Prof. Zaharia Gărău
27 august 1936- 2 noiembrie 2000

În ziua de 2 noiembrie a anului 2000 în urma unei scurte
a trecut la cele veşnice prof. Zaharia Gărău, cel care a
servit muzeografia olteană peste un sfert de veac.
Născut într-o familie de ţărani bănăţeni la 27 august 1936
în comuna Borlova (jud. Caraş-Severin) unde a urmat şi şcoala
elementară, Zaharia Gărău a absolvit liceul din Petroşani în anul
1954. După ce a devenit licenţiat al Facultăţii de IstorieGeografie din Craiova, promoţia anului 1966, Zaharia Gărău s-a
încadrat ca profesor de istorie la şcolile generale din Găvăneşti
Olt, Pieleşti-Dolj, Predeşti-Dolj (1966-1973). De la 1 iulie 1973
şi până la pensionarea sa (1 iulie 1997) a lucrat în Muzeul Olteniei ca muzeograf, iar de la 1 mai
1990 ca şef al secţiei de istorie şi arheologie, perioadă ce poate fi considerată cea mai bogată în
realizări din viaţa sa.
În calitate de muzeograf a întemeiat în judeţul Dolj -14 puncte muzeale săteşti, a avut un rol
major alături de ceilalţi colegi ai săi în reorganizarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie a
Muzeului Olteniei în anii 1974-1976 şi 1978, a conceput numeroase expoziţii temporare, dintre care
evidenţiem în special cea închinată lui Nicolae Titulescu la împlinirea a 11 O ani de la naştere
(1992), dar şi altor personalităţi doljene (Al. Macedonski, Henri Coandă, etc).
Fire blajină şi înclinată spre meditaţie şi trăire creştină, Zaharia Gărău şi-a dedicat o bună
parte din preocupările sale ştiinţifice cercetării cărţii vechi româneşti, manuscriselor vechi
româneşti şi istoriei arhitecturii medievale româneşti.
Un alt capitol important al preocuparilor sale l-a constituit istoria muzeografiei oltene,
pasiune concretizată în câteva studii de referinţă apărute în "Revista Muzeum" sau în volumele
Muzeului Olteniei, dar şi problemelor ridicate de geografia istorică (vezi în acest sens pertinentul
studiu referitor la bătălia de la Rovine) unde a îmbinat fericit tradiţia locală cu descoperiri
arheologice şi izvoare scrise interne şi externe. O preocupare majoră a constituit pentru Zaharia
Gărău cunoaşterea unor personalităţi istorice de seamă ale Olteniei CU!Ţl au fost Mihai Viteazul,
Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Nicolae Titulescu (remarcându-se şi aicea acribia sa
ştiinţifică prin colaţionarea izvoarelor oferite de presa timpului cu fondul atât de bogat de fotografii
originale).
Aportul său ştiinţific este de netăgăduit la alcătuirea primelor două volume din "Istoria
ilustrată a Crai ovei" ( 1997 -1998), monumente lor arhitectonice craiovene ( 1998), bisericilor crai ovei
(1998).
Zaharaia Gărău a avut o contribuţie importantă la îmbogăţirea patrimoniului muzeal, dintre
care amintim o hartă a Craiovei din prima jumătate a secolului al XIX-lea, el fiind membru şi
preşedinte, mulţi ani, al Comisiei de achiziţii şi reevaluare a Muzeului Olteniei.
Decesul său constituie o pierdere ireparabilă pentru muzeografia românească, căreia i-a
închinat cea mai mare parte a vieţii sale.
Dumnezeu să-I aibă în paza sa !
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