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NOPŢILE  MUZEELOR – ZILELE  MINŢILOR 
 

Nopţile muzeelor să se transforme în zilele minţilor. 
Aceasta a fost dorinţa unui vizitator ce a vrut sa-şi păstreze 
anonimatul, înscrisă în Cartea de Oaspeţi a Muzeului Judeţean 
Teleorman, a unuia dintre cei ce au trecut pragul muzeului în 
seara zile de 18 mai a.c. cu ocazia celei mai mediatizate 
activităţi muzeale la nivel naţional şi european Noaptea 
Muzeelor, manifestare ce şi-a făcut simţită prezenţa şi la 
Alexandria, devenind, după şase ediţii consecutive, tradiţională 
pe scena culturală a urbei teleormănene. 

A fost un eveniment deosebit, nu numai prin amploarea sa 
dar şi prin unicitatea în peisajul cultural local. Evenimentul a atras 
câţiva actori din domeniul culturii dar şi factori de răspundere din 
rândul autorităţilor locale iar elementul coagulant – dorinţa de a 
oferi ceva de calitate publicului – şi-a găsit locul în spaţiul muzeal. 

Poate că de aici, dorinţa vizitatorului nostru anonim şi anume, 
transpunerea antonimului noapte-zi în viaţa cotidiană, ca o 
aspiraţie spre normalitate, ce se poate produce doar prin 
iluminarea minţilor tuturor. Pe de-altă parte, nopţile muzeelor pot 
avea şi un alt înţeles, reprezentând negura în care, datorită 
lipsurilor de tot felul, cele mai multe muzee se zbat. Rezultă deci, 
nevoia de zile ale minţilor, acea necesitate de transformare, mai 
întâi de toate una de atitudine, vis-à-vis de muzee, ca instituţii 
păstrătoare de patrimoniu şi creatoare de identităţi culturale. 

 

Pavel Mirea 
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Anul 2013 a început pentru Muzeul Judeţean Teleorman sub cele mai bune auspicii. Cei peste 2400 de vizitatori şi participanţi direcţi 
la manifestările şi evenimentele culturale organizate şi găzduite de către instituţia noastră în primele şase luni ale acestui an sunt 
certitudinea unei asemenea afirmaţii. 

În perioada ianuarie - iunie a.c., specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au desfăşurat 25 de activităţi culturale dintre care:       
10 expoziţii, 2 simpozioane, 2 dezbateri, o masă rotundă, 2 proiecte derulate în cadrul Programului Educaţional Muzeul - sursă de cultură 
şi educaţie şi 2 proiecte derulate în cadrul Programului Muzeul te vizitează, 2 conferinţe de presă, lansarea Proiectului Luna 
Colecţionarului ediţia a II-a precum şi manifestările prilejuite de o serie de evenimente precum: Noaptea Muzeelor, Şcoala Altfel,    
Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Culturii Naţionale. 

 

* * * 
 

Ciclul Exponatul Lunii, ajuns la cel de-al şaselea an, a 
continuat şi în 2013 aducând în faţa publicului noi obiecte de 
etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul instituţiei. 
Astfel, după retrospectiva anului 2012 din luna ianuarie, în 
perioada februarie-iunie au fost expuse în spaţiul special 
amenajat în holul Muzeului Judeţean Teleorman: Tiparul pentru 
podoabe de la Orbeasca de Sus, Podoabe din Tezaurul de la 
Brânceni, Maşina de egrenat bumbac, Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Române” clasa I, Ţestul pentru copt pâine. 

 

       
 

   
 

De asemenea, în primele şase luni ale acestui an, sălile instituţiei 
au găzduit şi o serie de expoziţii temporare organizate cu ocazia unor 
aniversări, la iniţiativa unor colecţionari şi numismaţi din judeţ, sau la 
iniţiativa specialiştilor Muzeului Judeţean Teleorman: 

- Mihai Eminescu - 163 de la naştere,  expoziţie realizată 
cu exponatele colecţionarilor din Alexandria afiliaţi la Gruparea 
Colecţionarilor „Mihai Eminescu”, 15 ianuarie-15 februarie 
(amănunte în pag. 4); 

- Gânduri pentru Mame, expoziţie de desene, felicitări şi 
mărţişoare realizate de către şcolari, 25 februarie-15 martie 
(amănunte în pag. 5); 

- Taxidermia - o artă dispărută ?, expoziţie realizată cu piese 
din patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş, 29 martie-25 iunie 
(amănunte în pag. 6); 

- Secţia Numismatică Alexandria - 15 ani de la înfiinţare, 
expoziţie realizată cu exponate aparţinând membrilor Secţiei 
Alexandria a Societăţii Numismatice Române şi a unor 
colecţionari din Alexandria şi Bucureşti, 15-31 mai (amănunte în 
pag. 7); 

- Velinţa teleormăneană, expoziţie realizată cu exponate din 
patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, mai 2013-mai 2014 
(amănunte în pag. 8). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
În ceea ce priveşte simpozioanele, dezbaterile şi mesele 

rotunde, de la începutul anului şi până în prezent au fost 
organizate cinci asemenea manifestări ce au marcat evenimente 
şi figuri marcante ale istoriei naţionale şi internaţionale: 

- Alexandru Ioan Cuza - Domnul Unirii, 24 ianuarie,  
- Stalin - sfârşitul dictaturii absolute, 14 martie; 
- 9 mai în conştiinţa Europei, 8 mai; 
- Alegerile din 1937 - instaurarea dictaturii regale, 30 mai; 
- Islaz - file de istorie, 9 iunie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestările organizate în cadrul Programului Educaţional 

Muzeul-sursă de cultură şi educaţie au continuat şi în acest an, 
în primele şase luni ale lui 2013 derulându-se 2 astfel de 
activităţi: 

- Şezătoarea de altădată, 27 martie; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sfintele Paşti în tradiţia populară, 26 aprilie. 
În scopul de a stârni curiozitatea elevilor din mediul rural şi 

de a-i atrage la muzeu, începând din acest an, Muzeul Judeţean 
Teleorman a iniţiat şi a lansat proiectul Muzeul... te vizitează. În 
cadrul acestui proiect, au fost derulate, până în luna iunie, două 
manifestări: Meşteşuguri populare uitate (29 mai) şi Bobul de 
grâu şi pâinea (7 iunie). Aceste două acţiuni s-au desfăşurat la 
Şcolile Gimnaziale din localităţile Plosca şi Izvoarele (amănunte 
în pag. 22). 

(continuare în pag. 3) 
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(urmare din pag. 2) 
 

Tot în perioada ianuarie - iunie, instituţia noastră a organizat şi două manifestări 
de tipul Ziua Porţilor Deschise (pe data de 15 ianuarie - cu ocazia Zilei Culturii 
Naţionale şi pe data de 1 iunie - cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului) precum şi 
lansarea celei de-a doua ediţii a Proiectului Octombrie - Luna Colecţionarului (iunie). 

Cu certitudine, cele mai importante evenimente ale primei jumătăţi ale acestui an, 
având în vedere gradul de participare al publicului vizitator (1642 de persoane), au fost 
manifestarea Muzeul Altfel derulată în perioada 1-5 aprilie, în cadrul programului     
Să ştii mai multe, să fii mai bun (amănunte în pag. 11-21) şi Noaptea Muzeelor, 
manifestare desfăşurată pe data de 18 mai 2012, între orele 17.00-24.00, sub genericul 
Noapte de folk (amănunte în pag. 9-10). 

 

Corina Iordan 
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MIHAI  EMINESCU  - 163  DE  ANI  DE  LA  NAŞTERE 
 

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Muzeul Judeţean Teleorman a deschis marţi,            
15 ianuarie a.c. la ora 11.00, expoziţia Mihai Eminescu - 163 de la naştere. A fost pentru 
prima dată când, la muzeu, a fost deschisă o expoziţie dedicată, în întregime, poetului naţional. 

Expoziţia a reunit o serie de produse culturale, toate având ca punct central marele 
nostru poet: timbre filatelice, întreguri poştale, plicuri prima zi, cărţi poştale ilustrate, 
monede, medalii, plachete, insigne, volume Mihai Eminescu în ediţii princeps şi volume 
din Colecţia Liliput, grafică originală Mihai Cătrună, ilustraţie carte Mişu Teişanu. 

Exponatele au aparţinut colecţionarilor din Alexandria afiliaţi la Gruparea 
Colecţionarilor „Mihai Eminescu” Botoşani: P.S. Părinte Episcop Galaction Stângă, 
Victor Andreescu, Corneliu Beda, Gheorghe Chircu, Ion Crantea, Aurel Ionescu, Gabriel 
Mitu, Vasile Neacşu, Teodor Săceanu, Ovidiu Voinea, fără de care realizarea acestei 
expoziţii nu ar fi fost posibilă. Deschiderea expoziţiei s-a bucurat de o atenţie deosebită 
din partea publicului şi a mass-mediei locale, fiind însoţită de momente emoţionante 
prilejuite de recitarea unor versuri sau prezentarea unor eseuri despre Eminescu. Un 
moment surpriză a fost constituit de punerea în circulaţie a unui plic filatelic dedicat 
aniversării Zilei Culturii Naţionale şi totodată deschiderii expoziţiei (detalii la pag. 33). 

Expoziţia Mihai Eminescu - 163 de la naştere a rămas la dispoziţia publicului 
vizitator până la data de 15 februarie a.c. 

 
Pavel Mirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihai Eminescu - 163 de la naştere – expozanţi şi exponate 
 

- Victor Andreescu - Semicentenarul Mihai Eminescu (timbre, carte poştală semiiliustrată şi plic, 1939); Aron Cotruş 
„Eminescu - Poem”, 1939; Bilet intrare la expoziţia „Mihai Eminescu - Luna Bucureştilor, 1939”; Mihai Eminescu „Poezii” 
- Corneliu Beda - Mihai Eminescu „Luceafărul”, volum ilustrat de Mişu Teişanu 
- Gheorghe Chircu - Medalii „Mihai Eminescu - cele patru portrete”; Medalii, plachete şi insigne Mihai Eminescu; Medalie 
„Domnitori români în poezia eminesciană”; Medalie „75 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă” 
- Ion Crantea - Cărţi poştale ilustrate Salmen; Mihai Eminescu în presa vremii 
- Aurel Ionescu - Mihai Eminescu în filatelie şi cartofilie; Mihai Eminescu în calendare; Medalii şi monede Mihai 
Eminescu; Mihai Eminescu - volume „Liliput” 
- Gabriel Mitu - Medalii, plachete şi insigne Mihai Eminescu 
- P.S. Galaction Stângă - Portret Mihai Eminescu (grafică computerizată, 1975) 
- P.S. Galaction Stângă şi Vasile Neacşu - Grafică Mihai Eminescu (autor Mihai Cătrună) 
- Teodor Săceanu - Cărţi poştale ilustrate cu statuia lui Mihai Eminescu la Galaţi; Medalie „Mihai Eminescu - Galaţi 1909”; 
Medalii, plachete şi insigne Mihai Eminescu 
- Ovidiu Voinea - Medalii, plachete şi insigne Mihai Eminescu 
- Muzeul Judeţean Teleorman - Medalii, plachete şi insigne Mihai Eminescu, Revista partidului Conservator, 1914 
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GÂNDURI  PENTRU  MAME 
 

Sub genericul Gânduri pentru Mame, la Muzeul Judeţean 
Teleorman a fost deschisă luni, 25 februarie 2013, ora 11.00, o 
expoziţie dedicată venirii primăverii şi Zilei de 8 Martie - Ziua Mamei. 

Expoziţia a cuprins desene, felicitări şi mărţişoare realizate 
de către şcolarii claselor pregătitoare, a I-a B şi a II-a C de la 
Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, coordonaţi de 
învăţătoarele Magdalena Ionescu, Geanina Găvănescu, Rănacu 
Jeni, Marina Burtan şi Natalia Dan, de elevii claselor 
pregătitoare C, a II-a A, a III-a A de la Şcoala „Mihai Viteazul” 
Alexandria , îndrumaţi de învăţătoarele Ionela  Apostol,  Valeria 

 
 
 
 

 
Cristici şi Doina Puchiu, de şcolarii clasei a II-a B de la  Şcoala 
nr. 7 Alexandria, conduşi de învăţătorul Alexandru Florescu şi 
de către preşcolarii de la Grădiniţa „Cuţulici” din Alexandria, 
îndrumaţi de educatoarea Cristina Stăncoiu. 

Expoziţia, ce a putut fi vizitată până pe data de 15 martie a.c., 
s-a bucurat de numeroşi mici admiratori care au venit la muzeu 
însoţiţi fie de către cadrele didactice, fie de către părinţi şi bunici. 

Lucrările expuse, realizate cu talent şi mai ales cu mult 
suflet, au reuşit să transmită pe deplin mesajul de iubire al 
copiilor către cea mai importantă persoană din viaţa lor: Mama. 

 
Corina Iordan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOZIŢII  LA  MUZEU 

pag. 5 



 

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

 
 
 
 
 

TAXIDERMIA – O  ARTĂ  DISPĂRUTĂ ? 
 

Muzeul Judeţean Teleorman a deschis vineri, 29 martie a.c., la ora 11.00, 
expoziţia: Taxidermia – o artă dispărută ? 

Având la bază o bună şi îndelungată colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş, 
expoziţia, ce a cuprins piese din patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii ale muzeului 
piteştean, şi-a propus familiarizarea publicului vizitator cu tehnica taxidermiei, ce constă 
în meşteşugul reproducerii animalelor vertebrate în scopul prezentării libere, publice sau 
particulare sau sub formă de trofee de vânătore.  

Taxidermia (cuvânt provenit din limba greacă pentru aranjament al pielii) este 
cunoscută cel mai adesea în limba română sub termenul de împăiere. Taxidermia poate fi 
aplicată la toate speciile de vertebrate, inclusiv la oameni. 

Taxidermia poate fi practicată empiric, de către persoane fără o pregătire deosebită, 
denumite împăietori, dar şi ştiinţific, de către persoane calificate în acest sens, denumite 
taxidermişti. În România, meseria de taxidermist nu există în nomenclatorul ocupaţiilor. 
Pentru practicarea taxidermiei o persoană trebuie să fie extrem de familiarizată cu 
anatomia, sculptura, pictura şi prelucrarea pieilor, dar să aibă, totodată, şi bune 
cunoştinţe de etologie şi biologie a animalelor. De aceea, taxidermia nu este un simplu 
proces de conservare, ci şi o artă destul complexă, fapt care o face să fie exercitată de un 
număr restrâns de persoane. 

Taxidermistul are obligaţia de a respecta o anumită conduită. Astfel, dacă 
colecţionează singur animalele care urmează a fi preparate, el trebuie să le ucidă fără a le 
chinui. De asemenea, trebuie să respecte legislaţia în vigoare, dintre care Legea 
Vânătorii şi a Fondului Cinegetic (Legea 407/2006) este cea mai importantă, vânând 
numai animalele care sunt permise la vânătoare. În cazul în care prepară materialul 
colectat de altcineva, trebuie să se asigure că animalul nu a fost braconat, nedevenind 
astfel complicele braconierului. 

De multe ori, animalele se naturalizează sub formă de exponate individuale. Animalul trebuie să aibă o poziţie naturală şi atitudini conforme 
cu particularităţile biologice ale speciei respective. El trebuie să fie fixat pe un postament proporţional cu mărimea sa şi sugerat modul de viaţă pe 
care îl duce în libertate. Finisarea va urmări colorarea zonelor decolorate, aranjarea blănii sau a penajului, a postamentului etc. 

Vizitatorii au avut prilejul să vadă o serie de mamifere şi păsări dar şi peşti şi reptile din fauna autohtonă sau exotice, să cunoască o 
serie de principii şi tehnici specifice taxidermiei, precum şi o parte din instrumentarul folosit în cadrul acestei meserii. Deşi, iniţial, 
expoziţia ar fi trebuit să rămână deschisă până la data de 24 mai, datorită interesul manifestat de către public, aceasta a fost prelungită cu 
încă o lună, astfel, timp de trei luni, aproape 1900 de vizitatori trecându-i pragul. 

Pavel Mirea 
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SECŢIA  NUMISMATICĂ  ALEXANDRIA  -  15  ANI  DE  LA  ÎNFIINŢARE 
 

Aşa după cum sugerează şi titlul, expoziţia Secţia 
Numismatică Alexandria – 15 ani de la înfiinţare, ce a fost 
deschisă în ziua de 15 mai a.c., a fost un concepută, împreună cu 
membrii Secţiei, cu colecţionari şi cu 
simpli simpatizanţi, pentru a marca un 
eveniment important din viaţa cultural-
ştiinţifică a Alexandriei, eveniment 
petrecut la data de 14 mai 1998. La acea 
dată preşedintele Societăţii Numismatice 
Române (SNR), prof. dr. Constantin Preda 
şi Secretarul General al SNR, Aurică 
Smaranda au lansat ideea înfiinţării unei 
Secţii a SNR la Alexandria. Astfel, 
colecţionari sau profesionişti din domeniul 
numismaticii şi arheologiei, găsind acel 
element de coeziune exprimat printr-o 
pasiune comună – numismatica – au 
hotărât, cu ocazia celui de - Al XV-lea 
Simpozion Naţional de Numismatică, ce 
era găzduit de către muzeul teleormănean, 
să înfiinţeze, la Alexandria, o secţia a SNR. 

Expoziţia, a prezentat în partea de 
început o serie de documente, de la actul 
de constituire şi de la primul proces verbal 
prin care s-a stabilit conducerea secţiei, 
până la afişe ale evenimentelor pe care 
secţia, împreună cu diverşi colaboratori le-a organizat în cei 15 
ani de existenţă. Ce-a de-a doua parte a expoziţiei a fost axată pe 

etalarea exponatelor individuale ale unor colecţionari, membrii 
şi simpatizanţi: P.S. Galaction Stângă, Victor Andreescu, 
Corneliu Beda, Nicolae Bonaş, Gheorghe Chircu, Ion Crantea, 

Aurel Deca, Dorel Erzec, Aurel Ionescu, 
Gabriel Mitu, Vasile Neacşu, Lionede Ochea, 
Valeriu Pădureţu, Teodor Săceanu, Gheorghe 
Toader şi Ovidiu Voinea. 

Poate că unul dintre cele mai grăitoare 
exponate, ce reflectă pe deplin activitatea 
Secţiei Numismatice Alexandria, a fost acela 
prezentat de Teodor Săceanu şi intitulat 
Medalii şi plachete emise de Secţia 
Numismatică Alexandria. Într-adevăr, timp 
de 15 ani au fost emise nu mai puţin de 31 de 
medalii şi plachete prin care au fost marcate 
evenimente importante ale istorie locale sau 
naţionale, precum şi aniversarea sau 
comemorarea unor personalităţi. 

Evenimentul marcat de deschiderea 
acestei expoziţii a fost dublat, în mod fericit, 
de un alt eveniment, respectiv de sărbătorirea 
a 60 de ani de viaţă a Prea Sfinţitului Părinte 
Episcop Galaction Stângă, cel ce păstoreşte în 
prezent şi Secţia Numismatică Alexandria, 
fiind şi vicepreşedinte al SNR. Cu acest prilej, 
membrii şi simpatizanţii Secţiei Numismatice 

Alexandria au realizat o plachetă aniversară. (detalii la pag. 32)

Pavel Mirea 
 

                 
 

Secţia Numismatică Alexandria - 15 ani de la înfiinţare  –  expozanţi şi exponate 
 

- P.S. Galaction Stângă - Machete din bronz ale unor medalii 
- Victor Andreescu - Emisiuni monetare de argint ale Băncii Naţionale a României 
- Corneliu Beda - Personalităţi şi evenimente istorice; Societatea Numismatică Română - aniversări 
- Nicolae Bonaş - Ctitori şi ctitorii 
- Gheorghe Chircu - Bancnote româneşti (după 1989) 
- Ion Crantea - Moneda Euro; Sfertul de dolar SUA (1999-2008); Bancnote româneşti (Regatul României,  
Republica Populară Română şi Republica Socialistă România) 
- Aurel Deca - Monede cu animale din toată lumea 
- Dorel Erzec - Insigne ale simpozioanelor Societăţii Numismatice Române 
- Aurel Ionescu - Insigne cu Mihai Eminescu 
- Gabriel Mitu - Insigne de vânătoare; Insigne pionereşti 
- Vasile Neacşu - Insigne populare germane şi austriece; Insigne religioase germane şi austriece 
- Lionede Ochea - Regatul României 
- Valeriu Pădureţu - Insigne ale Societăţii Numismatice Române 
- Teodor Săceanu - Medalii şi plachete emise de Secţia Numismatică Alexandria 
- Gheorghe Toader - Decoraţii din perioada 1950 - 1972 
- Ovidiu Voinea - Decoraţii germane 
- Muzeul Judeţean Teleorman - Medalii şi plachete, donaţia Victoria şi Petru Pater

EXPOZIŢII  LA  MUZEU 

pag. 7 



 

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

 

 
 
 
 

VELINŢA  TELEORMĂNEANĂ 
 

Programul Noaptea Muzeelor din data de 18 mai a.c. a cuprins şi deschiderea unei noi expoziţie temporare cu caracter etnografic, 
Velinţa teleormăneană, care a fost organizată în cadrul expoziţiei permanente de etnografie, în prima din cele cinci săli ale acesteia. 

Expoziţia grupează un număr de 14 piese, conţinând velinţe sau scoarţe din lână 
şi bumbac. Sunt expuse cele mai frumoase şi reprezentative piese de acest gen din 
colecţia etnografică a Muzeului Judeţean Teleorman, totodată şi acelea ce se află 
în cea mai bună stare de conservare. Ele au ajuns în colecţia muzeului, în urma 
achiziţiilor efectuate de instituţia noastră precum şi în urma unor donaţii. Piesele 
prezentate provin din localităţi teleormănene cum ar fi: Alexandria, Ciolăneşti, 
Fântânele, Izvoarele, Liţa, Mavrodin, Plosca, Răsmireşti, Siliştea, Turnu 
Măgurele.  

 

Luminiţa Gheorghe 
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NOAPTEA  MUZEELOR  2013 
 

Cu ocazia  Nopţii Muzeelor, în seara de sâmbătă, 18 mai a.c., 353 de persoane au trecut pragul Muzeului Judeţean 
Teleorman. 

A IX-a ediţie a evenimentului european a fost  marcată de instituţia muzeală teleormăneană printr-o seară folk. Cei care 
au venit la muzeu au asistat şi au participat la un spectacol de excepţie susţinut de: Trupa Arhaic, Grupul Folk al Palatului 
Copiilor Alexandria, Nicolae Doboş, Marian Căldăruşă, Octavian Broşteanu, Răzvan Mitroi, Denisa Opriş şi Radu Zaharia. 

De asemenea, între orele 17.00 – 24.00 au putut fi vizitate, gratuit, expoziţiile permanente şi temporare organizate şi 
găzduite de către Muzeul Judeţean Teleorman: Înapoi în timp: Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman (Sala 
Neoliticul, Sala Tezaure Monetare), Aspecte etnografice ale satului teleormănean, Colectivizarea în Teleorman. Rezistenţă 
şi acceptare forţată, Taxidermia-o artă dispărută? (expoziţie ce a cuprins piese din patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş), 
Velinţa teleormăneană (expoziţie realizată cu exponate din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman), Secţia Numismatică 
Alexandria – 15 ani de la înfiinţare (expoziţie realizată cu exponate aparţinând membrilor Secţiei Alexandria a Societăţii 
Numismatice Române şi a unor colecţionari din Alexandria şi Bucureşti) şi Exponatul Lunii – Ordinul Steaua Republicii 
Populare Române Clasa I. 

Pentru cei care au ales să petreacă seara de sâmbătă la muzeu şi în acest an, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat o 
TOMBOLĂ CU PREMII. Extragerea câştigătorilor a fost făcută la miezul nopţii. Premiile au constat din abonamente la 
muzeu valabile pentru un an de zile şi volume tipărite de Muzeul Judeţean Teleorman şi de editurile Tipo Alex Alexandria 
şi Cetatea de Scaun Târgovişte. Câştigătorii tombolei au fost: Ionela Geantă, Alexandru Frederic Manea, Adriana Han, 
Marian Geantă, Adrian Smircea şi Anamaria Florentina Stoica. 

Parteneri în organizarea ediţiei din acest an a Nopţii Muzeelor au fost: Consiliul Judeţean Teleorman, Centrul de 
Conservare şi Valorificarea Tradiţiei Populare Teleorman, Şcoala Populară de Artă Alexandria, Palatul Copiilor 
Alexandria şi Primăria Alexandria. 

 
Corina Iordan 
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În cadrul programului Să ştiu mai multe, să fiu mai bun, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în perioada 
1-5 aprilie 2013, o serie de proiecte educaţionale care au fost susţinute de către specialiştii instituţiei noastre sub 
genericul Muzeul altfel – ediţia a II-a. Proiectele au fost adresate preşcolarilor, şcolarilor si  elevilor de gimnaziu 
şi s-au derulat pe 5 module:  

 ISTORIE (1 aprilie) - Regatul meu, blazonul meu - atelier destinat creării unui blazon propriu sau al familiei – 
preşcolari, clasa pregătitoare şi cls. I-IV. 

- Logofăt în Cancelaria Primăriei, atelier destinat recreării activităţii dintr-o primărie de la mijlocul sec. al XIX-lea 
(scriere cu ajutorul penelor şi tocurilor de scris, folosirea sigiliilor de ceară) – clasele V-VIII. 

 ARHEOLOGIE (2 aprilie) - Artă şi identitate în preistorie - atelier destinat realizării unor sigilii din materiale 
diverse (lut, ipsos), având simbolistica artei preistorice – preşcolari, clasa pregătitoare şi cls. I-VIII. 

 RESTAURARE HÂRTIE (3 aprilie) - Drumul „minunatei” hârtii până la reciclare - atelier de confecţionare 
coşuleţe şi cutii – preşcolari, clasa pregătitoare şi cls. I-VIII. 

 RESTAURARE CERAMICĂ (4 aprilie) - Bijuterii pentru copii - atelier destinat confecţionării unor obiecte de 
podoabă din lut – preşcolari, clasa pregătitoare şi cls. I-IV. 

- Atelierul micului restaurator - atelier destinat restaurării unor obiecte din ceramică – cls. V-VIII. 
 ETNOGRAFIE (5 aprilie) - Lingurile vesele - atelier destinat decorării cu motive populare a unor linguri de 

lemn – preşcolari, clasa pregătitoare şi cls. I-VIII. 
Înscrierea la unul dintre ateliere s-a  făcut  în perioada 20 februarie - 15 martie 2013. La derularea proiectului au 

participat 22 de unităţi şcolare din judeţ (grădiniţe, şcoli şi licee) din cele 46 care au optat. Au fost prezenţi, la atelierele 
organizate de Muzeul Judeţean Teleorman, 822 de elevi, învăţători şi profesori din localităţile: Alexandria, Băbăiţa, 
Bragadiru, Frăsinet, Furculeşti, Izvoarele, Orbeasca de Sus, Plosca, Poroschia, Segarcea Vale şi Ştorobăneasa. 

La sfârşitul programului educaţional au fost acordate diplome de participare individuale. 
 

Corina Iordan 
 
 
 

TOTAL  1280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizitatori în perioada 1-5 aprilie 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZEUL  ALTFEL 
EDIŢIA  A  II - A 
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ATELIER  ISTORIE  -  „REGATUL  MEU,  BLAZONUL  MEU” 
 
A doua ediţie a programului educaţional Muzeul Altfel a debutat pe data de 1 aprilie a.c. cu atelierele de istorie. Pentru elevii claselor    

0-IV dar şi pentru preşcolari, a fost conceput un atelier intitulat Regatul meu, blazonul meu. 
Scopul principal a fost acela de a învăţa noţiuni elementare despre acea disciplină ce studiază stemele - heraldica - şi pe baza unor 

noţiuni dobândite, realizarea unei embleme heraldice proprii. Atelierele au fost adaptate celor două grupe de vârstă, atât în prezentările 
făcute, cât şi în materialele şi tehnicile de realizare a emblemelor. 

Introducerea a fost făcută cu ajutorul lumii fantastice a cavalerilor şi domniţelor după care s-a trecut la elementele propriu-zise, specifice 
heraldicii: scutul, câmpurile scutului, simbolistica culorilor, semnificaţia unor simboluri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astfel, copii au aflat ce culori reprezintă: generozitatea, speranţa, fidelitatea, adevărul, ambiţia, dorinţa de victorie sau ce atribute sunt 

date unor animale: leul – aducătorul de victorie, cel de neînvins, vulturul – protectorul puternic şi drept, ursul – protectorul neamului, 
dragonul – protectorul comorilor, calul înaripat – gata oricând pentru rege şi ţară. Apoi, au aflat care sunt principalele simboluri pentru 
bogăţii: castelul, holdele de grâne, turmele de animale, plantaţiile de viţă de vie, pădurile dar şi pentru arme, nelipsite din viaţa unui 
cavaler: sabia, halebarda, arcul cu săgeţi, scutul, coiful. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 
 

Odată aflate aceste aspecte teoretice s-a trecut la confecţionarea blazoanelor, fiecare participant având posibilitatea de a alege şi de a 
combina mai multe culori şi elemente considerate a fi reprezentative pentru propria persoană. În ceea ce priveşte realizarea propriu-zisă a 
blazoanelor, cei mai mari au avut la dispoziţie materiale de plastic şi folie autocolantă iar cei mai mici, mucava şi hârtie colorată.  

În primul caz, pe spatele blazoanelor realizate a fost aplicată o bandă magnetică, dându-se astfel posibilitatea de a le fixa pe suprafeţe 
metalice, fapt ce a produs multă bucurie în rândul copiilor. Aceeaşi mare bucurie au avut-o şi preşcolarii, blazoanele acestora fiind 
prevăzute, pe lângă o agăţătoare, cu etichete având înscrise numele fiecăruia. La încheierea atelierului, copii au primit diplome de 
participare, precum şi produsele muncii lor, dar şi câte un set complet necesar pentru confecţionarea, acasă, folosind cunoştinţele 
dobândite, a încă unui blazon. 

La atelierul Regatul meu, blazonul meu, au participat 153 de şcolari şi preşcolari de la Şcolile „Mihai Viteazul” şi „Ştefan cel Mare” 
din Alexandria, respectiv de la Grădiniţa nr. 4 Alexandria. 

 

Pavel Mirea 
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ATELIER  ISTORIE  -  „LOGOFAT  ÎN  CANCELARIA  PRIMĂRIEI” 
 

Datorită succesului de care s-a bucurat anul trecut atelierul intitulat Logofăt în Cancelaria Primăriei s-a hotărât ca acest atelier să 
facă parte şi anul acesta din oferta de programe educaţionale realizate de către Muzeul Judeţean Teleorman, în cadrul programului Să ştiu 
mai multe, să fiu mai bun. 

Structura atelierului nu a suferit modificări, atelierul fiind compus tot din două secţiuni, una introductivă - în care elevii au urmărit o prezentare 
power-point şi una practică - în care au trebuit să-şi arate abilităţile şi calităţile ce-i recomandau pentru statutul de logofeţi într-o cancelarie de 
primărie de la jumătatea secolului al XIX-lea. Singurele modificări faţă de anul trecut au constat în faptul că am realizat o fişă tip în care elevilor le-a 
fost mai simplu să transcrie literele folosite în scrierea veche românească şi literele chirilice, fişă care după completare a rămas în posesia lor. 

În prima parte, cu ajutorul prezentării power-point au aflat informaţii 
despre: suportul de scris, instrumentele de scris, scriere şi alfabet, sigilii, dar şi 
despre activităţile şi îndatoririle unui logofăt în Evul Mediu. Finalul expunerii, 
dedicat prezentării primăriei Alexandria la jumătatea secolului al XIX-lea, a 
avut şi rolul de a face trecerea spre partea practică a atelierului. 

În partea a doua, grupele de elevi au fost introduse în atmosfera unei 
cancelarii de primărie, prezentându-li-se un birou amenajat asemănător celor de 
la mijlocul secolului al XIX-lea, pe care se aflau pene de gâscă, tocuri de scris, 
călimări cu cerneală, sigilii, ceară de sigilii, hârtie filigranată şi cărţi tipărite în 
secolul al XIX-lea.  

Totodată, au aflat că deşi rangul boieresc de logofăt dispare pe la jumătatea 
secolului al XIX-lea, titulatura de logofăt nu dispare definitiv, ea fiind folosită 
în unele zone chiar până la jumătatea secolului al XX-lea pentru secretarii 
primăriilor şi pentru cântăreţii bisericeşti dar şi că principala activitate a unui 

logofăt de cancelarie era aceea de a întocmi şi autentifica documentele, la fel cum în Evul Mediu, logofeţii domneşti redactau şi întăreau 
cu pecetea domnească hotărârile luate de domn şi de sfatul domnesc. 

Atmosfera fiind creată, elevii au intrat în rolul unui logofăt de cancelarie, pentru 
început trebuind să copieze, cu ajutorul penelor de gâscă sau a tocurilor de scris, alfabetul 
vechi românesc. Apoi, cei care au vădit adevărate calităţi de caligrafi au izbutit să copieze 
şi chiar să se familiarizeze şi cu alfabetul chirilic. 

Deprinzând tehnica scrierii cu pene de gâscă şi cu toc de scris s-au desăvârşit ca 
logofeţi de cancelarie văzând şi învăţând cum se aplicau sigiliile de ceară, exemplificarea 
făcându-se chiar pe diplomele primite pentru activitatea desfăşurată în cadrul atelierului, 
diplome date sub a noastră iscălitură şi pecete.  

În final tot ei au fost cei care şi-au completat, ajutaţi de aceleaşi pene de gâscă şi tocuri de 
scris, pe diplomele prin care erau ridicaţi în rangul de logofăt de cancelarie, numele şi 
prenumele dar şi ziua, luna şi anul de la facerea lumii în care s-a produs această ridicare în rang. 

Acest atelier, la care grupele de şcolari au participat activ şi cu entuziasm, a avut ca 
scop, pe de o parte, cunoaşterea, păstrarea şi promovarea unor metode şi instrumente de 
scris dar şi a unor activităţi care în zilele noaste fie nu mai există, fie au fost înlocuite sau 
îmbunătăţite, aşa încât au ajuns să fie uitate, iar pe de altă parte, conştientizarea elevilor că 
scrisul a fost, este şi va rămâne unul dintre instrumentele indispensabile activităţii intelectuale, cu o valoare deosebită în activitatea de 
comunicare interumană. 

Atelierul s-a desfăşurat în data de 1 aprilie 2013, la el participând un număr total de 51 elevi de la Şcoala „Ştefan cel Mare” din 
Alexandria şi de la Şcoala Gimnazială din Plosca. 

 

Claudiu Olaru 
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ATELIER  ARHEOLOGIE  -  „ARTĂ  ŞI  IDENTITATE  ÎN  PREISTORIE” 
 

În cadrul programului Muzeul altfel, ediţia a II a, compartimentul de Arheologie din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman a realizat 
o activitate educativă accesibilă copiilor între 5-14 ani, intitulată Artă şi identitate în Preistorie. 

 

În conceperea acesteia s-a încercat să se explice ce însemna 
identitatea atât în preistorie cât şi în perioada imediat următoare, 
acea a formării primelor state civilizate în Orientul Apropiat 
(Mesopotamia şi Egipt). Aceasta era construită atât prin nume, 
prin modificări ale trăsăturilor sau 
chiar ale corpului (pictură, tatuaje) 
cât şi prin obiectele personale ce 
puteau fi simple sau de prestigiu. 
Treptat, odată cu apariţia scrisului şi 
a civilizaţiilor de pe malurile 
Tigrului, Eufratului şi ale Nilului, 
identitatea unor persoane va fi strâns 
legată de noţiunea de proprietate iar 
obiectele ce o exprimau erau 
adevărate obiecte de artă.  

Pentru însuşirea acestor 
noţiuni, copiii au avut de realizat 
pintandere şi sigilii din lut din pastă 
modelatoare şi ipsos. La începutul 
activităţii, în cadrul unei prezentări, copiilor li s-a făcut cunoscută 
o scurtă istorie a apariţiei şi dezvoltării pintanderelor şi a 
sigiliilor. Astfel, ei au aflat că pintanderele erau obiecte de lut ars 

cu o mică apucătoare verticală, perforată, cu o bază circulară, 
ovală, rectangulară decorată prin incizie sau excizie. Motivele 
întâlnite erau unghiulare sau spiralice. Au apărut în neolitic şi 
posibil erau folosite pentru imprimat textile, piele, pâine sau 

decorat corpul omenesc. Sigiliile 
erau obiecte confecţionate din 
materiale dure, în general piatră 
rară şi semipreţioasă dar câteodată 
şi din os, fildeş, faianţă, sticlă sau 
metal. Toate erau decorate cu un 
model. Aveau o formă de 
stampilă sau de cilindru. Modelul 
era incizat şi când sigiliul era 
imprimat în lut sau ceară lăsa un 
motiv în relief. Actul de a sigila a 
garantat mii de ani autenticitatea, 
participarea la o tranzacţie, a 
protejat bunurile. Atunci când 
sigiliul era confecţionat din 

materiale rare şi preţioase iar imaginile de pe el erau făcute cu un 
simţ artistic deosebit, valoarea sa creştea exponenţial, devenind 
chiar obiect de artă. 

 

Pentru a-şi realiza propriile pintandere şi sigilii copiii au avut la dispoziţie lut, pastă modelatoare de culoare albă şi cărămizie şi 
modele din cretă şcolară sau ipsos. Înainte de a începe lucrul, li s-au arătat tipuri de pintandere şi sigilii realizate deja, împreună cu două 
vase etnografice cu gura acoperită de o ţesătură ce a fost legată şi apoi sigilată cu pastă modelatoare pe care s-au apăsat sigilii. Au putut 
astfel să facă cunoştinţă cu obiectele în sine şi să observe modul lor de aplicare şi urma lăsată în materialul iniţial moale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(continuare în pag. 16) 
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Primul pas a constat în împărţirea materiei prime (lut sau 

pastă modelatoare) sub forma unei bile aproximativ sferice. Din 
aceasta, copiii au rupt un fragment de mici dimensiuni pe care   
l-au aplatizat, cu puţin ajutor, rezultând o placă groasă de cca.    
1 cm. Pe aceasta s-au aplicat 
pintanderele şi sigiliile cilindrice 
gata făcute pentru a se fixa mai bine 
în memoria elevilor modul de 
funcţionare. Apoi, celor mai mici li 
s-au împărţit beţişoare ascuţite şi 
bucăţi de cretă pe care erau desenate 
cu creionul diferite modele, cele mai 
multe spiralice. 

Pasul următor a constat în 
urmărirea cu beţişorul ascuţit a 
conturului de pe cretă, din ce în ce 
mai apăsat, rezultând la final un şanţ 
destul de adânc în forma motivului. 
Pentru a se verifica dacă şănţuirea 
era convenabilă se apăsa creta pe placa de lut deja formată. În 
acest fel, copilul îşi dădea seama dacă motivul ieşea în relief de 
ajuns, hotărând singur când să se oprească.  

Al treilea pas a constat în modelarea din lut, sub o atentă 
supraveghere, a unei pintandere simple. Acesteia i s-a creat 
modelul în zona plată prin apăsarea pe aceasta a cretei purtătoare 
de model, iar coada verticală a ştampilei rezultate a fost găurită 
cu beţişorul. La sfârşit, li s-au împărţit şnururi pe care au fost 

sfătuiţi să le ataşeze, după uscare, micii lor opere. În cazul în care 
copiilor le-a mai rămas lut au fost îndrumaţi să mai creeze şi alte 
tipuri de pintandere sau, de ce nu, sigilii cilindrice în care să 
incizeze, după uscarea lor, motivele dorite. 

Elevilor din clasele mai mari, 
după împărţirea materiei prime şi 
exemplificarea cu sigiliile deja 
existente, li s-au împărţit cilindrii 
realizaţi din ipsos. Pe suprafaţa lor 
erau trasate în creion, de jur împrejur 
motive spiralice sau unghiulare. 
Punerea acestora în evidenţă prin 
incizie s-a făcut cu ajutorul unor 
beţişoare ascuţite prin urmărirea 
conturului, la fel ca în cazul cretelor 
cu motive, împărţite celor mai mici. 
Singura diferenţă majoră a fost că 
motivul rezultat decora un suport 
cilindric ce prin rotirea pe lut sau 

pastă modelatoare se imprima într-o friză continuă. 
La finalul activităţii tuturor participanţilor li s-au înmânat 

câte o diplomă de participare, iar operele realizate pe parcursul 
unei ore li s-au dat spre păstrare. Sperăm că au învăţat câte ceva 
despre pintandere, sigilii sau pur şi simplu ştampile şi au făcut 
cunoştinţă, în mod plăcut, cu lumea lutului şi a altor materiale 
necunoscute lor până acum. 

Ion Torcică 
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ATELIER  RESTAURARE  HÂRTIE  -  „DRUMUL  MINUNATEI  HÂRTII 
PÂNĂ  LA  RECICLARE” 

 
În a treia zi de desfăşurare a proiectului educaţional Muzeul altfel, sub genericul Drumul „minunatei” hârtii până la reciclare, 

atelierul de hârtie-conservare şi-a deschis uşa pentru copiii de la Şcolile Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul din Alexandria, Şcoala 
Orbeasca de Sus şi Şcoala Ştorobăneasa. 

Timp de o oră, cât a fost alocat fiecărei clase în parte, elevii au primit informaţii sau şi-au completat cunoştinţele despre descoperirea 
hârtiei, tehnologia de fabricare, evoluţia acesteia, importanţa şi impactul pe care le-au avut asupra omenirii. Totodată au fost subliniate şi 
consecinţele negative asupra mediului în urma fabricării hârtiei moderne, care au condus la alte abordări privind obţinerea hârtiei, mai 
exact, reciclarea hârtiei prin colectarea deşeurilor şi fabricarea hârtiei noi sau confecţionarea din hârtie reciclată a unor obiecte de uz 
comun, simple sau complexe, chiar opere de artă, o metodă mult mai interesantă, captivantă şi la îndemâna oricui. Reciclarea directă poate 
folosi tehnicile de colaj, quilling, origami, chiar sculptura în blocul de carte asociată cu colajul şi pictura. 

Impresionant a fost să aflăm, în urma discuţiilor libere purtate cu elevii, că până şi cei mici au noţiuni despre reciclare şi protejarea 
mediului, despre comportamentul pe care trebuie să îl aibă vis-à-vis de salvarea naturii. Plăcut surprinşi am fost de participarea copiilor în 
diverse programe de reciclare desfăşurate atât în cadrul şcolii cât şi pe la cluburile din care fac parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru că informaţia este binevenită dar punerea în practică este mai plăcută, am conceput trei tipuri de obiecte care se pot realiza din 
hârtie reciclabilă, adaptate pe grupele de vârstă. Astfel elevii din clasa 0 au confecţionat în cadrul acestui atelier un suport pentru creioane. 
Fiecare copil a primit trei suluri de dimensiuni diferite recuperate de la prosoape de hârtie sau hârtie igienică, trei dreptunghiuri decupate 
pe dimensiunea tuburilor din file de calendar, două baze treflate de dimensiuni diferite obţinute din coperţi de revistă şi file de calendar şi 
lipici. Ajutaţi în operaţiile mai dificile pentru ei de cadrele didactice, părinţi sau bunici, copii au îmbrăcat sulurile cu dreptunghiurile de 
hârtie iar apoi tuburile au fost lipite între ele. Baza mai mică, cea din copertă, a fost ataşată de ansamblul obţinut anterior, după care a fost 
îmbrăcată cu cealaltă mai mare. 
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(urmare din pag. 17) 
 

Elevii din cls. I-IV au avut de confecţionat o cutie cu capac în tehnica origami. Pentru o mai bună înţelegere a modului de executare a 
cutiei s-a folosit un carton simplu, într-o culoare uni, cu laturi egale. Acesta a fost pliat după anumite indicaţii, într-un final obţinându-se 
cutia. Capacul a fost realizat în acelaşi mod dintr-un pătrat cu latura mai mare cu cinci milimetri decât cel al cutiei, de data aceasta dintr-o 
hârtie reciclabilă (coperţi de reviste şi file de calendar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru clasele din ciclul V-VIII am propus împletirea unui coşuleţ din hârtie. Participanţii au avut de împăturit fragmente 
dreptunghiulare de hârtie reciclată, acestea urmând să fie îmbinate între ele sub forma unei împletituri circulare. Trei asemenea împletituri 
etajate, îmbinate între ele şi adăugarea bazei formau un coş multicolor, rezistent şi multifuncţional. Pentru folosirea optimă a timpului avut 
la dispoziţie, elevii au împăturit zece elemente fiecare, după care au învăţat tehnica de împletire a unui rând, cu alte douăzeci de elemente 
gata făcute. Pe acest prim rând a fost adăugată baza, după care s-a realizat îmbinarea cu celelalte două rânduri, pe verticală, rânduri deja 
împletite. Ultima operaţie a constat în întărirea coşuleţului cu benzi de hârtie de acelaşi fel, prin ţeserea lor în rândurile de împletituri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectele realizate de participanţi urmează să fie folosite de fiecare, strict pentru scopul creării lor sau ca model pentru realizarea 
altora. Deasemenea, au primit diplome de participare atât elevii cât şi cadrele didactice care i-au însoţit. 

 

Simona Tironeac, 
Pompilia Zaharia 
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ATELIERE  RESTAURARE  CERAMICĂ 
 
Pentru cea de a doua ediţie a proiectului Muzeul Altfel, compartimentul Restaurare ceramică a propus două ateliere: Bijuterii pentru 

copii şi Atelierul micului restaurator. 
 

„BIJUTERII  PENTRU  COPII” 
 
La atelierul Bijuterii pentru copii au participat elevii din 

clasele 0-IV, dar şi cei de la grădiniţă. Pentru trezirea interesului 
şi a curiozităţii, la începutul programului s-a făcut o scurtă 
prezentare a ceea ce urma să se desfăşoare precum şi expunerea 
obiectelor finite. S-a trecut apoi la derularea activităţii, 
explicaţiile făcându-se din mers. Pentru început, prichindeii au 
realizat medalioane din lut. 
Ei au primit câte o bucată 
de lut, din care au întins o 
foaie cu grosimea de 
maxim 4 mm. Prin apăsare, 
au aplicat diverse matriţe. 
În lut au rămas imprimate 
modelele alese de copii. 
Fetiţele au preferat 
matriţele cu flori, fluturi, 
păsări, animale, iar băieţii 
pe cele cu rachete, avioane, 
vapoare. Aproape toţi au dorit să îşi confecţioneze câte un 
medalion cu logo-urile din vestitele filme Batman, Superman, 
Transformers, dar şi cu iniţiala numelui lor. După imprimarea 
modelului, cu ajutorul cutter-elor de modelaj, copiii au decupat 
medalioanele. Orificiile acestora au fost realizate cu ajutorul 
beţişoarelor din plastic. După finisare, medalioanele au fost puse 
la uscat pe bucăţi de carton. 

 
Dacă băieţii au fost dornici să confecţioneze cât mai multe 

medalioane, fetiţele au fost nerăbdătoare să îşi facă şi brăţări din lut. 
Ele au reîntins foaia din lut. Au decupat 4-5 floricele cu ajutorul 
cutter-elor de modelaj. Cu un beţişor de plastic au dat două orificii 
de o parte şi de alta a fiecărei flori (pentru ca după finisare să poată 
fi introdus elasticul). Din lutul rămas, toţi au învăţat să realizeze 

mărgele. S-a modelat câte un 
rulou care a fost tăiat în bucăţi 
mai mici din care copiii au 
executat bile de diferite 
dimensiuni. Fiecare bilă a fost 
introdusă pe un beţişor de 
plastic, având grijă ca fiecare 
orificiu să fie mărit pentru că 
lutul, prin uscare, se strânge, 
iar mărgica se poate sparge la 
scoatere. 

Elevii au fost sfătuiţi să 
păstreze cu grijă bijuteriile realizate până ce lutul se va usca, apoi, 
acasă, la şcoală sau la grădiniţă, să le coloreze, după preferinţe, cu 
ajutorul culorilor tempera. 

Sperăm că, în cadrul acestui atelier, am contribuit la 
perfecţionarea unor deprinderi de modelare şi familiarizare cu unele 
materiale şi unelte de lucru, dar şi la stimularea imaginaţiei şi 
creativităţii. 

 

Mădălina Dumitru 
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„ATELIERUL  MICULUI  RESTAURATOR” 
 

Atelierul micului restaurator a fost conceput pentru elevii claselor V-VIII. În prima parte, copiilor li s-au prezentat instrumentele şi 
materialele folosite în restaurarea ceramicii. Au luat cunoştinţă, pentru prima dată, cu principiile aplicate în timpul restaurării într-un 
laborator. În a doua parte, fiecare elev a primit fragmentele câte unui vas etnografic modern. Cu multă abilitate, ghidându-se după anumite 
părţi componente (buză, bază, corp) şi după decor, ei au reuşit să găsească poziţia tuturor fragmentelor şi să refacă forma vasului. Apoi, au 
învăţat să lipească fragmentele, două câte două, cu aracet. Pe alte vase, care prezentau zone lacunare, copiii au integrat cromatic plombele 
din ipsos, folosind culori tempera, în nuanţe cât mai apropiate de cele ale vaselor. Materialele folosite şi operaţiile efectuate au fost notate 
pe fişe speciale de lucru. În final, elevilor li s-au oferit vasele integrate cromatic de ei şi au fost învăţaţi cum să le refolosească (ca suport 
de creioane, vase pentru flori nemuritoare, recipiente pentru scoici, fructe etc.). 

Credem că pe parcursul acestui atelier, elementul instructiv s-a îmbinat armonios cu cel distractiv şi că elevii, liberi de constrângerea 
şi seriozitatea şcolară, şi-au activat fantezia şi şi-au dezvoltat o serie de priceperi şi deprinderi. 

 
Mădălina Dumitru 
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ATELIER  ETNOGRAFIE  -  „LINGURILE  VESELE” 
 

În cadrul proiectului Muzeul Altfel, atelierul de etnografie a avut loc în ultima zi a 
proiectului, în data de 5 aprilie a.c., sub genericul Lingurile vesele. Acest atelier a fost destinat 
decorării cu motive populare a unor linguri de lemn şi s-a adresat preşcolarilor şi elevilor din 
clasele pregătitoare şi clasele. I-VIII. 

Scopul urmărit a fost familiarizarea copiilor cu noţiuni despre arta populară. Astfel, copiii 
au primit informaţii despre ceea ce reprezintă arta populară şi despre importanţa ei în viaţa 
poporului român. Le-au fost prezentate, prin intermediul unei expuneri power-point, diferite 
motive populare folosite de meşteri şi simbolistica culorilor utilizate de către aceştia. 

La finalul expunerii teoretice, copiii au trebuit să aplice informaţiile primite. Aceştia au 
avut de colorat, cu culori tempera, linguri de lemn, după modele puse la dispoziţie pe masa de 
lucru dar şi după imagini prezentate pe ecran. Imaginaţia micilor meşteri populari şi-a spus 
repede cuvântul, ei reuşind foarte uşor să coloreze acele piese în culori vesele. La final, fiecare 
dintre ei au putut lua acasă rodul muncii lor, ceea ce le-a produs o mare bucurie. 

La atelierul Lingurile vesele au participat 128 de şcolari şi preşcolari de la Şcoala  Frăsinet, 
Şcoala Izvoarele, Şcoala „Ştefan cel Mare” Alexandria, Grădiniţa „Cuţulici” Alexandria, 
Grădiniţa nr. 4 Alexandria, Grădiniţa nr. 10 Alexandria şi Şcoala „Alexandru Colfescu” 
Alexandria. 

 

Corina Iordan, 
Luminiţa Gheorghe 
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Începând din luna mai a acestui an Muzeul Judeţean Teleorman a 
demarat un nou proiect ce cuprinde prezentarea muzeului şi a 
expoziţiilor sale precum şi activităţilor specifice, proiect ce se 
desfăşoară în diferite comune ale judeţului Teleorman, având ca grup 
ţintă elevii din aceste comune. 

Astfel, în ziua de 25 mai a.c. în comuna Plosca a avut loc 
manifestarea Meşteşuguri populare uitate, care a avut ca scop 
prezentarea unora dintre cele mai importante meşteşuguri populare care 
astăzi nu mai fac preocuparea femeilor şi bărbaţilor din satele 
teleormănene. Aşa este meşteşugul torsului şi al ţesutului care altădată 
ocupa un loc foarte important în viaţa ocupaţională a femeilor 
teleormănene, ca şi meşteşugul cojocăritului, lucrat de către bărbaţi, 
care în comuna Plosca a cunoscut o importantă dezvoltare şi legat de 
acesta meşteşugul tăbăcăritului; un alt meşteşug uitat este cel al 
prelucrării lemnului în obiecte de uz gospodăresc. Pentru a ilustra cele 
povestite au fost folosite imagini ce ilustrează aceste meşteşuguri, 
imagini de costume populare femeieşti şi bărbăteşti precum şi cojoace 
din colecţia Muzeului Judeţean Teleorman ca şi imagini din colecţia 
fotografică a muzeului. 

Grupul ţintă – elevii claselor a V-a din Şcoala Gimnazială Plosca – 
au fost adunaţi în sala de sport a şcolii, ce funcţionează în localul vechii 
şcoli din comună, de către d-na profesoară Dorina Sbârnea. Aici au 
privit la imaginile prezentate şi le-am comentat împreună, ei cunoscând 
de la bunici meşteşugurile despre care le-am vorbit. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
În luna următoare, în iunie (7 iunie a.c.) Muzeul... te vizitează 

a ajuns în comuna Izvoarele cu povestea grâului şi a pâinii, mai 
precis cu prezentarea Bobul de grâu şi pâinea, grupul ţintă fiind 
de această dată elevii claselor I-IV de la Şcoala Gimnazială din 
localitate. 

Activitatea a avut loc într-o sală de clasă frumos amenajată 
de către învăţătorii Irina şi Adrian Cune. Povestea transformării 
bobului de grâu în pâinea noastră cea de toate zilele, pâine 
prezentă în toate momentele importante ale vieţii omului încă de 
la naştere, când pentru a îmbuna ursitoarele se face o pâine mare 
şi frumoasă alături de o găină friptă, i-a captivat pe copii. 

De la aceştia am aflat că bunicile mai coc încă pâinea în ţest 
şi pe lângă pâine mai coc şi nişte pitişoare cu brânză la mijloc care 
se numesc cocoace. De asemenea, am mai aflat că în această 
comună încă are loc obiceiul Drăgaica (celebrat la 24 iunie), 
obicei dedicat secerişului şi preluat de români de la vechii slavi, 
care considerau Drăgaicele nişte zeităţi câmpeneşti, care dădeau 
bob grâului şi miros florilor. 

Finalul prezentării a cuprins o poezioară dedicată bobului de 
grâu ca şi două ghicitori precum şi o urare pe care am rostit-o 
împreună toţi cei prezenţi: Fie ca grâul ţării să nu se termine 
niciodată şi să avem de-a pururi pe masă pâinea cea nouă ! 

 
 

Luminiţa Gheorghe 
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VITĂNEŞTI  „MĂGURICE”  –  20  ANI  DE  CERCETARE  ARHEOLOGICĂ 
 

Aşezarea eneolitică de tip tell de la Vităneşti Măgurice se află la cca. 10 km est de oraşul Alexandria. Este poziţionată în lunca râului 
Teleorman, la baza terasei stângi, la aproximativ 250 m de baza acesteia. În momentul de faţă este înconjurată pe laturile de sud-est şi 
parţial vest de un pârâu ce izvorăşte din apropiere. 

Tell-ul are o formă ovală, cu diametrul la partea superioară de 40×45 m iar la partea inferioară de 60 × 90 m şi o înălţime de 6,5 m. 
Comparativ cu alte aşezări aparţinând culturii Gumelniţa din sud-vestul Munteniei, acesta se încadrează în categoria celor mijlocii. Trei aşezări 
plane gumelniţene se află la o distanţă relativ mică de sit iar cel mai apropiat tell, Măgura Bran, se găseşte la cca. 5 km în comuna alăturată. 

 

             
 

                   Tell-ul de la Vităneşti în 1993 (foto arhiva MJT).                            Radian R. Andreescu, MNIR (stânga) şi Cătălin Borţun, MJT (dreapta) în 
                                                                                                                             timpul primei campanii de săpături arheologice (1993) (foto arhiva MJT). 

 

Cercetările arheologice au început în anul 1993 şi au avut în primul an un caracter de salvare, fiind conduse de dr. Radian R. Andreescu 
de la Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti (MNIR). La ele au participat şi specialişti din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman 
(MJT). Datorită rezultatelor promiţătoare, s-a reuşit obţinerea protecţiei legale pentru această zonă şi astfel, din 1994, cercetarea a devenit 
sistematică. Dacă iniţial săpătura a constat dintr-un şanţ longitudinal pe Măgurice, din a doua campanie s-a optat pentru sectoare mari de      
10 × 10 m, despărţite de martori stratigrafici de 30 cm. Investigarea s-a axat pe o jumătate de sit şi anume partea de sud a sa. 

Rezultatul imediat al schimbării strategiei de săpătură a fost descoperirea şi decopertarea resturilor incendiate ce au aparţinut unor 
structuri, posibil locuinţe şi anexe, ce datează din ultima fază de dezvoltare a culturii Gumelniţa, în perioada anilor 4100-3900 î.Hr. Până în 
anul 2010 au fost săpate nouă asemenea structuri, epuizându-se astfel acest nivel şi rezultând un plan complet al unui sat din acea perioadă. 

 

Pe parcursul timpului, tehnicile şi metodele de 
săpătură dar şi investigaţiile conexe acestora au evoluat. 
În 1995, s-au efectuat cercetări magnetometrice pe toată 
suprafaţa tell-ului de către specialişti din cadrul 
Institutului Geologic al Românei. Resturile 
arheozoologice au început încă din al doilea an să fie 
studiate de membrii ai Centrului Naţional de Cercetări 
Pluridisciplinare din cadrul MNIR. În scopul înţelegerii 
modului de formare al acestui tip de sit arheologic, au 
fost săpate două sondaje sedimentologice, pe panta     
tell-ului. Interpretarea rezultatelor au fost făcute de 
specialişti din cadrul aceluiaşi centru din Bucureşti. 
Astfel, s-a documentat o istorie internă a Măguricei, o 
evoluţie pe termen lung, întreruptă la un moment dat, 
fapt demonstrat de existenţa unor depuneri naturale. 
 

Tell-ul de la Vităneşti, imagine aeriană, 2010 
(foto Radian R. Andreescu). 
 

În 1999, s-a descoperit un al doilea nucleu de 
locuire eneolitică situat în imediata vecinătate a sitului principal, într-o zonă puţin mai înaltă decât mediul din jur. Noul sit a primit numele 
de Vităneşti II şi a fost cercetat parţial în mai multe campanii, apărând resturi ale unor locuinţe incendiate, demonstrându-se existenţa unor 
locuiri preistorice ce s-au întins şi în zonele imediat înconjurătoare movilei iniţiale. În perioada anilor 1999-2005 o mare parte a 
investigaţiei arheologice s-a axat pe studierea nivelelor mai vechi ale sitului, ajungându-se în porţiunea de est până la –2,90 m. 

 
(continuare în pag. 24) 
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Locuinţele descoperite erau incendiate, neincendiate sau incendiate parţial. Zonele dintre ele cuprindeau spaţii exterioare sau de 

depuneri menajere ce s-au remarcat prin multitudinea resturilor arheozoologice şi a obiectelor descoperite. 
Între timp, Măguricea de la Vităneşti a fost inclusă într-un proiect mai amplu Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la 

Dunărea de Jos. Acest program de cercetare, ce a cuprins mai multe situri din partea de sud o Românie şi numeroase instituţii de profil, a 
permis coroborarea rezultatelor şi construirea unei imagini mai detaliate a neo-eneoliticului la Dunărea de Jos. 

În cei 20 de ani de cercetare se poate aprecia că rezultatele sunt complete şi complexe. A fost cercetat un nivel întreg de locuire 
aparţinând culturii Gumelniţa, faza B1. Resturile structurilor de locuire, incendiate în întregime sau parţial dar şi cele neincendiate, au 
furnizat numeroase detalii constructive. Materialul arheologic, foarte bogat, constă, în principal, din ceramică, unelte de piatră cioplită sau 
şlefuită, os, corn. Au fost frecvente descoperirile de plastică antropomorfă şi zoomorfă. Ceramica este de bună calitate, bine arsă, decorată 
cu motive geometrice şi spiralice, cu grafit sau pictate. Formele şi dimensiunile au dat informaţii privind funcţionalitatea unor vase. 
Uneltele de piatră demonstrează existenţa a numeroase ocupaţii precum prelucrarea intensă a lemnului, a pieilor de animale, a osului sau 
cornului. Uneltele de cupru, reprezentate prin ace de pescuit, străpungătoare, dăltiţe şi topoare, dovedesc cunoaşterea metalurgiei. 
Descoperirea pandantivului de aur şi a fragmentelor ceramice pictate cu pulberea acestui metal preţios sunt mărturii ale măiestriei artistice 
a celor ce le-au realizat. Foarte multe dintre aceste piese au făcut parte din expoziţii naţionale sau internaţionale. 

În ciuda neajunsurilor de ordin financiar, dr. Radian R. Andreescu, conducătorul şantierului, face eforturi susţinute pentru 
continuarea cercetărilor în aşezarea de la Vităneşti. Încununarea celor 20 de ani de săpături arheologice se va face prin publicarea unei 
lucrări monografice, la care se lucrează în prezent, dar şi prin inaugurarea celei de a doua săli a expoziţiei permanente de arheologie - 
Eneoliticul, din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman care va cuprinde o mulţime de obiecte ce provin din situl Vităneşti Măgurice. 

 
Ion Torcică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecte din timpul cercetărilor arheologice 
                                         (foto arhiva MJT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale arheologice descoperite la Vităneşti. 
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PROCLAMAŢIA  DE  LA  ISLAZ 
PROGRAM  AL  REVOLUŢIEI  DE  LA  1848  DIN ŢARA  ROMÂNEASCĂ 

 

Anul 1848, supranumit şi primăvara popoarelor, are o 
semnificaţie deosebită pentru istoria Europei – declanşarea 
revoluţiilor democratice. 1848 reprezintă un an revoluţionar şi pentru 
Ţările Române, revoluţia română fiind parte integrantă a revoluţiilor 
europene. Cu toate acestea, revoluţiile europene au fost ocazia şi nu 
cauza revoluţiei române, ea fiind pregătită de cele 18 veacuri de 
trudă, suferinţe şi lucrare a poporului asupra lui însuşi, cum afirma 
marele patriot democrat - revoluţionar Nicolae Bălcescu. 

Deşi unitară în esenţa ei, unitatea având originea în 
similitudinile istorice de desfăşurare, cadru ideologic şi programatic 
comun, în colaborarea permanentă a liderilor revoluţionari, prezenţa 
aceloraşi forţe sociale participante, totuşi, revoluţia română nu a 
izbucnit în acelaşi timp în cele trei Ţări Româneşti, una dintre cauze 
fiind prezenţa în imediata lor apropiere a imperiilor reacţionare: 
otoman, rus şi habsburgic. 

Revoluţia din Ţara Românească a izbucnit la Islaz în data de  
9 iunie 1848, localitate aleasă de conducătorii revoluţiei din motive 
strategice. S-a ales Islazul ca loc de 
începere a revoluţiei pentru că aici şi 
în localităţile apropiate se găseau 
unităţi militare comandate de ofiţeri 
devotaţi revoluţiei, Nicolae 
Pleşoianu şi Cristian Tell, membrii 
ai Societăţii Secrete Frăţia, cât şi 
fraţii Racottă, ofiţeri teleormăneni. 
Un alt motiv pentru care fusese ales 
Islazul ca loc de desfăşurare a 
revoluţiei este acela că localitatea se 
află la centru, între Turnu Măgurele 
şi Caracal, reşedinţa judeţului 
Romanaţi, unde era administrator 
Gheorghe Magheru, aprig susţinător 
al revoluţiei. De asemenea, se putea 
bizui şi pe sprijinul lui Radu Şapcă 
din Celei, preot provenit din rândul ţărănimii, propovăitor al 
revoluţiei, care luase parte şi la Revoluţia din 1821 condusă de 
Tudor Vladimirescu, şi nu în ultimul rând, se conta pe participarea 
în număr foarte mare a ţărănimii, ceea ce de altfel s-a şi întâmplat. 

Pentru declanşarea revoluţiei la Islaz conducerea Frăţiei i-a 
desemnat pe I.H. Rădulescu şi pe Ştefan Golescu, care au plecat de la 
Bucureşti cu trăsura lui C.A. Rosetti în seara zilei de 6 iunie 1848 şi apoi, 
cu trăsura lui Grigore Vlădoianu (participant şi el la revoluţie ca şi C.A. 
Rosetti), care mergea la moşia sa, la Deveselu, lângă Caracal. A doua zi au 
trecut prin Turnu Măgurele, au ajuns apoi la Islaz unde s-au întâlnit cu 
Pleşoianu şi Tell şi cu  preotul Radu Şapcă, trecând imediat la mobilizarea 
ţăranilor şi la aducerea unităţilor militare de la Zimnicea şi Celei. 

Ziua de miercuri, 9 iunie 1848, începutul revoluţiei, este 
admirabilă descrisă în documentele vremii: o zi însorită de vară, o zi 
neasemuit de frumoasă în care Câmpul lui Traian din Islaz, care de 
atunci se va numi Câmpia Regenerării, îmbrăcase veşminte 
sărbătoreşti; zi în care s-au ridicat steagurile tricolore, s-au 
împodobit toţi revoluţionarii cu cocarde şi eşarfe şi s-au înconjurat 
tot satul cu soldaţii revoluţiei. 

După ce preotul Radu Şapcă, împreună cu alţi doi preoţi, au oficiat 
slujba pentru victoria revoluţiei şi au sfinţit steagurile, I.H. Rădulescu a 
citit  în  faţa mulţimii proclamaţia - program al revoluţiei  de  la  1848  din  

 

Ţara Românească, care a intrat în istoria poporului român sub denumirea 
de Proclamaţia de la Islaz, cu cele 22 de puncte, care va deveni apoi 
Constituţia Ţării Româneşti. Aici, la Izlaz, s-a făcut public pentru prima 
dată programul politic al Revoluţiei din Ţara Românească: Claca, dar şi 
acea infamă iobăgie se desfiinţează, ţăranul fără pământ se face 
proprietar... Domn e tot cetăţeanul, tot românul e liber, tot românul e 
nobil, tot românul e un Domn. Fraţi români - se adresa Heliade adunării - 
străbunii noştri ne-au lăsat acest tricolor mândru, cu preţul sângelui lor. 
Străbunii străbunilor noştri ne-au lăsat o patrie niciodată îngenunchiată 
în faţa vrăşmaşilor, cu preţul vieţii lor. Noi trebuie să lăsăm copiilor 
noştri o moştenire măreaţă. S-a format un guvern provizoriu din care 
făceau parte Ştefan Golescu, I.H. Rădulescu, preotul Radu Şapcă, 
maiorul Cristian Tell şi căpitanul Nicolae Pleşoianu.  

Vestea începerii revoluţiei prin adunarea de la Islaz a cuprins 
întreg judeţul Teleorman. La 11 iunie 1848 Ionică Andrei Deşu în 
faţa mulţimii strânse în piaţa oraşului Ruşii de Vede cuvântează 
împotriva Regulamentului Organic iar Hariton Racottă citeşte 

proclamaţia de la Islaz. În focul 
revoluţiei se numeşte ocârmuitor al 
judeţului Emanoil Constantinescu, iar 
Alecu Popescu este numit comisar de 
propagandă. Peste tot se înfiinţează 
gărzi naţionale. În 28 iunie 1848 
administratorul judeţului raporta că la 
Turnu Măgurele s-a trecut la 
înfiinţarea gărzii, dar că pentru 
celelalte târguri şi sate de acum 
înainte o să se puie în lucrare. 

O trăsătură caracteristică a 
desfăşurării procesului revoluţionar din 
1848 în Teleorman o constituie 
puternica susţinere militară pe care o 
oferea acest judeţ revoluţiei, în care 
fraţii Racottă (Alexandru şi Hariton) au  

avut un rol foarte important. Alături de ţărani, orăşeni şi militari la 
revoluţie au participat efectiv şi slujitorii şcolii din Teleorman, printre 
care Vasile Urzescu, Emanoil Constantinescu, Ion Vucitescu din Ruşii de 
Vede, Dumitru Popescu, Chiriţă Marinescu, din Alexandria şi alţii. 

Dacă revoluţia din Ţara Românească a fost înăbuşită în 
septembrie 1848 prin intervenţia armatelor străine - otomane şi ruseşti - 
în judeţul Teleorman ea va reizbucni cu aceeaşi violenţă în luna 
octombrie 1848. Documentele de arhivă atestă confruntări între ţăranii 
din Piatra şi Viişoara şi armată, care cere ajutor armatei de ocupaţie 
turcă. Revolte ţărăneşti au loc şi în alte localităţi ale judeţului: 
Scrioaştea, Măldăeni, Lisa, Vânători, Suhaia, Fântânele, Furculeşti şi 
alte localităţi. Pentru potolirea spiritelor în Teleorman se deplasează 
paharnicul Râmniceanu, operând arestări până în noiembrie 1848. 

Ecoul produs de Revoluţia de la 1848 s-a transmis peste decenii. 
Astfel, în 1898, la 50 de ani distanţă,un grup de studenţi din Bucureşti au 
închinat acestui memorabil eveniment poemul intitulat Eroilor de la Islaz, 
pe care l-au publicat în ziarul festiv Islaz, 9 iunie 1848. Pentru eternizarea 
evenimentelor şi a memoriei celor care s-au jertfit pentru revoluţie, s-a 
ridicat în centrul comunei Islaz, prin grija populaţiei şi a autorităţilor 
judeţene, un monument semnificativ, opera sculptorului T.N. Ionescu. 
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      Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale 
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SLĂBICIUNILE  PARTIDELOR  POLITICE  ÎN PREAJMA  INSTAURĂRII REGIMULUI  
AUTORITAR  AL  REGELUI  CAROL  AL  II - LEA 

 
Perioada interbelică s-a caracterizat prin confruntarea dintre democraţie şi autoritarism. Din acest punct de vedere se disting două 

etape: în deceniul al treilea s-a evidenţiat tendinţa de consolidare a sistemului parlamentar, fiind acceptate regulile jocului democratic; în 
deceniul al patrulea a început criza democraţiei româneşti, determinată de diverşi factori (exacerbarea de către criza mondială a 
problemelor economico-sociale, tendinţele autoritare ale regelui Carol al II-lea, contextul european etc.). Ca urmare, anii `30 au facilitat 
afirmarea unor forţe politice extremiste, care au încercat să înlocuiască procedurile democratice. Pe fondul acestei crize a democraţiei, în 
februarie 1938 s-a instaurat regimul autoritar carlist. 

În 1930, prinţul Carol s-a întors în ţară şi a fost proclamat rege sub numele de Carol al II-lea. El s-a folosit de situaţia grea din ţară, 
aflată în plină criză economică, de divergenţele dintre partidele politice şi din cadrul acestora, obţinând, în final, recunoaşterea 
Restauraţiei. Carol al II-lea s-a manifestat încă de la început drept partizanul unei guvernări de mână forte, peste partide. Regele a 
întreţinut şi alimentat agitaţiile şi frământările din interiorul formaţiunilor politice, a încurajat sciziunile din cadrul lor, politica unor 
grupări de a se rupe şi a porni pe un drum propriu. Astfel, partidele trebuiau compromise în ochii opiniei publice şi declarate falimentare. 
La rândul lor, partidele politice au dat dovadă de slăbiciune pentru că nu au reuşit să impună propriilor membri coeziune şi cerbicia 
respectării, cu orice preţ, a principiilor democraţiei. Carenţele partidelor politice arată fragilitatea democraţiei din România. Dar să vedem 
care a fost dinamica partidelor politice din România, în perioada 1918-1938. 

După 1918, sub influenţa unor diverşi factori (votul universal, 
schimbările în plan economico-social, integrarea provinciilor unite, 
noile mentalităţi ş.a.), sistemul partidelor politice a cunoscut o 
importantă evoluţie: au dispărut partidele conservatoare; s-au 
înfiinţat noi partide (Liga Poporului, Partidul Ţărănesc); s-au 
constituit şi afirmat partidele aparţinând minorităţilor naţionale;    
s-au integrat în statul român formaţiunile politice din provinciile 
unite. În 1926, pe scena politică a apărut Partidul Naţional-
Ţărănesc, rezultat din fuziunea Partidului Ţărănesc cu Partidul 
Naţional, devenit al doilea mare partid de guvernământ. De 
asemenea, s-au constituit formaţiuni extremiste de stânga (Partidul 
Comunist din România) şi de dreapta 
(Liga Apărării Naţional Creştine şi 
Legiunea Arhanghelului Mihail, care 
în 1930 şi-a creat o secţie politică 
numită Garda de Fier). 

Scena politică, în această 
perioadă, a fost dominată de Partidul 
Naţional Liberal şi Partidul Naţional 
Ţărănesc. PNL a reprezentat 
interesele burgheziei industriale şi 
financiare ale căror poziţii 
economice şi politice s-au consolidat 
mult după Marea Unire. La 
conducerea sa s-au succedat Ion I.C. 
Brătianu - de fapt, şi unul dintre cei 
mai de seamă oameni politici 
români, Vintilă Brătianu, I.G. Duca, 
Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. 

Moartea lui Ion I.C. Brătianu, în 
1927, a dat însă o grea lovitură 
partidului. Acesta a respins, iniţial, 
Restauraţia carlistă. Abia în urma 
audienţei la rege, din 9 iulie 1930 a 
lui Vintilă Brătianu, partidul a 
acceptat, de facto, noua situaţie 
politică. În mai 1930, PNL s-a 
reorganizat, dar a continuat să fie 
marcat de sciziune. Încurajat de rege, care lovea astfel în forţa 
partidului, Gheorghe Brătianu, ataşat principiului dinastic, cu 
sprijinul unor cadre tinere, a format PNL Gheorghe Brătianu.  

 

Tot în 1930 s-a desprins gruparea lui Constantin Argetoianu, 
care peste doi ani a format Uniunea Agrară, pusă în slujba politicii 
lui Carol al II-lea. În decembrie 1930, preşedinte al PNL a fost 
ales I.G. Duca, care a luptat pentru refacerea organizaţiilor 
judeţene şi a prestigiului partidului. Deoarece acesta a fost 
asasinat de către legionari, la Sinaia, la 29 decembrie 1933, şef al 
partidului a fost ales, în 1934, Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. 
Încălcând uzanţele parlamentare şi adâncind, astfel, deruta şi 
disensiunile în viaţa politică, regele l-a numit prim-ministru nu pe 
preşedintele PNL, ci pe Gheorghe Tătărescu, membru al tinerilor 
liberali. Acesta a dus o politică angajată în sprijinul lui Carol, care 

se pregătea să-şi instaureze regimul 
personal. În alegerile din 1937 partidul a 
obţinut rezultate slabe. 

Partidul Naţional Ţărănesc s-a 
format la 10 octombrie 1926 prin 
fuziunea Partidul Naţional Român cu 
Partidul Ţărănesc. Noua formaţiune a 
promovat o politică democratică, dar s-a 
deplasat, treptat, spre centru-dreapta. 
Preşedinte a fost ales Iuliu Maniu. 
Partidul a guvernat ţara în anii crizei 
economice din anii 1929-1933 şi s-a 
confruntat cu grave probleme. Partidul 
nu a fost scutit de frământări interne şi 
sciziuni, fiind părăsit mai ales de 
elementele din aripa stângă. Numirea în 
1933 de către Carol al II-lea, din nou 
contra uzanţelor parlamentare, a lui 
Alexandru Vaida-Voievod ca prim-
ministru în locul lui Iuliu Maniu, ce 
deţinea şefia partidului, a dus la 
accentuarea divergenţelor între cei doi 
oameni politici, ceea ce slujea, de fapt, 
politicii regale. În septembrie 1933 a fost 
ales preşedinte al PNŢ Ion Mihalache, 
iar la conducere au fost numite cadre 
tinere, ca Mihail Ghelmegeanu, Mihail 

Ralea, care şi-au propus revigorarea partidului. În 1935 însă s-au 
produs rupturi în partid prin plecările lui Dem Dobrescu şi 
Alexandru Vaida-Voievod. În  cadrul  PNŢ  s-au  conturat,  astfel,  

 

(continuare în pag. 27) 
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trei aripi, şi anume: una, în care activa dr. Nicolae Lupu, cerând 
intensificarea luptei pentru menţinerea regimului democratic, a 
doua reprezentată de Iuliu Maniu, ce aprecia că pericolul principal 
era politica autoritară carlistă şi de aceea, pentru a i se opune, era 
gata să colaboreze şi cu Garda de Fier, şi a  treia,  în  care  Armand 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Călinescu, care se apropia de poziţiile regelui, se pronunţa pentru 
intransigenţă faţă de extrema dreaptă în viaţa politică a ţării. În 
1937, în urma demisiei lui Ion Mihalache, Iuliu Maniu a revenit la 
conducerea partidului. La alegerile din noiembrie 1937, deşi a 
semnat cu liderul legionarilor, Corneliu Zelea Codreanu, un pact 
de neagresiune electorală, PNŢ nu a obţinut rezultate deosebite. 
Iuliu Maniu, ca şi Dinu Brătianu, a protestat, după 1938, faţă de 
instaurarea monarhiei autoritare a lui Carol al II-lea, dar s-a 
mărginit la unele memorii şi declaraţii politice. 

 
 
 
 
 
 
 
Corneliu Zelea-Codreanu 
 

Protagonişti pe scena politică a  vremii  
 
 
 
 
 
 
                           Iuliu Maniu                                           Constantin I.C. Brătianu 
 
În cadrul extremei drepte s-au situat Liga Apărării Naţionale Creştine întemeiată de 

A.C. Cuza în 1923 şi Legiunea Arhanghelului Mihail înfiinţată de Corneliu Zelea Codreanu 
în 1927 (care în 1930 şi-a creat o secţie politică numită Garda de Fier). Aceste formaţiuni 
aveau câteva trăsături comune: nu se bazau pe o ideologie limpede şi promovau 
antisemitismul, anticomunismul, misticismul şi demagogia; foloseau formaţiuni paramilitare 
care de multe ori recurgeau la violenţe. 

Nereuşind să se impună pe scena politică, Liga Apărării Naţionale Creştine a fuzionat în 
1935 cu Partidul Naţional Agrar, formând Partidul Naţional Creştin; acest partid a jucat un rol 
modest, fiind atras de Carol al II-lea în manevrele pentru instaurarea regimului autoritar. Cum 
la alegerile din decembrie 1937 niciun partid nu a obţinut procentul minim de 40% din voturi 
pentru a-şi asigura majoritatea parlamentară, regele a decis ca noul guvern să fie condus de 
Octavian Goga, preşedintele Partidului Naţional Creştin, care obţinuse în alegeri abia 9,15% 
din voturi. Prin lovitura de stat din 10 februarie 1938 regele l-a demis pe O. Goga şi a constituit 
un guvern de uniune naţională, sub preşedenţia patriarhului Miron Cristea.  

În concluzie, putem spune că instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, în 
februarie 1938, s-a datorat şi slăbiciunii partidelor politice din România de la sfârşitul anilor `30. 
 

Prof. Ion Tăujan 
Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria  

Regele Carol al II-lea împreună 
  cu patriarhul Miron Cristea 
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STALIN  –  SFÂRŞITUL  DICTATURII  ABSOLUTE 
 

 
Punerea în discuţie a dispariţiei lui I.V. Stalin de pe scena 

istoriei, acum 60 de ani, nu vrea să semnifice o comemorare, ci 
o încercare de analiză a sistemului politico-economic pe care 
acesta la practicat. Acest sistem a purtat denumirea de stalinism 
şi a marcat istoria Uniunii Sovietice timp de 30 de ani 
contaminând, după 1945, şi statele din Europa de Est ajunse sub 
influenţa sovietică. 

Termenul de stalinism a fost folosit pentru prima oară de 
troţkişti care erau adversari deschişi ai sistemului politico-
economic inaugurat de Stalin. Troţki considera stalinismul drept 
o politică contrarevoluţionară care folosea marxismul ca scuză. 
Ulterior, stalinismul, a fost definit ca o interpretare politică şi 
economică a marxismului, denaturată de 
către Stalin. El era caracterizat prin 
introducerea cultului personalităţii şi 
distrugerea fizică şi socială a oponenţilor 
regimului, iar în plan economic prin 
industrializarea şi colectivizarea forţată, 
concomitent cu excluderea totală a 
mecanismelor economice de piaţă. Duritatea 
prin care Stalin a impus acest sistem a 
marcat istoria europeană o bună parte a 
secolului al XX-lea. După moartea 
dictatorului, în martie 1953, succesorul său, 
Nikita Hruşciov, a condamnat cultul 
personalităţii şi politicile promovate de 
către Stalin în discursul secret la Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S. în 1956. În 
consecinţă, cea mai mare parte a partidelor 
comuniste din lume, care mai înainte 
aderaseră la stalinism, au abandonat acest 
sistem şi într-o măsură mai mare sau mai 
mică, au adoptat poziţia reformatoare a lui 
Hrusciov (excepţie făcând R.P. Chineză şi 
Albania). Stalinismul nu ar fi fost posibil 
fără răsturnarea capitalismului în Rusia în 
urma revoluţiei din octombrie 1917. 

După moartea lui Lenin în ianuarie 1924, Stalin, Kamenev 
şi Zinoviev au condus împreună partidul (conducerea colectivă) 
plasându-se din punct de vedere ideologic între Troţki (exponent 
al aripii de stânga din partid) şi Buharin (exponent al aripii din 
dreapta). Datorită abilităţii şi vicleniei sale politice, Stalin 
câştigă primul loc între liderii partidului şi, în anul următor, 
Trotki a fost exilat. Zinoviev şi Kamenev au fost asasinaţi mai 
târziu, în timpul marii epurării din 1936-1938. 

Promotor al teoriei construirii socialismului într-o singură 
ţară, Stalin a iniţiat, în plan economic, industrializarea şi 
colectivizarea forţată. Din iniţiativa lui, Noua Politică 
Economică (N.E.P.), care permitea o libertate limitată a pieţei în 
contextul economiei socialiste, a fost înlocuită cu un plan 
cincinal hotărât de la centru, iniţiat în anul 1928. Acesta 
presupunea un plan ambiţios de industrializare forţată, ghidată 
de către stat şi de colectivizare a agriculturii. În ciuda 
poticnelilor şi greşelilor  de început, primele planuri cincinale au  

 
 
 

 
dus la o rapidă industrializare, pornind de la o bază economică 
foarte scăzută. 

Colectivizarea a avut de înfruntat o rezistenţă generală şi 
adeseori violentă a ţărănimii. În primii ani de colectivizare, 
producţia agricolă a scăzut. Stalin a acuzat de această scădere 
neaşteptată pe culaci (chiaburi) care se opuneau colectivizării. 
De aceea, cei catalogaţi drept culaci erau fie împuşcaţi sau 
trimişi în Gulag (lagăre de muncă), fie deportaţi în zone 
îndepărtate ale ţării. Distrugerile provocate de colectivizarea 
forţată au fost responsabile de foametea teribilă care a cauzat 
moartea a până la 5 milioane de oameni, între 1932-1933, în 
mod special în Ucraina şi regiunea inferioară a fluviului Volga. 

Stalin, ca şef al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, şi-a consolidat puterea 
absolută în deceniul al patrulea prin 
intermediul Marii Epurări 
îndreptate împotriva oponenţilor 
politici şi ideologici, culminând cu 
exterminarea majorităţii membrilor 
Comitetului Central bolşevic. 
Epurările dintre anii 1936-1938 au 
inclus şi majoritatea ofiţerilor 
armatei sovietice, fapt ce va fi 
resimţit în timpul atacului german 
din 1941. 

Puţin înaintea, în timpul şi 
imediat după Al Doilea Război 
Mondial, Stalin a dirijat, personal, o 
serie de deportări la o scară 
nemaiîntâlnită, care a afectat 
profund harta etnică a Uniunii 
sovietice. Peste 1,5 milioane de 
oameni au fost deportaţi în Siberia 
şi în republicile central-asiatice. 

Foametea, mortalitatea din lagărele de muncă şi din închisori, ca 
şi terorismul de stat (deportările şi epurările politice), au făcut 
milioane de victime de care Stalin şi tovarăşii săi sunt 
responsabili direct sau indirect. 

Victoria Uniunii Sovietice în Al Doilea Război Mondial    
i-a conferit lui Stalin meritul salvării naţiunii ruse. Deşi această 
victorie a fost obţinută cu pierderi impresionante de vieţi 
omeneşti, aceasta a condus la renaşterea  naţionalismului rus. 
După ocuparea mai multor ţări din Europa de Est, începând cu 
anul 1948, în Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, 
Bulgaria şi Germania Răsăriteană au fost instaurate guverne 
staliniste. Acestea aveau sarcina de a forma o centură de state 
pentru protejarea U.R.S.S., în urma declanşării Războiului Rece. 

La 5 martie 1953, Stalin a murit în urma unui atac cerebral. 
Deşi politicile economice şi sociale promovate de el au pus 
bazele pentru ridicarea U.R.S.S. la statutul de superputere, 
metodele cu care a condus Uniunea Sovietică au fost ulterior 
repudiate de succesorii săi în conducerea Partidului comunist. 

 
Cătălin Borţun 
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VELINŢA  TELEORMĂNEANĂ 
 

Velinţele fac parte din categoria textilelor de interior şi sunt rodul mâinilor harnice ale femeii teleormănene, care, pe lângă grija 
familiei, a creşterii copiilor, a muncii în agricultură, ţeseau la războiul de ţesut velinţe, scoarţe, cergi, ştergare, pânza pentru cămăşi. 
Meşteşugul ţesutului, dobândit printr-o îndelungată tradiţie, făcea ca ţesătoarele să lucreze piese în diferite tehnici 
şi în diferite compoziţii ornamentale, într-o cromatică armonioasă, obţinută din vopsele vegetale. O fată nu se 
putea căsători până nu ştia a ţese. Torsul şi ţesutul au fost meşteşuguri ţărăneşti care au cunoscut o perioadă de 
maxima dezvoltare în Teleorman la sfârşitul secolului al XIX-lea şi au creat o adevărată artă naţională prin 
autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor. Participând la Expoziţia internaţională de la Paris din 1889, 
Teleormanul s-a remarcat prin numărul, varietatea şi calitatea produselor expuse cum ar fi: velinţe, pânză, 
ştergare, căpătâie, brâie, cămăşi de borangic, zăvelci etc. 

Textilele de interior împodobeau interiorul locuinţei ţărăneşti, având în acelaşi timp o dublă funcţie: practică 
şi decorativ-ornamentală. Ele definesc o anumită concepţie stilistică, caracteristică stilului decorativ al interiorului 
locuinţei ţărăneşti din Teleorman. În alte zone ale ţării, mobilierul bogat decorat conferă alături de piesele textile 
atribute estetice locuinţei tradiţionale, însă în Teleorman mobilierul sobru constituie doar un fundal pe care se 
etalează petele de culoare ale ţesăturilor. Spaţiul de locuit în Teleorman se caracterizează printr-o mare sobrietate, 
exprimând o anumită filozofie despre viaţă, potrivit căreia pământul este bogăţia cea mai de preţ. Puţinătatea 
elementelor decorative de pe mobilier, nuanţele potolite ale ţesăturilor de interior, lipsa ceramicii cu caracter 
decorativ-ornamental imprimă locuinţei tradiţionale simplitate, amintind de vechile civilizaţii. 

Textilele din lână sunt ţesute, fără excepţie, în războiul orizontal, pe spete ce nu depăşesc de obicei 0,80 m. 
Cea mai simplă ţesătură a fost cerga, confecţionată din cânepă de calitate inferioară, ţesută în patru iţe şi formată 
din două sau trei foi, lungi de 5-5,50 m. În zestrea fiecărei fete trebuia să intre în mod obligatoriu o cergă (folosită 
pentru a fi pusă pe fundul căruţei depăşind laturile acesteia ca să ajungă să acopere şi încărcătura de cereale, 
ferind-o în acelaşi timp de ploaie sau vânt) şi două – trei aşternuturi. Aşternuturile, confecţionate din lână, sunt 
ţesături groase şi sunt compuse din două foi cusute pe mijloc. Ele erau folosite pentru învelit sau acopereau 
paturile din locuinţa ţărănească în zilele de sărbătoare. Acestea sunt ţesute în patru iţe din lână dărăcită şi toarsă 
mai răsucit pentru urzeală şi mai puţin răsucit pentru băteală. Uneori urzeala acestui tip de ţesături era din cânepă 
sau bumbac. Decorul acestora se compunea dintr-o alternanţă de vărgi multicolore mai late sau mai înguste sau de 
lăţimi egale. Cu timpul, aceste vărgi simple au fost înlocuite cu alesături dispuse pe toată suprafaţa ţesăturii. Unele 
aşternuturi prezintă decor floral. 

Superioară aşternutului a fost considerată velinţa (numită şi scoarţă), deoarece se ţesea lână în lână sau lână 
cu urzeală din bumbac. Este alcătuită tot din două foi încheiate la mijloc şi se punea deasupra patului, pe perete. 
Ele sunt decorate cu vărgi intercalate cu alesături cu motivele numite degete, păpuşa sau zăluţa, efectul decorativ 
fiind realizat prin repetarea ritmică a vărgilor şi a frizelor cu diferite alesături. 

Tehnica de ţesut a velinţelor prezente în expoziţie este cea în două şi în patru iţe iar alesăturile sunt realizate 
în tehnica peste fire şi karamani. 

Cromatica acestor piese este vie dar odihnitoare, în nuanţe de roşu, verde, maron, alb, albastru, verde închis, 
verde deschis, mov, galben. Aceste culori erau obţinute în gospodărie cu ajutorul coloranţilor vegetali. Astfel, din 
arborele des întâlnit în pădurile teleormănene – scumpia sau oţetarul – se obţinea roşul aprins (din extractul de 
frunze) sau verzuiul (în amestec cu roibă) sau culoarea neagră (din frunze sau scoarţă în amestec cu nuc, sovârf sau 
gorun). Din frunzele şi scoarţa de soc se obţine culoarea galben, iar din frunzele de urzică se obţine culoarea cafeniu.  

Chiar dacă modul de împodobire a velinţelor teleormănene este simplu, imaginaţia creatoare a femeilor 
neştiutoare de carte care au lucrat aceste ţesături, a dat naştere la o serie de variante, unele dintre ele având o 
compoziţie decorativă de mare rafinament. Ţesăturile din lână au fost considerate obiecte de mare valoare, trecute 
cu grijă în foile de zestre ale vremii şi moştenite din generaţie în generaţie în cadrul aceloraşi familii. 

 

Luminiţa Gheorghe 
 
Bibliografie 
Maria Cioară-Bâtcă, Vlad Bâtcă, Zona Etnografică Teleorman, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985. 
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AKINAKESUL  DE  LA  LĂCENI 
 

Akinakesul de la Lăceni a fost descoperit în urma unor cercetări de teren întreprinse în 
anul 1968 în punctul La Solare, împreună cu un vârf de lance din fier şi fragmente ceramice 
specifice primei vârste a fierului (Hallstatt). 

Piesa este confecţionată din fier şi are o lungime totală de 38 cm, din care lama măsoară  
27 cm cu o lăţime maximă de 2,6 cm. Lama prezintă o nervură mediană şi două tăişuri şi se 
termină cu un vârf ascuţit. Garda este cordiformă, cu mânerul terminat cu o bară transversală. 

Akinakesul de la Lăceni nu este o descoperire singulară în judeţul Teleorman. O piesă 
similară ca formă dar de dimensiuni ceva mai mari (lungime totală 52,2 cm, din care lama 38,5 
cm) a fost descoperită în satul vecin, Orbeasca de Sus, în apropierea unei cunoscute cetăţi 
fortificate datată în ambele epoci ale fierului (Hallstatt şi La Tène). Această piesă se află în 
prezent în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României. 

Cele două obiecte aparţin etapei finale a culturii Basarabi, cel mai probabil la începutul şi 
prima jumătate a sec. al VII-lea î.Hr. 

Piesa prezentată, aflată în colecţia de arheologie a Muzeului Judeţean Teleorman, face parte 
din Patrimoniul Cultural Naţional şi a fost clasată, în anul 2011, la categoria juridică Tezaur. 

 

*  *  * 
 

Spada scurtă, cunoscută sub numele de origine persană akinakes, este un tip de armă 
specific ultimelor faze ale primei epoci a fierului (Hallstatt). În arheologie termenul se aplică, în 
sens mai restrâns, unui tip de spadă sau pumnal cu două tăişuri şi cu o gardă caracteristică, în 
formă de inimă (cordiformă). 

Akinakesul a fost utilizat de perşi, sciţi, sarmaţi, dar şi de către alte populaţii, în sec. VI-III î.Hr., 
fiind întâlnit pe o arie extrem de întinsă, din Siberia Centrală până în Câmpia Tisei. 

Akinakesul nu este o armă a luptătorilor de rând, ci, aşa cum au dovedit cercetările 
arheologice şi analiza unor inventare de morminte, a aparţinut unor războinici de vază, mai cu 
seamă căpeteniilor. Potrivit relatărilor istoricilor antici greci Xenophon şi Herodot, akinakesul 
avea pe lângă funcţia de armă şi pe cea de prestigiu, de însemn al puterii. Aspectul este valabil 
cel puţin la perşi dar şi la neamurile cu care aceştia s-au aflat în contact direct sau indirect. 
Unele piese cu garda bogat decorată sau placate cu foiţă de aur sugerează caracterul lor special. 

În spaţiul carpato-dunărean sunt întâlnite atât forme de lungime medie, spade scurte, cât şi 
piese de dimensiuni reduse, denumite pumnale, cele din urmă reprezentând o formă 
caracteristică acestei zone. 

Pavel Mirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3                     4 
 

5          6 
1                                2 

 
 

Arme de tip Akinakes descoperite pe teritoriul României 
 

1. Medgidia (jud. Constanţa); 2. Năeni (jud. Buzău); 3. Dobolii de Jos (jud. Covasna);  
4. Suseni (jud. Vaslui); 5, 6. Codru (jud. Suceava). 
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STATUIA  DOMNITORULUI  ALEXANDRU  IOAN  CUZA 
DIN  ALEXANDRIA  ŞI  AUTORUL  EI 

 
Amplasată la intrarea dinspre nord a parcului central, este 

opera sculptorului Ioan Iordănescu şi a fost inaugurată la              
24 ianuarie 1915 în prezenţa a 15000 de cetăţeni. 

Monumentul este o statuie alegorică a lui 
Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al 
Principatelor Unite şi al statului naţional 
România, care la 5 ianuarie 1859 era ales domn al 
Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării 
Româneşti, înfăptuindu-se astfel unirea celor 
doua ţări române. 

Fondurile necesare pentru ridicarea acestui 
monument au fost strânse prin contribuţie publică 
de la locuitorii deja octogenarului oraş Alexandria. 

Statuia alegorică a domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza îşi păstrează şi astăzi amplasamentul 
iniţial, timpul schimbând numai peisajul 
înconjurător şi denumirea vecinătăţilor. Astfel,  nu 
se mai găseşte la intrarea în Gradina Publică ci în 
Parcul Central şi nu mai are în faţă fosta Primărie ci 
un mic părculeţ şi sucursala BRD din Alexandria. 

Pentru că este monument istoric şi de artă plastică 
şi monumentală se află şi în Lista Monumentelor 
Istorice 2010 - cod: TR-III-m-B-14516. 

Despre activitatea celui care a realizat 
această sculptură, Ioan Iordănescu (n. 18 iulie 1881, Bucureşti - 
d. 26 decembrie 1950, Bucureşti), vă lăsăm să aflaţi citind o 
cronica apărută în nr. 18/15 septembrie 
1908, pag. 449, al revistei Luceafărul, 
tipărită la Sibiu, cronică în care artistul este 
prezentat astfel: 

Sculptorul Ioan Iordănescu. De câte 
ori aflăm veşti despre ivirea unui talent 
artistic, simţim bucuria nădăjdilor nouă 
pentru viitorul artei noastre. În anii trecuţi 
am atras atenţiunea publicului asupra 
sculptorului Brâncuş, care prin lucrările 
sale se impune tot mai mult în metropola 
artei moderne, care este Parisul. Acum 
avem mulţumirea sufletească de a vorbi de un nou talent, care a 
fost apreciat în străinătate. Acest talent e sculptorul Ioan 
Iordănescu, dintre lucrările căruia cele două pe cari le 
reproducem în numărul de faţă au fost admise la expoziţia 

Salonului din Paris, deschisă la sfârşitul lui Martie a.c. (Despre 
această expoziţie vom vorbi într-un număr viitor, aducând mai 
multe ilustraţii). I. Iordănescu s-a născut la 1881 în Bucureşti, unde 

a urmat liceul şi unde, în 1904, a mântuit şcoala 
de Bele-Arte cu un succes sgomotos. La 1905 a 
luat parte cu două lucrări la expoziţia întocmită 
de Ministerul Instrucţiunii Publice din România, 
atrăgând asupra-i atenţia cunoscătorilor. În 1906 
expune la expoziţia „Tinerimii artistice” şi la 
expoziţia jubiliară, între altele „Micul Dorobanţ” 
o minunată lucrare ca expresie a figurei şi 
moliciune a formelor, pentru care a fost medaliat. 
În 1907 pleacă la Paris, unde studiază cu Julien 
şi cu Verlet. Fiind un mare admirator al artei 
clasice, în 1908, trece în Italia, pentru a studia 
marii maeştrii. 

Revista L'art ancien et moderne în numărul 
din Martie, reproducând cele două lucrări, 
expuse la Salon, le face următoarele apreciere: 
„I. Iodănescu nu caută simplu efectul plastic al 
formelor în operele sale, ci se sileşte a le da 
puterea de viaţă care zguduie şi emoţionează”. 
Cele două opere pe cari le expune „Grija de 
mâne” şi „Fericirea unei tinere mame” sunt 

remarcabile prin justeţea construcţiei lor şi prin dulcea emoţie, ce 
o trezeşti în cei ce le privesc. Artistul însuşi se pare a fi încântat 

de recunoaşterea talentului său, de care 
a avut parte la Paris. El scrie unui 
prieten: „Am răzbit acolo, unde dela 
început am ţintit, acolo unde cred eu că 
se face adevărată artă, unde se 
păstrează gustul artei clasice, unde 
evoluţia artistică se face cu paşi înceţi, 
dar siguri – adevărata evoluţie”. 

Din parte-ne dorim tânărului 
sculptor, care acum lucrează în Neapole, 
să înzestreze arta noastră ci opere cât 
mai desăvârşite şi să reuşească a-i 

cuceri un loc de cinste în mişcarea artistică universală. 
 

Claudiu Olaru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIU 

 

Statuia domnitorului Al. I. Cuza, carte poştală, 1932.

 

Statuia domnitorului Al. I. Cuza, 
carte poştală, 1915.

 

  24 Ianuarie 1915. Festivităţile prilejuite de dezvelirea monumentului lui   
  Al. I. Cuza. Fotografie realizată pe treptele fostei Primării a Alexandriei.
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PLACHETA  P.S.  GALACTION  STÂNGĂ  
- 60  DE  ANI  DE  LA  NAŞTERE - 

 
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la naşterea Preasfinţitului Părinte Galaction Stângă, Secţia Numismatică Alexandria a emis o 

plachetă din tombac argintat patinat cu dimensiunile 100 x 70 mm şi în greutate de 245 grame, într-un tiraj de 50 exemplare. Placheta a 
fost realizată de către gravorul Constantin Dumitrescu. 

 

Pe avers, în partea stângă a plachetei, este înfăţişat bustul 
P.S. Galaction Stângă privind în faţă, ţinând în mâna stângă 
cârja episcopală.  

În partea dreaptă a plachetei este înfăţişată Catedrala 
Episcopală „Sf. Alexandru” din Alexandria iar în partea de sus a 
plachetei este reprezentată stema Episcopiei Alexandriei şi 
Teleormanului. La mijlocul plachetei, sub stema Episcopiei, pe 
şapte rânduri se găseşte legenda următoare: 

 
PREASFINŢITULUI 

PĂRINTE 
GALACTION STÂNGĂ 

ÎNTÂIUL EPISCOP 
ALEXANDRIEI 

ŞI 
TELEORMANULUI 

În partea de jos a plachetei, într-un spaţiu dreptunghiular, 
este scris cu majuscule, în partea stângă: ALEXANDRIA şi      
în partea dreaptă: CATEDRALA EPISCOPALĂ       
„SF. ALEXANDRU”. 

Marginea plachetei este delimitată de o funie, ce reprezintă 
simbolul creştinătăţii. 

Pe revers, în partea de sus a plachetei, este scris cu litere 
majuscule legenda: NIHIL SINE DEO iar mai jos, pe cinci 
rânduri, legenda: 

Plachetă realizată de 
Secţia Numismatică Alexandria 

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă ai 
Preasfinţitului Părinte Galaction Stângă 

17 mai 2013 
 

Gabriel Mitu, 
 

secretarul Secţiei Numismatice Alexandria 
 

 
 
 

NUMISMATICĂ 
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PLIC  FILATELIC  EMIS  DE  MUZEUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită la 15 ianuarie a.c. la 
Muzeul Judeţean Teleorman prin deschiderea expoziţiei Mihai 
Eminescu -  163 de la naştere, a constituit prilejul de a realiza un 
plic filatelic prin care să fie marcat momentul aniversar. A fost 
primul produs cultural de acest fel realizat de către Muzeul Judeţean 
Teleorman în cei peste 60 de ani de existenţă.  

Plicul, conţine în partea stângă, afişul expoziţiei amintite, 
deasupra căruia se află înscrise titulatura muzeului, evenimentul şi 
data: MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN/ ZIUA 
CULTURII NAŢIONALE/ 15 ianuarie 2013, Alexandria. În 
partea din dreapta sus se găseşte un timbru poştal cu valoarea de 
1,40 lei (ce are reprezentat portretul unui alt titan al culturii 
naţionale, George Enescu), francat cu ştampila Poştei Române, 
Oficiul Alexandria, din data de 15.01.2013. În centrul plicului se 
găseşte sigla muzeului, alături de o ştampilă cu portretul lui Mihai 
Eminescu, evenimentul şi data: 163 DE ANI DE LA NAŞTERE/ 
15 IANUARIE 2013/ ALEXANDRIA. Câmpul din dreapta jos 
este rezervat destinatarului. 

Plicul a fost realizat la iniţiativa unuia dintre inimoşii membrii ai Secţiei Numismatice Alexandria, respectiv ai colecţionarilor din 
Alexandria afiliaţi la Gruparea Colecţionarilor „Mihai Eminescu” Botoşani, prof. Gheorghe Chircu. 

 

*  *  * 
 

În Buletinul Informativ nr. 32 din ianuarie 2013, editat de Gruparea Colecţionarilor „Mihai Eminescu” Botoşani, sub semnătura 
prof. Ligia Nicoleta Gheorghe de la Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria, la pag. 9-11, cu titlul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte, au fost trecute în revistă evenimentele culturale ce s-au desfăşurat la Alexandria, în perioada 14-18 ianuarie a.c., evenimente 
dedicate Zilei Culturii Naţionale şi a sărbătoriri a 163 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti. Un spaţiu generos îi este 
acordat momentului desfăşurat la Muzeul Judeţean Teleorman, respectiv expoziţiei şi plicului filatelic emis. 

Pavel Mirea 
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Pentru partea a doua a acestui an, Muzeul Judeţean Teleorman va continua programul cultural stabilit, activităţile propuse derulându-

se, de asemenea, în spiritul devizei instituţiei noastre: Muzeul Judeţean Teleorman - Locul unde trecutul se întâlneşte cu prezentul. 

 
 
 
EXPOZIŢII PERMANENTE 
 
Expoziţia permanentă Înapoi în timp. Arheologie şi 
numismatică în judeţul Teleorman 
 
- sala Eneoliticul (propunere finalizare septembrie) 
 
- sala Geto - Dacii (propunere finalizare decembrie) 
 
EXPOZIŢII TEMPORARE 
 
- „Relicve sub asfalt”. Cercetări arheologice pe „Şoseaua 
ocolitoare a municipiului Alexandria”, expoziţie  ce va 
prezenta rezultatele cercetărilor arheologice efectuate pe traseul 
acestei lucrări de investiţie din zona Alexandriei – septembrie-
noiembrie. 
 
- Personalităţi teleormănene în arhive şi colecţii, expoziţie 
organizată împreună cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale – 6-27 septembrie. 
 
- Luna Colecţionarului, expoziţie dedicată colecţionarilor 
teleormăneni şi colecţiilor lor, ediţia a II-a – 1-26 octombrie 
 
- 1943 (din ciclu expoziţional Ani de război), expoziţie organizată 
împreună cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 
31 octombrie – 29 noiembrie. 
 
- Calendarul: o poveste despre timp, expoziţie tematică a 
colecţionatului Gheorghe Zbârcea din Bucureşti – decembrie 
2013 - ianuarie 2014. 
 
 

 
CICLUL EXPOZIŢIONAL EXPONATUL LUNII 
 
Va continua inclusiv cu desfăşurarea concursului Vino la muzeu 
şi câştigă! 

 
PROGRAMUL EDUCAŢIONAL 
MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE 
 
- Bazele arheologiei pentru copii – octombrie 
- Cum se îmbrăcau bunicii noştri – noiembrie 
- 1 Decembrie 1918 Ziua Naţională a României – noiembrie 
- Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor – decembrie 

 
PROGRAMUL EDUCAŢIONAL MUZEUL… TE VIZITEAZĂ 
 
Prezentarea muzeului şi alte activităţi specifice în diferite 
localităţi din judeţul Teleorman, cu precădere în localităţi rurale. 

 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
- Vităneşti „Măgurice”: 1993-2013 - cronica unei cercetări – 
octombrie 
- Constituţia din 1923 – octombrie 

 
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL 
LARG 
 
- Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman: Zilele 
Municipiului Alexandria (29-31 august), Ziua Europeană a 
Patrimoniului (21 septembrie), Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice (1 octombrie). 

 
Corina Iordan 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 

CE  VA  URMA ?  AGENDA  CULTURALĂ  IULIE – DECEMBRIE  2013 

Important !   Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2013, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice, 

pot fi găsite periodic pe website-ului Muzeului Judeţean Teleorman:  http://muzeulteleorman.ro 
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DIN  ÎNSEMNĂRILE  VIZITATORILOR 
 
 

Mi-am amintit de copilărie şi de vacanţele la bunici. Doresc să revin. 
Dana, 03.01.2013 

* * * 
 

Apreciez foarte mult activitatea conducerii muzeului de a fi la zi cu toate evenimentele culturale şi de a prezenta cu multă competenţă 
exponatele arheologice şi istorice. 

Col (r) Gheorghe Briceag, 15.01.2013 
* * * 

 

Felicitări organizatorilor şi colecţionarilor expoziţiei pentru reuşita expoziţiei „Eminescu-aniversare”. Iniţiativa Muzeului Judeţean 
Teleorman este salutară iar expoziţia este deosebită. Mă simt onorat că am fost inclus în rândul expozanţilor. 

Corneliu Beda, 17.01.2013 
* * * 

 

Expoziţia este fantastică. Îţi aduce aminte de vremurile vechi. 
Putineanu Cristina Elena, Liceul Teoretic „Constantin Noica” 

* * * 
 

A fost foarte interesantă expoziţia şi frumoasă! Felicitări!  
Clasa a II-a A, Şc. „Mihai Viteazul” 

* * * 
 

Foarte frumos şi foarte bine organizat. Am fost foarte surprinşi şi plăcuţi impresionaţi de toate aceste lucruri. 
 

Şcoala nr. 5 Alexandria, cls. A VII-a D,  
Olteanu Răzvan-Ionuţ şi Milcu Theodor Daniel 

* * * 
 

A fost foarte frumos şi foarte interesant. 
Guşă Andreea, Ştorobăneasa 

* * * 
 

Noi elevii de clasa a III-a ne bucurăm de acest privilegiu fiindcă am vizitat acest muzeu minunat. 
Nedelea Beniamin 

* * * 
 

A fost foarte frumos. Pentru prima dată şi am văzut lucruri interesante. Pentru prima oară am văzut cum era pe vremuri. 
 

Şcoala Gimnazială Segarcea-Vale 
* * * 

 

Părerea mea este că au fost expoziţii interesante şi educative.  
Ţăranu Ştefan, Şc. „Mihai Viteazul” 

* * * 
 

Mie mi-au plăcut mai mult monezile. 
Alexandra 

* * * 
 

O vizită la Muzeul Teleorman este o cunoaştere a istoriei, o privire aruncată în anii care au trecut. Felicitări colectivului Muzeului care 
au realizat expoziţii permanente de tip european şi care pot realiza lecţii de istorie. 

Emil Terianu, Ilie Pintea, Radio România Actualităţi 
* * * 

 

I congratulate you that you kept the official and the unofficial history. I am glad that citizens from Svishtov were cofoundors of 
Alexandria. Good bless Alexandria, Teleorman and Romania. 

Byser, Svishtov 
* * * 

 

Thank you for your wonderful exhibition. 
Alistar & Philippa 
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Nopţile Muzeelor să se transforme în zilele minţilor! 
Anonim 

* * * 
 

Mi-a plăcut foarte mult acest muzeu, mai ales exponatul lunii. Am vizitat muzeul de câteva ori.  
Andreea 

* * * 
 

Expoziţiile au fost foarte interesante, mai ales exponatul lunii. Toate sunt foarte educative! Cu siguranţă a meritat să revin!  
Sînziana 

* * * 
 

Mi s-au părut foarte interesante expoziţiile mai ales animalele împăiate. A meritat să vin la acest muzeu, am învăţat multe şi m-au 
emoţionat foarte mult poveştile oamenilor scrise pe perete, sunt o lecţie de viaţă pentru toată lumea. Voi vizita acest muzeu cu siguranţă!  

 

Andreea 
* * * 

 

A fost o experienţă unică în vizitarea în această seară frumoasă a Muzeului. Ne-a adus în timpurile de demult când mamaia mea avea în 
casă un război de făcut macate, dar noi ne jucam la el ca la o jucărie. 

Nina Ploeşteanu, Alexandria 
* * * 

 

Mulţumim organizatorilor acestei acţiuni, cu prilejul căreia publicul alexăndrean revine la muzeu în număr mult mai mare. Personal aş fi 
de părere ca acţiunea să se desfăşoare pe timpul zilei şi nu noaptea chiar dacă suntem în ton cu multe oraşe europene. Sper să trăim şi 
vremurile când la muzeu vom avea o zi a Porţilor deschise. Deocamdată, toată recunoştinţa pentru această minunată Noapte a Muzeelor.  

 

Prof. Becheru E., Alexandria 
* * * 

 

Absolut minunat! Ideea unei nopţi la muzeu ar deschide ochii şi celor mai închişi oameni ce se ţin departe de cultură. Eu, alături de 
generaţia adolescentină, mulţumesc cu tot dragul şi recunoştinţa, şi sper ca să vă păstraţi obiceiurile. Încă odată mulţumiri şi felicitări 
pentru o organizare de excepţie, un fapt absolut altruist şi instructiv. Pentru rebusişti (scuzaţi-mi vocabularul insuficient dezvoltat) vă rog 
să-mi spune-ţi un cuvânt de cinci litere cu definiţia „om de cultură”, că doar am fost la muzeu.  

Elev Becheru Oana,  
cls. a X-a G, Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, Alexandria 

* * * 
 

Expoziţia a fost minunată şi am cules informaţii din vremuri străvechi.  
Mardale Clara cls. a IV-a B Şcoala „Mihai Viteazul” 

* * * 
 

Minunat! Muzeul judeţean Teleorman - cu toate aspectele prezentate (locuinţă străveche, porturi, meşteşuguri) şi nu numai, m-a făcut să 
retrăiesc clipe splendide, pe care doar cândva le-am trăit, vremuri unice. Mulţumesc pentru acest lucru. 

8.06.2013, G. Nistor 
* * * 

 

Hola a todos, soy Mayte, una chica española y he visto este museo muy bonito e interesante y la mujer que lo esplica es muy buena mujer. 
 

18.06.2013 
* * * 

 

Un loc foarte interesant de văzut. Sper să fie vizitat de cât mai mulţi teleormăneni. 
Anonim, 18.06.2013 

 
 

La realizarea acestui număr au mai contribuit: Gabriel Mitu, Gheorghe Stoican, Ion Tăujan. 
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