreună, apoi
încet, încet găsești un sentiment, o
stare, descoperi acel ceva, acea idee
care le apropie, o stare pe care ţi-o
comunică una sau toate operele sau
numai un grup dintre ele. Viețuind
alături de ele și printre ele observi
faptul că ele se cheamă una pe alta ori
se resping cu violență și dacă nu le
cunoști bine nu te poți descurca. Este
important să cunoști artistul și, dacă
nu cer prea mult, întreaga lui operă. Mi
s-a întâmplat să descifrez misterul

Expoziţie eveniment: Paula Ribariu – Spaţiu spiritual: Brazda

operei unui artist cunoscându-i
întâmplător o lucrare pe care el o
ascundea privirilor, dar care vorbea
despre sensul unui demers complex și
îndelungat.
- Cunoaşterea materialului de panotat
era necesar, dar grupul cuprindea
unsprezece artiști foarte diferiți?
- Artiștii expozanți pornesc de la
realități pe care le văd, le simt, le
imaginează, le păstrează în sufletul și
inima lor și ceea ce pun în operă sunt
simboluri, fața luminoasă, elocventă a
trăirii lor. Cel ce studiază și eventual
panotează operele, cum s-a întâmplat
în cazul de faţă, trebuie să simtă, să
depisteze această simbolistică în
esență comună. Opere diferite, foarte
diferite, pot comunica între ele, dar și
cititorului, mesaje comune, apropiate.
De la realitate, atât de diferită,
cu atâtea forme, la artist, la capacitatea
acestuia de a o trăi, la opera finală și la
expunere este un drum, o operație
misterioasă, fascinantă, care nu poate
fi făcută de oricine. Trebuie iubire,
imaginație, perspicacitate.
Curatorul parcurge drumul de
la realitate la simbol ca și artistul și el
dictează suita operelor. Colegii noștri
care au expus la Brăila, unii maeștri cu
state de serviciu impresionante, alții
mai aproape de începuturi, sunt
personalități major îndreptățite să
comunice lumii mesajul lor și acesta,
cred eu, este motivul principal pentru
care expoziția a însemnat un moment
expozițional de excepție și nu modesta
contribuție a curatorului.

Spaţiu spiritual – Brazda este
cea de-a doua expoziţie personală a
Paulei Ribariu, în oraşul natal, prima,
Întruchipări şi Taine, fiind organizată
în anul 2001, în sălile Casei Embiricos,
atunci cu firma Casa Colecţiilor de
Artă. În 2011 şi 2017 Paula Ribariu a
mai fost prezentă, pe simezele galeriei
de artă a muzeului în expoziţiile
grupului de artişti ce expun sub
genericul „Ziar Neconvenţional
România”, al cărei mentor este.
Cu o operă recunoscută pentru
noutate şi autenticitate, cu o activitate
expoziţională constantă, apreciată,
deopotrivă, de specialişti, de
cunoscători ai domeniului, dar şi de
publicul care caută răspunsuri la
întrebările existenţiale ale omului,
iniţiatoarea unei forme de protest faţă
de deteriorarea valorilor, prin Ziar
Neconvenţional România, Paula
Ribariu este o voce distinctă în breasla
artiştilor. Miza artistei este de a
pătrunde înţelesul Lumii şi de a-l
exprima prin forme arhetipale,
înfăptuind, prin creaţia sa, ritualul
trecerii fiinţei prin momentele cruciale:
întrupare, suferinţă, moarte. Paula
Ribariu nu pictează sau nu numai
pictează, domnia sa construieşte spaţii
adăpostitoare, jalonate de stâlpii
durerii ce susţin cerurile întinse peste
făpturile căzute, ocrotite în zbaterea lor
de mumele solemne.
Expoziţiile Paulei Ribariu nu
sunt înşiruiri de tablouri, nici grupări
de obiecte independente dispuse în
spaţiu, ci complexe scenografii de
forme-receptacul care adună şi unifică
forme ale imaginarului. Fiinţa, contur
luminos, levitează în şi deasupra
întunericului, în căutarea locului
pentru întrupare, meditaţie, rugă,
regenerare sau adormire: om, templu,
brazdă, mormânt. Acesta poate fi unul
dintre sensurile „spaţiului spiritual –
brazda”, edificat de artistă la Muzeul
Brăilei „Carol I”, reconfigurare a
scenografiei expoziţiei organizată cu
doi ani în urmă la Muzeul Naţional al
Ţăranului Român din Bucureşti,
profesiune de credinţă declarată şi în
ziua celei de-a 79-a aniversări.
Lucrările Paulei Ribariu sunt
prezente în muzee din ţară şi din
Europa: Muzeul de Artă Modernă
Szczecin, Kupferstich-Kabinett,
Staatliche Kunstsammingen Dresden,
Ludwig Forum-Aachen. În anul 2000 i
s-a decernat premiul Hans Theo
Richter, al Academiei Saxone de Artă
din Dresda, iar în 2006, Premiul de
Excelenţă la Salonul Internaţional de
pictură de la Baia Mare.
Din anul 2004, Paula Ribariu
deţine Ordinul şi Medalia Meritul
Cultural în Grad de Comandor, conferit
de Preşedintele României.
Un argument în plus al aprecierii
de care se bucură Paula Ribariu este
apariţia albumului care îi este dedicat,
trilingv, cu valoare bibliofilă, tipărit la
Editura Klartext Verlagsges. Mbh,
Essen, cu sprijinul ICR, în anul 2013.
Vernisajul expoziției a avut loc
în 7 octombrie 2017, la sediul
Muzeului Brăilei „Carol I”.

M. S.
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PROBLEMATICA RESTAURĂRII UNOR PICTURI DE SECOL XIX
Procesul restaurării unei
lucrări de pictură este unul complex,
care presupune investigaţii iniţiale
(analiza directă a obiectului și analize
fizico-chimice și biologice) cu scopul
de a determina cauzele care au dus la
deteriorarea picturii și de a găsi
metodologia de restaurare, întregul
demers fiind unul de lungă durată.
În acest parcurs se ține seama
de tehnica originală a lucrării, care
poate reprezenta punctul de referință
al metodologiilor de restaurare ce vor
fi aplicate. În acest sens vom aminti de
suportul preferat al pictorilor din sec.
XIX, care era pânza de in cu un gren
fin, preparată până în marginea
exterioară. Pregătirea pânzelor
devine, în sec. XIX, o etapă realizată
industrial și de aceea mulți pictori ai
vremii cumpărau pânze gata
preparate. Pânzele din secolul XVIII
sau mai vechi erau țesute manual și
preparate în atelierul artiștilor (stratul
de grund era aplicat doar pe față, nu și
pe marginea pânzei ce urma a fi prinsă
de șasiu). Despre pânza de in se știa că
are niște calități extraordinare,
recunoscute încă din cele mai vechi
timpuri: rezistență la tracțiune,
durabilitate, elasticitate redusă,
omogenitate. Grundurile din sec.
XIX erau grunduri uleioase pentru că
aveau în compoziție pe lângă clei și
praf de cretă sau ipsos, materii albe (
oxid de zinc, bioxidul de titan sau
ceruza) și uleiul ca plastifiant.
În cazul picturilor de sec. XIX
găsim un strat de culoare brun aplicat
peste grund (tempera grasă) denumit
strat de imprimatura.
Ce trebuie menționat în
această scurtă introducere este faptul
ca majoritatea lucrărilor de sec. XIX
au suferit cel puțin o intervenție
(restaurare anterioară) de-a lungul
timpului, care a produs deja efecte
nedorite asupra lucrărilor.
În cele ce urmează vom
prezenta ce a însemnat restaurarea
unor lucrări de sec. XIX, ce aparțin
colecției Muzeului Brăilei „Carol I”.

„Portret de bărbat”- Anonim, ulei
pe pânză
Suportul lucrării prezenta o
stare de conservare precară. Pânza de
in era fixată pe un şasiu fără pene şi
pantă, îmbinat la 90º
(necorespunzător), șasiul fiind mult
mai mic decât câmpul lucrării, ceea ce
arăta faptul că acesta probabil a fost

schimbat.
Rezistenţa mecanică a
suportului era considerabil
modificată, ce a dus, în timp, la rărirea
ţesăturii, la rupturi, tăieturi (pânza
avea zone de ruptură de mici
dimensiuni). Peste aceste rupturi erau
aplicate petece de pânză cu un adeziv
(intervenție anterioară). Marginile
suportului erau fragilizate, rupte,
perforate de cuiele ruginite, oxidate
(toate cele patru margini).
Privind în lumină razantă, se
remarcau deformări grave și o
tensionare nesatisfăcătoare a
suportului. Depuneri acide, praf şi
depuneri aderente se găseau pe toată
suprafaţa versoului. Prezenţa prafului
în zona laturii inferioare, arăta poziţia
de depozitare a lucrării.
Stratul de preparaţie prezenta
fisuri profunde, până la suportul de
pânză (în zona superioară a capului
personajului, zona mâinii
personajului). Alte tipuri de degradare
ale stratului pictural întâlnite aici au
fost desprinderile (clivaje) de tip
evolutiv (mai ales în zonele din
proximitatea laturilor).
Pierderea stratului pictural în
întregime se observa pe mici porţiuni
(pe toată suprafaţa picturii, în
proximitatea laturilor şi pe marginile
lucrării). Parte din aceste lacune au
fost acoperite de repictări în urma
unor intervenţii ulterioare.
Pe toată suprafaţa picturii se
observau cracluri de bătrâneţe şi
cracluri premature cu o tramă
neregulată, ce parcurgeau întreg
stratul pictural până la suport.
Marcajul şasiului se citea pe
toate cele patru laturi, datorită
detensionării pânzei şi a şasiului
necorespunzător.
În câmpul picturii erau zone
de mici dimensiuni de lacune ale
peliculei de culoare (pe toată suprafaţa
picturii şi pe marginile lucrării).
Pe zone restrânse se remarcau
eroziuni ale peliculei de culoare până
la stratul de imprimatura.
Verniul era îmbătrânit şi
îngloba depunerile aderente, prezente
pe toată suprafaţa picturală.
În urma analizei preliminare
și a analizelor fizico-chimice, am
decis să dublez lucrarea pe un nou
suport de pânză de in, similar cu
suportul original, folosind ca adeziv
cleiul de pește. Metodologia de
restaurare a urmat un șir firesc de
operațiuni (asigurarea lucrării cu
hârtie japoneză, demontarea lucrării
de pe șasiu, tensionarea lucrării în
benzi de calc pentru corectarea
deformărilor suportului, îndepărtarea
completărilor de pânză de pe versoul
lucrării, curățarea versoului de praf,
depozite acide și depuneri aderente,
îndepărtarea selectivă a chiturilor
vechi și repictărilor, tensionarea
lucrării pentru dublare, pregătirea
pânzei de restaurare cu clei de pește,
pregătirea versoului lucrării cu clei de
pește, dublarea lucrării, îndepărtarea
repictărilor de pe suprafața picturii,
chituirea lacunelor, îndepărtarea
verniului îmbătrânit și a depunerilor
aderente de pe stratul pictural, fixarea

pe un nou șasiu profesional,
vernisarea și integrarea cromatică a
chituirilor și eroziunilor de culoare).

„Portret de femeie”- Anonim, ulei
pe pânză, a fost o lucrare unde am
întâlnit aceleași tipuri de degradări ca
și în cazul anterior prezentat: pânza de
in era fixată pe un şasiu fără pene,
necorespunzător, suportul foarte
oxidat și fragilizat (rărituri ale
țesăturii), marginile rupte, aproape
distruse, versoul lucrării cu depuneri
acide și aderente, stratul pictural cu
lacune de mari dimensiuni în partea
inferioară și desprinderi de tip
evolutiv pe toată suprafața picturii,
verni îmbătrânit ce îngloba depunerile
aderente. Bineînțeles că am optat
pentru dublare pe bază de clei de
pește, urmând aproape aceleași etape
ca în cazul „Portretului de bărbat”.
Starea de conservare a lucrării

ceara și colofoniu care dublaseră
lucrarea intraseră în structura pânzei și
nu mai permiteau o dublare clasică, pe
bază de clei de pește. Parcursul
operațiunilor de restaurare a fost
similar cu parcursul unei dublări
clasice, cu câteva diferențe: decaparea
adezivului vechi (ceara și colofoniu),
care a fost o operațiune destul de
anevoioasă (s-a realizat prin aplicarea
unei soluții de terebentină și prin
încălzirea concomitentă a suprafeței
suportului pe verso) și evident
dublarea cu adeziv sintetic Beva 371
(s-a aplicat un strat de Beva cât mai
egal, atât pe versoul originalului, cât și
pe pânza nouă de dublare, după care sau laminat cele două pânze la cald,
folosindu-se un fier de dublare).
Lucrarea „Portret de

femeie” - S. Stoenescu, ulei pe pânză
avea de asemenea un suport care își
pierduse rezistența mecanică, avea
zone de sfâșiere a suportului (pe
veșmânt), margini fragilizate, mici
lacune ale stratului pictural, zgârieri,
desprinderi de strat pictural, verni
îmbătrânit și depuneri aderente. Am
optat pentru o dublare a lucrării pe
bază de adeziv sintetic, întrucât în
urma testării suprafeței stratului
pictural s-a observat o sensibilitate a
acestuia la apă, așa că o dublare
clasică nu ar fi fost posibilă. Etapele
de restaurare au fost similare ca și în
cazul precedent.
O altă situație întâlnită la
lucrările de sec. XIX a fost cazul, mai
fericit, când suporturile lucrărilor nu
și-au modificat dramatic rezistența
mecanică și atunci, evident,
intervențiile de restaurare nu au
trebuit să fie atât de radicale. Pentru
exemplificare vom prezenta mai
multe lucrări restaurate.

„Portretul de bărbat” - Constantin
Lecca, ulei pe pânză, nu era foarte
bună; suportul prezenta deformări
vizibile datorită desprinderilor oarbe
ale pânzei de dublare (lucrarea a
suferit o restaurare în anii 50, când a
fost dublată, folosindu-se ca adeziv
ceara și colofoniu). Suportul de pânză
a fost tăiat pe toate cele patru margini,
micșorându-se astfel câmpul lucrării.
Stratul pictural prezenta numeroase
lacune, până la suport, acoperite de
chituri vechi și repictări (intervenții
anterioare). Verniul era îmbătrânit și
prezenta depuneri ancrasate.
Am decis dublarea acestei
lucrări cu un adeziv sintetic, pentru că
(continuare în pag. 25)
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pânza fusese prelungită cu o pânză
mai subțire decât originalul, fiind
atașată de original prin coasere și
repictarea grosieră a zonei de coasere
(intervenție anterioară incorectă),
marginile lucrării erau fragilizate, o
zona mică de sfâșiere a suportului
(zona inferioară), marcajul șasiului,
cracluri premature, iar pe direcția
acestora se observa o tendință de
desprindere (viciu de tehnică), lacune
și eroziuni de culoare de mici
dimensiuni, verni brunisat și depuneri
aderente, repictări în zona inferioară
pe veșmânt. Restaurarea lucrării a pus
ceva probleme în ce privește
consolidarea stratului pictural (s-a
folosit clei de pește 9% și verni de
consolidare 7%) și îndepărtarea
verniului îmbătrânit (s-a folosit un
amestec de 1/3 alcool etilic și 2 /3
esențe și o emulsie ceroasă de
curățare, asta pentru a mări timpul de
acțiune a amestecului de solvenți pe
suprafața picturii).

„Portret de femeie”- Frankeurber
I., ulei pe pânză, care prezenta
numeroase zone de sfâșiere a
suportului pe toată suprafața picturii,
deformări, margini fragilizate, lacune
ale stratului pictural, zgârieri, verni
îmbătrânit. Restaurarea lucrării a
presupus o serie întreaga de
operațiuni: asigurarea zonelor de
sfâșiere cu hârtie japoneză, scoaterea
de pe șasiu a lucrării, desprăfuire,
corectarea deformărilor în zonele cu
rupturi ale suportului, tensionarea
lucrării în benzi de calc, curățarea
versoului suportului de depuneri,
consolidarea marginilor lucrării
(aplicarea unor margini de pânză nouă
de restaurare, folosindu-se ca adeziv
Beva 371 -10%), consolidarea
rupturilor cu petece de pânză nouă de
restaurare folosindu-se tot Beva 371,
consolidarea stratului pictural cu o
soluție de clei de pește 9%, chituirea
lacunelor stratului pictural,
îndepărtarea verniului vechi și a
depunerilor aderente, montarea
lucrării pe un nou șasiu, vernisarea și
integrarea cromatică a lacunelor
chituite și eroziunilor de culoare.

„Portretul Elisabetei Știrbei”Carol Popp de Szathmary, ulei pe
pânză, prezenta deformări ale pânzei,
marcajul șasiului, cracluri de
bătrânețe și cracluri premature
(veșmânt), eroziuni de culoare, mici
lacune ale stratului pictural, verni
brunisat și depuneri aderente.

„Bătrân”- Henția Sava, ulei pe
pânză prezenta deformări ale
suportului, marcajul șasiului, șasiu
necorespunzător, mici lacune ale
stratului pictural, verni brunisat și
depuneri ancrasate. Restaurarea nu a
pus probleme deosebite și a urmat
același demers ca și în situațiile
anterior prezentate.

*
Restaurarea unui obiect
devine, fără discuție, un act unic (chiar
dacă există, aparent, asemănări între
diferitele cazuri) dictat de însăși
unicitatea operei de artă.
„Portret de femeie”- Anonim, ulei
pe pânză și „Portret de bărbat” –
Anonim, ulei pe pânză , prezentau
deformări ale suportului, marcajul
șasiului și marcajul ramei (fereastra
ramelor era ovală), mici lacune ale
stratului pictural, tramă neregulată de
cracluri ale stratului pictural și
tendința de desprindere pe direcția
craclurilor, verni îmbătrânit și
depuneri aderente. Probleme mai
deosebite a pus consolidarea stratului
pictural (s-a folosit verni de
consolidare 7% dammar și o soluție de
clei de pește 9%).

Starea de conservare a
lucrărilor înainte de restaurare

„Portret de domnitor” (1877) - G.
Demetrescu Mirea, ulei pe pânză, o
lucrare de mari dimensiuni cu o pânză
cu un gren foarte mare,o pânză rigidă,
lucrată destul de împăstat. Suportul
era deformat, datorită șasiul
necorespunzător, în partea superioară

Emanuela Laura ENACHE
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EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2017
În anul 2017 la Secţia de Ştiinţe ale Naturii au fost realizate șase expoziţii temporare, cuprinzând o tematică variată, atât din lumea plantelor, cât şi a animalelor.
Echipa de realizare a acestor expoziţii temporare a fost formată din Buzea Elena (referent ştiinţific), Lalu Cristian (conservator) şi Onea Nicolae (şef secţie).
1. CARNIVORELE ROMÂNIEI
Fotoexpoziția „Carnivorele României” a fost
organizată în perioada ianuarie-martie 2017. Expoziția
a prezentat publicului, sub forma unor planșe color,
vertebratele carnivore din România. Carnivorele sunt
vietăți care deși fac parte din clase diferite, au cel puțin
un lucru în comun, și anume, regimul alimentar.
Această categorie de viețuitoare cuprinde o mare
bogăție de forme, dimensiuni și culori. Unele sunt
terestre, altele acvatice, unele sunt arboricole și
colindă văzduhul, altele mișună prin frunzarul
pădurilor, unele își construiesc adăposturi la suprafața
pământului, altele fac vizuini în pământ. Carnivorele
vertebrate consumă animale vii. O primă clasificare
împarte această grupă de animale în insectivore
(ariciul, cârtița) și carnivore (lupul, vulpea, jderul). În
cazul celei de-a doua grupe, definirea de „carnivore” nu este prea categorică, deoarece
unele animale sunt „omnivore” (viezurele, dihorul) chiar dominant vegetariene (ursul).
Fiind considerate multă vreme dăunătoare, multe specii de carnivore mari și păsări de
pradă au fost persecutate atât direct (împușcare, distrugerea cuiburilor), cât și indirect
(otrăvile folosite împotriva lupilor și corvidelor, distrugerea habitatelor etc.). Din
această cauză, au dispărut din România câteva specii de vultur, precum zăganul și
vulturul negru, și au fost periclitate multe altele.
2. DANSUL NUPȚIAL LA PĂSĂRI
În perioada martie-mai a fost organizată fotoexpoziția
„Dansul nupțial la păsări”. Dintre toate grupele
zoologice, păsările prezintă cele mai elaborate și mai
spectaculoase ritualuri manifestate în perioada
nupțială. În marea lume a păsărilor, obiceiurile legate
de împerechere sunt foarte diferite de la specie la
specie. La multe forme migratoare împerecherea
începe încă din cartierele de iernat sau în drum spre
locul de cuibărire, iar la altele – după ce au ajuns în
teritoriul de cuibărit și după ce masculul a ocupat
arealul în care își va instala cuibul. Parada nupțială,
care se caracterizează de obicei prin dansuri, atitudini
curioase, unele mișcări, urmăriri, se complică uneori
foarte mult. Acestor ritualuri de curtare, păsările (în
special masculii), adaugă și un colorit mai strident al
penajului, o înfățișare mai spectaculoasă și mai ales,
un repertoriu vocal deosebit. Aceste manifestări, care au ca scop formarea perechii și
întreținerea ei, se repetă înainte de fiecare împerechere la speciile care depun anual mai
multe ponte, iar la speciile care au o singură pontă, ele pot avea loc și în afara epocii de
cuibărit. Ritualurile manifestate de către păsări în perioada de împerechere sunt
spectacole ale naturii captivante, pline de simboluri și însemnătate, fără de care
supraviețuirea speciei ar fi periclitată.
3. VIAȚA ÎN SAVANĂ
Fotoexpoziția „Viața în savană” a fost deschisă
pentru publicul vizitator în perioada mai-iulie. Fiind
situate în zona subecuatorială, savanele sunt
caracterizate prin precipitații suficiente pentru
menținerea vegetației ierboase și arbustive, însă
insuficiente pentru dezvoltarea pădurilor. Viața în
savană se desfășoară în strânsă legătură cu cele două
anotimpuri, cel ploios (vara) și cel secetos (iarna),
ritmul sezonier de dezvoltare al acestui biom fiind
legat de periodicitatea căderii precipitațiilor. Ținutul
ierburilor înalte din savană corespunde întru totul
condițiilor ecologice solicitate de marile ierbivore,
cum ar fi: elefanți, girafe, antilope, zebre, bivoli,
hipopotami, rinoceri (Africa) și canguri (Australia).
Savanele adăpostesc, de asemenea, carnivore mari
precum leul, tigrul, pantera, leopardul, ghepardul,
hiena sau reptile mari, cum ar fi crocodilul și pitonul. Savana este și domeniul păsărilor
alergătoare mari, reprezentate prin struț (Africa), emu (Australia), nandu (America de
Sud) și casuarul (Noua Guinee). Aspectul general al savanei se schimbă odată cu
anotimpurile. Pe măsura reducerii ploilor, vegetaţia se împuținează, iar savana capătă
culori galben-arămii. E momentul ca animalele să pornească în migrația anuală, căutând
pășuni mai îmbelșugate. Odată cu venirea ploilor, brusc încep să crească şi ierburile
suculente iar arbuștii înverzesc, schimbând total priveliștea savanei. Treptat, se reîntorc
din migrație animalele ierbivore, și viața își continuă cursul. Savanele ocupă suprafețe
întinse în Africa (aproximativ 40%), America de Sud, Australia și sud-estul Asiei.
4. PĂSĂRI MIGRATOARE DIN ROMÂNIA
În perioada iulie-septembrie 2017 a fost organizată fotoexpoziția „Păsări migratoare
din România”. Anual, pe teritoriul țării noastre vin și pleacă un număr mare de specii de
păsări migratoare, fie că sunt specii cuibăritoare sau doar specii de pasaj. Din cele
aproximativ 385 de specii de păsări ce trăiesc în România, 350 de specii sunt păsări
migratoare, iar dintre acestea, aproximativ 50% sunt specii acvatice. În cadrul expoziției
au fost prezentate un număr de 45 de specii de păsări migratoare acvatice întâlnite pe
teritoriul țării noastre. În țara noastră sunt atât păsări migratoare oaspeți de vară, care
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pleacă toamna în țările calde și revin primăvara, cât și
oaspeți de iarnă, specii care petrec iarna la noi și se
întorc apoi primăvara în nordul Europei. După aceste
considerente, putem spune că migrația păsărilor din
România se petrece în două perioade distincte ale
anului: primăvara și toamna. Migrația de primăvară
este una rapidă, deoarece păsările sunt împinse de
instinctul de reproducere, spre deosebire de migrația
de toamnă, în care păsările nu se grăbesc, deoarece
caută locuri în care să se hrănească pentru a putea
zbura, împreună cu puii, pe distanțe mari. Există şi
păsări migratoare, care, în drumul lor către țările calde,
poposesc în România (în Delta Dunării) doar pentru a
se odihni şi pentru a se hrăni. Acestea sunt speciile de
pasaj. De asemenea, sunt păsări migratoare care nu
părăsesc țara noastră decât atunci când iernile sunt
foarte grele. Multe dintre păsările de apă pleacă doar
atunci când luciul apelor îngheață și hrănirea devine imposibilă. Acestea sunt speciile
parțial migratoare. Migrația păsărilor este un miracol al naturii. Este un fenomen ciclic,
întâlnit la sute de specii din întreaga lume, ce se bazează atât pe instinct cât și pe evoluția
schimbărilor climatice.
5. FLORA DIN PAJIȘTILE MONTANE
Fotoexpoziţia „Flora din pajiștile montane” a fost
organizată în perioada septembrie-noiembrie 2017.
Fotoexpoziția a prezentat o categorie aparte din flora
ţării noastre, și anume, flora montană şi alpină
specifică Munţilor Carpaţi. Dintre toate frumusețile
naturale ale țării noastre, munții oferă cele mai
grandioase și variate priveliști. Gingaşe, delicate,
împodobite în culori vii, aceste flori împestriţează ca
un mozaic multicolor munţii noştri de primăvara
timpuriu până toamna târziu, începând cu pădurile de
la poale și până la crestele cele mai înalte. Pe cât de
gingaşe şi încântătoare sunt plantele montane și alpine,
pe atât de grea este însă viaţa lor în cadrul
ecosistemului montan. Pentru a se menţine, dezvolta şi
înmulţi, aceste plante trebuie să se adapteze cât mai
bine condiţiilor vitrege de viaţă întâmpinate acolo sus, pe crestele munţilor. Înfăţişarea şi
caracterele speciale ale acestora ne dau cele mai grăitoare pilde de adaptare ale
organismelor la condiţiile mediului în care se dezvoltă şi se perpetuează. De aceea, o
atenţie deosebită ar trebui să acordăm mai ales acelor flori rare din categoria speciilor
vulnerabile, dar și celor care, datorită frumuseţii, parfumului lor sau calităţilor
terapeutice, au fost culese fără discernământ şi, în mare măsură, distruse, de către cei
care n-au înțeles că florile nu trebuiesc adunate decât ... în fotografie. Aceste podoabe ale
muntelui au stârnit adesea admiraţia drumeţilor de munte şi au născut totodată dorinţa de
a le cunoaşte, de a le ocroti. Trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi avem puterea
de a limita impactul negativ direct sau indirect pe care fiecare activitate îl poate genera
asupra mediului.
6. LUPTA PENTRU EXISTENȚĂ ÎN LUMEA VIE
Începând cu luna noiembrie 2017 și până în ianuarie
2018 va fi prezentată publicului vizitator fotoexpoziția
„Lupta pentru existență în lumea vie”. Dintotdeauna
în natură a existat o concurenţă vitală, aşa-numita
competiţie între indivizii aceleiaşi specii, care stă la
baza selecţiei naturale. Dar această luptă de
supravieţuire, dusă pentru teritoriu, pentru femele,
pentru hrană, reprezintă doar o latură a proceselor
dinamice din sânul naturii. Alături de aceasta, există şi
latura opusă, colaborarea între specii, întrajutorarea
între indivizii aceleiaşi specii - și nu numai -, la fel de
puternice, la fel de eficiente şi utile pentru
supravieţuire şi perfecţionare. Condițiile naturale de
pe Pământ sunt variate, dar nu întotdeauna optime
pentru viață. Însă ființele vii se adaptează excelent la
toate: la frig și arșiță, la secetă și inundații; ele nu
populează numai suprafața pământului, ci și aerul, apa și solul. Până și în apa fierbinte, în
izvoarele termale, în ghețarii „veșnici” de pe culmile munților ori în peșteri, savanții mai
descoperă și astăzi, destul de multe ființe vii dintre cele mai variate. Unele specii dispar,
altele se înmulțesc peste măsură și altele se formează prin adaptare. Chiar în absența
unor modificări globale ale mediului, pentru o specie condițiile „obișnuite” de viață sunt
suficient de schimbătoare ca să aibă drept consecință o reînnoire constantă. De exemplu,
există o adevărată „cursă a înarmărilor” între prădători și pradă. Primii își îmbunătățesc
mereu echipamentul senzorial, viteza, strategiile, eventual veninurile etc. În același timp
și prada se adaptează la aceste progrese și își perfecționează camuflajul, tehnicile de
fugă, propriile aptitudini de detectare a pericolului, de sintetizare a antidoturilor etc.
Totalitatea acestor procese de adaptare a viețuitoarelor la provocările mediului ambiant
reprezintă de fapt o evoluție a speciilor. Evoluția lumii vii este un proces complex, în
continuă dezvoltare, de o importanță vitală atât pentru ființa umană, cât și pentru
viețuitoare în general.
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SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE
Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi
analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice,
frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini)
precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza
feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a
reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei,
obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public
etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail,
Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din august
2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară. A fost
finalizat şi un al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi, conceput respectând
criteriile din Barometrul de Consum Cultural (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi
a fost diseminat, la finele anului 2017, în toate instituţiile de învăţământ din Brăila şi din judeţ
(Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura Istros şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice). Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei
„Carol I” la aceste categorii de public ţintă, întocmirea şi updatarea unor baze de date, adaptarea
ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile
segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali,
durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe websiteuri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook,
număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul
Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. Au fost, de asemenea, realizate
un plan pentru promovare mai eficientă a Editurii „Istros”, o analiză SWOT detaliată şi o listă cu
măsuri pentru dezvoltarea activităţii de relaţii publice (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi
comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii specializate;
invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook
(Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate
şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii
Naţionale a României, conform legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii
Publice). Listele de protocol şi listele de e-mailuri au fost permanent actualizate şi dezvoltate.
(Diana Coşarcă, muzeograf;Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale
(sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) organizate şi găzduite la sediul Muzeului
Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul
Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice,
Geanina Vîlcu, referent – Serviciul „Editura Istros”) şi în alte locaţii. Au fost, de asemenea,
filmate 17 dezbateri cu specialişti ai Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru Emisiunea „Pasionat de
viaţă" - realizator Lucian Ţilea - la TV Galaţi (Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul
Relaţii Publice).
Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa
scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost
conservate în format digital, prelucrate (şi parţial ordonate) apariţiile la TV ale specialiştilor,
fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice; Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe
contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi
pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost redimensionate pentru website 3578 de
fotografii, au fost formatate şi postate 201 texte şi 1954 de fotografii la secţiunile curente
„Evenimente”, „Colecţie de afişe”, „Galerie foto”, Editura „Istros” (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice) şi alte 1624 de fotografii postate la secţiunile: „Colecţie de afişe”,
„Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice). Toate secţiunile au fost
actualizate şi dezvoltate cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor
respective. La finele anului 2017, a fost realizat, în colaborare cu firma Open Web Design, un
website design responsive, pentru care au fost corectate 137 texte (în română, engleză,
franceză), au fost concepute 13 texte, au fost selectate şi ordonate pe secţiuni 3964 fotografii, 21
pdf, 14 ppt, 4 video. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei,
patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii
de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii
de finanţare, management de proiect, pentru: editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului
Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română, engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii,
prezentări la vernisaje, ghidaje tematice în expoziţii şi în Centrul Istoric, prezentări pentru
programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (concepere
texte, prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi video, traduceri), pentru interviuri şi
dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale. (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
A fost studiat apelul la proiectul „Arta danubiană”, pentru conservarea şi revitalizarea
patrimoniului cultural al artei danubiene, iniţiat de Institutul Român / Biblioteca Română din
Freiburg, analizată oportunitatea participării, în calitate de partener, la proiect şi a fost realizată
o listă de propuneri de activităţi. Au fost promovate, de asemenea, şi anul acesta, rezultatele
celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de Administraţia Fondului Cultural
Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România - derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de
alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului
Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, completarea
fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora,
inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I”
(Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul
Relaţii Publice), înregistrarea fondului de carte nou intrat în biblioteca Muzeului Brăilei „Carol
I”, descrierea bibliografică a periodicelor din bibliotecă, asigurarea evidenţei fondului de carte
în sistem electronic, conform normelor de biblioteconomie, aşezarea cronologică şi îndosariere
documente de arhivă, salvări baze de date virtuale, tehnoredactare şi scanare diferite documente
(Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice), întocmirea rapoartelor de activitate ale
Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de activitate primite de la toţi şefii de
secţii şi servicii), alte statistici şi rapoarte (1198 pagini), concepere articol, tehnoredactare şi
DTP pentru paginile „Relaţii publice” din Ziarul „Brăila 649” (4 pagini), încheiere parteneriate
cu alte organizaţii, gestionare baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte activităţi cu
caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial, fişe de post, analiză ROF şi propuneri de modificare,
analiză planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare

referate de necesitate pentru anii 2017 şi 2018, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte
pentru dotări, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice).
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de activităţi de marketing şi promovarea Editurii
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile naţionale
de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de înscriere, documente de
eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte,
amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de
impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere,
filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta,
Editura „Istros” a participat la: Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus” Cluj-Napoca, ediţia
nr. 18 (prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul
Muzeului Brăilei „Carol I”; Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: incinta pavilionului expoziţional din Piaţa Unirii,
Cluj Napoca (5 - 9 aprilie 2017); Târgul de Carte Librex Iaşi (prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române, manager; conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director
adjunct; lector univ. dr. Valentin Popa, muzeograf - Secţia Memoriale; Diana Coşarcă,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul
desfăşurării: Palas Mall Iaşi (10 - 14 mai 2017); Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri",
Galaţi, ediţia a IX-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros"; Geta Şerbănescu,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul
desfăşurării: Aleea
Domnească, Galaţi (1418 iunie 2017); Târgul
GAUDEAMUS Litoral,
Mamaia, ediţia a IX-a
(Cornel Smeu,
muzeograf - Serviciul
Editura „Istros"; Geta
Şerbănescu, muzeograf Serviciul Relaţii Publice;
Liliana Şerban,
muzeograf - Secţia
Memoriale). Locul
desfăşurării: Piaţeta
Perla, Mamaia (12–16
august 2017); Târgul
I n t e r n a ţ i o n a l
GAUDEAMUS - Carte de
învăţătură 2017, ediţia
nr. 24 (Geta Şerbănescu,
muzeograf; Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator).
Locul desfăşurării: Pavilionul Central ROMEXPO, Bucureşti (22 – 26 noiembrie 2017).
Permanent, au fost realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului
Brăilei „Carol I”; corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a
cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi
înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume de carte
reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea referatelor pentru
ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă şi pentru drepturi de autor; întocmirea
documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi
internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a
României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri;
conservarea fondului de carte existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea
fondului de carte; întocmire situaţie vânzări; inventarierea fondului de carte din depozitul
Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analiza situaţiei
Depozitului legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări
apărute; distribuire Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a
României; transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri
epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii
Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie
vânzări şi stabilire măsuri pentru promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” (Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice).

Camelia HRISTIAN

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI
„CAROL I”, ÎN 2017
Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea
infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului
multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de
parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea
vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în
străinătate.
În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a fost
reamenajat şi dotat cu mobilier şi alte echipamente (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti,
restaurator; Viorel Tătaru, muncitor – Serviciul Relaţii
Publice; Cornel Smeu, muzeograf – Serviciul Editura
„Istros”) necesare pentru organizare evenimente şi activităţi
cu public. Periodic s-au realizat activităţi de ordonare a
spaţiului, întreţinere microclimat, inventariere obiecte aflate în custodie şi cărţi, întocmire liste,
referate, documente de primire – predare obiecte, evidenţă programări vizite şi vizitatori,
scanări de documente, fotografiere obiecte etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
Alina Pospai, bibliotecar; Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice, Geanina
Vîlcu, referent – Serviciul Editura „Istros”). Biblioteca Centrului Diversităţii Culturale s-a
îmbogăţit, prin achiziţie de cărţi, materiale educaţionale şi publicaţii despre minorităţi şi pentru
copii şi tineri, precum şi o donaţie de carte de la Editura „Omonia” Bucureşti. (Camelia Hristian
- şef Serviciul Relaţii Publice).
Şi în anul 2017, s-a continuat activitatea de
documentare despre minorităţile etnice din Brăila, în
biblioteci şi în special în arhive de familie (conspecte,
fotografiere, filmare), precum şi ordonarea bazelor de date
gestionate de Centrul Diversităţii Culturale. A fost realizat şi
un interviu video cu doamna Valeria Ursan, despre armenii
din Brăila (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
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Gabriel Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice, 26 aprilie 2017). S-a continuat,
de asemenea, corespondenţa cu diferite persoane, organizaţii ale minorităţilor etnice,
colecţionari, artişti plastici, personalităţi ale comunităţilor etnice din România, ţările de
origine şi diaspora. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice)
Toate evenimentele culturale organizate de Centrul Diversităţii Culturale au fost
promovate prin afiş, invitaţie, pliant de expoziţie, comunicat, prezentare la eveniment
(Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Despre
„Ziua Culturii Elene” s-au înregistrat şi o apariţie în limba
greacă pe KOZAN.GR (29 martie 2017), precum şi un
interviu video - cu Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice - despre grecii din Brăila şi expoziţia deschisă la
Centrul Diversităţii Culturale, în emisiunea „Europolis” –
realizator Daniela Teodora Boboş - la TVR 1. (23 iunie
2017)
Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat, anul
acesta, de grupuri de elevi, de familii de brăileni români sau
de altă etnie, de greci repatriaţi sau din diaspora, de turişti,
dar şi de diferite delegaţii - pentru care a fost asigurat ghidaj
în limba engleză, la Centrul Diversităţii Culturale şi în
Centrul Istoric: grup de la Asociaţia Culturală
„Vathilakkos”, Kozani, Grecia (24 şi 25 martie 2017); grup
de la Asociaţia Culturală „Nostos” şi profesori de la Şcoala
Greacă din Bucureşti (23 septembrie 2017); grup din insula
Lefkada, Grecia (20 octombrie 2017). (Camelia Hristian,
Serviciul Relaţii Publice)
S-a continuat derularea, la Centrul Diversităţii Culturale,
a două programe, cu caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila, muzică
şi cărţi” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări,
fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare,
jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat
publicului larg şi 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 cărţi şi periodice 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 şi pentru
copii şi tineri, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale. Ambele
programe culturale sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în
limita celor 50 de locuri. La Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică
şi cărţi” se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial,
precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic
etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice).
S-a început şi derularea proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”, organizat
în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Brăila. (Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice; înv. itinerant Mihaela-Dana Căpăţînă, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped Valerica
Radianov, C.J.R.A.E. Brăila).

Camelia HRISTIAN
EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2017
În anul 2017, Centrul Diversităţii Culturale a organizat, alături de alte organizaţii
partenere: 2 ateliere şi 8 expoziţii temporare, vernisate în cadrul unor evenimente culturale
- care au inclus, în unele cazuri şi conferinţe, prezentări, recitaluri:
•
Expoziţia temporară „Unde eşti, copilărie...?”. Jucării din colecţiile Asociaţiei
Muzeul Jucăriilor Bucureşti şi fotoexpoziţie. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie, împreună
cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Concepere şi
tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş, invitaţie, comunicat,
ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.
Amenajare: colecţionarii ing. Cristian Dumitru şi Mihail
Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor); Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar –
Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator;
Alexandru Roşca, administrator. La vernisaj, au prezentat:
prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al
Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian Dumitru, colecţionar,
Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (6 decembrie 2016 – 20 martie 2017)
•
„Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Greciei (25 martie
1821) şi vernisajul expoziţiei temporare Artă plastică semnată Jana Andreescu, Gabriela
Georgescu, Marilena Ioanid, Elena Salomeea Kaloxilos, Dennis Teodorescu, Marius
Teodorescu │„Amintiri...”, obiecte din colecţiile unor familii membre ale Comunităţii Elene
Brăila │ Cărţi şi publicaţii educaţionale (în română şi greacă) din bibliotecile Centrului
Diversităţii Culturale şi Comunităţii Elene Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Concepere şi tehnoredactare afişe
bilingve, invitaţii bilingve, comunicat, pliant, ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice. Traducere: Haralambie Caravia. Selecţie obiecte de la familii: Veronica Macri,
Comunitatea Elenă Brăila. Amenajare: artiştii plastici; Ghena Pricop, şef Secţia Istorie;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru,
muncitor; Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Tehnoredactare etichete,
etichetare: Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; Adrian Mavrochefalos, preşedintele Comunităţii Elene Brăila; Haralambie
Caravia, Comunitatea Elenă Brăila; Stelios Eleftheriadis, preşedintele Consiliului Local şi
Makis Chatzisavvidou, preşedintele Ansamblului Asociaţiei Culturale Vathilakkos, Kozani
(Grecia); Vizionare film documentar „Kozani (Grecia)”; Dansuri tradiţionale, cu
Ansamblurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila, conduse de Marius
Papadopol; Recital instrumental (bouzouki) şi dansuri tradiţionale, cu Ansamblul Asociaţiei
Culturale Vathilakkos, Kozani (Grecia); La vernisaj, au prezentat: Gheorghe Andreescu,
muzeograf, artist plastic şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei
Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”. La eveniment, alături de oficialităţi din

Grecia, au participat şi: Viorel Marian Dragomir,
primarul Municipiului Br ă ila; Doini ţ a Ciocan,
viceprimar; Aurelian Ţiripa, subprefect; Nicu Niţă,
deputat. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (25 martie – mai 2017)
• „Tradiţii şi obiceiuri greceşti”: Atelier Lumânări
pentru Noaptea de Înviere │ Poveşti „Lăzărel,
Duminica Floriilor, Sfintele Paşti”. Organizatori:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii
Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Realizare afiş
bilingv, invitaţie, comunicat, prezentare: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. În Ajun de Florii,
copii şi tineri, părinţi şi bunici, de origine română şi
greac ă au îm p odobit Πασχαλινές Λαμπάδες lumânărici pentru Noaptea de Înviere (obicei grecesc),
coordonaţi de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, artist
plastic (Comunitatea Elenă Brăila) şi au ascultat poveşti
despre Grecia, grecii din Brăila (pornind de la elemente
din picturile şi obiectele din expoziţie), tradiţii şi
obiceiuri, spuse de Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice. „Călătoria prin calendar" a început de la
obiceiul oului legat cu sfoară din ultima zi de Carnaval
şi păpuşa Kira Sarakosti; după 7 săptămâni de post, cu
coşurile pline de flori am colindat pentru Sfântul Lazăr
şi am admirat cruciuliţele din frunze de palmier din
bisericile Greciei, din Ziua Intrării Domnului în
Ierusalim; au urmat tradiţii şi obiceiuri din Joia Mare
(despre Tsoureki, ouă roşii şi batiste roşii agăţate pe la
porţi), din Vinerea Mare (despre procesiunea Epitafului
pe străzi şi pe mare) şi din seara Învierii (despre
„lampades” şi Lumina Sfântă). Poveştile au fost
condimentate cu obiceiuri deosebite, precum „Arderea
lui Iuda”, în insula Hydra, „Războiul Rachetelor” din
Noaptea de Înviere, în insula Chios şi „Aruncatul
ulcioarelor” din balcoane, în prima zi de Paşti, în insula
Corfu. Copiii au admirat şi 3 costume tradiţionale –
două din colecţia Comunităţii Elene Brăila (din zonele
Levadia şi insula Creta), purtate de Camelia Hristian şef
Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar –
Serviciul Relaţii Publice şi al treilea din colecţia
personală a prof. Elena Salomeea Kaloxilos. Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (8 aprilie – mai 2017)
• „Noaptea Muzeelor”. Expoziţie temporară: Cărţi şi
periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume
de artă, cărţi, periodice ale minorităţilor etnice din
România şi publicaţii pentru copii şi tineri, din
mediateca Centrului Diversit ăţ ii Culturale │
Πασχαλινές Λαμπάδες - lumânărici pentru Noaptea de
Înviere (obicei grecesc), realizate in cadrul atelierului
coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos;
Programul cultural „Muzică şi cărţi” – audiţie de
muzică baroc│ clasică│ mozaic etnic (tambur,
harmoşcă, klezmer, duduk, gaida)│ jazz│ tangouri de
altădată – din colecţia de „bijuterii muzicale” a
Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor
muzicale, au fost răsfoite cărţi şi periodice │ Vizionare
film publicitar „Unde eşti copilărie.... Jucării de
altădată, din colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor
Bucureşti”, realizat de Viorel Stoian, muzeograf –
Secţia Istorie │ „Prezentare de proiecte finanţate ale
Muzeului Brăilei «Carol I» şi proiecte culturale şi
educaţionale ale Centrului Diversităţii Culturale” │
Recital instrumental (bouzouki), susţinut de Andrei
Mogoş, membru al Comunităţii Elene Brăila│
Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de
Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila
(preşedinte: Adrian Mavrochefalos), coordonat de
Marius Papadopol│Spectacol susţinut de Ansamblurile
„Tihii Dunai” şi „Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: Fedosia Jipa
Rubanov), coordonate de Maria Milea, Ana Oprea, Irina
Gheorghe şi Adrian Oprea. Vizitatorii au putut admira şi
două costume tradiţionale, din colecţia Comunităţii
Elene Brăila (din zonele Levadia şi insula Creta),
purtate de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice. Concepere şi tehnoredactare program,
afiş, invitaţie, comunicat, prezentare *.ppt (155 pagini):
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.
Amenajare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
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Publice; Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu,
muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi
sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 mai 2017)
•
„Ziua Alfabetului, Educaţiei şi Culturii Bulgare”
şi vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale
bulgăreşti", desene semnate de prof. Anastasia Andriev –
Radulov │ Pictură, sculptură şi icoane, semnate de artistul
plastic Radu Pencea │ „Amintiri...”, obiecte din colecţiile
unor familii membre ale Asociaţiei „Hristo Botev" a
Bulgarilor din Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol
I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo
Botev" a Bulgarilor din Brăila. Concepere şi tehnoredactare
afiş bilingv, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere: prof. Maria
Gancev. Amenajare: Ghena Pricop, şef Secţia Istorie; Sorin
Filoti, restaurator; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Geta Şerbănescu, muzeograf; Alina Pospai,
bibliotecar; Viorel Tătaru, muncitor - Serviciul Relaţii
Publice; Alexandru Ro ş ca, administrator; Vasilic ă
Vernescu, conservator. Tehnoredactare etichete, etichetare:
Alina Pospai, bibliotecar si Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice. Program: Prezentări susţinute de
prof. Anastasia Andriev - Radulov, vicepreşedintele
Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Despre
fraţii Chiril şi Metodiu” şi prof. Maria Gancev, preşedintele
Asociaţiei „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila: „Ce ştim
despre familia bulgarilor Simu din Brăila? Despre Anastase
Simu şi nu numai...”│ Recital de muzică bulgărească,
susţinut de Grupul vocal „BORIANCA" al Asociaţiei
„Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof.
Anastasia Andriev - Radulov şi dansuri populare, cu
Formaţia „Dunărenii” din Chiscani, coordonată de înv.
Georgeta Boboc. La vernisaj, au prezentat: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi prof. Anastasia
Andriev – Radulov, vicepreşedintele Asociaţiei „Hristo
Botev" a Bulgarilor din Brăila. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (27 mai – iulie 2017)
•
„Ziua Culturii Ruşilor Lipoveni” şi vernisajul
expoziţiei temporare Artă plastică semnată de Paul Petrov,
Ana Sisoi, Cristian Urse │ Obiecte din colecţiile
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila │Cărţi şi periodice din
bibliotecile Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila şi
Centrului Diversităţii Culturale al Muzeului Brăilei „Carol
I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale, Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila
şi Fundaţia „Obscina” Brăila. Concepere şi tehnoredactare
afiş, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice. Amenajare: Fedosia Jipa
Rubanov, preşedinte; Paul Petrov; Ana Oprea; Irina Olguţa
Gheorghe (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); Sorin
Filoti, restaurator; Vasilică Vernescu, conservator; Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Geanina Vîlcu,
referent – Serviciul Editura „Istros”. Tehnoredactare
etichete: Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii
Publice. Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul
Editura „Istros”, Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul
Relaţii Publice. La vernisaj, prezentări şi alocuţiuni: Viorel
Marian Dragomir, primarul Municipiului Brăila; prof. univ.
dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei
Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; prof.
Fedosia Jipa Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor
Lipoveni Brăila; reprezentanţii delegaţiilor de la Cahul,
Slava Cercheză şi Tulcea; Paul Petrov, artist plastic; Maria
Milea, coordonatorul Ansamblului de dansuri „Tihii Dunai”
al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Ana Oprea,
purtătorul de cuvânt al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La
eveniment au participat şi: Alexandru Jantea Crican,
viceprimar al Municipiului Brăila, oficialităţi şi invitaţi de
la Cahul, Slava Cercheză şi Tulcea, oaspeţii Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila la „Zilele Brăilei". Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii
Culturale (13 august - 25 septembrie 2017)
•
Vernisajul expoziţiei itinerante „Perpetuum
Ţăndărică”. Organizatori: Primăria Capitalei, Teatrul de
Animaţie Ţăndărică din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul
Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia
Etnografie. Proiectul Expoziţie Interactivă / Muzeul
Itinerant „Perpetuum Ţandărică” constă într-o prezentare
artistică a patrimoniului Teatrului de Animaţie Ţăndărică
din Bucureşti. Păpuşile - marionete cu fire scurte/lungi, tijă

în cap, bi-ba-bo, wayang, păpuşi mânuite direct (pe o
masă), personaje aplicate pe corp (păpuşi compuse cu
corpul), atent alese dintr-o istorie de peste 70 de ani a
teatrului - marchează principalele repere în evoluţia
teatrului de animaţie din România, rememorând atât
artiştii cât şi personajele ce au consacrat această artă
teatrală aparte. Totodată au fost prezentaţi paşii de
construcţie a unei păpuşi sau a unei marionete, de la
butucul de lemn – materie primă, la produsul final –
păpuşa sau marioneta, obiect de joc şi operă de artă.
Concepere, tehnoredactare şi multiplicare afiş, pliant:
Teatrul de Animaţie Ţăndărică. Amenajare: o echipă de
la Teatrul de Animaţie Ţăndărică Bucureşti. Concepere
şi tehnoredactare invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. La vernisaj, au
prezentat: Miruna Simian, curator - Teatrul de Animaţie
Ţăndărică Bucureşti; prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române,
managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul
desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie (3 - 24
octombrie 2017)
• „Ziua Culturii Elene”, organizată cu ocazia Zilei
„Marelui NU”, conferinţa „Greci şi români, mereu
împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti,
istoric şi vernisaj Fotoexpoziţie „Brăila Grecească”│
Expoziţie de carte veche şi carte din biblioteca Centrului
Diversităţii Culturale │ Expoziţie „Pasiuni”. Machete
de utilaje pentru construcţii şi transport, din colecţia ing.
Marius - Lucian Gănescu, membru al Comunităţii Elene
Brăila. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila.
Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, etichete,
afişe bilingve, invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Traducere:
Haralambie Caravia. Amenajare: ing. Marius - Lucian
Gănescu; Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice; Sorin Filoti, restaurator; Viorel Tătaru,
muncitor; Geanina Vîlcu, referent – Serviciul Editura
„Istros”. Etichetare: Geanina Vîlcu, referent – Serviciul
Editura „Istros”; Geta Şerbănescu, muzeograf –
Serviciul Relaţii Publice. Program - Alocuţiuni: prof.
univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al
Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I”; Adrian Mavrochefalos, pre ş edintele
Comunităţii Elene Brăila; Conferinţa „Greci şi români,
mereu împreună”, susţinută de prof. univ. dr. Georgeta
Filitti, istoric; Dansuri tradiţionale, cu Ansamblul
„Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila. La vernisaj, au
prezentat: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi ing. Marius - Lucian Gănescu, colecţionar. La
eveniment au participat şi oaspeţi de la Comunităţile
Elene Tulcea şi Izvoarele. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” şi Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (28 octombrie - 4
decembrie 2017)
• „Ziua tuturor românilor”, activitate din cadrul
proiectului educaţional „Pe urmele strămoşilor”.
Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale, în colaborare cu Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Brăila şi Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila. Participanţi:
Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”; Şcoala
Gimnazială „Al. I. Cuza”; Şcoala Gimnazială „I. L.
Caragiale”; Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Brăila.
Coordonatori: Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice, Muzeul Brăilei „Carol I”; înv. itinerant
Mihaela-Dana Căpăţină, C.S.E.I. Brăila; prof. logoped
Valerica Radianov, C.J.R.A.E. Brăila. Din echipa de
proiect mai fac parte: prof. itinerant Silvia Neculai; prof.
itinerant Gabi Gheorghe; prof. înv. primar Daniela
Matei. Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” Centrul Diversităţii Culturale (28 noiembrie 2017)
• Vernisajul expoziţiei temporare „Ani de şcoală...
Amintiri şi nostalgii...”. Rechizite, accesorii şcolare,
oracole şi jurnale, din perioada 1880-1980, din
colecţiile Asociaţiei Muzeul Jucăriilor Bucureşti.
Concepere şi tehnoredactare fotoexpoziţie, afiş,
invitaţie, comunicat, ghidaj: Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice. Amenajare vitrine: ing.
Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru, colecţionari
(Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti). Scanare 95
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jurnale: Alina Pospai, bibliotecar şi Geta Şerbănescu,
muzeograf – Serviciul Relaţii Publice. Amenajare
fotoexpoziţie: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice;
Geta Şerbănescu, muzeograf; Sorin Filoti, restaurator; Viorel
Tătaru, muncitor; Vlad Smaznov, restaurator. La vernisaj, au
prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent
al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”;
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi ing. Cristian
Dumitru, colecţionar (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti).
Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale (8 decembrie 2017 – 28 februarie 2018)
În anul 2017, s-au realizat 54 ghidaje tematice,
respectiv 6 în limba engleză (3 în Centrul Istoric, 3 la Centrul
Diversităţii Culturale) şi 26 în limba română - susţinute de
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi 22 în limba
română - susţinute de Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice, pentru: profesori din Germania, Islanda,
Portugalia, Spania, Bulgaria şi România, însoţiţi de prof.
Diana Bazon şi prof. Laura Laioş, participanţi la o întâlnire
transnaţională - activitate din cadrul proiectului Erasmus.
Parteneriat strategic, derulat de Şcoala „Mihu Dragomir”
Brăila (1 februarie); Tineri europeni, participanţi la proiectul
ERASMUS + - „Useful, Usability, Disposability", derulat de
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga" (18 mai); turişti din Anglia şi
Germania (21 septembrie), precum şi copii şi tineri de la:
Colegiul „Ana Aslan", cu prof. înv. Mariana Băcanu şi prof.
Elena Salomeea Kaloxilos (2 februarie); Colegiul „Gheorghe
Munteanu Murgoci", cu prof. Alina Vlad (3 februarie); Şcoala
Gimnazială „Spiru Haret” Însurăţei, cu prof. Mihaela - Monica
Hortopan (7 martie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu
prof. Mădălina Tarachiu (20 martie); Colegiul Tehnic „Costin
D. Neniţescu", cu prof. Adriana Chiţu şi prof. Flori Mihaela
Ţiţentos (29 martie); profesorii şi elevii participanţi la
Olimpiada Naţională de Industrie Textilă şi Pielărie (25
aprilie); Grădiniţa nr. 8, cu director Silvia Frâncu, părinţi şi
bunici (8 mai); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (7 iunie); Şcoala Gimnazială „Ecaterina
Teodoroiu", cu prof. Daniela Matei şi prof. Stănuţa Diorduc (7
iunie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu", cu înv. Lucica
Gheorghe (7 iunie); Liceul deArte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (8 iunie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda
Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. înv. primar
Daniela Sloată (5 iulie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri", în cadrul Şcolii de Vară, coordonate de Armanda
Filipine, jurnalist („Brăila Chirei”), cu prof. înv. primar Ioana
Butoi (11 iulie); Şcoala cu Clasele I - VIII „Al. I. Cuza” (21
septembrie); Liceul de Arte „Hariclea Darclée", cu prof.
Marilena Ioanid (12 octombrie); Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga", cu prof. Daniela Pâslaru (13 octombrie); Şcoala
Gimnazială „George Coşbuc", cu prof. Anca Manole (13
octombrie); Şcoala Gimnazială „George Coşbuc", cu prof.
Raluca Stan (13 octombrie); Grădiniţa nr. 56, cu ed. Violeta
Bălan şi ed. Mirela Neagu, părinţi şi bunici (18 octombrie);
Grădiniţa nr. 11, cu director Elena Hrimiuc, alte cadre
didactice, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala Gimnazială
„Aurel Vlaicu”, cu prof. Alexandra Novac (20 octombrie);
Grădiniţa nr. 37 „Dumbrava minunată”, cu ed. Elena Chiriac şi
ed. Viorica Vlad, părinţi şi bunici (20 octombrie); Şcoala cu
Clasele I-VIII „Vasile Alecsandri", cu prof. înv. primar
Daniela Sloată (8 noiembrie); Liceul „Mihail Sebastian”, cu
prof. Elena Salomeea Kaloxilos (8 decembrie); Liceul „Mihail
Sebastian”, cu prof. Camelia Mihaela Roşu (13 decembrie);
Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, cu prof. Marilena Ioanid
(20 decembrie) (Ghidaje: Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice) şi Liceul de Arte „Hariclea Darclée” (17
martie); Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” (28 martie);
Şcoala Gimnazială Traian (28 martie); Şcoala Gimnazială
Tichileşti (28 martie); Şcoala Gimnazială Traian (30 martie);
Liceul de Arte „Hariclea Darclée" (31 martie); Liceul de Arte
„Hariclea Darclée", cu prof. Marilena Ioanid (3 aprilie);
Şcoala cu Clasele I-VIII „Fănuş Neagu" (5 octombrie); Şcoala
cu Clasele I-VIII „Nedelcu Chercea" (6 octombrie); Şcoala cu
Clasele I-VIII „Nikos Kazantzakis" (6 octombrie); Grădiniţa
nr. 56 „Negruţ” (10 octombrie); Şcoala nr. 7 (10 octombrie);
Grădiniţa nr. 54, cu ed. Geta Boantă (17 octombrie); Centrul
Social Multifuncţional pentru Comunitatea Romă din Lacu
Dulce, cu prof. înv. primar Gina Bărbuţă şi prof. înv. primar
Luminiţa Enache (17 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri”, cu prof. înv. primar Safta Constantin şi prof. înv.
primar Iustina Gavrilă (20 octombrie); Şcoala „Radu
Tudoran” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu”
(20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” (20
octombrie); Grădiniţa nr. 11 „Brânduşa” (20 octombrie);
Colegiul „Ana Aslan” (20 octombrie); Liceul „Mihail
Sebastian” (20 octombrie); Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri” (20 octombrie 2017). (Ghidaje: Geta Şerbănescu,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării:
Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale.
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Centrul Diversităţii Culturale a găzduit, anul acesta: • Curs de limba greacă.
Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Coordonator: prof. Irini Stalika. (6 aprilie, 27
aprilie, 29 aprilie, 30 aprilie, 4 mai, 6 mai, 7 mai 2017) şi • Curs de limba bulgară.
Organizator: Asociaţia „Hristo Botev" a Bulgarilor din Brăila. Coordonator: prof. Anastasia
Andriev - Radulov (6 iunie 2017).
La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente
culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii
Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice): • Purim.
Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu). La eveniment au
participat şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I" şi Gabriel
Stoica, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice. Locul
desfăşurării: Templul Coral (19 martie); • Pesah. Masa de
Seder. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila
(preşedinte: Nadia Ustinescu). Locul desfăşurării: Bella
Italia (10 aprilie); • Excursie pe Dunăre, alături de
oficialităţi şi oaspeţi din Prosotsanis, regiunea Drama
(Grecia) – în cadrul evenimentului „Zilele Brăilei”.
Organizator: Comunitatea Greacă Brăila (preşedinte:
Adrian Mavrochefalos) (12 august); • Hanuka. Organizator:
Comunitatea Evreilor Brăila (preşedinte: Nadia Ustinescu).
Locul desfăşurării: Templul Coral (17 decembrie 2017).
Camelia HRISTIAN
EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”, ORGANIZATE
DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE
Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale
promoţionale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice):
•
Spectacol de muzică şi poezie „Femeia în poezia clasică rusă", din ciclul „Femeia
în poezia popoarelor lumii", în cadrul proiectului educaţional „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.
Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor (Colegiul Economic „Ion Ghica”). Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 martie 2017)
•
Recital susţinut de absolventele Liceului de Arte „Hariclea Darclée” Brăila:
Cristina Elena Grigore (studentă în anul IV la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,
secţia „Flaut”) şi Corina Purcărea (studentă în anul IV la Universitatea Transilvania Braşov,
secţia „Canto clasic”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (21 aprilie 2017)
•
Concursul regional de interpretare instrumentală „Iannis Xenakis". Organizator:
Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Secţiunea: vioară, violă, chitară. A prezentat: prof.
Ionel Filip (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” (5 mai 2017)
•
Summitul de integritate pentru prosperitate. Organizatori: Transparency
International Romania, Griffith School Management, Rotary Club Brăila. Prof. univ. dr.
Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I” a vorbit despre „Regalitate şi integritate în istoria recentă a românilor”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 mai 2017)
•
Spectacol de muzică şi poezie „Vioara – regina instrumentelor muzicale”, în
cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet. Universul instrumentelor
muzicale”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de
Arte „Hariclea Darclée” Brăila. Coordonator: Nicolae Băcanu, profesor (Colegiul Economic
„Ion Ghica”). Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 octombrie 2017)
•
„Vis de iarnă”, concert susţinut de elevii Liceului de Arte „Hariclea Darclée”
Brăila. Moderator: Ionel Filip, profesor (Liceul de Arte „Hariclea Darclée”). Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (20 decembrie 2017).

Camelia HRISTIAN
VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2017
• Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 - conform programului
de monitorizare trafic Google Analytics: 61.303 pagini vizitate, 14.615 vizite, din care
10.168 vizitatori unici din România (din Bucureşti şi 40 judeţe) şi alte 70 ţări: Republica
Moldova, SUA, Germania, Italia, Franţa, Canada, Filipine, Grecia, Marea Britanie,
Bulgaria, Coreea de Sud, Rusia, Spania, neprecizat, Ungaria, Austria, India, Olanda, Turcia,
Cehia, Belgia, Brazilia, Ucraina, Japonia, Elveţia, Suedia, Israel, China, Serbia, Polonia,
Cipru, Benin, Iran, Australia, Coasta de Fildeş, Danemarca, Irlanda, Nigeria, Burkina Faso,
Tanzania, Croaţia, Indonezia, Norvegia, Portugalia, Qatar, Africa de Sud, Argentina,
Belarus, Algeria, Finlanda, Maroc, Slovacia, Afganistan, Armenia, Columbia, Estonia,
Egipt, Georgia, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Letonia, Macedonia, Martinica, Malaezia,
Peru, Sierra Leone, Surinam, Tunisia, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şiAlina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
• Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2017 conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 469 pagini vizitate, de
203 vizitatori unici din: România, Grecia, Germania, Canada, Federaţia Rusă, SUA, Franţa,
Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Israel, Ucraina, Europa (neprecizat),
Australia, Belgia, Olanda, Cipru etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
• Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook a fost urmărită,
în mod constant, de 9434 persoane (la 31 decembrie) din: România, Italia, Marea Britanie,
Spania, Grecia, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia, Israel, Olanda, Turcia,
Elveţia, Cipru, Brazilia, Suedia, Austria, Irlanda, Australia, Danemarca, Cehia, Bulgaria,
Ungaria, Norvegia, Polonia, Ucraina, Rusia, Luxemburg, Portugalia, Egipt, India, Slovacia,
Irak, Bangladesh, China, Qatar, Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Mexic, Algeria,
Islanda, Maroc. În anul 2017, au fost postate: 14.708 fotografii din arhiva Muzeului
Brăilei „Carol I”, mii de texte, 139 filme documentare şi apariţii la TV, 726 link-uri
către website-uri, Youtube. (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!

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