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PĂSTRĂTOARELE
ISTORIEI

in cele mai vechi timpuri, hărnicia şi
spiritul inventiv, creator al poporu
lui român au asigurat valorificarea
din plin a bogăţiilor solului şi subsolului patriei
noastre şi - în ciuda împrejurărilor istorice vi
trege - au avut loc dezvoltarea continuă, pro
gresul neîncetat al ţării noastre. Poporul român
s-a dovedit în decursul veacurilor un puternic
factor de progres şi civilizaţie în această parte
a lumii, adudndu-şi contribuţia modestă, dar
trainică, la tezaurul creaţiei materiale şi spirituale
a popoarelor, la înflorirea geniului uman.
Neasemuit de bogată în fapte, documente şi
monumente, istoria patriei noastre reprezintă
un puternic mijloc de educare, un nesecat izvor
de preţioase învăţăminte. Este şi motivul pentru
care partidul şi statul nostru acordă cea mai mare
grijă studierii ştiinţifice a evenimentelor social
politice din trecut, depistării, conservării şi
punerii în valoare a bogatului tezaur naţional
de care dispunem.
Ca instituţii de cultură, muzeelor le revin în
această direcţie meniri deosebite pentru descohttps://biblioteca-digitala.ro
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perirea, conservarea şi valorificarea numeroa
selor vestigii de cultură materială şi spirituală,
monumente istorice şi de artă, făurite de-a lungul
secolelor de forţa geniului, sensibilitatea şi capa
citatea creatoare a poporului român, strămoşul
acestor meleaguri.
Pe aceste coordonate de bază se înscrie şi
activitatea muzeelor din judeţul Ilfov, care,
într-o perioadă relativ scurtă, au reuşit să scoată
la iveală o serie de dovezi ale culturii materiale,
a căror cercetare a dus la stabilirea unor conclu
zii interesante, constituind elemente preţioase
care s-au adăugat argumentelor ştiinţifice refe
ritoare la anumite perioade istorice, consemnate
în bună parte în Tratatul de Istorie a României.
În acest fel ele au elucidat în mod fericit cîteva
probleme legate de trecutul istoric al acestor
locuri, în contextul evoluţiei istorice a poporului
român.
În judeţul Ilfov îşi desfăşoară activitatea două
muzee istorice (cu profil arheologic) la Giurgiu
si Oltenita si un muzeu memorial, în comuna
Mănăstir�a, l�cul de nastere al scriitorului Alexan
dru Sahia, institutii tinere, ca asezăminte de
stat şi buget de c�rcetări (Muzeul din Giurgiu
a luat fiintă oficial în 1950, cel din Oltenita în
1957, iar muzeul memorial "Alexanrlru Sahi�" în
1967), dar cu serioase potenţe de investigaţie,
care le conferă posibilităţi multiple de studiere
şi clarificare a numeroase probleme care se ridică
privind istoria acestui ţinut.
De altfel, meritul acestor instituţii culturale este
tocmai acela de a se fi oprit cu migală de meşter fă
urar şi cu pasiune de cercetător devotat asupra
istoriei locale a pămîntului pe care trăim şi pc
care au trăit strămoşii moşilor şi strămoşilor
noştri. Aşa se explică faptul că, în scurt răstimp
de la înfiinţarea lor, cele două muzee istorice
cuprind în zonele lor de studii aproximativ cîte
80 de statiuni de cercetare fiecare, multe din ele
constituin'd tot atîtea şantiere de lucru.
4
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Bogăţia �i importanţa materialelor arheologice
descoperite în această parte a Cîmpiei Române
au atras, în anii de la infiintarea muzeelor, nenu
măraţi vizitatori (peste 250.000 la Giurgiu, aproape
150.000 la Olteniţa şi circa 15.000 la Mănăstirea),
la care se adaugă vizitatorii şantierelor arheolo
gice, auditorii numeroaselor conferinţe, simpo
zioane, răspunsuri în cadrul brigăzilor ştiinţifice
date de personalul de specialitate al muzeelor. Ele
vor atrage desigur şi în viitor în liniştea tăcută
a sălilor care găzduiesc expoziţiile de bază alţi
nenumăraţi doritori de a cunoaşte trecutul istoric
al meleagurilor acestora bogate.
Intenţia noastră este de a prezenta cîteva din
cele mai semnificative mărturii ale trecutului
istoric al acestei părţi a ţării, în aşa fel încît ele
să folosească celor care iubesc istoria locurilor
natale şi vor să o cunoască mai bine, în speţă
cducatorilor, profesorilor de istorie, activiştilor
culturali din judeţ, altor intelectuali, tuturor
oamenilor muncii. Mărturisită în subsidiar, dar
puternică într-adevăr, este însă dorinţa ca, în
urma cunoaşterii acestor cîtorva lucruri despre
activitatea muzeelor din judeţul Ilfov, tot mai
mulţi să fie vizitatorii muzeelor, a locurilor mi
nunate în care parcă doarme istoria, dar pe care
privind-o simţim că ne vorbeşte.

5
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MUZEUL
DE ISTORIE
DIN
GIURGIU
ituat în afara trepidaţiei obişnuite
_ centru, într-o clădire dintr-o
dm
latură a oraşului, în str. Doro
banţi nr. 16, Muzeul de istorie. din municipiul
Giurgiu prezintă aspecte ale istoriei locale (unele
staţiuni arhedogice depăşesc graniţele judeţului
Ilfov), din cele mai vechi timpuri şi pînă la
sfîrşitul secolului al XIX-lea. De altfel, încă
înainte de război, ca instituţie nesubvenţionată,
bazată doar pe munca unor entuziaşti, a desfăşu
rat o activitate frumoasă, publicînd în 1937
două volume din "Buletinul Muzeului Judeţean
Vlaşca", cu rezultatele săpăturilor arheologice
din acea vreme.
Ceea ce conferă astăzi acestui muzeu un interes
deosebit este - pe lîngă multitudinea şi origi
nalitatea materialelor - cursivitatea expunerii,
organizarea ştiinţifică a expoziţiei de bază,
urmărindu-se desfăşurarea firului evenimente
lor istorice, cu ajutorul panourilor şi textelor
explicative, pe orînduiri şi epoci, completate
- în limita exponatelor - cu obiecte şi mate6
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riale arheologice sau de arhivă din cele mai repre
zentative.
Numărul obiectelor arheologice rezultate din
săpăturile efectuate de muzeul local, în colabo
rare cu Institutul de Arheologie al Academiei
Republicii Socialiste România, ajuns la cea.
20.000, îmbogăţeşte permanent expoziţia şi - ceea
ce este îmbucurător - va completa fără îndoială
cîteva goluri existente încă în muzeu în docu
mentarea anumitor perioade istorice. Prin valoa
rea pieselor expuse, prin modul ingenios în care
este prezentată evoluţia istorică a acestei părţi
a judeţului Ilfov, în strînsă legătură cu cea a
întregului teritoriu al ţării, Muzeul de istorie din
Giurgiu reuşeşte să creezP. o imagine fidelă a tre
cutului acestor locuri, demonstrînd în esentă
permanenţa vieţuirii autohtone şi aducîndu-ş(o
contribuţie de seamă în problema "continuităţii
poporului român".

Vedere exterioară a Muzeului de Istorie din Giurgiu.
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Circuitul expoziţiei de bază este deschis de
marcarea elementelor principale de cultură ma
terială şi spirituală din orinduirea comunei pri
mitive, începînd cu epoca paleolitică. Aceasta este
prezentată în muzeu printr-o serie de obiecte,
unelte şi arme din paleoliticul mijlociu (circa
120.000-100.000 ani î.e.n.), alături de care se
găsesc urme fosile de mamut (vertebrc, măsele)
şi cerb gigant, descoperite în carierele de nisip ale
terasei de la Frăteşti-Ghizdaru.
Muzeul adăposteşte de asemenea o foarte
interesantă suită de exponate caracteristice paleo
liticului superior (circa 100.000-10.000 ani î.e.n.)
rezultate din săpăturile efectuate la Malu-Roşu:
lame de cuţit, gratuare (răzuitoare) de piei şi
vîrfuri de săgeţi. Lîngă acestea se află o piesă
deosebit de valoroasă si anume vatra "in situ"
de la Malu-Roşu, în ju�ul căreia se găsesc unelte
finite sau bucăţi de silex a căror prelucrare nu a
fost terminată. Această nepreţuită piesă atestă
existenţa în cîmpia munteană a unor locuri de
prelucrare sezoniere a uneltelor din silex adus
de peste Dunăre, în perioada aurignacianului
superior - ultima fază a paleoliticului (circa
70.000-10.000 ani î.e.n.)

Vatra din paleoliticul superior de Ia Malu-Roşu.

8
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Ceramică din neolitic descoperită la Tangîru;

Neoliticul timpuriu (circa 5.500-3.500 î.e.n.),
caracterizat prin unelte microlite (de dimensiuni
mici). este ilustrat în Muzeul din Giurgiu prin
unelte, ceramică, obiecte de cult, idoli, lame,
răzuitoare, dăltiţe din piatră şlefuită, aparţinînd
aşa numitei faze Dudeşti-Drăghiceanu (fază de
trecere spre cultura Boian), descoperite în aşe
zarea neolitică de la Drăghiceanu-Gogoşari.
De altfel şi perioada culturii Boian este docu
mentată în muzeu prin vase ceramice ornamen
tate cu incizii şi excizii, cum ar fi cele descoperite
în stratul inferior de la Tangîru.
Numeroase unelte: topoare din silex şi piatră
şlefuită, lame, gratuare, dăltiţe din piatră şi 03,
unelte agricole (săpăligi din corn de cerb, rîş
niţe, greutăţi pentru plase de pescuit), fragmente
pictate dintr-o locuinţă neolitică, alături de cera
mică fină, figurine de lut (idoli) antropomorfe
şi zoomorfe, vasele de cult şi obiectele de podoabă
aparţinînd neoliticului mijlociu (circa 35002800 î.e.n.) şi tîrziu (circa 2800-1900 î.e.n.),
întregesc tabloul epocilor istorice amintite, ale
căror urme intense s-au aflat prin descoperirile
https://biblioteca-digitala.ro
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Vase de ceramică din epoca neolitică de la Drăghiceanu.

de la Tangîru şi Petru Rareş, puternice centre
de cultură gumelniţeană în această parte a jude
ţului Ilfov.
Destrămarea orînduirii comunei primitive şi
începuturile societăţii gentilice patriarhale, cu
prinzînd răstimpul dintre sfîrşitul neoliticului
şi începuturile îndepărtate ale primei faze a fie·

Figurine din lut aparţinînd epocii neolitice.

10
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rului, este marcată de epoca bronzului (circa
1700-1000 î.e.n.), o perioadă de relativă sta
bilitate a comunitătilor tribale. Muzeul din Giur
giu posedă în exp�ziţia de bază cîteva obiecte
din metal şi piatră (topoare din cupru, bronz şi
piatră) caracteristice acestei epoci, precum şi
vase de ceramică ornamentate în pliseuri, cu
toarte snpraînălţate, aparţinînd culturii Glina III,
descoperite la Oinacu (judeţul Ilfov) şi Zimnicea
(judeţul Teleorman).
În muzeu este expusă de asemenea ceramică
şi o urnă funerară descoperită la Daia (lîngă
Giurgiu), aparţinînd primei epoci a fierului Hallstatt - (circa 1150-450 î.e.n.). Foarte bogat

Vas de ceramică dacic.
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reprezentată în Muzeul de istorie din Giurgiu este
însă cea de a doua epocă a fierului - Latene
(circa 450 î.e.n.- 106 e.n.), epocă ce cuprinde
un larg proces de consolidare a comunităţilor
geto-dace pe teritoriul patriei noastre şi implicit
pe aceste locuri, respectiv apariţia şi formarea
relaţiilor sclavagiste în Dacia.
Expoziţia de bază a muzeului cuprinde nume
roase obiecte casnice din ceramică (vase de uz
comune şi urne funerare), podoabe (brăţări şi
mărgele), monede din tezaurele descoperite de
arheologi la Vedea, Stoeneşti, Pietrele şi Frăteşti.
Asemenea unelte din fier, fragmente şi vase
întregi din lut, cupc dcliene, monede greceşti,
romane (unele cu efigia lui Traian) şi rlacice,
precum şi alte obiecte din secolele IV -III î.e.n.,
descoperite la Giurgiu şi Zimnicea, întregesc pri
virea asupra acestei perioade importante din
trecutul poporului nostru. Relua�ea explorării
cetăţii getice de la Zimnicea deschide muzeului din
Giurgiu interesante perspective pentru îmbogă
tirea mărturiilor actuale cu noi date semnifica
tive legate rle această etapă a istoriei patriei,
de formare a culturii geto-dace, care se va con
solida şi răspîndi pe tot teritoriul geto-dacic.
Perioada istoriei Daciei, cuprinsă între înce
tarea stăpînirii romane şi secolul al X-lea al
erei noastre - unul din cele mai puţin cunos
cute capitole din istoria veche a patriei - este
bogat ilustrată în Muzeul din Giurgiu în ceea ce
priveşte secolele III-IV şi VII-VIII.
Din secolele IIT ·-IV e.n. există mărturii inte
re�ante privind cultura materială şi spirituală
a populaţiei
băştinaşe, precum şi a popoarelor
migratoarP, îndeose!Ji sarm aţii şi goţii, atestînd
cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov. În mu
zeu sînt expuse vase dacice şi romane, obiecte
de podoabă: mărgele din pastă de sticlă, mărgean
şi chihlimbar, fibule de tip roman şi dacic, precum
şi un mormînt din secolul al IV-lea, descoperite
şi cercetate în necropolele de la Oinacu, Izvorul
12
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şi Gogoşari. Aceste aşezări fac parte din lungul şir
de asezări, morminte si cimitire existente în
Cîmpia Munteniei şi car� demonstrează o intensă
vieţuire în această perioadă, în care dovezile
despre populaţiile migratoare se împletesc adesea
. cu cele ale populaţiei autohtone.

Mormînt

din secolul al IV -lea e.n.

https://biblioteca-digitala.ro
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Secolele al VII-lea şi al VIII-lea e.n. erau
verigi care lipseau pînă nu de mult în Muzeul din
Giurgiu. Descoperirile extrem de importante fă
cute în necropolele de la Izvorul şi - recent de la Frăteşti, materialele culese de aici, au
luminat şi această parte a istoriei. Ele constituie
prima dovadă materială din aceste secole, la
sud şi est de Carpaţi, care atestă existenţa în
acea vreme, pe aceste locuri, a unei populaţii
străromâne, fixată şi organizată pe acest teri
toriu şi care se ocupa cu agricultura, creşterea
vitelor şi a păsărilor domestice. Muzeul expune
ceramică şi obiecte de podoabă: cercei, inele, măr
gele, tuburi pentru ace frumos şi variat orna
mentate prin incizie.
Feuclalismul dezvoltat, documentat în Muzeul
din Giurgiu începînd cu secolul . al XIV-lea,
împleteşte în expoziţia de bază a acestuia dove
zile despre cultura materială şi spirituală a perioa
dei feudalismului cu datele despre istoria ora
şului - unul din cele mai vechi ale patriei noastre.
Consemnăm existenta în muzeu a unor inte
resante vase de ceramică (secolele XIV - XIX),
ornamentate si smăltuite, cutite de fier cu mîner
de os foarte 'trumos' lucrate: arme 'diferite (vîr
furi de săgeţi şi de lance, ghiulele de tun din
piatră şi fier, arme de infanterie, săbii, iatagane,
hangere, pistoale), piese de harnaşament, lulele
de cele mai diverse tipuri, conducte, cah·e, piese or
namentale de construcţie, precum şi numeroase
tezaure monetare (monede de la Mircea cel Bă
trîn, poloneze, turceşti), descoperite la Urziceni
(judeţul Ilfov), Viişoara (judeţul Teleorman) şi
alte localităti.
Împlîntată adînc în contextul evenimentelor
timpului, istoria oraşului Giurgiu este marcată
în muzeu începînd cu documentul oficial dat
de Mircea cel Bătrîn la Giurgiu, în 11 mai 1409
(primul document care pomeneşte de Giurgiu
este dat aici tot de Mircea cel Bătrîn la 26 sep
tembrie 1403). Documentul demonstrează de
14

https://biblioteca-digitala.ro

Fotocopia documentului oficial dat de
Mircea cel Bătrîn în anul 1409.

fapt importanţa strategică a acestui oraş, însem
nat punct vamal, care făcea legătura cu Peninsula
Balcanică şi Asia Mică, veritabilă punte de tre
cere spre sud. Perioada stăpînirii otomane (din
1416, cînd cetatea şi oraşul Giurgiu devin raia,
pînă în 1829) este punctată de numeroase lupte
de eliberare duse de oştile Ţării Româneşti. În
l\1 uzeul din Giurgiu interesante panouri, hărţi şi
stampe prezintă luptele purtate după Mircea cel
Bătrîn de către Vlad Ţepeş, Vlad Dracul, Mihai
Viteazul (este reprodus un plan al bătăliei de la
Călugăreni, precum şi o fotocopie după o serihttps://biblioteca-digitala.ro
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Ceramică şi monedc din

secolele al

X IV-lea-al

XVIII-lea.

soare autografă a acestui domnitor, prin care el
îşi exprimă dorinţa de a uni cele 3 ţări româ
neşti) şi Mihnca al III-lea Radu (care reuşeşte,
pentru scurt timp, în 1659, să recucerească
oraşul).
Expoziţia de bază a Muzeului cuprinde şi lucră
rile de sistematizare si înfrumusetare a orasului
Giurgiu de după 183( aspecte foarte import'ante
legate de începuturile dezvoltării capitaliste a
urbei, pe fundalul "oriental" al acesteia, care vor
coexista pînă în zilele noastre cînd oraşul şi-a
schimbat complet înfăţişarea. Este vorba, printre
altele, de construirea unuia din principalele tra
see ale căruţelor de poştă şi diligenţelor, ca şi
16
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instalarea, în anul 1854, între Giurgiu şi Bucureşt;,
a primei linii telegrafice din România. In cîteva
vitrine sînt expuse documente privind activi
tatea revolutionarilor de la 1848 în orasul Giur
giu, exilarea şi pribegia unor capi ai r�voluţiei,
reţinuţi pentru scurt timp în închisoarea "Munca
Giurgiului".
Construirea primei linii ferate din ţara noastră
(Bucureşti-Giurgiu), începută în 1867 şi inaugu
rată la 19 octombrie 1869, încheie prezentarea
istoriei oraşului Giurgiu şi a împrejurimilor, şi
odată cu aceasta un itinerariu care se întinde
pe zeci de mii de ani şi din care vizitatorul învaţă
să preţuiască vestigiile trecutului dăinuitoare
pînă peste milenii.
Tipuri de arme feudale.

https://biblioteca-digitala.ro
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MUZEUL
DE
ISTORIE
DIN
OLTEN IŢA

uzeul de istorie din oraşul Olteniţa a
fost înfiinţat în anul 1957, avînd
la bază o modestă colectie de 900
de piese arheologice şi numismatice donate de
colecţionarul de antichităţi Barbu Ionescu, în
prezent muzeograf la acest muzeu, colecţie
care, datorită cercetărilor efectuate, a sporit an
de an, ajungînd să numere astăzi peste 20.000
de piese.
Profilul muzeului este arheologic, exponatele
documentînd continuitatea şi evoluţia societăţii
umane din împrejurimile oraşului Olteniţa, înce
pînd din comuna primitivă şi pînă în perioada
destrămării orîndurii feudale.
Din epoca pietrei cioplite (paleolitic) deşi nu
s-au găsit pînă în momentul de faţă urme certe
de vieţuire a oamenilor, muzeul dispune de unele
exponate cum ar fi fosilele unor animale din
această epocă (mamutul şi cerbul uriaş), desco
perite în carierele de balast de la Curcani, Luica,
Buciumeni, Vasilaţi, Căscioarele, animale care au
constituit vînatul foarte căutat al oamenilor
paleolitiei.
Foarte bogat ilustrată este în schimb epoca
neolitică (a pietrei şlefuite) în care oamenii perfecQ.L-.••.,

18
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ţionează uneltele, f ăurind, prin şlefuire, unelte
din piatră, os şi corn, folosesc unelte de aramă
şi podoabe de aur. Aşezările din această perioadă,
descoperite în preajma Olteniţei, sînt situate pe
terasele joase sau înalte ale apelor. Caracteristic
este faptul că printr-o locuire intensă în acelaşi
loc timp îndelungat, unele straturi de depunere
ajung la grosimi impresionante, formînd aşa
numitele "tell"-uri, ca de exemplu la Sultana,
Chirnogi, Căscioarele, Spanţov, Izvoarele.
Cele mai vechi aşezări desccperitc în Cîmpia
Munteniei, aparţinîml culturii Dudeşti (circa
4500 de ani î.e.n.), au fost scoase la iveală şi în
jurul oraşului Olteniţa, cu prilejul săpăturilor
arheologice efectuate la Căscioarele, Radovanu
şi Vasilaţi, unde au fost găsite unelte din piatră

..

Figurină din lut
cu vas pe cap . ...._
._
_____._...._____
..._
�
......_..
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şi os, vase de lut frumos ornamentate, aparţinînd
acestei culturi.
Vase artistic ornate cu excizii si incrustatii cu
pastă alhă, unelte din piatră, cor� şi os des�ope
rite la Spanţov, Chirnogi, Olteniţa, Radovanu,
Vasilaţi, documentcază cultura Boian (circa
3500-2800 î.c.n.), fazdc Vidra şi Spanţov.
Recent, muzeul a făcut o descoperire excepţio
nală a cărei importanţă este cu atît mai mare
cu cît este -pînă în prezent - unica în ţara
noastră şi sud-estul Europei, putînd fi comparată
doar cu unele descoperiri asemănătoare din
Asia Mică. Este vorba de descoperirea la Căscioa
rele a resturilor unei clădiri aparţinînd sfîrşitului
neoliticului, probabil perioadei culturii Boian.
Clădirea are pereţii pictaţi în interior pe toată
suprafaţa. Într-o parte a încăperii s-au găsit
resturile unei coloane de lut de cea. 2 metri,
pictată cu motive geometrice deosebite de pereţi,
ceea ce indică un dezvoltat cult al coloanei,
într-o epocă foarte veche. Adeverirea ştiinţifică
a acestor prezumţii va întări desigur importanţa
descoperirii.
Din cultura Boian se dezvoltă cultura Gumel
niţa, denumită astfel după dealul cu acelaşi nume,
situat la 3 km. de Oltenita, unde această cul
tură, aparţinînd neoliticului tîrziu, a fost desco
perită şi cercetată pentru prima dată în ţara
noastră şi din care Muzeul din Olteniţa posedă
numeroase obiecte, pe un spaţiu destul de întins,
foarte multe din ele asamblate. Această imensă
bogăţie de materiale polarizează interesul multor
oameni de ştiinţă, români şi străini, care se depla
sează aici pentru a studia "la faţa locului" aspec
tele acestei culturi, a cărei arie de răspîndire se
întinde în întreaga Muntenie, Moldova de sud,
Dobrogea şi sudul Dunării.
În muzeu sînt expuse topoare, lame de silex,
răzuitoare, săpăligi, brăzdare din corn de cerb,
dăltiţe de aramă, obiecte de podoabă, ceramică
20
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Vas antropomorf din cultura

Gumelniţa.

şi o bogată colecţie de figurine antropomorfe şi
zoomorfe, descoperite la Sultana, Căscioarele,
Chirnogi, Izvoarele şi Olteniţa. În expoziţia de
bază există de asemenea cîteva unicate din plastica
acestei culturi şi anume: vasul antropomorf
descoperit la Sultana, care reprezintă o femeie
stînd în picioare, sculptată cu reale calităţi artis
tice, prezentînd, după atitudinP., analogii cu
"gîndilorul" de la Cernavodă; perechea de îndră
gostiţi - descoperită la Gumelniţa -şi o statuietă
cu vas pe cap care, prin faptul că este întreagă
şi are două feţe, constituie o raritate în plastica
foarte bogată a acestei culturi. O revelaţie pentru
arheologi a fost descoperirea într-o locuinţă de
21
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Vas

Cucuteni descoperit

la

Vase de cerarnidl specifice

Gurnelniţa.

culturii Gurnelniţa.
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la Gumelnita a 4 vase de lut ornamentate cu
motive me�ndrice, pictate cu trei culori, mult
asemănătoare culturii Cucuteni din Moldova,
fapt care ar putea demonstra o anumită sincro
nizare a celor două culturi pe acest teritoriu,
dovadă a comunităţii spirituale şi legăturii dintre
locuitorii celor două provincii.
La sfîrşitul cultmii Gumclniţa au loc migraţii
de triburi, cu care ocazie se constată şi se atestă
prezenţa în jurul Olteniţei, la Renie, Ulmeni şi
Chirnogi a purtătorilor culturii Cernavodă, a
cărei primă fază este bine documentată prin cerce
tările de la punctul Renie - de lîngă Olteniţa
şi din care există în muzeu numeroase vase
întregi ornamentate cu şnurul înfăşurat, avînd ca
degresant în pastă scoică pisată, unelte din corn
de cerb, os, piatră şi chiar bronz, obiecte de
podoabă şi cult.
Din epoca bronzului Muzeul din Oltenita
posedă diferite exponate: vase, topoare din
bronz, vîrfuri de lănci, seceri, brăţări aparţiUnelte din

perioada culturii Gumclniţa.
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Figurină. reprezentînd un model de locuinţă
(perioada neoliticl!.).

nînd culturilor: Glina III (descoperite la Glina,
Nuci-Vasilaţi, Prundu, Crivăţ, Şoldanu); Tei
(descoperite la Valea Popii, Budeşti, Izvoarele)
şi Coslogeni - aspect cultural puţin cunoscut
în lunea Dunării si
' sudul Munteniei, datînd de
la sfîrşitul epocii bronzului (descoperit la Sul
tana, Greaca, Ulmeni).
Prima epocă a fierului este ilustrată prin cîteva
obiecte descoperite în aşezări de scurtă durată
la Curcani, Olteniţa, Chirnogi, Coconi, Valea
Popii. Numeroase descoperiri atestă însă o intensă
locuire în jurul Olteniţei a geto-dacilor. Din
perioada secolelor al IV-lea î.e.n. şi pînă în seco
lul al IV-lea e.n., muzeul posedă multe obiecte
de cultură materială, din care se disting cîteva
interesante tezaure monetare. Astfel, este expus
tezaurul format din 10 monede istriene din
secolul al IV-lea î.e.n., descoperit în comuna
Hotarele, monede care au pe avcrs capetele
fraţilor Dioscuri, iar pe revers un vultur de mare
'24
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cu un delfin în gheare. Alte 10 tctradrahme
istriene constituie tezaurul descoperit la Chiselet.
Alături de acestea sînt expuse tezaurele desco
perite la Vasilaţi, Luica şi Chirnogi, din secolele
II -I î.e.n., precum şi importantul tezaur de
monede dacice de argint, din aceeaşi perioadă,
descoperit la Şoldanu.
Pe lîngă monede, epoca dacică este reprezen
tată în Muzeul din Olteniţa prin vase lucrate cu
mîna şi la roată, unelte, obiecte de podoabă şi
inventarul unui mormînt aparţinînd unei căpe
tenii geto-dace, găsit într-o movilă funerară din
comuna Chirnogi, compus din vase dacice şi
greceşti, precum şi o frumoasă phaleră (podoabă
de costum sau de harnaşament) de aur (secolul
al III-lea î.e.n.). Un număr impresionant de
exponate din acest muzeu au fost descoperite
în morminte sarrnatice din secolele II-III e.n.,
la Ulmeni, Olteniţa, Căscioarcle, Sultana (vase
de lut de provenienţă romană, dacă şi sarmată,
\'ase rlc

ceramică din epoca bronzului.
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Pafta de aur

dcscopcrit1i.

la Chirnogi.

Tipuri de monede dacice.

26

https://biblioteca-digitala.ro

Vas roman de bronz de la Ulmeni.

Vase din secolul al IV-lea e.n. descoperite
in necropola de la Spanţov.
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mărgele din lapislazuli, chihlimbar şi sticlă,
pandantivi din opal, cercei torsionaţi din argint,
brăţări oglinzi, etc.). De altfel, cea mai veche
necropolă sarmatică din ţară descoperită pînă
în ,prezent este cea de la Renie - Olteniţa.
Din perioada pr e feudal ă, cînd populaţia daca
romană intră în contact cu goţii, muzeul posedă
numeroase obiecte d escoperite în aşezările de la
Olteniţa, Chirnogi, Mănăstirea, Coconi, Nana,
Vasilaţi (secolele III -IV e.n., aparţinînd culturii
Sîntana de Mureş - Cerneahov), în necropolele
de la Mitreni şi Căscioarele şi cea birituală de la
Spanţov. O intensă locuire se atestă în jurul
Olteniţei în perioada feudalismului timpuriu (se
colele IX- XI). Săpăturile efectuate la Sultana,
Chirnogi, Radovanu, Curcani documentează exis
tenţa culturii Dridu - ai cărei purtători o con
stituie populaţia străromânească. Dintre obiec
tele acestei epoci: vase, unelte, o biecte de po
,

cloabă, trebuie menţionat îndeosebi depozitul
dt' arme �i unelt e descoperit la H.aclovanu.

Depozitul de unelte �i arme <le la ]{adO\·anu.
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Tezaurul

monetar

descoperit

la Colibaşi.

Pentru epoca feudală, Muzeul din Olteniţa şi-a
adus o mare contribuţie la elucidarea unor pro
bleme privind evoluţia istorică zbuciumată a
acestor locuri. Cercetările făcute la Coconi, de
pildă, au demonstrat că, începînd din secolul al
XIV-lea, aşezarea (sat fortificat) a trecut prin
trei P.tape de vieţuire, întrerupte de fiecare dată
de invaziile turceşti.
La Căscioarele, cercetările făcute la ruinele
mănăstirii Cătălui, întemeiată în secolul al XVI
lea, au adus un aport incontestabil la cunoaşterea
arhitecturii vechi medievale din Ţara Româhttps://biblioteca-digitala.ro
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nească, întrucît această mănăstire este cea mai
mare şi mai veche atestată pînă acum în regiunea
de cîmpie din sud-estul Munteniei. În jurul mănă
stirii s-au descoperit: cimitirul satului Cătălui,
două bordeie (probabil în apropiere se afla şi
satul), iar în gropniţa mănăstirii a fost găsit un
schelet de femeie din secolul al XVII-lea cu
obiecte de podoabă: cercei de aur cu pietre pre
ţioase, un inel de aur cu safir, ace de păr din
argint aurit, precum şi vestminte de preţ, actual
mente în curs de restaurare.
În vitrinele muzeului mai sînt expuse tezaure
din monede de argint de la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea descoperite la Nuci şi Chirnogi, mai
important rămînînd însă cel de la Colibaşi, compus
din 450 monede turceşti, austriece şi ruseşti.
Cercetările ulterioare ale Muzeului din Olte
niţa vor întregi, fără îndoială, această bogăţie do
cumentară prin care evidenţiază trecutul istoric
al acestor locuri.
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MUZEUL
MEMORIAL
"ALEXANDRU SAHIA"
DIN
COMUNA
MĂNĂSTIREA

ănăstirea - comună mare, cu pă
mînturi bogate şi oameni harnici
- apare în drumul călătorului care merge de la
Olteniţa, cale de 28 km. spre Călăraşi. În trecut
aceste pămînturi întinse aparţineau însă .,Do
meniilor coroanei", titlu de .,noblete", care
ascundea jaful celui mai crîncen e�ploatator
capitalist şi moşier - regele, şi pe ele trudeau
ţăranii, cei mai mulţi lipsiţi de pămînt sau cu
pămînt puţin.
În această comună s-a născut şi a trăit o parte
din viaţă scriitorul şi publicstul Alexandru
Sahia - pe numele lui adevărat Alexandru Stă
nescu (1908 -1937). În modesta casă în care
s-a născut şi a trăit, ca omagiu pentru activi
tatea sa, a fost deschis Muzeul memorial care-i
poartă numele. Casa, care te întîmpină cu prid
vorul primitor, cu polatra (încăpere anexă a
clădirii) aplecată pe spate, a devenit astfel un
îmbietor loc de aducere aminte, în care vizita
torul reconstituie viaţa zbuciumată a scriitorului.
https://biblioteca-digitala.ro
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Scriitorul şi publicistul
Alex andru Sahia.

Muzeul se desfăşoară pc trei săli, două din ele
evocînd - pe baza unui bogat material docu
mentar - viaţa şi opera lui Sahia, iar a treia
reconstituind dormitornl scriitorului din perioada
1930-1937, cu mobilierul autentic: biroul de
lucru, lampa, patul cu tablii, covorul şi carpetele
ţărăneşti. Muzeul memorial cuprinde fotocopii
după manuscrisele scriitorului şi după publi
caţiile în care i-au apărut operele, unele periodice
în original, obiecte personale, fotografii de fami
lie, scrisori, acte etc. Pentru a se crea o unitate
tematică, expoziţia muzeului este montată pe
panouri care oglindesc cronologic, prin cxpo
nate, evoluţia scriitorului.
Copilul Alexandru Stănescu, fiu al lui Gheor
ghe Stănescu, ţăran înstărit, primar al comunei
Mănăstirea, şi al Voicăi - fiica preotului din sat,
32
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Yinc pc lume la Il octombrie 1908. Sînt opt
fraţi. Dintre acc�tia, cei mai apropiaţi scriitorului
vor fi Maria - căsătorită Enescu, aproape o a
doua mamă a lui, si Ileana - căsătorită Dumi
trcscu. Pînă la 12 �ni Sahia nu cunoaste orasul
ci învaţă în comună, munce�te la cî� p, pa te
vitele. La şcoala primară din sat îl are învăţător
pc Nicolae Tufcea, căruia îi va păstra o vie
amintire. La frageda vîrstă de 9 ani, moartea
mamei scriitorului lasă urme dureroase în exis-

Ş

Ca�a

in care s-a nttscut :\lexan(lru Sahia.
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tenţa copilului. Numeroase fotografii şi docu
mente vorbesc despre copilăria lui Sahia, petre
cută în comună.
În toamna anului 1920 susţine, după voinţa
tatălui său, examenul de admitere la Liceul
Militar "D. A. Sturdza" din Craiova, unde este
clasificat întîiul. Ulterior el nu va dovedi însă
nici un fel de înclinatii cazone. De altfel, muzeul
expune cîteva scriso�i în original către sora sa
mai mare, Maria Enescu, în care este descrisă
viaţa din liceul militar, bătăile, interzicerea de a
frecventa spectacole de teatru, ş.a. Studiile la
liceul militar se termină însă în 1927, cînd i se
interzice să absolve clasa a VIII-a si "a obtine
bacalaureatul". Se transferă la Lic�ul "Sfî�tul
Sava" din Bucureşti pe care îl termină în 1928.
Perioada liceului, în speţă anul 1926, înregis
trează însă prima lucrare publicată a lui Ale
xandru Sahia - Stănescu, schiţa "Sculptorul
Boambă" în "Soimii" - revistă literară a liceelor
militare. Sahia: participă şi la redactarea revistei
literare a Liceului "Sfîntul Sava", unde publică
"Pentru o bisericuţă", "Haia 1-a sărutat pe
Crist".
Expoziţia din muzeu îl înfăţişează pe Alexandru
Sahia, în toamna anului 1928, student la Facul
tatea de drept, perioadă în care are loc şi debutul
real ca scriitor, începutul propriu-zis al activi
tăţii publicistice şi literare, prin publicarea, în
martie 1929, în "Bilete de papagal" - revistă
scoasă de Tudor Arghezi, a schiţei "În noapte",
sub semnătura Sahia.
Sînt expuse apoi în muzeu fotocopii care
oglindesc activitatea literară a lui Sahia la coti
dianul "Ultima oră", retragerea sa temporară
(octombrie 1929-martie 1931) în cinul monahal
- la Mănăstirea Cernica - în liniştea căreia
descoperă şi asimilează cu stăruinţă literatura
marxistă ("Capitalul", "Manifestul Partidului Co34
https://biblioteca-digitala.ro

munist"), precum şi activitatea de redactor la
"Rampa" (martie-mai 1931).
Perioada 1931-1933 îl găseşte redactor la
"Vremea literară", colaborator la "Viitorul social"
şi "Facla" (februarie-aprilie 1932) revistă cu
orientare general democratică şi unde publică,
printre altele, articolele: "Lenin şi literatura",
"Jubileul lui Gorki" şi nuvela "Revoltă în port".
De fapt, în urma publicării articolului "Jubileul
lui Gorki" este îndepărtat de la "Facla". În
muzeu se află o fotocopie după "Facla" din 11
aprilie 1932, prin care, sub titlul "Lămurire", se
-

Un colţ din muzeul memorial oglindeşte intrarea lui Sahia
în cîmpul publicisticii.
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ln camera de lucru a scriitorului.

"precizează" că Alexandru Sahia nu a făcut parte
niciodată din redactia acestui ziar. Era deci
momentul ca atitudi�ea făţişă şi radicală a lui
Sahia să nu mai convină conducătorilor publi
caţiei.
36
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Muzeul memorial consacră un loc important
perioadei în care, din însărcinarea şi sub condu
cerea Partidului Comunist Român, Sahia scoate
publicaţiile "Veac Nou" (în aprilie 1932, din care
apar numai trei numere) şi "Bluze albastre" revistă de literatură proletară. Despre această

Mormîntul scriitorului Alexandru Sabia.
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etapă istovitoare a vieţii scriitorului, expoziţia
de bază a muzeului înregistrează o mărturie a
lui George Macovescu, care consemnează: "... Re
dacţia era în buzunarele şi într-o servietă jupuită
a lui Sahia. Alerga după articole, strîngea în
şedinţe operative pe colaboratorii cei mai apro
piaţi ai revistei, scria, corecta pagina, se ocupa
cu difuzarea, în sfîrşit - ducea o activitate clo
cotitoare. Cînd revista era gata tipărită, apăreau
în tipografie agenţii siguranţei. Îl luau aşa cum
îl găseau. De cele mai multe ori mînjit de cerneală
tipografică. Jos, în stradă, aştepta o motocicletă
cu ataş. În ataş era îngrămădit Sahia, trîntindu-i-se
în braţe pachetele cu reviste confiscate. Dar
niciodată agenţii nu au reuşit să confişte mai mult
decît o mică parte din tiraj. Restul era pus în
vînzare chiar cînd Sahia era la siguranţă".
După o perioadă de incorporare (1932-1933),
colaborează la "Cuvîntul literar" unde este si
redactor (noiembrie 1933-mai 1936) şi public'ă
"Moartea tînărului cu termen redus", .. Intoar
cerea tatei din război", "În cîmpia de sînge a
Mărăşeştilor", "Execuţia din primăvară" etc.
Între 1934-1936 este redactor şi la "Adevărul" şi
"Dimineaţa", unde colaborează cu Eugen Jebe
lcanu, dar în decembrie 1936 este concediat.
Un panou din muzeu oglindeşte călătoria lui
Sahia în Uniunea Sovietică (septembrie-decem
brie 1934), precum şi editarea cărţii "U.R.S.S.
azi", primul reportaj românesc adevărat despre
U.R. S. S., tipărită în decembrie 1935 şi într-o
a doua ediţie în 1936.
Anul 1936 încheie practic cariera de scriitor
a lui Sahia. Atunci scrie ultimele articole: "Şomaj
fără rasă" (în "Era nouă"), "Moartea lui Ni
colae Cristea", "1 Mai". În luna mai 1936 se
îmbolnăveşte de tuberculoză. Internat mai întîi
la Sanatoriul Mîrzcscu din Braşov, apoi la
Spitalul Colentina din Bucureşti şi la alte sana
torii, este trimis în ultimă instanţă acasă, la
38
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părinţi, într-un camion de transportat hîrtie,
pus la dispoziţie de ziarul "Adevărul". La 13
august 1937 Sahia încetează din viaţă. La înmor
mîntarea lui participă şi Eugen Jebeleanu care
vorbeşte în numele ziarelor "Adevărul" şi "Dimi
neaţa".
Ultimele exponate din muzeu oglindesc apre
cierea lui Sahia după 23 August 1944. Este decla
rat academician post-mortem, în 1944 apare
noua serie a revistei "Veac Nou", operele i se
rctipăresc în tiraje de masă. Fotocopii şi cărţi
expuse în vitrine subliniază tipărirea operelor lui
Alexandru Sahia în diferite tări ale lumii.
Ieşind din Muzeul mem�rial, vizitatorul îşi
îndreaptă paşii, la cîteva sute de metri, spre cimi
tirul satului, unde - alături de mama sa - este
înmormîntat primul scriitor comunist din ţara
noastră, Alexandru Sahia.

https://biblioteca-digitala.ro

EDITAT DE SECŢIA DE PROPAGANDĂ
ŞI AGITAŢIE A COMITETULUI JUDEŢEAN P. C. R.
ILFOV
https://biblioteca-digitala.ro

PRINCIPALELE
PUNCTE
ARHEOLOGICE
CERCETATE
DE MUZEUL
DIN GIURGIU

t

.�LEOLIŢI�
EOLIŢie

>

1

UD.AI;;A
E:F>Oejl fE
EbAUR,.E MO}fEŢt\Rţ

f

i

https://biblioteca-digitala.ro

oejliăRP.rJ'bULUI

.

eEŢ.fTl

LEGENDĂ

O

•
<:>
Qt
1

Paleolitic
Neolitic
Epoca bronzului
Epoca fierului
Aşezări geto-dace

�poca migraţiilor
.-...: poca reudală

+
;

PRINCIPALELE PUNCTE A HEOLOGICE
CERCETATE

DE

MUZEUL

https://biblioteca-digitala.ro

N

OLTENIŢA

i

https://biblioteca-digitala.ro

