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SCOPUL PUBLICAŢIEI
În anul în care Muzeul Judeţean Teleorman se pregăteşte să
aniverseze 60 de ani de la înfiinţare, am considerat că apariţia unei
noi publicaţii, în care să fie prezentate, într-o manieră atractivă şi
sugestivă, activitatea şi preocupările noastre, ar fi binevenită. Cu
atât mai mult, cu cât într-o lume în care realitatea virtuală şi
internetul ne însoţesc la fiecare pas, apariţia unei publicaţii
electronice nu poate fi decât de bun augur.
Adresată în primul rând cititorilor de limbă română, publicaţia
noastră intitulată Muzeul Judeţean Teleorman.
- buletin
semestrial de informare îşi propune, prin cele două apariţii anuale
de la 31 ianuarie, respectiv 31 iulie, să marcheze, pe lângă cronicile
evenimentelor culturale şi agendele culturale ale muzeului, date
despre expoziţiile permanente şi temporare, despre programele
educaţionale dedicate publicului, proiectele interne şi internaţionale
şi relaţiile publice.
În cuprinsul publicaţiei se vor regăsi pagini dedicate
arheologiei, istoriei, etnografiei, patrimoniului cultural, restaurării
şi conservării. Activitatea editorială a instituţiei va fi şi ea pe larg
prezentată.
Într-un moment în care cuvântul „criză” a devenit, pe de-o
parte obsesiv, iar pe de-altă parte justificativ, publicaţia doreşte să
ofere o alternativă de informare şi educaţie. Eforturile noastre vor
fi îndreptate în această direcţie iar scopul final declarat va fi acela
de a atrage oamenii la muzeu.
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE 2011
Anul 2011 a fost pentru Muzeul Judeţean Teleorman unul bogat în evenimente culturale, evenimente care au adus în sălile instituţiei nu
mai puţin de 4635 de vizitatori şi participanţi direcţi la manifestările organizate şi derulate de muzeu.
Prezenţa în număr atât de mare a celor care au ales instituţia noastră ca loc de petrecere a timpului liber şi de instruire nu face decât să
ne dea satisfacţia că suntem cunoscuţi şi apreciaţi pentru ceea ce facem.
Pot fi menţionate 54 de activităţi culturale dintre care: 19 expoziţii, 10 simpozioane, 12 programe derulate în cadrul Programului
Educaţional Muzeul - sursă de cultură şi educaţie, lansarea unor publicaţii precum şi manifestările prilejuite de o serie de evenimente
internaţionale precum Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua Internaţională a Copilului, toate reprezintă bilanţul
numeric al muncii desfăşurate în 2011 de către specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman. Tocmai de aceea, considerăm că o retrospectivă a
celor mai importante evenimente care au avut loc la muzeu pe parcursul anului 2011 se impune.
***
Pe plan expoziţional trebuie punctat, în primul rând, faptul că a
fost deschisă publicului, la 14 mai, sala Neoliticul din cadrul
expoziţiei de bază de arheologie a muzeului (detalii în pag. 4-5).
Celelalte două expoziţii permanente, aflate la dispoziţia
vizitatorilor au fost: Aspecte etnografice ale satului teleormănean,
Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi acceptare forţată.
Ciclul Exponatul Lunii, ajuns la cel de-al patrulea an, a
continuat cu aceeaşi ritmicitate, aducând în faţa publicului noi
obiecte de etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul
instituţiei. Cei care au trecut pragul muzeului în perioada februariedecembrie 2011 au putut admira şi afla informaţii preţioase despre:
Maşina de tors, Statuetă antropomorfă, Apostol (1747),
Cromolitografia - Bătălia de la Schit, Ordinul Tudor
Vladimirescu Cls. I conferit lui Zaharia Stancu, Akinakesul de la
Lăceni, Grigore Sin Gheorghe - Fondatorul oraşului Alexandria,
Cască militară românească - primul război mondial , Pieptarul
bărbătesc, Capacul prosopomorf şi Sabia de paradă (detalii în pag. 9).

Timbrul fiscal - 155 de ani de la apariţie, cu exponate din colecţie
Teodor Săceanu, 23 iunie - 15 august.
Expoziţie de Artă Tânără, organizată de Asociaţia T.E.T.A.
în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru
Tânăr IDEO IDEIS, 2 - 11 august (detalii în pag. 7).
Univers Dual, expoziţie de pictură a artistului plastic Emil
Paşcalău, 2-23 septembrie.

Valea Dunării. Ieri, Azi, Mâine, lucrări de pictură ale
elevilor participanţi la Tabăra Internaţională de Creaţie de la
Zimnicea, 28 septembrie - 7 octombrie.
Mit, ficţiune şi realitate, expoziţie de figuri de ceară de la
Muzeul Figurilor de ceară din Sankt-Petersburg, 20 septembrie-20
octombrie.

Tot pe parcursul anului trecut, sălile instituţiei au găzduit şi o
serie de expoziţii temporare organizate cu ocazia unor aniversări, la
iniţiativa unor artişti plastici profesionişti sau amatori, cu obiecte
din patrimoniul muzeului ce au vizat anumite teme sau expoziţii ale
unor proiecte:
Marama teleormăneană, septembrie 2010 - decembrie 2011
(detalii în pag. 8).
Cultura Cucuteni - magia artei preistorice, expoziţie de
arheologie realizată de Muzeul Civilizaţiei Cucuteni, Piatra Neamţ iunie 2010 - mai 2011.
Expoziţia proiectului Măgura - Past and Present (Măgura trecut şi prezent), în cadrul Art Landscape Transformations EC
project 2007-4230, noiembrie 2010 - iunie 2011 (detalii în pag. 6).
Poliţia teleormăneană - Incursiune în arhive, 23 - 25 martie
Credinţă şi datini, expoziţie de icoane, 22 - 25 aprilie.
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60 de ani de aviaţie militară reactivă în România (1951 2011), organizată de Asociaţia Aripi Româneşti, 12 - 25
octombrie.
Anul 1941. Repere istorice, 31 octombrie 2011 - 15 ianuarie
2012 (detalii în pag. 20-21).
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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE 2011
În ceea ce priveşte simpozioanele, alături de cele organizate an
de an cu ocazia marcării marilor evenimente istorice ale ţării
(Unirea Principatelor Române, 9 mai, 1 Decembrie 1918), în 2011
au fost iniţiate şi alte asemenea manifestări care au punctat diferite
momente.
Ţăranii şi colectivizarea. Revolta de la Dobroteşti, 31 martie,
com. Dobroteşti, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la evenimentele
din 7 martie 1961.

Gala Galaction - fiu al satului Dideşti. La 50 de ani de la
trecerea la cele veşnice a scriitorului, 8 martie, com. Dideşti, la
comemorarea a 50 de ani de la dispariţie scriitorului şi teologului
Gala Galaction.
Revoluţia de la 1821 - 190 de ani, 12 aprilie, la împlinirea a
190 de ani de la Revoluţia de la 1821.

Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti - 19 mai, Liceul „Al. I.
Cuza” din Alexandria, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la
înfiinţarea Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Deţinuţi politici ai regimului comunist. Cazul Ioan Ianolide 9 iunie 2011 (detalii în pag. 22-24).
Ziua Pâinii, organizat la Grupul Şcolar Tehnic Alexandria, cu
ocazia Zilei Mondiale a Alimentaţiei - 14 octombrie
1946 - Anul alegerilor fraudate, 18 noiembrie, marcarea a 65
de ani de la alegerile din 1946 şi consecinţele momentului.
Trebuie să menţionăm că toate aceste simpozioane au fost
realizate în colaborare cu instituţii de învăţământ din judeţ şi cu alte
organizaţii (Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, Primăriile comunelor
Dobroteşti şi Dideşti ).
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Manifestările organizate în cadrul Programului Educaţional
Muzeul-sursă de cultură şi educaţie, menite a atrage la muzeu şi a
face cunoscute preşcolarilor şi elevilor din judeţ valorile istoriei
locale şi naţionale precum şi tradiţiile populare, au continuat şi în
2011 concretizându-se în 12 astfel de evenimente, cu diferite teme
abordate:
Din lada bunicii - 17 ianuarie.

24 Ianuarie. Figura domnitorului Al. I. Cuza - 21 ianuarie.
2 Februarie, zi cu multiple semnificaţii în lumea satului
tradiţional - 8 februarie.
Tradiţii populare de primăvară. Mucenicii - 9 martie.
Datina Sfintelor Paşti - 14 aprilie.
Ziua Independenţei în imagini - 10 mai.
Obiceiuri populare de Rusalii - 6 iunie.
Cârstovul viilor. Sărbătoarea vinului - 5 octombrie.

Costumul popular de ieri şi azi - 22 noiembrie.
Marea Unire prin ochii copiilor - 29 noiembrie.
Tradiţia sărbătorilor de iarnă - 16 decembrie.
„Iată vin colindători” - 20 decembrie.
Parteneri la aceste manifestări au fost preşcolari, elevi, liceeni
şi cadre didactice de la Grădiniţa nr. 7, Şcoala Generală nr. 5,
Şcoala Generală nr. 7, Şcoala „Ştefan cel Mare”, Liceul
„Constantin Noica”, Grupul Şcolar Tehnic, Liceul „Al. I. Cuza”,
Colegiul Naţional „Al. D. Ghica”, Palatul Copiilor din Alexandria
şi Şcoala Generală Poroschia.
Poate că cel mai important eveniment al anului trecut, având
în vedere gradul de participare al publicului vizitator (peste 500 de
persoane), a fost Noaptea Muzeelor, manifestare desfăşurată pe
data de 14 mai 2011, între orele 17.00-24.00, sub genericul
O noapte de tradiţii populare la muzeu (detalii în pag. 10-11).
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EXPOZIŢII LA MUZEU
EXPOZIŢIA PERMANENTĂ DE ARHEOLOGIE:

ÎNAPOI ÎN TIMP - ARHEOLOGIE ŞI NUMISMATICĂ ÎN JUDEŢUL TELEORMAN

O dorinţă mai veche a noastră s-a îndeplinit odată cu
deschiderea, la 14 mai 2011, a sălii Neoliticul din cadrul expoziţiei de
bază de arheologie a Muzeului Judeţean, intitulată Înapoi în timp arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman. Este prima sală din
seria celor şase ce vor găzdui exponate din trecutul judeţului, celelalte
fiind: Eneoliticul, Geto-Dacii, Mileniul I. Evul Mediu şi Tezaure
Monetare.
***
Dacă o prezentare pe larg a exponatelor este imposibil de făcut în
limita acestor pagini, se impun totuşi câteva date generale asupra
spaţiului ce găzduieşte expoziţia, asupra tematicii şi a provenienţei
obiectelor dar şi asupra importanţei descoperirilor prezentate în
contextul mai larg al celor similare din sud-estul Europei.
Asupra spaţiului expoziţional, integral renovat, a fost aplicat un
concept cromatic îndrăzneţ: pereţii sălilor au fost zugrăviţi în culori
închise, telurice, nuanţe de maro ce se desfăşoară gradual de la cele
mai închise la cele mai deschise, aspect ce sugerează, pe de-o parte
pământul, locul de unde obiectele sunt dezgropate iar pe de-altă parte
adâncimea la care se găsesc, ce trimite la vechimea în timp.
Pardoseala, realizată tot într-o nuanţă de maro închis, vine să
completeze ideea de teluric, anulând parcă spaţialitatea încăperii. Din
acest spaţiu „negativ”, „răsar” vitrinele vopsite într-o nuanţă neutră,
de gri, invitând privitorul să le descopere conţinutul, unul preţios, cu
obiecte ce aparţin unei epoci foarte vechi, epoca neolitică, eşalonată
în timp aproximativ între anii 6100-4800 î.Hr.
Alături de obiecte, adevărate pete de culoare în acest spaţiu, vin alte elemente menite a introduce vizitatorul în
atmosfera de atunci. În primul rând sunt cele două zone cu reconstituiri, prima dintre ele reprezentând locul de activitate al
unui olar de la începutul mileniului 6 î.Hr. iar ce-a de-a doua reprezentarea la scara 1:2 a unei locuinţe semiadâncite de la
jumătatea aceluiaşi mileniu. Astfel, prin intermediul primei reconstituiri vizitatorii sunt familiarizaţi cu materiile prime
folosite în realizarea vaselor ceramice, cu tehnica modelării, a decorării şi a arderii lor, dar şi cu o serie de unelte specifice.
Cea de-a doua reconstituire prezintă un posibil model de locuinţă sau, mai precis, a unui sălaş temporar, cu o serie de obiecte
de inventar precum diferite tipuri de vase ceramice, unelte piatră (râşniţă şi zdrobitor), de silex (cuţite, răzuitoare, seceră) şi
os (ac de cusut). Sunt prezentate, sugestiv, detalii constructive: stâlpii de lemn, acoperişul din trestie, legături şi împletituri
din papură.
„Introducerea” în epocă se realizează şi prin intermediul unui panou cronologic în care sunt prezentate culturile
arheologice care aparţin neoliticul din zonă şi vechimea fiecăreia în parte. Astfel, privitorul este familiarizat cu noţiuni
precum culturile: Starčevo-Criş I şi III, Dudeşti, Vădastra şi Boian-Giuleşti. O hartă a judeţului prezintă localităţile unde au
fost făcute descoperiri din această epocă, fiind important de menţionat faptul că peste 95% dintre obiecte provin de pe
şantierul arheologic de la Măgura „Buduiasca” şi au fost descoperite în perioada 2001-2008, în urma cercetărilor pe care
specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman le-au desfăşurat în cadrul unor proiecte internaţionale sau naţionale de cercetare.
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NOUTĂŢI PENTRU VIZITATORI

- SALA NEOLITICUL -
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EXPOZIŢII LA MUZEU
Cele 19 vitrine etalează, urmărindu-se diferitele categorii de obiecte, următoarele: unelte de piatră cioplită, unelte de piatră şlefuită,
unelte de os, obiecte de podoabă, obiecte de cult, plastică antropomorfă şi zoomorfă, fragmente de obiecte şi vase realizate din lemn, precum
şi o gamă variată, atât ca formă şi dimensiuni, dar şi ca decor, de vase ceramice. Ceea ce frapează la acestea este de multe ori calitatea bună a
lutului din care erau modelate, eleganţa formelor şi valenţele estetice, uneori deosebite, ale decorului. De altfel, pe plafonul spaţiului
expoziţional se află o serie de panouri pe care se regăsesc reproduse decoruri de pe unele dintre vase.
Informaţiile minimale ce însoţesc fiecare vitrină sunt completate de cele conţinute în cele trei rame digitale, fiecare propunând o temă în
legătură cu exponatele: Povestea vasului cu silex, Miniaturi şi detalii, Călătorie peste timp - din preistorie în vitrina de muzeu.
Un panou cu texte şi ilustraţii explică ce reprezenta A locui acum 7000-8000 de ani… Plecând de la situaţii concrete întâlnite pe
parcursul săpăturilor arheologice se încearcă a se sugera modul în care arătau locuinţele şi aşezările acelor comunităţi umane.
Pavel Mirea

pag. 5

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

EXPOZIŢII LA MUZEU
EXPOZIŢIA TEMPORARĂ A PROIECTULUI

„MĂGURA PAST AND PRESENT” („MĂGURA PREZENT ŞI TRECUT”)
Cu aproape patru luni înainte de terminarea proiectului
Măgura Past and Present (Măgura Trecut şi Prezent), cei
implicaţi au considerat necesar că este momentul să prezinte
publicului o parte a rezultatelor obţinute, prin intermediul unei
expoziţii temporare, ce s-a deschis la data de 3 noiembrie 2010 şi
a rămas la dispoziţia vizitatorilor până la 15 iulie 2011.

Expoziţia, deschisă într-un spaţiu integral reamenajat cu fonduri
puse la dispoziţie de proiect, s-a bucurat de o serie de mijloace de
prezentare, începând de la cele clasice până la cele moderne,
multimedia. Expoziţia a cuprins, în primul rând, lucrări realizate de
către elevii Şcolii de Arte şi Meserii Măgura pe parcursul
workshop - urilor desfăşurate în vara anului 2011, dar şi lucrări
artistice şi fotografii realizate de către artiştii plastici şi specialiştii
participanţi la proiect.
Două filme de scurt metraj intitulate Veşnicia s-a născut la sat
şi Măgura 4x4, prin care s-a încercat prezentarea realităţilor
cotidiene din localitate, au fost proiectate în cadrul expoziţie.
Fondul sonor al spaţiului expoziţional a fost asigurat prin redarea
unor compoziţii muzicale, cu sunete autentice ale comunei, reunite
sub titlul Sunete din satul românesc.
Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că realizarea acestui
proiect, inclusiv a expoziţiei prezentate, a fost posibilă şi datorită
implicării permanente a autorităţilor locale, a Primăriei Măgura, a
Şcolii de Arte şi Meserii Măgura, dar şi a locuitorilor din comună,
cărora proiectul le-a fost dedicat.
Pavel Mirea
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EXPOZIŢII LA MUZEU

EXPOZIŢIE DE ARTĂ TÂNĂRĂ
Muzeul Judeţean Teleorman a găzduit în perioada
2 - 11 august 2011 o expoziţie de pictură, grafică şi fotografie
denumită generic Expoziţia de Artă Tânără.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia culturală T.E.T.A în
cadrul celei de-a VI-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru Tânăr
IDEO IDEIS ce s-a desfăşurat la Alexandria între 2 - 11 august.
Vernisajul expoziţiei a avut loc la Muzeul Judeţean marţi,
2 august 2011, la ora 19.30 şi a precedat deschiderea oficială a
festivalului.
Expoziţia de Artă Tânără şi-a propus să promoveze tinerii
artişti, să aducă arta mai aproape de publicul larg. În acelaşi timp a
reprezentat o noua dovadă a suflului pe care IDEO IDEIS îl
promovează.
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În cadrul expoziţiei a fost prezentată o selecţie din lucrările a
şase artişti: Constantin Victor, Cristina Mina, Dan Ioan Cernariu,
Diana Vasilescu, Daniel Djamo şi Ioana Sisea. Selecţia lucrărilor a
fost făcută împreună cu artiştii şi a depins doar de preferinţele lor.
S-a urmărit o expoziţie sinceră care să îi reprezinte şi să fie un
portret al personalităţii lor.
Aşa cum au precizat organizatorii, „Expoziţia de Artă Tânără
nu este decât o altă latură a "manifestului" cultural IDEO IDEIS,
pentru o generaţie mai conştientă de sine şi pentru o comunitate
responsabilă artistic”.
Corina Iordan
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EXPOZIŢII LA MUZEU

MARAMA TELEORMĂNEANĂ
În perioada septembrie 2010 - decembrie 2011 în cadrul expoziţiei permanente Aspecte etnografice teleormănene a fost prezentată
expoziţia temporară Marama teleormăneană.
Expoziţia a grupat cele mai valoroase piese de acest gen din colecţia etnografică a Muzeului Judeţean Teleorman. (detalii despre această
piesă a costumului femeiesc de sărbătoare se găsesc la pag. 27-28)
Luminiţa Gheorghe
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EXPOZIŢII LA MUZEU

EXPONATUL LUNII - AL PATRULEA AN

2011

2010

2009

2008

Proiect expoziţional ce a debutat la 1 februarie 2008, Exponatul Lunii este realizat într-un spaţiu special amenajat în Holul de Onoare al
muzeului. Scopul declarat al iniţiatorilor a fost acela de a aduce în atenţia publicului vizitator o serie de obiecte aflate în patrimoniu Muzeului
Judeţean Teleorman, obiecte a căror prezentare fie nu se putea realiza în cadrul unor expoziţii de bază sau temporare, fie meritau acordarea
unei atenţii deosebite. Acest fapt s-a realizat şi printr-o bogată bază documentară ce a însoţit, lună de lună, obiectele etalate.
Gama de obiecte a fost variată şi a cuprins: obiecte arheologice şi etnografice, obiecte cu caracter memorial, documente, cărţi vechi,
unelte şi arme, podoabe şi obiecte liturgice. De cele mai multe ori exponatul a fost realizat cu ocazia unor anume evenimente (de exemplu,
Zilele Alexandriei) sau a unor sărbători populare ori religioase. Alteori a dorit să prezinte vizitatorilor descoperiri arheologice de ultimă oră,
valoroase şi spectaculoase totodată.
Cu speranţa că cele 43 de exponate de până acum au reuşit să atragă periodic un public avizat, dornic de a cunoaşte trecutul şi tradiţiile
acestor locuri, Muzeul Judeţean Teleorman va continua, cu noi surprize, acest proiect de succes.
Pavel Mirea
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PROGRAME PENTRU PUBLIC

NOAPTEA MUZEELOR 2011

EVENIMENTUL ANULUI 2011

Sâmbătă, 14 mai 2011, de la apusul soarelui şi până după
miezul nopţii, locuitorii judeţului au fost aşteptaţi la Muzeul
Judeţean Teleorman pentru a petrece O noapte de tradiţii
populare la muzeu. Sub acest generic, instituţia muzeală din
Alexandria a sărbătorit a VII - a ediţie a Nopţii Muzeelor printr-o
gamă variată de manifestări.
Pentru cei mici, secţiile de etnografie şi restaurare hârtie
au organizat ateliere de desen şi de confecţionat păpuşi din aţă şi
hârtie.
Iubitorilor de expoziţii şi colecţii, Muzeul Judeţean
Teleorman le-a deschis gratuit porţile celor trei expoziţii
permanente: Înapoi în timp: Arheologie şi Numismatică în
judeţul Teleorman (Sala Neoliticul), Aspecte etnografice
teleormănene şi Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi
acceptare forţată, dar şi a celor patru expoziţii temporare:
Expoziţia proiectului Măgura - Past and Present (Măgura trecut şi prezent), Cultura Cucuteni - Magia artei preistorice
(realizată cu exponate din patrimoniul Muzeului Civilizaţiei
Cucuteni din Piatra Neamţ), Marama teleormăneană (cu
exponate din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman) şi
Războiul de Independenţă în imagini (Exponatul Lunii).
Cei care iubesc dansul şi muzica
populară s-au întâlnit, într-un spaţiu special
amenajat în curtea muzeului, cu un spectacol din
care nu au lipsit recitalurile de muzică vocală şi
instrumentală populară, dansurile tradiţionale
precum şi şezătorile, lumea proverbelor,
momentele de teatru - dramatizări ale unor opere
literare ce prezintă oameni şi întâmplări din
lumea satului românesc. Protagoniştii au fost:
elevii Cercului de Teatru de la Palatul Copiilor
din Alexandria, coordonaţi de profesoara Mihaela
Dobre, în colaborare cu învăţătoarele Ceauş
Mariana, Zalana Mihaela şi Manea Roxana,
elevii de la Şcoala „Ştefan cel Mare ”din
Alexandria, îndrumaţi de învăţătoarele Flori
Burtan, Florinela Matei, Natalia Dan, preşcolarii
de la Grădiniţele „Ion Creangă” şi numărul 6
Alexandria, coordonaţi de educatoarele Floarea
Voicu, Daniela Neaţă, Martac Elisabeta, Nicoleta
Georgescu, Alina Boangher şi Doncuţă
Gherghina, Ansamblul „Mugurel de fluier”
Merişani, com Dobroteşti, pregătit de Adriana
Petcu - coordonator şi Maria Ciurea - instructor,
Ansamblul de Dansuri Populare „Muguraş de
Teleorman” din cadrul Asociaţiei Cultural
Artistice „Liviu Vasilică”, coordonat de Florina
Vasilică,
Formaţia
Vocal
Instrumentală
„Ciuleandra” de la Şcoala nr.7 Alexandria,
îndrumător prof. Iulian Tismănaru, Grupul Vocal
Cameral „Armonia” din Alexandria, rapsodul
popular Florea Puiu Simion şi Aurel Mihalache,
de la Şcoala Populară de Artă.
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Şi pentru ca seara petrecută la muzeu să amintească pe
deplin de lumea satului, membrele „Sindicatului Pensionarilor
Teleorman” au pregătit, pentru toţi participanţii la eveniment,
gogoşi, tot aşa cum pregăteau şi mai pregătesc gospodinele de la
ţară, iar sponsorii Ediţiei 2011 a Nopţii Muzeelor - S.C.
COMALAT S.A. Nanov şi S.C. GERMINO S.A. Alexandria - au
expus şi au pus la dispoziţia tuturor celor care au trecut pragul
muzeului produse tradiţionale româneşti.
Muzeul Judeţean Teleorman a oferit tuturor partenerilor
implicaţi în organizarea acestei a Nopţii Muzeelor diplome de
participare, iar Consiliul Judeţean Teleorman a acordat premii
celor mai bune momente ale serii.
Corina Iordan

(continuare în pag. 11)
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PREMIILE ACORDATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
CATEGORIA: CEL MAI BUN DANSATOR
LOCUL I - Ansamblul de Dansuri Populare „Muguraş de Teleorman”
din cadrul Asociaţiei Cultural Artistice „Liviu Vasilică”, coordonator Florina Vasilică
LOCUL II - Formaţia „Orzuleţul” Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, coordonator Florica Burtan
CATEGORIA: CEI MAI TALENTAŢI ACTORI
LOCUL I - Cercul de Teatru - Palatul Copiilor din Alexandria, coordonator Mihaela Dobre
LOCUL II - Cercul de Teatru al clasei a IV-a D - Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, coordonator Florinela Matei
CATEGORIA: CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE VOCALĂ ŞI INSTRUMENTALĂ
LOCUL I - Ansamblul „Mugurel de fluier” din Merişani, coordonator Adriana Petcu
LOCUL II - Formaţia Vocal - Instrumentală „Ciuleandra”, Şcoala nr. 7 Alexandria, coordonator Iulian Tismăneanu
CATEGORIA: CEL MAI TALENTAT PRICHIDEL
LOCUL I - Formaţia de dansuri „Ciuleandra” - Grădiniţa „Ion Creangă”Alexandria, coordonator Floarea Voicu
LOCUL II - Grupa „Fluturaşilor” - Grădiniţa nr.6 Alexandria, coordonator Nicoleta Georgescu
CATEGORIA: CEA MAI BUNĂ PRĂJITURĂ - 6 membre ale Sindicatului Pensionarilor Teleorman
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PROGRAME PENTRU PUBLIC

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI
Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate la iniţiativa comună a Consiliului
Europei şi a Uniunii Europene. Evenimentele culturale se adresează tuturor cetăţenilor şi au
scopul de a oferi posibilitatea conştientizării de către comunităţile locale a diversităţii
patrimoniului naţional, a punerii acestuia în valoare, dar şi a vulnerabilităţii acestuia şi, pe
acest fond, a eforturilor necesare pentru protecţia şi conservarea sa.
Tema aleasă pentru acest an vine să ilustreze beneficiile aduse de patrimoniul cultural material mobil şi imobil, imaterial - la dezvoltarea economică a comunităţii pe diverse căi:
promovarea meseriilor tradiţionale, a produselor tradiţionale, a turismului cultural, a industriei
activităţilor culturale etc. Prin acestea, patrimoniul cultural nu este numai subiect pasiv de
contemplare, ci participă la viaţa comunităţii.
Muzeul Judeţean Teleorman a organizat sâmbătă, 17 septembrie 2011, o serie de
manifestări dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, aflate în acest an la ce-a da XIX-a
ediţie.
Tema sub care s-au desfăşurat evenimentele culturale ale ediţiei româneşti a Zilelor
Europene ale Patrimoniului 2011 a fost Moştenirea Culturală din Lemn.
Au fost susţinute două prezentări ce au avut ca subiect lemnul: Prelucrarea lemnului
în preistorie (Pavel Mirea) şi Lemnul în tradiţia populară teleormăneană (Luminiţa
Gheorghe).
Manifestările au cuprins şi vizitarea gratuită a expoziţiilor permanente şi temporare
Înapoi în timp: Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman - Sala Neoliticul, Aspecte
etnografice ale satului teleormănean, Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi acceptare forţată, Univers Dual - expoziţie de pictură a
artistului plastic Emil Paşcalău, Marama teleormăneană, Cască militară din Primul Război Mondial - Exponatul Lunii.
Cvartetul Quatro Tel a susţinut un concert de prânz, cu un repertoriu ce a cuprins: Wolfgang Amadeus Mozart - Mica Serenadă,
Tomaso Albinoni - Adagio, Fritz Kreisler - Frumosul Rozmarin şi Plaisirs d’amour.

ZILELE PORŢILOR DESCHISE
Din dorinţa de a atrage publicul la muzeu, în special pe cel constituit din elevii, pe tot parcursul anului 2011 a continuat vizitarea
gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni, precum şi de Ziua Internaţională a Copilului (1 iunie 2011) şi de Zilele Municipiului
Alexandria (27-30 august 2011).
Corina Iordan
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PROIECTE INTERNAŢIONALE

UN PROIECT DE SUCCES: „MĂGURA TRECUT ŞI PREZENT”
Desfăşurat în cadrul Programului Cultura 2009-2011 în perioada octombrie 2008 - februarie 2011şi finanţat din fondurile Uniunii
Europene, proiectul Măgura Past and Present (Măgura Trecut şi Prezent) a făcut parte dintr-un proiect mai amplu desfăşurat de către 10
parteneri din diferite state europene (Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Lituania, Italia, Spania) şi intitulat Trans-formation.
Proiectul de la Măgura a fost desfăşurat de către Universitatea din Cardiff, în colaborare cu Muzeul Judeţean Teleorman, având ca
partener local Şcoala de Arte şi Meserii Măgura şi cu sprijinul Primăriei din această comună.
Măgura a fost cunoscută, în primul rând din punct de vedere arheologic, fiind unul dintre cele mai bogate locuri în asemenea vestigii de
pe teritoriul judeţului şi din sudul României.
Noul proiect a venit cu un mod de abordare diferit şi a vizat tot ceea ce presupune schimbările asupra mediului înconjurător, de la
intervenţia fizică exercitată de om, până la transformarea prin artă acestuia. Arta a fost înţeleasă într-un termen larg şi a implicat aspecte
legate de arhitectură, arheologie, arhitectură peisagistică şi artă performativă.
Obiectivul general a fost acela de a implica o serie cât mai mare de specialiştii (arheologi, geomorfologi, paleobotanişti), ce au urmărit
diferitele tipuri de schimbări ale mediului înconjurător, dar şi a unor segmente ale comunităţii locale, în special a generaţiei de vârstă şcolară.
Scopul final al proiectului a fost acela de a folosi arta pentru dezvoltarea locală a unor regiuni din Europa, mai ales unele regiuni cunoscute
ca fiind defavorizate.
Câteva date statistice referitoare la participanţi considerăm a fi relevante pentru proiect: număr total de participanţi: 167, din care:
Alexandria 12; Măgura 64 (profesori 15, elevi 33, alţii 16); participanţi la conferinţe 91; alţi participanţi şi colaboratori 29 (România 5, alte
ţări 24). Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului şi apariţia produselor de diseminare s-a făcut după următorul calendar:
2008
oct.-mai
2009
2009
mai-iun.
iulie
iul.-aug.
2010
apr.
apr.
iun.-iul.
iul.
iul.
iul.
iul.
iul.
iul.
iul.
iul.-apr.
2011
nov.
nov.
dec.
2011
feb.
apr.
apr.
apr.
apr.
mai
mai

Analiza şi reconstituirea ceramicii neolitice pentru expoziţia Neoliticul, Muzeul Judeţean Teleorman

Filmări pentru realizarea filmelor Veşnicia s-a născut la sat şi Măgura 4x4, Măgura
Realizarea desenelor tactile, Muzeul Judeţean Teleorman
Lucru în muzeu şi la Măgura: documentare audio-vizuală, analiza utilizării în preistorie a plantelor şi a uneltelor litice, pregătirea
expoziţiilor, conferinţelor şi workshop-urilor, publicitate
Conferinţa naţională Schimbările umane şi interacţiunile cu peisajul cultural rural, Muzeul Judeţean Teleorman şi Măgura
Dezvoltarea websiteului proiectului, Cardiff
Analiza şi reconstituirea ceramicii neolitice pentru expoziţia Neoliticul, Muzeul Judeţean Teleorman
Workshop-ul Desene comunitare, Şcoala de Arte şi Meserii Măgura
Workshop-ul Modelarea vaselor ceramice, Şcoala de Arte şi Meserii Măgura
Workshop-ul Râul, mozaicurile şi sunetul, Şcoala de Arte şi Meserii Măgura
Workshop-ul Povestea gropii - arderea vaselor ceramice, Şcoala de Arte şi Meserii Măgura
Realizarea lucrărilor de land-art, Măgura
Înregistrări sonore, Măgura
Lucru în muzeu şi la Măgura: documentare audio-vizuală, analiza utilizării în preistorie a plantelor şi a uneltelor litice, pregătirea
expoziţiilor, conferinţelor şi workshop-urilor, publicitate
Renovarea spaţiilor expoziţionale, Muzeul Judeţean Teleorman
Conferinţa internaţională Dunărea de Jos în preistorie. Schimbări ale peisajului şi interacţiunile om - mediu înconjurător în
preistorie, Muzeul Judeţean Teleorman
Deschiderea expoziţiei temporare a proiectului, Muzeul Judeţean Teleorman
Deschiderea expoziţiei de fotografie Măgura - o istorie în imagini, la Şcoala de Arte şi Meserii Măgura
Publicarea volumului conferinţei Schimbările umane şi interacţiunile cu peisajul cultural rural
Publicarea volumului conferinţei Dunărea de Jos în preistorie. Schimbări ale peisajului şi interacţiunile om - mediu
înconjurător în preistorie
Publicarea volumului Intervention: Măgura Past and Present
Distribuirea filmului Veşnicia s-a născut la sat
Distribuirea CD-urilor Sunete din satul românesc şi Câteva spaţii
Publicarea volumului de land-art The Brain of the Archaeologist
Deschiderea sălii Neoliticul din cadrul expoziţiei permanente de arheologie, Muzeul Judeţean Teleorman
Inaugurarea web-site-ului proiectului
(continuare în pag. 14)
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PROIECTE INTERNAŢIONALE
(urmare din pag. 13)

În loc de cuvinte…

Detalii despre proiect pe website-ul: http://www.magurapastpresent.eu/
Pavel Mirea
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RELAŢII PUBLICE

Este cert faptul că muzeul fără public nu există. Fără public,
muzeele sunt doar depozite de obiecte sau instituţii de cercetare.
În acest context, dezvoltarea relaţiilor cu publicul a constituit şi
constituie pentru Muzeul Judeţean Teleorman o prioritate.
Pentru promovarea imaginii muzeului şi pentru stabilirea şi
menţinerea relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare,
Muzeul Judeţean Teleorman are deja stabilită o strategie care,
dacă apreciem după numărul vizitatorilor care au trecut pragul
instituţiei anul trecut (4635 de persoane), se dovedeşte a fi una
bună.
Întrucât publicul ţintă al Muzeului Judeţean Teleorman este
reprezentat de grupa de vârstă a preşcolarilor şi şcolarilor,
instituţia noastră derulează o serie de programe educative,
realizate în parteneriat cu instituţiile şcolare, sub genericul
Muzeul - sursă de cultură şi educaţie. Cu aceste unităţi de
învăţământ sunt încheiate şi parteneriate educaţionale. În anul
2011 au fost încheiate 15 asemenea parteneriate (1-preşcolar, 11clasele I-VIII, 2-clasele IX-XII, 1-Palatul Copiilor Alexandria).
De asemenea, activităţile organizate şi desfăşurate de către
muzeu au fost şi sunt promovate prin afişe, pliante, invitaţii şi
comunicate de presă.
Cele 802 apariţii în presa scrisă, „on line” şi audio-vizuală
(ziare locale - 270, ziare naţionale - 47, Agerpres - 45, televiziuni

locale - 90, radiouri locale - 225, radio naţional - 25, presa de
specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Centrul
Informatic de Memorie Culturală, Colecţionarul, situri
specializate etc - 100), ce cuprind materiale care au vizat
activitatea Muzeului Judeţean Teleorman în 2011, sunt dovada
unei bune promovări şi reflectări a muncii specialiştilor instituţiei
noastre.
Întrucât astăzi este recunoscut rolul internetului, al web-ului,
în predare, învăţare, evaluare, în transmiterea rapidă a
informaţiilor, Muzeul Judeţean Teleorman şi-a „construit”
propriul web-site - http://muzeulteleorman.ro - tocmai în ideea de
a-şi promova imaginea publicului virtual.
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 Reţeaua Naţională a Muzeelor din România
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, Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Teleorman, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Teleorman, Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă , Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ) care neau fost alături şi în 2011 în organizarea şi participarea la
evenimentele organizate şi găzduite de Muzeul Judeţean
Teleorman.
Corina Iordan
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ARHEOLOGIE
ÎNAINTE DE PIRAMIDE...*
Europa de sud-est, un spaţiu geopolitic complicat de civilizaţia prezentă dar
relativ unitar în preistorie, poate fi
considerată un adevărat leagăn al
civilizaţiei, fapt sugerat pe deplin de
descoperirile din epoca neo-eneolitică, o
epocă ale cărei începuturi datează de mai
bine de 8000 de ani. Integrat organic în
aceasta arie este şi spaţiul carpato danubiano - pontic. Chiar dacă pare o
noţiune ideologică perimată, tributară unor
conceptele de sorginte naţionalist comunistă, spaţiul în discuţie este leagănul
uneia dintre celei mai vechi civilizaţii
europene.
Epoca neolitică este o epocă în care
umanitatea cunoaşte transformări profunde.
Cu peste şase milenii înainte de Hristos,
aşezările omeneşti devin sedentare, începe
cultivarea plantelor şi domesticirea
animalelor.
Sunt
descoperite
şi
perfecţionate noi meşteşuguri precum
olăritul, şlefuirea pietrei, prelucrarea
cuprului şi a aurului.
„Noua epocă a pietrei” - néos-nou,
lithos-piatră - aşa cum poate fi tradusă
denumirea epocii provenită din limba
greacă, va atinge apogeul 1500 de ani mai
târziu în eneolitic, odată cu înfloritoarea
civilizaţie gumelniţeană, civilizaţie ce va
dăinui mai bine de 1000 de ani. Denumirea
de „Gumelniţa” provine de la situl eponim,
aflat în vecinătatea Olteniţei, pe o terasă a
Dunării. Aceasta este, dacă se poate spune,
doar partea „românească” a civilizaţiei
eneolitice în discuţie, a cărei întindere este
mult mai mare, de la litoralul Mării Negre,
în est, până în centrul Bulgariei, în vest şi
până în Tracia grecească la sud. În realitate
putem vorbi despre un complex cultural
denumit, în termeni de specialitate,
Gumelniţa - Kodjadermen - Karanovo VI,
un complex cultural cuprins între Carpaţi şi
Balcanii de Sud, în care Dunărea era o axă
interioară şi nicidecum o graniţă.

Alexandria
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gumelniţene
au
fost
Aşezările
cunoscute datorită formei lor caracteristice,
aceea de movilă. Pentru a le desemna mai
bine, încă de la sfârşitul secolului al XIXlea, arheologii au utilizat termenul de „tell”,
cuvânt provenit din limba arabă. Apariţia lor
a fost explicată prin existenţa locuirii umane
pe acelaşi loc şi prin utilizarea intensă a unui
spaţiu restrâns într-o perioadă de timp
îndelungată.

Vităneşti

Locuiri permanente pe parcursul mai
multor generaţii, tell-urile adăpostesc în ele
rezultatele activităţilor umane: resturi de
locuinţe sau alte construcţii, vetre de foc,
artefacte nenumărate (vase ceramice, unelte
de piatră, os, corn, cupru, obiecte de
podoabă), resturi cu caracter menajer (oase
de mamifere, păsări şi peşti, valve de scoici).
***
Vestigiile arheologice din epoca neoeneolitică, dar şi din alte epoci pre şi
protoistorice sunt numeroase în această parte
a Munteniei, chiar dacă sunt puţin
cunoscute. Neobositul cercetător şi arheolog
amator, preotul Ioan Spiru, afirma despre
Teleorman, făcând o paralelă cu „Ţara
faraonilor”, următoarele: „Dacă Egiptul este
un dar al Nilului, Teleormanul arheologic
este un dar al celor 16 cursuri de apă ce-l
străbat”. Este o realitate dovedită şi de
prezenţa numeroaselor aşezări gumelniţene
de tip tell. O statistică simplă demonstrează
faptul că judeţul Teleorman este zona cu cea
mai mare concentrare de aşezări de tip tell
identificate, numărul lor depăşind până în
prezent cifra de 40.

*

O formă a acestui articol a apărut în ziarul
TELEORMANUL, nr. 5245 din 18 mai 2009

Cunoscute mai ales sub denumirea
populară de „măguri” sau „gorgane”
aşezările gumelniţene s-au aflat în mijlocul
unor legende şi au stârnit când teama, când
curiozitatea oamenilor, iar uneori au
înfierbântat imaginaţia căutătorilor de
comori. Numite şi „cetăţi”, construite de
„jidovi”, vechiul popor biblic, din pământ
cărat „cu poala” sau de alte făpturi
fantastice, au fost considerate fie locul de
refugiu al unor haiduci, fie al unor păstori,
fie locul unde personaje din alte timpuri şiau găsit sfârşitul. Alteori au fost
considerate locuri blestemate, locuri în
care „focul comorilor” joacă în nopţile fără
lună plină şi ispiteşte cu strălucirea lui.
Poate tocmai aceste legende a făcut ca
măgurile să rămână, cei drept cu unele
excepţii, neatinse, ca veritabile locuri tabu
asupra cărora planează cine ştie ce
blesteme ce se pot abate asupra celora ce
le vor distruge.
***
Primele aşezări de tip tell au fost
semnalate în judeţul Teleorman încă din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Cezar Bolliac menţiona în „Excursiunea
arheologică din anul 1869” existenţa
aşezărilor de la Alexandria „Gorgan” şi
Calomfireşti.

Măgura

Răspunsurile
învăţătorilor
la
„Chestionariu sau isvod de întrebările la
care se ceri a se da răspunsuri în privinţa
vechilor aşezăminte ce se află în
deosebitele comune ale României”, iniţiat
de către Alexandru Odobescu în anul
1871, atestau alte aşezări la Balaci şi
Tecuci-Kalinderu. Semnalări de acelaşi fel
făcea şi Pantele Georgescu, în „Dicţionarul
Geografic, Statistic, Economic şi Istoric al
judeţului Teleorman” din 1897, la Beuca,
Conţeşti, Licuriciu, Perii Râioşi (Perii
Broşteni), Săceni, Sfinţeşti, SilişteaGumeşti şi Tecuci-Kalinderu.
(continuare în pag. 17)
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ARHEOLOGIE
(urmare din pag. 16)

Dimitrie Butculescu cerceta între anii
1871-1872 tell-ul de La Balacii „Pădureţi”
din lunca pârâului Burdea, iar în 1873
aşezarea de la Calomfireşti „Măgura
Calomfirescu”.

Între anii 1998-2004 cercetările de aici
au fost incluse într-un program românobritanic de cercetare a epocii neo-eneolitice
intitulat „Southern Romania Archaeological
Project - SRAP”. În cadrul acestui program
au fost vizate şi tell-urile de la Lăceni
(2000), Măgura „Bran” (2001) şi Alexandria
„Gorgan” (2002).

Ţigăneşti

Mai târziu, după primul război
mondial, în anul 1929, Vasile Christescu şi
Vladimir Dumitrescu efectuau sondaje la
Conţeşti în punctul „Cetăţuia”. După cel deal doilea război mondial, Mircea PetrescuDîmboviţa efectua sondaje în tell-ul de la
Blejeşti, în anul 1948, iar Hortensia
Dumitrescu la Zâmbreasca în 1949.
O săpătură de salvare a fost făcută la
Ciolăneştii din Deal, pe tell-ul de la
„Măgura Ţui”, în anii 1964-1965 de către
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Silviu Sanie şi
Alexandru Marinescu. Săpătura era apoi
continuată în 1966 de către Anton Niţu şi
Alexandru Marinescu.
Anul 1993 a reprezentat debutul
săpăturilor sistematice la Vităneşti, pe
tell-ul gumelniţean „Măgurice”. Săpăturile
efectuate de un colectiv condus de către
Radian Andreescu, continuă până în
momentul de faţă.

Balaci

Rezultatele acestor cercetări au fost
cuprinse în diferite studii şi articole de
specialitate şi prezentate publicului prin
intermediul unor expoziţii. „Secretele”
civilizaţiei gumelniţene au început să fie,
treptat, treptat, cunoscute, dar de cele mai
multe ori răspunsul dat unor întrebări a
condus la apariţia altor întrebări şi a altor
„secrete” pe care numai cercetările viitoare
le vor putea descoperi.
***
Poveşti de istorie suprapuse în straturi
de pământ asemenea filelor unei cărţi,
aşezările gumelniţene nu au nimic din
spectaculosul
unor
alte
monumente
arheologice. Ele nu se aseamănă nici cu cine
ştie ce construcţii monumentale, nici cu cine
ştie ce palate, castele sau cetăţi.

Gârdeşti
Brebina
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Construite de oameni care au ştiut să
creeze din lut, stuf, paie şi lemn o
adevărată civilizaţie, au început să
„vorbească”
specialiştilor
care
le
cercetează şi prin intermediul lor tuturor
celor interesaţi de trecutul acestor locuri.
Din păcate, ignoranţii le distrug
sistematic, în virtutea unor necesităţi
meschine, cu mijloace moderne dar şi cu
concursul unui sistem administrativ de cele
mai multe ori ineficient, în ciuda faptului
că pretinde, mai nou, o afiliere europeană.
Multe dintre ele au căzut pradă
buldozerelor, care fie că odinioară
construiau „socialismul victorios”, fie că
lucrează
pentru
noua
societate
„capitalistă”, au muşcat cu lamele şi
cupele lor din ceea ce a dăinuit milenii.
Sistemul administrativ refuză a învăţa
prea multe din respectul ce se acordă
monumentelor
istorice
şi
siturilor
arheologice în alte părţi ale Europei.
Exemplele pozitive sunt extrem de puţine
şi chiar dacă „cu o floare nu se face
primăvara”, ele demonstrează că atitudinea
faţă de trecut se poate schimba şi chiar
trebuie schimbată.

Tătărăştii de Jos

***
Atunci
când
ultimele
aşezări
gumelniţene şi-au încheiat existenţa,
timpul a trebuit să mai adauge încă 1000
de ani până la construirea marii piramide a
lui Keops, aproape 2300 de ani până la
domnia lui Tuthankamon, 2700 de ani
până la fondarea Romei şi peste 3000 de
ani până când Atena va cunoaşte apogeul.
Peste trei milenii şi jumătate numărătoarea
timpului începea cu Anno Domini şi cu o
nouă poveste...
Pavel Mirea

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

ARHEOLOGIE

SĂPĂTURA PREVENTIVĂ - SFATURI PENTRU ACEST RĂU NECESAR
There is no right way of digging but there are many wrong ways.
Sir Mortimer Wheeler

În ultimele decenii, societatea românească a făcut cunoştinţă mai bine cu arheologia în diferite moduri. Unul ar fi celebrele emisiunile
de la Discovery sau National Geografic, iar celălalt ar fi săpăturile de salvare care sunt strâns legate, de exemplu, de chinuitorul drum al
realizării unei reţele de autostrăzi.
În mod obişnuit, săpătura trebuie să fie punctul culminant al investigaţiei unui sit arheologic. După examinările non-distructive
(geomagnetism, georadar) ale arealului unde se află situl, arheologul colaborează cu specialişti topografi, geologi, sedimentologi,
arheozoologi etc, pe tot parcursul săpăturii propriu-zise pentru a înţelege un fragment din trecut.
Principiul fundamental al tuturor cercetărilor arheologice trebuie să fie săparea şi înregistrarea fiecărui strat în ordinea inversă în care
s-a format, pe o cât mai mare suprafaţă, cât şi consemnarea corectă a artefactelor găsite.
Acest lucru se întâmplă în mare parte şi în cadrul unei săpături preventive care urmăreşte salvarea unor vestigii ce sunt prinse pe traseul
unor lucrări de infrastructură. Dar, într-o acţiune de acest fel, cercetarea se află în faţa unor probleme ce implică timp limitat, resurse puţine,
condiţii meteo vitrege. De aceea, mai mult ca niciodată, arheologul este pus în faţa unor alegeri şi este silit să reflecteze asupra acţiunilor
sale.
***
Răsfoind nişte lucrări de arheologie ale unor autori mai mult sau
mai puţin consacraţi, se pot extrage o parte din sfaturile lor privind
săpătura arheologică. Ele sunt interesante nu numai pentru specialişti
dar şi pentru cei neavizaţii care văd o săpătură preventivă sau o
critică pentru că încetineşte o lucrare de interes public.

În primul rând este necesară păstrarea unei balanţe între
scopuri şi mijloacele folosite în cercetarea arheologică. Cercetarea
de tip preventiv îşi propune salvarea pe cât posibil a patrimoniului şi
înţelegerea contextului în care a fost găsit. Uneori mijloacele puse la
îndemâna arheologilor sunt insuficiente.

Constrângerile materiale şi umane nu ar trebui să-i facă
pe cercetători să abandoneze săpătura stratigrafică.
Înregistrarea inteligentă a artefactelor găsite este o
necesitate şi nu o raritate.

În cazul în care nu există o idee clară asupra evoluţiei
sitului, se recomandă suspendarea temporară a săpăturii
până la clarificarea situaţiei. Nu este ceva rău în a nu înţelege o
anumită conjunctură pentru că activităţile umane din trecut au
lăsat uneori urme greu inteligibile.

(continuare în pag. 19)
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Uneltele proaste sau neadecvate nu sunt o scuză pentru
munca prost făcută.

Arheologul, ca formaţie, este un umanist. Imaginaţia sa, ce
trebuie să fie disciplinată şi puternică, elaborează uneori noi
standarde în acurateţea ştiinţifică.
Este necesară informarea celor cu care se munceşte pe
şantier despre natura problemei ştiinţifice, metodele ce pot fi folosite
şi timpul necesar.
În faţa unei descoperiri importante, nimeni nu trebuie să se
grăbească niciodată. Arheologul francez André Leroi-Gourhan
recomanda cu un bun simţ desăvârşit să ne oprim şi să fumăm o
ţigară înainte de a ne reapuca de lucru.

Cu cât timpul este mai limitat şi resursele sunt
insuficiente, nici o săpătură preventivă nu poate fi totală. De
aceea investigarea sitului trebuie planificată ca să dea rezultatele
cele mai bune.
Inevitabil, arheologii încep o cercetare având idei
preconcepute despre ceea ce speră să găsească. Din această
cauză, este normală formularea şi punerea unor probleme în mod
constant. Acestea impun noi tactici de abordare şi pot schimba
întreg cursul săpăturii.
Interpretarea unei săpături preventive poate fi lăsată
posterităţii după ce în prealabil s-a făcut o prodigioasă muncă
de înregistrare a datelor din teren.
Ion Torcică
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S-A ÎNTÂMPLAT ACUM 70 DE ANI - „ANUL 1941”
Anul 1941 reprezintă un an cheie în evoluţia istorică a Europei
şi a României la mijlocul secolului al XIX-lea. În plan european, el
inaugurează o serie de evenimente care vor marca cea de-a doua
parte a secolului trecut şi anume divizarea Europei în două blocuri
politice ireconciliabile.
Referindu-ne la România, anul 1941 poate fi încadrat în
categoria anilor tragici şi decisivi ai parcursului său istoric.
Primul moment de răscruce îl reprezintă Rebeliunea legionară
care izbucneşte chiar la începutul acestui an. Pentru a înţelege mai
bine acest eveniment este necesară o privire retrospectivă a ultimei
jumătăţi a anului 1940.
Astfel, după abdicarea regelui Carol al II-lea la 6 septembrie
1940 şi proclamarea Statului Naţional-Legionar la 14 septembrie
1940, generalul Ion Antonescu este instituit „Conducătorul Statului
Naţional-Legionar şi Şeful Regimului Legionar”, iar Horia Sima,
conducătorul mişcării legionare, devine vicepreşedinte al
guvernului.

1940

Divergenţele dintre cei doi conducători în abordarea
problemelor de administraţie şi economice devin tot mai acute. Un
fapt deosebit de important în acest raport ireconciliabil îl reprezintă
dublarea instituţiilor statului de către mişcarea legionară. Un
exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă existenţa poliţiei
legionare - poliţie paralelă - care se deda la atrocităţi şi violenţe
inimaginabile. Toate acestea duceau la iritarea tot mai pronunţată a
generalului Ion Antonescu.
În ceea ce priveşte politica externă, Ion Antonescu va alătura
România, Axei la 23 noiembrie 1940.
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28 iunie - pierderea Basarabiei şi Bucovinei de Nord
30 august - „Dictatul de la Viena”
6 septembrie - abdicarea regelui Carol al II-lea
14 septembrie - proclamarea Statului Naţional-Legionar
- Ion Antonescu devine Conducătorul Statului
- Horia Sima devine vicepreşedintele guvernului
23 noiembrie - România devine aliata Axei

Perioada octombrie 1940 - ianuarie 1941 se caracterizează prin
acumularea divergenţelor şi frustrărilor celor doi protagonişti ai
Statului Naţional - Legionar şi culminează cu Rebeliunea legionară
din 21-24 ianuarie 1941. În urma înăbuşirii Rebeliunii, la 28
ianuarie se constituie un nou guvern prezidat de generalul
Antonescu, format exclusiv din militari şi tehnicieni. Imediat după
aceea, se declanşează ample anchete în vederea compromiterii
mişcării legionare în perioada când s-a aflat la guvernare. Sunt
scoase la iveală abuzurile şi atrocităţile comise de aceştia, iar
numeroşi membrii ai mişcării sunt arestaţi.
Pentru a asigura ordinea tulburată de guvernarea legionară, dar şi
în perspectiva angajării României în război, Ion Antonescu a iniţiat
o serie de decrete. Printre acestea se numără şi Decretul din 18
februarie 1941, prin care instituţiile şi întreprinderile mai importante
din ţară au fost militarizate, indiferent dacă erau în proprietate de
stat sau privată.
Marcat profund de rebeliunea legionară din ianuarie 1941
Conducătorul Statului Român, generalul Ion Antonescu,
organizează un plebiscit (2-5 martie) privitor la măsurile de politică
internă promovate de el. 90% dintre participanţii la plebiscit s-au
pronunţat pentru politica guvernului Antonescu şi împotriva
legionarilor.
Pe plan extern, în aprilie 1941, Germania hitleristă invadează
Iugoslavia şi Grecia.
În lunile mai-iunie 1941 în România se intensifică pregătirile de
război prin amplificarea propagandei şi cenzurii dar şi prin
extinderea concentrărilor militare.

La 22 iunie 1941 România intră în război alături de Germania
hitleristă împotriva Uniunii sovietice. Această iniţiativă se justifica
prin speranţa redobândirii unei părţi din teritoriile româneşti
pierdute în vara anului 1940 (nord - vestul Transilvaniei, Basarabia
şi Bucovina).

(continuare în pag. 21)
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Astfel, prin declanşarea operaţiunii „München”, de recucerire a
Basarabiei şi Bucovinei, armata română a început lupta împotriva
forţelor sovietice în dimineaţa zilei de 22 iunie 1941 pe un front
cuprins între munţii Bucovinei şi Marea Neagră.
Armatele sovietice, în retragere, devastează oraşele din Moldova
de peste Prut, Chişinău, Cernăuţi, Tighina, Cetatea Albă şi
săvârşesc numeroase atrocităţi asupra populaţiei civile româneşti.

Deşi au întâmpinat o rezistenţă puternică din partea sovieticilor,
la 5 iulie 1941 primele trupe române intră în Cernăuţi. La 10 iulie
oraşul Soroca este eliberat de Divizia blindată română care apoi se
îndreaptă către localitatea Bălţi pe care o eliberează la 12 iulie.
Localitatea Orhei este eliberată în data de 15 iulie de către unităţi
din Divizia 5 infanterie română.
Pe data de 16 iulie, ca urmare a acţiunilor întreprinse de Corpul
de armată 3 român şi corpul de armată 54 german, este eliberat
oraşul Chişinău. A doua zi, pe 17 iulie Cartierul general al
Comandamentului frontului germano-român transmite că, odată cu
victoria pentru cucerirea masivului Corneşti „cheia strategică a
Basarabiei este în mâna noastră” şi că Hotinul, Soroca, Orheiul şi
Chişinăul au fost eliberate.
Divizia 10 infanterie trece Dunărea şi eliberează localităţile
Ismail, Chilia Nouă, Vâlcov şi continuă să meargă în Cetatea Albă
cu scopul eliberării totale a Basarabiei.

În oraşele cucerite, armata română a fost şocată de dezastrul
lăsat în urmă de sovietici. Clădirile administraţiei publice,
lăcaşurilor de cultură, gările şi infrastructura fuseseră devastate şi
parţial distruse dar, cea mai zguduitoare imagine era cea a
atrocităţilor suferite de populaţia civilă. Toate acestea erau rezultatul
batalioanelor morţii sovietice aflate în retragere.

La 27 iulie 1941, Hitler trimite lui Antonescu un mesaj de
felicitare pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei şi îi cere să
treacă Nistrul pentru a lua sub supraveghere teritoriul dintre Nistru
şi Bug (Transnistria).
Dacă până la eliberarea teritoriilor răpite în 1940, Antonescu a
avut sprijin total din partea societăţii româneşti, după aceea a apărut
întrebarea dacă să se meargă doar „până la Nistru sau până la
victoria finală?”.
În aceste condiţii Antonescu, devenit mareşal la 22 august,
organizează la 9 noiembrie 1941 un plebiscit referitor de adeziunea
populaţiei privind continuarea războiului din Est.
Votul fiind favorabil, armatele române înaintează în teritoriul
sovietic. Încă din data de 6 august trupele române fuseseră angajate
în bătălia pentru Odessa. Victoria obţinută la 16 octombrie fusese,
însă, umbrită de pierderile sângeroase suferite.
Până la sfârşitul anului 1941 armata română este implicată pe
frontul din Crimeea.
Rezumând evenimentele majore ale anului 1941 care şi-au pus
amprenta asupra istoriei României putem desprinde două momente
cruciale. Primul îl reprezintă înfrângerea Rebeliunii legionare şi
preluarea puterii totale de către Antonescu iar al doilea implicarea
fără rezerve a României în cel de-al doilea război mondial alături de
Germania hitleristă.
Ambele evenimente vor avea implicaţii profunde în evoluţia
ulterioară a naţiunii române.

1941

Cătălin Borţun
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28-24 ianuarie - „Rebeliunea legionară”
18 februarie - decretul de militarizare a instituţiilor şi principalelor
întreprinderi
2-5 martie - plebiscit privind politica guvernului Antonescu
22 iunie - România intră în război împotriva Uniunii Sovietice
9 noiembrie - plebiscit privind continuarea războiului în Est
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IOAN IANOLIDE - „DEŢINUTUL PROFET”
Ioan Ianolide, martorul închisorilor comuniste, al dezumanizării prin înfometare şi tortură
dar şi al plinătăţii vieţii trăite în Hristos, scrie despre toate aceste trăiri o carte unică Întoarcerea
la Hristos, document pentru o lume nouă.
După spusele preotului Gheorghe Calciu-Dumitreasa rămâne: cea mai adânc duhovnicească,
cea mai pătrunzătoare, cea mai în măsură să înţeleagă împreună cu toţi sfinţii ce este lungimea
şi lăţimea, adâncimea şi înălţimea, să cunoască iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoaştere.
Cei care l-au cunoscut susţin că avea formaţia intelectuală a unui mare avă, iar ideile strânse în
cea de-a doua carte intitulată Deţinutului profet dau mărturie despre acest lucru.
Literatura de specialitate privind închisorile comuniste s-a axat pe experimentul Piteşti, pe
întâmplări care şi acum şochează lumea prin cruzimea şi barbariile comise de deţinuţi, cu
concursul şi la comanda autorităţilor din Ministerul de Interne.

La polul opus, exprimând lumină şi
bucurie, se află fenomenul Târgu - Ocna. O
mărturie despre viaţa adânc duhovnicească
dusă de tuberculoşii de aici aduce Ioan
Ianolide în minunata sa carte. Crezul lui îl
mărturiseşte astfel: am scris ca o mărturisire.
Am scris ca un testament. Am scris cu speranţa
că aceste rânduri vor supraveţui mie.

Întoarcerea la origini
Documentele începutului de secol XX atesta existenţa familiei
Ianolide în comuna Dobroteşti, judeţul Teleorman. Nu se ştie când sau stabilit aici. Primul document privind familia Ianolide este legat de
evenimentele din primăvara anului 1907. Interesant că această
menţiune nu a fost făcută în urma interogatoriilor care au urmat
răscoalei din martie 1907 ci la un an distanţă şi sub forma unei
legende ataşate unui plan economic al moşiei Doagele-Dobroteşti.
Acest lucru este inedit. Proprietarul a vrut să arate amplasamentul
vechiului conac, cauzele care au dus la distrugerea lui şi motivaţia
alegerii noului amplasament. Păgubitul nu era altul decât Ion
Dumitru Berindei, care îşi avea proprietatea pe raza comunelor
Dobroteşti şi Beuca, iar vinovat de distrugere era Niculache Ianolide.

Cu ocazia întocmirii planului economic al moşiei Doagele
(Dobroteşti), Plasa Beuca, judeţul Teleorman, în anul 1908, de
către inginerul hotarnic L. E. Massalski, este trecută o menţiune la
cererea proprietarului, alături de schiţa vechiului conac:
[…] proprietatea veche Dumitru Berindey, clădită în anul 1858,
distrusă de incendiul din noaptea de martie 1907 cu ocazia
revoltelor ţărăneşti din Districtul Teleorman. Incendiarii fiind
Ciuvică, Cârstea Trăistaru, împinşi de instigatorii Petrescu
Cartian din Slatina, fost agent veterinar şi de fiul lui Ianolide,
grec morar din localitate; iar devastatori tot satul fiind primar
Gheorghe Tudosie.

Niculache Ianolide instigator la răscoală
Documentul atestă astfel faptul că originile familiei Ianolide erau greceşti iar îndeletnicirea lor era de morari, la moara proprietarilor
Berindei de pe şoseaua Roşiorii de Vede - Balaci. Aşa se explică firea de revoltat moştenită de Ioan Ianolide, fiul lui Niculache Ianolide.
Viaţa lui Ioan Ianolide şi lupta lui cu regimul comunist parcă s-ar desprinde din filele lui Nikos Kazantzakis.
Mergând pe firul istoriei vedem că proprietarii au iertat familia Ianolide pentru acest episod din tinereţea lui Niculache Ianolide. Acesta
va locui în Dobroteşti dar va lucra ca arendaş pe moşia Berindeilor din Beuca. Proprietarul Dumitru Berindei va înfiinţa aici o fermă model
care va purta numele de Cuibul din Luncă.
Din perioada celui de-al doilea război mondial datează o serie de acte de angajament ale lui Niculache Ianolide către proprietarul moşiei
Dumitru Berindei privind arendarea moşiei. Prin muncă, ajunge să deţină mult pământ în proprietate personală pe raza comunei Dobroteşti.
Familia Ianolide rămâne la nivelul de arendaşi, pământul stăpânit conferindu-le doar statutul de ţărani înstăriţi.
(continuare în pag. 23)
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Familia de chiaburi Ianolide
Pentru familia Ianolide, comuniştii vor găsi o titulatură cu încărcătură negativă şi anume aceea de chiaburi. Ea avea să încadreze pe toţi
ţăranii înstăriţi dar şi pe aceia care desfăşurau activităţi comerciale liberale. Familia deţinea suprafaţa de 25 de hectare. Datorită acestei
proprietăţi funciare familia avea să trăiască calvarul cotelor obligatorii, a impozitelor proporţionale cu suprafaţa deţinută şi a numeroaselor
abuzuri comise de autorităţile comuniste, toate în scopul de a o sărăci şi de a o deposeda de pământ.
Şicane la adresa familiei Ianolide vin din partea autorităţilor comuniste ale comunei Dobroteşti. Despre aceste lucruri dă mărturie fiul
chiaburului Arghir Dumitrescu, primarul era unul al Liţei (Popa Ion), l-a băgat pe tata (Arghir Dumitrescu) şi pe Ianolide că n-au predat
cotele la timp. Avea necaz pe ei. Cei doi fac trei luni de închisoare la Turnu-Măgurele, timp în care s-a desfăşurat procesul pentru sabotaj
agricol şi s-a descoperit faptul că cei doi chiaburi îşi predase cotele.
Viaţa familiei Ianolide se va derula în paralel cu viaţa lui Ioan, singurul numitor comun va fi terfelirea de către comunişti a identităţii, a
proprietăţii intelectuale şi materiale a fiecărui membru în parte.
Note biografice
Ioan Ianolide s-a născut în 1919 în comuna Dobroteşti, judeţul
Teleorman, ca fiu al lui Niculache şi a Ispasiei Ianolide. Despre
părinţi ştim de la Ioan că
erau firi diferite: tatăl lumesc interesat de afaceri
iar mama evlavioasă, bună şi
blândă. După anii de
copilărie petrecuţi în casa
părintească va pleca la studii
în
Bucureşti,
urmând
Facultatea de Drept. În
timpul liceului, Ianolide s-a
înscris în Frăţiile de Cruce,
organizaţie de tineret de pe
lângă mişcarea legionară.
Mulţi membrii ai Frăţiilor
de Cruce vor mărturisi peste
timp de ceea ce a reprezenta
această
organizaţie
de
tineret. Preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa explică cum pentru a
fi membru trebuia să fii în primul rând un elev meritos cu note
foarte bune la învăţătură şi cu o conduită morală desăvârşită. Nu
erau primiţi elevii care aveau un comportament huliganic. Singurele
lucruri care se învăţau în frăţii erau: disciplina, responsabilitatea,
ascultarea şi îndeplinirea unor sarcini în sensul cercetaşilor din ziua
de azi.

Din dosarul aflat la Consiliul Arhivelor Securităţii reiese faptul
că Ioan Ianolide, alături de alte 70 de persoane, este arestat în urma
înscenării puse la cale de către şeful Siguranţei, Eugen Cristea.
Era în anul doi la Facultatea de Drept din Bucuresti. Fără nici o
vină, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. A fost închis la
Aiud. În puşcărie l-a cunoscut pe Valeriu Gafencu cu care s-a
împrietenit din prima clipa. Prin Gafencu, Ianolide ajunge la
Dumnezeu şi la practicarea rugăciunii inimii şi totodată la marea sa
iubire Valentina Gafencu. Nu este de mirare acest traseu având în
vedere sintagma cu care va fi cunoscut lumii Valeriu Gafencu aceea
de sfântul închisorilor.
În 1945 guvernul comunist a preluat condamnaţii din timpul
generalului Antonescu şi a dat dispoziţie ca închisorile sa se
autofinanţeze prin munca deţinuţilor. Un an mai târziu, conducerea
închisorii Aiud a căzut la înţelegere cu reprezentanţii celor 8000 de
legionari deţinuţi acolo, ca aceştia să iasă pe grupe la munca
agricolă.
Reprezentanţii legionarilor au garantat că nici un deţinut nu va
fugi şi într-adevăr, până în 1948, când s-a înăsprit regimul de
detenţie, cu toţii şi-au respectat cuvântul. Grupele au fost organizate
pe afinităţi personale, iar Ianolide şi Gafencu au mers la Galda de
Jos - Alba, la îngrijitul podgoriei, unde aveau un regim de semilibertate: munceau la câmp, se gospodăreau singuri, erau lăsaţi să
meargă în sat, aveau voie să scrie acasă, să primească vizite şi să
citească.
(continuare în pag. 24)
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ISTORIE
(urmare din pag. 23)

Logodnă în detenţie
Valeriu Gafencu era vizitat destul de des de mama si de surorile sale Valentina şi Eleonora, la Galda. Cunoscând-o iniţial prin
intermediul scrisorilor pe care Valentina le scria fratelui său Valeriu, Ioan Ianolide se va îndrăgosti de ea.
S-au văzut la Galda şi s-au logodit la conacul viei de aici iar deţinuţii au organizat o ceremonie specială, cu preot şi covor din florile
câmpului. Cei doi şi-au făgăduit să se căsătorească si să fie unul lângă celălalt până ce moartea îi va desparţi. Sperau ca Ioan să se elibereze
curând, chiar dacă mai aveau de ispăşit 20 de ani de închisoare. De aici şi hotărârea Valentinei de a merge să locuiască şi să-l aştepte pe
logodnicul ei la casa părintească a lui Ianolide din comuna Dobroteşti.
Între anii 1947-1952 va fi profesoară de română în comunele
Tufeni (judeţul Olt) şi Dobroteşti (judeţul Teleorman) şi va locui
în casa familiei Glonţescu, cumnatul lui Ianolide şi directorul
şcolii din Dobroteşti. Din 1948, Valentina Gafencu n-a mai ştiut
nimic de ei, regimul detenţiei înăsprindu-se. Deţinuţilor le-a fost
interzis orice contact cu exteriorul, nu aveau voie să scrie
familiilor, nici să primească vreo scrisoare, pachet sau vizită.
Comuniştii pregăteau reeducarea de la Piteşti iar deţinuţii studenţi
au fost aduşi aici de la Aiud. Din fericire pentru ei, Ianolide şi
Gafencu au scăpat de „reeducare”, fiindcă între timp se
îmbolnăviseră de TBC. Dumnezeu i-a ocrotit probabil tocmai
pentru a face din ei pildă de credinţă.
Valentina Gafencu îl va aştepta timp de 18 ani. Într-o întâlnire
avută cu părinţii lui Ioan, la Ploieşti, aceştia o sfătuiesc să se
căsătorească şi să nu-l mai aştepte, deoarece, chiar şi ei îl credeau
mort. Familia Ianolide ajunge în acest timp să-l pomenească în
rândul celor morţi. Astfel, Valentina Gafencu, se va căsători cu
Neculai Elefteriu, proaspăt eliberat din prizonierat din URSS. A
mai lipsit un singur an pentru ca cele două suflete pereche să-şi
găsească fericirea.
Ultima picătură de durere
Ianolide a supravieţuit bolii şi detenţiei şi a fost eliberat în anul 1964, odată cu decretul de amnistie generală. Redăm din cartea autorului
momentul eliberării: Era 1 august 1964. Am plecat plângând. Se rupea inima în mine de durere, de umilinţă, de neputinţă. Eram învinşi,
definitiv învinşi... Acum părăseam cu toţii temniţa, slabi, zdrenţăroşi, murdari, umbre ale celor ce fusesem cu douăzeci de ani în urmă.
Aşteptam în fiecare staţie să ne aresteze şi să termine gluma asta proastă, dar ne înşelam: mergeam, de fapt, spre temniţa cea mare...
Căutam pe peron să văd silueta logodnicei mele, dar nici ea şi nici nimeni din familie nu mă aştepta... Află ca mama îi murise cu trei ani în
urmă şi că logodnica s-a căsătorit. Momentul aflării ultimei veşti îl zguduie: m-am încovoiat şi am izbucnit în plâns înfundat, care nu se va
sfârşi niciodată în sufletul meu. Totul era un dezastru, o ruină, o paragină, iar eu o nălucă, o arătare, o himeră.
Steluţa Pătraşcu
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PATRIMONIU

INELUL PLURISPIRALIC DE LA MĂGURA
Cu aproape cinci ani în urmă, în patrimoniul Muzeului Judeţean
Teleorman a intrat o piesă de podoabă ce face parte, alături de trei
denari romani republicani, dintr-un tezaur descoperit la Măgura, jud.
Teleorman. Piesele au fost descoperite de către Alexandrina şi Costel
Istrate, locuitori ai comunei, pe proprietatea acestora aflată pe Valea
Vâlcului, cu ocazia desfăşurării unor munci agricole şi donate ulterior
muzeului. Cele trei monede au fost descoperite în anul 2005, iar piesa
de podoabă în 2006. Cercetările efectuate atunci la faţa locului nu au
condus la identificarea altor obiecte arheologice, dar o a patra
monedă a fost descoperită în primăvara anului 2011.
Inelul, confecţionat din argint, este de tip plurispiralic, alcătuit
din patru spirale şi jumătate şi este realizat dintr-o bară cu secţiunea
rotundă, care se aplatizează spre cele două extremităţi. Pe suprafaţa
exterioară a acesteia pornesc, spre fiecare dintre cele două capete,
câte cinci palmete frunziforme obţinute prin ştanţare. Prima palmetă,
dinspre tijă, este mai mică iar celelalte patru sunt egale. La unele
dintre palmete este vizibilă o anumită stângăcie în execuţie, fapt
datorat deplasării ştanţei în momentul imprimării. Extremităţile
spiralei au ca terminaţie câte un cap de şarpe, de formă prismatică,
redat într-un mod stilizat. Piesa, în greutate de 6,65 g, are diametrul
maxim de 2,2 cm, lungimea de 1,9 cm şi lungimea desfăşurată a
spiralei de 30,8 cm.
Inelul plurispiralic descoperit la Măgura prezintă unele analogii
cu piesele de la Bălăneşti şi Sprâncenata, jud. Olt sau Popeşti, jud.
Giurgiu. Mult mai aproape în ceea ce priveşte forma şi decorul, dar
păstrând proporţiile în ceea ce priveşte dimensiunile, piesa prezentată
se aseamănă cu brăţările plurispiralice cunoscute în lumea geto-dacă.
De altfel, acest tip de inel este considerat, după unele opinii, a fi
reprezentarea miniaturală a brăţării plurispiralice. Analogiile
decorului, în formă de palmete, realizat prin ştanţare, dar şi a
terminaţiilor verigilor, respectiv cu protome în formă de cap de şarpe,
sunt evidente în cazul brăţărilor descoperite în vestul Munteniei, la
Bălăneşti, jud. Olt şi Rociu, jud. Argeş.

Decorul este asemănător şi cu cel întâlnit la binecunoscutele
brăţări plurispiralice de aur „descoperite” de braconieri în zona
Sarmizegetusa Regia.
Monedele descoperite alături de inel sunt denari romani
republicani eşalonaţi pe perioada anilor 148-106 î.Hr. şi constituie
elemente importante în datarea tezaurului. Tezaurele mixte, de tipul
celui de la Măgura, în care se regăsesc monede şi diferite obiecte de
podoabă, sunt semnalate pe întreg teritoriul fostei Dacii şi sunt
datate în perioada sec. II-I î.Hr. Prin urmare, se poate aprecia că
tezaurul de la Măgura a fost îngropat la o dată ulterioară anului 106
î.Hr., anul de emitere al ultimei monede şi poate fi datat pe
parcursul sec. I î.Hr.
În ceea ce priveşte locuirile omeneşti din acea perioadă poate fi
amintit faptul că acestea au fost identificate, în diferite împrejurări,
atât la nord, cât şi la sud de comună. Astfel, la Măgura-Bran se
găseşte o aşezare geto-dacă ce suprapune niveluri eneolitice şi din
epoca bronzului de pe un binecunoscut tell aflat în lunca pârâului
Clăniţa, pe un martor de eroziune al terasei estice. Aşezarea se află
la aproximativ 800 m vest - sud-vest de locul de provenienţă al
tezaurului. O altă aşezare este situată intrarea în satul vecin,
Guruieni, pe terasa dreaptă, vestică, a pârâului Clăniţa, la
aproximativ 1 km nord-vest de Valea Vâlcului. Un al treilea punct
cu descoperiri ce relevă existenţa unei locuiri de epocă geto-dacă se
găseşte la Buduiasca, la sud-est de Măgura, pe terasa joasă a râului
Teleorman, la circa 2,5 km sud de locul de provenienţă al tezaurului.
În zona bazinului mijlociu al Teleormanului dar şi al râului Vedea,
ca de altfel în tot sud-vestul Munteniei, se găsesc numeroase locuiri
geto-dace databile în sec. II-I î.Hr., înregistrându-se o creştere
spectaculoasă a acestora în raport cu perioadele anterioare.
Tezaurul descoperit la Măgura poate fi înscris într-un context
mai larg al descoperirilor arheologice din zonă şi contribuie totodată
la completarea imaginii generale a epocii geto-dace din Muntenia.
Pavel Mirea
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PATRIMONIU

SFEŞNICUL BRÂNCOVENESC - O CAPODOPERĂ A STILULUI BRÂNCOVENESC
DIN COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (1654 - 15 august 1714), nepot al domnitorului Şerban
Cantacuzino, a fost domnitor al Ţării Româneşti între 1688 - 1714, fiind adus la tron de marea boierime.
A fost un iscusit diplomat, care a ştiut să stea la cârma ţării 25 de ani (1688-1714) dar a fost un mai
mare cărturar, înconjurându-se de învăţaţi români şi străini.
În 1694 Constantin Brâncoveanu înfiinţează, pe lângă Mânăstirea Sfântul Sava, o Academie după
modelul celei din Constantinopol. Limba greacă era cea folosită, deoarece voievodul era interesat să aibă
o şcoală în această limbă, cu rol de instrument pentru apărarea Ortodoxiei.
Sub conducerea acestui mare domnitor, sprijinitor al culturii şi Ortodoxiei, tipăriturile de cărţi au luat
un strălucit avânt. În Ţara Românească au funcţionat, între anii 1688 şi 1714, cinci tipografii.
În cei douăzeci şi cinci de ani de domnie, Constantin Brâncoveanu, aplecat către o viaţă de belşug şi
lux, construieşte sau reface palate, conace şi curţi, dar ctitoreşte şi numeroase biserici şi mânăstiri.
Ctitoriile sale au fost înzestrate cu valoroase obiecte de podoabă, icoane cu candele în care ardeau uleiuri
aromate, sfeşnice argintate, veşminte preţioase, tapiţerii de mătase, brocart şi pluş roşu, covoare scumpe,
vase de argint, oglinzi veneţiene, arme de argint cu pietre scumpe, cupe de cristal ş.a.
Prin variata şi bogata sa operă, Constantin Brâncoveanu este nu numai un ctitor al culturii noastre
româneşti, ci şi una din figurile de seamă ale culturii universale, un demn urmaş al împăraţilor bizantini. După mai bine de un sfert de veac
de domnie sfârşeşte cumplit, asemenea martirilor din primele secole creştine, fiind ucis prin tăiere, împreună cu cei patru fii ai lui şi cu
credinciosul său vistiernic Ianache Văcărescu, la 15 august 1714, în piaţa Ialikiosk („Chioşcul Mării”), din Constantinopol.
Pentru toate acestea, în 1992, Biserica Ortodoxă Română a trecut în rândul sfinţilor pe domnitorul Constantin Brâncoveanu, hotărând ca
data de 16 august, să-i fie zi de prăznuire.
STILUL BRÂNCOVENESC Între 1678 şi 1725, în arta românească a apărut un stil aparte şi anume „stilul brâncovenesc” după numele
domnitorului român Constantin Brâncoveanu. Această perioadă a artei româneşti este un ultim moment de sinteză şi înflorire a artei
postbizantine într-o epocă în care arta balcanică era încă fidelă tradiţiei ortodoxe.
În secolul al XVIII-lea, stilul brâncovenesc a devenit stil naţional şi s-a răspândit în toată Ţara Românească ajungând până în
Transilvania. Stilul arhitectural brâncovenesc este recunoscut astăzi ca fiind „primul stil românesc”. Principalele caracteristici ale stilului
sunt: elementele de pietrărie prelucrată artistic; relieful accentuat prin tehnica „a jour” atât în sculptarea pietrei (capitelurile din biserica
mănăstirii Sinaia, balustrada pridvorului de la biserica Stavropoleos din Bucureşti), cât şi în prelucrarea artistică a lemnului (tâmple, jilţuri
domneşti sau arhiereşti); predomină motivele vegetale: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui; începe încă timid să se dezvolte sculptura
figurativă: apar personaje biblice (Moise, Aaron, Samson în luptă cu leul, cei 4 evanghelişti însoţiţi de simbolurile
lor) sau chipuri de îngeri; se conturează un tip nou de coloană, derivată din cea corintică, dar cu capiteluri mai
puţin dezvoltate; în pictură se amplifică portretele votive.
SFEŞNICUL BRÂNCOVENESC din colecţia Muzeului Judeţean
Teleorman a fost donat în 1978 de preotul Ionel Ilie şi provine de la Biserica de
lemn „Sfântul Nicolae” din Merişani, comuna Băbăiţa. Este un sfeşnic mare
(împărătesc), pentru o singură lumânare. Din păcate, s-a păstrat decât piciorul
sfeşnicului, executat în lemn masiv şi împodobit cu o sculptură de o frumuseţe
rar întâlnită ce reprezintă trei vulturi bicefali încoronaţi.
Vulturul bicefal, este simbol al conducerii bicefale, basileo-patriarhale din
Bizanţ, în care existau două căpetenii: una laică şi una bisericească. Totodată,
vulturul bicefal încoronat, face trimitere la stema Ţării Româneşti din timpul
domniei lui Şerban Cantacuzino. Acesta se trăgea dintr-o celebră familie
nobiliară bizantină, care a dat împăraţi pe tronul Bizanţului (Ioan VI
Cantacuzino), principi în Pelopones şi domnitori în Moldova şi Ţara
Românească.
SFEŞNICUL este un suport special pentru lumânări, cu unul sau cu mai multe braţe, fiecare cu simbolismul lui:
- Sfeşnicul cu un braţ purtând o lumânare (primikirion - πριμμιήριον) simbolizează unitatea Sfintei Treimi.
- Sfeşnicul cu doua braţe (dikirion - διχήριον) semnifică prin cele două lumânări, cele două naturi ale lui Hristos.
- Sfeşnicul cu trei lumânări (trikirion - τριχήριον) este simbolul Sfintei Treimi.
- Cele cu şapte lumânări închipuie cele şapte daruri ale Duhului Sfânt.
- Sfeşnicul cu douăsprezece lumânări închipuie ceata celor doisprezece Sfinţi Apostoli.
Piciorul sfeşnicului este şi el un simbol. Unele au forma unei coloane, simbolizând stâlpul de foc ce a condus pe evrei la fuga din Egipt,
altele au forma rugului celui nears în foc, în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise.
Claudiu Olaru
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ETNOGRAFIE

ŞTERGARUL DE CAP SAU MARAMA TELEORMĂNEANĂ,
O FRUMOASĂ PIESĂ A COSTUMUL POPULAR DE SĂRBĂTOARE

Marama sau ştergarul de cap este piesa ce completa costumul femeiesc de sărbătoare. Ea se purta în zona etnografică a Teleormanului
împreună cu tulpanul cu colţişori, cu rolul de a acoperi părul femeii căsătorite. Acoperământul capului completa costumul femeiesc compus
din cămaşa cu poale, boscelele perechi fixate cu bete iar în picioare femeia teleormăneană purta ciorapi cu opinci.
În mentalitatea colectivităţii rurale, găteala capului constituie o puternică marcă ce indică apartenenţa
la o anumită comunitate, fiind totodată un semn distinctiv al unor importante ocazii, o marcă ce desemna
vârsta, starea civilă, socială şi materială a posesoarei. Astfel, fiecărei categorii de vârstă şi fiecărei etape
de evoluţie a portului popular, le sunt proprii variante specifice în ceea ce priveşte pieptănătura şi
acoperământul capului, un rol important în conturarea lor avându-l şi normele îndătinate de tradiţie.
Învelitul capului era făcut în momentul căsătoriei de către naşă care schimba şi pieptănătura tinerei;
intrarea fetei în rândul nevestelor era marcată prin ritualul răspândit pretutindeni la noi în ţară, cunoscut
sub numele de „învelitul” sau „legatul” miresei. Din acel moment pieptănătura se va schimba, rămânând
cu mici excepţii, aceeaşi până la moarte; nevasta nu va mai purta capul descoperit în nici o împrejurare a
vieţii sale. Pieptănăturile cele mai răspândite au fost: cu „berci”, cu coc, cu două cozi aduse în cunună pe
cap şi cu „coarne”.
Pieptănăturii i se adaugă o serie de piese textile şi podoabe care fac parte din găteala capului,
completând-o şi integrând-o din punct de vedere stilistic ansamblului vestimentar. Dincolo de funcţia
practic-utilitară şi cea estetică, acoperitorile de cap au avut şi o pronunţată funcţie socială, fiind semnul
cel mai evident al stării civile.
Maramele ocupă un loc important în colecţia de port a Muzeului Judeţean Teleorman. Ştergarele de
cap au cunoscut în această zonă o valoare artistică remarcabilă prin motivele ornamentale, prin tehnicile
folosite în compunerea câmpurilor decorative şi prin nuanţele utilizate. Cele prezentate în expoziţia
„Marama teleormăneană” provin din localităţi ale judeţului nostru cum ar fi Crângu, Liţa, Răsmireşti,
zona oraşului Turnu Măgurele, Necşeşti, Merişani, Siliştea, Voievoda, Ştorobăneasa, Băduleasa, Islaz,
Ciolăneştii din Vale.
Ele datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la jumătatea secolului XX. Sunt piese textile
lucrate din borangic sau bumbac, au o lungime de 2,50-3,50 m şi o lăţime de 0,80 m (dimensiuni
caracteristice ştergarului teleormănean) şi sunt de culoare albă sau gălbuie (culoarea naturală a
borangicului).

(continuare în pag. 28)
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(continuare din pag. 27)

Din punct de vedere al decorului, piesele expuse sunt decorate
cu motive alese cu bumbac alb în formă de reţea sau dispuse în
mai multe registre, la ambele capete, capătul ales având
dimensiunea de până la 0,75 m. Cele mai vechi piese au decorul
compus din vărgi realizate din urzeală cu fire mai groase de
bumbac alb sau borangic. Femeile vârstnice purtau marame cu
vărgi la capete numite „ştergare cu panglici”. Uneori, între vărgi
era lucrat un fel de ajur ce purta numele de „undrele”. Cele mai
noi piese sunt maramele cu alesături sau cu intercalări de găurele
(„viermuşori”), decorul având forma unor buchete sau forma unor
motive geometrice presărate pe tot cuprinsul piesei. Pentru a spori
strălucirea decorului se introduceau în ţesătură fire metalice.

Întregul aspect al
gătelii capului depinde
de modul în care se
leagă ştergarul, ilustrat
de
fotografiile
prezentate
în
expoziţie.
Ştergarul
este aşezat cu grijă şi
fixat cu ace cu gămălie
colorată ca să păstreze
forma dorită. Ştergarul
se
potriveşte
cu
capătul drept mai scurt
şi cu cel stâng mai
lung, apoi se fixează
pe frunte cu ace, aşa
fel încât să rămână
libere salba de bani
din aur sau mărgelele
tulpanului.

După aceea, capătul scurt al ştergarului se petrece pe sub
barbă unde rămâne fixat iar celălalt se înfăşoară de două ori peste
cap şi este lăsat să cadă liber în faţă. Uneori capătul scurt al
ştergarului nu se fixează sub barbă ci este lăsat liber în jos până la
marginea superioară a boscelei din faţă iar capătul lung, după ce
s-a înfăşurat în jurul capului se îndoieşte pe creştetul capului,
ajungând cu o margine pe umăr, formând un ansamblu cu aspect
deosebit. Găteala capului cu tulpan şi ştergar dă costumului
femeiesc cu boscele perechi o eleganţă deosebită. Ştergarul din
bumbac sau borangic cu alesături şi dantela cu mărgele colorate a
tulpanului formând o diademă, amintesc de portretele domniţelor
reprezentate în vechile ctitorii româneşti.

Luminiţa Gheorghe
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RESTAURARE - CONSERVARE

RESTAURAREA ŞI A DOUA „VIAŢĂ” A CĂRŢILOR
Cartea, prin natura sa degradabilă, este expusă întotdeauna deteriorărilor produse în urma acţiunii omului sau factorilor de mediu. De
aceea este necesar să înţelegem ce putem face să păstrăm şi să folosim cât mai mult aceste preţioase valori de cultură şi informare.
O păstrare necorespunzătoare supune volumele acţiunii factorilor biologici, în condiţii de neaerisire, căldură şi umiditate în exces:
mucegaiuri, insecte şi rozătoare. De asemenea, manevrarea neglijentă din partea cititorului duce la deteriorări ale filelor şi legăturii cărţii.
Tipuri de degradare a hârtiei

fragilizarea hârtiei produsă de mucegaiuri

galerii produse de insecte (cari)

lipsuri din hârtie produse de rozătoare

manevrarea neglijentă

Restaurarea volumelor deja degradate devine necesară, prin tratamente stopându-se atacurile biologice şi deteriorările fizico-mecanice.
Procesul de restaurare implică mai multe etape, după cum urmează: analize asupra hârtiei; curăţare uscată, prin desprăfuire; curăţare
umedă, prin spălarea filelor; dezacidificarea lor, când este necesară; restaurarea paginilor, prin completări ale lipsurilor din pagini,
consolidări ale zonelor fragilizate; presarea filelor şi refacerea legăturii. Această ultimă etapă implică refacerea cusăturii, a scoarţelor şi
învelitorii acestora în sistemul original, încât să asigure buna funcţionare dar şi protecţia corpului de carte. Astfel, depozitarea volumelor în
condiţii sigure, departe de posibilitatea atacului biologic, condiţiile optime de temperatură şi umiditate, manevrarea atentă şi restaurarea
cărţii degradate sunt garanţia păstrării lor în timp.
Simona Tironeac

Restaurare pagini
Refacere cotor şi scoarţe
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„POVESTEA CIOBURILOR” - DIN „SECRETELE” RESTAURĂRII CERAMICII
În urma săpăturilor arheologice, cele mai numeroase
descoperiri rămân fragmentele ceramice, datorită faptului că, prin
proprietăţile lui, lutul se păstrează sute şi mii de ani. Unele vase
sunt scoase la lumina zilei întregi, altele sunt reîntregite din bucăţile
împrăştiate şi adunate cu grijă.
Odată ajunse în laboratorul de restaurare, fragmentele ceramice
sunt curăţate de impurităţi (praf, pământ), prin spălare cu apă caldă,
cu ajutorul unor perii fine, din fibre naturale. Pentru îndepărtarea
depunerilor de carbonat de calciu se efectuează tratament chimic cu
acid citric. Fragmentele sunt imersate în apă până la saturaţie,
pentru ca acidul să nu intre în porii ceramicii. Apoi, ele sunt
introduse în soluţie de acid citric de concentraţie 5-10%. După
înlăturarea depunerilor, are loc neutralizarea acidului. În cazul în
care nu există apă distilată, aceasta se face sub jet de apă de la
robinet, timp de 24 de ore. Urmează uscarea fragmentelor pe hârtie
de filtru, la temperatura camerei.
Ceramica este examinată cu atenţie, în vederea selectării
fragmentelor care aparţin aceluiaşi vas. Sunt luate în considerare
detalii precum: culoarea, grosimea, decorul, forma buzei etc. Apoi
are loc desfăşurarea formei vasului pe hârtie. Un ciob este pus lângă
un alt ciob, până când toate piesele acestui puzzle sunt potrivite.

Procesul de restaurare continuă cu asamblarea fragmentelor,
două câte două, folosindu-se poliacetat vinil (aracet) fără
plastifiant, acesta având proprietatea de a deveni transparent după
întărire. Până la uscarea adezivului, panourile formate prin lipire
sunt introduse în lădiţe cu nisip, în poziţie de echilibru.
O altă etapă o constituie completarea zonelor lacunare cu
ipsos de modelaj. Mulajele se fac din ceară dentară. Aceasta se
înmoaie la cald şi se ia amprentă de pe o porţiune similară cu cea
de completat. Când ceara se răceşte, se mută pe suprafaţa unde
trebuie adăugat ipsosul. Dacă lipseşte o parte mai mare din vas,
negativul se confecţionează din lut sau plastilină. După întregire,
finisarea ipsosului se realizează cu instrumentar adecvat şi cu
hârtie abrazivă cu granulaţii diferite.
Integrarea cromatică a zonelor completate cu ipsos se face cu
culori tempera, folosindu-se nuanţe mai deschise decât cele
originale ale vaselor. Uneori este necesară refacerea decorului
(incizii, excizii, încrustare).
După încheierea procesului de restaurare, vasele iau drumul
expoziţiilor sau devin obiectul studiilor de specialitate. Aspectul
ceramicii este grăitor, mai ales pentru cei care ştiu să îl
interpreteze. El este oglindă vie a trecutului şi a transformărilor ce
s-au petrecut veac după veac în viaţa materială şi spirituală a
populaţiilor care s-au perindat pe teritoriul patriei noastre.
Mădălina Dumitru

Vas descoperit la Măgura „Buduiasca”, neoliticul timpuriu, cca. 6000 î.Hr.

Vas descoperit la Vităneşti „Măgurice”, eneolitic, cca. 4000 î.Hr.
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„SĂNĂTATEA” ŞI „VIAŢA” PATRIMONIULUI CULTURAL
Muzeul Judeţean Teleorman deţine în colecţiile sale obiecte realizate din materiale diverse şi în combinaţii diferite ale acestora.
Pentru că menirea unui muzeu este aceea de a aduce „la lumină” aspecte ale tuturor epocilor prezente pe teritoriul judeţului nostru prin
prezentarea patrimoniului cultural atât din punct de vedere ştiinţific, dar mai ales pentru publicul larg, obligă personalul din muzeu să acorde
o atenţie deosebită pieselor.
Obiectele, din momentul descoperirii lor (fie că este vorba de piese arheologice, fie de documente, piese
etnografice sau de artă) intră într-un proces de conservare, pentru ca, într-un viitor mai apropiat sau mai
îndepărtat, în funcţie de starea lor originală şi durata tratamentelor la care trebuie supuse, să poată fi studiate şi
mai apoi să fie prezentat publicului.
Conservarea bunurilor culturale cuprinde o întreagă gamă de activităţi ce au ca scop păstrarea nealterată şi
transmiterea în viitor a mesajului estetic, istoric, documentar pentru o perioadă cât mai îndelungată.
Activitatea de conservare are două
componente esenţiale: conservarea preventivă,
care se desfăşoară în spaţiile expoziţionale şi
depozite şi conservarea curativă, concentrată,
cu precădere, în laborator.
Conservarea preventivă (sau pasivă) se
efectuează cu mijloace noninvazive ce constau
în controlul şi menţinerea microclimatului
(temperatură, umiditate, intensitate luminoasă,
calitatea aerului, factori de poluare şi
biodegradare), aranjarea obiectelor în vitrine
sau rafturi ţinând cont de specificul fiecărui
spaţiu în parte (în expoziţii trebuie puse în
valoare, pe când depozitul înseamnă un spaţiu
restrâns în care se regăseşte un număr foarte Tratament aplicat unei velinţe
Tratament aplicat unei icoane
mare de obiecte), manipularea şi ambalarea
bunurilor culturale în vederea transportului în condiţii optime a expoziţiilor
itinerante, precum şi asigurarea securităţii obiectelor în muzeu şi în timpul transportului împotriva calamităţilor naturale, erorilor de
manipulare, accidentelor sau furtului.
Conservarea curativă (sau activă) se aplică patrimoniului cultural care se află într-o anumită stare de degradare fizico-chimică şi/sau
biologică. Pentru fiecare obiect se aplică tratamente individuale care sunt stabilite în prealabil şi care au în vedere proprietăţile fizicomecanice şi chimice ale materialului/materialelor din care sunt confecţionate, tipurile de degradări, interactivitatea la nivel molecular a
substanţelor utilizate în procesul de conservare activă şi rezistenţa la acţiunea mediului ambiant agresiv.
Un instrument de lucru important este fişa de conservare în care, pe lângă descriere şi fotografii ale obiectului, este detaliată starea lui de
sănătate în vederea identificării cu uşurinţă a tipurilor de intervenţii şi a degradărilor suferite în timp.
Aşadar, pe lângă domeniile de restaurare şi cercetare, cel al conservării s-a impus ca fiind unul cel puţin la fel de important.
Pompilia Zaharia

Prosop de bucătărie - înainte şi după curăţare

Candelă - înainte şi după curăţare
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RAFTUL CU CĂRŢI – ACTIVITATEA EDITORIALĂ
Activitatea editorială a Muzeului Judeţean Teleorman s-a concretizat în anul 2011 printr-un număr de şase publicaţii, proprii şi în
colaborare, dintre care două sunt, în momentul de faţă, sub tipar.
Publicaţia periodică Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie.
Nr. 3-2011 a fost dedicată cercetătorului Vasile Boroneanţ la împlinirea vârstei de 80
de ani.
În volum se regăsesc, pe lângă o prezentare a activităţii ştiinţifice a celui omagiat,
o serie studii generale şi articole de arheologie ce vizează un larg palier cronologic,
din mezolitic până în evul mediu. Un studiu ce cuprinde diferite abordări teoretice,
precum şi două prezentări de carte, completează cuprinsul volumului.
* * *
Totodată s-a început constituirea portofoliului de articole pentru Buletinul
Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie. Nr. 4-2012, număr a cărui apariţie
este prevăzută la sfârşitul trimestrului I 2012.
Volumul Conferinţei internaţionale - The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes
and Human Environment Interactions - Proceedings of the International Conference,
Alexandria 3-5 November 2010, Ed. Renaissance, Bucureşti, 2011, editat de Steve Mills şi Pavel
Mirea.
Apărut în seria Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman (III), finanţat de Uniunea
Europeană prin programul Cultura 2007-2013, ca partea a proiectului Măgura - Past and
Present, în cadrul Art Landscape Transformations EC project 2007-4230.
Volumul cuprinde articole ce au avut la bază comunicările susţinute în cadrul conferinţei cu
acelaşi nume desfăşurată la Alexandria între 3-5 noiembrie 2010. Cuprinde 21 articole scrise în
limbile engleză şi franceză, este structurat în patru părţi: Peisaj, aşezări şi reconstituirea mediului
înconjurător străvechi, Peisaj, demografie şi spaţiul funerar, Sezonalitate, subzistenţă şi surse de
materii prime şi Noi abordări privind cercetarea peisajului preistoric.
Articolele sunt semnate de 35 de autori şi coautori de la universităţi, muzee şi institute de
cercetare din Bulgaria, Franţa, Marea Britanie, Olanda, România şi SUA.

Rezistenţă şi acceptare forţată - Colectivizare în Teleorman (1949-1962) (ediţia a II-a
revizuită şi adăugită), Ed. Magic Print, Oneşti, 2011, autori Constantin Ţînţariu
(coordonator), Ştefan Nedelcuţă-Apope, Florin Chiriac, Steluţa Chefani-Pătraşcu,
Luminiţa Gheorghe, Elena Tronaru şi Cătălin Borţun.
Volumul a apărut în seria Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman (nr. IV).
Lucrarea, reeditată cu sprijinul financiar al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului şi
cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Galaction, aduce în plus faţă de prima
ediţie, un studiu ce vizează fenomenul colectivizării într-un sat teleormănean locuit
majoritar de etnici bulgari (Izvoarele - Găuriciu).

Volumul Intervention: Măgura Past and Present, Ed. Renaissance, Bucureşti, 2011, editat
de Steve Mills, cuprinde 13 eseuri semnate de participanţi la proiectului cu acelaşi nume, ce fac
referire directă la activităţile desfăşurate şi la rezultatele obţinute.
* * *
Cele două lucrări aflate sub tipar, ce au ca termen apariţie sfârşitul trimestrului I 2012 sunt:
Mişcarea legionară în judeţul Teleorman în documente, Ed. Renaissance, Bucureşti,
2011, autor Cătălin Borţun, în seria Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman (nr. V).
Moşieri teleormăneni (1864-1949). Mărire şi decădere, Ed. Renaissance, autor Steluţa
Chefani-Pătraşcu, în seria Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman (nr. VI) Bucureşti,
2011), sub tipar.
Pavel Mirea
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AGENDA CULTURALĂ 2012
Pentru anul 2012 Muzeul Judeţean Teleorman îşi propune un bogat program cultural adresat tuturor categoriilor de vârstă, atât din
punct de vedere expoziţional, cât şi în ceea ce priveşte alte tipuri de manifestări.
Activităţile ce se vor desfăşura în acest an vor fi dedicate sărbătoriri a 60 de ani de la înfiinţarea instituţiei muzeale, iniţial sub numele
de Muzeul Raional de Istorie, eveniment produs la data de 1 mai 1952.
EXPOZIŢII PERMANENTE
Expoziţia permanentă Înapoi în timp. Arheologie şi numismatică
în judeţul Teleorman
- sala Neoliticul
- sala Tezaure monetare (propunere finalizare - aprilie)
- sala Eneoliticul (propunere finalizare august)
- sala Geto - Dacii (propunere finalizare decembrie)
- sala Mileniul I. Epoca Medievală (propunere finalizare decembrie)
Expoziţia permanentă Aspecte etnografice teleormănene
Expoziţia permanentă Colectivizare în Teleorman. Rezistenţă şi
acceptare forţată

EXPOZIŢII TEMPORARE
20 de administrare a spaţiului radio, organizată de ANCOM - 20
ianuarie-24 februarie.

Rezultatele cercetării arheologice preventive de pe şoseaua
ocolitoare a municipiului Alexandria, organizată împreună cu
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti - începând cu
12 decembrie 2011.
PARTICIPĂRI EXPOZIŢIONALE ÎN AFARA SEDIULUI
ÎN ŢARĂ
Viaţa urbană în Moldova şi Muntenia, 1830 - 1916, Arhivele
Naţionale Bucureşti, colaboratori alături de alte 7 muzee şi
institute (Muzeul Judeţean Teleorman participă cu o copie a
Ekstrucţiei) - 10 ianuarie-10 iunie
Aurul şi argintul antic al României, expoziţie cu metale preţioase
propusă de Muzeul Naţional de Istorie a României, ce urmează a fi
organizată la Bucureşti în iunie a.c. şi apoi itinerată până în 2013
în mai multe muzee din ţară (Muzeul Judeţean Teleorman a propus
un obiect).
PESTE HOTARE

Gânduri pentru mame, expoziţie organizată de preşcolari şi elevi,
în cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate cu muzeul - 1-9
martie.

Sacru şi profan, expoziţie cu metale preţioase propusă de Muzeul
Naţional de Istorie a României, ce urmează a fi organizată în Italia
în a doua parte a anului (Muzeul Judeţean Teleorman a propus un
obiect şi două tezaure).

1907, expoziţie ce marchează 105 ani de la eveniment, organizată
împreună cu Biroul Arhivelor Teleorman şi Muzeul Municipal
Roşiorii de Vede - 15 martie-20 aprilie.

România medievală, realizată de Institutul Cultural Român va fi
itinerată la Roma, cu prilejul Anului Culturii Române în Italia
(Muzeul Judeţean Teleorman a propus o listă de 33 de obiecte).

Cămaşa femeiască de Teleorman, va supune atenţiei o serie de
piese de port ce aparţin acestui tip - 25 aprilie-31 decembrie.
O istorie a monarhiei din România în numismatică şi filatelie (cu
exponate din colecţiile Teodor Săceanu şi Victor Andreescu) - 27
aprilie-16 mai.
O lume dispărută - expoziţie de fosile din colecţia Muzeului
Judeţean Argeş - 19-30 mai.

CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII”
Va continua prin introducerea unui element de noutate şi anume un
concurs ce se va desfăşura în cadrul unui proiect denumit Vino la
muzeu şi câştigă.

Armonii - expoziţie de pictură a elevilor participanţi la concursul cu
acelaşi nume, organizat de Palatul Copiilor Alexandria - 1-30 iunie.
Reţete culinare şi meniuri - o încercare de istorie gastronomică,
organizată împreună cu Biroul Arhivelor Teleorman - 5-31 iulie.
Alexandria, o istorie în imagini, printr-un program de colectare de
fotografii de la locuitorii oraşului, încercarea de a reconstitui o
istorie comună şi o identitate proprie - 10 august - 20 septembrie.
Ani de război: 1942 (ciclu de expoziţii, ce propune să prezinte
anual, desfăşurarea celui de-al doilea război mondial, până la
capitularea Germaniei naziste în 1945), organizată împreună cu
Biroul Arhivelor Teleorman - 25 septembrie-28 octombrie.
Luna Colecţionarului, expoziţie dedicată colecţionarilor
teleormăneni şi realizată cu colecţiilor lor - 1-30 noiembrie.
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AGENDA CULTURALĂ 2012
PROGRAMUL EDUCAŢIONAL

PROGRAME ŞI EVENIMENTE

MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE

PENTRU PUBLICUL LARG

Prezentări şi dezbateri

Noaptea muzeelor - se va sărbători la 19 mai şi se va desfăşura cu
o temă intitulată 60 de ani într-o noapte

Primăvara în tradiţia populară: mărţişorul şi Mucenicii - martie

Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman:

Secvenţe edilitare din Alexandria - aprilie

Zilele Muzeului Judeţean Teleorman - 60 de ani de la înfiinţare,
Dragobete, Ziua Internaţională a Copilului, Zilele Municipiului
Alexandria, Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

Datina Sfintelor Paşti - aprilie
10 Mai ziua monarhiei române moderne - mai
Vechi unităţi de măsură: stânjenul, cotul, ocaua - mai

Ziua porţilor deschise pe şantierele arheologice

Obiceiuri populare de Rusalii şi Drăgaică - iunie
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE

Sărbătoarea viilor şi a vinului - septembrie
Familia Noica în documente şi fotografii - octombrie

24 Ianuarie 1859 - ianuarie
Familia Noica în documente şi fotografii - aprilie

Costumul popular de sărbătoare - noiembrie

Semnificaţia zilei de 9 Mai - mai

1 Decembrie Ziua Marii Uniri - noiembrie
Modalităţi de implicare a elevilor în cercetarea arheologică decembrie
Muzeul altfel
Este un proiect ce-şi propune să vină în completarea
programului iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, intitulat Şcoala altfel, prevăzut a se desfăşura în
săptămâna premergătoare vacanţei de primăvară (săptămâna 2-6
aprilie). Vor fi organizate activităţi extracurriculare şi extraşcolare
la muzeu, prin intermediul vizitelor tematice şi a unor Ateliere
educative (arheologie experimentală, restaurare ceramică,
confecţionarea unor obiecte etnografice ş.a.). Acelaşi proiect se va
adresa şi grupei de vârstă preşcolară în cadrul programului
Grădiniţa altfel.

Dimitrie Butculescu, fondatorul sistemului cooperatist - iunie
Profesor Ion Moraru (1932-2002). O viaţă închinată istoriei septembrie
Spiru Haret - 100 de ani de la moarte - septembrie
Războaiele balcanice - reaşezarea statală în sud-estul Europei la
începutul sec. al XX-lea - octombrie
65 de ani de la abdicarea regelui Mihai I al României decembrie
Revoluţia română din decembrie 1989 - decembrie
Arheologia preventivă un „rău” necesar - decembrie

Muzeul… te vizitează
Proiect ce vizează prezentarea muzeului şi a expoziţiilor
găzduite, având ca grup ţintă elevii din mediul rural, mai ales din
regiunile mai îndepărtate de Alexandria, cu scopul de a le stârni
curiozitatea şi de a-i atrage la muzeu.

Important: detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2012, dar şi informaţii despre alte activităţi
specifice, pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman: http://muzeulteleorman.ro
REDACŢIA: MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Adresa: str. 1848 nr.1, cod poştal 140033, ALEXANDRIA, jud. Teleorman
tel/fax: 0040-247-314761, email: muzjudteleorman@yahoo.com, web: http://muzeulteleorman.ro/e-buletin.html

ISSN 2284 - 5461
ISSN - L 2284 - 5461

Redactor Şef: Pavel Mirea
Redactori: Cătălin Borţun, Mădălina Dumitru, Luminiţa Gheorghe, Corina Iordan, Claudiu Olaru, Steluţa Pătraşcu, Simona Tironeac, Ion Torcică, Pompilia Zaharia
Procesare text, editare imagini şi webmaster: Liviu Nicolescu

pag. 34

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

