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S-A ÎNTÂMPLAT LA MUZEU - CRONICA EVENIMENTELOR CULTURALE IANUARIE - IUNIE 2021
Anul 2021 a debutat la Muzeul Judeţean Teleorman cu speranţa de revenire la normalitatea de dinaintea declanşării pandemiei
Covid-19.
Deşi vremurile au impus restricţii, accesul în instituţiile de cultură, organizarea de evenimente culturale şi participarea directă a
publicului la acestea fiind mult diminuate, Muzeul Judeţean Teleorman a abordat o nouă strategie de a comunica cu comunitatea şi de a-i
satisface dorinţele şi aşteptările. Pe lângă cele 19 manifestări (expoziţii, lansare de publicaţie, dezbateri etc.) organizate la muzeu,
activitatea de cercetare a specialiştilor instituţiei a fost reflectată prin intermediul unei rubrici iniţiată pe pagina de Facebook a muzeului,
intitulată „Pastila de istorie” şi prin Canalul YouTube creat special pentru valorificarea materialelor video.
* * *
Aşa cum am obişnuit publicul, anul 2021 a debutat la muzeu
cu Retrospectiva 2020 a Exponatului Lunii. Ciclul Exponatul
Lunii, ajuns la cel de-al paisprezecelea an, a continuat din luna
februarie 2021 aducând în faţa publicului noi obiecte de
etnografie, arheologie, istorie, aflate în patrimoniul instituţiei.
Astfel, în perioada februarie-iunie au fost expuse în spaţiul special
amenajat în Holul de Onoare al instituţiei următoarele obiecte :
Vas de pământ pentru fiert ţuică, Sabie Simsir, Depozitul de
lame din silex de la Băbăiţa (jud. Teleorman), Tingirea de
aramă, Talpa Ogrăzile – manifest anticomunist – 16 iunie 1957.

Tot în plan expoziţional, celor 6 expoziţii
din ciclul Exponatului Lunii li s-au adăugat încă
două. Este vorba de expoziţia virtuală de desene
O zi la muzeu, organizată în data de 1 iunie, cu
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului şi
expoziţia De prin sate adunate. Fotografii şi
costume populare din colecţia Etnotique,
deschisă în ziua de 18 iunie (amănunte în pag. 4, 5).
În cadrul Programului Educaţional Muzeul-sursă de cultură
şi educaţie s-a reuşit desfăşurarea
doar a două astfel de activităţi în
mediul
virtual,
ambele
în
colaborare cu Şcoala Gimnazială
nr. 7 din Alexandria:
- Al. I. Cuza - Domnul Unirii
Principatelor Române, 21 ianuarie;
- 9 Mai 1877 - Proclamarea
Independenţei României, 7 mai.
În perioada ianuarie-iunie, instituţia noastră a organizat şi
şase manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise: pe data de 15
ianuarie - cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, pe 24 februarie - de
ziua Dragobetelui, pe 18 mai – cu ocazia Zilei Internaţionale a
Muzeelor, de 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului, 18 iunie
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– cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei (amănunte în pag. 7)şi
pe data de 24 iunie – cu ocazia Zilei Universale a Iei, zile în care cei
interesaţi au putut vizita gratuit expoziţiile permanente şi temporare
pe care Muzeul Judeţean Teleorman le-a organizat şi găzduit.

De asemenea, tot acum au fost lansată publicaţia Catalogul
selectiv al Colecţiei de etnografie a Muzeului Judeţean
Teleorman (amănunte în pag. 19). Acestora se adaugă şi evenimentul
din data de 11 iunie, eveniment prilejuit de preluarea şi prezentarea
publică a unei donaţii făcută de către domnul Gabriel Florea din
municipiul Alexandria. Donaţia a constat în busturile a trei
personalităţi reprezentative pentru
cultura teleormăneană şi naţională:
scriitorii Zaharia Stancu şi Marin
Preda şi filosoful Constantin Noica,
realizate în piatră, de către sculptorul
clujean Ovidiu Protopopescu şi
amplasate în Holul de Onoare al
muzeului.
Aşa cum menţionam mai sus,
activitatea de cercetare a specialiştilor instituţiei a fost reflectată prin
intermediul rubricii Pastila de istorie, iniţiată pe pagina de Facebook
a muzeului. În perioada ianuarie-iunie, în cadrul acestei rubrici au
fost publicate 115 articole documentare care au abordat teme de
istorie, etnografie, arheologie, toate însoţite de fotografii tematice.
Tot în ideea de a se valorifica cât mai bine activitatea
desfăşurată şi de a oferi informaţii inedite publicului, Muzeul
Judeţean Teleorman a creat din acest an şi un cont YouTube,
special pentru valorificarea materialelor video (6 februarie).
Pe acest canal au fost postate până în prezent 21 filme şi prezentări
cu tematică de istorie locală sau arheologie. În acelaşi scop
de informare a publicului şi de valorificare a unei bogate
arhive fotografice digitale, constituită atât imagini scanate
din patrimoniul propriu cât şi provenite din donaţii sau puse la
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dispoziţie din colecţiile unor colaboratori, a fost creat un blog
dedicat Arhiva foto digitală, Muzeul Judeţean Teleorman (26
martie) (amănunte în pag. 20).
Cel mai important eveniment al primei jumătăţi a acestui an,
având în vedere gradul de participare a publicului vizitator,
rămâne, desigur, manifestarea Noaptea Muzeelor, desfăşurată pe
data de 12 iunie , între orele 17.00-24.00 (amănunte în pag. 6).

Toate aceste evenimente culturale desfăşurate de Muzeul
Judeţean Teleorman în perioada ianuarie-iunie 2021 au atras la
muzeu 424 de vizitatori reali precum şi peste 4500 de prieteni
virtuali care au „vizitat” şi „apreciat” pagina de Facebook şi
Canalul YouTube ale instituţiei noastre.
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DE PRIN SATE ADUNATE.
FOTOGRAFII ŞI COSTUME POPULARE DIN COLECŢIA ETNOTIQUE
Expoziţia De prin sate adunate. Fotografii și costume populare din colecția „Etnotique”, ce fusese programată încă din luna mai a
anului trecut, a fost deschisă la Muzeul Judeţean Teleorman pe data de 4 iunie 2021, la ora 13,30, în prezenţa unui public numeros, fiind
prima deschidere de expoziţie cu public după aproape 15 luni. La deschidere au participat
reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale, respectiv Consiliul Judeţean Teleorman, Instituţia
Prefectului Teleorman şi Primăria Alexandria. Expoziţia este parte a proiectului derulat de Asociaţia
„Etnotique” şi a prezentat costume şi piese de port popular femeiesc, alături de imagini surprinse în
ultimii şase de activitate a asociaţiei.
Au fost etalate 16 ansambluri vestimentare femeieşti de sărbătoare şi unul de fetiţă, din diferite
zone ale ţării: Bihor, Bistriţa, Sălaj, Sibiu, Bucovina, Olt, Argeş, Buzău, precum şi un suman
femeiesc de sărbătoare din regiunea Arad.
Un loc aparte a fost rezervat unei serii de imagini cuprinse în 21 de panouri ce înfăţişează
diversitatea şi frumuseţea costumelor populare aflate în diferite colecţii private şi muzeale, cu care
asociaţia a colaborat în proiectul de promovare, digitizare şi cunoaştere a patrimoniului textil.
În două vitrine au fost prezentate o serie de alte elemente vestimentare şi obiecte de port sau
podoabă: laibăre din Banat, vestă şi şorţ femeiesc din Argeş, batistă şi brâu din Muntenia, boscea
din Romanaţi, zadie de spate din Apuseni, zgardă din Bihor, centuri din Transilvania de Sud,
mărgele de sticlă şi piepten din Muntenia, cruce de huţuli din Bucovina, podoabe săseşti din
Transilvania de Sud.
Din punct de vedere al vechimii, toate obiectele prezentate sunt eşalonate pe perioada cuprinsă
dintre al treilea sfert al secolului al XIX-lea şi al treilea sfert al secolului al XX-lea.
Expoziţia, programată a fi deschisă până la data de 18 iunie, a rămas la dispoziţia publicului
vizitator până la data de 11 iulie şi s-a bucurat de aprecierile vizitatorilor inclusiv la evenimentele „Noaptea Muzeelor” (12 iunie) şi „Ziua
Universală a Iei” (24 iunie).
Pavel Mirea
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PROGRAME PENTRU PUBLIC

NOAPTEA MUZEELOR

EVENIMENTUL ANULUI 2021

Mult aşteptatul eveniment al anului, Noaptea Muzeelor, s-a bucurat în acest an de prezenţa
fizică a vizitatorilor după ce anul trecut, date fiind condiţiile sanitare impuse de pandemie,
muzeele au fost închise publicului cu această ocazie. În acest an, însă, evenimentul nu s-a
desfăşurat în perioada consacrată, în ziua de sâmbătă apropiată zilei de 18 mai, ziua în care este
marcată Ziua Internaţională a Muzeelor.
Dat fiind contextul de maximă incertitudine şi de criză sanitară de la acea dată, multe state
europene şi-au stabilit calendare proprii de organizare. Din acest motiv, Reţeaua Naţională, a
Muzeelor din România, după consultarea membrilor, a propus o dată proprie de organizare a
acestei ediţii a Nopţii Muzeelor şi anume 12 iunie. Astfel, Muzeul Judeţean Teleorman a marcat
sâmbătă, 12 iunie 2021, a XVII-a ediţie a Nopţii Muzeelor.
Între orele 17-24, instituţia noastră şi-a purtat vizitatorii într-o călătorie
în timp prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare. Cei care ne-au
trecut pragul în noaptea de 12 iunie au putut vizita gratuit cele trei expoziţii
permanente ale muzeului - Înapoi în timp: Arheologie şi Numismatică în
judeţul Teleorman (Sala Tezaure Monetare, Sala Neoliticul, Sala
Eneoliticul), Colectivizare în Teleorman (1949-1962). Rezistenţă şi acceptare
forţată, Aspecte etnografice teleormănene - precum şi cele trei expoziţii
temporare - Cercetări arheologice în judeţul Teleorman – decada 2011-2020,
De prin sate adunate. Fotografii şi costume populare din colecţia Etnotique şi Talpa Ogrăzile - manifest
anticomunist, 16 iunie 1957 (din ciclul expoziţional „Exponatul Lunii”).
Cei 175 de vizitatori care au ales să petreacă acea noapte de sâmbătă la muzeu ne-au mărturisit că acest eveniment lea lipsit în anul 2020 şi şi-au manifestat bucuria de a fi prezenţi din nou în sălile muzeului şi de a descoperi lucruri noi şi
interesante.
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ZILELE EUROPENE ALE ARHEOLOGIEI
Sărbătorite iniţial în Franţa, sub forma „Zilele Naţionale ale
Arheologiei”, încă din anul 2010, manifestarea a fost extinsă în 2019 în
alte 17 ţări europene. Pentru România, Ministerul Culturii din Franţa şi
Institutul Naţional de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP),
coordonatorii la nivel european ai evenimentului, au desemnat drept
coordonator naţional al „Zilelor Europene ale Arheologiei” Institutul
Naţional al Patrimoniului din Bucureşti.
Anul acesta, în România, s-a sărbătorit cea de-a doua ediţie a
„Zilelor Europene ale Arheologiei”, ţara noastră fiind unul dintre cele 47
de state membre ale Consiliului Europei care a participat la eveniment.
Prin derularea acestuia sunt încurajaţi să iniţieze activităţi care
celebrează ARHEOLOGIA punând-o în valoare în faţa unui public cât
mai larg şi divers organizatorii de cercetări arheologice: institutele de
cercetare, universităţile, muzeele naţionale, regionale, judeţene, locale şi
cele de sit, laboratoarele, organizaţiile neguvernamentale, centre de
cercetare şi autorităţile publice locale care au în subordine departamente
al căror scop este cercetarea arheologică - toţi actorii implicaţi direct sau indirect în cercetări arheologice.
Muzeul Judeţean Teleorman a participat pentru prima dată la acest eveniment propunând publicului următoarele:
- 18 iunie 2021, orele 9.00-17.00, vizitarea gratuită a expoziţiilor cu tematică arheologică, în care sunt prezentate proiectele de
cercetare şi descoperirile importante din judeţ: „Înapoi în timp - Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman” - expoziţie permanentă
şi „Cercetări arheologice în judeţul Teleorman - decada 2011-2020” - expoziţie temporară;
- 19 iunie 2021, ora 9.00, „Cercetările arheologice în Teleorman de-a lungul timpului”, prezentare online pe canalul de YouTube al
Muzeului Judeţean Teleorman, în au fost sunt abordate perioadele de derulare a cercetărilor arheologice din judeţ, de la epoca romantică a
arheologiei din a doua jumătate a sec. al XIX-lea până la proiecte de cercetare arheologică multidisciplinară, unele cu participare
internaţională, derulate după 1990 (https://www.youtube.com/watch?v=6CImgeydTjQ);
- 20 iunie 2021, ora 9.00, „Situri arheologice în pericol”, prezentare online pe canalul de YouTube al Muzeului Judeţean Teleorman,
în care a fost abordat un subiect sensibil şi anume distrugerea siturilor arheologice şi atitudinea generală asupra acestei probleme, atât cea
individuală cât şi a sistemului administrativ (https://www.youtube.com/watch?v=Vmv8ATSWUDE&t=253s).
Detalii despre eveniment pe plan european şi naţional au putu fi aflate de către cei interesaţi de pe website-ul „Zilelor Europene ale
Arheologiei”, accesând următorul link: https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/romania/Home
În ceea ce priveşte participarea la eveniment, putem aminti prezenţa a 35 de vizitatori la expoziţii, în ziua de 18 iunie (27 de copii şi 8
adulţi) şi 139 de vizualizări a celor două prezentări de pe canalul de YouTube (19 şi 20 iunie).
Pavel Mirea
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SITURI ARHEOLOGICE ÎN PERICOL
Am auzit mereu sintagma cum că, în alte părţi ale lumii, unii „fac istorie din două pietre”, pe care ştiu cum să le „vândă” turiştilor.
Probabil şi în acest caz noi trăim un paradox, avem mult mai multe „pietre” şi în loc să le cercetăm şi să valorificăm le distrugem…
În cadrul expoziţiei temporare „Cercetări arheologice în judeţul Teleorman decada 2011-2020”, deschisă la Muzeul Judeţean Teleorman în decembrie 2020, dar
şi cu ocazia evenimentului „Zilele Europene ale Arheologiei” (ediţia a II-a),
organizat pentru prima dată şi la Alexandria în iunie 2021, a fost abordat un subiect
foarte sensibil, acela al siturilor arheologice în pericol.
În cele ce urmează, vom ilustra, prin câteva exemple, acţiunea umană
distructivă exercitată asupra siturilor arheologice, cu menţiunea că, din păcate,
exemplele prezentate constituie doar o parte a situaţiilor întâlnite pe teren.
Siturile arheologice existente în câmpiile teleormănene, pe malurile şi terasele
râurilor, sunt adevărate poveşti de istorie suprapuse în straturi de pământ asemenea
filelor unei cărţi, vestigii care nu au însă nimic din spectaculosul altor monumente,
nu se aseamănă nici cu cine ştie ce construcţii, palate, castele sau cetăţi…
Rămase de la oameni care au ştiut să-şi creeze propria lume din lut, stuf, paie şi
lemn şi să o transforme în adevărate civilizaţii, siturile arheologice „vorbesc”
DULCEANCA, punct „Dulceanca I”, cod LMI
specialiştilor care le cercetează şi prin intermediul lor tuturor celor interesaţi de
2015 TR-I-s-B-14200. Aşezări din neoliticul
trecut. Din păcate, ignoranţii le
timpuriu, sec. III-IV d.Hr., sec. V-VII d.Hr.,
distrug,
întâmplător
sau
epoca medievală. Pe suprafaţa sitului a fost
sistematic, în virtutea unor
construită gospodăria de apă a satului
necesităţi meschine, cu mijloace
(fotografie 2017).
mai mult sau mai puţin moderne
dar şi cu concursul unui sistem administrativ de cele mai multe ori ineficient, în ciuda
faptului că pretinde, fără a demonstra în mod convingător, o afiliere la scara „noilor
valori europene”.
Constituirea unor mari exploataţii agricole, folosirea unor mijloace mecanizate
de mare capacitate în lucrările specifice, mai ales arăturile efectuate la mare
adâncime, au condus în multe situaţii la afectarea unor situri. Dintre acestea, tumulii,
cunoscuţi popular sub denumirea de măguri sau movile, constituie o categorie aparte
de monumente arheologice vulnerabile. Grupaţi în necropole tumulare sau aflaţi
individual, tumulii au fost supuşi cel mai vizibil factorilor distructivi antropici, de la
folosirea ca zone de împrumut până la supunerea lor la diferite lucrării de
PURANI, com. Vităneşti, punct „Măgura
îmbunătăţiri
funciare
sau
Tătarului”, cod RAN 153810.11. Mormânt
tumular, parţial transformat în groapă de
agricole iar rezultatul a fost, în
împrumut şi zonă de depozitat gunoaie
multe cazuri, dispariţia lor,
(fotografie 2015).
distrugerea mormintelor ce le
adăposteau
şi
risipirea
inventarelor funerare. O altă categorie a „măgurilor” este reprezentată de tell-urile
gumelniţene. Și acestea au căzut pradă nevoilor oamenilor, folosirea lor, mai ales
datorită amplasării în luncile apelor curgătoare, fiind predilectă pentru construirea
unor stăvilare pentru realizarea de heleştee. Consecinţa, a fost distrugerea unor
aşezări omeneşti de acum 6000-6500 de ani.
De la lucrările de infrastructură şi cele tehnico-edilitare de mai mică sau mai
mare amploare, la extinderile urbanistice uneori necontrolate şi până la gropile de
împrumut necesare obţinerii pământului pentru folosirea în diferite scopuri, inclusiv
în gospodăriile individuale, afectarea suprafeţei solului şi a subsolului fără o
cercetare prealabilă sau asistenţa de specialitate din partea arheologilor s-a soldat de
ALEXANDRIA, punct „Gorgan”, cod LMI
multe ori cu distrugerea unor vestigii.
2015 TR-I-s-B-14182. Așezare eneolitică de tip
Multe dintre situri au căzut pradă buldozerelor, care fie că odinioară construiau
tell, cultura Gumelnița (cca. 4300-3900 î.Hr.).
Situl, ce a fost afectat în secolul trecut în
„socialismul victorios”, fie că lucrează pentru „noua societate capitalistă”, au muşcat
proporție de aproape 40% prin transformarea
cu lamele şi cupele lor din ceea ce a dăinuit milenii. Sintagme de genul „şi strămoşii
în groapă de împrumut, este folosit în ultimii
noştri dacii şi-ar fi dorit autostrăzi” nu sunt altceva decât negarea neputinţei sau mai
ani ca pistă pentru ATV-uri și motociclete
bine zis a lipsei de voinţă şi oferă un ţap ispăşitor în persoana arheologului care
(fotografie 2018).
astfel devine o piedică în cale „progresului naţional”.
Această atitudine nu este nouă, ea îşi are originea în fostul regim comunist,
care, ca oricare regim totalitar, deşi îşi căuta pentru legitimare, cu orice preţ, rădăcinile în „negura” istoriei, avea o atitudine negativă în
ceea ce priveşte siturile arheologice, salvarea şi prezervarea lor.
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Din păcate, sistemul administrativ actual refuză încă a învăţa prea multe din respectul ce se acordă siturilor şi monumentelor istorice
în alte părţi ale Europei. Exemplele pozitive sunt puţine şi chiar dacă „cu o floare nu se face primăvara”, ele demonstrează că atitudinea
faţă de trecut se poate schimba şi chiar trebuie schimbată. Este nevoie însă de existenţa unui sistem instituţional bine pus la punct şi
totodată de o puternică implicare a societăţii civile.
Cercetarea trecutului prin intermediul arheologiei, în general, dar mai ales a arheologiei preventive, nu este nici un „moft”, nici o
„afacere”, ci o necesitate în încercarea de a-l reconstitui şi de a ne cunoaşte propria identitate. Arheologul francez Jean-Paul Demoule,
unul dintre iniţiatori şi fost preşedinte al prestigiosului Institut Naţional de Cercetări Arheologice Preventive din Franţa (INRAP) arăta că
„noi toţi suntem moştenitorii unei lungi istorii şi că alegerea în ceea ce priveşte amenajările actuale trebuie să impună şi respectarea
acestei moşteniri.” Atâta timp cât nu se va înţelege acest fapt, iar arheologii nu vor fi recunoscuţi ca parteneri indispensabili în tot ceea ce
înseamnă activitatea de amenajare a teritoriului şi arheologia preventivă percepută mai mult decât un „rău necesar”, multe dintre urmele
trecutului vor fi iremediabil pierdute.
Pavel Mirea

MĂGURA, punct „Buduiasca”, cod RAN
153259.03. Aşezări din neoliticul timpuriu şi
neoliticul dezvoltat (mil. 6-5 î.Hr.). Situl a
fost secţionat de un şanţ de scurgere al
apelor pluviale, practicat cu ocazia
reabilitării DJ 506 (fotografie 2011).

LĂCENI, com. Orbeasca, punct „Cioroaica”,
cod RAN 153525.19. Aşezări din epoca
eneolitică (mil. 5 î.Hr.), geto-dacică (sec. II-I
î.Hr.) şi necropolă din sec. IV d.Hr. Situl a
fost secţionat de un şanţ pentru conductele de
alimentare cu apă potabilă pentru municipiul
Alexandria (fotografie 2011).
ȘTOROBĂNEASA, punct „Satul
Nou”, cod RAN 154503.02. Necropolă
din sec. IV d.Hr. şi aşezare din sec. VVII d.Hr. Situl este puternic afectat de
gropi de împrumut (fotografie 2016).

ORBEASCA DE SUS, com. Orbeasca, punct
„Malul Roșu” (ORB 037), cod RAN
153534.21. Așezări din neoliticul dezvoltat,
eneoliticul timpuriu, epoca bronzului, prima
epocă a fierului, epoca geto-dacică, perioada
sec. V-VII d.Hr. Situl este folosit intens ca
groapă de împrumut și transformat treptat în
groapă de gunoaie menajere și materiale de
demolare, fiind totodată secționat de la est la
vest de un șanț de desecare aferent DJ 504
(fotografie 2020).

CIOLĂNEȘTII DIN VALE, com.
Ciolănești. Morminte din epocă
neprecizată, distruse cu ocazia
montării unei antene pentru
telefonie mobilă (fotografie 2016).

ALEXANDRIA, punct „Hectare”. Aşezări din
eneoliticul timpuriu, prima epocă a fierului,
epoca geto-dacică, perioada migraţiilor timpurii,
perioada sec. V-VII d.Hr. După 2016, situl a fost
supus unor arături de mare adâncime, pentru
desfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie, fiind
afectate mai ales complexele din epoca getodacică şi din sec. V-VII d.Hr. (fotografie 2017).
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PRELUCRAREA SILEXULUI ÎN PREISTORIE
ÎN TEHNICA PRESIUNII CU AJUTORUL LEVIERULUI
Prelucrarea silexului şi obsidianului în tehnica presiunii a
silexului până la distribuirea produselor finite către utilizatori.
fost considerată un criteriu pentru identificarea tradiţiilor
Lamele debitate prin această tehnică se pot recunoaşte datorită
tehnice, a grupurilor culturale şi a migrării acestor
unor stigmate generale dar şi particulare: margini
grupuri în timp şi spaţiu. Dintre toate tehnicile
şi nervuri drepte, profilul aproape drept, cu
presiunii, cea a folosirii levierului este cel mai
excepţia porţiunii distale şi o secţiune subţire sau
solicitantă şi complex de implementat.
relativ subţire în raport cu lungimea. Nu toate
Folosirea tehnicii levierului ca parte a
lamele respectă aceste trei caracteristici, cele de la
debitajului prin presiune a fost cunoscută în
începutul debitajului pot fi extrem de neregulate.
neolitic încă din mileniul VIII î.Hr. (în platoul
Lăţimea este un factor decisiv în identificarea
Anatoliei), materia primă fiind obsidianul,
lamelor debitate prin această tehnică, deoarece
utilizată în Grecia şi Albania încă din mileniul
este direct proporţională cu forţa exercitată pentru
VII î.Hr., pe teritoriul Bulgariei în mileniul VI şi
a debita lama. Pentru presiunea cu levierul limita
V î.Hr. (din jurul anului 5800 până spre 4300
inferioară a lăţimii fiind de 1,5 cm iar cea
î.Hr.), în zona Dalmaţiei din mijlocul mileniului
superioară de 6 cm (rezultat obţinut în urma
VI, în Italia din prima jumătate a mileniului VI
experimentelor). Cea mai lungă lamă cunoscută
î.Hr. iar în SE Franţei în perioada 3500-2000 î.Hr.
este din necropola culturii Gumelniţa - Karanovo
Pe teritoriul României lame debitate prin
VI de la Varna (Bulgaria) şi măsoară 43,3 cm
Lame din depozitele de la Pietrele
presiune în tehnica levierului sunt cunoscute în
lungime şi 3,2 cm lăţime.
(jud. Giurgiu) și Urlati (jud. Prahova)
cultura Gumelniţa - Karanovo VI (a doua
Tehnica presiunii cu levierul necesita
jumătate a mileniului V î.Hr) în tell-ul de la
cunoştinţe speciale ce ţin de principiile
Pietrele (ca piese singulare sau ca parte
aplicării forţei şi stabilizarea nucleului, cât şi
componente ale unor depozite) şi în aşezarea
unelte şi completări ale acestora, complet noi
plană de la Urlaţi (jud. Prahova) în cadrul
faţă de alte tehnici de prelucrare a silexului.
unor depozite de lame din silex. În colecţiile
Totuşi, un cioplitor ce putea realiza prin
unor muzee se găsesc şi alte exemplare ce nu
presiune lame mici, după ce a asistat o dată la
au fost publicate încă, aşa cum sunt lamele
cioplirea cu levierul, putea fi în măsură să
provenind din cercetările din tell-urile de la
fabrice un dispozitiv. Transferul tehnologiei
Vlădiceasca şi Gumelniţa (jud. Călăraşi).
implica şi cunoştinţe discrete, ce puteau fi
Experimentele moderne au căutat să
transmise prin comentarii şi explicaţii despre
stabilească în ce constă tehnica în sine,
pregătirea platformei, dinamica mişcării,
caracteristicile morfologice şi dimensionale
modul de reparare a nucleului după accident,
ale lamelor cât şi elementele ce ţin de nivelul
sau implica o deplasare a cioplitorului. Au
de cunoştinţe necesar cât şi a celui de
existat cazuri în care s-a documentat
măiestrie implicat.
deplasarea unor artizani din Polonia în
Lame din depozitul de la Sushina, (Bulgaria)
Se folosea un dispozitiv ce implica
Danemarca şi Belgia. Era improbabil ca
folosirea unui levier/pârghie din lemn şi a
intermediari neexperimentaţi să poată
unui al doilea braţ din lemn prevăzut cu un vârf din corn
transmită verbal informaţii ce pot duce la reproducerea
sau cupru şi care intra în contact, presând în acelaşi timp
tehnicii presiunii.
nucleul imobilizat. Levierul era capabil să exercite o
Obţinerea lamelor lungi (peste 30 cm) necesita, pe
presiune de 10 sau 15 ori mai mare decât a omului,
lângă noile unelte, cunoştinţe şi o măiestrie particulară
aproximativ 300 kg forţă. Se utilizau de cele mai multe
fiind opera unor artizani specializaţi. Formarea şi
ori nuclei de mari dimensiuni, având peste 30 cm, dintrmenţinerea acestei măiestrii tehnice (know how/savoirun silex de foarte bună calitate.
faire) şi a cunoştinţelor legate de debitaj, implică
Puteau fi folosite în timpul debitării vârfuri din corn
neapărat o practicare regulată a cioplirii.
sau cupru. În cazul primului, suprafaţa de contact era
În general, lamele obţinute prin presiune erau
redusă şi cu un unghi apropiat de 90o iar talonul nu
producţii specializate, fiind relevante pentru detectarea şi
căpăta crăpături deoarece presiunea se distribuie pe toată
interpretarea evenimentelor demografice şi a relaţiilor
suprafaţa talonului. În cazul folosirii unui vârf din cupru
sociale care au permis împrăştierea/difuzarea acestor
desprinderea prin presiune a lamelor era uşurată
inovaţii. Aceste lame mari puteau fi folosite în
deoarece este mai tare decât cornul sau osul
contexte sociale, incluzând schimburile
Lame din necropola de la Varna, Bulgaria
şi măreşte lăţimea lamelor cu 10%.
intercomunitare Ele reprezintă foarte mult în
Lamele lungi debitate cu ajutorul levierului implică o
termeni de valori, emulaţie şi imagine socială, dar nu par a fi
producţie de înalt nivel tehnic, în care dimensiunile foarte mari
legate de ritualuri care ar putea sta la baza difuzării la distanţă a
ale lor condiţionează întregul lanţ de funcţionare, de la extragerea
obiectelor valorificate social.
pag. 10
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Distribuţia lamelor putea să se realizeze în cadrul unei
distribuţii primare de către cioplitor sau a unui comerciant, ce
se deplasa din aşezare în aşezare. În cadrul unei distribuţii
secundare, aceasta se realiza prin intermediul unor intermediari
între producători şi consumatori şi putea implica o putere locală
sau regională.
Lamele din Bulgaria şi din România au fost produse în
centre situate în nord-estul ţării vecine, unde există depozite de
silex ce conţin galeţi de mari dimensiuni. Lângă
acestea au fost descoperite situri de prelucrare primară
a silexului. Lamele întregi erau depuse în morminte,
aşa cu sunt descoperirile din necropolele de la Varna,
Durankulak sau Kozareva Mogila (Bulgaria). În cadrul

Mormântul 43, necropola de la Varna

descoperirilor de la Varna, lame foarte lungi au făcut parte din
inventarul unor morminte foarte bogate cum este celebrul
mormânt nr. 43 sau mormântul simbolic nr. 1. Unele dintre ele au
folosite înainte de acest eveniment pentru a se tăia materii
vegetale sau animale. Lamele lungi au mai făcut parte din
depozite formate din piese din silex aşa cum sunt cele de la
Pietrele, Urlaţi (România), Sushina, Tell Sava, Smiadovo sau
Tell Hotnitsa (Bulgaria). Ele putea să fie tezaurizate sau să fie
folosite mai târziu prin ruperea lor şi
transformate în diferite unelte, cele mai
frecvente fiind segmentele de lamă pentru
seceri sau răzuitoarele.

Piesele de inventar din
mormântul 1,
necropola de la Varna

Ion Torcică

Piesele de inventar din mormântul 43,
necropola de la Varna

Tehnica presiunii cu ajutorul levierului
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REVOLUŢIA LUI TUDOR VLADIMIRESCU – 1821
ŞI SFÂRŞITUL DOMNIILOR FANARIOTE
În articolul de faţă încercăm doar o repunere în vizor a unui
eveniment istoric care a marcat zorii modernităţii româneşti. Un
eveniment petrecut acum 200 de ani în Ţara Românească având
implicaţii politice balcanice. Este vorba despre Revoluţia lui
Tudor Vladimirescu. Aceasta a fost importantă prin consecinţa ei
directă: eliminarea domniilor fanariote. Se punea astfel capăt
epocii fanariote.
Debutul epocii fanariote a fost războiul ruso-turc din 17101711, când domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir supus al
Imperiului Otoman s-a aliat cu Rusia. După înfrângerea suferită de
ruşi, Cantemir a fost silit să plece în exil, iar turci au hotărât să nu
mai permită alegerea domnilor, ci au trecut la numirea lor, la
început în Moldova şi la scurtă vreme şi în Ţara Românească.
Hotărârea de a numi şi în Țara Românească un domnitor
nepământean a fost luată după ce domnitorul Ştefan Cantacuzino
s-a aliat cu comandantul militar habsburgic prinţul Eugeniu de
Savoia la începutul Războiului Ligii Sfinte.
Noul regim politic instituit de Imperiul
Otoman a fost inaugurat atât în Moldova
(1711) cât şi în Ţara Românească (1716) de
Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru
Mavrocordat Exaporitul, mare diplomat şi
negociator al imperiului1.
Prin acest regim politic se vroia de către
Poarta Otomană o subordonare accentuată a
celor două principate prin faptul că domnii
veniţi direct din capitala imperiului urmau a fi
executori direcţi ai ordinelor sultanului.
Domni care înainte erau aleşi în ţară şi
confirmaţi la Istanbul acum erau desemnaţi în
capitala imperiului, în schimbul unor uriaşe
sume de bani şi a unor înverşunate lupte
politice între diferitele familii aflate în culisele
politicii otomane, de pe urma cărora profitau
toţi dregătorii şi în primul rând familia
vizirului.
Domnii fanarioţi erau propuşi de vizir şi
numiţi de sultan pentru că ei în ierarhia
imperiului aveau echivalentul de vizir, domnul de pe tronul
Munteniei şi o treaptă inferioară domnul din Moldova egal cu un
beylerbey. Persoana care era ridicată la demnitatea princiară era de
obicei dragomanul şef al Sublimei Porţi, fiind prin aceasta
familiarizat cu politica guvernului otoman.
Pentru că era doar o funcţie pe care o putea ocupa oricine cu
bani şi relaţii, domniile fanarioate au fost caracterizate de
schimbări dese spre folosul financiar al dregătorilor turci.
Interesantă este statistica realizată de istoricul Dan Berindei
privind originea şi apartenenţa domnitorilor fanarioţi: „în decursul
a mai bine de un veac în cele două ţări au domnit un număr de 31
de domni aparţinând următoarelor 8 familii fanariote, greceşti ori
grecizate: Mavrocordat, Ghica, Ipsilanti, Suţu, Moruzi, Caragea,
Hangerli şi Mavrogheni, la care s-au adăugat două familii
româneşti, în parte grecizate: Racoviţă şi Calimachi (Călmaşul) şi
două efemere domnii ale unui membru al familiei Rosetti de
origine greacă, dar romanizaţi încă din secolul trecut”2.
pag. 12

Perioadele de domnie sunt scurte, cu unele excepţii, şi
schimbaţi dintr-o ţară în alta, astfel încât statistica pe familii a
anilor de domnie nu mai menţionează şi ţara: „şase domni din
familia Mavrocordat, însumând 17 domnii şi 51 de ani de
stăpânire, patru domni din familia Ghica însumând 15 domnii
şi 38 de ani de stăpânire, patru domni din familia Calimachi
însumând 6 domnii şi 20 de ani de stăpânire, trei domni din
familia Racoviţă însumând 8 domnii şi totalizând 25 de ani de
domnie, trei domni din familia Suţu însumând 7 domnii şi 13
ani de stăpânire, doi din familia Ipsilanti cu 5 domnii şi 19 ani
de stăpânire, doi din familia Moruzi cu 5 domnii şi 16 ani de
stăpânire, doi din familia Caragea cu două domnii şi 7 ani de
stăpânire, doi din familia Hangerli, însumând 2 domnii şi 3 ani
de stăpânire, unul din familia Mavrogheni, cu o domnie şi 4 ani
de stăpânire şi unul din familia Rosetti cu două domnii şi doi
ani de stăpânire. Familia Mavrocordat şi Ghica, de altfel
înrudite - sora primului domn fanariot N.
Mavrocordat fiind mama lui Grigore al IIlea Ghica, primul stăpânitor fanariot din
familia Ghiculeştilor - au cuprins numai ele
jumătate din numărul domniilor perioadei
(32 din 70) şi din numărul anilor de
stăpânire (89 din 198)”3.
În prima perioadă a epocii fanariote au
existat şi domnii lungi, pentru ca a două
jumătate a secolului să fie caracterizată prin
efemeritatea lor. O parte din domni au fost
exilaţi sau executaţi. Lupta pentru domnie era
aşa de încrâncenată, încât a provocat asasinate
între membrii aceleiaşi familii. Dacă la
Istanbul luptele se dădeau, criteriul fiind
ploconul cel mai mare, pentru câştigarea unui
din cele două tronuri, domni odată numiţi,
veneau la Bucureşti sau la Iaşi cu o numeroasă
suită formată din familia sa, favoriţi şi
creditori, de la care împrumutase bani pentru
ploconul oferit la învestire.
Domnul şi cei din suită urmăreau să-şi
recupereze cât mai repede cu putinţă investiţiile făcute cu prilejul
numirii şi în plus să strângă suficienţi bani cât să trăiască îndestulat
după încheierea scurtului mandat domnesc. Domnul numit, care
cumpărase funcţia sa, pleca în noua ţară a cărei limbă nu o
cunoştea de cele mai multe ori. În cronicile vremii sunt
consemnate nemulţumirile boierilor, care priveau la primul domn
fanariot Nicolae Mavrocordat, astfel: „Nicolae Vodă moldoveneşte
nu ştie, ce era un lucru prea cu năcaz boierilor şi ţării deşi era un
om învăţat şi foarte bun cărturar”4.
Gravitatea regimului fanariot a rezultat însă din exploatarea
excesivă şi sistematică a avuţiilor Principatelor Dunărene de către
Imperiul Otoman în declin, care nu mai beneficia de resurse
rezultate din cuceriri. Incapabil să-şi satisfacă nevoile prin
organizarea eficientă a propriei economii, imperiul subminat de
criza sistemului, încercă să se ţină pe linia de plutire prin mărirea
obligaţiilor tradiţionale: haraciul, peşcheşurile, la care se adaugă
cumpărarea domniilor5.
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Domnii fanarioţi, cu un nivel ridicat de educaţie, au încercat în
cele două principate să introducă legi noi menite unei mai bune
gestionări a administraţiei statului. De fapt elaborarea şi
implementarea acestor reforme erau necesare pentru a face faţă
provocărilor băneşti din ce în ce mai mari şi s-au făcut cu
asentimentul Porţii Otomane. Ele au avut şi o dublă finalitate,
consolidarea puterii centrale în raport cu boierimea şi sporirea
capacităţii economice a contribuabilului.
Istoricii contemporani sunt de acord cu ideea că reformele au
vizat reorganizarea administraţiei, justiţiei şi bisericii, difuzarea
culturii şi în special reformele agrare, care au fost fundamentul
României moderne6. În ce priveşte cultura părerea istoricului P. P.
Panaitescu este tranşantă „după venirea în ţară a grecilor s-a
putut introduce umanismul elenic al şcolilor domneşti şi care
înseamnă contactul fecund al culturii româneşti cu Antichitatea.
Aceste aspecte ale culturii Renaşterii apusene care contraziceau
mentalitatea agrară feudală a boierimii noastre nu s-au putut
împământeni în Moldova şi Ţara Românească, mai ales
individualismul laic. Tot din această pricină, spiritul critic şi
reformator al burgheziei bogate din Apus nu a pătruns la
boierimea noastră, legată de biserică şi de pământ, şi a trebuit să
aşteptăm perioada fanarioţilor ca să avem, la noi, concepţia
progresului”7.
Regimul fanariot, în condiţiile crizei otomane, a războaielor
ruso-austro-turce, a continuei agravări a exploatării economice,
creează nemulţumiri profunde care duc la Revoluţia condusă de
Tudor Vladimirescu având ca obiectiv emanciparea naţională,

bazată pe forţele politice proprii şi cu concursul marilor puteri, în
principal al Rusiei.
Acest unic scop îl găsim consemnat, înainte de izbucnirea
revoluţiei, din raportul ambasadorului celor două Sicilii la
Constantinopol, datat 27 februarie 1821, „Tudor Vladimirescu a
declarat că n-are alt scop decât a curma abuzurile introduse în
administraţie şi a înfrâna extorsiunile domnilor, contra cărora se
plânge toată provincia, cerând instalarea unui domn naţional”8.
Revoluţia declanşată de pandurul Tudor Vladimirescu într-o
zi de duminica, 23 ianuarie/4 februarie, la Padeş prin chemarea la
arme şi stăpânirea Bucureştiului ca Domnul Tudor, după intrarea
triumfală în data de 21 martie/2 aprilie a aceluiaşi an, s-a terminat
în noaptea de 27-28 mai/9-10 iunie când conducătorul pandurilor a
fost arestat de către conducătorul Eteriei, Alexandru Ipsilanti, şi
tăiat cu săbiile după ce fusese torturat, trupul fiindu-i aruncat într-o
fântână.
Deşi înfrântă prin intervenţia armatelor otomane, Revoluţia
din 1821 a reuşit să determine sfârşitul epocii fanariote prin
restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea
gravelor prejudicii aduse de Imperiul Otoman statutului de
autonomie a celor două Ţări Române. În Moldova, după lunga
perioadă fanariotă, a fost desemnat de Poartă ca domn pământean
Ioniţă Sandu Sturdza (1822-1828) iar în Muntenia Grigore al IVlea Ghica (1822-1828), firmanul de numire al acestui domn nu
conţinea decât o acuzare a fanarioţilor, arătaţi ca autori ai
suferinţelor Principatelor9. De aceea Înalta Poarta va urmări
reînvierea principiului desemnării în ţară a domnilor.
Steluţa Pătraşcu

Note
1.

Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria Românilor,
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 301.
2.
Dan Berindei, Românii şi Europa. Istorie, societate, cultură, Ed. Museion, Bucureşti, 1991, p. 6.
3.
Ibidem, p. 7.
4.
Ibidem. Pentru susţinerea acestei idei autorul citează din cronicarul Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 9.
5.
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant ..., Op. cit., p. 301.
6.
Ibidem, p. 305.
7.
P. P. Panaitescu, Interpretări româneşti, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 210.
8.
Enciclopedia României, vol. I, 1939, p. 816.
9.
Ibidem, p. 819.

https://www.muzeulteleorman.ro/category/publicatii/e-buletin/

pag. 13

ISTORIE

REPREZENTĂRILE LUI TUDOR VLADIMIRESCU
PE BANCNOTELE ŞI MONEDELE DEDICATE ACESTUIA
Tudor Vladimirescu s-a născut în anul 1780 în comuna
Vladimir, judeţul Gorj, părinţii lui fiind Constantin şi Ioana. Ajutat
fiind de preotul Pîrvu Cihoiu, a învăţat să scrie şi să citească. La
vârsta de doisprezece ani a fost trimis la Craiova, intrând în serviciul
boierului Ioan Glogoveanu acesta l-a învăţat carte şi limba greacă.
Ajuns la vârsta de optsprezece ani, a părăsit casa boierului şi a intrat
între panduri, după obiceiul judeţului în care se născuse.
În timpul primei domnii a lui Constantin Ipsilanti, Tudor a
fost ridicat la rangul de mare comis, iar în a doua domnie a fost
numit vătaf de plai la Cloşani (1806-1811).
A luptat, în cadrul trupelor de panduri, în războiul ruso-turc
dintre 1806-1812, obţinând gradul de locotenent şi fiindu-i
conferit Ordinul Sf. Vladimir
clasa a III-a. A primit rang
boieresc (de mare clucer) de
la domnitorul Constantin
Ipsilanti, devenind ulterior
sluger, iar între 1806-1820 a
fost vătaf de plai la Cloşani.
În viaţa civilă, Tudor se
ocupă cu comerţul şi cu
arendarea de moşii. El
exportă vite, cereale în
Ardeal şi Țara Ungurească.
Conducător al Revoluţiei
de la 1821, mişcare care avea ca scop eliberarea popoarelor creştine
de sub dominaţia Otomană, Tudor Vladimirescu va fi omorât in data
de 21 mai/7 iunie 1821, la Târgovişte.
Toţi contemporanii care l-au cunoscut au relevat caracterul
său sumbru. Vorba lui era scurtă, răstită şi poruncitoare. Acesta
personifica spiritul revoluţionar al clasei mijlocii. Ţinuta lui era
impunătoare, având un aer de comandant.
Interesul de care s-a bucurat ulterior mişcarea condusă de
Tudor Vladimirescu a avut drept consecinţă necesitatea asocierii
unei imagini conducătorului pandurilor, pana in prezent fiind
cunoscute trei reprezentări.
Cel care a oferit un chip conducătorului pandurilor rămâne
pictorul Theodor Aman, care i-a reconstituit fizionomia pornind de
la descrierea făcută de Petrache Poenaru, fostul secretar de
cancelarie al lui Tudor Vladimirescu, dar şi de la mărturiile altor
contemporani. Stilul neoclasic al tabloului oferă personajului o
imagine idealizată şi reprezintă punctul de plecare pentru
reprezentările ulterioare.
Cel de-al doilea portret al lui Tudor Vladimirescu este o
litografie publicată în luna octombrie 1911 în ziarul „Ilustraţiunea
Română” şi însoţeşte articolul „Un portret necunoscut al lui Tudor
Vladimirescu” semnat de I. Uescu, în care este consemnată
remarcabila descriere pe care istoricul C. D. Aricescu i-o face
pornind tot de la izvoarele păstrate de la Petrache Poenaru.
Iar cel de-al treilea este portretul lui Tudor Vladimirescu
pictat în biserica de lemn din Prejna, judeţul Mehedinţi, ctitoria sa
şi a lui Gheorghe Duncea (1808), una din puţinele reprezentări
care datează chiar din timpul vieţii sale.
O remarcabilă descriere a lui Tudor Vladimirescu o face istoricul
C. D. Aricescu, un redutabil cercetător al Revoluţiei de la 1821
şi director al Arhivelor Statului (1869-1876), pornind tot de la
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izvoarele păstrate de la Petrache Poenaru: „Culoarea părului şi a
mustăţilor era galbenă-castanie, iar părul era dat pe spate în formă
de chică scurtă, lăsând a-i se vedea ceafa rasă, fruntea lată şi
încreţită, sprâncenele groase şi cam lăsate pe ochi, ochii căprii cu o
căutătură cruntă, ce insufla respect şi frică; faţa smeadă, nasul drept
şi potrivit, gura bine făcută; mustaţa răsucită, bărbia cam rotundă.
Portul lui Tudor în timpul revoluţiei era: în cap căciulă dreaptă şi
înaltă, de hârşie neagră şi cu fundul de postav alb (cum purtau pe
atunci numai Domnii şi membrii familiilor domneşti). Peste cămaşă
purta pieptar cu şireturi negre. Pe deasupra pieptarului dulamă
încopciată, de culoare neagră-verde şi lungă până jos de genunchi.
Pe deasupra dulamei cepcheu până la brâu. Gambele acoperite cu
poturi strâmţi, cu copci şi
găitane. În picioare cizme lungi
la drum, şi în oraş cu iminei. O
sabie turcească atârna după
gât, cu găitane groase. La
drum purta pistoale la coborul
calului. Iarna purta deasupra
veşmintelor o tătarcă (un fel de
bundă lungă şi îmblănită) cu
guler scurt şi ridicat, având
puţină blană pe la capul
mânecilor şi primprejur; era
cusută cu găitan de mătase
roşie şi neagră împletit cu fir, mânecile lungi şi strâmte”.
Portretul lui Tudor Vladimirescu va apărea de-a lungul
timpului şi pe câteva bancnote din perioada comunistă, în a căror
concepţie grafică se va utiliza un chip al lui Tudor Vladimirescu
inspirat din pictura lui Theodor Aman. Aceste bancnote sunt:
* * *
BANCNOTA DE 1000 DE LEI 1947/1948
Emisă de Banca Naţională a României are dimensiunile de
164 x 76 mm, imprimată pe hârtie albă cu filigran - „BNR”.
Aversul are: Fond - bleu-albastru-cărămiziu, desen Guillot şi
valoarea „UNA MIE” scrisă mărunt orizontal, cuvintele sunt despărţite
printr-un desen şi se repetă pe întregul câmp; Tipăritura - chenar desen
Guillot, prezintă în latura de sus o eşarfă cu inscripţia: „BANCA
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” şi în latura de jos data emisiunii. În
colţuri jos în panouri valoarea „1000”. În câmp, într-un medalion rotund
cu ramă, desen Guillot, chipul lui Tudor Vladimirescu privind spre
stânga. În stânga şi dreapta medalionului grupuri de spice de grâu,
porumb, floarea soarelui, tutun şi fructe. În fundal rozete multicolore,
desen Guillot. Jos, valoarea nominală „UNA MIE LEI”. Funcţiile şi
semnăturile de culoare neagră. În stânga şi dreapta sus seria şi numărul
de culoare roşie; şi Text - BANCA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI/GUVERNATOR CASIER CENTRAL/UNA MIE LEI.
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Reversul are: Fond - culoare c. m. s. şi valoarea „1000” scris
mărunt, orizontal, repetată, apare în părţile laterale; Tipăritura:
chenar desen Guillot, reprezentând în latura de sus o eşarfă cu
inscripţia „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”, iar în colţuri
flori de crin. În câmp stema ţării având în părţi grupuri de spice de
grâu, porumb, floarea soarelui, fructe şi flori. Jos un medalion rotund
cu textul penalităţii dispus pe unsprezece rânduri flancat de valoarea
nominală „UNA MIE LEI”. În colţuri stânga şi dreapta sus „1000”.
BANCNOTA DE 25 DE LEI 1952
Emisă de Banca Republicii Populare Române are
dimensiunile de 148 x 80 mm, imprimată pe hârtie albă cu filigran
- romburi.
Aversul are: Fond - brun-violet, desen Guillot şi clasic;
Tipăritura - chenar desen ondulat Guillot. Frontal „BANCA
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE - BANCA DE STAT”. În
centru şi în colţurile stânga şi dreapta jos, pe desen Guillot
valoarea „25”. În câmp jos valoarea nominală „DOUĂZECI ŞI
CINCI LEI”. Dedesubt textul penalităţii pe un rând. În stânga în
medalion oval, ornamentat, chipul şi numele lui Tudor
Vladimirescu. În dreapta în panou oval, stilizat, stema ţării. Sub
panou anul emisiunii 1952. În stânga şi dreapta seria şi numărul de
culoare albastră; Text - BANCA REPUBLICII POPULARE
ROMÂNE - BANCA DE STAT.

Reversul are: Fond - c. m. s.; Tipăritura - chenar, laturile de
sus şi de jos desen în falduri sistem Guillot. Laturile din stânga şi
dreapta cu snopi de grâu. În colţuri panouri cu valoare „25”.
În câmp, aspect reprezentând munca agricolă; Text - REPUBLICA
POPULARĂ ROMÂNĂ. În cartuş jos, valoarea nominală
„DOUĂZECI ŞI CINCI LEI”.

BANCNOTA DE 25 DE LEI 1966
Emisă de Banca Naţională a Republicii Socialiste România
are dimensiunile de 140 x 70 mm şi este imprimată pe hârtie albă
cu filigran -romburi.
Aversul are: Fond - bleu-verde-cafeniu-brun, desen Guillot;
Tipăritura - chenar desen Guillot, având în colţurile din stânga sus
şi jos şi dreapta jos valoarea „25” repetată pe latura de jos de
unsprezece ori. Pe latura din dreapta anul emisiunii 1966. În câmp
în medalion rotund, alb, pe fond desen Guillot, stema ţării. În
stânga medalion rotund cu chipul şi numele lui TUDOR
VLADIMIRESCU. Dedesubt, valoarea nominală „DOUĂZECI ŞI
CINCI LEI” şi textul penalităţii pe un rând. Seria şi numărul de
culoare roşie; Text - BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA / DOUĂZECI ŞI CINCI LEI.

Reversul are: Fond - c. m. s.; Tipăritura - chenar complex
realizat cu desen Guillot, având pe latura stânga şi în colţul din
dreapta jos valoarea „25”. În câmp tablou înfăţişând aspect dintr-o
întreprindere chimică; Text - REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA / DOUAZECI SI CINCI LEI.
* * *
Banca Naţională a României a lansat anul acesta, în circuitul
numismatic monede din aur (500 LEI), argint (10 LEI), tombac
cuprat (1 LEU) şi alamă (50 BANI) pentru colecţionare cu tema
„200 de ani de la Revoluţia din 1821 condusă de Tudor
Vladimirescu”. Aversul acestor monede prezintă portretul şi
numele lui Tudor Vladimirescu, inscripţia în arc de cerc
„ROMANIA”, valoarea nominală „500 LEI”/ „10 LEI”/ „1
LEU”/„50 BANI”, anul de emisiune „2021” şi stema României.
Reversul comun tuturor monedelor redă, în centru, monumentul
de la Padeş şi anul evenimentului aniversat, „1821”, în partea de
jos, acvila de pe steagul lui Tudor Vladimirescu şi, circular,
inscripţia „200 DE ANI DE LA REVOLUTIA CONDUSA DE
TUDOR VLADIMIRESCU”.
Claudiu Olaru
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22 IUNIE 1941 – INTRAREA ROMÂNIEI ÎN
CEL DE – AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial trebuie
privită ca o consecinţă a evenimentelor interne şi internaţionale
din vara anului 1940. Al Doilea Război Mondial izbucnise la 1
septembrie 1939, prin invadarea Poloniei de către Germania
nazistă. Vara anului 1940 confirmase statutul de învingător al
Germaniei în vestul Europei. Pactul Ribbentrop-Molotov semnat
în august 1939 avea să aibă consecinţe grave asupra României. LA
28 iunie 1940 România pierde, în urma ultimatumului U.R.S.S.,
Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa. Aceste pierderi
teritoriale încurajează Ungaria şi Bulgaria pentru a invoca alte
revendicări teritoriale. La 29 august pierdeam nord-vestul
Transilvaniei în favoarea Ungariei, iar la 7 septembrie judeţele din
sudul Dobrogei (Durostor şi Caliacra) în favoarea Bulgariei.
Nemulţumirile populaţiei române atinseseră cote maxime.
Speculând această stare de spirit, legionarii au ieşit în stradă,
iar la 3 septembrie au încercat să dea o lovitură de stat.
În
urma
unei
complicate reţele de
contacte
şi
intrigi
politice, Carol al II-lea
emite decretul lege nr.
3052 din 5 septembrie
1940, prin care Ion
Antonescu
este
însărcinat cu formarea
unui mare guvern,
instituit cu depline
puteri
pentru
conducerea
statului
roman.
În dimineaţa zilei
de 6 septembrie, Carol
al II-lea abdică de la
tron
în
favoarea
tânărului fiu, Mihai I.
La 14 septembrie
1940, în urma acceptării
de către legionari a unei
chemări aduse de către
Ion Antonescu, Mihai I
semnează un nou decret
prin care consemnează
că Statul roman devine stat naţional-legionar.
Concubinajul dintre Antonescu şi legionari durează până în
ianuarie 1941, atunci când, în urma înfrângerii rebeliunii legionare
Antonescu devine unicul conducător al României.
Convins că serveşte interesul naţional, Antonescu a semnat,
la 23 noiembrie 1940, adeziunea României la Pactul Tripartit,
semnat la 27 septembrie 1940 de Germania, Italia şi Japonia, ca
instrument de edificare a „noii ordini” în Europa şi în „marele
spaţiu răsăritean Asiatic”.
Odată stabilită tabăra din care făcea parte, România lui
Antonescu era într-o stare de aşteptare care implica conflictul cu
sovieticii. Dar această stare rămânea la stadiul de deziderat, atâta
timp cât pactul Ribbentrop-Molotov era în vigoare.
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Cel care a vorbit, pentru prima dată, lui Antonescu despre
apropriata campanie din Est a fost mareşalul N. Göring. Acesta i-a
cerut lui Antonescu, la 5 martie 1941, 20 de divizii pentru
participarea la acţiunea antisovietică. Aşa se explică de ce
Antonescu nu s-a arătat surprins când Hitler, la întrevederea din 12
iunie 1941, de la München, l-a informat, fără a-i preciza data, că a
optat pentru soluţia militară în raporturile cu U.R.S.S.
Zarurile erau aruncate dar, România intra în cel de-al Doilea
Război Mondial nepregătită.
Data de 22 iunie marchează intrarea României în cel de-al
Doilea Război Mondial, ca aliată a Germaniei şi împotriva
U.R.S.S.. Marea ofensivă a armatei române avea să înceapă abia la
2 iulie. Luptele locale din perioada 22 iunie -1iulie au fost semnele
care au precedat marile dificultăţi cu care avea să se confrunte
armata română pe frontal de est. Generalul Ion Gheorghe, pe
atunci ataşat militar la Berlin, scria în memoriile sale:„Eforturile
române de a constitui
capete de pod pe malul
răsăritean al Prutului au
întâmpinat o rezistenţă
nebănuit de îndârjită.
Obiectivele nu au putut
fi atinse decât cu pierderi
foarte grele. Rezistenţa
activă a ruşilor se
concretiza
în
contraatacuri neîncetate.
Numai cu mari jertfe au
putut trupele române să
menţină
poziţiile
cucerite. Superioritatea
sovieticilor în privinţa
materialului de război
modern
era
considerabilă.
Acţiunile militare
pentru
eliberarea
nordului Bucovinei şi a
Basarabiei au durat până
la 25 iulie şi au cerut
eforturi
deosebite
trupelor române. Dacă în
nordul Bucovinei, Cernăuţii au fost eliberaţi încă la 5 iulie, în
Basarabia s-au dat lupte grele, între care cele de la dealul Ţiganca
au cerut multe sacrificii umane. Prin acţiunile Armatei 11 germane
şi Armate 3 române, Chişinăul a fost eliberat la 16 iulie.
Entuziasmul soldaţilor români, substitute al carenţelor de
instruire şi înzestrare, a cunoscut, în aceste lupte, cotele cel mai
înalte din timpul Războiului.
În acelaşi timp, rezistenţa Armatei Roşii a cunoscut, în
Basarabia, una din zonele de maximă intensitate, explicabilă prin
concentrarea în sectorul sudic al frontului, a unor unităţi şi
comandanţi de înaltă valoare, având misiunea de a apăra Ucraina
cu marele ei potenţial economic. Aşa se explică şi pierderile
armatei române care, până la 31 iulie, s-au ridicat până la 24396 de
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morţi, răniţi şi prizonieri.
Trecerea Nistrului, adică depăşirea vechii frontiere românosovietice şi continuarea operaţiunilor lui Antonescu a fost criticată
de liderii P.N.Ț. şi P.N.L., Iuliu Maniu şi respectiv, Dinu Brătianu.
Hotărârea lui Antonescu a fost determinate de un considerent
militar şi de un altul politic. Din punctul de vedere al desfăşurării
operaţiunilor militare, oprirea pe un aliniament - în speţă Nistrul înainte ca inamicul să fi fost înfrânt sau să manifeste intenţia de a
cere pace era o imposibilitate de ordin strategic.
Cel de-al doilea motiv al deciziei lui Antonescu de a continua
operaţiunile militare dincolo de Nistru avea un caracter politic.
Generalul, voia să refacă frontierele României Mari şi, mai ales să
obţină anularea dictatului de la Viena. El îşi imagina că
dovedindu-i lui Hitler o loialitate perfecta, îl determina pe acesta
să revină asupra deciziei data la Viena la 30 august 1940.
Deşi nepregătită pentru o încleştare de amploarea celei din
Est, armata română a făcut faţă onorabil situaţiilor dificile de pe
front. Bătălia Odessei ( 18 august-16 octombrie 1941) a confirmat
atât elanul de luptă al soldaţilor români cât şi nepregătirea armatei
pentru marea conflagraţie în care România se angajase. Preţul
pentru cucerirea Odessei a fost foarte ridicat: 98 000 de morţi,
răniţi şi dispăruţi.
În anul 1942, trupele române au participat la luptele de la sud
de Harkov şi la asediul şi cucerirea Sevastopolului. După ce prin
Directiva nr. 45 din 23 iulie 1942 Hitler a divizat forţele din
sectorul sudic al frontului în Grupul de Armate A, cu misiunea de
a ocupa Caucazul şi zona Baku, şi Grupul de Armate B, având ca
obiectiv cucerirea Stalingradului, trupele române au urmat alături
de cele germane două direcţii principale de atac.

În timp ce Armata 3 română a ajuns la Cotul Donului, iar
Armata 4 română în Stepa Calmucă, alte trupe române au înaintat
în Caucaz.
Bătălia Stalingradului – în care armata română a pierdut
158854 militari, morţi şi prizonieri – a declanşat o criză de
încredere între Înaltele Comandamente român şi german.
Anii 1943 şi 1944 au însemnat retrageri ale armatelor
germană şi română dar şi un lung şir de tatonări diplomatice care
vizau ieşirea României din război.
În sfârşit are loc actul de la 23 August 1944. Prin acţiuni
ferme ale unităţilor române, trupele germane au fost dezarmate sau
anihilate. Astfel, la 31 august armata română stabilea un important
cap de pod strategic de la nord şi nord-vest de Carpaţii
Meridionali, ceea ce a împiedicat constituirea unui front de apărare
german pe lanţul Carpaţilor.
Desprinderea de Germania, realizată prin actul de la 23 august
1944a fost urmată imediat de începutul satelitizării României, de
data aceasta în orbita Kremlinului.
Convenţia de armistiţiu, semnată în noaptea de 12/13
septembrie 1944, prevedea recunoaşterea anexiunilor sovietice de
28 iunie 1940, despăgubiri de 300 de milioane de dolari, plătibile,
în decurs de şase ani în mărfuri (petrol, cereale, materiale
lemnoase, vase maritime şi fluviale, maşini etc.) asigurarea
libertăţii de mişcare pentru trupele sovietice pe teritoriul României,
arestarea şi pedepsirea persoanelor acuzate de crime de război,
nulitatea arbitrajului de la Viena şi restituirea către România a
Transilvaniei sau celei mai mari părţi a ei, eliberarea urmând a se
face prin luptă comună a forţelor armate sovietice şi române.
Odată cu capitularea Germaniei la 9 mai 1945 în Europa
înceta cel de-al Doilea Război Mondial. Între 22 iunie 1941 şi 9
mai 1945 România participase la război pe două fronturi, cu mari
sacrificii umane şi materiale, iar la final intrase în sfera de
influenţă sovietică, cu toate consecinţele ce vor decurge de aici în
următorii ani.
Cătălin Borţun
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IATAGANUL
Iataganele reprezintă o categorie aparte în cadrul vast al armelor albe, fiind încadrate în literatura de specialitate în grupul cuţitelor de
mari dimensiuni, având lama încovoiată şi realizată din oţel din cea mai bună calitate, cu un singur tăiş dispus obligatoriu pe partea interioară
a lamei. Mânerul acestui tip de armă nu este prevăzut cu gardă, el reprezintă un element caracteristic iataganului şi se
evidenţiază datorită plăselelor cu aspect specific, terminate la partea superioară sub forma unor aripioare uşor curbate spre
tăişul lamei, cunoscute sub denumirea generică de „urechi”. Forma plăselelor este perfect concepută pentru o cât mai uşoară
mânuire a armei, „urechile” mânerului având rolul de a stopa alunecarea din mână a iataganului în timpul luptelor.
În ceea ce priveşte originea acestui tip de armă albă, literatura de specialitate apreciază că iataganul este de
provenienţă orientală, după unele surse chiar din estul Indiei, de unde s-a extins în întregul Orient.
Alte surse documentare menţionează că originea iataganului se găseşte în Asia, mai cu seamă în spaţiul unde au
locuit cândva numeroase triburi turcice. Prin intermediul turcilor otomanii cunoaşte o lungă răspândire, ajungând în
perioada expansiunii otomane până în Peninsula Balcanică unde se vor crea, în timp, numeroase centre de producţie,
celebre în epocă pentru calitatea iataganelor fabricate. Iataganele au început să se manufactureze pe la mijlocul
secolului al XVI-lea şi au continuat până în secolul al XIX-lea iar în ceea ce priveşte numele, circulă multe legende
care plasează geneza armei şi a numelui în teritoriile locuite de turci, în Asia centrală. Aici, un comandant de oşti
numit Osman Bey a cucerit o provincie din sud - vestul Turciei de azi (Denzi) unde a rămas împreună cu fierarul
său pe nume Yatagan Baba („Tata Yatagan”), punând bazele unui atelier de confecţionat arme albe.
Devenind celebru, acesta a împrumutat numele său atât localităţii cât şi a armelor produse, care s-au
diversificat cu suliţe, cuţite etc.
Numele iataganului mai poate fi interpretat ţinând cont de maniera în care este purtat de ieniceri, fixat de
brâul lat al uniformei militare, lăsat liber să atârne în jos, pe lângă şold - „yatabilen” (care atârnă). În
literatura de specialitate au existat în timp numeroase confuzii referitoare la forma şi denumirea iataganelor,
astfel încât, iataganul este deseori identificat greşit sub denumirea de hanger.
Iataganul aflat în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman este compus din lamă, mâner şi teacă şi
are o lungime totală de 73 cm, iar teaca de 60 cm.
Lama iataganului este realizată din oţel (sub denumirea de oţel de Damasc) şi este decorata prin
damaschinare cu fir de aur. Pe o latură a lamei este imprimat anul fabricării, 1285 AH (anul Hegirei) = 1868
AD (anul Creştin) iar pe cealaltă latură este imprimat probabil numele meşterului armurier sau numele
proprietarului ori texte din Coran, adresări către Alah etc. În partea superioară, cea fără tăiş, lama este traversată de un şanţ. Lama este arcuită
uşor cu un singur tăiş în partea inferioară şi are o lungime de 58 cm.
Mânerul iataganului este format din mai multe elemente: în partea inferioară este prevăzut cu un scurt manşon cilindric realizat dintrun aliaj conţinând cositor şi ornat cu un soare. Acesta este uşor teşit la partea inferioară spre lamă, care se continuă pe acesta cu un
ornament din semisfere (care probabil semnifică luna) ieşite în relief deasupra cărora sunt şase sori miniaturali. Al doilea element se
prezintă sub forma unei benzi metalice fixate longitudinal, de-a lungul muchiei mânerului, la îmbinarea plăselelor mânerului. Aceste benzi
confecţionate din zinc aurit prezintă semisferele lunare alternate cu sori, despărţite prin două mici elemente romboidale. Ultimul element
al mânerului este reprezentat din cele două plăsele din lemn (prinse prin trei nituri) care reprezintă o configuraţie caracteristică acestui tip
de armă, terminate la partea superioară cu două urechi. Forma bifurcată a mânerului de iatagan rezultă din cele două urechi aflate la
terminaţia plăselelor şi îşi dovedeşte pe deplin utilitatea în momentul mânuirii armei, având dublu rol: protejarea mâinii luptătorului, dar şi
ca piedică împotriva alunecării armei în toiul bătăliei. Toate elementele metalice ale mânerului sunt aurite. El are o lungime de 15 cm.
Acest iatagan era purtat în teacă manufacturată din lemn, îmbrăcată în catifea de culoare maron şi întărită cu garnituri metalice.
Configuraţia ei urmăreşte fidel conturul lamei. Întăritura metalică din partea de jos îi lipseşte. Întăritura metalică din partea de sus,
confecţionată din tablă zincată aurită, este ornată în partea exterioară cu elemente vegetale gravate. Partea din spate a întăriturii nu este
gravată dar este prevăzută cu un inel de metal care se prindea la brâul luptătorului, ca element de port popular folosit în special pentru
portul armelor. Întăritura este finalizată printr-un element de îmbinare ornat, de asemenea, cu elemente vegetale.
Cătălin Borţun

Detaliu mâner
Detaliu teacă

Detalii ale lamei cu figurarea anului fabricării, 1285 (anul Hegirei)
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RAFTUL CU CĂRŢI - ACTIVITATEA EDITORIALĂ
La data de 15 ianuarie 2021, chiar de „Ziua Culturii Naţionale”, a ieşit de sub tipar volumul intitulat Muzeul Judeţean Teleorman „Catalogul selectiv al Colecţiei de etnografie, lucrare realizată de Camelia Luminiţa Gheorghe, muzeograf-etnograf la Muzeul Judeţean
Teleorman şi Alexandra Negrilă, pasionată promotoare a portului tradiţional, preşedinte Asociaţia Etnotique.
Având în vedere situaţia creată de pandemie nu a putut fi făcută o lansare de carte, cu participarea publicului ce suntem convinşi că ar
fi fost numeros, fiind realizată doar o prezentare oficială a catalogului, în faţa unor reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale locale.
Evenimentul a avut loc pe data de 20 ianuarie, prezentarea propriu-zisă fiind realizată de către cele două autoare.
Catalogul se doreşte a fi primul dintr-o serie intitulată „Colecţiile Muzeului Judeţean Teleorman”, ce îşi propune să continue în anii
următori prezentarea patrimoniului deţinut de muzeu (arheologie, numismatică, istorie, artă).
Dincolo de rigoarea ştiinţifică cerută de o asemenea lucrare, catalogul etnografic abordează costumul popular teleormănean, femeiesc
sau bărbătesc, de vară sau de iarnă, de lucru sau de sărbătoare într-un mod aparte. Astfel, piesele de port sunt îmbrăcate de modele şi
înregistrate profesionist prin obiectivul aparatului fotografic de către fotograful Ileana Stoian-Rădulescu. La reuşita demersului a
contribuit pe deplin şi decorul, unul reprezentat de o gospodărie ţărănească tradiţională, cea în care s-au filmat cele două serii ale
Moromeţilor, aflată la Talpa Ogrăzile, judeţul Teleorman, cel de-al doilea de Palatul de la Mogoşoaia.
Pentru colega noastră Camelia Luminiţa Gheorghe, apariţia la începutul anului a acestui catalog la care a fost coautor, a constituit
apogeul unei frumoase cariere profesionale. Astfel, după 26 de ani petrecuţi la Muzeul Judeţean Teleorman ca muzeograf specialist în
etnografie, la începutul lunii iunie a trecut la un nou statut, acela de pensionar. Pentru colaboratoarea noastră Alexandra Negrilă, acest
catalog la care a fost coautor, a constituit prima experienţă editorială de asemenea anvergură şi, firesc dacă ţinem cont că îşi are originea în
satul Talpa Ogrăzile, un omagiu pe care l-a adus portului popular teleormănean.
„Catalogul selectiv al Colecţiei de etnografie prezintă, pe parcursul a 14 capitole, elemente ale culturii tradiţionale teleormănene:
costumul popular femeiesc şi bărbătesc, de sărbătoare şi de lucru, precum şi alte categorii ale pieselor textile de interior, obiecte din
ceramică, lemn şi metal. Lucrarea este prefaţată de către dr. Doina Iştfănoni, cercetător etnolog, istoric şi teoretician de artă.
Pavel Mirea

„Chipul ţăranului teleormănean este brăzdat ca şi ţarina pe care calcă de adânci suferinţe: războaie, secete, răscoale. În comuniune
cu comunităţile etnice care s-au stabilit la nord de Dunăre şi păstrând strânse legături cu vecinii, ţăranii au reuşit să menţină o notă
distinctă în ceea ce priveşte portul zonei lor. Elementele identitare sunt uşor de remarcat după un studiu amănunţit. Avem speranţa că
acest catalog va umple golurile existente, va aduce într-un nou stadiu cercetarea zonei etnografice Teleorman şi va reuşi să creeze o
imagine cât mai clară a locuitorilor de pe aceste meleaguri greu încercate de numeroasele evenimente istorice.”
Camelia-Luminiţa Gheorghe, Muzeul Judeţean Teleorman
Alexandra Negrilă, Asociaţia Etnotique

* * *
„Creaţia ţărănească din fiecare subzonă a judeţului (Teleorman, Vlaşca şi Romanaţi) s-a afirmat prin categorii de piese cu o
puternică amprentă locală, contribuind semnificativ la dezvoltarea patrimoniului etnografic românesc. Excepţionala varietate a soluţiilor
plastico-decorative, rafinatele armonii cromatice şi originalitatea interpretării diverselor categorii de motive au generat o expresie
estetică inconfundabilă pentru fiecare tip de piesă.
Astăzi ne bucurăm că asemenea comori de patrimoniu şi-au găsit locul într-un valoros catalog dedicat Colecţiei de etnografie a
Muzeului Judeţean Teleorman, oferind oamenilor posibilitatea de a-şi cunoaşte valorile autentice din zonele natale.
De asemenea, sperăm ca acest catalog să devină un ghid util şi persoanelor interesate de costumul tradiţional, care astăzi, reunite în
diverse forme de asociere fizică – stupuri, şezători – sau on-line, încearcă să redeştepte interesul contemporanilor pentru veşmântul cu
valoare identitar-culturală, confecţionând cămaşa românească ca emblemă a apartenenţei la o anumită comunitate umană.”
Dr. Doina Işfănoni
cercetător etnolog, istoric şi teoretician de artă
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AGENDA CULTURALĂ IULIE - DECEMBRIE 2021
Din păcate şi pentru a doua jumătate a anului 2021 Agenda Culturală rămâne stabilită doar în linii generale, vizând doar câteva
proiecte expoziţionale şi evenimente cu desfăşurare în aer liber, evoluţia imprevizibilă a pandemiei împiedicându-ne să planificăm
evenimente cu publicul de felul, prezentărilor, dezbaterilor, simpozioanelor şi meselor rotunde.
EXPOZIŢII TEMPORARE
- Ciclul expoziţional Exponatul Lunii (iulie - decembrie 2021);
- „Colecţii şi Colecţionari”, ediţia a X-a, în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului” (1 - 31 octombrie);
- „Aspecte rurale teleormănene. Realităţile sec. XX”, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale
(12 noiembrie 2021 - 25 februarie 2022);
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG
- „Şcoala de vară”, ediţia a VII-a, va cuprinde patru ateliere: „Povestea podoabelor de mână”, „Cu mâinile în lut”, „Vază de flori
în stil Art Deco”, „Arta decorării ceramicii” (27 iulie - 19 august);
- „Târgul Colecţionarilor”, ediţia a VIII-a, în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului” (16 octombrie);
- Evenimente de tipul „Ziua Porţilor Deschise”, cu ocazia următoarelor evenimente:
- „Zilele Municipiului Alexandria” (28, 29 august);
- „Zilele Europene ale Patrimoniului (21 septembrie);
- „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” (1 octombrie);
- „Ziua Naţională a României” (1 decembrie).
MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN – RESURSE „ON LINE”

https://www.muzeulteleorman.ro/

https://arhivafotomjt.blogspot.com/

https://www.facebook.com/muzjudteleorman/

https://www.youtube.com/channel/UCDnzs5Hz3Oat6kmcQxgDB3A
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