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1  MAI  1952 – 1  MAI  2022 

MUZEUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN  LA  A  LXX - A  ANIVERSARE 
 
 

În urmă cu 70 de ani, în baza unei hotărâri din 1952 a 
guvernului de la acea vreme (Consiliul de Miniştrii) şi la 
Alexandria, asemenea altor oraşe din ţară, era înfiinţat „Muzeul 
Raional”. Încercări existaseră cu aproape două decenii în urmă, 
atunci când, la aniversarea Centenarului oraşului, fusese 
amenajată, într-o cameră a Primăriei, o expoziţie în care se găseau 
documentele găsite în diferite arhive, cât şi unele materiale ce 
dovedeau existenţa şi cultura populaţiei de pe aceste meleaguri. 
Nicolae Iorga spunea, în urma vizitei făcute la 
Alexandria, primarului de atunci, Alexandru 
Colfescu, în legătură cu documentele legate de 
istoria oraşului care se păstrau la Primărie, 
următoarele: „Domnule Primar, păstrează 
aceste documente în casa de fier şi cheia să o 
ţii la dumneata. Nu da aceste documente nici 
Academiei, nici Arhivelor, sunt de aşa mare 
valoare încât s-ar putea să dispară”. 

Începuturile muzeului din Alexandria au 
fost timide… Spaţiul alocat şi personalul angajat au fost, pentru mai 
bine de patru decenii, insuficiente. Imixtiunile partidului comunist, 
folosirea personalului de specialitate, atâta cât exista, pentru 
propagandă în cadrul festivalului numit „Cântarea României”, 
perioada autofinanţării şi a reducerii de personal, au fost elemente 
cumulate care au avut ca rezultat stagnarea unei 
instituţii ce ar fi trebuit, în mod normal, să 
evolueze. Abia după jumătatea anilor ’90 ai 
secolului trecut, muzeul din Alexandria, ce 
devenise încă din 1980 de rang judeţean, începe 
să se dezvolte cu adevărat, în contextul 
dobândirii unui sediu adecvat şi a formării unei 
structuri de personal de specialitate funcţională. 

Cu toate acestea, Muzeul Judeţean 
Teleorman a căutat, întotdeauna, să-şi îndeplinească menirea de 
păstrător al valorilor arheologice, istorice şi etnografice locale. 
Muzeul Judeţean Teleorman a urmărit să-şi păstreze, prin activităţile 
culturale desfăşurate, prin prestigiul său 
profesional şi al angajaţilor săi rolul de reper în 
mediul cultural teleormănean şi naţional. 

Pentru că orice aniversare este şi un prilej 
de bilanţ, trebuie subliniat faptul că ultimii 
aproape 25 de ani, de când muzeul se află în 
sediul actual de pe strada 1848, au reprezentat 
o perioadă de dezvoltare a activităţilor 
muzeale, în primul rând printr-o serie de 
activităţi expoziţionale, mai ales în ceea ce 
priveşte organizarea expoziţiilor permanente, 
prin iniţierea unor programe şi proiecte culturale, menite să 
îmbogăţească patrimoniul cultural deţinut dar şi să educe publicul 
în spiritul respectului şi al aprecierii valorilor culturale 
teleormănene şi naţionale. 

Îmbogăţirea patrimoniului cultural, mai ales a celui 
arheologic prin desfăşurarea unor cercetări în diferite situri din 
judeţ, unele sub egida unor proiecte internaţionale, prin achiziţii - 
mai ales pentru cel etnografic, dar într-o mai mică măsură, şi    
prin  donaţii,  pe segmentul istorie, memoriale, artă şi etnografie, a  

 

constituit o preocupare constantă a activităţii muzeului. 
Nu în ultimul rând, continuarea unor lucrări de investiţii şi 

reparaţii au contribuit în mod semnificativ la îmbunătăţirea 
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor curente, de expunere şi 
conservare a patrimoniului.  

Intervalul amintit a fost marcat, în anul 2018, de o serie de 
evenimente desfăşurate cu ocazia aniversării a 100 de ani de la 
Marea Unire din 1918, ce au cuprins un palier variat de 

manifestări: simpozioane, editare de carte, 
prezentări de carte, expoziţii temporare, toate 
derulate în cadrul Programului „Centenar”. 

O mare provocare, de dată recentă, a 
constituit-o problema cu care s-a confruntat şi 
încă se mai confruntă întregul mapamond - 
pandemia cauzată de noul coronavirus. Pentru 
prima dată în istoria muzeului vizitele au fost 
suspendate mai bine de două luni şi jumătate, 
fiind reluate în condiţii foarte stricte după      

1 iunie 2020 iar evenimentele cu publicul de felul vernisajelor, 
prezentărilor, dezbaterilor, simpozioanelor şi meselor rotunde au 
fost interzise. Întreaga activitate a instituţiei cu publicul a trebuit să 
fie regândită, existând perioade când s-a desfăşurat exclusiv în 
mediul virtual. Postările de pe pagina de facebook a instituţiei au 

vizat aspecte legate de patrimoniul deţinut de 
muzeu, prezentarea colecţiilor, prezentarea 
unor evenimente istorice, pagini de istorie 
locală, imagini vechi, comentate, din arhiva 
fotografică a muzeului, documente, aspecte 
„nevăzute” şi necunoscute de către publicul 
larg ale activităţii muzeale (cercetarea 
arheologică şi istorică, cercetarea 
patrimoniului, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului), în ultimă instanţă promovarea judeţului Teleorman. 
Prin asocierea locuri – oameni – evenimente şi apelul la memoria 
trecutului, am căutat să creăm emoţii, să stârnim nostalgii şi 

curiozităţi, să prezentăm locuri şi fapte 
cunoscute sau mai puţin cunoscute. 

Astăzi, ceea ce Muzeul Judeţean 
Teleorman a devenit la cei 70 de ani ai 
existenţei sale poate fi rezumat la o serie de 
cuvinte cheie, care dincolo de o simplă 
înşiruire, pe departe de a fie exhaustivă, 
reprezintă esenţa activităţii şi a raţiunii de a 
exista: Teleorman, Alexandria, comunitate, 
vizitatori, vizite, expoziţii permanente, 
expoziţii temporare, evenimente, prezentări, 

simpozioane, conferinţe, colocvii, mese rotunde, „Exponatul 
Lunii”, „Noaptea  Muzeelor”, „Şcoala de Vară”,  „Muzeul… te 
vizitează”, „Muzeul Altfel”, „Ziua Porţilor Deschise” „Zilele 
Patrimoniului”, „Zilele Muzeului”, „Zilele Europene ale 
Arheologiei”, patrimoniu cultural, tezaur, arheologie, istorie, 
etnografie, numismatică, memorialistică, artă, proiecte, cercetare, 
şantiere arheologice, restaurare, conservare, publicaţii, ateliere, 
experimente, concursuri etc. 

Pavel Mirea 
 

EVENIMENT 

pag. 2 

1952-1968 

1968-1977 

1977-1997 



 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

EVENIMENT 

pag. 3

din 1997… 



 

 

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

 

 
 
 
 

După doi ani de pandemie - care a diminuat substanţial derularea manifestărilor şi evenimentelor culturale aflate pe agenda de lucru  
a muzeului şi a redus considerabil accesul vizitatorilor în spaţiul muzeal - anul 2022 a debutat în forţă. Nu mai puţin de 47 de evenimente 
culturale (expoziţii, manifestări, ateliere de pedagogie muzeală etc.), derulate în prima jumătate a acestui an, au atras la muzeu peste 1500 
de vizitatori. Acestora li se adaugă prietenii virtuali care au „vizitat” şi „apreciat” pagina de Facebook a instituţiei noastre. 
 

*  *  * 
 

Aşa cum am obişnuit publicul, anul 2022 a debutat la muzeu 
cu Retrospectiva 2021 a Exponatului Lunii. Ciclul Exponatul 
Lunii, ajuns la cel de-al paisprezecelea an, a continuat din luna 
februarie 2022 aducând în faţa publicului noi obiecte din 
domeniile arheologie, istorie şi artă aflate în patrimoniul 
instituţiei. Astfel, în perioada februarie-iunie, au fost expuse în 
spaţiul special amenajat în Holul de Onoare al instituţiei 
următoarele obiecte: Permis de conducere, Icoana pe lemn Buna 
Vestire, Podoabele de aur de la Deparaţi, Vasul zoomorf de la 
Alexandria „Gorgan”, Sculptură: Victor, Gheorghe Vartic. 

 

         
 

         
 

Tot în plan expoziţional, în primele şase luni ale acestui an, 
sălile muzeului au găzduit şi 11 expoziţii şi miniexpoziţii temporare: 

- Eminescu…, cu exponate aparţinând 
colecţionarilor P.S. Galaction Stângă, 
Gheorghe Chircu, Ion Crantea, Vasile Neacşu, 
Teodor Nicolae Săceanu, Simona Tironeac,  
14 ianuarie-19 februarie (amănunte în pag. 6);  

- Mărţişoare pentru Mame, cu exponate 
realizate de către şcolari 
şi preşcolari de la 
Şcoala „Ştefan cel 
Mare” Alexandria, Şcoala „Mihai Viteazul” 
Alexandria, Grădiniţa P.N. Orbeasca de Jos 
şi Grădiniţa Furculeşti,   
25 februarie-12 martie 
(amănunte în pag. 6); 

- Biserica – 
corabia mântuirii, 

expoziţie realizată în colaborare cu Secţia 
Alexandria a Societăţii Numismatice 
Române, 18 martie-20 aprilie (amănunte în 
pag. 6);  

- Uniţi pentru Ucraina! Stop război! Vrem pace pe pământ!,    
cu   desene   realizate  de   elevii  Şcolii  Gimnaziale  „Mihai  Viteazul” 

Alexandria şi Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” 
Alexandria, profesor coordonator Cristina Mihaela 
Purcărea, 23 martie-8 mai (amănunte în pag. 8); 
- Oul de Paşte, cu exponate realizate de elevii 

Şcolii Gimnaziale 
„Ştefan cel Mare” 
Alexandria, profesor 
coordonator Cristina 
Mihaela Purcărea, 8-30 aprilie (amănunte 
în pag. 8);  

- „1 Mai 1952-1 Mai 2022” – 
Muzeul Judeţean Teleorman la a LXX-a 
aniversare, expoziţie foto-documentară 
realizată de Muzeul Judeţean Teleorman 
la Centrul Multifuncţional pentru Tineri, 
Alexandria, 1-8 mai şi la sediul propriu, 

10-27 mai; 
- Societăţi de asigurare şi bănci 

româneşti în obiecte promoţionale, expoziţie 
realizată cu exponate aparţinând 
colecţionarului Alexandru Ivan din Bucureşti, 
13 mai-7 august (amănunte în pag. 7); 

- Copiii au drepturi, cu desene realizate de 
elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” 
Alexandria, profesor coordonator Cristina 
Mihaela Purcărea, 1-15 iunie (amănunte în pag. 8);  

- Ia de Teleorman – veşmânt tradiţional ieri şi azi, expoziţie 
realizată în colaborare cu Şezătoare Alexandria, 
18 iunie-17 iulie (amănunte în pag. 7);  

- Obiecte de podoabă şi port din epoca 
medievală târzie şi modernă, 18 iunie-31 iulie;  

- Costumul popular românesc prin ochii 
copiilor , cu desene realizate de elevii Şcolii 
Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Alexandria, 
profesor coordonator Cristina Mihaela 
Purcărea, 24 iunie-8 iulie (amănunte în pag. 8). 

În cadrul Programelor Educaţionale Muzeul-sursă de cultură şi 
educaţie şi Muzeul… te vizitează au fost desfăşurate cinci activităţi:  

- Ziua Unirii, 24 ianuarie; 
- 9 Martie - Ziua Mucenicilor, 9 martie; 
- Răscoala din 1907 în România, 23 martie; 
- Datini şi tradiţii de Paşti, 11, 14 aprilie; 
- Ziua Eroilor , 2 iunie. 
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Celor cinci manifestări derulate în cadrul celor două 

programe educaţionale li se adaugă alte cinci simpozioane ce au 
marcat, ca de fiecare dată, atât evenimente istorice cât şi 
personalitatea unor oameni care au făcut istorie în părţile locului: 

- Refugiaţi polonezi în judeţul Teleorman la sfârşitul anului 
1939 şi începutul anului 1940, 24 martie; 

- 145 de ani de la Proclamarea Independenţei României,     
9 mai; 

- Colectivizarea între propagandă şi delirul realităţii,         
18 mai; 

 

       
 
- 155 de ani de la introducerea sistemului monetar naţional 

(1867-2022), 31 mai; 
- Cadrilaterul în perioada interbelică, 3 iunie. 
O interesantă activitate s-a desfăşurat pe data de 19 mai a.c., 

atunci când Muzeul Judeţean Teleorman a primit vizita unui grup 
al membrilor Clubului Numismatic ,,Mihai Eminescu”, din cadrul 
Cercului Militar Naţional din Bucureşti, aflat într-o excursie 
documentară la Alexandria şi în judeţul Teleorman. După vizitarea 
expoziţiilor permanente şi temporare ale muzeului a fost 
organizată o sesiune de comunicări pe teme de numismatică şi  
prezentare de carte. 

În perioada ianuarie-iunie, instituţia noastră a organizat şi 
şapte manifestări de tipul Ziua Porţilor Deschise – pe data de     
15 ianuarie - cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, pe 24 ianuarie,  
de Ziua Unirii Principatelor Române, 24 februarie, Ziua            
de Daragobete, 18 mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei  Internaţionale  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 

a Muzeelor, 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, pe      
17-19 iunie, de Zilele Europene ale Arheologiei (amănunte în pag. 
10) 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. 

 

       
 
Activitatea de cercetare a specialiştilor instituţiei a fost 

reflectată şi în prima jumătate a anului 2022 prin intermediul rubricii 
„Pastila de istorie”, iniţiată pe pagina de Facebook a muzeului şi 
prin materialele video postate pe contul de YouTube. În perioada 
ianuarie-iulie, în cadrul rubricii „Pastila de istorie” au fost publicate 
67 articole documentare care au abordat teme de istorie şi 
arheologie, toate însoţite de fotografii tematice, iar pe canalul 
YouTube au fost postate 14 filme cu tematică de istorie locală. 

Evenimentul cel mai aşteptat al anului a fost, desigur, 
Noaptea Muzeelor. Cei 326 de vizitatori care ne-au trecut pragul 
în acea noapte au ales să petreacă 7 DECENII ÎN 7 ORE, adică se 
bucure alături de noi de aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea 
Muzeului Judeţean Teleorman (amănunte în pag. 9). 

Corina Iordan 
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EMINESCU… 
 

Muzeul Judeţean Teleorman, a marcat şi în 2022 Ziua Culturii Naţionale, organizând o 
expoziţie temporară cu titlul Eminescu..., prin care s-a adus un omagiu poetului naţional. 

Expoziţia a cuprins lucrări de grafică, sculptură, cartofilie, numismatică, medalistică, cărţi în 
miniatură, calendare, ziare şi reviste dedicate poetului Mihai Eminescu şi a fost realizată cu 
sprijinul colecţionarilor: P.S. Galaction Stângă, Gheorghe Chircu, Ion Crantea, Vasile Neacşu, 
Teodor Nicolae Săceanu, Simona Tironeac. 

Exponatele prezentate au fost următoarele: Eminescu în grafica lui Mihai Cătrună, busturi 
Mihai Eminescu, Eminescu – reprezentări pe bancnote emise de Banca Naţională a României, 
medalii Mihai Eminescu, Cartofilie – monumente Mihai Eminescu, calendare cu Mihai Eminescu, 
Mihai Eminescu în presa vremii, versuri şi scrisori Mihai Eminescu ilustrate de Teodor 
Șerbănescu, Mihai Eminescu în cărţi poştale ilustrate de Salmen, Mihai Eminescu – cărţi 
miniaturale.  

Deschisă publicului tot în condiţii de restricţii sanitare impuse de pandemia de Covid, 
expoziţia a rămas deschisă până la data de 19 februarie 2022. 
 
 

 
 
 

MĂRŢIŞOARE  PENTRU  MAME 
 
Venirea primăverii şi Ziua de 8 Martie a fost marcată şi în acest an prin expoziţia denumită 

generic „Mărţişoare pentru Mame”.  Aceasta a reunit desene, felicitări şi mărţişoare realizate de 
către şcolari şi preşcolari de la unităţi de învăţământ din judeţ. 

Expoziţia a fost deschisă vineri, 25 februarie 2022, ora 11.00, în sala Auditorium a 
muzeului, fără prezenţa publicului – măsură impusă de normele sanitare Covid de la acea vreme. 

În acest an ne-au fost alături în realizarea expoziţiei copiii, elevii, învăţătorii şi profesorii de 
la Şcoala “Ştefan cel Mare” Alexandria, Şcoala “Mihai Viteazul” Alexandria, Grădiniţa P.N. 
Orbeasca de Jos şi Grădiniţa Furculeşti. 

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

Expoziţia a rămas deschisă până pe data de 12 martie a.c. şi s-a bucurat de numeroşi 
vizitatori mai ales în mediul virtual. 
 
 
 

 

BISERICA – CORABIA MÂNTUIRII 
 

Muzeul Judeţean Teleorman a deschis vineri, 18 martie 2022, ora 11.00, în Sala Auditorium, 
expoziţia temporară Biserica – corabia mântuirii, organizată în colaborare cu Secţia Alexandria 
a Societăţii Numismatice Române. 

Expoziţia a cuprins 93 de machete de bisericuţe şi cruci din diferite materiale lemnoase - 
scobitori, beţe de bambus etc., realizate de către Pavel Geţia din Timişoara şi a impresionat prin 
varietate, detalii şi acurateţea cu care acestea au fost redate. 

Născut într-o familie de preoţi în urmă cu 77 de ani, Pavel Geţia şi-a descoperit pasiunea de 
a realiza machete de biserici la New York (unde a emigrat şi locuit 15 ani). Această activitate a 
continuat-o şi după repatrierea sa în România, în paralel cu activitatea numismatică dar şi cu 
pictura de icoane pentru casă, copii, nepoţi şi familie. 

Expoziţia Biserica – corabia mântuirii” a rămas deschisă până pe data de 20 aprilie a.c. 
 

Corina Iordan 
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SOCIETĂŢI  DE  ASIGURARE  ŞI  BĂNCI  ROMÂNEŞTI  ÎN  OBIECTE  PROMOŢIONALE 
 

În ziua de vineri, 13 mai 2022, ora 11.00, Muzeul Judeţean Teleorman a deschis o nouă  
expoziţie temporară cu o titlu incitant: Societăţi de asigurare şi bănci româneşti în obiecte 
promoţionale. Expoziţia a avut la bază colecţia lui Alexandru Ivan, colecţionar din Bucureşti, şi a 
prezentat o serie de obiecte încadrate la categoria produselor promoţionale, realizate pentru diferite 
societăţi de asigurare sau bancare din România interbelică. 

Acestea au fost constituite cu precădere din puşculiţe, variate ca formă, realizate de diferiţi 
producători, printre cei mai cunoscuţi fiind Fichet. Unele dintre puşculiţe, ale unor societăţi bancare, 
conţin mesaje care îndeamnă la economisire: „Banul economisit din vreme creşte ca pomul sădit la 
timp”, „Banul de economie e ca grâul pus în glie, dintr-un bob răsar o mie”, „Economia este izvorul 
bogăţiei”, „Economiseşte pentru viitorul tău”. 

Alături de puşculiţe au fost expuse cărţi poştale ilustrate - una dintre ele având şi rol de poliţă 
de asigurare -, plicuri-mapă de însoţire a poliţelor, plăcuţe de asigurat, calendare ş.a. 

Expoziţia este completată de o serie de poliţe de asigurare, cea mai veche fiind din anul 1876, a 
unei societăţi din Trieste, Italia, concesionată de Guvernul Principatelor Unite Române. Alte poliţe, 
eşalonate cronologic pe perioada anilor 1911-1943, sunt ale unor societăţi româneşti printre care: 
„Dacia Română”, „Naţionala”, „Generala”, „Steaua României” etc. O ultimă poliţă de asigurare, 
emisă în 1950, aparţine „Sovrom Asigurare”, una dintre aşa-zisele societăţile mixte româno-
sovietice înfiinţate după 1945, în fapt o formă durabilă şi rentabilă de exploatare de către URSS a 
economiei româneşti. 

Expoziţia „Societăţi de asigurare şi bănci româneşti în obiecte promoţionale” va mai rămâne la dispoziţia publicului vizitator până la 
data de 7 august 2022. 
 
 

IA  DE  TELEORMAN – VEŞMÂNT  TRADIŢIONAL  IERI  ŞI  AZI 
 

Muzeul Judeţean Teleorman, a deschis, în colaborare cu Şezătoare Alexandria, sâmbătă,       
18 iunie 2022, ora 11.00, expoziţia Ia de Teleorman – veşmânt tradiţional ieri şi azi. Expoziţia a 
fost dedicata apropiatei Zile Universale a Iei, marcată în fiecare an la data de 24 iunie. 

Expoziţia din acest an a fost finalizarea unei provocări pe care membrele Şezătorii Alexandria 
şi-au făcut-o ele însele în urmă cu doi ani. Atunci, de Ziua Universală a Iei 2020, a avut loc o 
întâlnire „de lucru”, în care fiecare membră participantă a prezentat un eşantion dintr-un motiv 
teleormănean cusut de ea însăşi. Provocarea a constat în alegerea unei cămăşi din patrimoniul 
muzeului care să fie reprodusă întocmai. Prin urmare, în acest an, expoziţia a cuprins un segment 
important în care au fost expuse o serie de asemenea cămăşi, ce au avut ca modele şi cămăşi vechi de 
la muzeu. Etalarea cămăşilor a fost făcută „faţă în faţă”, noul alături de vechi, replica alături de 
original, în acest fel vizitatorul a putând vedea dificultatea realizării unor motive decorative ce 
respectă întocmai linia tradiţională. Expoziţia a fost completată de o serie de costume femeieşti vechi 
de Teleorman ce aparţin doamnei Lidia Vişan, membră a Şezătoare Alexandria. 

Printre oaspeţii prezenţi la deschiderea expoziţiei s-au aflat şi membre ale Asociaţiei Domniţe 
cu Altiţe din Bucureşti. 

Expoziţia Ia de Teleorman – veşmânt tradiţional ieri şi azi a rămas deschisă până la data de   
24 iulie 2022. 

Pavel Mirea 
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Spaţiul generos oferit de Holul de Onoare al muzeului a fost şi în acest an locul de derulare a proiectului „Miniexpoziţii la muzeu”. 
Iniţiat în 2021, proiectul a reuşit şi în prima jumătate a acestui an să valorifice munca şi talentul elevilor teleormăneni şi ale cadrelor 
didactice coordonatoare. Patru miniexpoziţii de desene, cu diverse tematici dictate de evenimente, date calendaristice, sărbători, au 
încântat vizitatorii care ne-au trecut pragul în această perioadă. 
 

*  *  * 
 

Uniţi pentru Ucraina! Stop război! Vrem pace pe 
pământ! – a fost prima expoziţie din acest an din cadrul 
proiectului nostru. Deschisă în perioada 23 martie – 5 mai, 
miniexpoziţia de desene a constituit un adevărat manifest pentru 
pace lansat de elevi de la Şcolile „Ştefan cel Mare” şi „Mihai 
Viteazul” din Alexandria, coordonaţi de profesoara Cristina 
Mihaela Purcărea. Mesajele de solidaritate cu poporul ucrainean, 
îndemnul la o viaţă fără război, fără pierderi de vieţi omeneşti, 
fără pagube şi fără destrămarea unei naţii şi a familiilor, toate au 
fost exprimate prin intermediul culorilor de către micii 
alexăndreni şi apreciate de către sute de vizitatori reali şi 
virtuali.  

Deschiderea expoziţiei în data de 23 martie a fost una 
aparte, la acest eveniment luând parte, alături de elevii din 
Alexandria care au realizat desenele, şi refugiaţi din Ucraina - 
mame şi copii - cazaţi în Alexandria. Oaspeţii ucraineni au fost 
emoţionaţi de mesajele de susţinere transmise de copiii români 
precum şi de darurile pe care aceştia le-au oferit micuţilor 
refugiaţi. 

*  *  * 
A doua miniexpoziţie a avut drept scop valorificarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte. Deschisă în ziua de 8 aprilie 
sub genericul Oul de Paşte, expoziţia a cuprins desene realizate 
de elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Alexandria sub 
coordonarea profesoarei Cristina Mihaela Purcărea. Cu talent şi 
multă imaginaţie, copiii au reuşit să surprindă în lucrările lor 

esenţa acestui simbol pascal. Expoziţia a fost deschisă până la 
data de 30 aprilie. 

*  *  * 
Cea de-a treia miniexpoziţie a marcat Ziua Internaţională a 

Copilului. În acest an, elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel 
Mare” Alexandria, alături de doamna profesoară Cristina 
Mihaela Purcărea, au ales să ilustreze prin desen şi culoare cele 
42 de drepturi ale copilului, aşa cum se regăsesc în Convenţia 
privind Drepturile Copilului. Expoziţia de desene intitulată 
Copiii au drepturi  a „vorbit” despre: dreptul la viată, dreptul la 
educaţie, dreptul la familie, dreptul la sănătate, dreptul la religie, 
dreptul la recreere, dreptul la cetăţenie etc. Lucrările copiilor au 
fost expuse şi au putut fi admirate în perioada 1-15 iunie. 

 

*  *  * 
Costumul popular românesc prin ochii copiilor a fost cea 

de-a patra miniexpoziţie organizată în cadrul proiectului. De 
data aceasta, elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” 
Alexandria, îndrumaţi de profesoara Cristina Mihaela Purcărea, 
au marcat Ziua Universală a Iei sărbătorită la 24 iunie, odată cu 
sărbătoarea de Sânziene. Desenele copiilor au surprins şi au 
redat portul popular românesc cu elementele caracteristice 
diferitelor zone ale ţării. Expoziţia a rămas deschisă până pe data 
de 8 iulie a.c. şi s-a bucurat de numeroşi admiratori. 

 

Corina Iordan 
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NOAPTEA  MUZEELOR  2022 
 

7 DECENII ÎN 7 ORE - sub acest generic, Muzeul Judeţean Teleorman a marcat sâmbătă, 14 mai 2022, a XVIII-a ediţie a Nopţii 
Muzeelor. Între orele 17.00-24.00, instituţia noastră a propus vizitatorilor să petreacă o seară specială şi să se bucure alături de noi de 
aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului Judeţean Teleorman. 

Cei care ne-au trecut pragul au putut vizita expoziţiile permanente -„Înapoi în timp”- 
Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman; Aspecte etnografice teleormănene - şi 
temporare - „1 mai 1952-1 mai 2022” – Muzeul Judeţean Teleorman la a LXX-a aniversare, 
Societăţi de asigurare şi bănci româneşti în obiecte promoţionale - colecţia Alexandru Ivan, 
Bucureşti, Exponatul lunii mai - Vasul zoomorf de la Alexandria „Gorgan”. 

Şi la ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor am reuşit să venim în faţa publicului cu surprize şi 
momente artistice inedite. Astfel, între orele 20.00-21.30, în spaţiul expoziţiei 
permanente de etnografie am organizat o prezentare de costume populare 
tradiţionale din Teleorman precum şi momentele folclorice tradiţionale susţinute 

de membrii Ansamblului de Cântece şi Dansuri „Burnasul” al Centrului Judeţean 
de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman. Expoziţia 
permanentă de arheologie a pus la dispoziţia vizitatorilor un colţ inedit, o 
reconstituire a unei locuinţe eneolitice gumelniţene cu două încăperi, dintre care una 
interactivă, permiţând celor care intră în ea o experienţă deosebită. 

Întrucât în ziua de 14 mai s-au împlinit şi 581 de ani de la prima atestare a 
judeţului Teleorman (14 mai 1441), momentul aniversar a fost marcat în cadrul 
ediţiei din acest an a Nopţii Muzeelor printr-o expoziţie fotografica intitulată 
Teleormanul necunoscut şi prin proiecţia filmului documentar Judeţul Teleorman, realizat în 1994 de R. A. Studioul 
Cinematografic „Sahia Film”. 

În cele 7 DECENII ÎN 7 ORE ne-au fost alături, urându-ne „La mulţi ani!”, 326 de vizitatori de toate vârstele din 
Alexandria dar şi din alte localităţi. 

Corina Iordan 
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ZILELE  EUROPENE  ALE  ARHEOLOGIEI 
 

Anul acesta în România, între 17-19 iunie, s-a sărbătorit a treia ediţie a Zilelor Europene 
ale Arheologiei – ZEA 2022, ţara noastră fiind unul dintre cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei care au participat la eveniment. Şi Muzeul Judeţean Teleorman, s-a raliat 
acestui eveniment, participând pentru a doua oară la manifestare. Programul celor trei zile a fost 
următorul: 

- Vineri, 17 iunie, orele 11.00-14.00, Ziua Porţilor Deschise pe şantierul de cercetare 
arheologică preventivă de la Mănăstirea „Sf. Ioan Valahul” – com. Ciuperceni, jud. Teleorman. 
Profitând de faptul că la Ciuperceni se desfăşura încă de la sfârşitul lunii mai o cercetare 
arheologică preventivă a fost organizat un astfel de eveniment, fiind ocazia ideală pentru cei 
care au dorit – simpli cetăţeni sau reprezentanţi mass-media, să afle ceea ce se întâmplă pe un 
asemenea şantier arheologic. Pe lângă o vizită la faţa locului şi explicaţiile de rigoare oferite de 
membrii colectivului de cercetare, cei prezenţi au putut afla date istorice despre satul 
Ciuperceni şi mutarea lui datorită inundaţiilor Dunării, despre biserica satului şi abandonarea ei, 
despre descoperirile arheologice din comuna ce cuprinde şi acest sat şi satul Poiana (fost 
Flămânda), dar şi despre viitorul proiect ce vizează restaurarea bisericii şi construirea unei serii 
de edificii aferente Mănăstiri Sf. Ioan Valahul. 

- Sâmbătă, 18 iunie, începând cu orele 10.00, a putut fi vizitată la sediu Muzeului Judeţean 
Teleorman, miniexpoziţia Obiecte de podoabă şi port din epoca medievală târzie şi modernă. 
Aşa cum sugerează şi titlul, au fost prezentate, în două vitrine, o serie de obiecte ce aparţin 
celor două categorii, de port şi de podoabă: inele, cercei, brăţări de sticlă, mărgele de sticlă şi 
coral, cruciuliţe, pandantive, ace de văl, catarame, piese de centură, pieptăn. Obiectele, 

provenite majoritatea din contexte funerare, au fost descoperite în perioada 1995-2022 pe şantierele arheologice de la Mănăstirea 
„Plăviceni - Aluniş”, Mănăstirea „Ţigănia - Drăgăneşti” (sat Coşoteni, com. Vedea), Bisericile „Sf. Nicolae” şi „Serdăreasa” din Roşiorii 
de Vede, Buzescu (pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Alexandria), altele fiind descoperiri întâmplătoare făcute la Alexandria, 
Brânceni, Guruieni şi Orbeasca de Sus. Exponatele au fost completate cu o serie de fotografii in situ sau macrofotografii ale unor obiecte. 

- Duminică, 19 iunie, pe parcursul programului de vizitare, între orele 9.00-17.00, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman, în cadrul 
expoziţiei permanente de arheologie, în Sala Eneoliticul, sub genericul Casa gumelniţeană vă aşteaptă!, doritori au putut vedea 
reconstituirea ipotetică a unei locuinţe tipice eneoliticului, respectiv culturii Gumelniţa. Dincolo de vizionarea unor artefacte eneolitice, 
multe dintre ele aparţinând patrimoniului cultural naţional, prin accesul într-una dintre cele două încăperi ale locuinţei, special concepută 
în acest scop, vizitatorul a intrat în universul unei civilizaţii a cărei vechime depăşeşte şase milenii. 

Pavel Mirea 
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Muzeul Judeţean Teleorman a organizat în perioada februarie - mai 2022 o serie de ateliere de pedagogie muzeală destinate în special 
elevilor din ciclul primar şi gimnazial din mediul rural. Prin acest proiect ne-am dorit să atragem mai ales copiii din satele teleormănene, 
să-i scoatem din mediul lor şi să le acordăm o şansă de a veni în contact cu mediul muzeal, să le facilitam accesul la cunoaşterea şi 
înţelegerea valorii patrimoniului cultural şi să le oferim accesul la o formă de educaţie nonformală. 

În prima jumătate a acestui an am reuşit să organizăm, în cadrul acestui proiect, şapte ateliere cu tematici diverse: 1 Martie - 
Mărţişor, De ziua ta, Mamă!, Povestea podoabelor de mână - Brăţara, Povestea Oului de Paşte, Datini şi tradiţii de Paşte, Prinţi şi 
prinţese la muzeu şi Lingurile vesele. 

Atelierele s-au bucurat de interesul şi de participarea unui număr mare de copii care, alături de angajaţii muzeului, au lucrat şi au 
dobândit abilităţi şi cunoştinţe în arta decorativă, a colajului şi a picturii. 
 

*  *  * 
 

1  MARTIE  -  MĂRŢIŞOR 
În ziua de vineri, 25 februarie 2022, ora 10.00, în Sala 

Auditorium a muzeului s-a derulat atelierul de pedagogie muzeală 
cu tema 1 Martie -  Mărţişor. 

Alături de elevii clasei a II-a C de la Şcoala Gimnazială 
„Mihai Viteazul” Alexandria, îndrumaţi de doamna învăţătoare 
Nicoleta Cristina Necula, am marcat venirea primăverii prin 
realizarea simbolului acestui început de anotimp: mărţişorul. 

Mai întâi 
copiii au aflat 

legenda 
mărţişorului, le-
au fost prezentate 
datini şi tradiţii 
româneşti legate 
de mărţişor şi, 
bineînţeles, s-a 
discutat despre 
simbolul şnurului 
alb-roşu.  

După 
cunoştinţele 

teoretice dobândite, cei mici au realizat mărţişoare pentru mame 
folosind diverse materiale şi tehnici de lucru. S-au folosit 
mărţişoare de lemn sub formă de fluturi, buburuze, pisicuţe, 
căţeluşi şi flori, pe care copiii le-au decorat cu ajutorul cariocilor şi 
cărora li s-a ataşat şnurul tradiţional. 
 

DE  ZIUA  TA,  MAMĂ ! 
În ajunul Zilei Mamei am ţinut să marcăm această sărbătoare 

printr-un atelier de pedagogie muzeală special cu tema De ziua ta, 
mama! 

Aşadar, luni, 28 februarie 
2022, ora 9.30, în Sala 
Auditorium a muzeului, elevi de 
la Şcoala Gimnazială „I. Gh. 
Duca” Ţigăneşti, îndrumaţi de 
doamna profesoară Aurelia 
Alexuc, ne-au fost alături şi am 
realizat împreună bijuterii 
pentru mame. S-au folosit 
diverse materiale (mărgele 
colorate, gută, charmuri) şi 
tehnici de lucru. La final, copiii 
au reuşit să realizeze cele mai 
frumoase brăţări şi coliere pe 
care le-au dăruit mamelor cu 
ocazia zilelor de 1 martie şi 8 martie. 
 

POVESTEA  PODOABELOR  DE  MÂNĂ - BRĂŢARA 
Povestea podoabelor de mână - Brăţara a fost unul din 

atelierele de pedagogie muzeală solicitat de către cei mici. 
Organizat prima oară în cadrul Şcolii de Vară 2021, atelierul a 

fost reluat la cerere 
şi în acest an.  

Astfel, în ziua 
de vineri, 25 
martie, ora 10.00, 
elevii clasei 
pregătitoare D de la 
Şcoala „Ştefan cel 
Mare” Alexandria, 
îndrumaţi de 
doamna învăţătoare 
Florinela Matei, au 
venit la muzeu 

pentru a afla Povestea podoabelor de mână. 
Cei mici au fost iniţiaţi în arta şi tehnica de realizare a 

podoabelor de mână, le-au fost prezentate simbolistica lor de-a 
lungul timpului şi materiile prime din care s-a confecţionat şi se 
confecţionează o brăţară de mână şi au putut observa direct 
obiecte tematice etalate în cadrul expoziţiilor permanente ale 
muzeului.  

După informaţiile teoretice primite, copiii au realizat brăţări 
de mână din diverse tipuri de materiale: mărgeluţe de lemn 
multicolore, perle de sticlă de culoare portocalie şi verde, gută 
elastică, charmuri. 

Copiii au fost extrem de interesaţi şi încântaţi de 
informaţiile, materialele primite şi de tehnicile de lucru aplicate 
şi au reuşit să se încadreze în cele 2 ore de lucru. 
 

POVESTEA  OULUI  DE  PAŞTE 
În zilele de 7 

şi 12 aprilie, orele 
9.30, alături de 
elevi de la Şcoala 
Gimnazială 
Gălăteni şi Şcoala 
Gimnazială nr.1 
Mârzăneşti am 
marcat apropierea 
Sărbătorilor 
Pascale printr-un 
atelier de 
pedagogie 
muzeală cu tema Povestea Oului de Paşte. 

Atelierul  a  fost  conceput să se deruleze în două etape: una 
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teoretică şi cealaltă practică. Explicaţiile teoretice au fost susţinute 
printr-o prezentare PowerPoint în cadrul căreia copiii au aflat 
despre semnificaţia oului de Paşte, despre legendele şi tradiţiile 
populare legate de oul roşu de Paşte. 

În partea a doua a atelierului, cei mici au realizat felicitări de 
Paşte, având ca temă centrală oul. S-au folosit cartoane colorate, 
ouă din hârtie gumată, diverse figurine din spumă, carioci şi lipici. 
După ce au fost decorate, felicitările au fost inscripţionate cu 
mesaje pascale. 
 

DATINI  ŞI  TRADIŢII  DE  PAŞTE 
Atelierul de pedagogie muzeală Datini şi tradiţii de Paşti a 

strâns la muzeu în zilele de 11 şi 14 aprilie, începând cu orele 9.30, 
elevi de la Şcoala 
Gimnazială Gălăteni 
şi Şcoala Gimnazială 
„I. Gh. Duca” 
Ţigăneşti.  

În prima parte a 
atelierului, copiii au 
primit informaţii 
despre semnificaţia 
religioasă a celei mai 
mari sărbători a 
creştinătăţii, Învierea 
Domnului, şi despre 
obiceiurile şi tradiţiile 

populare legate de sărbătoarea Paştelui. N-au lipsit nici legendele 
legate de Iepuraşul de Paşte care le aduce celor mici multe cadouri, 
în general haine, dulciuri sau jucării. 

Partea teoretică a fost urmată de un atelier de creaţie în cadrul 
căruia elevii au realizat un cap de iepuraş, folosind diverse 
materiale (fetru, aţă, nasturi, vată, ace) şi tehnici de lucru (decupat, 
cusut etc.). Deşi atelierul le-a solicitat răbdarea şi priceperea în 
mânuirea acului şi a aţei, copiii au reuşit să-şi creeze mica 
jucărioară, iar satisfacţia reuşitei s-a citit pe chipul fiecăruia. 
 

PRINŢI  ŞI  PRINŢESE  LA  MUZEU 
Prinţi şi Prinţese la muzeu – sub agest generic am organizat în 

ajunul zilei de 1 Iunie un atelier de pedagogie muzeală prin care ne- 
 
 

 
 
 
 
am propus să marcam această sărbătoare a inocenţei şi veseliei: 
Ziua Internaţională a Copilului. Invitaţii noştri speciali au fost 

elevii clasei a I-a 
de la Şcoala 

Gimnazială 
Măgura, 

coordonaţi de 
doamna 

profesoară Maria 
Ciobănescu.  

În cadrul 
atelierului am 
discutat, mai 
întâi, despre fiii 
şi fiicele de 
împăraţi şi 

împărătese din poveşti. Am vorbit de Albă-ca-Zăpada, 
Cenuşăreasa, Aurora, Belle, Ariel, Făt-Frumos, Adam, Eric, 
Naveen. După ce am povestit, cei mici au realizat chipuri de 
prinţi şi de prinţese din carton şi coli colorate. Copiii au decupat, 
au lipit şi s-au bucurat de feţele încoronate obţinute la final.  
 

LINGURILE  VESELE 
În ziua de 30 mai am organizat la muzeu un atelier de 

pedagogie muzeală destinat decorării cu motive populare a unor 
linguri de lemn. Atelierul s-a numit Lingurile vesele şi i-a avut 
invitaţi pe elevii claselor a VI-a şi a VIII-a de la Şcoala 
Gimnazială Vităneşti, coordonaţi de doamnele profesoare 
Florentina Veneticu şi Aura Gongone. 

Copiii au primit informaţii despre ceea ce reprezintă arta 
populară şi despre importanţa ei în viaţa poporului român. De 
asemenea, le-au fost prezentate diferite motive populare folosite 
de meşterii artizani şi li s-a explicat simbolistica acestor motive 
şi a culorilor utilizate în pictura pe lemn. 

În continuare, elevii au trebuit să aplice informaţiile primite 
având drept suport de lucru linguri de lemn pe care le-au pictat 
cu culori acrilice. Copiii au reuşit astfel ca, dintr-un obiect banal, 
să realizeze un obiect de decor care poate înfrumuseţa un colţ al 
casei sau care poate fi făcut cadou, aducând cu sine folclorul 
românesc în casele oamenilor. 

Corina Iordan 
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RECONSTITUIREA  UNEI  LOCUINŢE  ENEOLITICE  ÎN  CADRUL  EXPOZIŢIEI 

PERMANENTE  DE  ARHEOLOGIE  A  MUZEULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
Această întreprindere muzeografică a luat naştere datorită dorinţei ca publicul larg să înţeleagă mai bine modul de viaţă a populaţiilor 

din eneoliticul din sud-vestul Munteniei. De asemenea, acesta va putea să încadreze într-un spaţiu bine stabilit obiectele pe care le văd în 
expoziţia Eneoliticul. Nu în ultimul rând, pentru specialişti reprezintă un exerciţiu de imaginaţie, deoarece se porneşte de la dovezile 
arheologice bine cunoscute pentru a reconstitui partea de jos a locuinţei (forma generală, împărţirea pe camere, poziţionarea vetrei, a 
laviţelor şi a inventarului) şi se ajunge la părţile acesteia pentru care arheologia nu oferă dovezi prea numeroase: înălţimea pereţilor, 
dimensiunile ferestrelor, amplasamentul uşii, grosimea acoperişului, materiile din care era făcut etc. 

Locuinţa din expoziţie nu este o redare fidelă la scara 1:1 a unei structuri descoperite în urma unor săpături arheologice din judeţ, ci 
cuprinde elemente din mai multe cercetări efectuate în arealul culturii 
Gumelniţa, inclusiv din judeţul Teleorman. Are o formă dreptunghiulară (cu 
dimensiunile de 5,70 m lungime, 1,90 m lăţime şi 2,50 m înălţime), pentru a  
încăpea pe o latură mică a sălii de expoziţie permanentă - Eneoliticul (fig. 1).  

A fost concepută cu două camere, prima dintre ele fiind cea în care 
publicul poate intra. De asemenea, are o uşă pe latura lungă şi o fereastră 
pătrată, ambele situate în dreptul acestei prime camere. Aceasta cuprinde în 
interior un cuptor, o banchetă şi o laviţă, ambele lucrate din lemn. Cu o mică 
porţiune, acoperişul acoperă această primă cameră. 

A doua cameră a fost concepută ca nefiind accesibilă publicului, deoarece 
sunt expuse obiecte de patrimoniu. Mai cuprinde elemente care ajută vizitatorii 
să vadă cum erau construite locuinţele eneolitice: nu are acoperiş, ci doar 
elemente de structură ale acestuia, iar o porţiune din pereţi lasă vizibilă 
structura de rezistenţă. A fost reconstituită o vatră, alăturat ei un compartiment 
destinat râşnitului, o banchetă îngustă de-a lungul unui perete lung şi o laviţă 
pătrată şi joasă lângă aceasta. 

Dimensiunile şi forma camerelor au fost condiţionate de natura spaţiului 
avut la dispoziţie în sala de expoziţie. Structura de rezistenţă a fost formată 
din 12 stâlpi verticali (fig. 2). În dreptul camerei a doua, între stâlpii groşi au 
mai fost inseraţi alţi 6 cu diametru mai mic, pentru a susţine împletiturile 
orizontale din nuiele, lăsate vizibile în această porţiune a pereţilor. Toată 
structura din lemn a fost prinsă cu ajutorul unor mijloace moderne, pentru a se 
evita unele posibile accidente.  

Acoperişul a reprezentat porţiunea unde s-a speculat cel mai mult, 
neexistând dovezi arheologice clare ci doar nişte reprezentări plastice. În 
schimb au fost utilizate informaţii etnografice furnizate de unele populaţii din 
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, mai ales din zona Pacificului de Sud. S-a 
pornit de la plantele existente în zonele umede, tipice pentru amplasamentul 
aşezărilor de tip tell din mileniul al V-lea î.Hr., cât şi cele existente în pădurile 
de foioase documentate în zonă. Pentru legăturile acoperişului, a podului şi nu 
numai, s-a utilizat coajă de tei, papură şi hamei. Toate au fost folosite în stare 
brută, verzi sau s-a împletit sfoară din frunze din papură şi coajă de tei (fig. 3). Pentru toate cele trei plante s-a observat o eficacitate destul 

de mare a lor. Frunzele de papură au fost extrem de versatile, fiind utilizate atât 
pentru legături simple cât şi pentru unele extrem de complexe necesare în 
asigurarea acoperişului (fig. 4). Au mai fost încercate şi nuiele din ulm 
torsionate, dar după uscarea lor legăturile s-au slăbit (fig. 4). De asemenea au 
mai fost exemplificate diverse îmbinări între lemne, deoarece ele au fost 
documentate arheologic. 

Pereţii şi structurile din interiorul casei au fost construite din poliester 
expandat. S-a evitat astfel introducerea în sala de expoziţie a unei mari cantităţi 
de lut umed, ce ar fi afectat profund microclimatul din sala de expoziţie (fig. 4, 
5). Din acelaşi material au fost lucrate laviţa, bancheta, vatra şi suportul pentru 
râşniţe din a doua cameră (fig. 7). Fiind un material versatil, s-a lucrat destul de 
uşor şi rapid. Pe peretele din dreptul vetrei s-a săpat o nişă pentru statuetele 
antropomorfe. Dacă pentru structurile din a doua cameră avem analogii în tell-
urile gumelniţene, nişa a reprezentat o improvizaţie. 

Cuptorul din prima cameră, a fost lucrat pe un schelet metalic şi aşezat pe 
un piedestal din lemn (fig. 6).  S-a  ţinut cont de faptul că este poziţionat într-un 
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spaţiu accesibil publicului. Structura este o reprezentare ce are la bază modele din neo-eneoliticul din sud-estul Europei. 
Lângă cuptor au fost construite două laviţe. Prima dintre ele este îngustă şi înălţată până la partea superioară a piedestalului 

cuptorului, de care este lipită. Are 4 picioare şi a fost lucrată în totalitate din lemn. A doua laviţă, tot din lemn, a fost supradimensionată, 
fiind aşezată în dreapta camerei, lipită de trei pereţi (fig. 10). Nu are corespondenţă printre descoperirile arheologice, dar existenţa ei poate 
fi bănuită într-o societate ce excela în prelucrarea 
diferitelor materiale, printre care şi lemnul. 

Pereţii şi structurile din a doua cameră lucrate din 
poliester expandat au fost acoperite, în prima etapă, cu 
pânză de sac îmbibată în ipsos (fig. 7). În a doua etapă, s-a 
optat pentru un strat din lut umed, amestecat cu poliacetat 
de vinil pentru lemn (fig. 8). În urma acestor faze de lucru, 
pereţilor şi structurilor li s-a creat o suprafaţă asemănătoare 
originalelor descoperite în urma săpăturilor. 

O parte din suprafaţa exterioară a pereţilor a fost 
acoperită cu o pictură în culori tempera. Decorul cuprinde 
pe un fond alb, motive spiralice pictate cu roşu, delimitate de linii subţiri negre (fig. 9). Aceste motive sunt tipice pentru ceramica 

eneolitică, iar fragmente de pereţi pictaţi s-au descoperit atât în locuinţe 
cât şi în structuri considerate sanctuare. 

Urmând tot descoperirile din locuinţele eneolitice, pe o porţiune 
redusă, a fost construit un pod, deasupra celei de-a doua camere. Au fost 
utilizate nuiele subţiri, legate cu coajă de tei. Partea dinspre acoperiş a 
fost acoperită cu lut. Pentru acoperişul în două ape s-a folosit stuful 
uscat. A fost legat în mănunchiuri ce au fost suprapuse parţial şi presate 
cu ajutorul unor nuiele lungi puse peste ele de-a lungul. S-a acoperit 3/4 
din prima cameră şi foarte puţin din a doua. Reprezentările stilizate de 
locuinţe gumelniţene au servit drept model. 

În ultima etapă a lucrului la această reconstituire a fost introdus 
inventarul şi s-au făcut amenajările finale. În prima cameră, laviţa mai 
mare a fost acoperită cu blănuri de oaie, iar pereţii din dreptul ei au fost 
protejaţi de o rogojină (fig. 10). Au fost expuse diverse reproduceri de 

unelte din lemn, os, silex cât şi podoabe din scoică. S-a creat aparenţa focului ce arde în cuptor cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne. 
În a doua cameră, 90% din obiecte sunt piese de 

patrimoniu, restul sunt replici. După ce podeaua a fost 
acoperită cu o rogojină din papură, în colţul din 
dreapta, imediat după intrare, au fost aşezate greutăţi 
din lut ars şi nears (originale şi replici), unelte din os 
şi din corn de cerb (fig. 11, 13). Pe peretele din 
dreapta au fost agăţate reconstituirea unui război de 
ţesut vertical şi o plasă de pescuit cu greutăţi 
cilindrice din lut ars (fig. 12). Pe stâlpul din faţa 
intrării au fost expuse alte unelte: un topor din silex şi 
o seceră (fig. 12). Deoarece locuinţele gumelniţene 
cuprind în cadrul inventarului numeroase vase 
ceramice, în a doua cameră acestea au fost puse pe 
laviţă, în faţa acesteia, pe vatră şi în faţa acesteia cât şi 
de-a lungul celui de-al doilea perete lung (fig. 11). 

Dacă  pe  laviţă  au fost aranjate vase mici şi mijlocii, în faţa vetrei străchini, de-a lungul peretelui predomină vase de provizii de mari 
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dimensiuni (fig. 15, 16). Lângă vatră a fost construit un colţ dedicat râşnitului iar viaţa spirituală a fost sugerată prin poziţionarea în nişa 
din peretele apropiat a trei statuete antropomorfe (fig. 17).  

Prin expunerea obiectelor de patrimoniu şi a reproducerilor s-a încercat să se arate bogăţia culturii materiale pe care o aveau 
populaţiile eneolitice din mileniul al V-lea î.Hr. De 
asemenea, au fost ilustrate astfel şi principalele 
ocupaţii şi diferitele metode de ocupare a spaţiului 
în interiorul unei locuinţe din acea perioadă. Chiar 
dacă materialele perisabile nu au lăsat prea multe 
urme ce pot fi depistate în urma săpăturilor 
arheologice, nu am putut să le ignorăm. De aceea, 
în podul locuinţei au fost depozitate vase din lemn, 
coşuri împletite, blănuri, un coş din trestii pentru 
pescuit cât şi alimente urcate.  

Această reconstituire a fost făcută în funcţie 
de spaţiul avut la dispoziţie cât şi de datele 
ştiinţifice avute la îndemână. Atunci unde ultimele 
au lipsit, imaginaţia a fost folosită, dar cu 
moderaţie. Acum putem constata că pe toată durata 

lucrului cât şi după terminarea lui, au luat naştere o mulţime de teorii ce vor trebui verificate în viitor. 
Ion Torcică 
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POPA  RADU  ŞAPCĂ  -  PERSONALITATE  MARCANTĂ  A  REVOLUŢIEI  DE  LA  1848 
 
Istoria avea să-i hărăzească Islazului - „sat mare, frumos, aproape un orăşel”, cum îl caracteriza Alexandru Vlahuţă - rolul de a 

aprinde prima flacără a Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească. Alegerea sa, la sugestia lui Nicolae Bălcescu, pentru declanşarea 
mişcării nu a fost întâmplătoare. Aici exista o bogată tradiţie revoluţionară de luptă împotriva oprimării boierilor şi asupririi străine.       
O ultima răbufnire avusese loc în urma cu trei ani, în 1845, când 300 de ţărani se răscoală şi hotărăsc să pornească în masă spre    
Bucureşti pentru a înfăţişa ocârmuirii nemulţumirilor lor. Numai intervenţia subocârmuitorului care a chemat dorobanţii i-a împiedicat să 
ajungă în capitală. 

Ca centru semiurban aşezat pe malul Dunării, care căpătase o relativă dezvoltare şi importanţă economică prin comerţul  - mai ales cu 
cereale - desfăşurat în portul sau, conducătorii revoluţiei scontau la Islaz atât pe participarea activă a maselor cât şi pe sprijinul unităţilor 
militare aflate în unele localităţi dunărene: Batalionul 1 din Regimentul 2 Infanterie dislocat la Giurgiu şi comandat de maiorul Christian 
Tell, Compania 5 din Regimentul 1 Infanterie, cu sediul la Islaz, comandată de căpitanul Nicolae Pleşoianu, precum şi pe Divizionul 3 de 
Cavalerie de la Zimnicea, comandat de căpitanul Alexandru Racotă, văr cu Heliade Rădulescu. Toţi erau membri ai societăţii politice 
secrete „Frăţia” înfiinţată în 1843. Un alt adept devotat al revoluţiei era şi tânărul locotenent Hariton Racotă, care comanda Escadronul 6 
din Divizionul de Cavalerie de la Zimnicea. Alegerea Islazului s-a mai datorat şi faptului că se afla în apropiere de Caracal, reşedinţa 
districtului Romanaţi, unde era administrator Gheorghe Magheru, aprig susţinător al revoluţiei, ceea ce uşura canalizarea torentului 
revoluţionar către Craiova şi ridicarea la luptă a întregii Oltenii. 

Totodată, se mai puteau bizui şi pe sprijinul lui Radu Şapcă din Celei, preot provenit din rândurile ţărănimii asuprite şi fervent 
propovăduitor al revoluţiei, pitorească figură de cleric haiduc ce luase parte şi la revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. 

Născut la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în anul 1795, la Celei, azi cartier al oraşului Corabia, din judeţul 
Olt, pe atunci sat aflat în componenţa judeţului Romanaţi, popa Radu Şapcă era un preot ortodox, ridicat 
din sânul poporului ce trăia în aceleaşi condiţii de viaţă şi în aceleaşi frământări sufleteşti ca păstoriţii 
săi. De aceea, în anul 1848, atunci când mulţimile de ţărani, muncitori, meşteşugari, negustori şi 
intelectuali pornesc năvalnic să rupă opreliştile unor veacuri întunecate, preotul se alătură cu 
entuziasm acestei mişcări epocale1. 

La 1848, preoţimea din Țara Românească avea deja experienţa unei revoluţii, căci între pandurii 
lui Tudor Vladimirescu se remarca şi un anume Constadin din Butoeşti, cel făcut preot din pandur, 
care cu ceata lui va urma pe Tudor până la Bucureşti pe uliţele căruia va defila mergând cu crucea în 
mână de-a dreapta lui Tudor. 

Cu astfel de amintiri preotul Radu Şapcă, ce participase şi el la Revoluţia din 1821, era pregătit 
pentru dezlănţuirea Revoluţiei de la 1848, în cadrul căreia va avea  chiar un rol determinant. În târla 
de oi a preotului Radu Şapcă din Celei se urzea, în toiul nopţii, planul revoluţiei. Conspiratorii din 
Bucureşti - membrii comitetului revoluţionar - găsind adăpost sigur, primire caldă, sfat şi îndemnuri 
bărbăteşti la popa Şapcă. După desăvârşirea planului şi împărţirea rolurilor între fruntaşii revoluţionari, 
preotul Radu Şapcă va acţiona intens în Oltenia, pentru pregătirea răscoalei. 

Chemat de Pleşoianu printr-un mesaj cifrat, „Vin-o cu crucea şi cu Evanghelia, spre a cununa mireasa [revoluţia n.n.]”, Preotul 
Radu Şapcă ajungea la Islaz în data de 7 iunie 1848.  

Miercuri, 9 iunie 1848, la Islaz s-au ridicat steagurile tricolore, s-au împodobit toţi revoluţionarii cu cocarde şi eşarfe şi s-a înconjurat 
tot satul cu soldaţi revoluţionari. Pe o estradă se aflau Ştefan Golescu, Christian Tell, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Pleşoianu, preotul 
Radu Şapcă şi mai mulţi ofiţeri. Pe un altar improvizat, Radu Şapcă şi alţi doi preoţi oficiază slujba pentru izbânda mişcării şi sfinţesc 
steagurile revoluţiei. Organizarea serviciului religios era o tactică a conducătorilor revoluţiei menită, pe de o parte, a nu da prilej unor 
puteri străine să acuze participanţii la revoluţie de necredinţă, de fapte contrare puterii pământeşti şi divine şi, pe de altă parte, să-i apropie 
şi pe această cale pe ţărani de mişcare. 

Cu glas puternic popa Radu Şapcă deschide adunarea de la Islaz, condamnând nedreptăţile suferite de ţărănime, de-a lungul 
veacurilor, printr-o rugăciune: „Dumnezeule al puterii şi al dreptăţii! Ochiul Tău este deschis asupra noastră! Priveşte poporul tău 
îngenuncheat înaintea Evangheliei şi a crucii tale; el nu cere decât dreptatea ta dumnezeiască. Ascultă-i şi-i binecuvântează rugăciunea. 
Dă tărie braţelor sale, şi vrăjmaşii tăi vor fi învinşi. Varsă în pieptul său curajul, în inima sa blândeţea şi în sufletul său pacea. 

Dumnezeule al luminii, tu ai înălţat stâlpul de foc care a călăuzit pe Moise în pustie. Zi Doamne, ca îngerul sfătuitor de bine să se 
coboare în mijlocul nostru şi să ne călăuzească pe căile tale. Binecuvântează din înaltul cerului stindardele noastre încununate de crucea 
Fiului Tău prea iubit; fă-le să fâlfâie bunei orânduiri şi a adevăratei glorii. 

Doamne! Fiul Tău unic a fost trimis de Tine să se jertfească pentru mântuirea oamenilor. În iubirea sa, El ajunse anatema, pentru ca 
să sfinţească munca săracului; ajunse pradă morţii ca să dea viaţă şi libertate oamenilor. Tu eşti acelaşi Dumnezeu: biruinţa şi libertatea 
sunt în mâinile tale; izbăveşte şi mântui pe tot omul care suferă; ridică şi însufleţeşte pe acest popor care moare, ca să facă să trăiască pe 
apăsătorii săi. Scapă-l de abuzurile care se fac cu aşezămintele şi chiar cu virtuţile sale; izbăveşte-l de abuzul clăcii, de ticăloasa iobăgie 
pe care n-au cunoscut-o părinţii noştri, de podvada drumurilor şi a şoselelor, de aceste munci ale faraonilor, de orice prigonire, de orice 
silnicie şi de toată nedreptatea. Redă-i timpul şi locul, cu care tu ai înzestrat pe om; fă-l să se bucure de roadele muncii sale. 

Mângâie, Doamne, pe un popor zdrobit de suferinţă, scoală-te şi fă ştiut lumii că eşti Dumnezeul celor harnici şi al oricărui om      
ce s-apropie de tine prin muncă, singura rugăciune pe care tu o binecuvântezi şi o asculţi. Arată că eşti tatăl sărmanilor, al orfanilor      
şi al văduvelor, mângâietorul celor asupriţi. Noi numai numele Tău îl chemăm şi nu cerem ca lege decât numai Evanghelia ta.  Fiul Tău a 
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făgăduit celor asupriţi dreptate, celor flămânzi pâine, celor deznădăjduiţi mângâiere. Redă copiilor tăi bunurile şi pâinea lor, după 
dreptatea ta. Spiritul Tău de mângâiere şi de dreptate să le lumineze sufletele. [...]”2 

Având un rol important în desfăşurarea evenimentelor de la Islaz, el fiind acela care s-a ocupat de organizarea marii adunări din 9 
iunie 1848, popa Şapcă va fi ales membru semnatar al guvernului provizoriu.  

La 11 iunie 1848 când Nicolae Bălcescu arată că Gheorghe Bibescu a demisionat din calitatea de domnitor al ţării şi că s-a format un 
guvern sub preşedinţia Mitropolitului Neofit, compus din: Ştefan Golescu, Nicolae Pleşoianu, Cristian 
Tell şi Ion Heliade Rădulescu. Popa Şapcă nu a făcut parte din guvernul provizoriu, dar a susţinut 
proiectul revoluţionar în calitate de năstravnic (administrator) al Mănăstirii Sadova din Dolj. 

Revoluţia a reuşit să preia controlul pe o perioadă de trei luni de zile, între 11 iunie şi 13 
septembrie. În această situaţie, vechea conducere a apelat la armatele Turciei şi Rusiei care au intrat în 
ţară şi au reprimat revoluţia în sânge. În scurt timp a fost reinstalat vechiul regim, liderii paşoptişti 
fiind vânaţi unul câte unul. 

Popa Şapcă este arestat în octombrie 1848 pentru participarea la Revoluţie şi închis câteva 
săptămâni bune în arestul Mitropoliei de la Bucureşti, unde va fi supus la mai multe interogatorii. În 
noiembrie 1848 este mutat la închisoarea de la Mănăstirea 
Văcăreşti, alături de alţi fruntaşi ai revoluţiei paşoptiste. La 
Văcăreşti, popa Radu Şapcă a rămas până în primele zile ale 
lunii iulie 1849, atunci când domnitorul Barbu Ştirbei a primit 
firman din partea sultanului pentru a-i expulza din ţară pe cei 
mai aprigi revoluţionari paşoptişti. La 8 iulie părintele a fost 
escortat de autorităţi peste Dunăre şi a fost dat în mâna turcilor 
care l-au dus în surghiun la Muntele Athos. Apoi, pentru el a 

urmează exilul la Bursa unde a fost nevoit să trăiască din mila celorlalţi emigranţi, neavând nici un 
venit cu care să se întreţină. 

În timpul războiului Crimeei, revoluţionarii exilaţi în Bursa şi Constantinopol primesc 
permisiunea de a locui mai aproape de graniţele ţării, moment în care popa Şapcă se stabileşte în 
Şumla (Bulgaria).  

În anul 1855, după şapte ani grei de pribegie, ajuns la vârsta de 60 de ani, părintele primeşte 
acordul domnitorului Barbu Ştirbei pentru a reveni în hotarele ţării3. 

Datorită lui Dimitrie Bolintineanu, popa Şapcă ajunge, în noiembrie 1863, „curator” (responsabil 
cu aplicarea legii secularizării) al mănăstirii Hotărani4 iar un an mai târziu, 1864, stareţ al Mănăstirii 
Cozia. 

În ultima parte a vieţii sale, părintele Şapcă a îndeplinit funcţia de egumen la mănăstirea Brâncoveni, loc în care va trece la Domnul 
în data de 3 iulie 1876, la vârsta de 81 de ani, fiind înmormântat în cimitirul acestei mănăstirii. Odată cu el se stingea şi epoca haiducilor şi 
pandurilor celebri din Oltenia. 

 
Claudiu Olaru 

 
 
 
 
 
 
 
Note 
 

1. Foaia Diecezana, nr. 24-26/20 iunie 1948, p. 1. 

2. Gheorghe Popa, Ion Bâlă, Ion Toader, 1848 în Teleorman, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1980, p. 247, 248. 

3. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/popa-sapca-din-celei-aparator-al-identitatii-nationale-19071.html 

4. http://www.revistamonumenteloristorice.ro/fisiere/RMI_2000_1-2-008.pdf, p. 64. 
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O  EVADARE  „MISTERIOASĂ” 
 

Aruncând o privire asupra Rebeliunii legionare din ianuarie 1941, putem evidenţia un alt aspect, care punea în lumină sprijinul 
Germaniei naziste pentru Mişcarea Legionară. 

Acest aspect îl reprezintă ajutorul dat de către Germania nazistă, căpeteniilor legionare de a părăsi România şi a se sustrage rigorilor 
impuse de regimul Antonescu. 

În acest sens, pe fondul hărţuirii fostelor căpetenii legionare de către autorităţile antonesciene, n judeţul Teleorman, Poliţia de 
Reşedinţă Turnu Măgurele constată dispariţia mai multor căpetenii legionare locale. Astfel, erau daţi dispăruţi legionarul Ovid Târlea, fost 
şef de cabinet la Prefectură în timpul regimului legionar precum şi a fostului comandant al mişcării legionare din judeţul Teleorman, 
Nicolae Crăcea, bănuit a fi fugit în Germania. Ulterior, din relatările unui ofiţer originar din Turnu Măgurele, care s-a întâlnit cu Nicolae 
Crăcea în Bucureşti în anul 1945, acesta nu fugise în Germania, ci se ascunse-se în munţi. Pe lângă cei enumeraţi mai sus pe lista 
dispăruţilor se mai aflau şi profesorul Haralambie Ianovici dar şi Bucur Stănescu, fost şef al Poliţiei Turnu Măgurele. 

De altfel, în perioada februarie - aprilie 1941, o mare parte dintre capii legionari fugiseră în Germania. 1 

În aceeaşi perioadă au fost arestaţi şi condamnaţi de către Tribunalul Militar peste 30 000 de legionari, la nivelul întregii ţări. 
În urma unei vizite neoficiale a unor autorităţi bulgare în Turnu Măgurele, la data de 2 aprilie 1941, şeful Poliţiei Turnu Măgurele 

Trandafir Stănescu a aflat că la jumătatea lunii martie trecuseră ilegal în Bulgaria, în maşini germane, legionarii Bucur Stănescu, fost şef 
al Poliţiei Turnu Măgurele, Ianovici Haralambie, fost director al Liceului de Băieţi Turnu Măgurele, Zoe Oprescu şi Ovid Târlea. De la 
poliţiştii bulgari s-a mai aflat că tot în dimineaţa de 2 aprilie au trecut în Bulgaria şi doi foşti şefi ai Comisariatelor de poliţie Roşiori de 
Vede şi anume: Safta Nicolae, zis Marinescu şi Dincă Mihail din comuna Papa. 

În raportul prefectului înaintat Ministerului Afacerilor Interne, se specifică faptul că aceste treceri ilegale în Bulgaria nu puteau fi 
împiedicate deoarece maşinile germane nu erau supuse controlului. 

Legionarii anchetaţi de poliţia bulgară ar fi afirmat că în ziua de 26 aprilie generalul Antonescu va fi omorât iar conducător al statului 
va deveni Horia Sima. 

Pentru a detalia cele relatate mai sus, prezentăm două documente relevante: 
 

„Poliţia de Reşedinţă Turnu Măgurele 
 

3 Aprilie 1941 
Confidenţial personal 

Către 
Prefectura Judeţului Teleorman 

 
Urmare a raportului telegrafic cifrat Nr.1309 de astăzi. 
Raportăm că ieri 2 Aprilie 1041, la orele 14,oraşul nostru a fost vizitat de 14 ofiţeri bulgari din Plevna şi Nicopole, în frunte cu 

colonelul Romanov, Comandantul Garnizoanei Plevna, Puzanof Inspector de Poliţie din Plevna şi Şeful de Siguranţă, Gurof Comisarul de 
la punctul de frontieră Samovi, Popof şi un inspector, Ad-tiv din  Ministerul de interne Dincof, care venise într-o inspecţie la primăria din 
Plevna. 

Vizita n-a fost oficială, ci au avut mai mult un caracter de aventură, pentru a gusta hrana de la noi, care la ei lipseşte. Au vizitat 
câteva magazine unde au făcut mici cumpărături, după care au băut o bere într-un restaurant iar la orele19 s-au înapoiat în 
Bulgaria.[…] 

Şeful Poliţiei Turnu Măgurele 
Stănescu Trandafir” 2 

 
*  *  * 

 
,,România 
Prefectura Judeţului Teleorman 
Cabinetul Prefectului  
Strict secret 
 

Ministerul Afacerilor Interne 
Cabinetul Ministerului 
Bucureşti 
 

Nr. 193 din 4 Aprilie1941 
Urmare a rapoartelor noastre nr. 151 din 8 martie şi 182 din 31 Martie 1941,am onoarea a raporta că şeful Poliţiei Turnu Măgurele Dl. 

Trandafir Stănescu în ziua de 2 aprilie a. c. a aflat de la Poliţiştii bulgari Gurof Şeful Siguranţei Plevna şi Popov Comisarul punctului de 
frontieră Samovi, care veniseră în vizită neoficială la Turnu Măgurele, că acum vreo două săptămâni au trecut în Bulgaria cu maşini 
germane pe podul de la Turnu Măgurele-Nicopole, legionarii: Bucur Stănescu şef al Poliţiei Turnu Măgurele, Ianovici Haralambie- fost 
director al Liceului de Băieţi Turnu Măgurele, Zoe Oprescu şi Ovid Târlea a căror dispariţie s-a semnalat la noi cu rapoartele de mai sus. 
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Legionarul Zoe Oprescu este originar din comuna Principele Ferdinand din acest judeţ şi înainte de dispariţie era concentrat la 
Regimentul 2 Artilerie Gardă Dudilov. 

Cei doi poliţişti bulgari l-a mai informat că în ziua de 2 aprilie dimineaţa au mai trecut în acelaşi mod în Bulgaria cei doi şefii ai 
Comisariatelor Poliţiei Roşiori de Vede şi anume Safta Nicolae zis Marinescu şi Dincă Mihail din comuna Papa acest judeţ. 

Primul era concentrat în ultimul timp la Depozitul de zahăr din Bod, Judeţul Braşov. 
Pentru cel dintâi nu s-a verificat încă dispoziţia lui de acolo iar al doilea s-a verificat şi în adevăr a dispărut. 
Toţi cei patru legionari au fost arestaţi de poliţia bulgară din Plevna şi înaintaţi Direcţiei Generale din Sofia, şi au declarat că după 

ce-l va pune în libertate vor merge la Legaţia Germană, iar de acolo în Germania. 
Tot aceşti poliţişti l-au informat pe Şeful Poliţiei Turnu Măgurele că legionarii sus arătaţi au declarat  că la noi în ţară sunt prinşi şi 

împuşcaţi sau li se leagă pietre de gât şi aruncaţi în Dunăre. 
De asemenea, tot ei au spus poliţiştilor bulgari că în ziua de26 aprilie 1941 va fi omorât  Domnul General Antonescu, şi că Horia 

Sima va veni Conducător al Statului. 
Şeful Poliţiei Turnu Măgurele odată cu cele de mai sus raportează că faţă de situaţia de astăzi, organele de la frontieră nu poate 

exercita nici un control asupra trecerii frauduloase a frontierei în maşinile germane, întrucât un asemenea control pe lângă în mod 
practic, nu s-ar putea efectua, dar s-ar putea da naştere la conflicte. 

Prefect 
Colonel SS” 3 

 
Cătălin Borţun 

 
 
Note 
 

1. Ştefan Palaghiţă, Garda de fier spre reînvierea României - Istoria mişcării legionare scrisă de un legionar, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1993, p. 156. 

2. Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (= B.J.T.A.N.), fond Prefectura judeţului Teleorman, Ds.27/1941, f.137. 

3. ibidem, f. 138 
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CĂRŢI  POŞTALE  DE  PE  FRONTUL  DIN  CRIMEEA  (1941 - 1942) 

ALE  SUBLOCOTENENTULUI  TELEORMĂNEAN  SIMIONESCU  I.  NICOLAE  
 

Un război care cuprinde întreaga lume este imprevizibil şi greu de controlat. Aşa a fost Cel de-al Doilea Război Mondial pornit din 
Germania lui Hitler. Planurile iniţiale ale dictatorului german privind un război fulger s-au năruit foarte curând, iar realitatea din teren 
avea să ducă acest conflict în diverse locaţii negândite, pentru o perioadă de mai mulţi ani (1 sept. 1939-2 sept. 1945). 

Operaţiunea Barbarossa din 1941 nu avea nici o legătură cu Sevastopol sau cu peninsula Crimeea, se presupunea că odată cu anihilarea 
principalelor forţe sovietice de la vest de Nipru, zonele periferice, cum era Crimeea, vor cădea în timpul operaţiunilor ulterioare de „igienizare”1. 
În plus se considera că operaţiunile terestre germane din Ucraina nu vor fi afectate cu nimic de Sevastopol sau de Flota Mării Negre. 

Totul s-a schimbat când pe data de 13 iulie 1941 şase bombardiere navale din armata aeriană a Flotei Mării Negre au atacat rafinăriile 
de petrol de lângă Ploieşti şi au incendiat 9000 de tone de petrol, una din rafinării arzând timp de trei zile la rând. După alte cinci zile un 
alt atac a distrus 2000 de tone petrol românesc, care alimenta toate diviziile Pantzer desfăşurate în U.R.S.S. 2 

În urma acestor atacuri Hitler pe data de 23 iulie 1941 dă o directivă prin care stipula următoarele: capturarea Ucrainei, a Crimeei şi a 
teritoriilor Federaţiei Ruse până la Don. Justifica această schimbare de plan prin faptul că „peninsula Crimeea trebuie capturată, 
deoarece, fiind o bază aeriană inamică, reprezintă o mare ameninţare în special pentru câmpurile petroliere româneşti” şi o repetă în 
data de 21 august subliniind faptul că este misiunea cea mai importantă până la venirea iernii3. Pentru această misiune militară a fost 
desemnat generalul Erich von Manstein, care la sfârşitul lunii septembrie 1941 trece la atac. 

Peninsula Crimeea a fost cucerită după atacuri succesive în mai puţin de o lună, ceea ce a fost o realizare extraordinară. A rămas în 
stăpânirea sovieticilor doar fortăreaţa Sevastopol pe care ruşii erau hotărâţi să o păstreze. 

Alături de germani în campania din peninsula Crimeea au fost trimise şi forţe române: Corpul Vânători de Munte, care cuprindea 
diviziile 1 şi 4 Vânători de Munte şi Divizia 18 Infanterie. În total armata română a contribuit cu 18 batalioane de infanterie şi un batalion 
de mitraliere la atacul Sevastopolului, aproximativ un sfert din trupele Axei4. 

Vânătorii de munte români erau soldaţi de elită, Divizia 1 Vânători de Munte se descurcaseră foarte bine în primul atac împotriva 
Sevastopolului, în decembrie 1941. Soldaţii români erau consideraţi „curajoşi şi agresivi, capabili să ducă la bun sfârşit atacuri bine planificate” 5. 

Dincolo de conotaţiile politice ale alinierii alături de germani şi a atacării Uniunii Sovietice, soldaţii români au trăit din plin drama 
unui război sângeros. Puţinele clipe de linişte le trăiau cu gândul la cei de acasă şi la vremea de pace pe care o doreau cu ardoare. În rest 
aveau un acut simţ al datoriei şi un înalt cod al onoarei. În timp de război nu exista decât două căi una spre viaţă şi alta spre moarte. 

Doi fraţi născuţi în oraşul Alexandria, judeţul Teleorman, Simionescu I. Alexandru (n. 29 oct. 1901- m. 1983) şi Simionescu I. 
Nicolae (n. 1917- m. 7 iunie 1942) proveniţi dintr-o familie compusă din trei băieţi şi cinci fete au urmat cariera militară de la vârsta de 14 
ani parcurgând toate nivelurile de perfecţionare. 

Simionescu I. Nicolae, despre care vom scrie în rândurile de mai jos, erou al campaniei din răsărit s-a născut în anul 1917. A urmat 
cursurile şcolii primare şi gimnaziale din oraşul natal, apoi Liceul de băieţi din Târgu Mureş şi după terminarea liceului se prezintă la 
Şcoala Militară de Infanterie nr. 2 de la Sibiu, pe care o absolvă în vara anului 1939-1940. După terminarea şcolii militare va fi repartizat 
la batalionul 1 Vânători de Munte Sinaia. De aici în scurt timp va pleca pe frontul de răsărit. 

Făcând parte din Batalionul 1 Vânători de Munte i-a parte activă la luptele de peste Prut fără să-şi pună nici o clipă problema că ar 
greşi. Simţul datoriei şi onoarea de a muri pe câmpul de luptă îl fac să meargă pe front în prima linie. 

Despre sublocotenentul Simionescu Nicolae va scrie un coleg de arme căpitanul I. Ieţcu6, care sub titlul O moarte eroică îl va 
prezenta pe acesta posteriorităţii: „din rândurile noastre, ziditorii de mâine a României, se desprinde luminoasă ca o făclie a reînvierii, 
chipul de legendă a eroului sublocotenent Simionescu Nicolae, întruchiparea fără de egal a iubirii de Patrie şi spiritului de jertfă. Cu 
vădită emoţie m-am oprit în faţa ta brav cavaler al epocii noastre şi mi-am luat greaua sarcină de a te prezenta celor ce nu-ţi cunosc 
scurta dar adânca pilduitoarea ta existenţă” 7. 

Pe data de 22 iunie 1941 sublocotenentul Simionescu Nicolae va pleca în fruntea plutonului său de vânători de munte pe teatrul de 
operaţiuni din răsărit trecând Nistru. Trecerea Nistrului a început la 17 iulie 1941printr-o acţiune de forţare la ora 3,45 susţinut de focul 
viu al artileriei. Până la ora 6,30 brigada 1 mixtă munte a trecut batalioanele 1, 4 şi 23 vânători de munte pe plajele de trecere de la Kozlov 
cucerind prima linie de cazemate de pe malul de nord al Nistrului. Până la mijlocul lunii iulie armatele română şi germană atinseseră 
cursul superior şi de mijloc al Nistrului8. La 19 iulie se înregistrează retragerea sovieticilor. 

În timpul luptelor sublocotenentul Simionescu Nicolae asaltează şi cucereşte două cazemate, capturând 18 prizonieri „apoi 
înaintează cu avânt spre obiectiv, unde este rănit de o grenadă” 9. 

Rănit la data de 19 iulie 1941 este evacuat şi transportat la spitalul din Botoşani, unde rămâne pentru însănătoşire până în luna august 
a aceluiaşi an. 

Pentru „strălucitele sale fapte de arme, exemplarul spirit de sacrificiu îi aduce Ordinul Mihai Viteazul clasa III. Cea mai mare 
decoraţie de război pe pieptul unui tânăr sublocotenent. Ce poate vorbi oare mai elocvent despre eroismul său? Ce preţuire mai înaltă, ce 
exemplificare mai strălucită a faptelor sale de arme, decât trecerea sa în rândurile bravilor cavaleri al Ordinului Mihai Viteazul, 
chintesenţa virtuţilor ostăşeşti. În adevăr, sublocotenentul Simionescu I. Neculae este cel mai tânăr cavaler, al celui mai înalt ordin de 
război”10. 

Prin Înaltul Decret nr. 2886 din 17 oct. 1941, la doar 24 de ani, sublocotenentul Simionescu I. Neculae este cel mai tânăr cavaler. 
Decoraţia primită îl îmbărbătează şi mai mult. 

Renunţă la concediu şi se întoarce pe front în luptele grele din Crimeea în prima linie a frontului, unde se afla plutonul său. 
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În luna septembrie 1941 se afla din nou pe front, de unde trimite o carte poştală cumnatului Traian Paladescu în Bucureşti. Se află scrise 

succint impresiile locului, aspiraţiile acestuia dar şi o rugăminte: „sunt aşa cum am plecat. Sănătos, bine dispus şi dornic de lupte noi. Aici 
stepă. Cerul se uneşte cu pământul neted ca o oglindă. Nopţile cu lună sunt o raritate. Nopţile friguroase. Ziua se simte lipsa apei. 

Un singur lucru îmi lipseşte vinul şi ţuica. Deci te rog, mergi la Margareta, sau cum vrei şi stabiliţi modul cum să-mi trimiteţi prin 
poştă săptămânal cu regularitate matematică un colet de 5 kg. 

Deasemenea faceţi un pachet mai mare pe care-l expediaţi la Sinaia 
specificând pentru mine pe front şi de acolo îl va ridica delegatul nostru de 
la Batalionul 1 Vânători de Munte”11. 

Sublocotenentul foloseşte următoarea cartea poştală pentru a scrie 
părinţilor săi. Acestea erau date gratuit fiecărui soldat aflat în linia frontului 
odată pe lună. Le împărtăşeşte întâmplările petrecute pe front, viaţa de zi cu 
zi şi nu uită să le scrie că dorinţa lui mare este să se întoarcă sănătos 
acasă12. 

Dragii mei părinţi, 
Cu multă bucurie am primit cartea poştală de la voi. Îmi pare bine că 

sunteţi sănătoşi. Noi aici ne batem cu liftele spurcate la disperare ca până 
la căderea iernii definitive să putem termina şi să ne întoarcem sănătoşi şi 
victorioşi la căsuţele noastre. 

Cred că aţi citit în ziarele din 15-18 oct. anul curent decoraţia cu 
înaltul ordin militar „Mihai Viteazul” şi cred că m-aţi citit şi pe mine 
printre aceştia. Sunt niţel cam la sfârşitul tabloului pentru că gradul meu este încă mic şi decoraţia e prea mare.  

Citiţi de asemenea (n.a. - ziarul) Universul din luna actuală şi veţi afla isprăvile de arme ale băieţelului cel mare. Şi el se bate tot 
aşa frumos şi eroic. Cu Sandu am luat iarăşi legătura prin scris, legătură care a fost întreruptă câtăva vreme din cauza luptelor grele. 
Ultima scrisoare de la el am primit-o cu data de 15 oct. Şi el gândeşte la fel că ne vom întoarce în iarna aceasta acasă. 

Eu sunt pe malul Mării de Azov şi vom începe atacul cel mare în 
Crimeea forte curând. Sperăm cu toţii că cei care vor scăpa şi de aici să ne 
întoarcem în ţară. Aici e cam frig şi plouă. Dormim ca vitejii afară tot 
timpul rece. Dacă nu m-ar supăra picioarele de reumatism aş fi foarte vesel. 

Dragă tată mi-i dor să beau o ţuică sau un vin pentru că nu le-am mai 
văzut din august. Păstrează ţuică şi vin să ne putem sărbători întoarcerea. 
Matildei şi lui Titu drag […] când voi face iar rost de carte poştală le voi 
scrie şi lor. Vă îmbrăţişez pe toţi. 

Imediat după scrierea acestei cărţi poştale urmează un nou atac, în 
timpul căruia este rănit pentru a doua oară şi evacuat la Spitalul „Regina 
Elisabeta” din Bucureşti. Dorinţa exprimată în cartea poştală de a ajunge 
acasă să-şi petreacă iarna alături de cei dragi nu s-a îndeplinit deoarece a 
durat vindecarea lui. 

I se oferă ocazia de a rămâne cadru didactic la Şcoala de Infanterie din 
Sibiu, dar declină oferta şi în februarie 1942 pleacă din nou pe front. De data 
aceasta pentru a nu se mai întoarce niciodată. 

Urma cea mai grea bătălia cucerirea Sevastopolului. 
Atacul a început pe data de 7 iunie 1942 la ora 2,30 după o masivă pregătire de artilerie declanşată la 2 iunie în condiţiile în care 

trupele sovietice au executat, la rându-le o intensă tragere de artilerie asupra bazelor de plecare la atac germane şi române. Extrem de 
eficiente au fost acţiunile trupelor române Divizia 1 Munte care a cucerit înălţimile dinspre partea de uscat care duceau la Sevastopol. 

Atmosfera pe frontul românesc în iunie 1942 era tensionată. Fiecare soldat se gândea la ce putea fi mai rău. Sublocotenentul Simionescu 
I. Nicolae i-a şi el în calcul această posibilitate şi trimite frumoasele sale gânduri alături de ultima dorinţă fratelui său Alexandru. 

Iată scrisoarea pe care el o scrie în ziua premergătoarea atacului, din 6 iunie 1942: 
„Sunt aproape sănătos. Picioarele s-au umflat iarăşi; însă până nu se termină cetatea blestemată nu am timp să mă gândesc la mine. 

La Şcoala de Ofiţeri voi veni ca instructor, cu toată experienţa mea de război, însă numai după ce batalionul meu va fi dus înapoi în ţară. 
Până atunci rămân cu oamenii mei. Eu aşa înţeleg datoria: până la capăt. 

Ce va fi la noapte, mâine şi în zilele următoare până înfigem steagul în inima cetăţii… Dumnezeu ştie. 
Dacă Parcele îmi vor curma firul vieţii şi voi rămâne întins cu faţa la cerul primăvăratec, în cânt de păsărele şi bubuit de tun, dacă 

îmi va fi dat să beau din potirul de aur al nemuririi nu mă voi simţi singur. Voi fi primit de camarazii mei de luptă: căpitan Curteanu, 
sublocotenent Vasiliu, sublocotenent Crăciunescu şi ceilalţi eroi care s-au jertfit pentru ţara lor. 

Mă doare inima când mă gândesc să mă despart pentru totdeauna de tine şi să nu te mai văd NICIODATĂ… NICIODATĂ! 
Dar trebuie să plec. Timpul este scurt. Mâine în zori plec. În noaptea asta mi-e tare dor de tine şi de mama mai mult ca niciodată. Pe 

tata îl ştiu tare şi bun. Închid ochii şi pe cale invizibilă a dorului vă îmbrăţişez pe toţi. 
Pe tine te rog, dacă o fi să cad, să nu mă laşi aici. Vreau să mă odihnesc lângă bunicii mei în pământul Teleormanului. Este ultima 

mea dorinţă. 
Cu bine, al tău frate Nic.” 
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În seara de 7 iunie 1942 contraatacul rusesc este foarte dur. Sub protecţia sprijinului de artilerie ruşii se apropiau mereu. Rândurile 

vânătorilor de munte sunt din ce în ce mai rărite. 
Căpitanul I. Ieţcu relatează ultimele momente din viaţa sublocotenentului Nicolae Simionescu, în contextul luptei aprige: 
„se pare că momentul cel mai critic sosise. Sublocotenentul Simionescu Nicolae îşi dă seama de acest lucru şi el însuşi cu o puşcă 

mitralieră în mână se ridică şi dă semnalul de rezistenţă până la moarte. Şi în această clipă glonţul fatal vine, se apropie şi loveşte. 
Sublocotenentul Simionescu Nicolae se clatină dar nu cade şi nu vrea să fie evacuat. Prezenţa lui aici este absolut necesară, chiar dacă 
ar fi prezenţă a nefiinţei. El se sprijină în genunchi şi într-o ultimă sforţare mai trage o rafală în rândurile duşmane. Privirile lui senine 
se îndreaptă undeva departe către cei scumpi şi într-o caldă mângâiere îmbrăţişează o mamă, un tată şi un frate. E ultima clipă în care le 
mai poate striga numele” 13. 

Impresionat de testamentul sublocotenentului căpitanul I. Ieţcu remarcă „socotesc că rândurile bravului sublocotenent Simionescu 
Niculae ar trebui să se găsească pe masa de lucru a fiecărui tânăr din generaţiile ce se ridică, să constituie crezul tuturor şi călăuza lor de 
fiecare clipă. Ferice de neamul a cărui fii au înţeles acest mare adevăr. Acel neam va trăi, va lupta şi va învinge” 14. 

Scrisoarea lui Nicolae va ajunge în mâinile fratelui său Alexandru, datorită locotenentului colonel Cojocărescu, comandantul 
Batalionului 1 Vânători de Munte, care cu durere scrie acestuia „ne revine greaua misiune de a vă înmâna ultima scrisoare a celui ce a 
fost nepreţuitul nostru camarad şi iubitul dvs. frate. Vă rugăm a înţelege durerea noastră care se alătură în totul sufletului dvs., întristat, 
întrucât în eroul Simionescu I. Neculae am pierdut unul dintre vitejii între viteji ai neamului românesc, şi locul lui în rândurile noastre 
rămâne pentru totdeauna gol, fiindcă prezenţa lui în sufletele noastre va fi veşnică, tot aşa cum va rămâne şi în legenda Patriei un 
cavaler al ordinului „Mihai Viteazul” cu chipul de copil şi suflet brav” 15. 

Din registrul actelor de morţi pe anul 1942 s-a consemnat faptul că: „sublocotentul Simionescu Nicolae în vârstă de 25 de ani, de 
profesiune ofiţer activ, născut în comuna Alexandria, judeţul Teleorman, fiul domnului Ilie şi al doamnei Teodora în ziua de 7 iunie la 
ceasurile optsprezece după-amiaza a încetat din viaţă în atacul pentru cucerirea oraşului Sevastopol şi a fost înmormântat în cimitirul din satul 
Karlovka-Crimeea. Moartea a fost verificată de domnul medic locotenent Chelaru Corneliu medicul batalionului 1 Vânători de Munte”16. 

Asaltul final asupra oraşului s-a dat în data de 4 iulie 1942 când Armata de Coastă a fost distrusă, iar Armata XI a cucerit 
Sevastopolul17. Pe data de 5 iulie a avut loc o paradă a victoriei în Sevastopol iar comandantul german von Manstein este ridicat la rang de 
feldmareşal, cu această ocazie. După această zi feldmareşalul von Manstein a plecat pentru o lungă vacanţă în România18. 

Cucerirea Sevastopolului după 250 de zile de asediu a modificat raportul de forţe în bazinul Mării Negre în favoarea trupelor 
germane şi române. 

Epilogul acestui articol este unul trist. Soarta războiului după Stalingrad s-a schimbat total, armatele ruseşti preiau ofensiva şi 
hotărăsc victoria asupra Axei. România, după război, intră în sfera de influenţă rusească. Astfel că, românii care au luptat alături de 
germani împotriva forţelor sovietice, au fost consideraţi inamici, trădători, iar a face demersuri pentru aducerea trupurilor spre a fi 
înhumaţi în patria natală nu a fost posibil. 

Sublocotenentul Simionescu Nicolae a rămas să doarmă somnul de veci în pământ străin, ultima dorinţă de a fi înmormântat în pământul 
teleormănean al străbunilor săi nu s-a împlinit. O poză de epocă arată locul de veci a acestuia în cimitirul din satul Karlovka-Crimeea. 

 
Steluţa Pătraşcu 

 
Note 
 

  1. Robert Forczyk, Al Doilea Război Mondial - Sevastopol 1942, Ed. Litera, 
      Bucureşti, 2015, p. 7. 
  2. Ibidem 
  3. Ibidem, p. 8. 
  4. Ibidem, p. 44, 45. 
  5. Ibidem, p. 45. 
  6. Revista Infanteriei, nr.5-8 din mai-august 1942, articolul cu titlul O moarte eroică, p. 51. 
      Revista, păstrată de familie alături de toate documentele referitoare la cariera militară a  
      celor doi fraţi Simionescu, ne-au fost puse la dispoziţie de nepotul de soră Cezar Folică. 
  7. Ibidem, p. 52. 
  8. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, 
      Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999, pag.459. 
  9. Revista Infanteriei, Op. Cit.,pag.53. 
10. Ibidem, p. 52. 
11. Cartea poştală din data de 12 septembrie 1941. Documentul original se află în posesia 
      domnului Cezar Folică. 
12. Cartea poştală din data de 28 octombrie 1941. 
13. Revista Infanteriei, Art. cit., p. 52. 
14. Ibidem, p. 56. 
15. A se vedea documentele aflate în posesia domnului Cezar Folică. 
16. Idem, Copia actului de deces. 
17. Robert Forczyk, Op. cit., p. 136. 
18. Ibidem, p. 138. 
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AGENDA  CULTURALĂ  IULIE – DECEMBRIE  2022 
 

Proiectele culturale pe care Muzeul Judeţean Teleorman şi le-a stabilit vor continua în perioada iulie - decembrie 2022 după 
următorul calendar: 

 
EXPOZIŢII TEMPORARE 
 

- Centenar Marin Preda (5 - 15 august); 
- Alexandria în imagini de arhivă, la Centrul Multifuncţional pentru Tineri Alexandria (25 august - 4 septembrie); 
- „Doi” (- „2” -), pictură Marius Nistor, Marian Crângaşu (2 - 22 septembrie); 
- Dacia - ultima frontieră a romanităţii, coparticipare, Muzeul Naţional de Istorie a României (septembrie 2022 - martie 2023); 
- „Colecţii şi Colecţionari”, ediţia a XI, în cadrul Proiectului „Octombrie – Luna Colecţionarului” (30 septembrie - 29 octombrie); 
- „Aspecte rurale teleormănene. Realităţile sec. XX” (noiembrie - decembrie). 
 
CICLUL EXPOZIŢIONAL „EXPONATUL LUNII” 
 

Ciclul expoziţional „Exponatul lunii” va continua în perioada iulie-decembrie, inclusiv cu desfăşurarea concursului „Vino la muzeu 
şi câştigă”. 

 
PROGRAMELE „MUZEUL - SURSĂ DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE” ŞI „MUZEUL… TE VIZITEAZĂ” 
 

- Atelier de arheologie experimentală (septembrie); 
- „Teleormanul şi personalităţile sale (sec. XIX - XX)” – 175 de ani de la naşterea lui Anghel Demetriescu (octombrie); 
- Sfântul Nicolae – Ocrotitorul copiilor (decembrie). 
 
SIMPOZIOANE, COLOCVII, MESE ROTUNDE 
 

- „Moartea unui Rege Întregitor – 95 de ani de la moartea Regelui Ferdinand I” (septembrie); 
- „Teleormanul şi personalităţile sale (sec. XIX - XX) – 175 de ani de la naşterea lui Anghel Demetriescu” (octombrie); 
- „O lume dispărută. Fauna cuaternară din jud. Teleorman” (noiembrie); 
- „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” (noiembrie); 
- 75 de ani de la proclamarea Republicii (1947) – între realitate şi controverse (decembrie). 
 
ŞCOALA DE VARĂ 
 

Proiect educaţional ce va cuprinde o serie de ateliere educative pentru elevi (18-28 iulie). 
 
PROGRAME ŞI EVENIMENTE PENTRU PUBLICUL LARG 
 

Ziua porţilor deschise la Muzeului Judeţean Teleorman: Zilele Municipiului Alexandria (30, 31 august), Zilele Europene ale 
Patrimoniului (10 septembrie), Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), Ziua Mondială a Educaţiei (5 octombrie), 
Târgul Colecţionarilor - ediţia a IX-a (15 octombrie), Ziua Naţională a României (1 Decembrie). 

 
PREMIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN 
 

A X-a ediţie a premiilor Muzeului Judeţean Teleorman, instituite în anul 2022, vor fi decernate în ziua de 16 decembrie: 
1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică; 
2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 

CE  VA  URMA ? 

Important!  Detalii, noutăţi şi modificări ale Agendei Culturale 2022, dar şi informaţii despre alte activităţi specifice, pot fi găsite 

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

https://www.facebook.com/muzjudteleorman/ 
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DIN  ÎNSEMNĂRILE  VIZITATORILOR 
 
Acest muzeu mi se pare extraordinar, este incredibil, am aflat multe lucruri. 
 

Maria Glăvan 
 

*  *  * 

Foarte frumos, voi mai vizita acest muzeu cu drag. Au fost nişte artefacte mirifice şi istorice. Un muzeu spectaculos din toate punctele de vedere. 
 

*  *  * 

O adevărată incursiune în timp. 
 

Marileea 
*  *  * 

O amintire frumoasă a trecutului nostru, a evoluţiei strămoşilor pentru a vedea viitorul profund. Personalul de la muzeu foarte amabil, 
eforturi deosebite pentru restaurarea multor lucrări, o muncă depusă pentru comunitate. Bravo! 
 

14.05.2022 
*  *  * 

Lăcaş de cultură teleormănean! La mulţi ani! Felicitări! 
 

Maria 
*  *  * 

Foarte interesantă cultura teleormăneană. Mi-a plăcut. 
*  *  * 

Sunt multe chestiuni care nu le ştiam, dar astăzi am învăţat multe datorită acestui muzeu. Felicitări! Jos pălăria! 
 

*  *  * 

Este tot mai frumos cu fiecare an care trece. Felicitări! Mai multă promovare şi succesul vă este asigurat. Vă mulţumim pentru efortul depus! 
 

*  *  * 

Revin mereu cu mare plăcere. Respect, felicitări! 
 

Luminiţa Miruţă 
*  *  * 

Este o poveste minunată, ISTORIA. Vă doresc succes! 
 

Ecaterina Ioşca 
*  *  * 

Este esenţial să nu ne uităm originile. Istoria planetei are urcuşuri şi coborâşuri, dar bazele unui popor le găsim ascunse în faldurile gliei 
strămoşeşti. Şi este esenţial să ne păstrăm echilibrul minţii. Să nu numim evoluţie tocmai involuţia şi cultură tocmai lipsa ei. Sunt 
impresionată de muzeul oraşului nostru. Născută fiind în Ardeal, am îmbrăţişat un oraş care m-a primit cu bucurie. Voi reveni cu siguranţă. 

Aurora Tentu 
*  *  * 

Interesant! Merită văzut nu doar o zi pe an! Să nu ne uităm istoria, să nu uităm originile! 
 

*  *  * 

Mi-a plăcut cel mai mult căsuţa de la etajul 2. 
 

Claudiu Andrei 
*  *  * 

Frumoasă şi interesantă, foarte bine organizată acţiunea „Ziua Porţilor Deschise – Ziua Iei”. Felicitări tuturor protagoniştilor! 
 

Col. (r) Orodel Emilian, Orodel Elena 
*  *  * 

Un muzeu foarte interesant cu exponate rare şi valoroase, foarte bine puse în valoare. Doamna muzeograf foarte amabilă şi dornică să ne 
explice. O experienţă absolut minunată. Mulţumim! 

Fam. Popp Alexandru, Cristiana, Sandu şi Lize 
 

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