COLECŢIA MUZEALA A PROFESORULUI
PAUL ŢARALUNGA DE LA PRAJEŞTI
de

ALEXANDHU ARTIMON

O muncă neobosită de aproape o viaţă a întreprins profesorul Paul
Ţarălungă din Prăjeşti, comuna Traian, judeţul Bacău în vederea colec
ţionării unor valoroase obiecte muzea1e de arheologie, istorie, etnografie.,
�tiinţele naturii, cît şi realizării Grădinii Botanice ce cuprinde pestC'
300 de specii de plante, inclusiv exotice, cît şi a Parcului dendrologic
cu arbori din aproape întreaga lume.
Acest inimos om de cultură a realizat o importantă instituţie Mu 
zeui satului, rod al activităţi . neobosite desfăşurată pentru depistarea !;i i
coi:e.cţionarea obiectelor muzeale încă din 1945.
Fiu al satului Prăjeşti, născut la 14 decembrie 1921, a avut pasiu
nea adunării şi depistării de valori istorice încă din timpul cînd funcţiona
ca învăţător.
''··"··�"·�"'" '"�'"�" li
Pe parcursul a peste 45 de ani de muncă cu sprijinul elevilor şi
locuitorilor din Prăjeşti a reuşit să adune un imens material istoric,
arheo�ogic, etnografic şi de ştiinţe1e naturii.
Datorită pasiunii şi dăruirii exemplare reuşeşte să organizeze pri'
mul muzeu sătesc din Prăjeşti în 1965, într-o sală de laborator a şcolii
din localitate. Peste cîţiva ani, rod al perseverenţei şi muncii va reuşi
să finalizeze muzeul din localitate într.,.un spaţiu corespunzător, iri lo
calul ·fostei primării din Prăjeşti şi să inaugureze această importantă
instituţie de cultură la 7 iunie 1970.
Acest muzeu sătesc prezintă vestigii bog�te ale trecutului atît sub
aspect arheologic, dt şi istoric, etnografic, geologic şi botanic. Pentru
a cunoaşte toate acaste comori de istorie locală, . zp.ărturii ale unor lo..,
·
c�l ri continuie în această parte � judeţului. �acău, au �ost tn \,re

prinse, de către acest inimos profesor eereetălri şi investigaţii în zonă,
studierea unor materiale documentare, aflate la instituţiile cetitrale şi
locale, ori găsite la cetăţeni.
Cu acest prilej a reuşit să colecţioneze valoroase obiecte care atestă
existenţa unor vechi aşezări, distrugerile provocate de năvăi:irea unor
popoare migratoare, ori datorate invaziilor tătărăşti, turceşti, activitatea
românilor care şi-au apărat şi consolidat vetrele strămoşeşti.
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Un mare sprijin a primit din p<�!iea elevilor din şcoală şi in mod deo
sebit de la săteni. Bi au răspu ns cu m•1ltă pasiune
donind diferite
obiecte păstrate cu grijă.
Dacă ne referim la cele mai vechi urme de cultură materială păs
trate în această colecţie nu putem să nu enunţăm nucleele şi lamele
din silex aparţinînd epocii! paleolitice. Tot atît de interesante sint şi
vasele din lut, unele pictate, aparţinînd epocii neoiitice - cultura Cu
c·uteni.
La fel de numeroase sînt topoarele din piatră şi din metal aparţi 
nînd epocii bronzului ş i fierului.
Merită de relevat existenţa ceramicii dacice şi carpice, a nume
roaselor tezaure romane d�pistate de profesorul Paul Ţarălungă şi păs
trate în depozitul Muzeului de Istorie din Bacău şi care au făcut obiectul
unor studii elaborate în colaborare cu numismaţi şi cercetători din
ţară.
Pe pa'rcul"sul anilor de muncă a reuşit să adune şi materiale, e
drept mai puţine, din peroada secolelor IV-X
Din epoca medievală se remarcă topoarele, săbiile, virfurile d e să
geţi , inele sigili, iănci, suliţe etc.
Relevăm faptul cii prin strădania sa, a fost descoperit un valoros
tezaur monetar, din secolul XIII, format din patru monede de aur, emi
siuni de la împăratul bizantin Ioan al III-lea DucC\S Vatatzes ( 1 2221 254) şi 52 monede tătărăşti, emisiuni pentru Hoarda de Aur.
La fel de interesante sînt şi cele 9 monede olandeze emise pentru
oraşe!e Zwollen, Campen, Utrecht, Westfriesland, Deventer şi care au
fost depistate in zona satului Prăjeşti fiind datate in sf'colul al XVII-lea.
Intre alte obiecte menţionăm u.r.. inel sigilar din argint şi un cercei
tot din argint de formă poliedrică cu şase feţe romboidale şi opt triun
ghiuri ornamentale cu piramide de granule, dataţi în eec. XVI-XVII.
Cole�ţia muzeal:ă mai cuprinde şi obiecte din epoca modernă, pre
C"um baionete, sigilii, săbii.
Un loc aparte il prezintă colecţ�a: de etnografie formată din piese
grupate pa indeletnicirile locuitorilor. Ne referim la obiecte de ţesut,
obiecte folosite la prelucrarea lînii, cînepii, costume populare, obiecte
folosite la stini, la strînsul finului etc.
Sînt prezente rr.alte costume şi piese de vestimentaţie cu motive
ornamentale locale, spec ifice zonei realizate cu multă măiestrie : li,
iote, marame, brîie, } ,asmale, cămăşi. Ele sînt lucrate din lînă, bumbac
ornamentate cu motive geometrice şi florale, inspirate din natură, rod
al talentului locuitorilor din Prăjeşti.
Colecţia de biologie şi zoologie cuprinde materiJale deosebit de va
loroase printre care se remarcă o sală în care sînt prezentate mamifere
şi păsări din zona Prăjeşti, dar şi din ţară.
O atracţie o prezintă şi scoicile şi melcii colecţionaţi din fauna ac
tuală a M. Negre. Mai există în cadrul muzeului o colecţie de embrioni
umaRi de diferite vîrste şi o colecţie de animale din mediul acvatic
(marin şi din rîuri).
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

COLECŢIA MUZEALA DE LA p RAJEŞTI

26 7

Deosebit de int{?resantă ni se prezintă şi colecţia de paleontologie,
(fosile sarmatiene, scoici, melci, colecţia de cortili , stele de mare). Sînt ş i
crani:i· de: bos primigenius şi fragmente din scheletul unui mamut.
Colecţia de geologie e!::te formată din roci sedimentare, roci magma
ti ce (vulcanice sau eruptive) .
Această importantă colecţie muzeală ce cuprinde peste 4 000 de
neobosită a harnicului şi talentatului pro
p:ese reprezintă activitatea
fesor Paul Ţarălungii care pe parcursul a _peste 45 de ani de muncă
şi strădanii a reuşit să realizeze un frumos muzeu sătesc, un complex
cinste
format din grădină botanică şi par-c:ul dendrologic şi care face
ace:;tui om de cultură, cît şi iccuitorilor <.lin Prăjeşti.
Prin activitatea desfăşurată în domeniul culturii , profesorul Paul
'faA'ilungă şi-a înţe-les pe deplin menirea, a crezut în muncă şi şi-a
făcut din ea un crez. A fost. şi este pentru noi un exemplu demn de
urmat.
Într�aga colecţie muzeală a ace&tui inimos om de cultură, rod al
cercetărilor de teren, desfăşurate sistematic în ani şi ani de zile, al
respectului pentru valorile trecutului - se recomandă ca o importantă
instituţie de cultură şi e3ucaţie patriotică.
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Clădirea muzeului din Prăjeşti

Vedere din sala de muzeu rezervată secţiei de etnografie
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Prăjeşti. Aspecte din sala de arheologie

Prăjeşti. Aspecte din sala de biologie
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Prăjeşti. Intrarea în Grădina Botanică
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