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Cum era de aşteptat, pandemia COVID-19 a afectat activitatea culturală a Muzeului Judeţean Teleorman şi în a doua jumătate a 
anului 2020. Însă, în ciuda vremurilor, specialiştii instituţiei au reuşit, în perioada iulie-decembrie, organizarea a 12 manifestări - din care 
10 expoziţii – care au adunat în sălile muzeului 199 de vizitatori şi participanţi direcţi. Dacă restricţiile impuse de pandemie au limitat 
desfăşurarea directă a activităţilor culturale stabilite pentru anul 2020, mediul virtual a fost un bun mijloc de valorificare a acestora. 
Postările pe pagina de facebook a muzeului au marcat anumite evenimente istorice, memorialistice şi sărbători calendaristice, valorificând 
totodată arhiva foto şi video a instituţiei. 

*   *   * 
 

Pe plan expoziţional, ciclul Exponatul Lunii a continuat şi în 
a doua jumătate a anului 2020 aducând în faţa publicului noi 
obiecte de arheologie, istorie sau artă aflate în patrimoniul 
instituţiei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În perioada iulie - decembrie 2020 au fost expuse: Iatagan cu 
teacă – iulie, Carte poştală „T. Măgurele, Catedrala Sf. 
Haralambie” – august, Broşura „Descriere pe scurt a fondării 
oraşului Alessandria în România” - 1864 – septembrie, 
Pandantivul roman de cavalerie de la Segarcea Deal – 
octombrie, Sculptura „Serenadă cu lăutari” (Gheorghe Vartic) – 
noiembrie, Vasul antropomorf de la Balaci – decembrie. 

În cadrul ciclului Exponatul Lunii a continuat concursul lunar 
Vino la muzeu şi câştigă, la care vizitatorii, fie veniţi la muzeu, fie 
vizitatori virtuali ai website-ului instituţiei, au fost invitaţi să 
răspundă la o întrebare legată de exponatul din luna respectivă şi să 
trimită răspunsurile lor fie prin poştă, fie prin email. Lună de lună, 
câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la sorţi, iar premiile au 
constat într-un abonament la muzeu, valabil un an, şi diferite 
publicaţii editate de către instituţia noastră. 

De asemenea, pe parcursul ultimelor şase luni ale anului 
2020, au fost organizate şi alte 4 expoziţii temporare, atât cu 
obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor 
colecţionari şi instituţii colaboratoare, după cum urmează: 

Expoziţia de artă plastică „Privind spre Iberoamerica” – 
expoziţie organizată în colaborare Goyart International, Spania, 3 
iulie – 5 august (amănunte în pag. 3); 

Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună – expoziţie 
realizată în cadrul Proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată 
istorie comună”, cod ROBG-476, implementat de Fundaţia „Mână 
Deschisă”, Pleven, Bulgaria, în calitate de Beneficiar Lider, în 
parteneriat cu Muzeul Judeţean Teleorman, în calitate de 
Beneficiar 2, 7 – 13 august (amănunte în pag. 7); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colecţii şi colecţionari - în cadrul proiectului expoziţional 

„Octombrie – luna colecţionarului”, ediţia a IX-a, 2 –30 octombrie 
(amănunte în pag. 6); 

Cercetări arheologice în judeţul Teleorman – decada 2011-
2020, 23 decembrie 2020 – 30 iunie 2021 (amănunte în pag. 4, 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din păcate, vremurile pandemice au zădărnicit organizarea şi 

desfăşurarea unor manifestări devenite tradiţionale. Este vorba de 
Târgului Colecţionarilor, Şcoala de vară şi decernarea Premiilor 
Muzeului Judeţean Teleorman pentru cercetare ştiinţifică în 
domeniile arheologiei şi istoriei. 

Corina Iordan 
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PRIVIND  SPRE  IBEROAMERICA 
 

La Muzeul Judeţean Teleorman, a fost vernisată vineri, 3 iulie 2020, ora 11.00, expoziţia de artă plastică Privind spre Iberoamerica, 
în colaborare cu Goyart International, Spania. Colaborarea cu Goyart s-a materializat în trecut cu 
organizarea altor două expoziţii de artă, în 2016 şi 2017, în cadrul „Turneelor Internaţionale Goyart 
– destinaţia România”, proiect prin care galeria de artă spaniolă conectează diversele culturi ale 
lumii prin intermediul expoziţiilor de profil. 

De această dată a fost abordată o formulă ce reuneşte lucrări ale unor artişti plastici din Spania, 
precum şi dintr-o serie de ţări din America Latină, respectiv Columbia, Ecuador, Mexic, Uruguay, 
Venezuela. Astfel, în sala „Auditorium” a muzeului din Alexandria au fost expuse 46 de lucrări 
semnate de 45 de artişti plastici. Lucrările, ce abordează teme diferite – peisaj, peisaj urban, natură 
statică, portret, nud, compoziţie modernă – sunt realizate în tehnici precum: pictura în ulei, grafica, 
gravura, tehnica laviului, acvaforte, colajul, tehnica mixtă, ceramica. 

În condiţiile pandemiei actuale, în care graniţele se redeschid treptat, Muzeul Judeţean 
Teleorman şi-a deschis porţile spre a primi această expoziţie de artă iberoamericană. Din păcate, nu 
s-a putut face un vernisaj obişnuit iar autorii lucrărilor sau cel puţin o parte dintre ei, nu au putut fi 
prezenţi, aşa cum s-a dorit atunci când expoziţia a fost planificată. Prin intermediul lucrărilor însă,  
i-am simţit alături de noi şi de puţinii participanţi la vernisaj, transmiţând prin cromatică mesaje, 
sentimente şi trăiri. 

Organizarea acestei expoziţii nu ar fi fost posibilă fără implicarea domnului Gorgonio Sanjuán, 
reprezentantul Goyart, cel care organizează de opt ani de zile asemenea turnee artistice în România. 

De asemenea, o contribuţie importantă a avut-o şi domnul Tudor Șerbănescu, artist plastic teleormănean şi promotor al valorilor culturale 
teleormănene. Lista colaboratorilor este completată şi de trei asociaţii de arte vizuale din Spania, Mexic şi Columbia: ITACA, CSIART şi 
Espacio Compartido Jaime Ruiz Montes. 

Expoziţia a rămas deschisă pentru public până la data de 5 august  2020. 
Pavel Mirea 
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CERCETĂRI  ARHEOLOGICE  ÎN  JUDEŢUL  TELEORMAN.  DECADA  2011 – 2020 
 
 

Expoziţia temporară Cercetări arheologice în judeţul Teleorman. Decada 2011 – 2020, deschisă în perioada decembrie 2020 – iunie 
2021, îşi doreşte să prezinte principalele rezultate ale activităţii din domeniul arheologiei, desfăşurate pe teritoriul administrativ al 
judeţului atât de specialiştii muzeului cât şi ai altor instituţii din România şi străinătate. 

Perioada ce face obiectul expoziţiei a fost caracterizată de continuarea unor proiecte, prin 
iniţierea unora noi, atât cu parteneri români cât şi străini, printr-o serie de cercetări preventive şi de 
salvare dar şi printr-o intensificare a cercetărilor de suprafaţă ce vor trebui să se finalizeze cu 
publicarea unui repertoriu arheologic al judeţului. 

Cele 7 proiectele de cercetare au cuprins: Cercetarea sitului de la Vităneşti „Măgurice”, 
Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman, Începutul civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la 
Dunărea de Jos, Tehnologia interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiul 
de caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus, Cercetarea castrelor romane de pe raza 
satului Băneasa, com. Salcia, jud. Teleorman, cât şi a elementelor asociate, şi Proiectul privind 
cercetarea interacţiunilor om-fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 cal BC) la Dunărea de Jos.  

Cercetarea arheologică sistematică din tell-ul eneolitic de la Vităneşti Măgurice desfăşurată 
în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României îi este dedicată o parte substanţială a 
expoziţiei. În ultimii zece ani, realizarea 
principală a cercetării a constituit-o finalizarea 
săpării ultimului nivel de locuire, reuşindu-se 
conturarea în acest fel a unei imagini destul de 
clară a acestei comunităţi. Nivelul de locuire a 
cuprins în principal 9 locuinţe de suprafaţă, de 

forma dreptunghiulară, distruse în urma unei incendieri. Acestea erau prevăzute cu 
vetre sau cuptoare, cu amenajări de tipul cutiilor de depozitare, cu zone de râşnit şi 
aveau un numeros inventar casnic. Sunt expuse vase ceramice ce se remarcă prin 

forme şi dimensiuni diferite, vârfuri de săgeată 
şi suliţă, topoare, unelte pentru tăiat sau răzuit - 
toate din silex, topoare, dălţi, pietre de râşnit şi 
de ascuţit din piatră, greutăţi de lut pentru 
războiul vertical de ţesut, străpungătoare şi 
dăltiţe din os, topoare din corn de cerb cât şi plastică antropomorfă din lut şi os.  

Perioada eneolitică, respectiv cultura Gumelniţa a mai făcut obiectul unei săpături arheologice 
preventive în siturile numite convenţional VIT IV (în anul 2017), VIT 004 (în anul 2019) şi 
Alexandria V.V. 07. Limonagiul (în anii 2019, 2020). Dacă în cadrul expoziţie, situl VIT 004 este 
doar prezentat, ultimului sit îi este dedicată o vitrină în care este înfăţişată situaţia arheologică (prin 
prezentarea stratigrafiei şi complexele arheologice) şi sunt expuse diferite artefacte. Se remarcă o 
plăcuţă-altar din lut decorată prin incizie cu un motiv geometric complex, vase, unele pictate cu 
grafit, lame din silex debitate prin tehnica complexă a presiunii, străpungătoarele extrem de fine din 
os. Deoarece situl cuprinde şi complexe din alte perioade ce au fost săpate, au mai fost expuse vase 
şi vălătuci din lut dintr-un bordei datat în sec. V-VII d. Hr. 

Cercetările de teren efectuate în anul 2011 în cadrul întocmirii studiului arheologic aferent 
P.U.G. - ului comunei Ciuperceni au dus la 
descoperirea a 26 de situri cu urme de locuire din 
paleolitic până în evul mediu. Zona a fost 
cuprinsă în Proiectul privind cercetarea 

interacţiunilor om-fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 cal BC) la Dunărea de Jos, 
desfăşurat între 2016-2019 în colaborare cu cercetători din cadrul Universităţilor din 
Cardiff şi Lincoln din Marea Britanie. Proiectul are la bază un program 
multidisciplinar ce cuprinde: cercetări sistematice, prospecţiuni geologice, analiza 
solului, cartare, realizarea de suporturi GIS, colectare de artefacte, carotaje si sondaje 
test. Deoarece de o importanţă majoră sunt aglomerările litice formate din cantităţi 
mari de nuclee din silex din cadrul unor situri, în expoziţie a fost expus un eşantion 
reprezentativ format din nuclee de mici dimensiuni. Majoritatea lor erau folosiţi pentru 
desprinderea de lame şi lamele printr-o tehnică ce necesită o specializare aparte, cea a 
presiunii. Dacă unii dintre nuclei pot fi dataţi în neo-eneolitic, o parte, caracterizaţi de 
o forma specială – bullet core – sunt tipici şi mezoliticului. Confirmarea unei prezenţe mezolitice în zona Poiana, ar aduce o contribuţie 
semnificativă pentru înţelegerea interacţiunii om – mediu în această perioadă şi pentru studiul atelierelor de cioplit silexul din mezolitic. 
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Poiana, nuclei de silex

Vitănești, tell-ul „Măgurice”
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În anii 2011 şi 2012 s-au desfăşurat săpături arheologice de salvare prilejuite de construirea Variantei ocolitoare a municipiului 

Alexandria. Traseul şoselei a intersectat o zonă cu bogat potenţial arheologic, semnalat atât în trecut în literatura de specialitate, evidenţiat 
în cercetările de teren efectuate de specialiştii muzeului, dar în principal descoperit ca urmare a efectuării săpăturilor arheologice ce au 

fost coordonate de Institutul de arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române. 
Cele 11 situri cercetate au cuprins aşezări, unele pluristratificate, din eneolitic 
(culturile Boian şi Gumelniţa), epoca bronzului, cele două epoci ale fierului, 
perioada dacilor liberi, epoca migraţiilor, perioada sec. V-VII d. Hr. şi o necropolă 
de înhumare din evul mediul. S-au descoperit numeroase vase şi obiecte de lut, 
unelte şi arme din piatră, os-corn, bronz sau fier, piese de port, obiecte de inventar 
funerar, monede şi resturi faunistice. În cadrul expoziţiei au fost expuse diverse 
vase şi plastică antropomorfă aparţinând culturii Boian, vase din epoca bronzului, 
evul mediu timpuriu şi evul mediu dezvoltat. Din inventarul necropolei medievale 
au fost prezentate monede de ort, vase de sticlă şi podoabe – inele şi cercei. 

O cercetare arheologică preventivă realizată de o echipă de arheologi de la 
Muzeul Judeţean Satu Mare şi Vanderlay Arheo SRL Hunedoara, s-a desfăşurat în 
anii 2018 şi 2019, la Turnu Măgurele, fiind prilejuită de cel mai important proiect de 

restaurare al unui monument istoric medieval din Teleorman – „Cetatea Turnu”. 
Aceasta a intrat din anul 2018 într-un proiect de restaurare. După terminarea lucrărilor 
este prevăzută includerea ei într-un circuit turistic. Săpătura arheologică a urmărit 
descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe din exteriorul incintei, secţiuni în 
interiorul şi exteriorul cetăţii pentru stabilirea etapele de construire a fortificaţiei şi o 
săpătură între turnul central şi primul inel de fortificaţie. În cadrul expoziţiei sunt 
expuse vase ceramice de uz comun, fragmente ceramice de factură orientală, un lot 
numeros de pipe şi ghiulele din piatră şi metal. 

O altă cercetare arheologică preventivă într-un sit medieval a fost realizată de 
specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman şi ai Institutul de arheologie Vasile Pârvan 
al Academiei Române în incinta Mănăstirii Sf. Mc. Dimitrie Coşoteni, din satul 
Coşoteni, com. Vedea.  Săpătura arheologică a avut loc între anii 2017 şi 2018 şi a 
vizat o suprafaţă de teren pe care urma să se construiască un ansamblu compus din 
stăreţie, chilii şi paraclis. Complexele arheologice cercetate atestă o locuire legată de ansamblul mănăstiresc, atât a clericilor cât şi a unor 
persoane de genul robilor mănăstireşti. În cazul ultimilor existând dovezi ale practicării metalurgiei fierului. Au fost descoperite 55 de 

morminte ce au fost datate, cu o singură excepţie (un mormânt de copil datat în a doua 
jumătate a sec. al XVI-lea), între sfârşitul sec. al XVIII-lea şi primul deceniu al sec. al 
XX-lea. În cadrul expoziţiei au fost expuse fragmente şi vase ceramice lucrate la roată, 
unele smălţuite, obiecte de uz comun şi diverse piese de inventar funerar: monede, 
inele, o cataramă, un pieptene şi şiraguri de mărgele (unele din coral). 

O realizare majoră a ultimei decade o constituie amploarea fără precedent a 
cercetările de suprafaţă. Realizarea lor sistematică a fost posibilă datorită încheierii 
unor contracte privind întocmirea unor studii arheologice şi istorice 
aferente Planurilor de Urbanism General. Până în 
prezent au fost cercetate exhaustiv de specialiştii 
muzeului teritoriile a 59 de UAT-uri, rezultând o 
identificare şi o repertoriere a circa 1300 de situri 
arheologice. În cadrul expoziţiei sunt prezentate 

un lot de piese rezultate din aceste cercetări de teren: fusaiole din lut aparţinând unor perioade 
diferite, topoare şi dăltiţe din piatră, măciuci perforate din piatră şlefuită, nuclee din silex, vase 
ceramice şi o statuetă antropomorfă. Acestor piese se adaugă o serie de artefacte ce provin în 
urma unor donaţii sau a unor descoperiri aparţinând unor persoane particulare: un vas 
antropomorf, o statuetă zoomorfă (un arici), ambele din eneolitic, piese metalice mărunte, 
podoabe din metal, o piatră funerară fragmentară otomană şi numeroase monede antice şi 
medievale din argint. 

O ultimă secţiune a expoziţiei arată o faţă mai neplăcută a situaţiei patrimoniului arheologic: 
distrugerile la care sunt supuse siturile arheologice de pe teritoriul judeţului Teleorman. Acestea 
sunt făcute intenţionat sau nu, prin folosirea unor mijloace mecanizate de mare capacitate, prin 
lucrările de infrastructură şi tehnico-utilitare, ori prin săparea unor gropi de împrumut, toate fără 
asistenţa din partea arheologilor. Toate duc la afectarea iremediabilă sau distrugerea unor situri 
cum ar fi mormintele tumulare, tell-urile preistorice, necropolele şi aşezările din diferite perioade. 
Sunt prezentate diferite cazuri de astfel de distrugeri, cum ar fi cele de la Alexandria - Gorgan, 
Zimnicea - Cetate şi Câmpul Morţilor sau Orbeasca de Sus - Malul Roşu. 

Ion Torcică 
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Variantei ocolitoare a municipiului Alexandria 

Cetatea Turnu, Turnu Măgurele

Mănăstirea Coșoteni 

Situația cercetărilor de suprafață (2020)
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COLECŢII  ŞI  COLECŢIONARI 
 

Vineri, 2 octombrie 2020, începând cu ora 10.00, a fost deschisă, în condiţii deosebite, expoziţia temporară Colecţii şi colecţionari, 
desfăşurată în cadrul proiectului expoziţional Octombrie, Luna Colecţionarului. 

În condiţiile pandemiei actuale, din păcate, nu s-a putut face o deschidere de expoziţie în 
condiţii normale, în care să existe interacţiunea între colecţionari pe de-o parte şi public pe de-altă 
parte. A lipsit şi momentul festiv în care cei care îşi etalau colecţiile primeau diplomele de 
participare şi afişul expoziţiei. Suntem convinşi însă că tradiţia organizării acestei expoziţii a fost 
mai puternică decât vremurile şi cu ajutorul colecţionarilor, prin intermediul colecţiilor prezentate, 
luna octombrie a redevenit luna în care publicul vizitator al Muzeului Judeţean Teleorman a cunoscut 
preocupările acestora.  

Ajunsă la a IX-a ediţie, la expoziţia din acest an au participat 18 expozanţi - oameni cu diferite 
profesii şi vârste - din judeţul Teleorman (Alexandria, Roşiorii de Vede, Năvodari). Și de această 
dată a fost înregistrată o participare internaţională, în persoana unei colaboratoare a muzeului 
stabilită cu mai mulţi ani în urmă în Malta. De menţionat faptul că trei dintre colecţionari au 
participat în mod constant şi la precedentele opt ediţii ale expoziţiei, iar în acest an au participat, 
pentru prima dată, patru colecţionari. 

Au fost etalate colecţii variate de numismatică, medalistică, cartofilie, grafică satirică, benzi 
desenate, etichete, cutii de ceai, porţelan, fiare de călcat cu jar, nicovale, cuburi Rubik etc. Și de 
această dată, fără a face o ierarhie a valorii, rarităţii sau unicităţii colecţiilor expuse, remarcăm pe 
cele de fiare de călcat cu jar, de nicovale, de cutii de ceai, cuburi Rubik sau mărţişoare. 

Expoziţia a rămas la dispoziţia publicului vizitator până la data de 30 octombrie 2020. 
 

Pavel Mirea 

„OCTOMBRIE - LUNA  COLECŢIONARULUI” 

 

Expozanţii la ce-a de-a IX-a ediţie a expoziţiei 
 

Colecţii şi Colecţionari şi exponatele prezentate: 
 
PS Galaction – „Nell Cobar - Grafică satirică din anii ’40”  
Alexandru Mircea Călea– „Cutii de ceai” 
Aurel Căplescu – „Fiare de călcat cu jar” 
Gheorghe Chircu – „Bancnote cu valoarea 1” 
Adrian Cojocaru – „Pixuri de ieri și de azi” 
Ion Cojocaru – „Români Mari” 
                      – „Călător… cu trenul” 
Ion Crantea – „Personalități teleormănene în medalii” 
Adriana Cuculescu – „Frumusețea porţelanului” 
Cătălina Dănilă – „Impresii Malteze” 
Viorel Ioşca – „Am stat cândva la gâtul sticlei” 
Vasile Neacşu – „Cărți poștale ilustrate cu hartă” 
Claudiu Olaru – „Etichete de… firmă” 
Gabriel Petcu – „Emisiuni SUA comemorative și jubiliare” 
Alexandra Teodora Săceanu – „Haricleea Darclee în medalii” 
Teodor Nicolae Săceanu – „Nicovale” 
Alin Vasilică Stângă – „O altfel de poveste – Harap Alb continuă” 
Simona Tironeac – „Cubul Rubik” 
Mihaela-Emilia Vladu – „Mărțișoare, mărțișoare…” 
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EXPOZIŢIA  PROIECTULUI 
 

Proiectul Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună (ROBG-476), cu finanţare europeană în cadrul Programului Interreg V-A 
România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 „Regiunea verde” a fost desfăşurat de către Muzeul Judeţean Teleorman în parteneriat cu 

Fundaţia „Mână deschisă” din Pleven, Bulgaria (Lider de proiect). 
Principalul obiectiv al proiectului a fost constituit de identificarea şi studierea a 18 obiective cu 

istorie comună, parte a moştenirii culturale şi istorice din Bulgaria şi România, împărţite 
proporţional, câte 9 în fiecare dintre cele două ţări. Printre produsele culturale realizate în legătură 
cu acest obiectiv a fost şi organizarea a opt expoziţii, patru pe teritoriul Bulgariei de Nord şi patru pe 
teritoriul României de Sud, expoziţii ce au prezentat machetele obiectivelor identificate. Deşi ne-am 
aflat într-un an cu multiple restricţii sanitare cauzate de pandemie, deşi proiectul a fost suspendat 
pentru o perioadă de aproape două luni şi prin urmare toate termenele iniţiale, inclusiv planificarea 
expoziţiei itinerante decalate, aceasta a putu fi totuşi organizată în perioada august-octombrie 2020. 
Cele 18 machete, realizate în condiţii deosebite, redând în detaliu obiectivele alese, având un sistem 
de iluminat ce le-a pus în valoare dar şi un sistem de informare suplimentară, acustic şi vizual, au 
prezentat următoarele edificii sau monumente: 

- România: Mănăstirea Vodiţa (jud. Mehedinţi), Palatul Marincu, Calafat (jud. Dolj), Podul lui 
Constantin cel Mare, Corabia (jud. Olt), Monumentul Independentei Turnu Măgurele şi Capela 
Victor Antonescu, Vităneşti (jud. Teleorman), Biserica Mănăstirii Dervent, Biserica „Sf. Nicolae” 
Constanţa, Palatul Regal, Constanţa şi Biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Treime”, Istria (jud. Constanţa). 
        - Bulgaria: Clădirea administrativă a Muzeului Regional de Istorie Vidin, Biserica „Sf. Iosif”, 
Bărdarski Geran, Panorama „Epopeea de la Plevna”, Muzeul Regional de Istorie Plevna, Școala 

Comerciala „Dimitar Hadzhivasilev” Svishtov, Mănăstirea în stâncă „Sf. Dimitrie Basarabov”, Hotel Anna Palace Ruse, Galeria de Artă 
Tutrakan şi Galeria de Artă Dobrich. 

Chiar înainte de izbucnirea pandemiei, în perioada 2-8 martie 2020, la Muzeul Regional de Istorie Militară „Epopeea din Plevna - anul 
1877” a fost organizată o expoziţie suplimentară în cadrul proiectului, ocazionată şi de sărbătorirea Zilei Naţionale a Bulgariei, la 3 martie. 

După relativa relaxare a măsurilor sanitare din vara anului 2020 şi încetarea suspendării proiectului, a fost organizat periplul 
expoziţiei prin cele opt oraşe din România şi Bulgaria. În România, expoziţia a fost deschisă prima dată la Alexandria, în sala 
„Auditorium” a Muzeului Judeţean Teleorman, în data de 7 august şi a putut fi vizitată până la 13 august. După Alexandria, expoziţia a 
poposit la Călăraşi, în spaţiu generos al Secţiei de Arheologie a Muzeului Dunării de Jos, unde a putut fi vizitată între 15-22 august. 
Următoarea oprire a fost pe litoral, la Constanţa, în Sala „Ovidiană” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, unde s-a aflat de la 24 
la 31 august. Ultimul oraş din România unde a fost găzduită expoziţia a fost Craiova. Aici, în spaţiul modern al „Sălii Lapidarium” din 
cadrul Secţiei de Arheologie şi Istorie a  Muzeul Olteniei, expoziţia a putut fi vizitată între 2-8 septembrie. 

Itinerarea expoziţiei a continuat apoi în cele patru oraşe de la sud de Dunăre, respectiv la Pleven, Muzeul Regional de Istorie (11-23 
septembrie), Ruse, Salonul „Dohodno Zdanie” (25 septembrie-1 octombrie), Dobrich „Centrul Municipal de Tineret” (4-11 octombrie) şi 
Montana, „Centrul de Tineret“ (14-22 octombrie). 

Pavel Mirea, Luminiţa Coman, Floriana Otomega 
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Deşi am avut parte, din păcate, de un an neobişnuit, cu multiple restricţii, Muzeul Judeţean Teleorman  a continuat şi în 2020 politica 
de promovare coerentă a întregii sale activităţi – în ideea unei vizibilităţi crescute a instituţiei – dar şi politica de maximă deschidere 
pentru parteneriat cu comunitatea. 

În acest context, activităţile organizate şi derulate de către specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au fost făcute vizibile permanent 
prin afişe, invitaţii, comunicate de presă transmise către mass-media locală şi naţională, pe liste de e-mail-uri, pe portalurile Consiliului 
Judeţean Teleorman, CIMEC şi Facebook. Presa a fost monitorizată în permanenţă, iar copii după articolele apărute au fost arhivate într-
un Dosar de Presă.  

În 2020 au fost transmise către mass-media, şi implicit către public, 25 de comunicate de presă şi 46 de afişe ale expoziţiilor şi 
evenimentelor culturale organizate de instituţia noastră. Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman a fost oglindită în 228 de articole 
publicate în ziarele locale şi centrale precum şi prin mijloacele de comunicare audio-video şi virtuale (ziare locale – 9, Agerpres – 25, 
televiziuni locale – 21, radiouri locale – 45, radio naţional – 23, presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Centru 
Informatic de Memorie Culturală, Colecţionarul, site-uri specializate etc.) – 22, apariţii on-line – 83).  

Campania susţinută de promovare a instituţiei prin intermediul reţelei de socializare Facebook a continuat şi a luat amploare. Pe 
parcursul anului 2020 au fost postate 134 de texte şi peste 1720 de fotografii şi filme. În prezent, contul de Facebook al Muzeului Judeţean 
Teleorman numără 4870 de prieteni şi peste 1570 de aprecieri venite de la vizitatorii virtuali din întreaga ţară şi din străinătate ( Spania, 
Statele Unite ale Americii, Franţa, Italia,  Bulgaria, Belgia, Marea Britanie, Germania, Turcia). Feedback-ul – aprecierile şi comentariile 
care pot fi vizualizate pe cont – demonstrează eficienţa acestui mod de relaţionare cu publicul.  

Date fiind restricţiile impuse de noul coronavirus SARS-COV-2, Muzeul Judeţean Teleorman a reuşit să deruleze în 2020 decât o 
mică parte din programele educative - „Muzeul-sursă de cultură şi educaţie”, „Muzeul altfel”, „Muzeul… te vizitează” - destinate 
preşcolarilor, şcolarilor şi liceenilor, programe ce fac parte din strategia pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor parteneriale cu instituţiile 
colaboratoare. Totuşi, în cursul anului trecut, au fost încheiate 8 parteneriate educaţionale cu unităţi de învăţământ din judeţ (2 - preşcolar, 
4 - clasele I-VIII şi 2 - asociaţii şi organizaţii educaţionale). 

Tot la acest capitol, al relaţiilor publice, trebuie să menţionăm, nu în ultimul rând, buna colaborare pe care am avut-o şi pe care o 
avem cu CIMEC - Institutul Naţional al Patrimoniului dar şi cu o serie de instituţii din judeţ şi din ţară (Consiliul Judeţean Teleorman, 
Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman, 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Secţia Alexandria a Societăţii Numismatice 
Române, Inspectoratul Şcolar Teleorman) care ne-au fost alături şi în 2020 în organizarea şi participarea la evenimentele organizate şi 
găzduite de Muzeul Judeţean Teleorman. 

Activitatea serviciului de Relaţii Publice a Muzeului Judeţean Teleorman a vizat, şi în anul care s-a încheiat, analiza permanentă a 
evoluţiei atât a vizitatorilor reali cât şi cea a vizitatorilor virtuali, prin monitorizarea  traficului de pe website-ul www.muzeulteleorman.ro 
şi de pe contul de facebook al  muzeului. Astfel, în anul 2020 instituţia noastră a înregistrat 486 de vizitatori reali şi 4870 de vizitatori 
virtuali. 

Corina Iordan 

RELAŢII  PUBLICE 

pag. 8 



 

 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html 
 

 

 
 
 
 
 

GREUTĂŢI  DECORATE  PENTRU  RĂZBOIUL  DE  ŢESUT  DIN  PREISTORIE 
 

Pe teritoriul de astăzi al judeţului Teleorman au trăit în preistorie numeroase populaţii ce au lăsat în urmă numeroase resturi de aşezări. 
Pe parcursul celei de-a doua părţi a mileniului V î. Hr. s-a dezvoltat cultura Gumelniţa, bine cunoscută în zonă datorită săpăturilor din tell-ul 
de la Vităneşti. În urma cercetărilor arheologice sistematice s-au scos la lumină numeroase artefacte constând din vase din ceramică, unelte şi 
arme din piatră cioplită ori şlefuită, os, corn, statuete din lut sau os şi chiar obiecte de podoabă. Alături de acestea se întâlnesc greutăţile din 
lut utilizate pentru tensionarea iţelor războiului de ţesut vertical. Ele au fost descoperite în depunerile de chirpici ars ce formează distrugerile 
locuinţelor incendiate mai ales din nivelul ultim de locuire ale tell-ului, în zonele dintre locuinţe  cât şi în zonele menajere. 

Greutăţile sunt din lut ars sau nears şi au forme variate, cele mai numeroase sunt în forma unui trunchi de piramidă sau oval-alungite. 
Majoritatea sunt nedecorate dar există şi un procentaj redus ce au incizate motive variate: figuri antropomorfe schematizate, motive 
unghiulare, spirale şi ghemuri spiralice, semicercuri, cercuri şi cercuri concentrice, triunghiul şi triunghiul sexual, reţeaua, crucea, punctele 
sub formă de împunsături şi linia sub formă de incizie sau amprentă.  

În campania din 2007, s-a descoperit in situ, într-o locuinţă distrusă parţial într-un incendiu, un set de greutăţi reprezentând 
rămăşiţele unui război de ţesut. Cele nouă greutăţi, dintre care doar una era fragmentară, se aflau pe nivelul de călcare fiind dispuse într-un 
şir, culcate pe o parte cu faţa superioară în diferite direcţii. Trei dintre ele erau decorate prin incizare. Cel mai interesant aspect al 
complexului este decorul incizat, prezent la prima şi la ultima greutate întreagă din şir cât şi la una din mijlocul şirului. Prima piesă are un 
decor incizat format din două triunghiuri afrontate. Cel de sus este mai mic şi decorat la interior cu trei linii semicirculare, suprapuse, de 
dimensiuni diferite, crescătoare. Două dintre linii sunt dublate la exterior de câte un şir de puncte. Al doilea triunghi, mai mare decât 
primul, este alungit, cu laturile laterale convexe. Acestea au la exterior câte trei linii convexe, din ce în ce mai mici, ce urmează curbura 
laturilor. În interiorul triunghiului, au fost trasate alte două triunghiuri suprapuse, cel de sus fiind mai mic. Interiorul lor este umplut cu 
câte două triunghiuri, unul în altul. Dacă acest decor ar reprezenta o figură feminină, capul ar fi sugerat de gaura greutăţii, triunghiul de 
sus ar constitui zona pieptului decorat cu mai multe şiruri de podoabe, iar triunghiul de jos ar fi zona de la brâu în jos, acoperită de o 
îmbrăcăminte amplă. Grupurile de câte trei linii adosate triunghiului de jos ar sugera mâinile lăsate pe lângă corp. A doua greutate are un 
decor diferit. Este constituit tot din două elemente (motive), situate sub perforaţie. Cel de sus este triunghiular, cu baza orientată uşor oblic 
la o anumită distanţă de perforaţia greutăţii. Interiorul este umplut cu trei linii ce trasează două triunghiuri şi una oval alungită. Motivul al 
doilea, situat sub primul, are o formă circulară, fiind format din 5-6 linii incizate, dispuse concentric. Cu excepţia cercului oval din centru, 
celelalte sunt întrerupte în zona de sus sau lateral. Impresia generală lăsată de figura incizată este tot de figură umană extrem de stilizată, 
asemănătoare în mare celeilalte figuri incizate. 

În campania din 2008, cercetarea locuinţei incendiate cu numărul 13 a scos la lumină şapte greutăţi, întregi şi fragmentare, cu decor 
spiralic. Piesele prinse între resturile de chirpici, făceau parte dintr-un complex format din 20 de greutăţi, întregi şi fragmentare. Acestea 
au formă de trunchi de piramidă, colţurile au baza relativ dreptunghiulară, iar perforaţiile de la partea superioară au şănţuiri de uzură 
datorate suspendării lor. În general, culoarea lor este roşu gălbuie sau brun roşcată, fiind realizate dintr-un lut ce are ca degresanţi nisip 
fin, mică şi fragmente de scoică pisată. Suprafaţa exterioară este netezită, având crăpături fine datorate arderii secundare. Sunt decorate cu 
spirale simple, gheme spiralice şi linii semicirculare, realizate prin incizie lată, puţin adâncă. La două dintre ele, spiralele sunt pe cele 
patru feţe la alte trei greutăţi sunt pe două dintre ele iar două au acest decor pe cele patru feţe, plus linii semicirculare pe bază. Motivele 
spiralice sunt trasate neglijent, uneori curbele sunt forţate încât să se acopere o suprafaţă cât mai extinsă din feţele sau baza greutăţilor.  

 

      
 
 
La Vităneşti, în contextele ce nu aparţin structurilor incendiate din ultimul nivel au mai fost descoperite 56 de greutăţi pentru războiul de 

ţesut, întregi cât şi fragmentare, toate din lut ars. Decorurile lor au fost realizate prin incizii şi împunsături şi se caracterizează printr-o 
motivistică variată: spirale, cercuri, decoruri unghiulare, în reţea sau puncte (fig. 2, 4, 7). Motivele semicirculare au fost folosite pe unele 
greutăţi, atât singure, cât şi în comun cu cele spiralice ori circulare. Motivele unghiulare sunt regăsite pe 10 greutăţi ce au o formă de trunchi 
de piramidă (fig. 3). Sunt formate din serii de incizii suprapuse, aranjate sub formă de unghi cu vârful spre perforaţie sau, în majoritatea 
cazurilor, spre bază. Decorul acoperă una, două sau chiar toate cele patru feţe. O temă frecventă incizată pe greutăţile gumelniţene sunt cele 
cu redarea simbolului sexual. Pe o greutate întreagă, arsă secundar la roşu, motivul constituit dintr-un triunghi cu vârful în jos, acoperă zona 
centrală a unei feţe. În realizarea lui s-a utilizat un vârf bont, iar liniile ce îl compun nu se unesc complet sau depăşesc linia de unire (fig. 1). 

ARHEOLOGIE 

Vitănești, șir de greutăți in situ Vitănești, greutăți decorate cu spirale in situ 
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Simpla reprezentare a triunghiului sexual se găseşte şi pe alte exemplare de la Vităneşti, unele având o linie verticală pentru o mai 

reală redare a motivului ales. Acest decor a fost trasat pe greutăţi variate ca formă şi ca dimensiuni. 
Alte motive folosite pe piesele din ultimul nivel gumelniţean de la Vităneşti sunt reţeaua de incizii şi crucea, ambele folosite în 

ornarea/marcarea bazei sau chiar a părţii superioare (fig. 5, 6). Acestora li se adaugă puncte executate prin împungere cu un vârf şi mici 
adâncituri circulare ce par să fi fost făcute prin împungerea cu vârful degetului în pasta crudă a greutăţilor. Primele împunsături sunt 
făcute în baza greutăţilor, dispuse aleatoriu, în grupuri de câte două, mai multe concentrate în jurul uneia centrale sau acoperind tot 
perimetrul bazei. A doua categorie de împunsături, cele rezultate în urma împungerii cu vârful degetului (unele piesele au urme de la 
unghii), sunt prezente pe greutăţi cu formă de trunchi de piramidă, făcând parte din inventarul locuinţelor incendiate din ultimul nivel, dar 
şi din nivelurile exterioare lor. Majoritatea are urme în zona perforaţiei de la agăţarea lor de fire de urzeală. Fiecare greutate este marcată 
cu o împunsătură sau două în bază, pe o faţă în partea de jos sau mai rar la partea superioară. Într-un singur caz, pe trei laturi a unei 
greutăţi sparte, au fost imprimate câte două împunsături.  

Interpretarea motivelor de pe greutăţile pentru ţesut ridică numeroase dificultăţi. Se mai pune şi problema dacă aceste greutăţi pot fi 
integrate în cercul obiectelor de artă preistorică. Ca şi în cazul statuetelor antropomorfe, suntem confruntaţi cu problema determinării 
ultimei intenţii a artistului/meşterului. Trebuie să decidem ce reprezintă decorul şi să încercăm să înţelegem ce conţinut simbolic a avut. 
Greutăţile cu semne ar putea avea valenţe estetice datorită decorului, dar ele nu pot fi înţelese dacă nu ţinem cont de contextul în care au 
funcţionat şi de cel al descoperirii lor. Se ştie că în arta multor triburi primitive, ornamentele care nouă ni se par pur formale, sunt asociate 
cu înţelesuri, unele forme sunt simboluri ale unei game limitate de idei iar geometrizarea se dezvoltă atunci când artistul încearcă să 
introducă idei care nu sunt proprii obiectului în sine. În arta primitivă întâlnim motive abstracte care au caracter spiritual şi elemente 
naturaliste. De aceea, motivele antropomorfe feminine de pe greutăţile pentru războiul de ţesut descoperite în 2007 ar fi putut avea o 
semnificaţie generală de ordin simbolic şi spiritual, dar şi o semnificaţie aparte pentru proprietar. Ele ar fi putut funcţiona 
drept semne de protecţie, dacă pornim de la premisa că existau în neolitic divinităţi ce protejau acest meşteşug, 
asemănătoare celor din antichitate. Zeităţile Uttu în Sumer, Taith şi Neith în Egipt, Aşerah în lumea semită, Atena la 
greci, erau patroane ale torsului şi ţesutului. Motivele unghiulare ar putea să reprezinte elemente din lumea vegetală, 
fie copac fie ramură ori să fie motive antropomorfe feminine, asemănătoare acelora din campania 2007, dar puternic 
schematizate, rămânând din ele doar reprezentarea corpului îmbrăcat şi uneori a capului redat prin perforaţia greutăţii. 
Motivele unghiulare de pe feţele greutăţilor au analogii în decorul statuetelor antropomorfe de diferite tipuri, existente 
în ultimele faze ale culturii Gumelniţa, descoperite în multe aşezări gumelniţene din judeţ: Vităneşti, Ciolăneştii din 
Deal, Gărăgău sau Alexandria. Aceste siluete feminine de pe greutăţi ar trebui legate de reprezentarea ideilor religioase 
existente în neo-eneolitic. În cazul în care, motivele unghiulare ar simboliza o parte a lumii vegetale ar putea fi legate de credinţa în 
Marea Mamă Pământ care în ipostaza de Stăpâna Plantelor este o mamă a vegetaţiei, centrul acestui simbolism fiind copacul. Spiralele şi 
ghemurile spiralice ar putea corespunde aceluiaşi simbolism preistoric al Marii Mame cu atribute, lunare şi acvatice. Simbolul triunghiului 
se poate ataşa de simbolismului erotic al sexului, al fertilităţii, ce reprezintă ritmul repetat al vieţii, caracterul ciclic al evoluţiei. Cercul ca 
element fundamental, alături de cruce şi pătrat, putea fi un simbol de protecţie, iar sub varianta sa de cerc concentric era legat de unitatea 
centrală, unde totul se divide şi se multiplică. Punctul simbolizează centrul, originea, puterea creativă. 

Aceste interpretări ar putea părea forţate sau chiar fanteziste, dar nu trebuie să omitem că activitatea imaginară a omului preistoric, 
spre deosebire de aceea a oamenilor din societăţile moderne era înzestrată cu o dimensiune mitologică iar punerea unui meşteşug, cum ar 
fi ţesutul sub protecţia unor simboluri puternice în epocă, nu ni se pare exagerată. 

Ion Torcică 
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DENCU  PAŞALIU  FONDATOR  AL  ORAŞULUI  ALEXANDRIA 

ȘI  CTITOR  AL  BISERICII  „SFINŢII  ÎMPĂRAŢI  CONSTANTIN  ȘI  ELENA” 
 
 

Întemeiat în 1834, după planurile urbanistice elaborate de 
inginerul austriac Moritz von Ott, oraşul Alexandria este 
înfăptuirea dorinţei unor grupuri de locuitori din Zimnicea şi 
Mavrodin de a înfiinţa şi a trăi într-un oraş liber. Întemeiat şi 
recunoscut ca oraş, Alexandria va avea o evoluţie destul de 
energică, ritmul exploziv al dezvoltării datorându-se pe de o parte 
hărniciei şi dorinţei fondatorilor de a-şi vedea cât mai repede visul 
împlinit, dar şi datorită faptului că obştea şi-a alcătuit o serie de 
norme de conducere a oraşului, adunate într-o „constituţie 
proprie”, numită Ekstrucţie, după care se va conduce din 1834, de 
la întemeiere, până în 1864, la reforma 
administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza. 

Un exemplu de hărnicie, implicare, 
tenacitate şi de luptă pentru a realiza visul 
numit - oraşul liber - Alexandria, este şi 
Dencu Paşaliu, unul dintre fondatorii 
oraşului Alexandria. Din păcate nu se 
cunosc informaţii legate de anul în care s-a 
născut sau de originile familiei, însă 
prenumele Dencu ne face sa credem ca avea 
origini bulgare, iar numele de familie - 
Paşaliu - ne arată faptul că cineva din 
familia lui se aflase la un moment dat în 
slujba unui paşă. 

Prima menţiune a lui Dencu Paşaliu o 
găsim atunci când acesta este enumerat 
printre cei 25 de boiernaşi şi negustori din 
Zimnicea care la 1 ianuarie 1833 semnau înscrisul prin care 
hotărau să pună bani împreună şi să cumpere o moşie „ohavnică” 
pentru buna odihnă şi aşezare a urmaşilor noştri. Un astfel de 
înscris fusese semnat, la 24 iulie 1832, de alţi 26 negustori şi 
boiernaşi din Mavrodin. Cele două Obşti se unesc şi în 1834, după 
mari eforturi, reuşesc să intre în posesia unei moşii pe care încep 
rapid ridicarea unui oraş, căruia îi dau denumirea de Alexandria. 

Misiunea lui Dencu Paşaliu în slujba oraşului Alexandria e 
abia la început, căci, în următorii ani îl găsim menţionat în mai 
multe documente legate de istoria acestui oraş, fiind  implicat pe 
de o parte în dezvoltarea oraşului iar pe de altă parte în 
recunoaşterea acestui oraş de către autorităţi. 

La data de 26 aprilie 1838 Dencu Paşaliu primea o Dovadă a 
Epitropiei oraşului Alexandria privind arendarea moşiei oraşului 
pe termen de trei ani (23 aprilie 1838 - 23 aprilie 1841) document 
în care se arată că în urma unui mezat (licitaţie) Dencu Paşaliu cu 
ai săi tovarăşi obţinea arendarea moşiei oraşului Alexandria 
(afară din linia oraşului şi locurile vândute) asta însemnând că se 
ocupa de strângerea veniturilor moşiei cu următoarele condiţii: 
„[...] De la toţi clăcaşii cei cu vite să ia 40 lei, scutindu-i şi de doi 
boi şi o vacă de ierbărit; De la cei cu mâinile câte 30 lei, 
scutindu-i de o vacă de ierbărit; Iar pentru câte vite vor avea mai 
mult, precum şi pentru oi, să ia ierbărit după cum vor lua şi 
învecinatele proprietăţi, din toate rodurile, din zece una, iar din 
fân, din cinci una; Embaticul morilor vor lua după sineturile ce au 
însă afară slobozenia epitropii nu-l vor putea cere de la 
proprietarii morilor a-i plăti de nu se va da slobozenie;  De  la cei  

ce fac cărămizi va lua din zece una [...]”1. Din toate veniturile 
încasate de Dencu Paşaliu, Casei Obştei oraşului Alexandria îi 
reveneau, conform contractului, 810 galbeni, restul rămânând 
arendaşului care avea şi datoria de a veghea şi a păstra hotarele 
moşiei2. 

Dacă până acum nu era foarte clar ci doar presupuneam că era 
un om cu o situaţie financiară bună, din momentul acesta devine 
evident faptul că  Dencu Paşaliu se număra printre cei mai înstăriţi 
fondatori ai noului oraş Alexandria. 

Faptul ca era un reprezentant de seamă al tânărului oraş reiese 
şi din Hrisovul emis de domnitorul 
Alexandru Dimitrie Ghica privind 
întemeierea oraşului Alexandria, emis la 
data de 4 septembrie 1840, hrisov în care se 
menţionează şi numele lui Dencu Paşaliu, 
astfel: „[...] După ce s-a întemeiat oraşul cu 
un însemnat număr de locuitori, s-au 
însemnat cu jalbă către Domnia Mea toţi cei 
de acum locuitori ai acestui oraş prin patru 
împuterniciţi vechili <oameni de încredere> 
din partea tuturor orăşenilor şi anume: 
Hristache Hagi Paraschiva, Ion Lazăr, 
Dencu Paşaliu şi Petre Anghel [...] cerând 
ca prin hrisov domnesc să le statornicim 
dreptăţile de ohavnică stăpânire şi 
statornicire cu numirile pomenite mai sus pe 
seama obştei oraşului Alexandria şi să le 

întărim orânduielile ce cu obştească unire între dânşii au întocmit 
[...]”3. 

Pentru a obţine acest hrisov domnesc Dencu Paşaliu şi ceilalţi 
trei „împuterniciţi vechili din partea tuturor orăşenilor” au fost 
nevoiţi să rămână în Bucureşti aproape şase săptămâni „umblând 
învălmăşiţi, obosindu-ne în noroaie, în cheltuieli pe la hanuri”4. 

Faptul că e capabil să reprezinte interesele alexăndrenilor în 
faţa domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, reuşind să obţină 
recunoaşterea întemeierii oraşului Alexandria dar şi întărirea 
regulile de organizare şi de conducere ale acestui oraş, 
demonstrează că, acest Dencu Paşaliu, era cu siguranţă un caracter 
puternic, o persoană influentă şi totodată un om educat. 

Trei ani mai târziu, apare menţionat şi printre cei 28 de 
reprezentanţi ai alexăndrenilor care semnau, la 31 decembrie 1843, 
o Cerere a locuitorilor oraşului Alexandria adresată Epitropiei 
pentru stabilirea reşedinţei judeţului Teleorman în acest oraş5. 
Această cerere arată clar faptul că în doar nouă ani de existenţă, 
oraşul Alexandria, cunoscuse o dezvoltare atât de explozivă încât 
se considera capabil să devina chiar reşedinţa judeţului Teleorman. 

În 1847, mai exact în data de 3 februarie 1847, Dencu Paşaliu 
încheia un nou contract de arendare a moşiei oraşului Alexandria 
care începe astfel: „După volnicia dată cinstitei epitropii din 
partea obştii orăşenilor, puindu-se în strigare de mezat venitul 
acestei obşteşti moşii Alexandria a se da cu arendă pă curs de trei 
ani, de la 23 aprilie anul următor 1847 şi până la 23 aprilie 1850, 
şi după sorocitele strigări de la ghenarie în doisprezece şi 
nouăsprezece,  cum şi la două februarie luând  sfârşit  mezatul, au  
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rămas asupră-mi, suptiscălitul, pă curs de trei ani, precum mai 
sus s-au zis, în drept galbeni c.c., opt sute şi şaizeci, pe care prin 
osebită poliţă mă îndatorez a-i răspunde la 26 octombrie viitor, 
anul curgător, drepţi la cumpănă. Pentru care mi se dă voie a 
aduna venitul pomenitei obşteşti moşii, cu următoarele condiţii 
[…]” urmând enumerarea a 11 puncte. Faţă de cel din 1838 - 
1841, în acest contract de arendare, mult mai bine structurat, apar 
noi surse de venit, creşte venitul ce se cuvenea oraşului şi cu 
siguranţă cresc şi veniturile lui Dencu Paşaliu. 

La 30 aprilie 1848, Dencu Paşaliu, semna „Jurnalul Comisiei 
Oraşului Alexandria prin care se hotărăşte redistribuirea 
locurilor vândute în oraş”, jurnal în care se arată că deşi au avut 
bunăvoinţă „preţuind mai mult iubirea de oameni decât ai mâhni” 
şi au prelungit cei 5 ani, specificaţi în Ekstrucţie, în care un 
cumpărător trebuia să-şi ridice casă sau prăvălie, dar cum „după 
trecerea de ani patrusprezece nici au urmat a împodobi locurile 
cu clădiri nici sălăşluit nu se vede vreunul” hotărau să le 
înapoieze banii sau să-i despăgubească, după caz, pe cei ce 
încurcau frumoasa dezvoltare a oraşului6. Acest document era 
semnat de cei mai de seamă reprezentanţi ai oraşului, fondatori sau 
de urmaşii acestora şi era înaintat celor patru epitropi ai oraşului, 
care vegheau la buna şi frumoasa dezvoltare a acestuia. 

La 18 ani de la întemeierea oraşului Alexandria, în anul 1852, 
Dencu Paşaliu începe construirea bisericii ce astăzi poartă hramul  
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” lucru consemnat în pisania 

 

 
 
 
 

de piatră aşezată deasupra intrării în biserică, astfel: “Această 
biserică s-a zidit la anul 1852 în zilele prea Înaltului nostru Domn 
Barbu Dimitrie Știrbei , cu stăruinţa şi cheltuiala ctitorului 
Dumitru Paşaliu şi a altor orăşeni contribuţie, serbându-se 
hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”7. 

Ctitorul bisericii, Dencu Paşaliu (numit în pisanie Dumitru), 
şi soţia sa Maria apar pictaţi pe peretele vestic al pronaosului 
bisericii, în costume de epocă, fără copii, ţinând, fiecare cu câte o 
mână, biserica. Până în momentul de faţă aceasta fiind sigura 
reprezentare cunoscută a acestui fondator al oraşului Alexandria. 

Din cărţile bisericeşti pe care le donează ctitoriei sale aflăm 
că între timp obţinuse şi rangul de pitar, cu această titulatură 
semnându-se pe aceste daruri făcute ctitoriei sale. 

Într-un articol din anul 1976 apărut în „Glasul Bisericii” 
XXXV nr. 3-4/1976, părintele Ioan Spiru consemna: „Tot ctitorul 
Paşaliu, va construi şi casele din stânga bisericii existente şi azi şi 
vechi de peste 100 de ani, fiind construite între anii 1856-1857, ce 
serveau ca locuinţa preoţilor. El este înmormântat în curtea 
bisericii, în stânga altarului”8. 

Cu siguranţă aceste relatări, ce cuprind un interval de 24 de 
ani, sunt frânturi din viaţa lui Dencu Paşaliu, cel care va rămâne 
consemnat pentru totdeauna, în istoria oraşului Alexandria, ca 
fondator şi ctitor al Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
din acest oraş. 

Claudiu Olaru 

 
Note 
 
1. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982), Bucureşti, 1984, p. 63. 
2. Ibidem, p. 64. 
3. Ibidem, p. 78 
4. Alexandria - 100 de ani, p. 37. 
5. Ibidem, p. 68 
6. Ibidem, p. 68. 
7. Protoieria Alexandria - Monografie Album, Ed. Cartea Ortodoxa, Alexandria, 2011, p. 61. 
8. Ioan Spiru, Din istoria Bisericii Teleormănene, Ed. Ordessos, 2015, p. 180 sau Glasul Bisericii XXXV, nr 3-4/1976, p. 391-397. 
 
 
 

           
 

Biserica „Sfinţii Împăraţi” în anii 1935 (1), 2011 (2) şi 2021 (3) 
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O  FIGURĂ  DE  NEUITAT  A  ISTORIEI  ROMÂNILOR, 

DOMNITORUL  ALEXANDRU  IOAN  CUZA 
 
 

În patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman se află un tablou al domnitorului unirii de la 1859 - Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul 
s-a născut în ziua de 20 martie 1820 la Bârlad şi a murit la 15 mai 1873 în localitatea Heidelberg din Germania. 

Unirea Principatelor îşi datorează înfăptuirea conjuncturii internaţionale favorabile apărute după Războiul Crimeii (1853-1856) şi 
dorinţei de unire a românilor. Elita românească de la acea data, generaţia paşoptistă, a înţeles şansa extraordinară care li se oferă şi a găsit 
o soluţie ingenioasă alegând aceeaşi persoană Alexandru I. Cuza ca domn al Moldovei, 5 ianuarie, cât şi domn al Ţării Româneşti la 24 
ianuarie 1859.  

Omul Cuza era un necunoscut, dar a ajuns proverbial prin efortul cu care a urmărit recunoaşterea unirii pe plan internaţional şi prin 
schimbările extraordinare din societatea românească: cele mai ample şi profunde! A demarat o serie de măsuri interne care vizau 
unificarea aparatului de stat prin dispoziţii administrative: unificarea poştei, a cursului monetar, a armatei; centralizează administraţia 
telegrafului şi contopeşte serviciile de vamă. În domeniul justiţiei, se formează Comisia Centrală şi Curtea de Casaţie, instituţii prevăzute 
în Convenţie.  

Pe 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic, sub conducerea lui Barbu Catargiu, iar la 24 ianuarie 1862 îşi deschide lucrările 
prima Adunare Legislativă unică, oraşul Bucureşti fiind desemnat capitala întregii ţări. 

 Soluţia găsită de Cuza pentru modernizarea profundă a României a fost instaurarea unui regim personal. Primul demers a fost mult 
controversata lege a secularizării averilor mănăstireşti, prin care aproximativ un sfert din teritoriul ţării a intrat în patrimoniul statului.  

În anul 1864 au fost promulgate legile privind organizarea administraţiei. Prin legea comunală, satele şi cătunele se grupau în comune 
rurale; mai multe comune formau o plasă, iar mai multe plăşi formau un judeţ. Prin reorganizarea justiţiei au luat fiinţă judecătoriile de 
plasă, tribunalele judeţene, curţile de apel, curţile de juraţi şi Curtea de Casaţie, care era totodată şi instanţa de recurs. Adoptarea Codurilor 
penal, civil şi comercial, ce au intrat în vigoare din anul 1865, a însemnat modernizarea sistemului judiciar.  

În domeniul învăţământului, Legea instrucţiunii publice, adoptată pe 25 octombrie 1864, stabilea trei grade de învăţământ: primar, 
secundar şi superior, cel primar fiind obligatoriu şi gratuit. La 14 august 1864 a fost promulgată legea rurală, cea mai controversată 
măsură a epocii, care a rupt legăturile cu economia şi societatea de tip feudal, prin împroprietărirea ţăranilor. 

O domnie scurtă dar plină în schimbări profunde, care a adus Ţările Române în epocă modernă, impregnată definitiv în mentalul 
colectiv. A ajutat la păstrarea în memoria românilor, personalitatea şi figura domnitorul Alexandru I. Cuza, văzută în scrierile de epocă dar 
şi în fotografii, tablouri etc. 

În patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman se află un frumos portret al domnului primei uniri realizat de pictorul Anton (Tony) 
Ventzel (1858-1917) în anul 1908, cu dimensiunile de 133,5 cm lungime şi 85 cm lăţime. Este semnat de pictor în partea stângă-jos, cu 
culoare roşie: A. Ventzel. Pictor de origine austriacă, după Indexul Independent al pieţii de artă din România şi locuitor al oraşului 
Alexandria, după menţiunea alexăndrenilor de la 1935. 

Anton Ventzel a pictat portrete, peisaje şi flori, scene rurale în stilul lui Nicolae Grigorescu. 
A avut expoziţii mai puţin cunoscute şi doar una la Ateneul Român în 1912: „Rotonda Atheneului Român, atât de primitoare 

altădată, ne-a dat prilejul de a admira cele 55 de pânze ale d-lui Anton Ventzel. D-sa e prea puţin cunoscut în Capitală; asta şi face ca 
să nu vedem o afluenţă prea mare de cercetători. A expus până acum la Craiova, şi craiovenii au ştiut aprecia îndeajuns pe Tony 
Ventzel. Nu veţi găsi între cele 55 de pânze scălămbăituri impresioniste, nici caricaturi cubiste, nici schimonosituri de ale 
extraordinarilor futurişti. D-l Ventzel ne dă în 55 de pânze un colţ de ţară: Brezoiul. Cine l-a văzut câtuşi de puţin, şi-l va aminti, şi-l 
va vedea aievea. Pictorul a stat acolo, şi a prins în culori o parte din viaţa, din mişcarea băştinaşilor. De aceea, viaţa cuprinsă în cele 
55 de pânze ale d-sale, e atât de vie, atât de naturală, de adevărată, atât de armonioasă, cu mediul în care e statornicită. De aceea 
cine le-a văzut odată, desigur se va duce să le privească şi a doua oară. Şi tot nu se va mulţumi, poate...” scria în articolul din revista 
Luceafărul nr. 31/1912 domnul Tr. D. Şoimu. 

Tabloul domnitorului Alexandru Ion Cuza, realizat de Anton Ventzel, este o reproducere după tabloul oficial realizat de pictorul 
Carol Pop de Szathmari, care fusese numit din 16 octombrie 1863 pictor şi fotograf al Curţii, de însuşi domnitorul. 

În tabloul original domnitorul este redat în picioare, 3/4, din semiprofil spre stânga, privind frontal, poartă uniforma de general de 
dorobanţi călări. Mâna dreaptă este sprijinită pe o masa acoperită cu o ţesătură verde, pe care sunt două documente şi două cărţi, deasupra 
cărora se află chipiul cu egretă, mâna stângă este ţinută pe garda sabiei. 

În spatele personajului se află un tron: cu capete de lei, tapiţat cu roşu, având brodată litera A pe spătar şi o draperie din catifea de 
culoare vişinie. Alexandru Ioan Cuza poartă mai multe ordine străine, conferite cu diferite ocazii: Ordinele „Osmanie” şi „Medgidie” 
(Imperiul Otoman), Ordinul „Sf. Mauriciu şi Lazăr” (Regatul Sardiniei) şi Ordinul „Mântuitorului” (Grecia). Tabloul poartă semnătura 
autorului, în partea stângă-jos, scrisă cu culoare roşie: Szathmari.  

Opera iniţială nu este datată însă poate fi încadrată destul de exact în timp: 1864 - 1865, dacă avem în vedere diferite elemente ale 
tabloului ca de exemplu ordinele domnitorului şi documentele, care vor să simbolizeze marile reforme adoptate atunci. 

În reproducerea pictorului Ventzel există diferenţe doar la nivelul detaliilor: masa este acoperită cu o pânză albă, pe care sunt patru 
cărţi, jilţul lipseşte, domnitorul ţine în mână un document, pe jumătate răsucit, tip sul, iar peste tunică Cuza are o mantie lungă prinsă cu 
un lanţ frumos ornamentat. Tabloul are o ramă aurie cu ornamente vegetale. 

Tabloul pictat de Anton (Tony) Ventzel a fost, probabil, comandat de oficialii oraşului Alexandria, pentru decorarea săli de recepţie  
a noi  primării,  construcţie  care  se  finalizase  în  1908. În monografia oraşului din anul 1935 găsim scris următorul fapt: „primăria are o 
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frumoasă sală de recepţie în stil rococo, împodobită de o galerie de tablouri pictate de maeştri alexăndreni Tudor şi Ventzel.” 
Tabloul a aparţinut Primăriei, mai târziu Sfatului Popular Raional Alexandria, care l-a inventariat cu nr. 864, pentru ca în final, în 

condiţii necunoscute, să intre în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman. 
Anul ales de pictorul Anton Ventzel pentru pictarea figuri domnitorului nu a fost întâmplător, se aniversau 35 de ani de la moartea 

acestuia şi pentru mulţi contemporani cu domnitorul acest lucru a fost un motiv de comemorare. 
Steluţa Pătraşcu 
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PLANUL  DE  ASASINAT  DIN  PLOPII  SLĂVITEŞTI (TELEORMAN) - IANUARIE 1941 
 
 

După înăbuşirea Rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu dispune desfăşurarea unor ample anchete  
asupra activităţii legionare. Astfel ies la iveală nenumărate abuzuri săvârşite de legionari (de la fraude economice la asasinate). 

În acest context se dezvăluie un document (dacă nu foarte rar, posibil unic) privind planificarea asasinării unor fruntaşi ai comunei 
Plopii Slăviteşti sub pretextul că ar fi comunişti. 

Astfel, pe data de 24 februarie 1941, Legiunea de Jandarmi a judeţului Olt trimite o adresă şi o notă informativă către Prefectura 
judeţului Teleorman, cu privire la organizaţia legionară din comuna Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman. 

 
„Confidenţial - Personal 

Nr. 22.300 
24 Februarie 1941 

Divizia 11-a Infanterie 
 

Către, 
Prefectura Judeţului Teleorman 

 

Conform ordinului de rezoluţie al Domnului General Comandant al Diviziei pus pe adresa Prefecturii Olt cu Nr. din 22 Februarie 1941. 
Am onoarea a trimite alăturat nota informativă a Legiunei de Jandarmi Olt relativ la organizaţia legionară  „Echipa Morţii” din 

comuna Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman, luată de la nişte legionari de către un jandarm, pentru verificare şi măsuri. 
Rugăm confirmaţi primirea 
 

Din Ordin 
P. Șeful de Stat Major 
Maior 
Desin 

Șeful Biroului 2 
Căpitan 

D. Ivănescu”1 
Nota informativă arăta astfel: 

„Notă informativă Nr. 715 
Din 21 Februarie 1941 

 

În comuna Plopii Slăviteşti, care aparţine judeţului Teleorman şi limitrofă acestei Legiuni (de jandarmi); de către fostă organizaţie 
legionară s-au pus la cale comploturi cu asasinarea unor persoane fruntaşe, ale comunei respective, cu termen de 22 Ianuarie 1941, 
orele 15, pe motiv că acestea ar fi fost comuniste şi îi împiedică la ajungerea unor scopuri legionare şi anarhice lor. 

Pentru desăvârşirea celor de mai jos, organizaţia legionară în ziua de 19 ianuarie, printr-un proces verbal încheiat în şedinţa 
secretă, a desemnat oameni de sacrificiu, care să aducă la îndeplinire planul stabilit şi prin purtare de jurământ, s-au legat în faţa şefului 
Garnizoanei Ştefan Mircescu învăţător, ca în ziua de 22 ianuarie 1941, ora 15, persoanele propuse să fie executate. 

Tot în comuna Plopii Slăviteşti Teleorman, au participat efectiv la rebeliunea din zilele 22-24 ianuarie un număr de 15 persoane, 
numite ca făcând parte din „Echipa Morţii”. 

În sprijinul celor afirmate de noi, anexăm la prezenta copie de pe procesul-verbal încheiat la data de 19 ianuarie a.c. de organizaţia 
legionară din comuna Plopii Slăviteşti, cu desemnarea persoanelor ce trebuiau suprimate la data de 22 Ianuarie 1941, orele 15, precum 
şi numele şi pronumele celor căzuţi la sorţi, pentru a îndeplini misiunea dată de şeful organizaţiei legionare. 

Tabelul nominal al legionarilor din „Echipa Morţii”, care au participat la rebeliunea din zilele 22-24 Ianuarie 1941, dintre care 
unele persoane şi azi sunt în slujba neamului. 

Situaţia întregii organizaţii legionare din plasa Turnu Măgurele. 
Măsuri luate 
Legiunea (de jandarmi) pentru a contracara orice surpriză a dat ordine tuturor subunităţilor în subordine pentru urmărirea şi 

descoperirea elementelor ce ar putea pune la cale, sau pus la cale comploturi de asemenea natură”2. 
 
Documentul incriminator arăta astfel: 

 
„Garnizoana Comunei Plopii-Slăviteşti, judeţul Teleorman 
Copie după procesul verbal încheiat în şedinţa secretă la sediul legionar în ziua d 14 ianuarie 1941 

 

Proces verbal 
Astăzi 13 ianuarie 1941 

Noi Dobre N. Barbu primar, Ştefan Mircescu director, Bogdan I. Mate, Stanciu Barbu, şeful cuibului nr. 1, Nicolae M. Fâtoiu,  
Marin Bivolaru  agent  sanitar,  ajutor şef de propagandă Dumitru Dumitrache şi Petre Dumitrache secretarul primăriei constatând prin  
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prezentul proces-verbal că, astăzi data de mai sus, făcând urmărire la locuinţa comunistului Ofiţă Petre din această comună, într-adevăr 
am găsit un număr de patru comunişti ţinând şedinţa în locuinţa sa. 

Având în vedere nenumăratele tulburări de linişte şi dezvăluiri în popor survenite din cauza câtorva comunişti, ce au început să ne 
atace zilnic prin şedinţă, la punctul numit Comana de pe raza acestei comune. 

Din ordin spre confirmare, prin şedinţa de cuib – secretă şi din ordinul comandantului şef de sector Nicolae Prisicăreanu transmis 
de pe circ. secretă judeţeană, dispunem prin legământ de jurământ sfărâmarea din Comana, în seara zilei de 22 ianuarie, orele 15. 

Prin tragerea la sorţi a căzut la îndeplinirea execuţiei camarazii: Petre Barbu, Bogdan I. Matei, Dumitru Dumitrache, Nicolae 
Fâtoiu şi Stanciu N. Barbu după cum urmează: 

 
Tablou 

 

De numele şi pronumele comuniştilor din această garnizoană şi numele celor ce urmează a-i executa 
 

Nr. 
Crt. 

 

Numele şi prenumele 
comuniştilor 

 

Executaţi de camarazi 
 

Nr. 
crt. 

 

Numele şi prenumele 
comuniştilor 

 

Excortaţi de 
camarazi 

 

1. 
 

Ofiţă Petre Dobre Barbu 1 Ștefan Cojoacă Stanciu Barbu 

2. 
 

Har. Odăgescu Bogdan Matei 2. D-tru Istrate D-tru Dumitrache 

3. 
 

Sebastian Alexandru N-lae Fâtoiu 3. Ilie I. Amza  

4. 
 

Ioan M. Fâtoiu     

5. 
 

Petru Bolboacă     

 
Pe baza celor puse la cale şi organizarea acestui tablou din procesul verbal cu numele garnizoanei şi a tuturor membrilor din 

această garnizoană. 
1. Să ne rugăm lui Dumnezeu 
2. Să ne gândim la căpitanul nostru 
3. Să ne ridicăm cu gândul la sufletele morţilor noştri 

- Moţa 
- Marin 
- Sterie Ciumeti 
- Nicadorii 
- Decemvirii 
Și ale tuturor camarazilor noştri căzuţi pentru legiune sau morţi în credinţa legionară 

4. Să credem în săvârşirea României legionare şi sfărâmarea zidului de ură şi de mişelie ce o împresoară. 
5. Jurăm în numele căpitanului şi a legiunii că vom curăţa Garnizoana de orice comunişti şi infami prin jertfa sufletelor noastre. 

Jurăm că nu vom trăda niciodată legiunea şi pe căpitan. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
Drept pentru care am dresat prezentul proces-verbal spre cele legale. 

                                  S.S.”3 
 

Să nu uităm că Garnizoana legionară din Plopii Slăviteşti era destul de puternică. Ea avea 3 Cuiburi şi o Organizaţie politică 
legionară de oameni în vârstă, ca organe de îndrumare pentru tinerimea legionară. 

O altă remarcă este aceea că în afară de Circularele legionare redactate de lideri şi care conţineau orientări generale ale mişcării, 
ordinele de acţiune şi mesajele, în interiorul organizaţiei, se făceau verbal. Astfel, dovezile scrise erau aproape inexistente. Se pare totuşi 
ca Organizaţia legionara din Plopii Slăviteşti primise o circulară cu regim restrâns şi cu ordin de interes local şi focalizat. Ori acest proces 
verbal, de o deosebită gravitate, capătă o deosebită importanţă istorică, dovedind agresivitatea mişcării legionare. 

În sfârşit, o coincidenţă în cea ce priveşte datele, cea de întocmire a procesului-verbal şi cea de săvârşire a asasinatelor ridică o 
întrebare: rebeliunea legionară fusese planificată cel puţin înainte cu câteva zile? 

Cătălin Borţun 
 
 
 
Note 
 

1. Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, fond „Prefectura judeţului Teleorman”, Ds. 27/1941, f. 29 
2. ibidem, f. 90 
3. ibidem, f. 91 

ISTORIE 

pag. 16 



 

 

http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html 
 

 

 
 
 
 
 

INDUSTRIA  CASNICĂ  TEXTILĂ  ÎN  ZONA  TELEORMANULUI 
 
 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea în zona Teleormanului a existat în cadrul gospodăriilor 
ţărăneşti o adevărată industrie casnică textilă. Se produceau textile 
de interior, reprezentate de velinţe şi macate, feţe de pernă din 
bumbac şi din lână, ştergare folosite în uzul casnic sau pentru 
ceremonial, cergi şi multe altele. Aceste piese au fost rodul muncii 
migăloase a femeilor, care pe lângă grija gospodăriei, a creşterii 
copiilor, a lucrului câmpului şi grădinii, au ţesut la războiul de 
ţesut tot felul de ţesături necesare în gospodărie, precum şi pânza 
folosită la confecţionarea veşmintelor ţărăneşti. Meşteşugul 
torsului şi al ţesutului, dobândit printr-o îndelungată tradiţie, a 
cunoscut în zona noastră o perioadă de înflorire la sfârşitul sec. al 
XIX-lea. La Expoziţia internaţională de la Paris, din 1889, 
Teleormanul se afirma prin numărul, varietatea şi calitatea 
produselor expuse, prezentând: velinţe, 
pânză, ştergare, feţe de masă, basmale, 
peşchire, carpete de lână, stofe de lână, 
ţesături variate din borangic, căpătâie, 
brâie, cămăşi de borangic, zuvelci. 

Pentru a realiza aceste lucruri, era 
nevoie de războiul de ţesut, existent în 
fiecare gospodărie, precum şi de o serie 
de obiecte care ajutau la realizarea 
firelor de bumbac sau de lână care se 
introduceau în război, cum ar fi: maşina 
de egrenat bumbac, maşina de tors, 
furcile şi fusele de tors, răşchitoare, 
vârtelniţe, sucale, dăracele pentru lână 
sau cânepă. Fetele nu se puteau mărita 
până nu dobândeau aceste meşteşuguri, 
al torsului şi al ţesutului. 

Războaiele de ţesut pot fi mici, orizontale, cu două iţe, sau 
mai mari, cu mai multe iţe. Furcile de tors se foloseau la torsul 
firului de bumbac sau de lână. Răşchitorul era folosit pentru a face 
sculurile de lână sau pentru aţa de sac de peşte ori prostovol. 
Dăracele se foloseau pentru a alege diferite calităţi ale fibrelor 
textile şi a uniformiza straturile de fibre, care prin suprapunere vor 
forma caierul. Sucalele sunt unelte din lemn cu ajutorul cărora se 
deapănă pe ţevi firul de lână sau bumbac, folosite apoi în suveică, 
pentru a fi introduse în războiul de ţesut. Sunt de două tipuri: 
acţionate cu mâna şi acţionate cu un mâner. Vârtelniţele se 
foloseau pentru depănatul sculurilor. Maşina de egrenat bumbac 
are rolul de a separa bumbacul de seminţe. În general, aceste piese 
aflate în Colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Teleorman 
sunt lucrate din lemn de salcie sau plop, ce se găseau din 
abundenţă în pădurile Teleormanului. 

În general textilele îndeplinesc rolul decorativ cel mai 
important şi dau în acelaşi timp o caracteristică specifică locuinţei 
ţărăneşti româneşti. Indiferent de materialul din care sunt 
confecţionate, lână, bumbac, cânepă, in sau borangic, prin modul 
în care se aşeză pe mobile, pe perete, pe culme, la grindă, prin 
compoziţia ornamentală şi prin cromatică, ţesăturile definesc stilul 
decorativ al interiorului dintr-o anumită zonă. Nu se poate preciza 
cât de vechi este acest obicei de a împodobi interiorul casei cu 
ţesături, deoarece acestea sunt confecţionate din materiale 
perisabile. 

Păstrarea şi folosirea unor categorii de ţesături numai în zilele  

de sărbătoare sau cu prilejul ceremoniilor a permis transmiterea 
unor piese vechi, din secolul al XVIII-lea. Textilele de interior 
împodobeau interiorul locuinţei ţărăneşti, având în acelaşi timp o 
dublă funcţie: practică şi decorativ ornamentală. În zona 
Teleormanului ele definesc o anumită concepţie stilistică, 
caracteristică stilului decorativ al interiorului locuinţei ţărăneşti din 
acest areal. În alte zone ale ţării, mobilierul bogat decorat conferă 
alături de piesele textile atribute estetice locuinţei tradiţionale, însă 
în Teleorman mobilierul sobru constituie doar un fundal pe care se 
etalează petele de culoare ale ţesăturilor. De aceea locuinţa se 
caracterizează printr-o mare sobrietate, ceea ce de fapt exprimă o 
anumită filozofie, concepţie, despre viaţă, potrivit căreia pământul 
este bogăţia cea mai de preţ. Puţinele elemente decorative de pe 
mobilier, nuanţele potolite ale ţesăturilor de interior, lipsa 

ceramicii cu caracter decorativ-
ornamental imprimă locuinţei 
teleormănene simplitate, amintind de 
vechile civilizaţii.  

Ţesăturile din lână se expun în casa 
ţărănească teleormăneană pe perete, 
deasupra patului, ca mijloc de 
împodobire a locuinţei, conferindu-i 
astfel o atmosferă primitoare, veselă şi 
plăcută. Un alt motiv pentru care textilele 
de lână se pun pe perete în dreptul 
patului, este şi acela al menţinerii căldurii 
în interior, în timpul iernilor foarte reci 
care erau înainte vreme pe meleagurile 
noastre. De-a lungul patului se puneau 
căpătâie din lână frumos ornamentate. 
Celelalte ţesături din lână sunt grupate la 

capul patului, fiind adunate diferite scoarţe, aşternuturi şi perne. La 
capătul patului, pe lada de zestre se aşezau teancuri de cergi, 
velinţe, scoarţe, aşternuturi, perne şi căpătâie. 

Odaia în care se expunea cea mai mare parte a pieselor textile 
cu valoare decorativă a fost „odaia curată”, de aceea această 
încăpere are atribute artistice, după cum ne arată cercetătorii Maria 
Cioară Bâtcă şi Vlad Bâtcă în lucrarea Zona etnografică 
Teleorman: „Această odaie era iniţial neîncălzită. Primatul funcţiei 
estetice duce la amplasarea patului de preferinţă de-a lungul 
peretelui lateral, exterior, pentru a fi bine privit din uşă, ca element 
de maximă importanţă decorativă”. Mai important decât aceste 
lucruri sunt însă, tehnica de lucru, compoziţiile ornamentale, 
cromatica rafinată obţinută cu ajutorul vopselelor vegetale, precum 
şi gama bogată şi variată a categoriilor de ţesături. Tehnica de ţesut 
a textilelor din lână prezente în Colecţia de etnografie a muzeului 
nostru, este cea în două şi în patru iţe, iar alesăturile sunt realizate 
în tehnica „peste fire”, „Karamani cu tăieturi” şi „Karamani cu 
găurele” – cu fire întrerupte în dreptul motivelor ornamentale la 
schimbarea culorilor, asemănătoare cu unele ţesături copte, ceea ce 
constituie un indiciu preţios cu privire la vechimea tehnicii. Pentru 
ca ţesătura să fie finisată şi în acelaşi timp să nu se destrame foile 
de ţesătură, la capete se înnodau firele de urzeală două câte două 
sau se cosea tiv simplu, cu acul. 

Cea mai simplă ţesătură a fost cerga, confecţionată din cânepă 
de calitate inferioară, ţesută în patru iţe şi formată din două sau trei 
foi, lungi de 5 - 5,50 m.  În  zestrea  fiecărei  fete trebuia să intre în 
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mod obligatoriu o cergă (folosită pentru a fi pusă pe fundul căruţei 
depăşind laturile acesteia ca să ajungă să acopere şi încărcătura de 
cereale, ferind-o în acelaşi timp de ploaie sau vânt) şi două-trei 
aşternuturi, numite şi pături.  

Aşternuturile, confecţionate din lână, sunt ţesături groase şi 
sunt compuse din două foi cusute pe mijloc. Ele erau folosite 
pentru învelit sau acopereau paturile din locuinţa ţărănească în 
zilele de sărbătoare. Acestea sunt ţesute în patru iţe din lână 
dărăcită şi toarsă mai răsucit pentru urzeală şi mai puţin răsucit 
pentru băteală. Uneori urzeala acestui tip de ţesături era din cânepă  
sau bumbac. Decorul acestora se compunea dintr-o alternanţă de 
vărgi multicolore mai late sau mai înguste sau de lăţimi egale. 

 
 

 
 
 
 
Superioară aşternutului a fost considerată velinţa (numită şi 

scoarţă), deoarece se ţesea „lână în lână” sau lână cu urzeală din 
bumbac, în două iţe cu alesături în „tehnica Karamani”. Velinţele 
se puneau şi ele pe pat. Velinţa teleormăneană este alcătuită tot din 
două foi încheiate pe mijloc cu lăţimea de 0,80 m, iar lungimea 
este de cca. 3,30 m. Ele sunt decorate cu vărgi intercalate cu 
alesături cu motivele numite „degete”, „zăluţa”, „în roate” – 
romburi concentrice dinţate pe margine, „pristolnicul”. Ţesăturile 
din lână au fost considerate piese de valoare atât în casa boierească 
cât şi în casa ţărănească, trecute cu grijă în foile de zestre ale 
vremii şi moştenite din generaţie în generaţie în cadrul aceloraşi 
familii. 

Luminiţa Gheorghe
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VASUL  ANTROPOMORF  DE  LA  BALACI  (JUD.  TELEORMAN) 
 
 

Vasul antropomorf prezentat aparţine aşa-numitei categorii a vaselor antropomorfe cu braţe tuburi şi provine de pe aşezarea 
gumelniţeană de tip tell de la Balaci, jud. Teleorman, cunoscută sub numele de „Măgura Hodorog”. Vasul a fost recuperat dintr-o margine 
a aşezării, din pământul excavat dintr-o vizuină de vulpe, la sfârşitul anului 2019 de către dl. Ionel Tănase, originar din Balaci şi a intrat în 
patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman la începutul lunii februarie 2020. În urma deplasării la faţa locului, arheologii au identificat 
locul în care vasul a fost descoperit. Vizuina de vulpe era săpată la baza unei structuri masive de chirpici ars, foarte probabil o locuinţă 
distrusă de un incendiu. Cu acea ocazie au fost găsite şi alte fragmente ceramice, provenite de la vase de diferite forme şi dimensiuni, 
precum şi un fragment de greutate de lut ars pentru războiul de ţesut. 

Face parte dintr-o categorie aparte a vaselor antropomorfe cu braţe tuburi ce au mai fost descoperite şi în alte aşezări gumelniţene, 
atât la nord de Dunăre (Căscioarele, Drăgăneşti-Olt, Măgura-Jilavei, Măriuţa, Siliştea, Tangâru, Vidra, Zâmbreasca) cât şi la sud de fluviu, 
în Bulgaria de astăzi (Hotnitsa, Karanovo, Kamenar/Razgrad, Ruse, Zagorči). 

Vasul este lucrat din lut amestecat cu nisip fin şi mici concreţiuni calcaroase ca degresant. Are culoarea cărămizie, căpătată în urma 
arderii suplimentare la care a fost supus. Are următoarele dimensiuni: înălţimea 12,5 cm, diametrul bazei 6,5 cm, diametrul maxim 10 cu 
şi distanţa dintre braţele tuburi 12 cm. Este de formă sferică, cu baza plată. În partea superioară se află capul, realizat în tehnica tipic 
gumelniţeană, cu o formă aproximativ triunghiular-alungită, având redate ca detalii anatomice doar nasul, sugerat printr-o proeminenţă şi 
gura printr-o crestătură subliniată de un şir de cinci găurele. Părţile laterale reprezintă lobii urechilor, fiecare având câte două perforaţii. 
Gâtul este masiv, marcat de uşoare incizii oblice, doar pe jumătatea anterioară. Alte detalii anatomice care sugerează că avem de-a face cu 
un personaj feminin sunt reprezentate de sâni, modelaţi prin două proeminenţe semisferice. În partea inferioară, ombilicul este realizat tot 
printr-o proeminenţă semisferică, puternic aplatizată. Braţele sunt modelate sub forma a două tuburi scurte, care comunică cu interiorul 
vasului, orientate oblic în sus, sugerând poziţia orantei. La baza gâtului, tot în partea din faţă, dispusă orizontal, se află o proeminenţă 
semicirculară, ce poate fi interpretată ca un element de podoabă de tipul colanului, reprezentare cu caracter de unicat în cadrul acestei 
categorii de vase antropomorfe.  

O importantă descoperire întâmplătoare, fără dată precisă însă, a fost făcută atunci când un localnic care îşi procura pământ pentru 
diferite scopuri gospodăreşti a găsit un mic depozit de obiecte de podoabă de aur, cu o greutate totală de peste 180 g, compus dintr-o 
brăţară, o verigă şi un pectoral semilunar, ce ne duce cu gândul la reprezentarea de pe vasul în discuţie. 

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică acest tip de vas este întâlnit în etapele de mijloc (A2) şi finală (B1) a culturii Gumelniţa 
(cca. 4300-3900 î.Hr.). 

Vasul antropomorf a fost prezentat în cadrul ciclului expoziţional „Exponatul Lunii” din luna decembrie a anului 2020. 
Pavel Mirea 

 
 

PATRIMONIU 

Descoperitorul vasului antropomorf

Balaci, „Măgura Hodorog”

Pandantiv - pectoral din aur

Reconstituire ipotetică a modului 
în care era purtat pandantivulVasul antropomorf de la Balaci 
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AGENDA  CULTURALĂ  IANUARIE  -  IUNIE  2021 
 

La sfârşitul unui an, Agenda Culturală pentru anul următor era stabilită, fapt ce nu s-a putut materializa pe deplin şi la sfârşitul 
anului 2020. Un an complicat din toate punctele de vedere de apariţia pandemiei de Covid 19, de evoluţia ei imprevizibilă şi în următorul 
an, în 2021. Dacă pentru vizitarea expoziţiilor permanente sau temporare lucrurile s-au clarificat într-o oarecare măsură, fiind permise în 
anumite condiţii, evenimentele cu publicul de felul vernisajelor, prezentărilor, dezbaterilor, simpozioanelor şi meselor rotunde nu au fost 
şi nu sunt încă permise. 

În aceste condiţii, Agenda Culturală a Muzeului Judeţean Teleorman pentru anul 2021 a stabilit, în linii generale, programul 
expoziţional, colectivul de specialişti ai muzeului fiind pregătit să reia, în orice moment posibil şi celelalte tipuri de programe educaţionale 
şi activităţi culturale. 

Pe de-altă parte, alternativa „on line” a fost luată tot mai mult în calcul şi se va materializa printr-o intensificare a postărilor pe contul 
de facebook al muzeului, căutându-se aducerea în atenţia publicului virtual a unor obiecte de patrimoniu, a unor fapte istorice, a unor 
personalităţi, a istorie locale şi a celei naţionale. Totodată, pentru prima parte a anului 2021 urmează a fi reconfigurat website-ul muzeului 
şi realizate alte două mijloace de promovare „on line”, un canal de Youtube şi un blog în care var fi încărcate imagini din arhiva 
fotografică digitală a muzeului. 

În rândurile următoare redăm propunerile colectivului Muzeului Judeţean Teleorman pentru primele şase luni ale anului curent, cu 
speranţa că, fie şi numai parţial, vor putea fi onorate şi, evident, suplimentate dacă restricţiile sanitare se vor relaxa. 
 
 

EXPOZIŢII TEMPORARE 
 
- Ciclul expoziţional Exponatul lunii (ianuarie - iunie 2021); 
- „Cercetări arheologice în judeţul Teleorman. Decada 2011-2020 (până la 30 iunie); 
- „De prin sate adunate. Fotografii şi costume din colecţia Etnotique”, împreună cu Asociaţia Etnotique a IX-a (5 - 25 mai); 
- Expoziţie etnografică în colaborare cu Şezătoare Alexandria, cu prilejul Zilei Universale a Iei (15 - 30 iunie). 

 
 

PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
 
- Evenimente de tipul „Ziua Porţilor Deschise”, cu ocazia următoarelor evenimente: 
     - „Ziua Culturii Naţionale” (15 ianuarie);  
     - „Dragobetele (24 februarie); 
     - „Ziua Internaţională a Copilului” (1 iunie); 
     - „Noaptea Europeană a Muzeelor”, a XVII-a ediţie – cel mai important eveniment cultural al anului (posibil 15 mai); 
     - „Zilele Europene ale Arheologiei” (18-20 iunie). 

CE  VA  URMA ? 

Important!  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2021, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice, pot fi găsite 

periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro şi pe contul de Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Judetean-Teleorman/278274902232921 

Publicaţie semestrială editată de Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură ce funcţionează în baza Hotărârii nr. 6 din 13 mai 1993 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman 
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