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- Abstract - 

 
At the beginning of 2007, I.T. Dragomir, curator, archaeologist, scientific 

researcher and director of the History Museum of Galaţi, donated to this 
institution, where he became an authority in the field of Archaeology, his 
private correspondence, archaeological notes, plans and reports, and a shelf full 
of scientific journals and books, which were a part of his personal library. 

Through the publication, for the first time, of this part of his 
correspondence (130 letters and notes), we aim at depicting the scientific 
personality of the historian I.T. Dragomir, during some important years of his 
life, when he became a well known scientific researcher and archaeologist. 
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La începutul anului 2007, I.T. Dragomir, muzeograf, arheolog, cercetător 

ştiinţific şi director al Muzeului de Istorie Galaţi
1
, a donat instituţiei în care s-a 

desăvârşit ca autoritate în domeniul cercetării arheologice corespondenţa sa privată
2
, 

caiete de şantier arheologic
3
, planuri şi rapoarte de săpături arheologice, fotografii, 

precum şi un corp din biblioteca sa personală cu o serie de cărţi şi reviste. 

                                                        
 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (cristian_caldararu@yahoo.com). 
1 Viorica Steluţa Pisică, Medalion Ion T.Dragomir, în „Danubius”, XVII, Galaţi, 1997, pp. 

209-211. 
2 Corespondenţa lui I.T. Dragomir se află înregistrată în colecţia Istorie contemporană a 

Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi. 
3 În primăvara anului 2007 a fost organizată expoziţia „170 de ani de la primele săpături 

arheologice de la Tirighina-Bărboşi, 1837-2007”, prilej cu care au fost expuse şi trei caiete 

de şantier din timpul campaniilor arheologice efectuate de I.T. Dragomir, alături de Silviu 
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Prin publicarea acestei corespondenţe inedite (133 de scrisori şi rapoarte), 

încercăm să conturăm personalitatea ştiinţifică a istoricului I.T.Dragomir dintr-o 

periodă importantă a vieţii sale, perioadă care a coincis cu formarea sa ca cercetător 

ştiinţific şi ca un apreciat arheolog din a doua jumătate a secolului XX.  

Corespondenţa cuprinde atât scrisori private cât şi protocolare, în ordine 

cronologică, schimbate cu  Anton Niţu, Dumitru Berciu, Nicolae Harţuche, Nacu 

Ion, Vladimir Dumitrescu, Sebastian Morintz, Emil Condurachi, Dinitr Krandalo, 

Ion Ioniţă, Dumitru Tudor, Ion Barnea, Constantin Preda, Nicolae Vătămanu, 

Nicolae Zaharia, Sanie Silviu, Bucur Mitrea, Mihalache Brudiu, Nicolae Gostar, 

Octavian Iliescu, Gh.Băileanu, Viorel Căpitanu, Alexandra Bolomey, Pamfil 

Polonic fiul, Ion Chelcea, Damian I.Bogdan, Constantin Șerban, Gabriella 

Bordenache, Dumitru Protase, Gh. Mihoc, Ghenuţă Coman, Al. Popa, Al. Andronic, 

Ion Toderaşcu, Adrian Rădulescu, Ion Paşa, Mircea Handoca, Virgil Mihăilescu – 

Bârliba, Marcel Gh. Morăşanu, Rusu Dumitru, N. Corivan, N.G. Munteanu, 

Haimovici Sergiu, A.I.Rapaport, Al. Porţeanu, I. Răduţiu, Victor Andrei, Staicu 

I.Neculai, Constantin Gh. Marinescu, Paul Vătărescu, Petre Alexandrescu, M. 

Petrescu-Dîmboviţa, Liviu Mărghitan, Attila László, Liviu Ștefănescu, Nicolae 

Dunăre. 

Corespondenţa lui I.T.Dragomir ne introduce într-o lume specifică cercetării 

arheologice şi a diversităţii culturilor neo-eneolitice, daco-getice şi romane, 

descoperind astăzi frământările, căutările şi bucuria de a finaliza un studiu trudit din 

greu. Totodată, istoricul a fost receptiv la multele propuneri de achiziţii de bunuri 

muzeale, de la persoane particulare din Galaţi sau din ţară, care au îmbogăţit 

patrimoniul Muzeului de Istorie Galaţi, propuneri venite din partea muzeografilor 

gălăţeni.  

Din confesiunea făcută prietenului său, Al. Popa, director al Muzeului Unirii 

din Alba-Iulia, se desprinde ideea că „administraţia” încetineşte munca de cercetare 

pentru obţinerea unui doctorat, fapt cunoscut şi de I.T. Dragomir. O corespondenţă 

bogată şi interesantă din punct de vedere ştiinţific este cea purtată cu Silviu Sanie, 

alături de care I.T. Dragomir a efectuat mai multe săpături arheologice în situl 

arheologic de la Tirighina-Bărboşi, având ca rezultat descoperiri excepţionale. 

Publicarea acestei corespondenţe reprezintă şi un omagiu adus celui care 

acum o jumătate de secol (1967) a pus bazele şi a coordonat revista „Danubius”, 

publicaţie anuală a  Muzeului de Istorie Galaţi, de o reală ţinută ştiinţifică, cunoscută 

în ţară şi străinătate. 

                                                                                                                                               

Sanie, donate Muzeului de Istorie Galaţi. Din păcate, imediat după închiderea acestei 

expoziţii, cele trei caiete de şantier au dispărut, nefiind înregistrate în arhiva ştiinţifică a 

Muzeului.  
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Pentru a fi mai uşor înţelese anumite lucruri sau fapte prezentate în aceste 

epistole, acolo unde am considerat necesar, au fost introduse note şi comentarii. În 

cazul unor omisiuni sau adaosuri în text, s-au folosit paranteze drepte.  

 

 

I 

 

Garvăn, 29 iulie 1953 

Scurt raport asupra săpăturilor arheologice al sectorului  

„Dinogeţia”, 

între 16 – 30 iulie a.c. 

 
În sectorul „C” problema esenţială în cele două săptămâni de săpături, a fost 

aceia de a degaja malurile rămase între şanţurile săpate. Numai în funcţie de această 

degajare a malurilor s-au descoperit anumite lucruri demne de semnalat şi anume: 

1) În şanţul „C5” săpându-se, s-a continuat urmărirea străzii romane ce cade 
perpendicular pe mijlocul şanţului. Aici ne aflăm la o adâncime maximă de -2,05 m, 
lângă malul N-E al şanţului „C5”. 

În profilul acestui mal, depunerile romano-bizantine sunt caracterizate printr-

un pământ galben, puţin roşiatic, cu bucăţi de cărămidă ce au o grosime de 0,60 m, 
iar depunerile prezentate sunt de 1,40 m, inclusiv solul vegetal. 

Lângă malul amintit, strada are o lărgime de 1,90 m, fiind mărginită în partea 

de SE de un zid bun din piatră şi cărămidă, legate cu mortar, a cărui faţă a fost 

tencuită, iar la NV strada este mărginită de un alt zid din piatră şi cărămidă legate cu 
pământ, ce pare a fi construit peste un zid mai vechi, legat cu mortar. Grosimea 

fiecăruia dintre ambele ziduri variază între 0,75-0,80 m. 

În ceea ce priveşte nivelul străzii, se observă destul de evident, că ea merge în 
pantă, coborând de la E spre SV, aproape perpendicular pe drumul principal ce 

merge de la poarta cea mare a cetăţii. 

Coborând spre strada principală de la poarta cetăţii, strada sus-amintită se 
îngustează de la 1,90 m la 1,20 m. 

2) Începându-se desfiinţarea malului „C1-C2”, cu pământul vegetal s-a 
umplut groapa cea mare din faţa porţii cetăţii, urmărindu-se prin aceasta nivelarea 

străzii. 

Tot în acest mal „C1-C2” s-a descoperit un fragment de zid, iar pe traseul 
acestui zid, în partea de S-V şi în imediata apropiere de bordeiul nr.130, ce figurează 

în planul cetăţii, rezultat al săpăturilor din vara anului 1952, s-a descoperit un cotlon 

orientat cu faţa către strada principală ce vine de la poarta cetăţii. De asemenea, mai 
în toate malurile din sectorul „C” s-au găsit o serie de gropi umplute cu materiale 

corespunzătoare perioadei prefeudale şi în care, uneori, fundurile lor au străpuns 

stânca 
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3) Eliminându-se malul din faţa porţii cetăţii, orientat NE-SV, s-a descoperit 
un cotlon în extremitatea de SV a malului. Cotlonul pare a fi situat pe podina unui 

bordei care coincide cu partea superioară a stratului de cultură romano-bizantin. 
În stratul prefeudal al malului citat mai sus, nu s-au descoperit, demn de 

amintit, decât 2 monede rău conservate, ilizibile şi o piesă de harnaşament de forma 

unei inimioare. 

4) De asemenea, tot în acest mal, chiar în dreptul porţii cetăţii şi în aceeaşi 
direcţie cu malul „C1-C2” s-a descoperit în stratul prezentat un mormânt deranjat. 
Fundul gropii acestui mormânt atinge partea superioară a stratului romano-bizantin. 

Mormântul n-a avut nici un fel de inventar după care să poată fi datat. Mortul este 

orientat cu capul spre SV şi a fost găsit deranjat, probabil de o groapă ulterioară, 
deoarece din schelet nu s-a găsit decât craniul, regiunea toracică şi mâinile puse pe 

piept; restul scheletului – bazinul şi membrele inferioare lipsesc. 

5) Toate cele amintite în acest sumar raport, cât şi alte detalii minuţioase 
sunt consemnate în carnetul de săpături al sectorului şi trecute în diferite planuri. 

Actualmente ne ocupăm tot cu degajarea malului din poarta cetăţii. 
 

Raport dat de Popilian
4
 

 
De la 1-15 iulie s-au înlăturat malurile dintre „D1 951-W”, „D1 951-D3” şi „D3-

D4”. S-a terminat evacuarea pământului de umplutură din bordeiul nr.47. Acest 

bordei face parte din categoria celor fără inventar. Ceramica culeasă de aici este 

decorată cu linii paralele, adesea grupate în portativ şi cu rotiţa în dinţii triunghiului. 
Tot în umplutura acestui bordei s-a găsit un vârf de săgeată de formă conică. 

În intervalul Di 951-W, în pământ măzăros s-a găsit o aplică de bronz de formă 

dreptunghiulară. Ea are înscris un dreptunghi al cărui element decorativ este crucea 
cu braţe egale. De asemenea, s-a dezvelit aproape în întregime bordeiul nr.147 din 

„D4” prin înlăturarea malului dintre „D3-D4”. Cu ocazia aceasta s-a constatat că anul 

trecut greşit se socotise acest bordei ca făcând parte din categoria „bordeielor arse” 
de tipul bordeiului nr.144 şi 80. În realitate acest bordei este din aceeaşi categorie cu 

bordeiul „K” din sectorul „B”. 

Ceramica găsită în bordeiul nr.147 este o ceramică destul de bună, decorată cu 

linii paralele, în benzi cu val, într-o singură linie şi cu rotiţa cu dinţii triunghiulari. 
Tot în acest bordei s-a găsit şi un ciob smălţuit de culoare verde-oliv. În 

bordeiul „K” s-a găsit un ulcior smălţuit cu acelaşi smalţ şi de aceeaşi culoare. 

Nr. inv. 41585 

 

 

                                                        
4 Gheorghe Popilean (1926-2016), a cercetat cu predilecţie perioada romană, începându-şi 

activitatea în anul 1951 ca asistent la Muzeul Regiunii Porţile de Fier din Turnu Severin. În 

perioada 1951-1954 a făcut parte din colectivul de arheologi, coordonat de către prof. 

Gheorghe Ştefan, pe şantierul arheologic de la Dinogeţia-Garvăn, judeţul Tulcea. 
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II 

Iaşi, 27 ianuarie 1954 
Dragă Dle Dragomir, 

Dra Necrasov Olga
5
 mă întreabă zilnic dacă ne-ai trimis semn în legătură cu 

înţelegerea făcută relativ la scheletele de la Brăiliţa
6
. 

Dra este acum liberă şi vrea să se ocupe de problema antropologică Gorodsk-
Usatovo

7
 în întregime. 

De aceia m-a rugat să-ţi scriu în legătură cu promisiunea făcută. 

Cu cele mai bune sentimente, 
(ss) Anton Niţu

8
 

Muzeul de Antichităţi, Palatul Culturii Iaşi 

Carte Poştală 

Nr. inv. 41586 

                                                        
5 Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Academician prof. dr. Olga Necrasov (1910-2000), în 

„Arheologia Moldovei” (AM), XXIII-XXIV, 2000-2001, Editura Academiei, Bucureşti, 

2002, p. 457-462, a fost „profesor universitar de anatomie comparată, antropologie şi 

embriologie-histologie, Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi, 

precum şi director al Institutului de Antropologie din Bucureşti şi şeful Secţiei de 

Antropologie din Iaşi al acestui Institut, creatoare de şcoală în domeniul antropologiei din 

ţara noastră”. La momentul acestei corespondenţe era referent ştiinţific la Centrul de 

Cercetări Antropologice din Bucureşti. 
6 Olga Necrasov, Maria Cristescu, Contribuţie la studiul antropologic al scheletelor din 

complexul mormintelor cu ocru de la Brăiliţa, în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche” 

(SCIV), Tomul VIII, nr. 1-4, 1957, p. 75, cele „19 morminte din movila de la Brăiliţa, 
datând din epoca de tranziţie de la neolitic la bronz, au fost găsite în poziţie chircită, culcate 

pe dreapta sau pe stânga, afară de unul lungit pe spate, cadavrele fiind presărate cu ocru”.  
7
 M. Petrescu–Dîmboviţa, Date noi asupra înmormântărilor cu ocru în Moldova, în „SCIV”, 

anul I, vol. II, iulie-decemvrie 1950, p.115-116, constata că în urma cercetărilor „s-a 

determinat pe cursul Niprului, în regiunea nordică de răspândire a culturii Tripolie şi în 

stepa de pe litoralul Nordic al Mării Negre, o etapă de dezvoltare târzie a culturii Tripolie, 

denumită convenţional Gorodsk-Usatovo”. Vezi şi Olga Necrasov, Maria Cristescu, art cit., 

p.75. „Cu ocazia săpăturilor de la Brăiliţa, autorii săpăturii au putut stabili raportul dintre 

această populaţie şi civilizaţia de tip Gorodsk-Usatovo”. 
8 Dan Monah, Cercetarea ieşeană asupra neo-eneoliticului din Moldova în perioada 1949-

1999, în „AM”, XII, 1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002, pp.153-154, Anton 
Niţu (1911-1995), este important „prin deosebit de interesantele sale analize tipologico-

stilistice, care nu s-au limitat doar la materialele cucuteniene. Fin tipolog, cu o vastă cultură 

şi înţelegere  a fenomenelor preistorice, a realizat un sistem propriu de periodizare a 

complexului cultural Cucuteni-Tripolie, bazat pe ipoteza semnificaţiei fondului decorative, şi 

a încercat să aplice metoda statistică în analiza ceramicii cucuteniene. Discutată şi 

discutabilă, periodizarea lui Niţu induce o serie de observaţii şi ipoteze care nu vor putea fi 

neglijate de cercetătorii viitori”. Muzeograf, arheolog şi cercetător ştiinţific la Institutul de 

Istorie şi Arheologie „A.D.Xenopol” din Iaşi, s-a impus prin cercetările arheologice din 

perioada neo-eneolitică.  
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III 

23.XI.955 
Dragă Dragomir, 

Nu am putut să-ţi scriu mai de mult. Am fost foarte prins cu o mulţime de 

treburi. Pe de altă parte, voiam să-ţi comunic şi data când trebuie să prezinţi în 

şedinţele Secţiei de Comună primitivă de la „Muzeul Naţional de Antichităţi al 
Academiei R.P.R.”, descoperirile de la Brăiliţa

9
. Acum două zile s-a definitivat 

planul nostru de lucru. Voi veţi face comunicarea la începutul lunii februarie 1956. 

Tu vei vorbi despre daco-romani, iar Harţuche
10

 despre aşezarea neolitică. În plus, 
ziua de 31 decembrie a.c. trebuie să trimiteţi raportul preliminar al săpăturilor 

voastre. Se tipăreşte la noi în „SCIV”. Ultima zi de predare a lor este 1 ianuarie 

1956.  
Caută deci să termini raportul şi comunicarea la timp. Roagă pe tov. director 

Grigoriu
11

, din partea mea, să facă tot posibilul ca să-ţi creeze condiţii prielnice 

studierii problemei de la Brăiliţa. Ia legătura cu Harţuchi şi daţi zor la referat şi 

comunicare. 
Multe salutări tov. [Nicolae] Grigoriu 

Noroc. 

(ss) Prof. D[umitru] Berciu
12

 
Str.Nicolae Iorga nr.31, raionul „Stalin”

13
, Bucureşti 

Nr. inv. 41587 

                                                        
9 N. Harţuche şi I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Brăiliţa, (reg. Galaţi, r.Brăila), 

în „Materiale şi Cercetări Arheologice” (MCA), vol.III, Editura Academiei R.P.R., 

Bucureşti, 1957, pp.129-144, săpătură arheologică  efectuată în anul 1955, într-o „aşezare 
neo-eneolitică, la punctual vadul Catagaţei, pe terasa inferioară a Dunării, în dreptul 

punctului de joncţiune a celor două braţe: Dunărea Nouă-Canalul Măcinului. Muzeul de 

Antichităţi a delegat pe prof. Dumitru Berciu ca observator şi îndrumător al celor care 

urmau să înceapă lucrarea. Colectivul era alcătuit din: N. Harţuchi (responsabil), 

I.T.Dragomir şi Nineta Kraus (membri). Lucrările şantierului arheologic de la Brăiliţa au 

început în ziua de 8 august, continuându-se până la data de 1 noiembrie 1955, cu un număr 

de 4-6 lucrători, efectuându-se săpături pe o suprafaţă de 350 mp”. 
10 Nicolae Harţuche (1928-2003), arheolog, şi cercetător ştiinţific, a fost primul director al 

Muzeului Memorial „Hristo Botev”, deschis la Brăila în anul 1955, având şi o secţie de 

arheologie. În perioada 1957-1960, a coordonat activitatea Muzeului de Arheologie din 

Constanţa şi Mangalia, fiind pentru o scurtă perioadă de timp şi cercetător ştiinţific în cadrul 
Institutului de Arheologie din Bucureşti. Revenind la Brăila (1960), alături de Florian 

Anastasiu, a pus bazele Muzeului Brăilei. 
11

 Director al Muzeului Regional de Istorie Galaţi (1949-1960), a coordonat activitatea 

ştiinţifică din cadrul Muzeului Regional Galaţi, sprijinind îmbogăţirea patrimoniului muzeal. 
12 Dumitru Berciu (1907-1998), antropolog, arheolog şi istoric, director fondator al Muzeului 

„Teohari Antonescu” din Giurgiu, membru de onoare al Academiei Române, descoperitorul 

culturii Hamangia. 
13 În perioada anilor 1951-1962, Sectorul 1 din Bucureşti a purtat numele de „raionul V.I. 

Stalin”. 
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IV 

 

Brăila, 8.II.956 

Dragă Bibicule
14

, 

Am vorbit zilele trecute cu tov. Grigoriu şi i-am promis că îi voi anunţa 

astăzi prin telefon data când plec la Bucureşti şi rezultatul asupra datei când vom 

ţine noi comunicările. Am vorbit aseară cu dl. Berciu şi m-a anunţat că noi suntem 

programaţi pentru prima săptămână din luna martie. 

Totuşi eu voi pleca luni sau marţi (săptămâna viitoare) la Bucureşti cu 

rapoartele de săpături pentru „SCIV”. Aşadar, tu poţi veni zilele acestea ca să trimiţi 

scheletele la Iaşi. Mi-a comunicat dl. Berciu că Olga Necrasov era la Bucureşti, 

urma să plece astăzi la Iaşi, şi că aşteaptă materialele acum, deoarece este puţin mai 

liberă. Aşadar, trebuie neapărat trimise. 

Pentru acest lucru vei aduce şi o ladă de la Galaţi. Încolo, ce mai e nou pe la 

dvs? Florian Atanasiu
15

 va fi încadrat la noi de la 15 februarie. Cetăţeanca a primit 

preaviz. Ce se aude cu schema? Vom discuta mai multe când vei veni aici. 

Transmite tov. Grigoriu salutări şi multă sănătate. Comunică prin tov. 

Corpuz când vii la Brăila. 

Cu alese salutări. 

(ss) N[icolae] Harţuche 

Nr. inv. 41588 

 

V 

 

P[iatra] Neamţ, 4 martie 1956 

Dragă Jane, 

În drum spre Piatra-Neamţ, mi-am adus aminte de muzeul „le réverent pre” 

Mătase şi desigur şi de tine, cu care am fost împreună un şir lung de luni la Traian. 

Am fost la muzeu şi am rămas surprins când am auzit că anul trecut ai fost la 

Traian şi mai ales cu V. Dumitrescu
16

. 

                                                        
14 Era diminutivul folosit de către N. Harţuche pentru I.T. Dragomir, ceea ce denotă o 

prietenie strânsă între cei doi istorici. 
15 Fost director al Muzeului Brăilei, co-fondator al acestui Muzeu. 
16 Vladimir Dumitrescu (1902-1991), a fost elev al lui Vasile Pârvan care i-a transmis 

pasiunea pentru cercetarea arheologică şi în special a istoriei străvechi. Datorită faptului că în 

tinereţe s-a înscris în mişcarea legionară, a fost arestat  anul 1952 trecând prin mai multe 

închisori. A fost „salvat” de Mihai Roller revenind, în anul 1955, la viaţa stiinţifică şi de 

cercetare arheologică. A fost şi este considerat o mare personalitate în domeniul istoriei şi 
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Am auzit că ar fi nişte locuri la muzeul unde lucrezi tu din anul 1951; te rog 

scrie-mi şi mie care-i situaţia, ce acţiune să întreprind în acest sens, poate e cazul să 

vin la Galaţi, anunţă-mă, căci mie-mi este greu să părăsesc Moineştii, să urc în 

Comăneşti în trenul Ciceu-Galaţi şi în vreo 7 ore să fiu la tine. Eu sunt tot în 

Moineşti, profesor la unul şi acelaşi liceu. 

Ce mai faci, Jane? Te-ai căsătorit sau încă nu? 

Eu sunt, până în prezent tot burlac, însă vreau să mă căsătoresc până în Paşti; 

tocmai de aceea am fost după actul de naştere la Piatra. 

Te salut cu drag şi-ţi doresc tot ceea ce-ţi doreşti tu. 

Aştept răspuns 

(ss) Nelu [Nacu Ion] 

Adresa mea este: 

Nacu Ion, str. Filimon Sârbu 20 

Moineşti, reg. Bacău 

Nr. inv. 41589 

 

 

VI 

 

Bucureşti, 26 aprilie 1956 

Dragă Tovarăşe Dragomir, 
Te anunţ că în şedinţa Consiliului M[uzeul] N[aţional] de A[ntichităţi]

17
, 

ţinută în ziua de 24 aprilie, s-au admis săpăturile de la Largu
18

. Cele de la 

                                                                                                                                               

culturii străvechi şi vechi. „Suprinderea” lui Nacu Ion, nejustificată pentru un coleg de 

breaslă, se datora detenţiei, ca deținut politic, în care a fost Vladimir Dumitrescu.   
17 Muzeul Naţional de Antichităţi (MNA) a luat fiinţă în data de 10 aprilie 1874, continuând, 

la un alt nivel, activităţile Muzeului de Istorie Naturală şi Antichităţi (MINA) înfiinţat la 3 

noiembrie 1834 de către domnitorul Alexandru Ghica, domn al Valahiei. În timpul lui Al. I. 

Cuza, prin Decretul domnesc din 25 noiembrie 1864, MINA se transformă în Muzeul de 

Antichităţi din Bucureşti, aflat în subordinea „Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice”. În 
anul 1932 MNA este reorganizat în noul sediu din Casa Macca, str. Henri Coandă nr. 1, 

Bucureşti, prin stăruinţa lui Vladimir Dumitrescu. Din anul 1949, MNA a intrat sub 

patronajul „Academiei R.P.R.” şi în subordinea „Institutului de Istorie”, şi apoi ca unitate de 

sine stătătoare. În anul 1956, „Muzeul Naţional de Antichităţi al Academiei R.P.R.” se va 

transforma în Institut de Arheologie. Din anul 1992 a devenit Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al Academiei Române. 
18 Prima periegheză de pe raza comunei Largu, judeţul Brăila, a fost realizată de I.T. 

Dragomir „la 30 mai 1953, pe terasa secundară a Călmăţuiului”; vezi, Ioan T. Dragomir, 

Cercetări arheologice pe valea Călmăţuiului (reg.Galaţi), în „Materiale şi Cercetări 

Arheologice” (MCA), vol. III, Editura Academiei R.P.R., 1957, p.300 
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Lişcoteanca
19

 se amână pentru la toamnă. Totodată I. Nestor a pus condiţia ca din 

suma de 15.000 lei pe care, zice el, că o aveţi la dispoziţie, să subvenţionaţi şi 
săpăturile de la Brăiliţa. I. N[estor] susţine că este informat că Sfatul Popular 

[Galaţi] aşa a înţeles că se va lucra, şi că nu mai poate aloca un alt fond pentru 

săpături. Rămâne să te răfuieşti cum vei şti cu Harţuche sau să-l înveţi cum să obţină 

şi el fonduri în acest scop. 
Pe de altă parte, te anunţ că săpăturile de la Traian

20
 vor începe ca de obicei, 

pe data de 1 iulie şi vor dura cel puţin două luni, aşa că contăm pe D-ta. Am propus 

în colectiv pe Silvia şi Viorica Balan.  
Întrucât anul acesta stăm mai bine din punct de vedere financiar, l-am  

propus şi pe [Ion] Nacu. Nu ştiu însă de unde să-l mai iau. Dacă îi ştii adresa, fii bun 

şi înştiinţează-l imediat, deoarece lista colectivului trebuie să meargă spre aprobare 
la Academie. În orice caz, trimete-mi şi mie adresa lui cât mai urgent. Vom avea şi 

trei studenţi pe şantier. 

Aştept răspuns 

Cu cele mai bune gânduri 
(ss) V[ladimir] Dumitrescu 

Muzeul Naţional de Antichităţi Bucureşti, str.I.C.Frimu, nr. 11. 

Nr. inv. 41590 

 

VII 

Bucureşti, 8.V.958 

Tovarăşe Dragomir, 
Am vorbit cu tine, când ne-am văzut ultima dată, că ar fi bine şi-ţi va ajuta la 

lucrarea pe care o vei face asupra sarmaţilor tăi de la Largu
21

, să dai scheletele în 

studiu unui antropolog. Îţi spun aceasta deoarece eu am putut ajunge la concluzii 

                                                        
19

 Ibidem, p.293 şi 300, „cu prilejul unei periegheze efectuate în raionul Călmăţui din 

regiunea Galaţi, la data de 18 iunie 1953, am descoperit pe teritoriul comunei Lişcoteanca 

rămăşiţele a două aşezări omeneşti din timpul orânduirii comunei primitive. Având în vedere 

bogăţia materialului descoperit, socotim că este necesar să se efectueze sondaje arheologice 

, cu scopul de a lămuri în mod ştiinţific problema neoliticului în partea de nord-est a 

Câmpiei Române, adică situaţia complexului de cultură Boian-Gumelniţa”. I.T. Dragomir, 

Contribuţii la cunoaşterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lişcoteanca, 

judeţul Brăila şi Băneasa, judeţul Galaţi), în „Danubius”, II-III, Muzeul de Istorie Galaţi, 

Galaţi, 1969, p.46, nota 14; se menţionează că aceste periegheze începute în anul 1953, „au 
constituit un argument decisiv pentru începerea săpăturilor la locul aşezării neolitice 

gumelniţene, de pe raza comunei Lişcoteanca”, săpăturile fiind realizate sub conducerea lui 

I.T. Dragomir, în perioada 25 iulie - 4 august 1967. 
20 Este vorba despre cercetarea arheologică  din satul Traian, la punctul Dealul Fântânilor, 

judeţul Neamţ. Vezi, Hortensia Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, în „MCA”, vol. III, 

1957, pp.115-126: „Colectivul a fost compus din Hortensia Dumitrescu (responsabilă), 

Vadimir Dumitrescu, I.T.Dragomir (membri) şi S. Iacob (studentă)”. 
21 Ioan T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu.(r. Filimon Sârbu, reg. Galaţi),în 

„Materiale şi Cercetări Arheologice”, VII, 1960, pp.496-508. 
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interesante privind sarmata mea de la Focşani, după ce materialul osteologic, deşi 

foarte fragmentar, a fost studiat de un antropolog.  
Din discuţiile avute cu tov. Plopşor junior

22
 (antropologul), m-am convins că 

un studiu antropologic asupra populaţiilor cu inventar sarmatic, ridică probleme 

foarte interesante de interpretare arheologică. Tov. Plopşor se ocupă tocmai de 

această perioadă şi nu vei avea decât de câştigat dacă i-ai da lui materialul în studiu, 
cu atât mai mult cu cât ceilalţi antropologi din ţară nu s-au ocupat special de această 

perioadă până în prezent. 

Tov.Plopşor îţi va da toate datele de care ai nevoie spre a le utiliza pentru 
studiul tău, urmând ca publicarea studiului de arheologie şi antropologie să se facă 

în acelaşi volum, de preferinţă în publicaţiile noastre. Dacă ai alte preferinţe, le vei 

discuta cu tov. Plopşor. Dânsul ţine să te cunoască şi să stea de vorbă cu tine.  
Salutări, 

(ss) S[ebastian] Morintz
23

 

Bucureşti, str. I.C.Frimu, nr.11, raionul „Stalin”. 

Nr. inv. 41591 
 

VIII 

 

 

Bucureşti, 19 iunie 1958 

Dragă Domnule Dragomir, 

Am primit scrisoarea dtale din 12 crt. şi mă bucur că ai început lucrul. 
Nădăjduiesc că vei găsi materialele interesante atât din punct de vedere ştiinţific, cât 

şi din punct de vedere muzeistic şi bănuiesc că suma pe care o ai la dispoziţie este 

suficientă.  
În ceea ce priveşte, eventuala mea vizită pe acolo, ea este în funcţie de câteva 

lucruri încă nesigure: de vreme ce trebuie să scriu cu o săptămână înainte, ar trebui 

să pot şti de pe acum când aş sosi în gara respectivă – ceea ce nu ştiu. De aceea este 

probabil că nu voi veni nici anul acesta. 

În legătură cu venirea dtale la Traian, luna august mi se pare foarte potrivită. 

În orice caz, deoarece unele lucruri nu sunt încă cu totul definitivate, noi îţi vom 

                                                        
22 Adrian Doboş, C.S. Nicolăescu-Plopşor şi arheologia paleoliticului, în revista Asociaţiei 

Române de Arheologie, „Studii de Preistorie. In Honorem, Vladimir Dumitrescu (1902-

1991)”, 2, 2003-2004, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2005, pp. 233-247, „Constantin S. 

Nicolăescu-Plopşor (1900-1968), reprezintă una din personalităţile care au marcat 

arheologia paleolitică românească”.  Membru al Academiei Române, Constantin S. 

Nicolăescu-Plopşor „a fost printre primii arheologi români care au încercat să imprime un 

caracter pluridisciplinar cercetării arheologice”. 
23 Christian Schuster, Sebastian Morintz: un arheolog printre oameni, un om printre 

arheologi, în „Peuce”, S.N., X, 2012, pp. 321-328. 
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comunica la Galaţi când vom începe lucrările, aşa încât să fii în curent cu situaţia de 

la şantier. 

În ceea ce priveşte a treia problemă, aceea a unui articol pentru „Dacia”, ea 

nu este deocamdată de actualitate. Vol. II/958 a fost predat la Editură dinainte de 

sfârşitul lunii martie, aşa încât evident în acest volum nu se mai poate pune nimic. 

Pentru vol. III/1959, bănuiesc că materialele se vor primi în toamnă, dar până acum 

nu este nimic stabilit. Rămâne deci să te interesezi în toamnă şi în orice caz este bine 

ca articolul să-l ai gata din timp, pentru orice eventualitate. 

Până atunci, succes la săpături şi multă sănătate dtale şi familiei. 

Cu cele mai bune salutări de la soţia mea şi de la mine. 

(ss) Vladimir Dumitrescu 

Academia R.P.R. 

Institutul de Arheologie 

Bucureşti, Str. I.C. Frimu, 11 

Nr. inv. 41592 

 

IX 

13.XI.1958 

Tov. Ion Dragomir 

Muzeograf principal Muzeul Galaţi 

Responsabilul şantierului Bălteni 

În vederea publicării rapoartelor preliminare asupra săpăturilor arheologice 

din campania 1958, vă aducem la cunoştinţă că raportul dvs. asupra activităţii 

şantierului Bălteni, trebuie depus cel mai târziu până la data de 1 februarie 1959. 

Raportul nu poate depăşi 10 pagini de maşină, în care se include şi materialul 

ilustrativ, care trebuie dimensionat în aşa fel încât să poată intra în acest total de 

pagini. Deoarece editura nu admite sub nici un motiv depăşirea numărului de pagini 

iniţial aprobate pentru vol. VII din „Materiale”, vom fi nevoiţi să refuzăm orice 

raport care depăşeşte numărul de pagini repartizate. 

 

Director, 

(ss) Em[il]Condurachi
24

 

Nr. inv. 41594 

                                                        
24 Emil Condurachi (1912-1987), istoric, arheolog, numismat, cercetător ştiinţific, membru al 

Academiei Române, a cercetat şi a adus contribuţii deosebite la reconstituirea bogatei istorii 

a cetăţilor şi aşezărilor greceşti şi romano-bizantine din Dobrogea. Căsătorit cu Florica 

Moisil, fiica lui Constantin Moisil, marele istoric şi întemeietorul numismaticii ştiinţifice şi 

sora matematicianului Grigore C. Moisil, Emil Condurachi este tatăl lui Zoe Petre, 

remarcabil istoric şi profesor universitar. 
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X 

16.II.1959 

Nota tov. ing. Nicolau Victor 

1  Săpătură în mal lutos la punctul (pârâul Oarba
25

) 

„Râpa Tochila, la circa 100 m nord de podul G.A.C. 

[Desen] 

 
 

2  Vârf săgeată de fier, vârf de săgeată 

cremene alb 

 

Vârf de lance, culoarea lutului 20 

cm, de cremene. 

Cioburi de oale.                   

Pe teren arabil „Dealul Gemenii”, la 

locuitorul Teodor Luca care a adunat 

pentru Muzeul „Cuza Vodă” din Galaţi  

 

Aflate la şcoală 

la Muzeu            

3  Măsele de carnivor cu patru colţuri. 

Fosile de Elephus Primigenius 

(Femur). 

Soboreni 

 

Idem 

La Balinteşti, raion Bereşti (gara Ghibărţeni) 

Măsea de carnivor şi diferite fragmente de fosile la punctul „Gardul Târnei”, 

via de terasă a lui Vasilica Nicolae, în prunduri de terase fluviale. 
Cioburi de oale de la Cioinagi, la răsărit de sat şi pe la 200 m depărtare de 

„Cimitirul Tracilor” (descoperit de Prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa) 

Adresa mea: 
(ss) Ing. agr. Nicolau Victor 

G.A.C. „7 noiembrie”, Com. T.Vladimirescu. 

Nr. inv. 41595 

                                                        
25 Sorin Geacu, Judeţul Galaţi. Dicţionar de geografie fizică, Editura CD Press, Bucureşti, 

2007, p.180, „Oarba, pârâu permanent, afluent pe dreapta al Horincii. Izvorăşte din dealul 

Răzeşi (1 km V de Cavadineşti), la 225m alt. Şi se varsă în Horincea, la Rogojeni, la 11m alt. 

Are lungimea de 17 km. (orientat NV-SE)”. 
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XI 

 
Univerzita Palackého v Olomouci  

30 ianuarie 1960 

Stimate tovarăşe Dragomir, 

Vă rog să-mi iertaţi întârzierea. Am căutat să-mi fac timp liber, pentru a face 
o copie mai bună a Dolichenului de la Carnuntum

26
, însă sunt extrem de ocupat şi 

cred că e mai bine să aveţi cel puţin fotografia, pe care pot să v-o trimit acum. 

Fotografia din cartea lui Swoboda este fireşte mult mai bună şi dacă aveţi intenţia s-o 
publicaţi, ar fi bine să vă faceţi negativ după carte, ori să-mi scrieţi şi să vă fac o 

copie mai bună. Extrasul l-am primit la timp, la Bucureşti. Cred că nu o să uitaţi a-mi 

trimite fotografia chiupului roman din muzeul Dvoastră. 
Vă rog primiţi, împreună cu tov. Sârbu, salutările mele 

(ss) prof.univ.dr. Dinitr Krandalo 

Olomouci, Legionarska 3, Cehoslovacia
27

. 

Nr. inv. 41596 
 

XII 

 

15 aprilie 1961 

Sfatul Popular Regional Galaţi 

Secţiunea Secretariat Ad-tiv 

Nr. 10278, Doc. 1s 
 

Tov. Dragomir Ion, muzeograf, Muzeul de Istorie Galaţi 

Vă facem cunoscut că prin Decizia nr. 526 din 11 aprilie 1961, a 
Com[itetului] Ex[ecutiv] al Sfatului Popular Regional Galaţi, că aţi fost numit ca 

membru al Consiliului Tehnico-Ştiinţific, de pe lângă Comitetul Executiv al Sfatului 

Popular al Regiunii Galaţi în problema de specialitatea dvs. 
De asemenea vă comunicăm încheierea de la anexa nr.1 a acestei decizii: 

„Membrii pe probleme îşi pot trimite înlocuitori competenţi atunci când din 

cauza îndeplinirii altor sarcini nu pot participa la şedinţele C.T.S.”. 

Şeful Secţiunii,                Şeful Serviciului, 
Şt[efan] Spânache     Lungu Mihail 

Nr. inv. 41597 

 

 

 

                                                        
26 Dolichenul de la Carnuntum, sec. al III-lea d.Hr., a fost descoperit  în vechiul oraş roman 

Carnuntum (Petronell), aflat astăzi între Viena şi Bratislava. Aşezarea a devenit, sub 

împăratul Traian, cartierul general al Legiunii a XIV Gemina. 
27 Astăzi în Cehia. 



  DANUBIUS XXXV 236 

XIII 

 

Iaşi, 26.VI.1962 

Stimate dle Dragomir, 

Am întârziat cu promisiunile mele cam mult. A trebuit să termin 

comunicarea despre Cultura cumanilor, ceea ce mi-a răpit tot timpul. 

Astăzi am citit cu atenţie tot ce aţi scris în legătură cu mormintele sarmatice 

de la Largu. De fapt, ceea ce mi-aţi lăsat mie cuprinde numai prezentarea lor, 

urmând ca mai departe să vă ocupaţi de încadrarea lor culturală şi cronologică. 

Observaţiile făcute de mine au fost notate direct pe text. Înainte de toate vă 

lipseşte din text datele antropologice. Nu ştiu unde aveţi materialele osteologice. 

Dacă este la Iaşi, la dra Necrasov sau Maria Cristescu
28

 aş putea vorbi eu să vă 

pregătească toate datele necesare.  

Vârsta şi sexul trebuie indicate cu precizie acolo unde se poate. De 

asemenea, tipul antropologic este foarte necesar pentru concluzii, ca şi tipul de 

deformare a craniului din mormântul 6. Totodată, oasele de animal trebuie 

determinate cu precizie. 

Ar fi păcat să faceţi prezentarea necropolei şi să nu interpretaţi datele 

antropologice. Cereţi-i chiar celei căreia i-aţi încredinţat pentru studiu oasele de la 

Largu să prezinte un mic studiu care să fie ataşat ca anexă la lucrarea dvs., sau dacă 

este de proporţii mai mari să fie publicat separat tot în „Arheologia Moldovei”, vol. 

III, împreună cu materialele de arheologie, aşa cum s-a făcut de exemplu cu 

mormântul 1 de la Erbiceni, publicat în „Arheologia Moldovei”, vol. I. 

Toate materialele, obiecte de metal şi vase, ca şi mărgelele să fie desenate, 

chiar dacă aveţi şi fotografii. 

Observaţiile mele, destul de puţine, se referă mai mult la unele formulări care 

sunt mai acceptate astăzi. Le-am făcut cu creionul ca să le remarcaţi mai uşor. În 

măsura în care sunteţi de acord cu ele, vor rămâne. Dacă veţi găsi altele, mai 

potrivite, le veţi schimba. 

                                                        
28 Ana Ţârcă, Maria Ştirbu, Dr. Maria Cristescu. 1929-2000, în „Arheologia Moldovei”, 

XXIII-XXIV, 2000-2001, pp. 463-465, „bogata şi unanim apreciata activitate ştiinţifică a 
îmbrăcat întreaga paletă a cercetărilor de antropologie (paleoantropologie, antropologie 

contemporană, cu toate aspectele ei: tipologie, biochimie antropologică, demografie, 

hematologie, fiziometrie, etc), dar domeniul de predilecţie, în care, de altfel a şi realizat o 

strălucită teză de doctorat, sub conducerea reputatului om de ştiinţă acad. Olga Necrasov, a 

fost auzologia, ştiinţă a creşterii şi dezvoltării copiilor. Coordonator al Colectivului de 

Antropologie pe care l-a format şi dezvoltat în timp (...), a reuşit să-i imprime un caracter 

multi şi interdisciplinar, astfel încât rezultatele cercetărilor abordate să poată servi ca o 

bogată sursă de informare pentru istorici, arheologi, medici, demografi, biologi etc., unele 

din ele fiind chiar preluate şi incluse drept capitole în tratate de specialitate ”. 
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Am avut şi câteva nedumeriri. Ştiam că săbiile scurte, cu două tăişuri au 

inelul de la capătul mânerului de formă rotundă. În text spuneţi că aceste inele sunt 

ovale. Sunt într-adevăr ovale? Eu nu am la îndemână volumele de „Materiale” ca să 

văd fotografiile din rapoarte. Dacă săbiile de la Largu au inele ovale, ar fi o 

observaţie interesantă. 

Alte câteva observaţii mărunte le-am făcut pe text. Vă trimit acum şi volumul 

60 din colecţia „Материалы и исследования по археологии СССР”, pe care pot 

să vi-l las până la 1 august. Vă rog, mare atenţie să nu se piardă. Este singurul 

exemplar la Iaşi. Fără el nu mă pot ocupa de sarmaţi. 

Succes în muncă. 

(ss) Ion Ioniţă
29

 

Palatul Culturii, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi 

Nr. inv. 41598 

 

XIV 

 

Iaşi, 4 iulie 1962 

Stimate Dle Dragomir, 

Folosesc prilejul pentru a vă scrie şi în acelaşi timp a vă ruga câteva 

chestiuni. 

Mi-a comunicat dl Gostar că recent în regiunea Galaţi s-a descoperit o 

metropolă de tip Cerneahov. M-ar interesa câteva date în legătură cu această 

necropolă. Până în toamnă nu cred să pot veni la Galaţi, de aceea, v-aş ruga, dacă 

aveţi bunăvoinţă, să-mi comunicaţi şi mie unele informaţii. Şi pentru că dna 

Petrovici mi-a promis foarte mult că poate să mă servească cu unele schiţe, vă rog 

să-i permiteţi să schiţeze ceva din materialele mai caracteristice, cărora d-stră să le 

faceţi pe schiţă o sumară descriere. 

                                                        
29 Ioan Iațcu, Profesorul Ion Ioniță la 75 de ani, în „Arheologia Moldovei”, XXXIV, 2011, 

p.389, „Preocupările științifice pentru istoria și arheologia secolelor II-IV p.Chr. se 

concentrează asupra a trei teme: 1. Civilizația dacilor liberi (sec. II-IV p.Chr.); 2. 
Populațiile sarmatice (II-IV p.Chr.); 3. Cultura Sântana de Mureș-Cernjachov (III-IV 

p.Chr.). În cadrul acestor teme, atenția cercetătorului Ion Ioniță se focalizează asupra 

cronologiei, riturilor și ritualurilor de înmormântare, obiceiurilor de port, tipurilor de 

construcții, ceramicii și pieselor de import romane etc. Interpretările sale originale se 

opresc asupra unor categorii de obiecte, din care se remarcă fibulele și piesele de sticlărie”; 

Mircea Mamalaucă, Ion Ioniță-profilul unui distins cercetător, în „Acta Musei Tutovensis”, 

XII/2, 2016, p.11, „de-a lungul carierei a participat la cercetări arheologice în diferite situri 

arheologice: Văleni-Roman, Băiceni-Siliște, Miorcani, Iași-Nicolina, Pogorăști, Botoșani-

Dealul Cărămidăriei, Siliște-Bârlad (...)”. 
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M-ar interesa raportul dintre numărul de incineraţi şi înhumaţi şi unele detalii 

privind mormintele şi inventarul lor. Totodată, vă rog să-i permiteţi să facă unele 

schiţe şi pentru materialul sarmatic de la Largu pe care-l pregătiţi acum pentru tipar. 

Ceea ce v-am rugat acum este pentru documentarea personală. Acum v-aş 

cere permisiunea să reproduc într-o lucrare privind cultura Cerneahov Vasele de la 

Cavadineşti, publicate în „Materiale”, VII, p. 159, fig. 7 şi „Materiale”, VI, p. 465, 

fig. 9/1. 

Dacă sunteţi de acord cu acest lucru vă rog să daţi dnei Petrovici vasele mai 

sus indicate pentru desen. Aşi dori desene (pentru profil) şi nu fotografie. În sfârşit, 

dacă aveţi şi alte materiale care consideraţi că mă pot interesa, comunicaţi-mi 

informaţii despre ele şi vă voi rămâne îndatorat. 

Cu deosebite mulţumiri 

(ss) Ion Ioniţă 

PS. Cred că aţi primit manuscrisul şi lucrarea despre sarmaţi; le-am expediat 

săptămâna trecută prin poştă. 

Nr. inv. 41599 

 

XV 

 

Iaşi, 6.III.1963 

Stimate tov. Dragomir, 

Încerc să mă ţin de cuvânt, trimiţându-vă încă odată volumul cu materialele 

sarmatice. Pentru moment mie nu-mi face trebuinţă, deoarece la acest capitol vom 

ajunge peste aproximativ două săptămâni. Aşa că vă rog să căutaţi toate datele de 

care aveţi nevoie până în jurul datei de 20 martie, ca până la 25 martie volumul să 

fie din nou la noi la Iaşi. 

Tot acum vă trimit şi un formular cu săpăturile din anul 1961 de la 

Pogorăşti
30

, în care sunt publicate, bineînţeles, numai parţial şi patru morminte 

sarmatice. 

Vă doresc spor la muncă. 

(ss) Ion Ioniţă 

Nr. inv. 41601 

 

 

                                                        
30 Ion Ioniţă, Recunoaşteri arheologice în regiunea satelor Pogorăşti şi Răuseni (r. Botoşani, 

reg. Suceava), în „Arheologia Moldovei”, 1, 1961, p.296, „între anii 1955 şi 1959 s-au 

desfăşurat cercetări de suprafaţă la Pogorăşti, pe terasa menie şi majoră a Jijiei”. În 

perioada 1961-1962 Ion Ioniţă a efectuat săpături sistematice, în acelaşi sit arheologic, în 

punctul La Lutărie. 
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XVI 

                                                                                                         Bucureşti, 3.IX.63 
Iubite tov. Dragomir, 

Permite-mi să te supăr iarăşi cu relieful Cavalerilor Danubieni
31

. Am ajuns 

cu lucrarea pe sfârşite şi nici nu l-am inserat în serie ca descriere a figurilor şi indice. 

Te-aş ruga să-ţi faci de drum pe la Bucureşti ca să-l discutăm, ca dta să-l poţi 
publica cât mai urgent. În orice caz, corpus-ul, deşi va fi prezent toamna aceasta 

(sept.- oct.), apare cam după un an. Până la 9 sept. sunt plecat din Bucureşti. Te 

aştept. 
(ss) Prof. D[umitru]Tudor

32
 

Bucureşti, Bdul Tolbuhin, 60 

Nr. inv. 41602 
 

XVII 

 

05.09.1963 
Tov. Director,  

Vă informez că în com. Adam, satul Căueşti
33

 există o cetăţuie veche, pe un 

deal lângă o pădure; se spune din bătrâni că ar fi un beci în care ar fi multe lucruri 
ascunse de turci; se cunoaşte locul, sunt oase, oale vechi, rămăşiţe de hârburi. 

Trimiteţi pe cineva să cerceteze la faţa locului. Este în sat un bătrân, anume Grigore 

Dediu, care va lămuri cele auzite de la străbunii lui. Citind prin ziare văd multe 

descoperiri arheologice; e bine să luaţi măsuri şi aici, căci după cum se prezintă 
locul, va fi ceva. 

Vă aşteptăm 

T[răiască] R.P.R. 
(ss) N. Gheorghe 

Nr. inv. 41603 

                                                        
31 Ion T. Dragomir, Cavalerii Danubieni din Castellum roman de la Tirighina-Bărboşi, în 

„Danubius”, IV, Muzeul de Istorie Galaţi, 1970, pp.123-129, „cu prilejul unei periegheze 

întreprinsă de către Ion Limbidis, în 1962, (fost restaurator la Muzeul de Istorie Galaţi), în 

incinta acestui castellum roman Tirighina-Bărboşi, judeţul Galaţi, a găsit o placă de 

marmură pe care a donat-o apoi Muzeului de Istorie Galaţi”. Este vorba despre o „tăbliţa 

votivă, dedicată zeităţilor războinice, realizată din marmură albă, este de forma unei 
aedicula (templu în miniatură), cu înălţimea de 0,160m, lăţimea de 0,185m şi grosimea de 

0,020m, având colţul din stânga jos spart, iar chenarul ştirbit, parţial, din vechime (nr. inv. 

7846). Plăcuţa votivă din castellum de la Tirighina-Bărboşi, marchează punctul de maximă 

extindere estică a ariei de răspândire specifică cultului Cavalerilor danubieni, din bazinul 

Dunării.” 
32 D.Tudor, Corpus monumentorum religionis Equitum Danuvinorum, I, Leiden, E.J.Brill, 

1969, pp.57-58, pl. LI(99), apud. Ion T. Dragomir, Cavalerii Danubieni din Castellum 

roman de la Tirighina-Bărboşi, în „Danubius”, IV, Muzeul de Istorie Galaţi, 1970, p.123. 
33 Astăzi este în cadrul Comunei Drăguşeni. 
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XVIII 

 

Bucureşti, 6.IX.963 

Dragă tov. Dragomir, 

Scopul rândurilor de faţă este să te anunţ că miercuri, 11 septembrie a.c., ora 

9
12

 voi veni la Galaţi împreună cu tov. prof. Gheorghe Ştefan
34

 pentru a merge până 

la Dinogeţia. 

Cu acel prilej voi ţine să ne abatem şi pe la Muzeu ca să te vedem şi să 

discutăm în legătură cu plecarea la Ienisala. De altfel, în acest sens, chiar astăzi s-a 

trimis adresă din partea Institutului nostru la Muzeul din Galaţi. Anticipând, îţi 

comunic că eu am aranjat astfel:  

Să rămân la Garvăn până sâmbăta viitoare (14.IX), când va sosi un 

autocamion de la Bucureşti, cu care să iau lucrurile necesare pentru săpături. 

Duminică dimineaţă (15.IX.) să plecăm la Ienisala şi a doua zi, luni, 16.IX., să 

începem săpătura, care va dura până sâmbătă, 28 septembrie a.c. 

În acest caz, ar urma ca mata să fii prezent la Bisericuţa Garvăn, sâmbătă, 15 

septembrie, pentru a putea pleca împreună duminică la şantier. Despre asta vom mai 

discuta la întâlnire. De aceea, te-aş ruga ca să rămâi în acea zi la Galaţi, până la 

sosirea trenului de Bucureşti, pentru a putea să stăm de vorbă. 

Cu cele mai bune urări pentru mata şi pentru familie. 

(ss) I[on] Barnea
35

 

Institutul de Arheologie Bucureşti, str. I.C.Frimu, 11. 

Nr. inv. 41604 

 

XIX 

Bucureşti, 26.IX.963 

 

Dragă Jane, 

M-am reîntors de câteva zile de pe şantier. Mi s-a comunicat la Muzeul din 

Mangalia că ai întrebat de mine. Mi-a părut rău că nu te-am putut vedea. 

Monedele pe care mi le-ai lăsat au fost identificate. Tabelul cu toate datele îl 

trimit alăturat, urmând ca monedele să le ridici cu primul prilej pe care-l vei avea de 

a veni la Bucureşti. Pentru aceste monede am primit şi o scrisoare de la Gostar. 

                                                        
34 Gheorghe Ştefan (1899-1980), istoric şi arheolog, membru corespondent al Academiei 

Române (1952) şi membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din România (1970). În 

perioada 1939, 1949-1954 a coordonat colectivul de arheologi care a cercetat situl arheologic 

Dinogeţia-Garvăn, judeţul Tulcea. De asemenea, în perioada interbelică a efectuat o 

cercetare arheologică şi la Tirighina-Bărboşi, jud. Galaţi. 
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Întrucât eu nu cunosc înţelegerea dintre voi, consider că este mai bine să-ţi trimit 

numai ţie tabelul şi tu să-l anunţi pe N.Gostar asupra identificărilor. 

Cu stimă colegială, 

(ss) C[onstantin] Preda
36

 

Nr. inv. 41605 

 

XX 

Tulcea, 1963, sept. 28 

Dragă tov. prof. Barnea şi 

Dragă tov. prof. Dragomir 

Azi am avut o triplă splendidă surpriză: 

Prima: l-am întâlnit pe simpaticul salariat al Muzeului din Galaţi, pe care 

acum 12-13 ani în urmă îl alintam cu epitetul „Myki”; 

Secundo şi terţo: am ocazia de a vă scrie câteva rânduri şi de a vă spune din 

toată inima că nu v-am uitat o clipă. V-am urmărit prin peregrinările Dvoastră 

arheologice prin toată ţara (din studii arheologice, bineînţeles), din alte publicaţii, 

etc…. 

Ani în şir, în cadru oficial ori amical, nu am avut pentru D-voastră decât 

cuvinte de laudă, aşa cum de altfel v-am cunoscut ca oameni de mare onoare şi de 

fapte tot atât de mari. Regret că nu am ocazia de a fi lângă Dstră cel puţin o zi. 

Dar… nu cumva, trecând prin Tulcea, să nu veniţi şi pe la mine. Vă aştept cu toată 

dragostea. În orice caz – drumurile către Galaţi şi Bucureşti – pornind de la Enisala 

chiar duc… prin Tulcea! 

Cu dragoste, 

(ss) Gr[igore] Cuculi 

Nr. inv. 41606 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
35 I.Barnea (1913-2004), membru de onoare a Academiei Române, arheolog şi istoric de artă 
bisericească. 
36 Gabriel Talmaţchi, Constantin Preda (1 noiembrie 1925-28 martie 2008), în „Pontica”, 

XLI, 2008, pp. 577-578, istoric, arheolog şi numismat recunoscut, adevenit în anul 1983 

preşedinte al Societăţii Numismatice Române, iar după 1990 şeful Cabinetului Numismatic 

al Academiei Române. De asemenea, a fost redactor şef la revistele „Dacia”, „Studii şi 

Cercetări de Numismatică”, „Buletinul Societăţii Numismatice Române”,  redactor 

responsabil-adjunct la „Thraco-Dacica”, dar şi coordonator şi autor la realizarea 

Enciclopediei arheologiei şi istoriei vechi a României. O atenţie deosebită a acordat-o 

descoperirilor arheologice din Dobrogea. 
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XXI 

 

Bucureşti, 28 octombrie 1963 

Stimate tov. Dragomir, 

Mi-a comunicat doctorul Manoliu, Secretarul general al Societăţii noastre de 

Istoria Medicinii, că a văzut de curând, cu prilejul unei vizite la Galaţi, piatra de 

mormânt a doctorului Mascellini. Eu am un studiu asupra acestui medic, cu multe 

date interesante. Ştiam ce a făcut el aici, la noi, în cele două capitale, la Târgovişte şi 

Bucureşti, ce a păţit la răscoala populară a seimenilor din 1659, cum a ajuns la 

Adrianopol medicul marelui vizir şi apoi al sultanului. După care l-am pierdut din 

vedere; în nici un caz nu mi-aş fi putut închipui că a murit la… Galaţi!  

Voi încerca să-mi dau seama în ce împrejurări, cu binevoitorul dvs. ajutor. 

De aceea vă scriu, rugându-vă a-mi trimite o copie de pe inscripţia tombală, sau, 

dacă se poate, o bună fotografie. Neapărat că voi suporta eu cheltuielile. Studiul meu 

va fi comunicat în iarna aceasta la Bucureşti; este gata şi rămâne numai să fie 

programat.  

N-ar fi exclus ca, dacă se rezolvă unele probleme ale familiei mele (boală, 

necazuri), care m-au întârziat şi cu această scrisoare, să vin cu comunicarea la o 

şedinţă a filialei Galaţi. 

Vă mulţumesc dinainte pentru concursul ce-mi veţi da; contribuţia dvs. va fi 

amintită, cu mulţumirile cuvenite în lucrarea mea. 

Vă sunt îndatorat. 

(ss) dr. Nicolae Vătămanu
37

,  

Bucureşti, raion 16 Februarie, Str. Pictor Grigorescu, 2. 

Nr. inv. 41607 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Nicolae Vătămanu (1897-1977), medic şi istoric, a susţinut comunicarea ştiinţifică în 

cadrul Societăţii de Istoria Medicinii, la data de 10 mai 1964, sub titlul „Doctorul Giovanni 

Mascellini, fizic şi secretar domnesc”. Această comunicare a fost publicată în două lucrări 

ale lui Nicolae Vătămanu: De la începuturile medicinei româneşti, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1966, pp. 164-167, în care este reprodusă şi imaginea pietrei de mormânt a lui 

Mascellini, dar după o fotografie din colecţia Direcţiei Monumentelor Istorice. În a doua 

lucrare, Voievozi şi medici de curte, Editura Enciclopedică Română, Colecţia „Orizonturi”, 

nr. 29, Bucureşti, 1972, pp. 150-165, N. Vătămanu completează şi aduce unele corecţii la 

textele publicate anterior.  
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XXII 

 

Bucureşti 20.XI. 963 

Stimate tov. Dragomir 

Bănuiesc că nu aţi primit scrisoarea mea de la 28 oct. 1963; vă rugam să 

binevoiţi a-mi trimite textul şi dacă se poate, fotografia pietrei de mormânt a 

doctorului Mascellini, care se găseşte, aşa cum m-a informat prietenul meu 

dr.V.Manoliu, în Muzeul dvs. Bineînţeles că voi suporta eu costul fotografierii. 

Serviciile colegiale pe care le aştept de la bunăvoinţa dvs. vor fi, după cum se 

obişnuieşte, consemnate în lucrare. 

Vă mulţumesc şi vă rog să primiţi cele mai bune salutări. 

(ss) dr. [Nicolae] Vatamanu 

Vice-preşedinte al Secţiei de Istoria Medicinii din Filiala Bucureşti a 

U[niunii] S[ocietăţilor] de Ş[tiinţe] M[edicale]. 

Nr. inv. 41608 

 

XXIII 

 

Iaşi, 26.II.1964 

Dragă tov. Dragomir, 

Iartă-mă te rog, că te deranjez cu o mică cerere la care m-am asociat cu tov. 

Petrescu [-Dîmboviţa]. Pentru lucrarea noastră care intră pe curând la tipar, avem 

destul de mare nevoie de mici detalii informative asupra fibulei cu placă 

semicirculară, pe care ai adus-o la Iaşi astă toamnă. Fiind foarte importantă pentru 

susţinerile noastre şi asociindu-se cu altele ale noastre, vrem să amintim în lucrare 

punctul, localitatea în care a fost găsită, dacă e în mormânt, şi sub ce titlu o publici, 

pentru a putea face o trimitere la lucrarea în care vei încadra-o. 

Pe la noi, ca noutate, doar apariţia peste câteva zile a „Arheologiei 

Moldovei”, nr. II-III. Fiind scoasă în număr limitat, îngrijeşte-te de ea din timp. 

Astă vară neapărat vom încadra în cercetări pentru, o lucrare specială, 

Brateşul. Dacă vrei să colaborăm, prepară din timp o hartă de amănunt (eventual un 

plan agricol sau plan director) şi cât mai multe date topice, căci regiunea este slab 

reprezentantă în ceea ce priveşte topicele, în toate publicaţiile. Dacă poţi căpăta şi o 

hartă hidrologică de amănunt, şi mai bine! 

Multă sănătate şi spor la lucru 

(ss) N[icolae] Zaharia
38

, Iaşi, B.dul Karl Marx, 50 

Nr. inv. 41609 

                                                        
38 Nicolae Zaharia (1899-1984), renumit profesor şi arheolog, a făcut cercetări arheologice în 

judeţele Vaslui, Neamţ, Iaşi şi Botoşani. 
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XXIV 

 

Bucureşti, 3.III.1964 

Dragă tov. Dragomir, 

Ieri am avut o şedinţă a Consiliului Ştiinţific al Institutului, la care, pentru a 

doua oară, s-a pus problema întocmirii rapoartelor de săpături anuale. S-a pornit de 

la tendinţa generală de a nu se mai respecta dispoziţia cu privire la întocmirea unor 

astfel de rapoarte, datorată faptului că nu mai există siguranţa publicării lor. Unul şi 

altul au zis: „Publicaţi-le pe cele pe care le-am dat şi după aceea vă vom da altele”. 

Concluzia, şi totodată hotărârea conducerii, a fost ca, indiferent dacă se vor publica 

sau nu, până cel mai târziu 15 aprilie a.c., toţi cei care au efectuat săpături în 1963, 

trebuie să predea rapoarte preliminare cu rezultatele acestora. Altfel nu li se va mai 

da aprobare pentru a săpa în 1964. 

În ceea ce priveşte Enisala, eu voiam să întocmim un raport preliminar către 

sfârşitul semestrului I, deoarece aveam altceva de lucru şi te ştiam şi pe mata ocupat. 

Acum însă văd că lucrurile se precipită. De aceea te rog următorul lucru: pune să se 

spele întregul material din săpătura de anul trecut, de la Enisala, până pe la sfârşitul 

lui martie. Atunci, sau la începutul lui aprilie, eu sper să pot veni până la Galaţi 

pentru câteva zile şi, pe loc, să întocmim un raport preliminar de cel mult 10 pagini, 

pe care să-l putem preda, chiar şi fără ilustraţii, pentru a ne achita de obligaţie. 

Cu cele mai bune urări de sănătate şi voie bună pentru mata şi întreaga 

familie. 

(ss) I[on] Barnea 

Institutul de Arheologie Bucureşti, str. I.C.Frimu, 11, r. 30 Decembrie. 

Nr. inv. 41610 

 

XXV 

 

Iaşi, 14.03.964 

Stimate Domnule Dragomir, 

Unele cauze independente de mine m-au făcut să întârzii foarte mult cu scrisul 

şi astfel, abia după multe luni să găsesc posibilitatea de a vă scrie. În acest interval 

de timp am fost pe şantiere neolitice, paleolitice şi doar o săptămână am făcut un 

sondaj în perioada sclavagistă. 

Cum am ajuns acasă, am căutat ceea ce vă promisesem, dar îmi dau seama că 

a trecut prea mult timp pentru a vă fi de vreun folos. Dacă totuşi vreţi să daţi la o altă 
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revistă lucrarea, la informaţiile deja cunoscute de dumneavoastră
39

, am găsit în 

revista „Syria. Revue d’art oriental et d’archeologie et d’histoire orientale”, nr.1 

din 1920, un exemplar identic cu al dumneavoastră, numai că este întreg
40

. De 

asemenea îl avem pe Merlat
41

 la noi în bibliotecă. 

În legătură cu fotografiile ce le aşteptăm, am aflat abia la sosirea lui Giuşcă la 

examenul de stat că nu mai e gălăţean. Când o să vie pozele, vor fi binevenite. 

Despre mine ce să vă spun? Am depăşit stadiul de acomodare. Lucrez la un 

studiu mititel, am scris o notă pentru „Arheologia Moldovei”, IV şi o recenzie 

pentru „SCIV”. De la „SCIV” n-am primit încă răspuns, aşa că nu ştiu care-i 

situaţia. Probabil că şi dumneavoastră în urmă cu ani aţi simţit nevoia de a vedea 

mai repede vreo pagină în josul căreia să vă apară numele şi înţelegeţi nerăbdarea 

mea. Situaţia materială după buget. Distracţiile – cele oferite de Iaşi. Am mai rămas 

ceva colegi aici. 

La Muzeu toată lumea e bine. În ceea ce vă priveşte nu erau mulţumiţi că au 

trebuit să afle pe o cale indirectă despre tezaurul de  bronzuri
42

. 

Luni, 16.III. soseşte la Iaşi prof. I.A. Richmond de la Oxford. Este specialist 

între altele în probleme de limes. Stă în ţară vreo două săptămâni. În cursul 

săptămânii viitoare probabil va veni cu maşina la Galaţi, întovărăşit de tov.prof. 

[Nicolae] Gostar
43

.  

                                                        
39 Este vorba despre studiul  Dolichenului de la Carnuntum, pentru care I.T. Dragomir a 

corespondat şi cu Dinitr Krandalo (scrisoarea din 30 ianuarie 1960); vezi şi I.T. Dragomir, 
Un monument sculptural a lui Iupiter Dolichenus de la Cerna, în „SCIV”, 4, tom.15, Editura 

Academiei R.P.R., 1964, pp. 535-541, descoperire întâmplătoare făcută de săteanul 

Tudorache Pavel din com Cerna, jud. Tulcea, în toamna anului 1959, la punctul „Mânjina”.   
40 Silviu Sanie face referire la Franz Cumont, Groupe de marbre du zeus Dolichenos, în 

„Syria. Revue d’art oriental et d’archeologie et d histoire orientale”, Tom 1, 1920, pp. 183-

189. 
41 P. Merlat, Répertoire des Inscriptions et Monuments figurés du Cult de Jupiter 

Dolichenus, Paris, 1951; Idem, Jupiter Dolichenus. Essai et de synthèse, Paris, 1960. 
42 Ion T. Dragomir, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit în sudul Moldovei, în 

“Danubius”, I, Muzeul Regional de Istorie Galaţi, 1967, pp. 89-105. Descoperirea, 

întâmplătoare, a fost făcută “în primăvara anului 1963, cu prilejul unor lucrări de terasare, 
întreprinse în comuna Băleni, (judeţul Galaţi), la punctul numit Rădiu, depozitul de bronzuri 

cuprinzând 269 de piese, deosebit de variate, în greutate de aproape 4 kg. aparţinând 

culturii Noua”. 
43 Ion Ioniţă, Nicolae Gostar (1922-1978), în „Arheologia Moldovei”, IX, 1980, pp.149-150, 

„epigrafist, arheolog şi un foarte bun cunoscător al textelor literare antice, a reluat 

săpăturile făcute de V.Pârvan şi apoi de Gh.Ştefan la Barboşi, aducând contribuţii de o 

valoare unanim recunoscută cu privire la prezenţa romană în sudul Moldovei”; a  făcut parte 

din primul colectiv de arheologi  care a reluat, după război, săpăturile arheologice în cetăţile 

şi aşezările vechi şi străvechi din România.  
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Vă rugăm (respectiv tov.prof.Gostar) să pregătiţi ca să poată vedea materialul 

de la Barboşi. I.A.Richmond este un om în vârstă (a debutat prin 1926), a fost 

directorul Școlii engleze din Roma, pe când era acad. Em. Condurachi elev al Școlii 

Române din Roma. Acad. Condurachi a cerut să i se dea toată atenţia. Cred că n-o să 

stea mai mult de o zi la Galaţi; vizită la Barboşi pe limes etc. 

În general, cam atât. Scuzaţi stilul prolix ca şi marea întârziere. Vă rog, 

transmite-ţi-i doamnei sărutări de mâini şi multă sănătate, la fel cele mai bune urări 

lui „Țiufuliţi”. 

Nu ştiu dacă voi avea loc în maşină pentru a veni la Galaţi. 

Închei salutându-vă cu sinceră stimă, 

(ss) Sanie Silviu,  

Adresa mea: Sanie Silviu, str. Ștefan Gheorghiu 5, Iaşi Sau la cea de la 

Muzeu. 

Nr. inv. 41611 

 

XXVI 

 

6 aprilie 1964 

Stimate tov. Dragomir, 

Profit de venirea tov.şi colegului meu I.Barnea la Galaţi, pentru a te ruga să 

încunoştiinţezi desenatorul Muzeului să-mi facă un desen, 1/1, după fluierul de os 

aflător în Muzeul din Galaţi. 

Desenul îmi este necesar pentru studiu şi publicaţie. 

Cu vii mulţumiri, 

(ss) Bucur Mitrea
44

 

NB. Ţi-aş rămâne mult îndatorat dacă aş avea şi indicaţiile provenienţei. Este 

col[ecţia] Paşa, dar locul de descoperire? 

B.M. 

Nr. inv. 41612 

 

XXVII 

 

Bucureşti, 12.VI.1964 

Dragă Domnule Dragomir, 

Nu ştiu dacă între timp ai mai fost prin Bucureşti, dar, după cum îţi spuneam, 

eu m-am internat pentru analize şi un examen mai riguros la Institutul de Medicină 
internă al Academiei (la Colentina), unde au ajuns la concluzia aş fi avut un „chist 

                                                        
44 Bucur Mitrea (1909-1995), arheolog şi numismat al lumii antice şi bizantine, cercetând în 

special siturile arheologice din primul mileniu creştin. 



DANUBIUS XXXV   247 

hidatic” la ficat. Cu acest diagnostic m-au trimis pentru operaţie la Clinica de 

Chirurgie de la Spitalul „Carol Davila”. La 11 mai prof. Făgărăşanu m-a operat şi a 
văzut că n-am nici un „chist” ci un „hemangiom”, adică un fel de varice sau de 

pungă cu sânge, pe lobul stâng al ficatului, care nu trebuie operată, fiind, probabil, 

ceva congenital, ce nu supără. De la 27 mai mi-am reluat serviciul, iar acum mă simt 

foarte bine. De altfel, înăuntru nu mi s-a făcut nicio operaţie. Totul a fost până s-a 
închis rana şi s-a vindecat tăietura. 

Dar, nu despre asta voiam să-ţi scriu acum, ci în legătură cu Enisala. Desigur 

că am bătut la maşină şi am predat raportul pe 1963. Îţi păstrez un exemplar, pe care, 
la întâlnire, ţi-l voi da

45
. În ultimul timp mă preocupă chestiunea ridicării topografice 

şi a releveului cetăţii, care trebuie făcute în orice caz anul acesta, şi anume, cel mai 

nimerit în sept. când vom fi noi acolo. 
Întâmplător, am deschis gura faţă de arhit. Dinu Teodorescu, care mi-a dat să 

înţeleg că dacă îi plătim, se înţelege cu ing. Comănescu şi, împreună, vor face 

ambele operaţii. N-am discutat cu el în amănunt cât şi ce fel. Voi căuta să-l întâlnesc 

şi pe Comănescu şi să văd ce spune. 
Deocamdată, te-aş ruga să te interesezi la autorităţile de care depinde Muzeul 

de Istorie din Galaţi şi spunându-le deschis, să vezi dacă există posibilitatea de a ţi 

se pune la dispoziţie 2.000-2.500 lei, în scopul arătat; planurile originale urmând să 
fie depuse ca justificare. 

Oricum, când vii pe la Bucureşti, aş vrea să stăm împreună de vorbă cu ambii 

(Teodorescu şi Comănescu) pentru a stabili de pe acum ce să facem în septembrie 

viitor. 
Cu cele mai bune urări! 

(ss) I[on] Barnea 

Institutul de Arheologie Bucureşti, Str.I.C. Frimu, 11, r. 30 Decembrie 

Nr. inv. 41613 

 

XXVIII 

 

Universitatea  Bucureşti, Prorectoratul ştiinţific  

Nr.25353  

16 nov. 1964 
Către, 

Tov. Ion Dragomir 

Directorul Muzeului Regional Galaţi 
 

Vă facem cunoscut ca în ziua de 18 decembrie 1964, orele 12, în 

amfiteatrul „D. Onciul” al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, str. Edgar Quinet 7, va 

                                                        
45 Ion T. Dragomir, Cetatea medievală de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de podoabă, în 

„Danubius”, vol. VI-VII, Muzeul de Istorie Galaţi, 1972-1973, pp. 29-45.  
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avea loc susţinerea publică a disertaţiei de candidat în ştiinţe istorice a tov. 

Georgescu Florian, cu tema: 
Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti în epoca  

Regulamentară şi a Revoluţiei de la  1848.  

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi îndrumare a aspiranturii 

al Ministerului Învăţământului, vă trimitem autoreferatul disertaţiei, cu rugămintea 

de a comunica în scris observaţiile dvs. pe adresa: B-dul 6 Martie nr. 64, 

Universitatea Bucureşti, prorectoratul ştiinţific şi a participa, la discutarea publică a 

disertaţiei. 

 

PRORECTOR,      SECRETAR, 

s.s. indescifrabil 

Nr. inv. 41614 

 

XXIX 

 

24.IV.1965 

Tov. Director, 

Citind un articol din ziarul „Viaţa Nouă”, de pe data de 10.IV.65, se vorbea 

despre unele săpături şi descoperiri executate de către colectivul Dumneavoastră că 

sunt foarte interesante. Ţin să vă anunţ că la mine, în satul Brătuleşti
46

, com. Blânzi, 

raionul Tecuci, mi-a povestit  taică-meu că s-ar afla într-un beci, bani de aur, de care 

să povestea că ar fi fost descoperit de un boier Negrea
47

, care era aici, executând 

unele săpături cu oamenii [din sat]; şi se spune că nu a luat banii, că i-a cerut un 

suflet de om. A mai fost săpat şi de un alt om şi tot la fel a spus că beciul [avea o 

uşă] de fier, având un lacăt la greutate de 5 kg. Acest om a fost apucat în viaţă, când 

taică-meu avea 25 de ani. Locul se mai vede şi acum, şi toţi bătrânii spun că acesta 

este adevărul. Aş dori să vă fiu de folos, dacă doriţi să cunoaşteţi locul. 

(ss) Irova Mărgărint 

Trăiască lupta pentru pace 

Către tov. profesor Ioan T. Dragomir, Directorul „Muzeului de Istorie 

Galaţi” 

Nr. inv. 41616 

 

                                                        
46 Paul Păltănea, Toponimie gălăţeană. Numele comunelor şi oraşelor. Istoria acestor locuri, 

în „Viaţa liberă”, X, nr. 3054, 10 decembrie 1999, p. 7, satul Brătuleşti, comuna Corod, „este 

atestat la 15 septembrie 1601, când se numea Păpeni. Primul nume al satului este de la 

apelativul popă, preot. Cel de-al doilea nume, Brătuleşti, s-a alcătuit de la antroponimul 

Bratu, de influenţă slavă, frate, folosit încă de la sfârşitul secolului XIV”. 
47 Posibil Costache Negri. 
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XXX 

 

Roman, 5 mai 1965 

Domnule Dragomir, 

După minunata lună de întâlnire cu sora mai mică a arheologiei – etnografia 

– mă găsesc acum din nou la Roman. În prezent, împreună cu Ursachi ne gândim la 

redeschiderea şantierului de la Brad
48

 (Tamasidava
49

 sec. II î.e.n. – sec. II e.n.), 

poate chiar de la 20 mai. În prezent pregătesc, într-un trunchi masiv, o interpretare a 

lui Călinescu. 

Toate acestea sunt lucruri de perspectivă apropiată. Un alt lucru care aş vrea 

să se înfăptuiască, tot într-un viitor apropiat, este transferarea mea la Galaţi. Vă 

reamintesc şi insist în această privinţă, nu numai ca să fiţi ctitorul unei noi secţii 

(etnografice) a Muzeului din Galaţi, dar şi a unei noi case, bine înţeles, dacă veţi 

obţine două locuri pe schemă.  

Cu alte cuvinte, trecerea mea la stadiul domestic al căsniciei este 

condiţionată şi de locul care îmi oferă posibilităţi mai favorabile. La Galaţi, de 

exemplu, pentru mine nu ar fi o problemă imediată locuinţa, fiindcă am rude acolo. 

Însă condiţia cea mai importantă stă în mâna D-voastră: două transferuri – de la 

Roman şi Mediaş. 

S-ar putea să aveţi unele impedimente, momentan, în realizarea acestui 

obiectiv etnografic, ca spaţiu, mobilier etc. Dar pregătirea condiţiilor, ca adunarea  

materialului şi concepţia de organizare, trebuie făcute în prealabil. Sper că, lărgind 

schema, şi torentul altor realizări să fie apoi mai mare. 

Dacă vom deschide şantierul de la Brad, poate ne faceţi o vizită, pentru a 

urmări probleme legate de cele pe care le aveţi şi d-voastră în atenţie. Aşezarea 

noastră este aidoma cu Poiana
50

.  

Eu aş dori un răspuns, fiindcă sunt într-un clocot sufletesc, cât mai curând în 

legătura cu perspectiva venirii mele în Ţara de Jos. 

Cu stimă, 

(ss) M[ihalache] Brudiu
51

 

                                                        
48 Vasile Ursachi a identificat pe teritoriul satului Brad, comuna Negri, judeţul Bacău, 
aşezarea geto-dacică Zargidava, menţionată în Geografia lui Ptolemeu. 
49 Silvia Iacobescu, Viorel Căpitanu, în „Carpica”, XXXVI, p.226,  arheologul Viorel 

Căpitanu a descoperit în „cetate dacică de la Răcătău o davă  identificată cu Tamasidava, 

menţionată şi în harta geografului grec  lui Ptolemeu”. 
50 Piroboridava, aşezare geto-dacică, pe teritoriul comunei Poiana, judeţul Galaţi, menţionată 

în Geografia lui Ptolemeu. A fost cercetată de Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe, Nicu Mircea 

etc. 
51 Mihalache Brudiu, istoric, muzeograf, arheolog, cercetător ştiinţific, profesor universitar la 

Facultatea de Istorie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, şi-a început activitatea de 
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Roman, Str. Cuza Vodă nr. 33 

Muzeul de Istorie Roman 

Nr. inv. 41617 

 

 

XXXI 

 

Roman, 23 mai 1965 

Dragă Domnule Dragomir, 

Pe la începutul acestei luni v-am trimis o scrisoare, în care vă împărtăşeam 

dorinţa de a veni la Muzeul din Galaţi. Tot acolo arătam şi motivul care mă 

determină să fac acest lucru. Acum din nou vreau să vă informez că sunt hotărât să 

plec din Regiunea Bacău pentru faptul că vreau să mă apropii de ai mei şi să-mi 

întemeiez şi eu o familie, deoarece îmi ajunge nomadismul atâtor ani trecuţi. În 

privinţa transferării mele la Galaţi, vă asigur că nu veţi avea nici o neplăcere, 

întrucât nimeni nu are dreptul să dispună de destinul meu
52

. Desigur, colegii mei de 

aici vor regreta şi tot atât de mult voi regreta şi eu, dar trebuie să-mi împlinesc şi eu 

un rost în viaţă. Eu sunt convins că între mine şi colegii din Regiunea Bacău vor 

rămâne relaţii foarte strânse, dezinteresate ca şi până acum, bazate pe aceeaşi 

emulaţie curată. Sper în acest lucru fiindcă le cunosc înţelepciunea lor şi năzuinţele. 

Totul însă depinde de d-voastră. 

Deşi la Bucureşti ne-am înţeles principial în această privinţă, aş vrea acum 

să-mi comunicaţi ceva despre aspectul practic al problemei. Când consideraţi că ar fi 

posibil? Mie îmi este indiferent la ce va trebui să pun umărul când voi veni la Galaţi. 

Important este pentru mine ca să nu pierd contactul cu terenul. Aş dori, dacă îmi este 

îngăduit, să fac acest lucru, să fiu pus în cunoştinţă de realităţile privind venirea mea 

la Galaţi cât mai curând. 

                                                                                                                                               

muzeograf la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iaşi, apoi, după perioada de detenţie politică 
(aproape 6 ani), este angajat muzeograf  (1963-1965) la Muzeul de Istorie din Roman, al 

cărui director era Vasile Ursachi; prin transfer, continuă munca de cercetarea ştiinţifică la 

Muzeul Regional de Istorie din Galaţi. După anul 1990 a fost ales decan al Facultăţii de 

Istorie din Galaţi. În anul 1974 obţine titlul de doctor în istorie cu teza de doctorat 

„Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova”, publicată în acelaşi an. Vasile 

Ursachi, Profesor universitar dr. Mihalache Brudiu-Octogenar, în „Danubius”, XXXIII, 

2015, p. 13, „este singurul arheolog care a cartat peste 430 de tumului, parte din ei 

descoperiţi şi cercetaţi de el”  
52 Referiri la anii de detenţie politică de care a avut parte prof. Mihalache Brudiu. 
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Noi de la 1 iunie vom începe Bradul. Am amânat două săptămâni din 

anumite motive locale. Dumneavoastră când începeţi şantierul de la Lunca?
53

 

Cu cel mai ales respect, 

(ss) M[ihalache] Brudiu 

Roman, Str. Cuza Vodă nr. 33 

Muzeul de Istorie Roman 

Nr. inv. 41618 

 

XXXII 

 

4.VI/965 

Tovarăşe Director, 

Subsemnatul, ing. Rosenblum Paul, domiciliat în Buhuşi, str. Colonia 

Fabricii, bl. 2, vă ofer spre vânzare următoarele: 

 1.Două panoplii cu următoarele caracteristici: dimensiuni 1,40x0,70 m, 

rama sculptată 

cu lemn dintr-o singură bucată; fiecare panoplie este realizat din bronz, lucrată 

manual dintr-o singură bucată reprezentând: 

 a.una, unelte de câmp, compas, echer, spice grâu etc. simbolizând pacea 

şi munca constructivă, în mijlocul acesteia având în basorelief capul zeiţei păcii, iar 

  b.a doua, reprezentând arme de luptă, scuturi, lăncii etc., simbolizează 

războiul, toate fiind aşezate în jurul unei [cămăşi de] zale, în dreptul capului având 

un coif de luptă. Ambele panoplii provin de la prinţul Cantacuzino. 

 2.O măsuţă orientală cu următoarele caracteristici: picioare din lemn 

care se pliază în jurul unui ax central, deasupra lor având o tăblie rotundă de aprox. 

0,80 m diametrul, din alamă, care este gravată cu desene în stil egiptean, garnitură 

având trei piese de fumat. 

 3.O statuetă de cca 0,80 m înălţime, lucrată în metal, reprezentând o 

grădinăreasă care este pe o măsuţă suport. 

Trăiască lupta pentru pace! 

(ss) Rosenblum Paul 

Nr. inv. 41619 

 

 

                                                        
53 I.T.Dragomir, Necropola birituală Sântana de Mureş-Cerneahov (sec. III-IV e.n.), de la 

Lunca, regiunea de sud a Moldovei, în „Danubius”, XIX, Muzeul de Istorie Galaţi, 2001, p. 

7, „săpăturile de salvare de la Lunca (comuna Jorăşti, judeţul Galaţi) au fost eşalonate în 

trei campanii arheologice, planificate din doi în doi ani, începând din anul 1963, între 15 

octombrie-15 noiembrie; în 1965, între 3-24 iulie şi în 1967, între 16-30 august ”. 
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XXXIII 

 

Iaşi, 13.X.1965 

Dragă tovarăşe Dragomir, 

Scuză-mă te rog că nu am putut lua parte la săpăturile de la Bărboşi. Tocmai 

în luna septembrie soţia mea a fost rău bolnavă, operată şi de două ori internată la 

spital, aşa încât am fost nevoit să tot amân, ca până la urmă să fie prea târziu şi să nu 

mai pot pleca. Eu te rog, dacă eşti bun, fă-mi o notă informativă despre rezultatele 

obţinute. În cursul lunii decembrie a.c. voi veni şi eu la Galaţi, pentru câteva zile şi 

atunci o să discutăm în detaliu. 

Multă sănătate, succes şi urări de bine 

(ss) N[icolae] Gostar 

Nr. inv. 41620 

 

XXXIV 

 

Bucureşti, 9.II.1966 

Dragă tovarăşe Dragomir, 

Ai arătat în comunicarea matale de la Sesiunea Bibliotecii gălăţene că prima 

donaţie de monede a lui V.A. Urechea către Academie a avut loc în 1869. 

Am controlat în „Analele Academiei” pe 1869 ştirea aceasta şi nu am reuşit 

s-o găsesc! 

Întrucât faptul în sine ne interesează foarte mult, pentru precizarea 

începuturilor colecţiei care avea să constituie  Cabinetul numismatic de mai târziu, 

te rog mult să-mi comunici de unde ai luat această informaţie, spre a cerceta şi în 

„Analele” noastre evenimentul atât de însemnat. 

Mulţumindu-ţi în toată munca, te rog să primeşti salutări prieteneşti de la  

(ss) Octavian Iliescu
54

 

Nr. inv. 41621 

 

 

 

 

                                                        
54 Octavian Iliescu (1919-2009), numismat şi istoric, de talia lui Dimitrie A. Sturdza, 

Constantin Moisil şi Nicolae Docan, a avut o contribuţie importantă în domeniul 

numismatice medievale româneşti. De profesie avocat, s-a dedicat cercetării numismaticii 

româneşti, devenind membru al Societăţii Numismatice Române (1938), cercetător la 

Institutul de Istorie al Academiei Române (1951-1954), şef al Cabinetului Numismatic din 
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XXXV 

 

1.III.1966 

Mult stimate tov. prof. Dragomir, 

Am primit adresa dvs. 3572/25.II.66, prin care îmi solicitaţi o nouă ofertă 

pentru obiectele ce vi le-am oferit anul trecut şi „datorită unor împrejurări 
independente” de voinţa dvs. nu aţi putut răspunde. 

Sunt vechi muzeograf, am organizat, ca cercetător principal, Muzeul de Istorie 

al Academiei R.S.R.-Filiala Iaşi; cunosc problema achiziţiilor, cunosc toate 
dispoziţiunile actuale şi ştiu că toată problema se învârte în jurul fondurilor. 

Probabil că scrisoarea dvs. se întemeiază pe permisiunea ce-o aveţi de 

alocarea fondurilor la sfârşitul acestui trimestru (I/66) şi, de posibilitatea de a 
cuprinde în sumă şi piesa ce v-o ofer. 

Iată, vă fac oferta şi o anexez la declaraţia de expertiză a fotoliului lui Al. I. 

Cuza Vodă, făcută de forul cel mai competinte de a-l identifica: Muzeul Unirii din 

Iaşi. Îmi permit însă să vă atrag atenţia – după cum în trecut v-am informat verbal, 
prin tov. dr. N. Dabija – că Muzeul Unirii, nedispunând de fonduri, mă ţine în şah de 

trei ani, sperând ca la alocarea fondurilor să cumpere acest fotoliu. Cu greu am 

obţinut alăturata declaraţie – expertiză.  
Aşa fiind, dacă dvs. veţi lua contact cu acest Muzeu, vi se vor pune beţe-n 

roate pentru această achiziţie, încât este bine ca la Iaşi să luaţi contact cu mine şi 

orice control de identificare  să binevoiţi a-l face cu mine şi în tovărăşia mea. 

De aceea, vă rog a-mi telegrafia când veţi sosi dvs. sau delegatul dvs. pentru a 
vedea şi a-i face documentaţia necesară. Scaune mai mici, care n-au aparţinut lui 

Cuza Vodă, au fost achiziţionate acum 6 -7 ani cu 10.000 lei, încât suma de 5.000 

lei, pe care o solicit acum, este absolut infimă. 
Cu respectuoase salutări tovărăşeşti, rămân în aşteptarea răspunsului dv. 

Adresa: 

(ss) prof. Gh. Băileanu
55

,  
Str. Kogălniceanu 9, Căminul medicinii, Iaşi 

Nr. inv. 41622 

 

                                                                                                                                               

cadrul Bibliotecii Academiei Române (1954-1978) şi cercetător principal la Muzeul Naţional 

de Istorie a României (1978-1982). 
55 Gheorghe Băileanu (1901-1975), doctor în drept (1926), funcţionând, din acelaşi an, ca 

asistent la Facultatea de Drept din Iaşi. Avocat, a făcut parte din administraţia Epitropiei „Sf. 

Spiridon” din Iaşi, al cărei director general va deveni (1935-1938). În 1938 este judecat 

pentru tendinţă de organizare „bolşevică” a Epitropiei, pentru ca în anul 1951 să fie dus în 

faţa instanţei şi acuzat de colaborare cu vechiul regim; a fost îndepărtat din învăţământ. După 

„reabilitare” a devenit muzeograf, contribuind la întemeierea „Muzeului de Istorie Clinică 

Medicală” şi a „Muzeului de Istorie al Moldovei”. De asemenea, a fost şi custode onorific al 

„Casei memoriale Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. A publicat, în multe periodice, amintiri, 

portrete literare şi articole de istorie. 
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XXXVI 

 

4.III.1966 

Mult stimate tov. profesor Dragomir, 

Ca urmare la telegrama dvs., vă trimit aici, alăturat fotografia fotoliului lui 

Al. I. Cuza Vodă, proprietatea mea. Este o piesă mare, de efect într-un muzeu şi în 

perfectă stare. Fotoliul avea piele grena-roş, dar timpul şi oamenii au distrus o parte 

din ea (s.n.) încât eu voi îngriji de această tapiţerie ca să fie perfectă, imediat ce voi 

încasa banii de la dvs
56

.  

Monograma A.I.C. este sculptată în lemn; exact aceeaşi monogramă se 

găseşte pe servieta de uz oficial a lui Cuza Vodă. Buaseria este sculptată cu aceleaşi 

motive ornamentale şi stil ca dulapurile-bibliotecă şi bufetele lui Al. I. Cuza Vodă. 

În ceea ce priveşte oferta, dacă socotiţi că aş trebui să pun o sumă mai mare, 

pentru ca eventual comisia dvs. de achiziţii să aibă – după obicei – de unde scădea, 

eu sunt gata s-o fac, căci suma cu care dau fotoliul este de 5.000 lei în cap. Celelalte 

sume ce mi-au fost oferite sub acest preţ, le-am refuzat. 

Vă rog, după primirea fotografiei să-mi comunicaţi cât mai iute rezultatul 

dvs., dacă mai e nevoie să-l vedeţi la faţa locului sau nu şi dacă plata se poate face în 

decursul lunii martie curent, ceea ce aş dori întru definitivarea chestiunii. O dată 

primiţi banii, eu vi-l pot expedia şi prin poşta C.F.R. 

Vă mai pot oferi un iuşchiuzarlâc
57

 de grămătic, sec. XVIII, cu 1.500 lei şi o 

carte din biblioteca lui Cuza Vodă cu monograma sa. Ştiam la Bucureşti o besactea
58

 

cu monograma Elenei Doamna. 

Ambele aceste piese, ca şi fotoliul au aceeaşi provenienţă: Ruginoasa. 

Primiţi, vă rog stimate tov. director Dragomir profundul meu respect 

tovărăşesc. 

(ss) prof. Gh. Băileanu 

Str. M. Kogălniceanu 9, Iaşi 

                                                        
56 Fotoliul a fost achiziţionat de „Muzeul de Istorie Galaţi”, înregistrat sub nr. 7000/19 mai 

1966, și se află astăzi în expoziţia de baza. Tapiţeria originală din „piele grena-roş” a fost 

înlocuită cu ţesătură din fir de mătase grena-roş. 
57 Iuşkiuzarlâc = şiretenie, dibăcie. 
58 Besactea = cutioară din lemn, ornamentată, folosită pentru păstrarea bijuteriilor, tutun, sau 

obiecte de cusut. 
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Nr. inv. 41623 

 

 

XXXVII 

 

Bacău, 14 mai 1966 

În primăvara anului 1951, locuitorul Benciu Ştefan din comuna Răcoasa, r. 

Panciu, scoţând rădăcina unui piersic uscat din grădina sa, a descoperit un tezaur de 

monede dacice în număr de 170 de piese. Monedele se aflau depuse într-o oală de lut 

ars, cu pereţii groşi, de culoare neagră-cenuşie. Vasul fiind în stare fragmentară nu a 

fost salvat (informaţii primite de la Benciu Ştefan şi Benciu Vasile, fiul 

descoperitorului.  

Sus-numiţii locuiesc actualmente în oraşul Bacău, str. Prelungirea Militari. 

De un real folos au fost informaţiile pe care le-am primit, atât din partea 
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tov.Căpitanu Viorel, şef secţie la „Muzeului Regional de Istorie” Bacău, cât şi a înv. 

Adam Gheorghe, cărora le mulţumim şi pe această cale).  

Din numărul celor 170 piese, 105 bucăţi au intrat în colecţiile „Muzeului 

Regional de Istorie” Galaţi
59

 (prin donaţia făcută de către Benciu Ştefan şi fiul său 

Benciu Vasile)
60

,10 în colecţiile „Muzeului Regional de Istorie” Bacău, una se află 

în posesia învăţătorului Adam Gheorghe din Bacău, ruda descoperitorului, iar restul 

de 55 au fost donate sau au fost pierdute. Din informaţiile descoperitorului rezultă că 

în interiorul vasului s-au găsit şi două mici lingouri, care de asemenea s-au pierdut. 

 

Inf. tov. Căpitanu Viorel
61

,  

şef secţie „Muzeul Regional de Istorie” Bacău 

şi a tov. Adam Gheorghe din Bacău 

 

Tezaur monetar de la Răcoasa, r. Panciu, monede de tip Inoteşti-Buzău
62

 

(Descrierea celor 9 monede existente în colecţiile „Muzeului Regional de 

Istorie” Bacău). 

 

1. Av[ers]: Capul lui Zeus spre dreapta, f. mult stilizat, redat printr-o 

combinaţie de linii şi globule. Nasul şi fruntea din două linii în relief, 

părul din şase linii oblice paralele şi o rozetă din şapte globule, una 

centrală. Faţa din două ovale: unul mult alungit şi două linii unite în 

unghi ascuţit. Ochiul şi buzele înfăţişate printr-o globulă 

Re[vers]: Cal la trap spre dreapta, f. mult barbarizat. Deasupra , iar sub 

cal o pasăre, şi un triunghi, împrejur cerc perlat. 

2. Av[ers]: Idem ca precedenta, dar liniile părului cu poziţii diferite. 

Re[vers]: Idem, dar calul cu altă înfăţişare. Litera M mai mare, pasărea 

sub triunghi, iar sub botul calului un alt triunghi 

                                                        
59 Constantin Preda, I.T.Dragomir, Tezaurul de la Rocoasa (jud. Vrancea) şi unele 

consideraţii asupra monedelor getice de tip Inoteşti, în „Studii şi Cercetări Numismatice”, 

vol. VI, Editura Acad. R.S.R., Bucureşti, 1975, pp. 27-39. 
60 Donaţia făcută Muzeului Regional de Istorie Galaţi a intrat în colecţia de numismatică la 

data de 20 noiembrie 1967, cu nr. inv. 7286; cele 105 monede au fost clasate la categoria 

„Tezaur” cu nr.2573/6 octombrie 2010. 
61 Viorel Căpitanu, arheolog şi istoric, director al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” 

Bacău (1971-1973 şi 1990-1998). 
62 Constantin Preda, I.T. Dragomir, art.cit., p. 29, „numele provine de la primul tezaur cu 

astfel de monede, descoperit în 1914, în localitatea cu acelaşi nume”; vezi şi G. Severeanu, 

Le trsor monétaire d’Inoteşti departement de Buzău, în „Buletinul Societăţii Numismatice 

Române”, anul XXI, nr. 57-58, ianuarie-iunie, 1926, pp. 7-10. 



DANUBIUS XXXV   257 

3. Av[ers]: Idem cu nr.1, dar liniile părului mai distanţate şi globulele 

rozetei altfel dispuse. Cele două liniuţe ce leagă fruntea de ovalul lung al 

feţei lipsesc. 

Re[vers]: Calul formă diferită, iar sub cal litera N. 

4. Av[ers]: Idem cu nr. 3. 

Re[vers]: Calul uşor diferit, M şi N ceva mai mari. 

5. Av[ers]: Idem cu nr. 4. 

Re[vers]: Idem cu precedenta, dar capul calului mai lung şi litera M lipsă. 

6. Av[ers]: Idem cu nr. 1, dar rozeta, ochiul şi buzele din globule mai mici. 

Re[vers]: Idem cu nr. 1. Capul calului uşor diferit, deasupra 3 globule 

aşezate în  triunghi, iar dedesubt un triunghi. 

7. Av[ers]: Idem cu nr. 6, dar ovalele feţei uşor diferite. 

Re[vers]: Forma calului diferită, capul în formă de oval. Cele trei globule de 

deasupra mai aproape între ele, iar triunghiul dedesubt cu vârful în jos. 

8. Av[ers]: Idem cu precedenta, dar liniile părului diferite ca poziţie. 

Re[vers]: Idem ca precedenta, capul calului mai prelung şi picioarele mai 

subţiri. Deasupra nu se mai vede nimic, iar dedesubt triunghiul abia vizibil. 

9. Av[ers]: Idem ca nr. 1, dar liniile părului sânt uşor distanţate şi în stânga 

rozetei două linii unite în unghi ascuţit. 

Re[vers]: Idem cu nr. 8, calul diferit, redat şi dedesubt un M cu bară întors. 

Nr. inv. 41625 

 

XXXVIII 

 

Bucureşti, 17 noiembrie 1966 

Academia R. S. R. 

Centrul de Cercetări Antropologice  

Direcţia Ştiinţifică   

Serviciul Administrativ 

Bd. Dr. Petru Groza nr. 8 

 

Stimate Domnule Dragomir, 

Odată cu scheletele umane de la Lunca au fost aduse la Centrul de 

antropologie şi ofrandele animale din câteva morminte şi anume: M.2, 5, 7, 12, 20, 

23, 30. Este foarte probabil că nu ştiţi, dar eu, lucrând în acest institut, mă ocup de 

osemintele de animale din aşezări şi necropole. După câte mi-a spus dr.Plopşor, la 

Lunca este vorba de un cimitir aparţinând culturii Sântana - Cerneahov. Deoarece, 

în momentul de faţă redactez un articol despre ofrandele animale de la Târgşor, 



  DANUBIUS XXXV 258 

Spanţov, Olteni, vă cer încuviinţarea dv. – în calitate de părinte-descoperitor – de a 

folosi şi materialele de la Lunca. Dacă aveţi cea mai mică reticenţă, indiferent de ce 

natură ar fi ea, vă rog să mi-o spuneţi fără înconjur – nu sunt omul care să se supere. 

Nu am găsit nici în „SCIV”, nici în „Dacia” vreun articol al dv. despre 

aceste descoperiri. Tot de la dr. Plopşor ştiu că aţi ţinut o comunicare la sesiunea 

Muzeelor, dar publicaţiile acestei sesiuni nu au apărut încă
63

. De aceea, în cazul când 

nu vedeţi vreun inconvenient în prelucrarea de către mine a acestor ofrande, v-aş 

ruga să aveţi amabilitatea de a-mi comunica dacă mormintele în chestiune sunt 

cerniahovene sau, eventual, fie mai timpurii, fie mai târzii. 

Profit de această ocazie pentru a vă comunica despre unele materiale care s-

au găsit printre schelete: 3 mărgele din M.2; una din M.29, iar din M.13 un os 

carpian de bou, perforat (folosit ca pandantiv sau ca greutate?). Vi le ţinem la 

dispoziţie, oricând aveţi ocazia de a le ridica. 

Cu multe mulţumiri, 

(ss) Alexandra [Maria] Bolomey
64

 

Nr. inv. 41626 

 

XXXIX 

 

5 dec. 1966 
Dragă tovarăşe Dragomir, 

Prima etapă a desenelor obiectelor arheologice de bronz de la Băleni sunt 

gata, însumând un număr de 10 planşe cu 200 desene – adică se pot preda seria I de 
5 planşe tip inventar (care se pot descrie), apoi trei planşe rezerve la pl. III, IV şi V, 

care însumează o planşă (pentru a le putea băga în descriere), cu indicaţii, şi 5 planşe 

cu desene de brăţări nedecorate. Planşele definitive au fost controlate de tov. Didi 
(foarte amănunţit, cu sufletul), după dorinţa dlui Nestor, aşa că sunt perfecte. Dl. 

                                                        
63 I.T. Dragomir, Necropola din sec.IV e.n. de la Lunca (jud. Galaţi), în „Sesiunea de 

Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor de Istorie”, decembrie 1964, vol. II, Bucureşti, 1971, pp. 

55-80.  
64 Alexandra Bolomey (1932-1993), biolog-zoolog, a colaborat cu Vladimir Dumitrescu 

devenind membru de onoare  al Comitetului Internaţional de Arheozoologie, adepta teoriei 
pluridisciplinarităţii în cercetarea arheologică. A fost cercetător ştiinţific la Institutul de 

Arheologie Bucureşti, Centrul de Cercetări Antropologice din cadrul Academiei Române şi 

Muzeul Naţional de Istorie a României. Vezi Dan Monah, Obituaria. Alexandra Bolomey. 

1932-1993, în „Arheologia Moldovei”, XVIII, 1995, pp. 151-153, „împreună cu regretaţii 

Vl. Dumitrescu şi Fl. Mogoşanu a redactat The Prehistory of Romania from the earliest 

times to 1000 B.C, publicată în prestigioasa Cambridge Ancient History. Cu aceeaşi 

colaboratori a realizat o altă lucrare de sinteză Esquisse d’une Préhistoire de la Roumanie. 

Pentru contribuţia sa la această lucrare a fost distinsă cu premiul Vasile Pârvan al 

Academiei Române”. 
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Nestor m-a întrebat dacă eşti gata cu descrierea?! I-am spus că nu ştiu. În dubiu. Dl. 

Nestor spune să te apuci cât mai repede să le descrii, să faci textul pentru fiecare 
planşă separat, după modelul tipărit pentru cele 5 planşe de la început, restul cu 

brăţările este mai uşor. 

Eu vreau să mă apuc să fac planşele definitive pentru brăţările fără decor 

(pentru asta trebuie să mă rog de tov. Didi, sau când vii matale, ca să le aranjaţi şi să 
încep desenarea planşelor brăţărilor cu decor care sunt mult mai grele. 

Ca să merg mai departe cu desenele, vă trimit urgent oferta şi borderoul 

primei tranşe, cu rugămintea să urgentezi plata lor. Le-am socotit mult mai puţin, ca 
să nu fie discuţie – pusesem la început 400 de lei de planşă şi am micşorat la 340, 

adică am pus 3 înainte. 

Munca titanică pe care am depus-o la ele ia-o te rog în considerare şi în 
serios şi urgentează plata lor ca să merg mai departe. Dl. Nestor te roagă, dacă nu te-

ai apucat, să te apuci cât mai repede de ele. Vrea să intre înainte, nu odată cu ale dlui 

Dorin, care sunt aproape gata. 

Dacă nu poţi veni la Bucureşti să iei planşele şi să le descrii, vin eu la Galaţi 
cu ele, cum trimiţi banii pe tranşa I, sau scrie-mi modalitatea cum să le trimit ca să-ţi 

parvină. 

Cu toată dragostea, cu mulţumiri anticipate şi nu uita că te-a rugat dl. Nestor, 
care şi-a luat şi el angajamentul faţă de editură şi de cei din afară. 

(Dl Dorin spune că nu face trimiteri sau analogii, că treaba merge foarte 

repede – el e aproape gata. Doar să le bată la maşină şi eu să aranjez planşele care 

sunt detaşate desenele. Acum a plecat la Praga). 
 

(ss) Polonic Pamfil
65

 

PS: Eu cred că în câteva zile, la Bucureşti, faci toată descrierea cu ajutorul 
lui Didi, pentru indicaţii, şi al meu pentru aranjament. 

Nr. inv. 41627 

 

XL 

 

Iaşi, 8 dec. 1966 

Dragă tovarăşe Dragomir, 

A venit pe aici tov. Păltănea şi mi-a părut rău că nu am reuşit să stau de 

vorbă. 

Nu te supăra, te rog, că din motive care nu depind de voinţa mea, sunt 

nevoit să mai întârzii puţin cu articolul promis pentru „Danubius”, dar nu mult. În 

orice caz, în mod sigur că în cursul acestei luni va fi expediat. 

Te mai anunţ că tov. prof. Petrescu ţine ca anul acesta să pregătim pentru 

publicare la „Arheologia Moldovei”, VI, cetăţuia dacică de la Barboşi-Tirighina, 

                                                        
65 Fiul celebrului Pamfil Polonic era desenator tehnic. 
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care va trebui să o redactăm împreună. Eu te rog, deocamdată planifică ilustrarea, 

adică executarea fotografiilor privind obiectele dacice, greco-romane de import şi a 

monedelor greceşti şi romane din sec. I î.e.n. până la emisiunile lui Nero, inclusiv. În 

ce priveşte planul lucrării o să vă trimitem informaţii mai târziu. Aş mai întreba, 

cum au reuşit fotografiile de la necropolă şi de pe Tirighina din toamna aceasta? 

Câteva dintr-ale noastre au reuşit destul de bine. 

Multe salutări şi urări de bine colegilor Brudiu, Păltănea, Negruţi şi 

respectuoase sărutări  de mână Dnei Mihaly. 

Cu cele mai bune sentimente 

(ss) Nicolae Gostar 

Nr. inv. 41628 

 

XLI 

 

18 martie 1967 

Dragă Dragomir, 

Am executat desenele şi hărţile arătate în borderoul anexat de acum câteva 

luni şi v-am trimis şi borderoul care nu era verificat, dar n-am primit plata lor. Repet 

şi vă trimit actele bune, definitive şi vă rog să insistaţi să mi se trimită imediat costul 

lor, având foarte mare nevoie de bani (se mărită fata mea). 

Desenele de la Băleni sunt verificate şi urmează să le definitivez în tuş. E 

cazul să lucrez altceva care mi se plăteşte imediat, să te neglijez din cauză că nu mi 

se trimit bani pe lucrul efectuat acum câteva luni, când termenul pentru Băleni este 

la 15 aprilie? 

Dl. Nestor şi dl. Petrescu se interesează mereu de desene şi de textul primelor 

5 planşe care ţi le-am dat, dar matale nu dai nici un semn de viaţă. Eu am mers cu 

lucrul înainte, dar nu mi-ai trimis după cum mi-ai promis. 

După ce termin cu Bălenii pentru inventariere urmează să vă fac şi desenele 

după brăţările decorate, pentru Muzeu, după cum am stabilit şi după cum ştie şi dl. 

Nestor. Dânsul spune că face un scandal enorm dacă din cauza noastră pierde 

termenul la Editură. Eu am obţinut pentru Dl. Dorin o mică amânare, dar nu putem 

cere mereu. 

Aştept veşti urgente de la mata şi ce este subliniat. 

Cu sănătate, 

(ss) Pamfil Polonic 
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BORDEROU DE LUCRĂRI 

 

Pentru Muzeul Regional de Istorie Galaţi, conform ofertei aprobate – planşe 

cu desene în tuş, pe cele reprezentând 3 cercei, un pandantiv mic, o rozetă mare şi o 

pungă de argint filigranate, precum şi 8 butoni, foarte dificil de desenat (de aceea le-

am desenat la dublu), precum şi hărţi şi anume: 

1 planşă cu 14 desene (30 x 38 = 1.140 cm
2
 – patru pagini), 

socotind numai                                                      2 pag. a 500 lei = 1.000 

1 hartă cu regiunea Galaţi – Barboşi   14 x 9 = 126 cm
2 
x 0,25 lei/cm

2 
=    31 

1 hartă cu descoperirile Galaţi– Barboşi 14 x 9 = 126 cm
2 
x 0,25 lei/cm

2 
=31 

1 hartă cu Galaţiul şi împrejurimi (14 x 9) x 2 = 252 cm
2 
x 0,25 lei/cm

2 
= 63 

2 hărţi cu drumul pe Siret la Bretiu     17 x 12 = 204 cm
2 
x 0,25 lei/cm

2 
= 51 

2 hărţi din analele Dobrogei  

5 desene de tipare                    1.120 cm
2 
x x 0,25 lei/cm

2 
=              280 

TOTAL 

1.467 lei 

(ss) Polonic Pamfil, Bucureşti,  

str.I.Neculcea 72, r. Griviţa Roşie,72 

Bul. de identitate 170721, seria B, elib. de circa 19 DMC/959 

Tov. Director, al Muzeului Regional de Istorie Galaţi 

Nr. inv. 41629 

 

XLII 

 

 

Piatra Neamţ, 11 august 1967 

Dragă Tovarăşe Dragomir, 

Am primit cu oarecare întârziere nota Dvs, telegrafică, prin care ne anunţaţi 

că începeţi săpăturile la Barboşi, acum în luna august. Noi vă rugăm insistent să nu 

începeţi fără noi. Vom fi la Barboşi la 1 septembrie, iar dta, dacă vei pleca în 

Germania, vei putea lăsa pe cineva de la Muzeu, pe tov. Brudiu, pe tov. Păltănea sau 

pe dna Mihaly. După cât am înţeles, dta te vei întoarce la 15 sept., aşa încât vei 

putea fi alături de noi până la 1 oct., când probabil că vom putea încheia săpăturile 

de comun acord cu dta. 

Încă odată deci, vă rugăm, nu începeţi săpăturile acum fără noi, căci mai 

avem de lucru la Piatra Neamţ şi insistent vă rugăm, aşteptaţi-ne până la 1 sept. 

Cu cele mai alese sentimente, 

(ss) N[icolae] Gostar 

Nr. inv. 41630 
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XLIII 

25 noiembrie 1967 
Dragă Domnule Dragomir, 

Am întârziat cam mult cu răspunsul la ceea ce îţi promisesem. Îţi trimit acum 

lista tuturor elementelor care trebuie să intre în calculul pentru preţul unei lucrări. 

Când ai toate aceste elemente şi lucrarea tipărită în coli sau în pagini (chiar fără 
copertă), vii la Bucureşti, la mine şi cu o adresă (vino cu ea în alb) predai aici fişa 

de calcul cu lucrarea şi un Serviciu de la noi îţi calculează preţul. În adresă va 

trebui specificat că în cazul când preţul de vânzare va fi mai mic decât preţul de 
cost, vom suporta diferenţa, adică pierderea. Dacă toate calculele sunt la un preţ cu 

mult peste cel rezonabil, atunci se va vinde în pierdere. Poate că în cazul lui 

„Danubius” nu vor fi pierderi. Eu am fost foarte ocupat în ultimele zile de stat la 
Galaţi şi n-am putut să mai vin pe la dumneata. Îmi pare foarte rău, pentru că n-am 

văzut Muzeul. Rămâne pentru altă dată când voi mai veni. 

Transmite-i Doamnei sărutări de mâini şi încă odată mulţumesc pentru 

găzduirea excepţională. Sper că în curând ne vom vedea la Bucureşti, pentru că 
după câte îmi spuneai, lucrarea este avansată. 

Până atunci îţi doresc numai bine, dumitale şi familiei 

(ss) V. Barbu 
Str. Sf.Ana, 5, București 

Nr. inv. 41631 

 

XLIV 

Bucureşti, 25.XII.1967 

Mult stimate tov. Director, 

Vă trimit contractul, pe care am trecut adresa de pe buletinul de identitate 
pentru a nu avea neplăceri la poştă (Str. Sf. Constantin, nr. 13, r. 16 Februarie). 

Revista a apărut sau e în curs de apariţie? 

Am aşteptat să vă pot vedea la Iaşi dar n-aţi venit! Când ne întâlnim, îţi spun 
cum s-au desfăşurat lucrările şi multe alte lucruri. În rest nimic nou. Eu am examen 

pentru doctorat pe 28.XII. ca să pot fi liniştit de Anul Nou, căci de Crăciun în loc de 

şoric, „mănânc sarmaţi şi carpi”! Cu mulţumiri pentru toată oboseala produsă de 

„Danubius”, însoţită de felicitările sincere c-ai reuşit să faci ce n-au făcut mulţi alţi 
luzeri cu tradiţie mai veche, închei cu tradiţionala urare „sărbători fericite şi la mulţi 

ani”. 

Noul an să vă aducă succese şi mai mari, fericire şi sănătate întregii familii! 
Cu stimă, 

(ss) M[ihalache] Brudiu 

Nr. inv. 41632 
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XLV 

 

26.XII.1967 

Tov. Director, 

La scrisoarea Dvs. nr. 733 din 22.XII.967, vă înapoiem un exemplar din 

contract semnat şi cu adresa, aşa cum s-a cerut. Anterior s-a calificat oficial că 

lucrarea mea pentru „Danubius” nu a fost redactată în timpul programului. Acest 

lucru vi s-a făcut cunoscut recomandat la vreme. 

Nu vă mai suntem datori decât cu urări de bine, de sănătate şi prosperitate 

pentru noul an ce vine – acest lucru se referă la întregul dvs. colectiv. 

(ss) Ion Chelcea
66

 

Bucureşti, Muzeul Satului, Şos. Kiseleff, 28 

Nr. inv. 41633 

 

 

XLVI 

 

Bucureşti, 12.I.968 

Dragă Domnule Dragomir, 

Mulţumesc mult pentru urări şi-ţi doresc, la rându-mi sănătate, fericire şi 

numai bine pentru mata şi pentru întreaga familie! Speram să ne şi vedem zilele 

astea, la Bucureşti, dar, după câte am aflat, iarăşi s-a amânat Sesiunea muzeelor şi de 

data asta „sine die”. 

Bănuiesc că în ultimul timp ai primit de la „Meridiane” contractul, pentru 

semnat. Este vorba de Enisala, pentru care, potrivit dorinţei pe care mi-ai 

împărtăşit-o altădată, am fixat ca termen de predare data de 1 iulie 1968. Desigur că 

până atunci mai sunt aproape 6 luni şi noi ne vom mai vedea şi vom mai vorbi. Eu 

chiar am planificat să vin pentru câteva zile la Galaţi în cursul lunilor aprilie sau mai 

a.c. 

Dar, totuşi… timpul trece şi, din păcate, destul de repede! De aceea, printre 

picături, să căutăm să mai facem câte ceva şi pentru a ne achita de această obligaţie! 

Ceea ce-ţi pot spune în momentul de faţă, este că, în ultimul timp, a început să se 

intereseze tot mai mult de Enisala şi conducerea Muzeului din Constanţa. Vor cu 

orice chip să restaureze ruinele şi să ştie cât mai multe despre cetate! 

Sănătate şi numai bine! 

(ss) I[on] Barnea 

                                                        
66 Ion Chelcea (1902-1991), fondator şi director al Muzeului Etnografic al Moldovei, Iaşi, şef 

de secţie la Muzeul Satului, Bucureşti, a publicat în primul număr din „Danubius” (1967) 

studiul Consideraţii preliminare cu privire la Năruja-Vrancea.  
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PS. Totodată îi scriu şi lui Păltănea, care, de asemenea, mi-a cerut unele 

informaţii… tot despre Enisala! 

I.B. 

Institutul de Arheologie Bucureşti, Str.I.C. Frimu, 11. 

Nr. inv. 41634 

 

XLVII 

 

Bucureşti, 23.I.968 

Stimate tovarăşe Director, 

al Muzeului Regional de Istorie din Galaţi 

În referire la adresa dumneavoastră nr. 26 din 17 ian. a.c., vă rog să binevoiţi 

a lua cunoştinţă că ofer matricea lui Alexandru cel Bun la preţul de lei 60.000 

(şaizeci mii) lei. După cum am scris şi în ofertă, piesa respectivă înfăţişează un 

unicat. Numai printr-o împrejurare fericită pentru istoria atât de zbuciumată a 

neamului nostru ea s-a putut păstra, căci evitarea falsificării documentelor cerea ca 

la moartea posesorilor de sigilii, matricea acestora să fie distrusă sau deteriorată şi 

pusă în sicriul proprietarilor lor. Nu se cunoaşte, cel puţin până în prezent, o astfel 

de piesă românească din  timpul sec. al XV-lea. Cu ajutorul acestei matrice se poate 

stabili autenticitatea unei şir de acte, nu numai de la Alexandru cel Bun, ci şi de la 

Alexăndrel, care a folosit matricea după Alexandru cel Bun. 

Aş ţine foarte mult ca piesa să fie achiziţionată de către Muzeul regiunii 

dumneavoastră căci acolo a şi fost găsită.
67

 

În aşteptarea răspunsului Dumneavoastră, Vă exprim întreaga mea preţuire. 

(ss) Damian P. Bogdan,  

profesor titular definitiv la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie, dr. docent 

în ştiinţe istorice, membru fondator al „Asociaţiei Slaviştilor din R.S. România”, 

membru fondator al „Comitetului Naţional Român de Studii Sud-Est Europeane” şi 

membru al „Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din R.S.România”. 

Nr. inv. 41635 

 

XLVIII 

 

Bucureşti, 15 febr. 1968 

Mult stimate tov. Dragomir, 

De mult auzisem că dvs. aţi proiectat apariţia unui anuar al Muzeului pe 

care-l conduceţi, iar săptămâna trecută, la Conferinţa pe ţară a „Societăţii de Ştiinţe 

                                                        
67 Această piesă nu a fost achiziţionată de Muzeul Regional de Istorie Galaţi, posibil şi 

datorită sumei ofertate. 
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Istorice” m-am întâlnit cu colegul meu Paul Păltănea care mi-a confirmat chiar 

apariţia lui. Pe aici l-am căutat la „Institut” şi la „Biblioteca Academiei”, fiindu-mi 

necesare pe de o parte la Bibliografia pe care o public în continuare la publicaţia 

Societăţii noastre „Studii şi articole de istorie” (în vol. IX şi X am publicat 

materialele de istorie apărute în 1965 şi 1966, iar în vol. XIII va apare 1967 şi 

primul semestru 1968, iar pe de altă parte o prezentăm la revista „Revu Romanian 

d’Histoire” sau la „Studii”. 

Pe această cale, te rog tov.director să-mi spui cum aş intra în posesia lui sau 

când urmează să-l puneţi în circulaţie în librării. 

Multe salutări şi vii mulţumiri, 

(ss) Constantin Șerban 

de la Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei R.S. România 

Bucureşti, str. Bistra, Bl.E1, ap.31, r.16 Februarie 

Nr. inv. 41636 

 

XLIX 

 

Bucureşti, 27 februarie 1968 

Academia R.P.R. 

Institutul de Arheologie 

Bucureşti, str. I.C. Frimu 11 

 

Dragă Dragomir, 

Am primit articolul „Cavalerul trac de la Tirighina – Barboşi” (în 3 copii+3 

fotografii), nota pentru F.A. şi extrasul dumitale din revista „Danubius”; îţi 

mulţumesc foarte mult pentru extras, dar în ceea ce priveşte publicarea articolului de 

mai sus în „SCIV”, trebuie să-ţi comunic că, în forma actuală, nu merge. 

Conştiincios conceput pentru o comunicare la Secţia muzeelor - (în ziua aceea, mi se 

pare, am fost în prezidiu împreună cu tov.I.I.Rusu şi R.Florescu) - ca prezentare 

exhaustivă de material nou al unui important muzeu de provincie – dar nu este de 

loc potrivit pentru o revistă de specialitate.  

Toate observaţiile dtale asupra celor două forme principale din iconografia 

curentă a călăreţului – vânător sau erou sacrificant - asupra îndepărtatei origini 

greceşti a schemei iconografice, asupra ariei de răspândire etc. – sunt aşa de 

cunoscute încât devin cu totul inutile; cu atât mai mult, pot să adaug, cu cât tăbliţa 

de la Barboşi nu are nici o inscripţie şi nici un detaliu compozitor nou, sau oarecum 

excepţional. 
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Nu mi se pare acceptabilă nici publicarea într-un studiu, consacrat unei 

tăbliţe votive cu călăreţul trac, a unei serii de date de arhiva despre un sarcofag cu 

simboluri mitriace!  

Aşadar, ar trebui, după mine, să scrii ex novo, două note foarte scurte, una 

pentru Cavalerul trac, cealaltă pentru datele şi desenul inedit ale sarcofagului 

mitriac, azi foarte degradat. 

Te rog să nu te superi, ştii bine că vreau să te ajut în manieră pozitivă! 

Spune-mi dacă doreşti să îţi trimit înapoi textul articolului
68

. 

Cu cele mai bune salutări, 

(ss) Gabriella Bordenache
69

 

Nr. inv. 41637 

 

L 

Cluj, 13 aprilie 1968 

 

Iubite şi stimate tovarăşe Dragomir, 

La Sesiunea muzeelor care s-a ţinut la Bucureşti, dvs. mi-aţi promis că o să-

mi expediaţi la Cluj – contra cost sau sub altă formă obişnuită de difuzare – 

„Danubius”, vol. II, pe care aş dori să-l am pentru uzul meu personal. Până acum 

însă, nu mi-a parvenit nimic. De aceea, îmi reînnoiesc rugămintea faţă de dvs. şi 

aştept. Contra costul pe care vă rog să-l precizaţi, o să vi-l trimit prin poştă, îndată ce 

voi primi volumul. Vă mulţumesc cu anticipaţie şi vă rog să primiţi din parte-mi 

Cordiale şi respectuoase salutări! 

(ss) D[umitru] Protase
70

 

Nr. inv. 41638 

 

 

 

                                                        
68 Studiul a fost publicat un an mai târziu; vezi I.T.Dragomir, Cavalerul trac de la Tirighina 

– Barboşi, în „Danubius”, Muzeul de Istorie Galaţi, II-III, 1969, pp. 71-78. 
69 Zoe Petre, Fantoma lui Pârvan, în „Materiale şi Cercetări Arheologice”, (serie nouă), X, 
2014, p.23, „Gabriella Bordenache, născută Battaglia, de origine şi formaţie academica 

italiană, măritată cu un tânăr arhitect român, Richard Bordenache. Eminent istoric al artei 

antice, Gabriella Bordenache avea o cultură clasică remarcabilă, dincolo de cunoaşterea 

de-a dreptul fermecătoare a Italiei şi a patrimoniului ei literar şi artistic. Era extraordinar 

să o asculţi vorbind, aşa că nici nu îţi dădeai seama prea repede că de fapt nu era foarte 

comunicativă, cu excepţia celor pe care îi considera demni de luminile ei”. 
70 Dumitru Protase, născut în anul 1926, arheolog, cercetător la Institutul de Istorie şi 

Arheologie din Cluj (din 1953), doctor în ştiinţe istorice, membru de onoare al Academiei 

Române (2003). 
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LI 

 

Universitatea Bucureşti 

Nr. 14425 

22 mai 1968 

Către, Tov. I.T. Dragomir, 

Vă facem cunoscut că în ziua de 10 iunie 1968, la orele 12, în sala 7, 

Facultatea de Istorie din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 7, va avea lor susţinerea 

tezei de doctorat a tov. Zaharia Eugenia, cu tema: 

„Săpăturile de la Dridu 1956-1962, contribuţie la arheologia şi istoria 

perioadelor de formare a poporului român”, în vederea obţinerii titlului de doctor în 

istorie. 

În conformitate cu Regulamentul Ministerului Învăţământului nr.444/1966 

privind atribuirea titlurilor ştiinţifice în Republica Socialistă România, vă trimitem 

autoreferatul tezei, cu rugămintea de a comunica în scris observaţiile dv. Pe adresa: 

Universitatea din Bucureşti – Doctorat – B.dul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr.64 şi a 

participa la susţinerea tezei. 

Director,     Secretarul Universităţii, 

(ss) Acad. prof. Gh[eorghe] Mihoc   (ss) M. Șerbănescu 

Nr. inv. 41639 

 

LII 

 

26.VII.1968 

Tov. Director 

Muzeul Jud. Galaţi, 

Subsemnatul, Dănăilă N. Ionaşcu, pensionar din comuna Costache Negri, 

jud. Galaţi, vă aduc la cunoştinţă Domniei voastre că în cursul lunii precedente, 

ducându-mă la Tg.Iveşti pentru interese familiare, am găsit la tov. Nicolae o masă a 

lui moş Costache Negri; l-am întrebat de unde are această masă, el mi-a spus că a 

cumpărat-o. Eu i-am spus că această masă este a lui moş Costache, pe care eu o 

cunosc; l-am întrebat dacă vrea s-o vândă şi el a spus că o vinde. 

Tov. Director, dacă sunteţi dispus să o cumpăraţi, treceţi pe la mine, pe la 

Costache Negri, unde împreună vom merge la Iveşti şi Dvoastră veţi dispune ce veţi 

crede de cuviinţă. 

Să trăiţi, tov. Director, 

(ss) Dănăilă N.Ionaşcu,  

com. Costache Negri, jud. Galaţi. 

Nr. inv. 41640 
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LIII 

 

22.08.1968 

Mult stimate domnule Dragomir, 

Am tot încercat să vă scriu încă odată cu expedierea articolului, dar tot n-am 

avut liniştea necesară. Acum la Piatra mai dă D-zeu câte o ploaie şi găsim răgazul 

pentru a vă scrie. Voiam să vă rog să aveţi grijă de ilustraţia articolului pentru că am 

nevoie de ea. De fapt îmi aparţine numai pe jumătate. Aş fi putut s-o fotografiez dar 

s-ar fi văzut mai slab după aceea, aşa că am trimis originalele în speranţa că veţi face 

totul ca ilustraţia să nu se piardă. 

După cum vedeţi, suntem pentru săpături la Bâtca Doamnei. Am adus şi un 

student de la Arte Plastice care face planurile foarte frumos şi desenează frumos şi 

ceramica. Mă gândesc să vină şi la Galaţi. Aici, când nu are de lucru (desene), 

supraveghează şi e plătit obişnuit ca orice student. Dacă ar veni la Galaţi ar face 

ilustraţia pentru necropolă, ceea ce ne-ar uşura mult munca pe mai departe. E un 

băiat modest şi corect. E prietenul unui coleg şi prieten de-al meu.  

Dacă găseşti nimerit, el poate să vină înainte de a veni noi, în cazul că aveţi 

vreun şantier în lucru, ca să poată fi pontat şi dacă are asigurată cazarea. Insist, 

pentru că desenator cu 25 lei la zi, e mai greu de găsit şi pentru că are o mână mai 

bună ca actualul nostru desenator. 

Doresc să vă reamintesc de gazdă ca eventual să pot veni cu onor familia. 

La începutul lui septembrie (de fapt şi mijlocul lui septembrie), vor avea loc 

examenele la restanţieri şi admiterile. Dacă n-aţi avea nimic împotrivă, am putea 

începe, noi, mai devreme săpăturile în necropolă. Cred că lucrurile s-au aranjat. 

Oricum, nu văd să fi îngrădit toată necropola.  

Domnul Gostar cred că nu ar avea nimic împotrivă şi dacă va insista, vom 

continua lucrul şi la caseta deschisă anul trecut şi vom sta cu rândul la necropolă. S-

au publicat destule necropole romane până acum. Am să vin cu vreo două modele 

pentru a fixa un plan. 

V-aş ruga să nu-mi răspundeţi pe adresa Muzeului din Piatra şi preferabil nici 

la Palatul Culturii, ci pe adresa de acasă: str. Iancu Bacalu nr. 24, Iaşi. 

Ai mei sunt binişor, cea mică merge zilnic sus pe Bîtca. Descoperiri deosebite 

nu avem încă. Transmiteţi sărutări de mâini doamnei şi succes Dvs. 

Cele mai bune urări. 

Cu deosebită stimă. 

 

P.S.1 Eu voi fi probabil la Iaşi începând cu 23 august, sau o zi - două mai 

devreme. Băiatul de care v-am spus, poate veni cam de 25 august. 
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P.S.2 Domnul Gostar e cam bolnav cu picioarele şi va încerca să facă un 

tratament. I-am spus de necropolă şi a spus că n-ar avea nimic împotrivă. Să nu 
săpăm însă în castru (ceea ce nici nu intenţionam). Aşadar totul rămâne la alegerea 

Dvs. Aş avea nevoie de locuinţă pentru noi, de cazare pentru studentul (îl cheamă 

Gherman Gheorghe) şi de apelul Dvs.  

La Cristeşti, unde trebuie să mai sap, trebuie să aştept să strângă porumbul 
căci din 5.000 lei nu-mi convine să mai dau şi despăgubiri. Pe aici ne chinuie tare cu 

ploile. Să sperăm că acolo-i vremea-i mai bună 

Aştept răspunsul Dvs, la Iaşi 
Cu deosebită stimă 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41641 

 

LIV 

 

f.d., dar nu mai târziu de 10.09.1968 
Mult Stimate Domnule Dragomir, 

Eu v-am scris o scrisoare încă de la Piatra Neamţ, în care vă anunţăm că am 

cu mine un student care desenează foarte bine. Vă rugam cu acelaşi prilej să 
încercaţi să asiguraţi cazarea lui şi să-i daţi să deseneze la Muzeu materialele din 

necropolă. 

Dl. prof. Gostar e în tratament şi abia a venit, aşa că săpăturile vor începe 
probabil pe 10 septembrie. Să ştiţi că am trecut nr.9 la str. Craiului; poate-i 

scrisoarea la poştă. Vă rog scrieţi-mi dacă aţi găsit cumva o cameră pentru a putea 

veni cu toată familia. Scuzaţi deranjul care vi-l fac cu cererile mele. Studentul ce 

vine, Gherman Gheorghe, este deja iniţiat. Desenează în stilul point last. Sper să fiţi 
mulţumit. 

Închei cu mulţumiri anticipate. 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41642 

 

LV 

 

28 oct.1968 

Stimate Domnule Dragomir, 

Îmi îngădui să vă reţin atenţia prin rândurile de faţă, cu privire la unele 
lucruri pe care mi le-a comunicat domnul Dan Teodor

71
. Am înţeles, din convorbirea 

                                                        
71 Acad. prof. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Dan Gh.Teodor la 70 de ani, în „Arheologia 

Moldovei”, XXVI, 2003, pp. 5-8; „director al Institutului de Arheologie al Academiei 

Române din Iaşi, cu o valoroasă activitate în domeniul arheologie prefeudale şi feudale 

timpurii, s-a născut  în anul 1933 la Bacău. Ca cercetător ştiinţific şi apoi director al 
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avută, că v-aţi manifestat dorinţa de a veni la Murgeni. Cu toată plăcerea doresc să 

fiţi oaspetele meu câteva zile, cu atât mai mult cu cât sper să găsiţi în colecţia mea 
câte ceva din ceea ce vă interesează. 

De asemenea, mi-a spus că aţi binevoi să primiţi pentru „Danubius” ceva din 

epoca de care mă ocup (sec. V-XI)
72

. De altfel, o bună parte din materiale sunt de pe 

teritoriul judeţului Galaţi. Eu am mers până pe linia Oancea – Roşcani – Băleni – 

Vârlezi – Bălăbăneşti. La nord am ajuns pe linia Huşi-Vaslui. În eventualitatea că nu 

veniţi curând la Murgeni – deşi eu aş dori cât mai repede – v-aş ruga să-mi 

comunicaţi cam în ce fel ar trebui să prezint un material pentru revista 

Dumneavoastră şi, fireşte, până când ar trebui trimis. 

Cu deosebită consideraţie, 

(ss) prof. Ghenuţă Coman,  

Liceul Murgeni, judeţul Vaslui. 

Nr. inv. 41643 

 

LVI 

 

Bucureşti, 11.XI.1968 

Dragă Domnule Dragomir, 

Ultima oară când ne-am văzut, pe şantier la Garvăn, ţi-am promis că 

„săptămâna viitoare”, adică aceasta în care ne aflăm, am să fac un drum până la 

Galaţi, pentru a sta mai îndeaproape de vorbă despre broşura privind Enisala. Iată 

                                                                                                                                               

Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol» din Iaşi, din anul 1956, s-a remarcat 

prin cercetările arheologice de la Spinoasa, Erbiceni şi Răducăneni (Iaşi), Fundu Herţii şi 

Lozna-Străteni (Botoşani), Drăgeşti, Epureni şi Gura Idricii (Vaslui). Este membru din 

partea României al Consiliului Permanent al Uniunii Internaţionale de Pre- şi Protoistorie 

(1990), membru în Comitetul Permanent al Uniunii Internaţionale de Arheologie Slavă 

(1967), membru în Comitetul Naţional al Istoricilor Români (1995), membru al Societăţii 

Numismatice Române (...)”. 
72 Ghenuţă Coman, Instalaţii pentru foc în aşezările culturii Dridu în sudul Moldovei, în 

„Danubius”, IV, Muzeul de Istorie Galaţi, 1970, pp. 161-183. Ghenuţă Coman (1914-2015), 

„a reprezentat prin activitatea sa, un reper definitoriu în cadrul arheologiei româneşti, 
cercetând şi cartând 2.432 de aşezări din peste 540 de staţiuni arheologice de pe raza 

judeţelor Vaslui şi Galaţi. De-a lungul celor peste 30 de ani de activitate, Ghenuţă Coman a 

participat şi a iniţiat o serie de săpături arheologice la Dodeşti, Zorleni, Vădeni, Simila, 

Bogdăneşti, Epureni, Bârlăleşti, Rosieşti, Poieneşti, Curţile Domneşti-Vaslui”; vezi, 

„Monitorul de Vaslui”, 15 noiembrie, 2011. Ghenuţă Coman, Cercetări arheologice cu 

privire la secolele V-VI în sudul Moldovei (stepa colinară Horincea-Elan-Prut), în 

„Arheologia Moldovei”, VI, 1969, pp. 278-280, 310, sunt repertoriate urme ale vechilor 

aşezări din Aldeşti, astăzi în com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, şi Comăneşti, Găneşti, Vădeni, 

astăzi în com. Cavadineşti, jud. Galaţi.  
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însă că mă văd în situaţia de a-ţi comunica prin rândurile de faţă că nu mă pot ţine de 

cuvânt. Cauza este că, chiar înainte de a mă înapoia de pe şantier, m-au căutat să mă 

anunţe că miercuri, adică poimâine, trebuie să plec la Moscova, Leningrad şi Kiev, 

pentru două săptămâni. Eu fusesem programat pentru această vizită de studii în 

U.R.S.S. în cursul lunilor august sau septembrie.  

Văzând că nu mai ştie nimeni nimic, îmi luasem nădejdea şi ziceam că chiar 

dacă va mai apare ceva, voi refuza, pentru motivul că nu mi s-a dat când am cerut. 

Mi s-a atras însă atenţia că nu e bine să fac aşa şi mă gândesc eu însumi că mai bine 

e să mă duc, chiar dacă-mi va fi mai frig ca aici. De aceea, te rog să mă scuzi şi să 

mă aştepţi pe la începutul lui decembrie. Îţi voi comunica din timp, când mă voi 

hotărî să vin. 

Astăzi am trecut pe la Octavian Iliescu care mi-a spus că, la înapoiere, îmi va 

restitui monedele. Tot el m-a încurajat, spunându-mi că şi el a contractat cu 

„Meridiane” pentru o broşură, al cărei termen a expirat din iunie. Aşa că mai avem 

fraţi! 

Salutări şi numai bine! 

(ss) I[on] Barnea 

Nr. inv. 41644 

 

LVII 

 

Bucureşti, 6.XII.1968 

Dragă Domnule Dragomir, 

După cum vezi, m-am întors din U.R.S.S. A fost bine, plăcut şi instructiv. 

Merita drumul, chiar plătit (eu l-am făcut gratis) numai pentru Ermitaj, ca să nu mai 

spun despre celelalte toate. Dar despre asta poate vom mai vorbi, pentru că dacă ar fi 
să le aştern pe hârtie pe toate câte le-am văzut, ar însemna să nu mai termin… 

După înapoiere şi chiar pe acolo, unul din primele gânduri mi-a fost: Enisala. 

Mai cu seamă că ştiam că făcuseşi şi un drum special la Dinogeţia pentru asta. Eu 
însumi mă apucasem mai serios de lucru, dar iar văd că trebuie s-o las mai încet.  

Azi am vorbit într-adins cu tovarăşa Buşe, care e responsabilă a broşurii (ce 

va să fie) şi mi-a spus să stăm pe loc până în primul trimestru  al anului viitor, când 

d-sa se va îngriji să asigure „tirajul”, adică să întrebe (la Tulcea, Constanţa şi 
Galaţi), câte exemplare vor fi cumpărate, ca să ştie dacă broşura se va vinde sau nu.  

Eu am asigurat-o că Muzeele din Tulcea şi Constanţa vor cumpăra cele mai 

multe exemplare, pentru că în repetate rânduri m-au întrebat când apare broşura 
planificată. 

Contractul pe care l-am făcut rămâne valabil. Despre rezultatul 

corespondenţei cu „tirajul” şi despre data la care va trebui să predăm textul, vom fi 
anunţaţi ulterior de către Ed[itura] Meridiane. 
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Am ţinut să-ţi scriu imediat ca să te liniştesc. Asta nu înseamnă să 

întrerupem lucrul. 
Cu tot dragul,  

(ss) I[on] Barnea 

Nr. inv. 41645 

LVIII 

 

31.I.1969 

Dragă veterane,  

Dintr-o seamă de motive de ordin personal, am fost împiedicat să răspund 

amabilei tale scrisori ce purta data de 8 ianuarie. De la bun început ţin să-ţi spun că 

regret foarte mult că nu ne-am întâlnit cu prilejul vizitei tale la Alba Iulia. Eram 
plecat la Tg. Mureş să-mi văd părinţii. 

Dragul meu, azi am dat dispoziţie bibliotecarei noastre să-ţi trimită tot ce 

aveam disponibil din publicaţia noastră
73

 adică vol. II[1946], IV[1949], V[1964], 
VI[1967], VII/1[1968]. Ultimul volum îl expediem în 2 exemplare – unul pentru 

biblioteca voastră în cadrul obişnuitului nostru schimb de publicaţii. Cât priveşte 

vol. I (22 august 1939) el este complet epuizat, iar vol. III nu a apărut niciodată. Din 

acest volum (III), parţial tipărit în 1947, am legat noi 100 exemplare acum mai bine 
de zece ani, care evident s-au epuizat încă de la acea dată. 

Îţi mulţumesc pentru frumoasele aprecieri pe care le ai la adresa instituţiei 

noastre. Da, ceva am reuşit să facem dar încă sunt atâtea şi atâtea lucruri de pus la 
punct, din toate punctele de vedere, ca să nu mai vorbesc de organizarea interioară 

care se găseşte şi ea la pământ. În rest mă zbat şi eu cu doctoratul pentru care am, 

din păcate, foarte puţin timp de pregătire. Mi-au mai rămas de dat sau mai bine zis 
de susţinut două referate şi apoi teza

74
. Să ştii că îmi vine tare greu să mă mai ţin 

acum de examene. Parcă îmi vine să mă las de toată afacerea. 

Și acum nu îmi rămâne decât să-ţi mulţumesc pentru urările de bine ce mi le-

ai trimis de anul nou. La rândul meu te rog să primeşti cele mai călduroase urări de 
bine şi noroc pentru 1969 însoţite de tradiţionalul la mulţi ani! 

Cu bine, al tău 

(ss) Al[exandru] Popa
75

, Muzeul Regional Alba Iulia
76

 

Nr. inv. 41646 

 

                                                        
73 Revista „Apulum”.  
74

 Alexandru Popa a susţinut teza de doctorat cu tema „Cultele egiptene şi microasiatice în 

Dacia romană”, publicată în anul 1979. 
75 Alexandru Popa (1930-1985), arheolog, şef secţie istorie veche şi arheologie, director al 

Muzeului Unirii din Alba Iulia, pe care-l reorganizează în anii 1968 şi 1975, contribuind şi la 

reapariţia revistei „Apulum”. 
76 Muzeul Regional Alba Iulia a fost înfiinţat în anul 1939 sub conducerea lui Dumitru 

Berciu. Este continuatorul  Muzeului Unirii înfiinţat în anul 1929 sub egida „Astra”. 
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LIX 

 

08.03.1969 

Tovarăşe Director, 

Subsemnatul Ifrosie Nicolae, pensionar militar, cu domiciliul în satul 

Mândreşti nr.172, judeţul Galaţi, respectuos vă rugăm să binevoiţi a mi se comunica 

dacă de la dvoastră, sau prin dvoastră, contra cost, pot obţine revista „Danubius”, 

volumul I, 1967. În cazul că revista amintită nu o pot obţine de la dvoastră şi nici 

prin dvoastră, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica de unde o pot procura. 

Tovarăşe director, satul nostru nu-şi are monografie; de doi ani de zile mă 

omor cu culegerea de date de pe la cei bătrâni şi cu găsire de probe materiale, ce fac 

o probă mai bună ca cele vorbite. Cu toate acestea, nu am putut ajunge la un rezultat 

pozitiv. 

S-a vorbit şi se vorbeşte că satul nostru şi-a primit denumirea de Mândreşti
77

 

de la boierul Mândru, ce se spune că pe timpul lui Ştefan cel Mare, domnitor al 

Moldovei, ar fi fost comandant de oaste, având de gornist pe Ion Stegar, şi în bătălia 

cu tătarii din anul 1469, de sub comanda lui Eminek, nepot sau fiu al hanului 

tătărăsc Mamac, ar fi contribuit la prinderea lui în delta Prutului, când au invadat 

Moldova. 

De la nord la sud, satul nostru este tăiat în două părţi egale de apa părăului 

Geru – se spune că la apus de apa Gerului, Ion Mândru ar fi avut curtea boierească. 

Atât în satul nostru cât şi prin comunele din jur nu ne întâlnim cu familia Mândru, în 

schimb la noi în sat familia Stegărescu e mult răspândită. 

Ca să pot întocmi o lucrare serioasă şi plină de adevăr, m-am străduit până ce 

am descoperit locul unde se spune că ar fi fost curtea lui Ion Mândru. Spre marea 

surprindere aici am descoperit cioburi de ceramică din timpul dacilor liberi, neavând 

nicio legătură cu Ion Mândru. Cioburile de ceramică, o lulea şi mai multe bucăţi de 

cremene, prin colet poştal, le-am trimis „Institutului Central de Arheologie 

Bucureşti”, care cu nr. 456 din 4.III.969 ne face cunoscut că cioburile de ceramică 

sunt din timpul dacilor liberi, iar luleaua este turcească din secolele XVII-XVIII, 

îndrumându-mă să-mi procur revista de mai sus. 

                                                        
77 Paul Păltănea, Istoria acestor locuri.Toponimie gălăţeană. Numele comunelor şi oraşelor, 

în „Viaţa liberă”, XV, nr. 4496, 26 august 2004, p.7, „satul este menţionat în documente la 

13 martie 1502, un sat la obârşia Gerului, anume Mândreşti, unde a fost Ivan Mândrul, dar 

cu mult mai vechi decât această primă atestare documentară. Expresia Unde a fost Ivan 

Mândrul, forma greşită Ivul Mândrul, ne dovedeşte existenţa satului către începutul 

secolului XV, Ivan Mândrul, de la care şi-a luat numele, Mândreşti, fiind întemeietorul 

satului. Amintirea acestuia se mai păstra la 12 septembrie 1811, când este menţionat moşul 

Mândreşti, cu referire la moşia satului, moşul fiind cel care a descălecat satul”. 
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Dacă într-adevăr moşia a fost a lui Ion Mândru, încă nu am putut stabili prin 

ce împrejurări ar fi ajuns în mâinile grecului Ştirbei
78

 şi de la acesta, la Ecaterina
79

 

Ghica de Comăneşti
80

, albaneză. De la Ecaterina Ghica de Comăneşti este cunoscută 

trecerea moşiei în mâinile grecului Rosetti
81

.  

Lucrul foarte curios că din trupul moşiei, o suprafaţă destul de mare, la nord 

de sat, poartă denumirea de valea Mândrei şi dealul Mândrei. La apus de această 

vale şi deal al Mândrei şi nu departe, pe hotarul comunei Corod, încă se află „Valea 

Mândrei”. Nu am putut afla şi descoperi nicidecum dacă a fost cândva pe aici vreo 

moşioară de Mândra sau poate soţia sau fiica de a lui Ion Mândru, de unde satul şi-ar 

fi primit botezul de Mândreşti. 

Pentru a se putea lămuri şi această cauză, am intervenit la „Biblioteca 

Academiei”, [filiala] din Iaşi, solicitându-le a mi se comunica dacă prin hrisoave sau 

manuale se găseşte ceva în legătură cu Mândreşti, Ion Mândru sau Mândra şi ce 

anume se vorbeşte despre toate acestea. 

Încă nu am primit răspunsul. Totuşi, sperăm că ni se va da tot sprijinul, fiind 

spre binele poporului nostru românesc. 

Vă rugăm să binevoiţi a ni se comunica şi aici dacă ne putem abona la revista 

sus-amintită, unde ne putem abona şi care este valoarea abonamentului anual. 

În speranţa că cele solicitate vor fi favorabil rezolvate, primiţi, vă rugăm 

salutul meu tovărăşesc, urându-vă totodată multă sănătate, fericire, noroc şi mult 

spor în muncă. 

(ss) Ifrosie Nicolae, 

Com. Mândreşti, nr.172, jud. Galaţi 

Nr. inv. 41647 

 

 

 

                                                        
78 La sfârşitul veacului XVIII, familia de boieri craioveni Ştirbey era pe cale de dispariţie. În 

aceste condiţii vornicul Barbu C. Ştirbey a înfiat-o pe Ecaterina Văcărescu, strănepoata 

Saftei Brâncoveanu, care a fost căsătorită cu Dumitrache Bibescu. Primul lor copil, Barbu, a 

fost şi el înfiat (la începutul veacului XIX) de vornicul Barbu C.Ştirbey, care, prin testament, 

a lăsat copilului Barbu Bibescu, numele de Ştirbey, viitorul domn al Valahiei, continuându-
se  astfel neamul Ştirbey. 
79 Se face confuzie cu Ecaterina Văcărescu; de fapt este vorba de Maria Ghika-Comăneşti.  
80

 Maria Ghika-Comăneşti a fost fiica cea mică a lui Nicolae Ghika-Comăneşti şi a Ecaterinei 

Plagino; a fost căsătorită cu Alexandru Ştirbey (1837-1895), fiul domnitorului regulamentar, 

Barbu Ştirbey (1849-1856) şi al Elisabetei Cantacuzino-Paşcanu. 
81 Ioana, fiica cea mică (al optulea copil) a lui Barbu Ştirbey, a fost căsătorită cu generalul 

Radu R.Rosetti, murind la numai de 29 de ani, la naşterea celui de-al patrulea copil. Moşia 

Mândreşti, ţinutul Tecuci, o moştenise de la mama sa, Maria Ghika-Comăneşti. 
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LX 

 

10.III.1969 

Respectate tov. Director 

Iubite tov. Dragomir, 

Multe felicitări pentru „Danubius”! 

Rog a-mi comunica - pentru că am auzit că aţi cerut colaborări, dacă aş putea 

găsi ospitalitate în numărul viitor al revistei dvs. pentru studiul meu intitulat: 

„Originea prestaţiilor colective la traco-geţi - Interpretarea sociologică a unei 

cutume primitive”, a cărui rezumat îl prezint la Sesiunea noastră ştiinţifică din 

aprilie. Studiul meu are 12 pagini dactilografiate. Multe complimente prietenului 

tov.prof. P. Păltănea. 

Al Dvs. cu deosebite simţăminte şi mulţumiri 

(ss) prof. dr. Gh[eorghe] Băileanu,  

Str. Kogălniceanu 9, Iaşi. 

 

„Originea prestaţiilor colective la traco-geţi. 

Interpretarea sociologică a unei cutume primitive” 

dr. Gh. Băileanu 

REZUMAT 

Herodot considera pe geţi cei mai viteji şi mai cinstiţi dintre traci, grup etnic 

care a avut pretutindeni aceleaşi datini şi aşezăminte. 

Prin interpretarea datelor din Anabasis, G. Davy
82

 şi E. Mauss
83

 – 

reprezentanţii şcolii socio-etnografică franceză – au constatat că tracii odryzii din 

nordul Greciei au cunoscut sistemul prestaţiilor totale (potlatch
84

). În consecinţă, 

dacă grupul tracic a avut aceleaşi datini, atunci, ţinând seamă că această cultură a 

putut fi generalizată în lunga evoluţie a organizaţiei gentilice şi că formele 

contractuale au avut o evoluţie egală la populaţiile trace, este plauzibil ca ea să se fi 

aplicat şi la geto-daci, cu toată diferenţa de viaţă care a existat între tracii din nord şi 

cei din sud. 

Expunerea reţelei prestaţiunilor colective ale acestei cutume, socotim că stă la 

baza dreptului cutumiar (obiceiul pământului) care s-a aplicat în primele obştii 

săteşti din cuprinsul patriei noastre. 

Nr. inv. 41648 

 

                                                        
82 Georges Davy, (1883-1976), sociolog şi antropolog francez. 
83 Marcel Mauss, (1872-1950), sociolog, antropolog şi etnolog francez. 
84 Potlatch-ul este un dans de sărbătoare, practicat în N-V Canadei, în timpul căruia se făceau 

daruri. 
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LXI 

 

Bucureşti, 28.VIII.69 

Dragă Domnule Dragomir, 

Am aflat de la colegul Babeş de un topor de bronz
85

, găsit întâmplător la 

Mahmudia şi provenind dintr-o colecţie veche, care se află acum în municipiul 

Galaţi. Mircea Babeş
86

 mi-a făcut şi un desen orientativ. După cum ştiţi, mă ocup de 

topoarele de acest tip din România şi chiar acum mi-au venit corecturile de la 

Frankfurt pentru vol. I. Eu public acolo 294 de piese din această familie şi cred că ar 

fi frumos să pot ilustra şi această piesă. Părerea mea sinceră este că piesa nu merită o 

publicaţie specială şi că în lucrarea mea şi-ar găsi cât se poate de bine locul. În 

general, am găsit înţelegere la toate muzeele şi pot afirma că am toate topoarele din 

ţară. V-aş ruga călduros să-mi permiteţi demararea piesei pentru a anexa lucrării în 

timpul cel mai scurt. Promit ca la sfârşitul anului să trimit un volum din lucrarea 

mea Muzeului din Galaţi. 

Cu mulţumiri anticipate şi cele mai bune urări de bine şi succes. 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41650 

 

LXII 

 

Iaşi, 29.X.1969 

Mult Stimate Tovarăşe I.T. Dragomir, 

Ca urmare la adresa noastră privind organizarea de către Institutul nostru a 

Sesiunii Ştiinţifice „Noi descoperiri arheologice din perioada formării poporului 

român”, vă reamintim că termenul de predare al comunicărilor este de 1 noiembrie 

a.c. 

                                                        
85 Toporul de bronz, inv.nr. 6087, descoperit în anul 1962 în zona fostei cetăţi Salsovia, 

Mahmudia, jud. Tulcea, (sec. al VII-lea a.Chr.), numită de turci în secolul al XV-lea, 

„Beştepe” (Cinci munţi), face parte din donația preotului Ștefan Eniceicu, făcută Muzeului 
Regional de Istorie Galați în data de 24 aprilie 1962. 
86 Cornelia–Magda Lazarovici, Profesorul Mircea Babeş la 70 de ani, în „Arheologia 

Moldovei”, vol. XXXV, 2012, pp. 393-395; născut în anul 1941, „arheolog şi istoric 

pasionat, Mircea Babeş şi-a concentrat activitatea asupra La Tene-ului geto-dac şi primele 

secole ale erei noi. A efectuat săpături arheologice sistematice în mai multe situri: 

Fântânele, jud. Teleorman (1965), Romula, jud. Olt (1965-1970), Boroseşti jud. Iaşi (1968-

1978), Enisala, jud. Tulcea (1968-1969), Cârlomăneşti, jud. Buzău (1967-1981, 2000-2010), 

Poieneşti, jud. Vaslui (1979-2000), Zimnicea, jud. Giurgiu (2000-2004, coordonare săpături 

preventive 2007-2009)”. 
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Totodată, vă facem cunoscut că am cerut aprobarea Secţiei de Ştiinţe Istorice 

pentru amânarea sesiunii la data  de 27-29 decembrie a.c., deoarece între 10-15 

decembrie a.c. va avea loc Conferinţa Naţională de Arheologie organizată de 

„Institutul de Arheologie al Academiei R.S. România”. 

În consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica adeziunea Dv. privind 

participarea la Sesiunea de la Iaşi şi a ne trimite în termen comunicarea Dv., în 

colaborare cu Silviu Sanie: „Descoperiri daco-romane în castrul de la Barboşi”. 

În numele comitetului de organizare, 

(ss) Al[exandru] Andronic
87

. 

Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.Xenopol” Iaşi, str. K.Marx, 15. 

Nr. inv. 41651 

 

LXIII 

 

31.10.69 

Mult Stimate Domnule Director, 

Am primit exemplarul din „Danubius”, II-III/1968; de asemenea şi extrasele. 

Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile depuse de D-voastră pentru ca culegerea 

să apară în condiţii grafice cât mai bune. Sunt foarte mulţumit şi de felul în care au 

apărut extrasele. Vă mulţumesc pentru invitaţia D-voastră de a mai colabora şi la 

volumele viitoare. 

În încheiere vă rog să fiu iertat pentru întârzierea răspunsului meu. Am fost 

plecat timp de o lună din Iaşi. 

Cu stimă şi respect 

(ss) Ion Toderaşcu
88

 

Iaşi 

Nr. inv. 41652 

 

LXIV 

 

01.11.1969 

Mult stimate domnule Dragomir, 

Am primit pozele şi am început să caut analogii cu datare certă pentru opaiţe 

şi celelalte vase. Continui să caut material şi situaţii asemănătoare în restul Moesiei 

şi Dacia. Lucrarea încă nu s-a legat, dar sper ca în jurul lui 15.XI. să fie oricum în 

picioare. 

                                                        
87 Alexandru Andronic (1915-1995), istoric, arheolog şi cercetător în domeniul istoriei 

medievale şi moderne a României. 
88 Istoric şi profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie. 
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Am ţinut o comunicare comună cu dl. prof. Petrescu-Dîmboviţa la Sesiunea 

cadrelor didactice. A spus că se pare că vom avea o comunicare foarte interesantă. 

Acum e plecat la Fundul Herţei [şi] vine mâine. Cu dl. prof. Gostar am avut un 

schimb de cuvinte mai „tari”, suficiente ca să nu-mi mai ceară datarea monedelor. În 

rest vorbim orice, numai ce-l interesează nu. 

Lucrez, învăţ pentru examen, mai cu treburile gospodăreşti, trece timpul. Am 

să scriu de îndată ce va fi ceva deosebit. Sărutări de mâini doamnelor, sănătate 

întregii familii. 

Cu stimă, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41653 

 

LXV 

 

29.11.1969 

Mult Stimate domnule Dragomir, 

Am primit scrisoarea Dvs. Încerc să fac tot ce se poate. Neplăcerile abia 

urmează, căci va trebui să dau lucrarea la verificarea preliminară. Voi face două 

versiuni. Sunt de acord cu publicarea la „Danubius”, dar aş vrea s-o dau în franceză. 

Fac acelaşi lucru publicaţiile „Memoria Antiquitatis” la Piatra, [şi] „Apulum”, aşa că 

nu-i ceva care să contravină uzului. Va trebui să plec la Bucureşti în special pentru 

una din fibule. 

Domnul Profesor mi-a cerut rezumatul lucrării, la care bineînţeles că a asistat 

şi domnul profesor N.G. [Nicolae Gostar], aşa ca să ştii despre ce-i vorba. Lucrul 

acesta n-are importanţă, doar că va trebui să ne grăbim puţin cu publicarea. Să 

sperăm că graba nu va fi în defavoarea lucrărilor în ansamblu. Dacă n-o să reuşim 

să-l facem tot în franceză, vom da un rezumat mai amplu. În rest, ce să vă scriu: 

treabă, toceală, gospodărie. Multe şicane, mici fumuri, dar găsesc puterea să trec 

înainte. 

Veniţi la Craiova pe 17 a XII? Înainte de a veni la Iaşi să-mi scrieţi sau să-mi 

comunicaţi cumva. Să vedeţi să fie bune diapozitivele. Dacă aveţi timp, e bine să fiţi 

ceva mai devreme la Iaşi, dacă nu, veniţi înainte. 

Sărutări de mâini Doamnei. Cele mai bune urări pentru toţi. 

În aşteptarea răspunsului, vă transmit toate cele bune. 

(ss) Silviu Sanie 

Iaşi, str. Iancu Bacalu, 24. 

Nr. inv. 41654 
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LXVI 

 

Bucureşti, 6 decembrie 1969 

Dragă Domnule Dragomir, 

Întorcându-mă acum câteva zile din străinătate, am găsit scrisoarea dtale în 

legătură cu studiul trimis pentru „SCIV” şi mă pregătesc să-ţi răspund. Articolul a 
sosit la redacţie chiar în ziua când, după citirea scrisorii dtale, am întrebat-o pe d-na 

Bogdan despre el; dar eu nu pot face un referat din proprie iniţiativă, căci Comitetul 

de redacţie sau redactorul responsabil, decid cine citeşte articolele primite pentru a 
redacta referatele.  

Este, fireşte, foarte probabil, că şi eu voi fi printre cei doi indicaţi pentru 

referate, dar până atunci, potrivit sistemului nostru de lucru, eu nu voi putea citi 
articolul dtale, decât cu titlu cu totul personal, ceea ce desigur voi face zilele 

viitoare. 

Cât priveşte „plimbările” mele în străinătate, e bine să se ştie că ele nu se fac 

în contul statului (care mi-a reţinut şi salariul pe timpul absenţei de la Institut!), ci în 
contul celor care m-au invitat şi al meu… Ceea ce cred că este o mică deosebire faţă 

de plimbările altora!. 

Cele mai bune salutări din partea noastră pentru întreaga dtale familie şi cele 
mai bune urări pentru apropiatele sărbători! 

(ss) Vladimir Dumitrescu 

Nr. inv. 41655 

 

LXVII 

 

Mândreşti, la 30.XII.1969 
Domnule Director, 

Am primit de la Dstră revista „Danubius”, volumul II-III, pentru care vă 

mulţumim mult. V-am aşteptat în vară, după cum aţi promis, însă aşteptarea a fost 
zadarnică; sigur că aţi fost ocupaţi. 

În domeniul achiziţionării am făcut noi depistări care vi se vor comunica 

ulterior. Mi-a mai rămas de verificat un punct foarte important care a rămas pentru 

primăvară. În legătură cu monografia comunei, am primit de la Iaşi, de la Arhivele 
Statului, documente extrem de preţioase, care fac lumină în istoria satului Mândreşti. 

Ioan Mândru nu lipseşte din aceste documente. 

De anul nou primiţi din partea noastră cele mai calde urări de fericire şi 
prosperitate cu întreaga familie a Dvoastră. 

La mulţi ani şi realizarea tuturor dorinţelor vă doreşte  

(ss) Nicolae şi Valerica Ifrosie 

Nr. inv. 41656 
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LXVIII 

 

Brăila, 6.I.1970 

Dragă Bibicule, 

Înainte de orice, fiindcă am păşit pragul noului an îţi doresc din toată inima 

ani mulţi, fericire şi mari succese.  
Regret că nu am avut prilejul să ne vedem de mult (parcă am fi peste lume), 

dar astă vară cu săpăturile, după ce am încheiat cu şantierele, am fost plecaţi cu acea 

comisie de inventariere în judeţul Brăila şi Ialomiţa, apoi am fost vreo săptămână în 
Bulgaria (10-17.XII.) şi în sfârşit în concediu. Sper că în luna ianuarie am să-ţi fac o 

vizită la Galaţi. 

Până atunci, conform unei oferte mai vechi – cu care am fost pe atunci de 
acord, îţi trimit textul „Repertoriului arheologic al jud. Brăila”, însoţit de hartă, spre 

publicare în  „Danubius” pe 1970. Te rog, dacă ai timp, citeşte-l şi totodată te mai 

rog să-mi spui dacă îl poţi băga în revistă. 

În eventualitatea că nu există această posibilitate, când voi veni, mi-l restitui şi 
îi găsesc loc în altă parte. Aşadar, despre această problemă, basta! 

Tu ce mai faci, unde ai săpat astă vară şi ce rezultate ai avut? Cred că 

strălucite! Vreau să vin la tine să mai văd Gumelniţa ta, căci vreau să mă apuc pe 
curând de Medgidia, pe care o voi publica la Constanţa. Am aranjat totul cu tov. 

director A. Rădulescu ot Tomis. Noi am săpat la Râmnicelu, Sihleanu şi Brăiliţa. 

Lucruri f. interesante; am să-ţi povestesc când ne vedem.   

Înainte de a încheia, te rog transmite colegilor gălăţeni toate urările de bine 
pentru noul an şi noi succese în munca de cercetare. 

Pe tine te îmbrăţişez cu toată prietenia, 

Al tău, 
(ss) N[icolae] Harţuche 

P.S. Dragă Nelule, te rog iartă-mă că am uitat că mâine este Sf. Ioan, deci 

ziua ta onomastică. Îţi doresc mulţi ani, sănătate şi realizarea tuturor dorinţelor. 
Nicu 

Nr. inv. 41657 

 

LXIX 

 

05.II.70 

Muzeul de Arheologie Constanţa 
Str. Muzeelor nr. 23 

 

Stimate Tovarăşe Director, 
Intenţionam să vin personal la Galaţi pentru a cere îngăduinţa să văd unele 

lucruri care mă interesează direct. Timpul urât, ocupaţiile tot mai aglomerate în 

ultima vreme şi desigur, lungimea drumului, toate laolaltă m-au oprit. De aceea, 
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încerc să substitui deplasării această misivă care, cu amabilitatea Dvs. colegială ar 

putea să-mi rezolve o mică dorinţă. 
Iată despre ce este vorba: pentru o lucrare mai mare, intitulată „Meşteşuguri în 

Dobrogea romană”, aş avea nevoie să cunosc acele materiale arheologice care s-ar 

integra într-n fel sau altul, diferitelor capitole ale lucrării. Dar în special mă 

interesează cărămizi, olane, ţigle, antefixe, tuburi ceramice de apeducte sau 
hipocauste

89
, ceva amfore etc. Nu mă interesează materialul în sine, ci numai tipurile 

respective, cu elementele date ce se găsesc în fişa oricărui obiect. Desigur, nu vor 

lipsi: dimensiuni, pasta, provenienţa, o uşoară schiţă de mână etc. V-aş fi infinit 
recunoscător dacă aţi face să-mi parvină datele ceute în legătură cu astfel de 

materiale, despre care voi vorbi în lucrare în aşa fel încât să nu afectez interesele 

cercetătorului care se va ocupa sau s-a ocupat de ele. În ipoteza că unele dintre ele 
sunt publicate, atunci lucrurile stau mult mai bine, mie rămânându-mi obligaţia să 

folosesc direct sursa bibliografică. Deci, dacă materialul este publicat, aş ruga să mi 

se spună unde. 

Cam asta este tot. Sper să nu cer lucruri greu de realizat şi nici să nu fi 
implicat, cu cererea mea, interesele cuiva. 

În aşteptarea, cât mai grabnică a datelor cerute, primiţi vă rog, Dvs şi întregul 

colectiv al vrednicului Muzeu din Galaţi, asigurarea celor mai cordiale sentimente 
colegiale 

Cu prietenie, 

(ss) Adrian Rădulescu
90

 

Nr. inv. 41658 

 

LXX 

 

06.II.970 

Iubite Director, 

Am primit fotografia notată 12/18, pentru care îţi mulţumesc foarte mult. 
Toarta în cârlig pe care ţi-o trimit trebuie să fie de aceeaşi mărime cu celelalte. 

Deoarece ai clişeul făcut, te rog foarte mult scoate-mi încă o copie a acestui cârlig, 

                                                        
89 Sistem de încălzire prin pardoseală folosit în antichitate şi evul mediu. 
90 Maria Bărbulescu, Adrian Rădulescu, la 75 de ani de la naştere şi 7 ani de la dispariţie 

(1932-2000), în „Pontica”, nr. 40, pp.673-678, „după terminarea studiilor universitare şi-a 
legat numele de instituţia muzeală constănţeană unde s-a încadrat în anul 1956. A fost pe 

rând muzeograf, şef secţie (1965), director adjunct (1968) şi director (1969-1990, 1992-

2000). A fost preşedintele filialei Constanţa a Societăţii de Studii Clasice din România, 

director al Centrului de Studii Ovidiene, preşedinte al Filialei Constanţa a Asociaţiei 

Oamenilor de Ştiinţă,, preşedinte al Comisiei Naţionale de Arheologie şi membru 

corespondent al Institutului German de Arheologie din Frankfurt am Main etc. A avut un rol 

decisiv la înfiinţarea Universităţii «Ovidius» din Constanţa, fiind primul rector al acestei 

instituţii de învăţământ superior constănţean. De asemenea, în perioada 1990-1991 a fost 

prefect al judeţului Constanţa”. 
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de cca 4 cm. De asemenea, te rog trimite-mi şi o copie de pe vasul alăturat. Copia 

clară am pus-o în studiul din „Arheologia Moldovei” VI (1969)
91

 şi am nevoie acum 
pentru lucrarea mea mare. 

Cu cele mai bune urări şi mulţumiri, 

Al dumitate 

(ss) Adrian Rădulescu 

Nr. inv. 41659 

 

LXXI 

 

Bacău, 4 mai 1970 

Stimate D-le Dragomir, 

Pentru că sunt obligat să pun în circuitul naţional un topor de aramă cu tăişul 

în „cruce”, iată-mă obligat să vă scriu şi dvs. câteva rânduri. 

M-a informat un preot, pe nume Cezar Negru din Bacău, că prin anul 1932-

1935, el, împreună cu un profesor de desen, Victor Lupu, care în prezent se află în 

Galaţi, au făcut săpături arheologice în satul Slobozia, care la vremea aceea 

aparţinea de judeţul Tecuci, şi că toate materialele descoperite inclusiv o serie de 

topoare de aramă au fost donate Muzeului din Galaţi.  

Cum ştiu că la dvs. în depozit domneşte o ordine perfectă, cred că nu vă vine 

greu să rugaţi pe cineva să verifice inventarele. Poate ceva material ceramic să 

existe, dar topoare cupru, aşa cum încerca popa Negru să-mi spună, cred că nu. Eu 

am nevoie de o confirmare din partea dvs. pentru a dezminţi cele relatate de preotul 

C.Negru. 

Am verificat la faţa locului şi nici gând de săpături. Cred că au făcut o groapă 

în genul căutătorilor de comori şi cu asta basta. Dacă există la Galaţi un profesor pe 

nume Victor Lupu, vă rog să-mi spuneţi. Poate cunoaşteţi pe cineva de la 

Inspectoratul Școlar Judeţean pentru relaţii referitoare la Victor Lupu.  

Dacă nu puteţi vorbi dvs. personal, atunci vă rog să-mi daţi adresa pentru a-i 

scrie câteva rânduri. Știu că vă deranjez, dar în acelaşi timp îmi cer iertare. 

Ce mai faceţi? Ce noutăţi mai aveţi pe la Galaţi? Pe când „Danubius” IV? Noi 

vă trimitem în curând vol. II şi III din „Carpica”. Nu le-am fixat încă preţul. 

Extrasele le-am trimis deja la  oameni.  

Cred că v-a spus dl. P. Păltănea. Lui i le-am trimis. Mai plătiţi drepturile de 

autor sau nu? Noi am dat acum două pe „Carpica”, I/1968. 

Ce mai face Mihalache? Nu s-a întors încă la „patria-mumă”? Dvs. pe când 

susţineţi teza? Vă doresc succes.  

                                                        
91 Nu a mai fost publicată în „Arheologia Moldovei”, VI/1969. 
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În speranţa că nu mă veţi refuza cu ceea ce v-am rugat, închei epistola mea 

mulţumindu-vă anticipat.  

Cu cele mai alese sentimente, 

(ss) Viorel Căpitanu 

Nr. inv. 41660 

 

LXXII 

 

24.V.70 

Spit[alul] Colentina 

 

Dragă Tovarăşe Dragomir, 

Îţi scrie Ion Paşa. De 5 luni, din ianuarie, sunt cu totul rupt de lume şi viaţă, 

internat, izolat, multă vreme cu zăbrele la fereastră, prin care îmi vorbeşte familia 

din curte. Am suferit îngrozitor iar acum un sindrom colecist post-hepatită nu vrea 

să cedeze şi mă imobilizează în continuare. Se răzbună toate necazurile din vremea 

mea de până la bătrâneţe, toţi nervii stricaţi pentru muzee. 

Ştiţi cât fost de ataşat de dezvoltarea lor, şi nici acum nu le pot uita. 

De la micul meu aparat de radio am aflat de tragedie cosmică a Țării, cu care 

acum se luptă eroic Galaţiul. Te rog fierbinte, dacă mai poţi, dacă mai ai vreme, dă-

mi un cuvânt: cum e în muzeul Dtale, aşezat pe pantă, expus şi înainte, d-apoi acum? 

Ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu Dta, cu familia, soţia, copiii. În ce cartier 

stai şi ce e cu gospodăria. Gândurile şi nesiguranţa mă omoară. O ştire, oricum o fi, 

mă va linişti. Ce faci acum? Ce planuri ai? Ce e cu celelalte muzee? Neştiinţa îmi 

agravează şi boala şi tot. Te implor, nu mă uita, aruncă-mi două vorbe pe adresa de 

acasă, că-mi aduce familia scrisorile: Ion Paşa, str. Burcuş nr.2, Bucureşti, sector I. 

Nu mai pot scrie, obosesc şi transpir.  

Te îmbrăţişez. Vă urez la toţi succes 

(ss) Ion Paşa
92

 

Nr. inv. 41661 

 

 

 

 

                                                        
92 Ion Paşa, fiul lui Paul şi Ecaterina Paşa, fondatorii Muzeului Regional din cadrul Şcolii 

primare nr. 6 de băieţi din Galaţi, inaugurat la 22 iunie 1914; după refacerea „Casei Cuza-

Vodă” din Galaţi, în anul 1938, întregul patrimoniu al Muzeului Regional, este donat de Paul 

Paşa noului Muzeu Regional de Istorie, „Casa Cuza-Vodă” din Galaţi, inaugurat la 24 

ianuarie 1939. 
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LXXIII 

 

Bucureşti, 13 iulie 1970 

Mult Stimate Domnule Director, 

Cercetând în trecut, am mai găsit documente care se referă la personalitatea 

directorului Vasile Buzoianu. Împreună cu materialele care vi le-am predat, ele vor 

forma un tot mai complet a personalităţii sale. Sunt bucuros să vi le predau şi când 

veniţi în Bucureşti vă rog să mă vizitaţi ca să le luaţi. 

Vă rog să primiţi, dna Guziec şi Dvs, respectiul meu. 

(ss) Alexandru V. Buzoianu 

Bucureşti, str.Ion Vidu, 12, sect.1. 

Nr. inv. 41664 

 

LXXIV 

 

Măstăcani, 26 Iulie, 1970 

Stimate Dle. Prof. I. T. Dragomir 

Directorul Muzeului de istorie din Galaţi 

Am onoare a prezinta o copie de pe scrisoarea trimisă de eruditul 

prof.dr.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, de la Iaşi, care poate fi considerată de mine 

un act de mare esenţă asupra problemei de care mă preocup şi, de care aş fi de 

părere, să fie adăugată la manuscrisul pentru vol. XV, ce va apare sub titlul de 

„Danubius”. 

Și tot odată, fiindcă scrisoarea lămureşte în esenţă, cu toate datele, asupra 

problemei arheologice de la „Gâtul Cămilei” ar fi bine să luaţi măsuri să fie 

publicată textuală şi în ziarul – „Dunărea” – ce apare ca supliment, al ziarului „Viaţa 

Nouă” din Galaţi. 

Vom înştiinţa la timp cum se va rezolv această problemă arheologică şi pe 

dl.prof.dr.doc. M. Petrescu-Dîmboviţa de Iaşi. 

Cu deosebite consideraţii 

(ss) Preot dr.Alex[andru] Ciuhureanu din Măstăcani, judeţul Galaţi 

Nr. inv. 41649 (a) 
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LXXV 

 

Iaşi, 9.VII.1969 

Academia Republicii Socialiste România  

Filiala Iaşi 

Nr.6833 
Institutul de Istorie şi Arheologie 

Preot Alex[andru] Ciuhureanu  

Comuna Măstăcani, Judeţul Galaţi 
 

Mult stimate Părinte
93

 

La scrisoarea Dvs. din luna Iunie a.c. vă comunic că în legătură cu aşezarea 
neolitică de la Gâtul Cămilei s-a scris până în prezent puţin. 

În ceea ce priveşte cercetările pe teren, s-au efectuat de către subsemnatul o 

recunoaştere arheologică în 1939 şi un sondaj în 1948. Cu prilejul acestor cercetări 

s-a precizat că pe locul respectiv a existat o aşezare neolitică, din vremea culturii 
„Stoicani-Aldeni” (începutul mileniului III î.e.n.) cu analogii apropiate în aşezarea 

de pe Cetățuia de la Stoicani. În cuprinsul acestei aşezări s-au identificat resturi de 

locuinţe cu lipituri arse de la pereţi, vase de lut de diferite dimensiuni, obiecte de 
piatră etc. O parte din acest material se păstrează la „Muzeul de Istorie” din Galaţi. 

Despre aceste descoperiri s-a scris ceva de către subsemnatul în revista 

„Orizonturi” din 1940, a profesorilor din învăţământul secundar din Galaţi, în revista 

„Dacia”, seria veche, nr. VII-VIII, 1937-1940 (în lb. germană), precum şi în revista 
„Studii” nr. 1 din 1949. Toate aceste publicaţii le puteţi găsi la Galaţi. 

Pentru detalii în legătură cu aspectul de cultură, „Stoicani-Aldeni”, căruia îi 

aparţine aşezarea de la Gâtul Cămilei, vă rugăm să luaţi legături cu prof. I.T. 
Dragomir, directorului Muzeului din Galaţi. 

Cu deosebită consideraţie, 

(ss) Director, prof. dr.doc. M[ircea] Petrescu-Dîmboviţa  
Conform cu originalul, 

Preot Dr. Alex. Ciuhureanu 

Nr. inv. 41649 (b) 

 

LXXVI 

 

30.07.1970 
Stimate coleg, 

Cu ocazia cercetărilor pe care le-am efectuat la Tecuci, am avut răgazul să mă 

reped pentru două zile şi la Galaţi, dar, din nefericire, fiind sâmbătă după masă şi 
duminică, nu am avut posibilitatea să te întâlnesc, deşi am încercat de vreo 3 ori cu 

                                                        
93 Această scrisoare a fost trimisă de către preotul Alexandru Ciuhureanu, lui I.T. Dragomir, 

pe data de 29.07.1969. 
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telefonul şi acasă. Îţi spusesem şi cu un alt prilej că mă interesează materialul din 

epoca bronzului din zona Siret-Prut.  
De curând a apărut lucrarea Dlui profesor Petrescu şi Zaharia despre aşezările 

din Moldova din paleolitic până în sec.18
94

. Acolo figurează, la Băneasa, în punctul 

Vatra Satului, o aşezare din epoca bronzului. După materialul dat la fig.240/1-7, 

într-adevăr am avea de a face cu un material ceramic ornamentat cu materie 
asemănătoare acelora din fazele Munteni I3 şi I2 la care se adaugă şi altele deosebite. 

Voiam să stau de vorbă cu matale, întrucât ştiu că acolo s-au făcut, de către Muzeu, 

ceva cercetări mai ample, pentru a căpăta informaţii mai precise asupra punctului 
Vatra Satului şi eventual să văd şi ceva material.  

Pentru mine materialul dat de Zaharia este extrem  de important, dar prea 

puţin. Speram să găsesc la Muzeu ceva mai mult. Eu am sperat, chiar dacă vin 
sâmbătă şi duminică să te pot găsi; am încercat la telefonul de acasă pe care l-am 

obţinut la informaţii, dar nu a făcut apel. Am fost special duminică de două ori în 

oraş pentru a găsi o posibilitate.  

De asemenea, din cauza că nu te-am putut găsi, am rămas şi cu delegaţia 
nesemnată. De aceea după încheierea cercetărilor, de-abia mi-am adus aminte de 

acest lucru. În cazul când nu pot să mai iau delegaţie de la contabilitate, trimite-mi, 

te rog pe o hârtie două ştampile. 
De asemenea, dacă ai răgaz, informează-mă şi despre aşezarea de la Băneasa. 

Cu mulţumire, 

(ss) M. Florescu 

Nr. inv. 41665 

 

 

LXXVII 

 

10.VIII.1970 

Stimate domnule director Dragomir, 

În câteva zile veţi primi şi numărul 1 al „Buletinului Monumentelor 

Istorice”
95

, aşa că ne vom „mândri” cu două reviste. Vă scriu total neinteresat (tot în 

ghilimele), rugându-vă să mai colaboraţi cu noi şi pe linia monumentelor. Dvs, aţi 

săpat la Enisala, ne puteţi face un istoric, o prezentare arhitectonică, rezultatele 

                                                        
94 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de la paleolitic 

până în secolul al XVII-lea, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970. 
95

 Începând cu anul 1970, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă reia publicarea 

„Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice”, periodic desfiinţat în anul 1945, care se va 

numi, în perioada 1970-1973, „Buletinul Monumentelor Istorice”. Colegiul de redacție al 

noului „Buletin” era compus din Ștefan Balș, Constantin Bălan, Virgil Bilciurescu, Richard 

Bordenache, Constantin Daicoviciu, Mișu Davidescu, Vasile Drăguț, Constantin Florea, 

Grigore Ionescu, Cornel Irimie, Emil Lăzărescu, Marcel Locar, Paul Petrescu, Dionisie 

Pippidi, Adrian Rădulescu,  Virgil Vătășianu, Lucian Roşu redactor șef. 
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săpăturilor arheologice, singur sau cu un arhitect – dacă a fost cineva care să lucreze 

la consolidări, în sfârşit, cum credeţi Dvs. că vă puteţi organiza materialul. Dacă 

aveţi şi alte materiale pentru Revistă sau Buletin, cu atât mai bine. 

De asemenea, vă rugăm ca ilustraţia – bogată – să fie de foarte bună calitate, 

iar dacă alţi colaboratori ai Dvs. au materiale de publicat, vă rugăm să-i invitaţi în 

numele nostru să ni le trimită. Vă poftim, de asemenea, să mai treceţi pe la Revistă 

când veniţi în Bucureşti, spre a discuta pentru viitoarele colaborări. 

Cu deosebită stimă, 

(ss) Valentina Buşilă 

Bucureşti, Calea Victoriei, 120. 

Nr. inv. 41666 

 

LXXVIII 

 

12 aug. 1970 

Buletinul Monumentelor Istorice 

Cal. Victoriei nr. 120 

Nr. 419 

 

Stimate tovarăşe Ion Dragomir 

Cunoscând rezultatele cercetărilor dumneavoastră la Cetatea Enisala, redacţia 

„Buletinului Monumentelor Istorice” vă invită să colaboraţi cu un material pe 

această temă. Studiul va putea avea până la 25 pagini, ilustraţii alb-negru şi planşe în 

tuş. 

Pentru a putea fi cuprins în sumarul numărului 4/1970
96

, aşteptăm de la 

dumneavoastră materialul până la data de 15 septembrie a.c. Vom fi bucuroşi să 

primim şi alte articole care să se încadreze în profilul publicaţiei noastre. 

Cu stimă, 

Redactor şef, 

(ss) Lucian Roşu 

Nr. inv. 41667 

 

 

                                                        
96 Materialul nu a fost publicat; vezi, Radu Ştefan Ciobanu, Cetatea Enisala, în „Buletinul 

Monumentelor Istorice”, an. XL, nr.1/1971, p.22 şi nota 35, remarca faptul că „cercetări 

arheologice la cetatea Yeni-Sale au fost întreprinse ... în ultimii ani de prof. I.Barnea şi de 

directorul Muzeului de Istorie din Galaţi, I.T.Dragomir, dar din nefericire, până astăzi nu au 

fost publicate rezultatele şi nici nu au fost făcute referiri la ele. Nota 35: (...) prof. I.Barnea 
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LXXIX 

 

28 august 1970 

Viaţa nouă 

Organ al Comitetului Judeţean Galaţi  

al P.C.R., şi al Consiliului Popular Judeţean  

Redacţia şi administraţia, Galaţi, str. Avântului nr. 20
97

  

Telefon: 14400, 11008, 11300, 14620 

 

Stimate tovarăşe director,  

Un cetăţean din comuna Brăhăşeşti se interesează în legătură cu trecutul 
istoric al locurilor în care trăieşte şi în legătură cu vestigiile arheologice existente în 

vecinătatea comunei. V-am ruga să ne scrieţi pe această temă o scurtă însemnare, 

cca 40 de rânduri, pentru publicare. 
Alăturat vă trimitem şi scrisoarea sa. Vă mulţumim anticipat şi aşteptăm 

răspunsul dv. 

Cu deosebit respect 
(ss) Dan Plăeşu

98
 

„Tovarăşe Director, 

Numitu Sevastre P.Constantin, din sat Cosiţeni
99

, com. Brăhăşeşti, mun. 

Tecuci, jud. Galaţi, cu respect venim către D-tră, [prin] care arătam: 
Satu[l] nostru este aşezat pe deal; la sud, cca 1.500 m, se află urmele unei 

foste cetăţi, fiind înpresurată de două văi: la est cu părăul Zeletin, la vest şi sud cu 

Berheciul, unde amândouă se unifică. Punctul [locul] faţă de oraşul Tecuci nord 
este la 30 km. Între noi, cetăţenii, există nedumeriri despre istoricul satului şi a 

fostei cetăţi; unii spun că cetatea ar fi construită de Decebal,  sau de  migratorii lui 

Atila, alţii de Domnitorul Ștefan cel Mare, iar că satul ar fi luat naştere din foşti 
străjeri ai cetăţii. Vă rugăm, tov. Director a înainta D-tră către oamenii care se 

                                                                                                                                               

ne-a informat că în anii 1962-1965 a condus campaniile de săpături la cetatea Yeni-Sale 

alături de cercetătorul I.T.Dragomir”. 
97 Galaţi, Str. Avântului, fostă şi actuală str. Mr. Iancu Fotea. În acea perioadă redacţia 

cotidianului „Viaţa nouă” se afla într-un spaţiu din Casa Cavalioti, imobil devenit în 

perioada 1988-2012, Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi, restituit familiei Cavalioti în anul 
2012. 
98 Dan Plăeşu, născut la Galaţi în anul 1941, jurnalist, dramaturg, prozator şi critic literar. 
99

 Paul Păltănea, Istoria acestor locuri.Toponimie gălăţeană. Numele comunelor şi oraşelor 

în „Viaţa liberă”, X, nr. 2999, 7 octombrie 1999, p.9, „Cosiţeni, sat, atestat la 2 mai 1546. 

Numele satului de la onomasticul Cosiţă + sufixul eni. Antroponimul citat este amintit la 2 

septembrie 1468: moara lui Cosiţă, din hotarul satului Frănceşti. Satul Frănceşti a fost în 

comuna Podul Iloaiei, judeţul Iaşi. Se explică prin apelativul cosiţă, adică şuviţă de păr, şi 

este de provenienţă sud-dunăreană. Celălalt înţeles al substantivului cosiţă, măzăriche sau 

borceag, nu putea influenţa formarea numelui de persoană”. 
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ocupă cu istoria, [să ne spună de] când [este] satul nostru şi fosta cetate, în ce secol 

s-a construit şi de cine. Aştept răspuns, pe scurt, în ziarul „Viaţa Nouă” a 
Galaţiului. 

(ss) Sevastre P. Constantin 

Tovarăşului Director a ziarului „Viaţa Nouă” a Galaţiului 

Trăiască Lupta pentru pace” 

Nr. inv. 41668 

 

LXXX 

 

Bucureşti, 19.X.1970 

Stimate Domnule Director, 

La începutul anului viitor „Editura Didactică şi Pedagogică” îmi va tipări o 

carte intitulată Excursia literară, unde şi Casei memoriale
100

 pe care o conduceţi îi 
sunt consacrate câteva pagini. În cazul că aveţi posibilitatea să-mi trimiteţi câteva 

fotografii ale Casei Memoriale şi ale celor mai reprezentative exponate (pentru a 

completa materialul ilustrativ pe care îl posedă) v-aş fi foarte recunoscător. 
Cu mulţumiri, 

(ss) prof. Mircea Handoca
101

,  

Bucureşti, str.Cazărmii 24, sector 6. 

Nr. inv. 41669 

 

LXXXI 

10 nov. 1970 
„Muzeul Judeţean de Istorie” Piatra Neamţ 

Colegiul de Redacţie al Revistei „Memoria Antiquitatis” 

Nr. 484 
 

Către 

Tov. I.T. Dragomir 

Muzeul Județean de Istorie Galați 
Vă facem cunoscut că C.S.C.U. nu aprobă publicarea în revistele muzeelor a 

materialelor care nu sunt recomandate de 1-2 referate de specialitate acordate de 

doctori sau cel puţin lectori universitari. 

                                                        
100 Mircea Handoca, Excursia literară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971, 

pp.169-171. Este prezentată Casa Memorială „Costache Negri”, din comuna cu aceleși nume, 

cu referiri la personalitatea lui Costache Negri dar și a locului unde „se plămădeau viitoarele 

acțiuni revoluționare de la 1848 și 1859”. Tot în această excursie literară sunt amintite 

personalități ale vieții literare gălățene din prima jumătate a veacului XX (C.Z. Buzdugan, 

Barbu Nemțeanu, Anton Holban, H.P. Bengescu). 
101 Mircea Handoca (1929-2015), istoric literar care a identificat, inventariat şi publicat opera 

lui Mircea Eliade. 
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În consecinţă, pentru ca articolul Dvs. să apară în publicaţia noastră, vă 

solicităm să ne expediaţi până la 20 noiembrie 1970, referatele necesare. Nu se 

admite depăşirea datei pentru a nu întârzia apariţia revistei, iar în cazul că nu ne 

trimiteţi referatele suntem nevoiţi să vă programăm articolul pentru nr. IV al revistei. 

Colegiul de redacție, Redactor responsabil 

(ss) Virgil Mihăilescu - Bârliba
102

 

Nr. inv. 41670 

 

LXXXII 

 

26.01.71 

Stimate Domnule Dragomir, 

Am ajuns la jumătatea lui ianuarie şi n-am reuşit să găsesc o persoană care să 

deseneze ca lumea vasul. Am încercat cu una din desenatoarele noastre, dar nu iese 

ce ar trebui. 

Mai rămâne cealaltă desenatoare şi dacă nu, încercăm varianta Buzilă;  

înseamnă că trebuie să aşteptăm să vină studenţii. Vacanţa însă e scurtă şi nu ştiu 

dacă vor fi dispuşi să lucreze. Nu am întreprins ceva serios pentru că n-am ştiut dacă 

mai dispuneţi sau nu de bani pentru desen. Rog scrieţi-mi acest lucru pentru că n-aş 

vrea să mai am obligaţii ca în cazul domnului Buzilă. 

Ce dăm la „Danubius”? Opaiţe, fibulele sau săpătura de la zid. Totul depinde 

de termenele la care trebuie predate lucrările. Pentru săpătura de la Jorica, marcarea  

separat e mai greu, deoarece avem încă de lămurit unele chestii. Materialele 

provenite de acolo le-am putea însă folosi.  

E jale cu monedele. Majoritatea sunt inutilizabile. Datarea e totuşi peste tot 

asigurată. Vicoveanu [Dumitru] e plecat în Italia şi majoritate lucrurilor nu sunt 

curăţate. În funcţie de ce credeţi că e posibil îmi voi orienta şi sistematizarea 

materialului bibliografic. 

Am selectat o parte din materialul ce trebuie inclus la „import” în epoca 

dacică (una din temele din plan) şi aş dori, dacă sunteţi de acord, să aprobaţi 

expedierea lui la Iaşi pentru studiu poligraf şi desene. Dacă trebuie adresă oficială, 

vă rog să-mi scrieţi. N-am procedat aşa ca să n-o luaţi drept lucru impus. În caz că n-

aveţi nimic împotrivă, l-aş ruga pe dl. Limbidis, care s-a oferit să mă ajute, să facă 

expedierea. Îndată ce va fi posibil, voi încerca să vin la Galaţi.  

                                                        
102 Virgil Mihăilescu-Bârliba, istoric, arheolog şi numismat, a fost director al muzeului 

nemţean (1971-1974) şi director adjunct al Institutului de Istorie şi Arheologie 

„A.D.Xenopol” din Iaşi. A fost redactor responsabil al revistelor „Memoria Antiquitatis” şi 

„Arheologia Moldovei”. 
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Dacă e posibil, veniţi Dvs. la Iaşi. Ne trebuie numaidecât fotografii şi desene. 

(cel puţin a profilelor de vase). Dacă expediază ceramică din nivelul dacic să pună şi 

ţigla de la zid – cea cu (LE)GVM. Trebuie şi desen la ea.  

Singurul lucru realizabil – într-un timp mai scurt– ar fi secţiunea la zid şi un 

articol „Fibulele şi inelele din Castrul şi Castellum-ul de la Barboşi”. Pentru primul, 

după verificarea întregului material trebuie să vedem cu ce ilustrăm. Obligatoriu 

desene pentru obiectele de fier şi ceva profile de vase. Fotografii la zid avem, iar 

desenul în creion la fel. 

Dacă veniţi, aduceţi fibulele. Dacă le desenaţi acolo, scrieţi-mi cum le faceţi 

(liniar, painterlist etc.) ca să fie la fel ilustrată. Inele, am trei aici la Iaşi. Eu înainte 

de 10 februarie nu intru la rând la desen, aşa că nu-i mare zor cu expedierea. Am mai 

găsit câte ceva pentru vasul cu şarpele. Deocamdată, cam atât. Aştept răspunsul Dvs. 

Cu stimă 

(ss) Silviu Sanie 

P.S. La „închiderea ediţiei” a sosit coletul pentru care vă mulţumesc. A ieşit 

bine. Scara trebuie modificată în funcţie de reducere. Tot trebuie să reluăm 

problema, aşa că nu-i mare nenorocire. Termenul de 28 februarie cred că nu schimbă 

cu nimic ceea ce vrem să facem. Numaidecât însă ne trebuie o săptămână împreună. 

Scrieţi ce posibilitate de deplasare există.  

La noi n-au venit încă fondurile. Deci, „Fibule şi inele/Obiecte de podoabă” 

(1) şi „O nouă incintă din sec. III e.n. la Barboşi” (titlu aproximativ). Până în 10 

februarie să-mi trimiteţi ce nu se poate desena sau fotografia bine acolo. Fibulele 

chiar mai devreme; poate le fac băieţii când vin în vacanţă. Dacă ţine vremea bună 

poate trageţi o fugă cu maşina. 

Toate bune 

(ss) Silviu Sanie 

Domnul I.Kara
103

 are un articol: „Două izvoare ebraice din secolele al XVII-

XVIII-lea privind istoria Galaţiului”. Primul dintre ele este vag cunoscut şi nefolosit 

în această direcţie, iar cel de al II-lea este cu totul inedit.  

Am spus că am să vă comunic şi la primirea răspunsului, să ştiu ce trebuie să-i 

spun. M-am gândit că fiind vorba de Galaţi, e mai bine să fie dat la „Danubius”. 

E al doilea P.S. şi sper să fie ultimul, căci am să mă grăbesc să expediez 

scrisoarea. 

Cele mai bune urări pentru toată familia. 

Toate bune. 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41671 

                                                        
103 I. Kara, pseudonimul lui Iţic Şvarţ (1906-2001), memorialist şi cercetător al istoriei 

evreilor din Moldova. 
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LXXXIII 

6.II.1971 

Muzeul de Istorie Galaţi, nr. 78 

Către,  

Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.Xenopol” Iaşi 

 

 V-am expediat cu poşta de azi materialele arheologice selecţionale de Dvs, 

pentru studii, după cum urmează: 

- Gât şi buze amfore, 20 buc; 

- Fragmente ceramice de vase mici şi opaiţe, 79 buc; 

- Fragmente ceramice torţi de amforă, 28 buc.; 

- Fragmente ceramice pereţi amfore, 28 buc.; 

- Fragmente ceramice fund amfore, 15 buc.; 

- Fragmente ţigle romane cu ştampila Leg.V.Mac., 1 buc. 

Vă rugăm să ne confirmaţi primirea. 

Director,                                                                                             Gestionar, 

(ss) Ion.T.Dragomir,                                                                          (ss) Limbidis 

Nr. inv. 41672 

 

LXXXIV 

 

Bucureşti, 30 martie 1971 

Stimate domnule Dragomir, 

Nu am mai ajuns la Galaţi, conform promisiunii, pentru că „nu sunt vremile 

sub oameni, ci bietul om sub vremi”. S-a îmbolnăvit socru, da, aşa, gospodăreşte. Au 

fost momente foarte grele, dar mulţumim lui D-zeu, s-au terminat cu bine. Mara, 

care a stat mai mult pe lângă el, s-a îmbolnăvit şi ea şi abia cu câteva zile în urmă s-a 

făcut bine. Am plecat la Bucureşti pentru a nu pierde deplasarea mare Bucureşti-

Craiova-Turnu. N-am venit la Galaţi, lucru pe care-l pot face şi în aprilie, sper, şi 

pentru că nu am reuşit să pregătesc ilustraţia articolului comun. 

Am să refac la întoarcere profilul şi planul săpăturii de la Turcu Mioara. Iese 

frumos zidul, dar probabil că l-am deocheat, pentru că la haşurarea nivelului cu 

humus, trăgătorul mi-a făcut figura şi a lăsat cam mult tuş. 

Ce vă rog: 

1. Să faceţi tot posibilul ca articolul să rămâie în sumar; 

2. Să număraţi ţiglele ştampilate de la Barboşi şi să notaţi câte sunt 

LEGVMAC, indiferent 
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dacă M şi A sunt sau nu în legătură şi câte sunt LEGVM sau LVM. Dacă nu vă ia 

prea mult timp, măcar câteva trebuie măsurate, mai ales grosimea. Voi face acelaşi 

lucru cu exemplarele de la Iaşi. 

3. Fotografiaţi fragmentele de coloană şi materialele mai de Doamne-ajută 

de la secţiunea zid. 

Trebuie să găsim o modalitate pentru amplificarea articolului cu continuitatea. 

De asemenea, după discuţiile ce le-am avut aici va trebui să mutăm şi celălalt articol 

de la „SCIV” la „Dacia”. „Dacia” XV e completă, aşa că vom avea timp să lucrăm 

în linişte articolul. Rămâne să stabilim când, mai ales în funcţie de Dvs. De la 

jumătatea lui aprilie voi fi oricum mai liber.  

V-aş ruga să rezolvaţi cumva posibilitatea de a plăti desenul vasului şi în 

general desenele. E locul unde ne poticnim. Dacă vrem să meargă la o revistă mare, 

desenul e destul de important. Vă rog mult, faceţi cumva şi va desena Heine. Băieţii 

sunt inaccesibili. Au două biserici în lucru şi aproape toată vacanţa au lucrat. Am 

făcut o probă şi va fi la înălţime. Încă mai caut bibliografie, dar sper că titlul, cum 

mi s-a sugerat să-l dau, îl vom putea pregăti până în octombrie.  

Dacă aveţi vreo posibilitate de a veni la Iaşi din 10 aprilie încolo ar fi bine, de 

nu, voi încerca eu mai repede să ajung la Galaţi.  

Am expediat articolul dlui Dan Boţescu
104

 pentru că n-am reuşit să-l aduc eu. 

A fost referat susţinut cu căldură şi are girul specialiştilor. E o continuare a unei alte 

lucrări a d-sale şi pentru că-i cu Dunărea va fi probabil admisă la „Danubius”. 

Dl.prof. Loghin a spus că dacă-i necesar referat scris, îl va trimite. Altceva ce să vă 

mai scriu? Sunt de două zile în Bucureşti şi timpul trece revoltător de repede. Nu 

reuşesc să fac cât aş vrea. Adun materiale pentru lucrarea de doctorat şi pentru 

problemele de interes comun. Pe aici vechile rivalităţi continuă.  

În rest ce să vă scriu. Sper să puteţi realiza cele cerute. Dacă nu aveţi timp 

pentru toate, le vom face împreună la venirea mea la Galaţi. Sărutări de mâini 

Doamnei, cele mai bune urări Puştiului, sănătate şi spor la treabă Dumneavoastră. 

Cu deosebită stimă, 

Silviu Sanie 

P.S. N-am expediat scrisoarea din Bucureşti şi acum mă grăbesc s-o fac la 

întoarcere. Toate problemele rămân actuale. V-aş ruga să-mi răspundeţi în ce măsură 

se pot rezolva. 

Cu stimă, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41673 

 

                                                        
104 Dan Boţescu, România şi problema Dunării în preajma izbucnirii celui De-al Doilea 

Război Mondial, în „Danubius”, V, Muzeul de Istorie Galaţi, 1971, pp. 225-249. 
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LXXXV 

 

26.10.1971 

Stimate Domnule Director, 

Am auzit că cei de la Constanţa s-au autodepăşit din nou prin organizarea 

desăvârşită. Să vă fie de bine petrecerea. Pe  la Iaşi ne tot încearcă iarna, fără a reuşi 
să intre în circuit, dar sâcâind suficient lumea. N-am făcut încă vinul, dar sper să mai 

am timp. Cartofi mai găseşte omul – vin mai greu. Toţi ai casei, de la mic la mare 

sunt, mulţumesc lui D-zeu, binişor, exceptând micile răceli de sezon.  
Pe la slujbă toate vechi. Dnul profesor M. Petrescu-Dîmboviţa m-a întrebat ce 

mai faceţi. E de acord să intre în sumarul „Arheologia Moldovei”, VIII, „Locuirea 

dacică în castrul roman de la Barboşi”
105

. Sper să mă descurc cumva cu desenele 
pentru ceramica dacică. În cazul cel mai rău vom da, la ceramica romană, numa i 

poze. Asta în situaţia în care nu voi reuşi nici măcar să trag în tuş desenele.  

Bordeiele sunt toate făcute. Lucrez acum mai mult pentru ceramica romană – 

ne lipsesc şi aici destule cărţi. Aş dori să am pozele înaintea plecării la Cluj care va 
fi la începutul lui noiembrie. Dacă aveţi drum pe aici, să-mi scrieţi înainte cu vreo 

săptămână. De fotografiat în afara mortarium-ului
106

 de pe dulap, la care trebuie 

fotografiată bine şi ştampila; au rămas nepozate fragmentul de figurină (nu figurină 
din casetă 1969, ci cea din 1970), şi un fragment de cuţit curb care se află în depozit, 

lângă lance. Dnul Limbidis probabil ştie, că l-am rugat să vi le dea.  

N-am avut chitanţa ştampilată la la hotel şi am trimis în aceeaşi zi, cu banii, o 

scrisoare recomandată la Muzeu, în care era şi chitanţa, cu rugămintea de a mi-o 
restitui. Nu am primit-o încă şi nu pot face decontarea. Rog scrieţi-mi sau 

comunicaţi-mi altcumva dacă a expediat scrisoarea. 

Transmiteţi sărutări de mâini Doamnei.  
Sănătate la toată lumea. Toate bune.  

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41674 

LXXXVI 

 

Tecuci, 12.VIII.1972 

Stimate tov. Director, 
Prin bunăvoinţa profesorului Șoitu

107
, v-am înaintat un material intitulat 

„Gimnaziul seral din Tecuci” - schiţă mongrafică, semnat Rodica Florea, Doru 

                                                        
105 Studiul a fost publicat în anul 1970, vezi Silviu Sanie, Ion T. Dragomir, Continuitatea 

locuirii dacice în castrul de la Bărboşi-Galaţi, în „Danubius”, IV, Muzeul de Istorie Galaţi, 

1970, pp.135-141. Probabil în „Arheologia Moldovei”, VIII, urma să se publice un studiu cu 

completări; nu a mai fost publicat. 
106 Mortarium = Vas din ceramic romană, folosit pentru baterea, sau măcinarea alimentelor, 

cerealelor etc. 
107 Dumitru D. Şoitu (1928-1994), profesor de limbă şi literatură română, director al Liceului 

„Vasile Alecsandri” din Galaţi, inspector şcolar şi inspector şcolar general la Inspectoratul 
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Scărlătescu – în vederea unei posibile cuprinderi în revista editată de dvs. Speranţa 

publicării în „Danubius” era justificată de folosirea unor materiale din arhivele 
tecucene. 

În vederea obţinerii unei certitudini v-am căutat de două ori de la „Muzeul de 

Istorie”, dar nu v-am găsit. Ultima dată tov. Păltănea a avut bunăvoinţa să-mi dea 

câteva indicaţii (întocmirea unui rezumat în lb.franceză, obţinerea a două referate de 

la cercetători de specialitate) valabile, însă numai cu alternativa acceptări 

materialului nostru.  

Dar eu nu ştiu nici dacă materialul a ajuns la d-voastră, nici dacă odată primit 

acolo, el a fost acceptat. Bineînţeles, m-ar bucura această ultimă alternativă, mai ales 

că noi, aici la Tecuci, avem atât de puţine posibilităţi de a desfăşura o activitate 

publicistică onorabilă. V-aş rămâne profund îndatorat dacă D-voastră sau unul din 

colaboratorii d-voastră, rupând din timpul de care dispuneţi, mi-aţi trimite câteva 

rânduri în legătură cu soarta materialului respectiv şi, eventual, cu ce ar urma să 

facem de acum încolo. 

Cu multă consideraţie, al dvoastră, 

(ss) Dan Scărlătescu 

Tecuci, Str. Karl Marx,83 

Nr. inv. 41676 

 

LXXXVII 

 

Iaşi, 31 august 1972 

Mult Stimate tovarăşe Director Dragomir, 

 

Cu deosebită bucurie am primit vestea încheierii tipăririi celui de-al V-lea 

volum din revista „Danubius” (1971), editată de „Muzeul de Istorie” din Galaţi. 

Am fost foarte impresionat, şi de data asta, de amabilitatea Dv personală, cât 

şi de cea a colaboratorilor. De această amabilitate, de fapt, Dv aţi dat dovadă şi cu 

ocazia susţinerii Tezei mele de doctorat, când împreună cu alţi colegi din Galaţi, aţi 

fost alături de mine. De aceea, pentru tot ceea ce a fost şi este, vă rămân profund 

îndatorat. Aş vrea să mai notez că încă o surpriză plăcută mi-a făcut şi primirea 

pachetului cu volumele şi extrasele articolelor noastre. Și pentru aceasta vă 

mulţumesc din suflet. Cu asentimentul Dv., sper că şi în viitor voi mai avea cinstea 

să mă număr printre colaboratorii revistei „Danubius”. 

Cu deosebit respect, 

                                                                                                                                               

Şcolar Judeţean Galaţi, vicepreşedinte al „Societăţii de Ştiinţe Filologice” (1964), a publicat 

o serie de creaţii literare, studii şi eseuri de specialitate. 
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(ss) Marcel Gh[eorghe] Morăşanu
108

 

Aleea V. Alecsandri, 8. 

 

P.S. Colegul D. Rusu vă trimite aceleaşi mulţumiri în legătură cu apariţia 

volumului şi încluderea articolelor noastre. 

Îmi cer scuze pentru expedierea cu întârziere a prezentei scrisori. Când tov. 

Păltănea mi-a telefonat din Iaşi, răspunsul meu era deja alcătuit. Am întârziat însă cu 

expedierea lui. 

Nr. inv. 41677 

 

LXXXVIII 

 

 

Iaşi, 7 septembrie 1972 

Mult Stimate Domnule Director, 

Zilele trecute am primit extrasele şi volumul al V-lea al revistei. Toată 

consideraţia pentru întregul volum, destul de substanţial în conţinut şi cele mai alese 

mulţumiri pentru felul în care a apărut comunicarea mea în colaborare cu mult 

regretatul coleg Gh.Bujoreanu
109

. 

Colaborările mele pentru volumul următor deja le-am trimis la Muzeu. 

Rămâne ca dumneavoastră să apreciaţi posibilitatea şi oportunitatea publicării 

acestora. Rămân totuşi cu încrederea că cele două scurte materiale pe care vi le-am 

trimis
110

, cu tematica referitoare la istoria oraşului Galaţi, vor corespunde 

exigenţelor dumneavoastră. Desigur vă stau la dispoziţie pentru efectuarea unor 

eventuale îndreptări cerute de conducerea revistei. 

Cu cele mai deosebite mulţumiri şi deosebită stimă, 

(ss) Rusu Dumitru 

Iaşi, str. Puşkin, 9. 

Nr. inv. 41678 

 

 

 

 

                                                        
108 Marcel Gh. Morăşanu, Despre refacerea Partidului Social Democrat din România (1900-

1910), în „Danubius”, V, Muzeul de Istorie Galaţi, 1971, pp. 199-204. 
109 Dumitru D. Rusu, Gh. Bujoreanu, Contribuţii la cunoaşterea înfăptuirii regimului de 

porto-franc la Galaţi, în „Danubius”, V, Muzeul de Istorie Galaţi, 1971, pp.155-162. 
110 Idem, Documente privitoare la reglementarea repausului duminical la Galaţi între anii 

1865-1878, în „Danubius”, VI-VII, Muzeul de Istorie Galaţi, 1972-1973, pp. 171-178. 
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LXXXIX 

 

7.XII.1972 

Dragă Domnule Dragomir, 

Aş fi vrut să-ţi vorbesc la telefon, dar legătura pe fir direct cu Galaţii pare să 

fie numai teoretică, aşa că recurg la această c.p. Voiam să te informez că un prieten 

al meu din Bucureşti (Dr. Broşteanu, tel. 12.15.16.) are un mare ceas de perete din 

1834 şi care a fost proprietatea lui Cuza Vodă, pe care ar dori să-l vândă. Dacă d-tale 

este interesant, dă-i te rog un telefon şi staţi de vorbă. 

Cu bine şi urări pentru 1973! 

(ss) Vladimir Dumitrescu 

Institutul de Arheologie Bucureşti, str. I.C.Frimu, 11. 

Nr. inv. 41679 

 

XC 

 

Iaşi, 28 decembrie 1972 

Stimate tov. Director, 

Vă transmit cele mai sincere urări de fericire şi sănătate şi să aveţi parte de cât 

mai multe succese ştiinţifice. Urez cât mai multă prosperitate „Muzeului de Istorie” 

din Galaţi, care sub conducerea d-voastră desfăşoară o activitate atât de bogată, 

impunându-se din ce în ce mai ferm în lumea ştiinţifică. 

Studiul cu privire la politica externă a lui Alexandru Cuza
111

 este terminat, dar 

acum, spre sfârşitul anului, nu am putut găsi nici o dactilografă liberă care să mi-l 

bată la maşină. Toate mi-au spus că sunt libere după Anul Nou. Imediat după 

sărbători îl voi da la dactilografiat, aşa că până la 10 ianuarie îl veţi avea la Galaţi. 

Urându-vă ca anul ce vine să vă aducă cât mai multe satisfacţii, cu alese 

sentimente de preţuire şi consideraţie 

(ss) Dr.docent N[icolae] Corivan
112

 

Nr. inv. 41680 

 

 

 

 

                                                        
111 N. Corivan, Politica externă a lui Alexandru Ioan Cuza, în „Danubius”, VI-VII, Muzeul 

de Istorie Galaţi, 1972-1973, pp. 139-160. 
112 N. Corivan (1904-1979), istoric, membru la Instituto per la Storia del Risorgimento din 

Italia (1935), profesor universitar la Iaşi, şef de secţie la Institutul de Istorie şi Arheologie 

„A.D.Xenopol” din Iaşi. 
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XCI 

 

Bucureşti, 29.I.1973 

Stimate tov. Dragomir, 

Este vina mea că am întârziat atâtea zile cu referatul. O gripă stăruitoare, 

recentele conferinţe, aglomeratele şedinţe de inaugurare a anului, nişte deplasări pe 

teren – acestea se fac vinovate la rândurile de întârziere. Tov. Panţiru
113

, colegul 

nostru în ale „judeţului Galaţi” (felicităm pentru apariţie! Poate vă faceţi pomană să-

mi trimiteţi şi mie 2-3 exemplare?), mi-a trimis materialul încă din decembrie. 

Mai este timp să trimit şi eu 10 pagini? Dacă da, la un semn îl voi trimite. 

Cu bine şi la mulţi ani. 

(ss) Nicolae G. Munteanu. 

Bucureşti, str. Latină, 16, sect. 2. 

Nr. inv. 41681 

 

XCII 

 

4 martie 1973 

Stimate Tovarăşe Director, 

Aşa precum ne-am înţeles, era vorba ca acum, în martie, să prelucrez 

materialul trimis de Dvs în cele 3 lăzi pentru a vă face o notă pentru Teza Dvs cu 

privire la aşezarea Suceveni. Am deschis lăzile (ele erau bătute în cuie foarte lungi şi 

s-au deschis foarte greu) şi am constatat următoarele: 

Într-o ladă sunt pachete pe care este notat „Lişcoteanca, 1967”, în celelalte 

două – oase vărsate direct în ladă, nespălate şi nepurtând nici un însemn. Care sunt 

deci oasele de la Suceveni (faza Stoicani-Aldeni) de care mi-aţi vorbit Dvs.? Vă rog 

să-mi precizaţi ce reprezintă materialul din cele 3 lăzi, ca să ştiu cum îl prelucrez.  

V-am trimis, cu destulă întârziere, căci nu le aveam la dispoziţie, alte 3 lăzi 

mari pe adresa Muzeului ca să-mi expediaţi prin ele materialul de la Barboşi. 

Vă rog să-mi trimiteţi cât mai urgent acest material (dacă este mai puţin decât 

volumul a trei lăzi, puteţi opri o ladă la Dvs. la Muzeu). 

Spuneţi să nu se bată capacele cu cuie prea lungi şi multe, căci se deteriorează 

lăzile la desfacere. Pe documentele de trimitere să notaţi numai adresa Universităţii 

Al. I. Cuza, Calea 23 August nr.11. Pe lăzi să puneţi pe lângă această adresă, scrise 

cu litere foarte mici: Lab. de Morfologie animală, Conf. S. Haimovici. Este necesară 

această procedură, căci Administraţia Universităţii le scoate de la gară, le aduce şi 

                                                        
113 P.Panţâru, Aspecte din mişcarea muncitorească gălăţeană în perioada dictaturii regale, 

în „Danubius”, VI-VII, Muzeul de Istorie Galaţi, 1972-1973, pp. 273-280. 
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mi le dă mie. Dacă se pune întreaga adresă pe documente, acestea ajung la mine 

direct şi scoaterea lăzilor de la gară devine foarte dificilă. 

Răspundeţi-mi deci, cât mai repede posobil ce reprezintă materialul trimis de 

Dvs. şi care e legătura cu localitatea Suceveni pentru a putea să vă fac în termen 

lucrarea respectivă. De asemenea, să asiguraţi expedierea materialului de la Barboşi. 

Cu cele mai calde urări, 

(ss) Haimovici Sergiu
114

 

Nr. inv. 41682 

 

XCIII 

 

Iaşi, 23 aprilie 1973 

Stimate tovarăşe Director, 

Am terminat publicarea materialului şi în câteva zile vă voi face o expertiză 

pe care vă voi trimite-o atât pentru materialul de la Suceveni, cât şi pentru cel de la 

Lişcoteanca (separat pentru fiecare staţiune). Expertiza v-o trimit în ciornă ca Dv. să 

o folosiţi pentru teză, iar de publicat o voi publica mai târziu. 

La Lişcoteanca am găsit relativ multe resturi de cal, ceea ce este o excepţie 

pentru aşezări neolitice, mai ales ceva mai vechi, adică de tip Aldeni. Este sigur 

material neolitic şi la Lişcoteanca? 

Mi-aţi promis că-mi trimiteţi materialul dacic de la Barboşi. Sanie mi-a spus 

că a adunat material frumos. Insist cu privire la acest material, întrucât eu am în 

planul ştiinţific tocmai forma geto-dacică şi actualmente nu au alt material şi dacă 

vine vreun control contabilicesc care se ţine exact de ceea ce e scris pe planuri şi 

acte, mă cam prinde în ofsaid (cum se spune în argoul microbiştilor).  

Vă rog, deci, faceţi şi Dvs. tot posibilul şi trimiteţi-mi acel material ca să fiu şi 

eu acoperit – adică cu palnul îndeplinit – prelucrându-l. Studiul, dacă va fi posibil, îl 

voi publica în revista Muzeului de la Galaţi. 

Cu cele mai bune urări, 

(ss) Conf. Sergiu Haimovici. 

I.T.Dragomir, Notă: S-a rezolvat;am primit analizele şi în acelaşi timp am 

expediat materialul osteologic de la Bărboşi. 

Nr. inv. 41683 

 

                                                        
114 Luminiţa Bejenaru, Obituary - Sergiu Haimovici la (1929-2009), în „Analele Ştiinţifice 

ale Universităţii «Al. I. Cuza»” Iaşi, s. Biologie animală, Tom. LV, 2009, pp. 259-260; 

Sergiu Haimovici a dezvoltat, după anul 1960, cercetarea arheozoologică iniţiată la Iaşi de 

către Olga Necrasov. 
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XCIV 

 
Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi  

Rectoratul  

25.IV.1973 

Tov. Dragomir, 
Vă facem cunoscut că la data de 11 mai 1973, ora 12, în sala Senatului, va 

avea loc susţinerea publică a tezei „Metalurgia bronzului din Transilvania la 

începutul Hallstatului”, elaborată de tov. Rusu Mircea, în vederea obţinerii titlului 
ştiinţific de „doctor în istorie”. 

Comisia de doctorat este formata din:  

Preşedinte: prof. dr. Ilie Grămadă, decanul Facultăţii de istorie, filozofie, 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi;  

Membri: 

- prof. dr. doc. şt. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, conducător ştiinţific, Universitatea 

„Al. I. 
Cuza” din Iaşi; 

- prof. dr. doc. şt. Kurt Horedt, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj; 

- prof. dr. doc. şt. Ion Nestor, Universitatea din Bucureşti; 
- dr. doc. şt. Dorin Popescu, Institutul de Arheologie din Bucureşti. 

În conformitate cu Instrucţiunile privind conferirea titlurilor ştiinţifice în R. S. 

România, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr.18 din 

19.I.1968, vă trimitem anexat, rezumatul tezei de doctorat, cu rugămintea de a ne 
comunice în scris, în dublu exemplar, eventualele dv. observaţii şi concluzii de 

apreciere, până la data de 8 mai 1973. 

Vă invităm să participaţi la susţinerea tezei. 
 

    Rectoratul 

(ss) Indescifrabil  

Nr. inv. 41684 

 

XCV 

 

7 mai 1973 

Către, 

Rectoratul Universităţii „AL. I. Cuza” Iaşi 
Nr. 234 

 

La adresa Dvs. nr. 6998 din 25.IV.1973, vă înaintăm referatul nostru, în 
dublu exemplar, asupra rezumatului Tezei de doctorat a tov. Rusu Mircea, intitulată: 

„Metalurgia bronzului din Transilvania la începutul halstattului”, având 

conducător ştiinţific pe prof.dr.doc.Mircea Petrescu-Dîmboviţa. 
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Rod al unor intense şi îndelungata cercetări personale şi largă sinteză a 

cercetărilor specialiştilor români care s-au ocupat de perioada propusă, lucrarea 

analizează fenomenul metalurgic al bronzului în epoca Hallstatt A, pe un întins areal 

geografic românesc, constituind un preţios instrumentar de lucru pentru specialişti, 

în viitor. 

Autorul a urmărit – şi a reuşit să prezinte complexul proces al metalurgiei 

bronzului, în strânsă legătură cu aspectele metalurgice ale celorlalte două metale: 

aurul şi fierul, element de bază şi ferment civilizator al epocii omonime, dublându-şi 

partea discriptiv-analitică cu interesante observaţii cu caracter tehnologic, tipologic, 

în vederea stabilirii cronologiei depozitelor de bronzuri, conform sistemului 

cunoscut în Europa. 

Tovarăşul Mircea Rusu a depus o muncă obositoare, dar utilă cercetării, prin 

faptul că a căutat să analizeze, aproape exhaustiv, repertoriul materialelor 

arheologice descoperite, lărgind aria de investigare şi peste hotare. 

Catalogul-corpus întocmit asupra celor 120 depozite de bronzuri din 

Transilvania, având în anexă listele cu descoperiri izolate, au presupus şi ele o 

analiză pertinentă, critică şi de verificare a conţinutului descoperirilor, documentate 

teoretic pe un bogat volum informaţional din literatura de specialitate din ţară şi 

străină – aceasta fiind un merit în plus pentru autor, care a întregit tabloul cercetării 

sale sintetice cu ilustraţie adecvată compoziţiei depozitelor, şi cu hărţi care prezintă 

aria de răspândire a zăcămintelor metalifere din spaţiul cercetat. 

Autorului nu i-a scăpat din vedere prezentarea ansamblului cultural al epocii 

timpurii hallstattiene, urmărind alături de tipologia pieselor de bronz şi pe cea a 

aşezărilor locuinţelor, riturilor funerare şi a ceramicii. 

Autorul dovedeşte (cap. III, 1, 2, 3) o cunoaştere detaliată a proceselor 

metalurgice metalifere asupra cărora se axează, utilizând informaţii de ordin istoric 

şi localizând inventarele de bronzuri pe care le analizează. Putem sublinia aici faptul 

că lucrarea poate fi socotită, din acest unghi, drept o pagină de început a preistoriei 

mineritului, a metalurgiei şi a meşteşugurilor primitive din Transilvania în prima 

epocă a fierului, candidatul propunându-şi să aducă în continuare noi contribuţii. 

Seriile tipologice ale obiectelor sunt analizate pe grupe: unelte, vase, arme, 

piese de harnaşament, podoabe şi obiecte de toaletă, din punct de vedere numeric, 

evolutiv, frecvenţa aflării lor individuale în depozite precum şi funcţional. 

Interesante observaţii se fac şi din punct de vedere al analogiilor şi 

sincronismului unor tipuri de obiecte din bronz analizate cu produse similare din aria 

de cultură greacă cât şi a categoriei ceramice cu protuberanţe. S-a remarcat totodată 

şi faptul că depozitele de bronzuri descoperite se află în apropierea centrelor de 

exploatare a sării. S-a mai remarcat şi rolul progresist al ramurei tracice nord-

danubiene în cultura materială a perioadei cuprinse între 1200 şi 1000 î.e.n., a 
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rolului jucat de factorul local, prin centrele metalurgice transilvănene, în evoluţia 

generală a metalurgiei bronzului european. 

Lucrarea, bine structurată şi fundamentată ştiinţific, se înscrie ca o valoroasă 

contribuţie la studierea rolului şi locului pe care l-a ocupat fenomenal metalurgiei 

bronzului în preistoria culturilor materiale din perioada de sfârşit a epocii bronzului 

cea de început a fierului pe o însemnată parte a ţării noastre, acolo unde se va consta 

tui viitorul stat scalavagist dac. 

Considerăm că cercetarea tov. M. Rusu, materializată printr-o astfel de 

lucrare, îi justifică acordarea pe merit deplin a titlului de doctor în istorie la care 

aspiră. 

(ss) Ion I. Dragomir. 

Nr. inv. 41685 

 

XCVI 

 

1 oct. 1973 

Stimate domnule Dragomir, 

Mergând la Odesa, am fost plăcut surprinsă să aud elogiile aduse publicaţiei 

dvs. la Muzeul de Arheologie, precum şi dorinţa de a face schimb. Ei au lucrări 

foarte bune şi interesante, aşa că vă trimit adresa lor pentru a o include, dacă e 

posibil, pe lista dvs, de schimburi: Одеский Археологический Музей, ул. 

Ласточкина, 4, Одесca, CCP.  

Sunt oameni foarte drăguţi şi amabili, poate îi vizitaţi (cred că şi vienezii v-au 

plăcut). 

Veniţi şi pe la noi, la redacţie. 

(ss) V. Buşilă 

Revista Muzeelor, Bucureşti, Calea Victoriei, 174. 

Nr. inv.41686 

 

XCVII 

 

15.01.1974 

Mult Stimate Domnule Dragomir, 

Dumnezeu ştie de ce nu ies lucrurile cum trebuie, dar buna intenţie nu a lipsit. 

Am avut deplasările în străinătate în perioade diferite şi ăsta-i motivul principal 

pentru care nu s-a putut realiza săpătura. Ce să vă scriu: se pare că nu am voie să am 

două bucurii consecutive niciodată. Am fost în Italia pe 12 zile. Timp scurt, dar 

extraordinar de plin. Am mers spre Lecce, pe malul Adriaticii şi către Roma, pe 

malul Mediteranei. Am văzut Polihoro, Metapont, Pompei, Napoli, Roma şi Veneţia. 
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A fost totul ca un curs frumos. La două zile după venirea mea a murit tataia. Părinţii 

n-au vârstă şi când s-au dus amândoi e un moment de dezechilibru. Semănam cu 

tataia şi eram preferatul. În sfârşit, soţia a fost plecată la reciclare şi 3 săptămâni am 

fost şi mamă şi tată. Acum că toate-s iar în ordine, reuşesc să vă scriu şi eu. Trebuie 

să trec pe la Cluj, căci nu mi-au aprobat transferul şi am o situaţie neclară. 

Lucrarea în  trei, „Cultura romană în Moldova”, rămâne în continuare 

valabilă şi trebuie să încercăm să-i dăm zor. A fost plecat dl. prof. Gostar la Freiburg 

şi n-am dat nimic la Editură. Rămâne s-o terminăm până în luna mai dacă dorim să 

apară în decembrie. De nu, pierdem şi anul 1974. Articolul comun, (unul din ele) 

„Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova” e pe terminate. 

Am reţinut spaţiu la „SCIV”. Întârzierea se datoreşte în special faptului că a trebuit 

să desenez singur cam jumătate din obiecte. 

Aş dori să vă faceţi timp să treceţi şi pe la Iaşi. Am primit promisiuni pentru 

desene. Nu ştiu încă la ce dată şi nici pe câtă vreme. V-aş ruga să selecţionaţi Dvs. 

un număr de obiecte - o listă mai largă şi alta minimală - pentru a fi pregătiţi în 

momentul când ar dispune de D-nul Profesor. 

Sper că publicarea celor câteva lucruri din sec. I î.e.n. – I e.n. n-aţi luat-o în 

nume de rău. Lucrarea noastră comună nu suferă cu nimic. La „Noi descoperiri...” 

de exemplu, sunt, în afară de Barboşi, şi alte 5 din alte localităţi. Veţi vedea planul 

lucrării mari şi dacă vom fi sănătoşi, sper să facem o treabă bună fără a încetini 

îngrijorător mersul doctoratului. Trebuie să ne grăbim cu lucrarea şi pentru că 

asemenea proiecte mai sunt şi în alte părţi şi oricum, o parte a materialului e 

publicat. V-aş ruga să-mi scrieţi sau să-mi telefonaţi când veniţi la Iaşi, căci nici eu 

nu ştiu exact data plecării la Cluj şi ar fi păcat să nu ne vedem. Aş vrea să-mi 

trimiteţi cât de repede posibil confirmarea asupra literelor de pe un gât de amforă. 

V-aş ruga să vă uitaţi cu lupa şi să desenaţi cât mai bine. Priviţi cu atenţie 

dacă cele două litere sunt legate (A şi X), dacă linia de deasupra e aşa :  sau aşa:  .  

În sfârşit, mai uitaţi-vă dacă or mai fi ceva cu litere (opaiţe, fragmente 

ceramice etc.). Dacă nu puteţi face desen în creion o să-l trag eu clar în tuş şi va 

rămâne pentru lucrarea mare. Bine era să dăm la „SCIV”, ceea ce în viitor ar fi fost 

un capitolaş din lucrare. Sunt încă optimist cu toate că-s aerian cu lucrarea. Să fim 

sănătoşi şi vom duce toate la capăt. Acum, la început de an, vă transmit şi pe această 

cale multă fericire împreună cu cei dragi, să aveţi bucurii de la flăcău, doctorizarea 

pentru mai multă linişte sufletească, sărutări de mâini Doamnei. 

(ss) Silviu Sanie 
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Nr. inv. 41687 
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XCVIII 

 

Iaşi, 10.II.1974 

Mult Stimate dle director, 

V-am trimis, mai demult, un material despre gimnaziul tecucean, cu un referat 

favorabil de la dl.prof. Cihodaru. Întrucât între timp, m-am mutat la Iaşi şi nu mai 

am posibilitatea unui contact direct cu d-voastră, m-ar bucura mult dacă mi-aţi 

trimite un răspuns (dvoastră sau unul din colaboratorii dvoastră) cu privire la soarta 

lui. Pentru a simplifica lucrurile, vă pun alături o carte poştală. 

Cu deosebită stimă, 

(ss) D. Scărlătescu 

Nr. inv. 41688 

 

XCIX 

 

15.02.1974 

Prea stimate prof. Ion Dragomir, 

Vă  rog să mă scuzaţi de întârzierea mea la răspunsul meu. Am fost reţinut în 

pat în urma unei complicaţii grave după o gripă. Mă bucur foarte mult că după 

aproape 2 ani am reuşit să reluăm legăturile noastre de corespondenţă. Mă bucur 

foarte mult că voi primi în curând „Danubius” nr. V (1971) şi mai târziu numerele 

VI (1972), VII (1973). 

Eu am cunoscut personal pe savanta Tatiana Passek
115

; ea a vizitat Cernăuţiul 

şi a luat parte la săpăturile de la staţiunea preistorică Darabani (jud. Hotin). Am avut 

lucrarea despre cultura Tripolie, dar am trimis-o unui tov. din R.S. România, nu-mi 

amintesc unde, pentru că eu sunt în legătură cu aproape 20 de muzee pe lângă alte 

institute. Fiul meu lucrează la Moscova şi cu poşta de azi am cerut s-o procure pe la 

antiquariat; sper că voi reuşi să vă servesc. 

Despre cultura Gumelniţa din RSS Moldovenească am scris unui fost elev 

care lucrează la Chişinău, la Institutul Lingvistic şi sper că o va procura. 

Cu poşta de azi v-am expediat: 

1) Краткие сообщения нр. 137 „Каменский век 1973” 

2) Краткие сообщения нр. 117 „Каменский век 1969” 

                                                        
115 Olga S.Sveshnikova, Tatiana Passek. The Soviet Union’s most successful female 

archaeologist, în „Histories of Archaeology Research Network weblog”, 6 iunie 2014, 

Tatiana Passek (1903-1968), „contesa sovietică”, a fost recunoscută ca „principalul 

specialist în studiul culturii neolitice-eneolitice Tripolie care s-a extins pe mari părţi ale 

Ucrainei, Moldovei şi României, cca. 4800-3000”.  
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Sper că veţi folosi aceste lucrări. În aşteptarea lui „Danubius”, V, 1971, vă 

mulţumesc şi sunt gata a vă ajuta cu alte lucrări. 

Cu profund respect al dvs. 

(ss) A.I.Rapaport  

URSS, Or. Cernăuţi, str. Ucrainscaya 9/69 

Rapaport A.I., doctor în litere 

Nr. inv. 41689 

C 

 

24.07.1974 

Stimate Tovarăşe Director Dragomir, 

Cu mai mult timp în urmă vă scrisesem în problema unei colaborări la 

„Danubius”, dar nu mult după aceea, colaborarea s-a materializat prin acea 

bibliografie a mişcării muncitorreşti inclusă în volumul aflat sub tipar din câte ştiu. 

Chiar dacă colaborarea nu s-a realizat cu tema la care mă gândeam, nu pot fi, fireşte 

decât foarte mulţumit, cu atât mai mult cu cât ideea a venit de la dvs. Vă reamintiţi 

desigur istoricul acestei colaborări cu bibliografia, problemă în care, la intervale 

destul de mari, ţineam legătura cu tov. Păltănea pentru a mă informa asupra stadiului 

ei. Sper că foarte curând volumul să apară.  

Întrucât tov. Păltănea mi-a spus că pleacă de la Muzeu, mă adresez Dvs. cu 

rugămintea de a mă ţine la curent cu apariţia bibliografiei, precum şi cu reînnoirea 

propunerii, a rugăminţii de a-mi include în sumarul volumului următor din 

„Danubius”, aflat probabil în curs de elaborare, a studiului meu despre Mişcarea 

muncitorească şi socialistă din România în perioada imediat următoare răscoalei 

din 1907
116

 (aprilie 1907 – ianuarie 1908). Eu sper că, cu toate dificultăţile şi 

penuriile, „Danubius”, publicaţie ştiinţifică valoroasă şi apreciată, nu va avea de 

suferit
117

.  

Aşa cum vă mai spuneam, ţin ca articolul amintit să apară la dvs. atât din 

motive speciale, dar mai ales pentru că miezul său îl formează pregătirile şi 

desfăşurarea Conferinţei socialiste de la Galaţi. Are în total 34 de pagini, nu prezintă 

nici o problemă de conţinut, vi-l pot trimite însoţit de referate. Știu că aveţi o 

mulţime de probleme grele cu valorificarea muncii ştiinţifice, dar sper că există 

posibilitatea obiectivă a publicării acestui studiu, asupra unei probleme necercetate 

încă până acum în profunzime, în detaliu, aşa cum încerc eu să o fac. 

În altă ordine de idei, am făcut recent, în vreo două locuri, o expunere despre 

Dezvoltarea ştiinţei istorice româneşti după eliberare şi dacă în cadrul acţiunilor 

                                                        
116 Alexandru Porţeanu, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din România în perioada imediat 

următoare răscoalei din 1907, în „Danubius”, VIII-IX, 1979, pp. 219-243. 
117 Din nefericire, „Danubius” a apărut după cinci ani, în 1979. 
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pentru a 30-a aniversare a lui 23 august, ar interesa şi la Galaţi aşa ceva, vă stau la 

dispoziţie cu plăcere. 

Pentru că ştiu că veniţi pe la Bucureşti cu diverse treburi, mi-ar face o 

deosebită plăcere să ne întâlnim. Eu sunt la Institutul „N. Iorga. 

În aşteptarea răspunsului Dvs., vă doresc mult spor, sănătate şi succes. 

Cu deosebită stimă, 

(ss) Al[exandru] Porţeanu 

Nr. inv. 41690 

 

CI 

 

Bucureşti, 8 februarie 1975 

Mult stimate domnule director Dragomir, 

 Ieri am primit pachetul cu extrasele din revistă ale articolului meu
118

. Vă 

mulţumesc din inimă pentru marea bunătate pe care aţi arătat-o faţă de mine, scoţând 

la lumina tiparului o strădanie cărturărească sortită, poate, să mai aştepte rândul, în 

alt sertar de redacţie. Massoff, istoricul teatrului românesc, cu care m-am întâlnit 

aseară, s-a bucurat de apariţia articolului căci va folosi materialul de informaţie din 

el, în vol. VI pe care îl are în pregătire şi în care se ocupă şi de mişcarea teatrală din 

Galaţi. 

 Am vorbit şi despre activitatea frumoasă pe care o depuneţi acolo, neuitând 

să-i subliniez şi greutăţile cu care vă luptaţi (le cunosc că şi eu am mâncat pâinea 

asta în alt oraş moldovenesc). Articolul a apărut pe hârtie bună, iar clişeele sunt 

destul de reuşite, mai ales figurile 1 şi 3. Din păcate, contribuţia tipografilor şi a 

dactilografelor ne-a făcut şi de data asta pocinogul. S-au strecurat unele greşeli de 

tipar, de corectură. Întrucât mă priveşte, voi face în extrasele mele corecturile 

necesare. Nu ştiu ce se va întâmpla cu cele de acolo? Ştiu că nu-i treabă uşoară să 

faci asemenea corecturi cu mâna în vraful de reviste; mai cunosc păţania dvoastră cu 

clişeele mele. Nu mai înşir aici erata. Aş fi însă recunoscător tânărului dvoastră 

colaborator - pe care l-am întâlnit de curând aici, unde venise pentru reciclare - să 

corecteze măcar două asemenea greşeli. Este vorba: din  de schimbat cu în (din 

p.103, subsol, nota 18, ca să sune: „Reprodusă în Ist. României”); la fel în fig.2a: J. 

Laurens nu Z. Laurens. Mă expun la rându-mi să primesc riposta celor criticaţi şi să 

le înlesnesc astfel, scuza. 

 Dacă expedierea revistelor s-a terminat, atunci vorba românului „Domnul cu 

lipsa”. Mă gândesc la nişte tineri istorici puşi pe cârâială (tari în critică dar iertători 

                                                        
118 Victor Andrei, Dunărea de Jos şi oraşul Galaţi în însemnările unor călători francezi din 

secolul trecut, în „Danubius”, VI-VII, Galaţi, 1972-1973, pp. 99-111. 



  DANUBIUS XXXV 308 

în autocritică). La urma urmei, însă, iarăşi vorba moldoveanului: „Eu am făcut-o, 

`neata giudec-o!”. 

 Aş mai mai îndrăzni să vă mai rog ceva, repetând şi aici ceea ce am spus 

tânărului dvoastră muzeograf. De puteţi, expediaţi-mi contra plată, ramburs, un 

exemplar din revistă. V-aş trimite banii înainte dar nu ştiu cât costă. 

 Din parte-mi, o făgăduială. De veţi avea nevoie vă voi mai trimite un alt 

articol asupra digului de la Galaţi, cu avatarele încercărilor de construcţii în prima 

jumătate a sec. XIX (pe bază de documente de arhivă inedite, mai ales). Dvoastră mă 

veţi anunţa din vreme. 

Încă odata, vă mulţumesc şi vă rog iertaţi-mi sâcâielile. Respecte Doamnei; am avut 

cinstea să o cunosc prin intermediul vechiului meu prieten prof. I. Şandru de la Iaşi, 

aceasta cu ocazia Simpozionului geografic Danubius, din dec., 1973. 

 Dvoastră, primiţi, vă rog, alesele mele salutări. 

 (ss) Victor Andrei,  

Bucureşti, str. Poteraşi, 11, sect.IV.  

Nr. inv. 41691 

 

CII 

 

17.IV.1975 

Relaţii Externe - Protocol 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste Bucureşti, 

Notă telefonică 

 

Oaspete al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, Filof Valentin, candidat 

în ştiinţe istorice şef sector la Institutul de Arheologie din Leningrad, URSS, s-a 

aprobat să facă o vizita între 24-26 IV, la Muzeul de Istorie Galaţi. 

Pregăteşte tema ştiinţifică „Studierea colecţiilor ştiinţifice din România, 

legate de populaţiile din Nordul Mării Negre şi epoca migraţiunii popoare lor”. 

Legat de aceasta temă i s-a dat aprobare să fie primit la „Muzeul de Istorie Galaţi”, 

de directorul Muzeului şi de specialişti, pentru a primi explicaţiile necesare. 

Vine cu însoţitor translator din partea „Academiei de Ştiinţe Sociale şi 

Politice”. Nu interesează cazarea care o va face Academia de Ştiinţe Sociale. De 

văzut dacă sunt materialele respective. 

Transmite,                                                                       Primeşte, 

(ss) tov.[Constantin]Preda                            (ss) Arsene Eugen 

Nr. inv. 41692 
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CIII 

 

Cluj-Napoca, 18 mai 1975 

Stimate domnule Dragomir, 

Vă scriu aceste rânduri, pentru a vă mulţumi călduros pentru invitaţia dv. la 

„Zilele Mânjinei”, lucru ce probabil, din grabă, se pare că nu l-am făcut la telefon. 

Cu tot regretul însă, nu pot participa, datorită unor motive pe care la telefon nu am 

putut să vi le explic. Iată câteva: 

- familia mea este în aşteptarea dizolvării „Institutului de Istorie şi 

Arheologie din Cluj”, unde soţia mea este bibliotecară
119

 şi se pare 

că va fi printre cei dintâi care vor primi plicul... 

- sunt „concentrat” pentru Alba lulia toată luna mai, iar în continuare 

pentru Consiliul de Stat; 

- trebuie să-mi fac lucrarea pentru reciclarea muzeografică şi plec la 

atestare în a doua jumătate a lunii iunie la Bucureşti. 

În această situaţie, cred că mă înţelegeţi de ce nu m-am angajat să vin la dv., 

mai ales că pentru a face faţă la toate, trebuie să duc şi o politică economică 

familiară foarte chibzuită. Ştiu şi am înţeles foarte bine că dv. suportaţi deplasarea, 

dar eu v-am scris sincer nu pentru a pretinde ceva de la dv., ci ca să mă înţelegeţi şi 

să nu fiţi supăraţi pe mine pentru că nu pot veni. 

M-am simţit foarte bine la dv. şi vă voi ajuta şi servi totdeauna în măsura 

posibilităţilor mele şi mi-ar părea rău să mă fi înţeles altfel. Până la revederea 

noastră, eu vă doresc multă sănătate şi fericire şi succes în acţiunea dv. În cazul că 

doriţi totuşi un istoric din Cluj, mă angajez să-l găsesc. 

Cu stimă şi mii de mulţumiri, 

(ss) N[icolae] Cordoş
120

 

Nr. inv. 41693 

 

CIV 

 

Iaşi, 19.II.1976 

Stimate Domnule Director, 

Vă trimit textul expediat dlui C. Preda. Am încercat, fără a termina însă, 

reducerea textului pentru Mitropolie. Sper să facem în acelaşi timp un text de circa 

25 p. pentru „SCIVA”. La Bucureşti vom duce textul cam pe la jumătatea lui aprilie. 

În consecinţă, dacă nu aţi făcut încă pozele, vedeţi să fie câte una în plus la fiecare. 

                                                        
119 Sanda Cordoş, critic şi istoric literar, profesor la Facultatea de Litere din Cluj. 
120 Nicolae Cordoş, istoric, Cluj-Napoca 
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De asemenea, uitaţi-vă cu atenţie la materialele din Muzeu care ar putea fi incluse în 

titlu. Continui documentarea pentru ceramica romană.  

Pentru comunicarea de la tracologie trebuie să găsim un număr mai mare de 

forme de vase dacice. Până acum sunt relativ puţine. Sper să se termine odată cu 

omologarea contractelor şi să dea banii de deplasare. Se pare însă că nu se va 

întâmpla asta înainte de sfârşitul lunii martie.  

Întotdeauna chestiile astea sunt însoţite de zvonuri negre, adică reducerea 

Institutului la un Seminar. În sfârşit sunt şi eu în aşteptare cu formele necesare. 

Ai mei au avut gripă şi am avut şi eu o răceală mai  zdravănă. Acum, când vă 

scriu, sunt complet restabilit, aşa că nu vă faceţi probleme. În funcţie de sosirea 

ilustraţiei voi putea să trimit articolul la Mitropolie. Nu-mi pot permite două 

dactilografieri. 

Pe la Facultate se aşteaptă alegerile. N-am putut, din motive financiare şi de 

sănătate, să trec pe la Sesiunea cu săpăturile de la Bucureşti. Cam asta ar fi. Iarna e 

oleacă mai de treabă, dar oricum tot iarnă. Respectuoase sărutări de mâini şi urări de 

sănătate mamei soacre şi Doamnei Dragomir şi multe succese lui Adrian. 

Cu stimă, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41694 

 

CV 

 

3.XI.1976 

Stimate D-le Dragomir  

Îmi cer iertare pentru faptul că deranjez prin scris, dar mi-am adus aminte, 

după ce m-am întors la Bacău, că am uitat să vă spun că va trebui să-l invitaţi şi pe 

dl. Radu Dragomir la Galaţi, deoarece se integrează perfect cu lucrările domniei sale 

în tematica compoziţiei noastre. 
D-lui este membru activ al Uniunii artiştilor plastici şi locuieşte în Bucureşti. 

Este prezent în expoziţia noastră cu un număr de 24 de lucrări. Pentru edificare vă 

trimit un Catalog pentru conducerea Muzeului şi un al doilea exemplar pentru 
Comitetul de Cultură. 

D-lui îşi procură (tipăreşte) Cataloagele la Bucureşti şi nu ridică nici un fel de 

pretenţii, dar drumul şi cazarea este bine s-o suportaţi dvs. ca la toţi organizatorii. 
De fapt, peste tot aşa am procedat. Simion de la Tulcea ar dori să ducă expoziţia şi la 

Tulcea, de aceea aveţi grijă să-l invitaţi la deschidere. 

Asupra protocolului, stabiliţi cu Comitetul de Cultură. Dacă D-lor vor să 

invite preşedintele de la Bacău, o pot face. Treaba lor...! Nu vă complicaţi mult cu  
prea mulţi invitaţi. 

La noi s-au încurcat lucrurile puţin din acest punct de vedere. O să vă 

povestesc când ne revedem marţi, săptămâna viitoare. Dacă se organizează până joi 
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vreo ieşire în judeţ (Cămin cultural, Casă de cultură) vă rugăm să contaţi pe noi. 

Facem o combinaţie cu muzeografii de la dvs., cu noi trei (Mioara Turcu, Dinu Pop 
şi subsemnatul). Ne axăm pe tema expoziţiei „Civilizaţia daco-getă în perioada 

clasică”, respectiv pe descoperirile de pe Siret, Muntenia şi Transilvania. Aşa am 

făcut la Bacău şi lucrurile s-au soldat cu bine. 

Am vorbit cu clujenii la telefon şi-am stabilit întâlnirea pentru marţi 
dimineaţă, la orele 9, la Galaţi (Muzeu). 

Vă salută cu toată consideraţia, 

(ss) Vasile Căpitanu 
N.B. Invitaţia dlui Radu Dragomir i-o trimiteţi pe adresa „Muzeului de Istorie 

al Municipiului Bucureşti”, prin dl Turcu. 

Nr. inv. 41695 
 

CVI 

 

17.XI.1976 
Tovarăşe Director, 

Conform propunerii tov. acad. Ștefan Pascu, cu scrisoarea recomandată nr.63, 

v-am trimis o comunicare în legătură cu haiducul Dragoş Costachi din satul 
Hănţeşti, jud. Galaţi. 

Vă redau mai jos conţinutul adresei 302 a Secţiei de Ştiinţe Istorice: 

„Vă mulţumesc pentru trimiterea comunicării dvs. Vă sugerăm să vă adresaţi 

spre publicare Muzeului din Galaţi”. 
Cum până în prezent nu am primit nici o comunicare de la dvs., îngrijorat că 

studiul meu nu poate fi publicat, vă rog să-mi restituiţi manuscrisul. 

Pentru orice relaţie pot fi găsit zilnic între orele 7
15

 – 15
30

, la telefon 31.900, 
interior 1575. 

Cu deosebită stimă, 

(ss) Staicu I.Neculai
121

,  
Galaţi, str. Traian, 34. 

Nr. inv. 41696 

 

CVII 

 

10 decembrie 1976 

Stimate Domnule Dragomir, 

Iarăşi n-aţi mai dat nici un semn de viaţă de multă vreme. Pe la Iaşi toate cum 

le cunoaşteţi. În ceea ce priveşte lucrarea comună, am trimis la volumul Congresului 

de Tracologie comunicarea cu mici modificări, notele şi 9 planşe. Nu ştiam dacă 

                                                        
121 Neculai I. Staicu-Buciumeni (1920-2016), coleg cu Regele Mihai la Liceul Militar de la 

Mănăstirea Dealu, autor a peste 90 de volume de proză, romane, monografii, jurnale de front. 



  DANUBIUS XXXV 312 

putem depăşi prea mult la textul propriu zis. Am dat planurile locuinţelor, inclusiv 

cea din 1975 şi multă ceramică dacică. N-a fost prea uşor cu desenele. În sfârşit, 

când veţi fi pe la D-nul Preda veţi vedea despre ce-i vorba în propoziţiune. 

Cu planul e ceva mai complicat anul acesta şi pretenţiile sunt mult mai mari – 

se fac referate şi autoreferate care sunt ataşate lucrării propriu-zise înainte de 

trimitere pentru omologare. Am avut şi am mult, mult de lucru şi vremea n-a fost 

tocmai bună pentru reumatici. 

Lucrarea mare, Cartea, trebuie predată - cel târziu ultimul termen (!!!) - la 1 

februarie. Deci numai ianuarie a rămas întreg pentru treabă. Faceţi ceva planşe 

format 16/21, cu ţigle, cărămizi, conducte şi notaţi dimensiunile. Ar mai trebui ceva 

poze cu fierărie. Nu mi le trimiteţi, ci îmi scrieţi numerele şi le veţi aduce când 

veniţi la Iaşi. 

Sper să fi făcut poze la săpătură. E bine să fie o planşă şi cu acestea. Ce se mai 

aude cu consolidările. Credeţi că ar trebui să trimitem o adresă la Universitate? Ce 

mai e  pe la Barboşi? 

Cum o duceţi în noua situaţie, îmi veţi povesti la venirea la Iaşi. Cu 

doctoratul, deocamdată la mine, singura alternativă, aşteptarea. Cum a fost la nuntă? 

Mi se pare că aţi cununat prima dată acum? Transmiteţi sărutări de mâini şi cele mai 

bune urări de sănătate Doamnei Oancea şi Doamnei Dragomir şi succese lui Adrian. 

Sănătate pentru a le putea duce pe toate bune şi rele. 

Cu stimă, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41697 

 

CVIII 

 

Iaşi, 27 iulie 1977 

Dragă Domnule Dragomir, 

Aşa cum cred că aţi aflat deja de la Dnul prof. M. Petrescu-Dîmboviţa, a ajuns 

şi referatul dlui prof. D. Berciu, dar cu multă întârziere şi nu s-a  mai putut 

întreprinde nimic, lumea fiind ocupată cu admiterile.  

Referatul era însoţit de o scrisoare în care spunea că din moment ce trimite 

referatul, susţinerea s-ar putea desfăşura şi în absenţa Domniei Sale. Era târziu, căci 

rezumatele trebuie trimise cu 15 zile înainte de susţinere şi o asemenea situaţie nu 

era nici pe placul dlui prof. M. Petrescu-Dîmboviţa. 

În concluzie:  

1. Referatele sunt toate şi după observaţiile proprii viziunii fiecărui referent, 

se încheie favorabil; 

2. Rezumatul tezei de doctorat este important; 
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3. Actele sunt completate. 

Urmează să stabiliţi din vreme, cu cei 5 membri ai Comisiei, data susţinerii. 

Se zice că sunt discuţii cu privire la data reînceperii cursurilor. Nu-i exclus 1 

septembrie. Oricum, când aveţi stabilit ceva sigur voi vorbi cu dna Ungureanu 

pentru a expedia rezumatele. A fost tot timpul deosebit de amabilă. 

Eu sper să termin săpăturile la Dumbrava până la 13 august şi aş veni pe 15-

18 august la Galaţi. Eu voi începe şi Dumneata vei încheia, căci sper să merg la 

Congresul de epigrafie de la Constanţa. O amânare a săpăturilor în a doua parte a lui 

septembrie nu intră n discuţie. Aşa că sper că şi din punctul Dv. de vedere e cea mai 

bună soluţie. Oricum, comunicaţi în scris sau telefonic ce mai faceţi. Dacă plecaţi la 

odihnă, vreme bună, anturaj plăcut şi petrecere frumoasă. 

Sărutări de mâini Doamnei Oancea şi Doamnei Dragomir şi succese lui 

Adrian, 

Cu cele mai bune urări, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41698 

 

CIX 

 

Iaşi, 8.I.1979 

Stimate tov. prof. Dragomir, 

Vă rog să aveţi amabilitatea colegială şi să interveniţi pe lângă tovarăşa 

directoare a Muzeului să-mi restituie urgent articolul meu împreună cu fotografiile 

privind „Contribuţia studenţilor la lupta pentru unirea Transilvaniei cu România”.   

Solicit restituirea, deoarece au trecut aproape doi ani de când le-am trimis şi 

nu mi s-a dat un răspuns pozitiv în ceea ce priveşte publicarea. Articolul mi-a fost 

cerut urgent aici, la Iaşi, la Institutul „A.D. Xenopol” pentru volumul anual. Adresa 

mea este cea din cartea de vizită sau la „Institutul de Medicină”, situat în str. 

Universităţii nr. 16. Vă mulţumesc în mod deosebit pentru serviciul ce mi-l faceţi. 

Voi veni la Galaţi, la lansarea cărţii mele şi a prof. dr.V.Netea, intitulată Liga 

Culturală şi unirea Transilvaniei cu România, dar probabuil la începutul lunii 

februarie şi atunci vom vorbi mai mult. 

Încă odată, sincere mulţumiri, 

(ss) Constantin Gh. Marinescu
122

 

                                                        
122 Constantin Gh. Marinescu, născut la Galaţi în anul 1928, participant la fondarea 

„Institutului Pedagogic” din Galaţi (1959) unde a fost rector, prorector şi decan (1959-1968). 

Istoric, sociolog şi filozof român, este, aşa cum îl caracterizează Mihai Cimpoi, „un istoric şi 

un intelectual, un constructor de poduri între românii din ţară şi cei din afara fruntariilor ei 
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(verso carte de vizită) 

Cu prilejul Anului Nou, vă rog să primiţi împreună cu familia Dvs, cele mai 

alese urări de sănătate, fericire, multe împliniri şi satisfacţii 

(ss) prof. dr. Gh. Marinescu 

Nr. inv. 41699 

 

CX 

 

22.07.79 

Mult Stimate Domnule Dragomir, 

Vă scriu din nou după o pauză cam mare. Am fost două săptămâni pe la 

Bucureşti şi Cluj, mi-am mai adunat câte ceva pentru lucrarea de doctorat şi pentru 

treburile noastre. Propunerea unei Comunicări comune la Congresul limesului, cu 

rezultatele ultimilor campanii a fost respinsă, graţie unor presiuni extraştiinţifice. 

Despre Barboşi va vorbi într-o comunicare comună d-nul Gostar şi d-nul B.Mitrea.  

Mi s-au impus săpături în val[ul lui Traian], pe care ar fi urmat să le fac 

împreună cu V.M. Bârliba. Am refuzat orice săpătură fără colaborarea Dv. S-a 

hotărât, prin Direcţia Muzeelor, să se suspende anul acesta săpătura din Castru[l] 

[Tirighina], şi să se facă săpătură în val.  

Întrucât urmează să prezentăm rezultatele la Congresul Limesului, avem 

nevoie de timp, baftă şi ceva materiale la redactare. Am mai adunat unele date şi voi 

mai lua de la geografi. V-aş ruga ca, imediat după primirea misivei, să-mi scrieţi 

când să vin la Galaţi, să mergem pe val, să alegem locul de săpătură, bine ar fi cât 

mai aproape de Barboşi, poate-poate prindem rămăşiţele vreunui turn. 

Scrieţi-mi care-i situaţia finanţării, ce ar trebui să aduc eu ca documentare. 

Am să aduc şi harta să ne facem timp pentru a trece secţiunile pe ea. Am vorbit cu 

Gh.Diaconu şi a spus dacă ar fi gata la sfârşitul lui noiembrie, posibil să mai aibă loc 

la „Dacia”. Cam atât cu alea profesionale. 

Pe acasă lucrurile binişor. Au avut domnişoarele serbarea de sfârşit de an. Cu 

ajutorul lui D-zeu, în toamnă, Aninel va deveni şcolăriţă. Măruţa şi ea a devenit un 

omuleţ de înţeles. Soţia cu slujba şi casa şi socrul cu grădina. Am legat lucrarea de 

acum. În sfârşit, sper în următoarele zile să vorbim despre toate. Pănă atunci 

transmiteţi sărutări de mâini Doamnei şi cele bune Cavalerului. 

Toate bune, 

(ss) Silviu Sanie 

 

                                                                                                                                               

actuale, între instituţiile ştiinţifice şi culturale româneşti ale mai multor ţări şi între acestea 

şi biserică”. 
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PS. Dimineaţă a vorbit cu Dvoastră Dl. prof. Petrescu-Dîmboviţa; noi vom 

avea eventual o intervenţie şi o comunicare. I-am spus Dlui Profesor că împotriva 

sugestiei D-sale, doresc să lucrăm împreună şi la val, nu ca un lucru ocazional, ci 

care, dacă necesită, îl vom continua. 

Voi veni la Galaţi îndată ce veţi considera potrivit. 

 

* 

Am mai întârziat expedierea misivei, aşa că vă rog să-mi scrieţi când ar fi mai 

nimerit să vin. Eu aş zice chiar de săptămâna aceasta. Mi-am  notat câteva puncte, 

care logic ar necesita termene. Dacă vă vin ceva bani, cel puţin 5-7 mii, vă rog 

comunicaţi-mi.  

Aş ţine mult să începem cercetările pe val de săptămâna viitoare şi bine ar fi 

săpătura în continuare 11-12 zile. A doua parte a lui septembrie o am cam ocupată. 

Rog răspundeţi imediat părerea Dvs. 

Cu stimă, 

(ss) Silviu Sanie 

Nr. inv. 41700 

 

CXI 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

1980 

 

Autorizaţie 

Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T.Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 

Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Bârzanu-Bulgaru punctul, judeţul 

Galaţi, în campania 1980 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a decretului 

nr. 13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 

 

Secretar de Stat,               Secretar de Stat 

s.s. indescifrabil     s.s. indescifrabil 

Nr. inv. 41717 
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CXII 

 

20.VII.1981 

Stimate Domnule Profesor Doctor, 

De la data de 3 iunie 1981, de când aţi fost la noi, aici s-a petrecut multe. Am 

avut o spadă cu vârful rupt, trimisă de fostul cadru didactic Costică Costandache, din 

Timişul de Jos, jud. Braşov. N-a avut atestare făcută spre a se cunoaşte vechimea, şi 

a  aparţinut la Muzeului şcolii din localitate(...).  

Pe lângă fragmentele ceramice depuse la Muzeu, se mai găsesc săgeţi de pe 

timpul sciţilor, sabie de pe timpul lui Ștefan Vodă, zăbăluţă pentru fugari, 2 căsuţe, 

similare bordeielor geto-dacice, una aparţine dascălului de biserică Gheorghe Ifrosie 

şi una lui Gheorghe Caraghin, om sărac.  

Cu deosebit respect, 

(ss) Ifrosie Nicolae 

Nr. inv. 41701 

 

CXIII 

 

27.VII.1981 

Stimate Domnule Profesor Doctor, 
V-am mai trimis un colet în care se afla o carte de matematică a fostei eleve 

Ifrose Marica să o aveţi ca document pentru muzeu. V-am sesizat despre materialul 

existent la Muzeul şcolii, cum ar fi săgeţi de arc de pe timpul lui Ștefan Vodă şi 
înainte de domnia sa, cum de exemplu săgeţi de pe timpul sciţilor, spadă de pe 

timpul lui Ștefan, care încă mai taie prin anumite locuri, zăbăluţe de fugari care 

strângeau pentru înfrânare prin apăsare în cerul gurii şi strângerea buzei de sus 
printr-o verigă circulară, un vârf de lance care s-a oprit la „Muzeul de Istorie Galaţi” 

de dl. prof.doctor Brudiu pentru recomandare.  

Tot la Muzeul din localitate se află construite de subsemnatul două căsuţe. 

Una acoperită cu tablă şi a aparţinut fostului dascăl de biserică Gheorghe Ifrosie şi 
una acoperită cu stuf, fost proprietate a lui Gheorghe Caraghin care, nu departe de 

locuinţa sa, avea în supraveghere pe un bolnav adăpostit într-un bordei. 

Casele sunt asemănătoare bordeielor de pe timpul dacilor liberi (carpi), din 
fosta curte boierească a lui Radu Rosetti. A fost ridicat pentru restaurare, un cazan 

grecesc, de către dl.profesor doctor  Brudiu şi tehnicianul său, care după informaţiile 

ce le posed s-ar afla tot în starea în care l-a ridicat. Cele două căsuţe nu sunt lipsite 

de masa turcească, încuietori primitive, laviţe, rogojina de pe laviţă, pătura din 
paliu

123
, şi tot inventarul se găseşte la Muzeu pentru educare şi instruire. 

Nemaiavând ce  să vă mai scriem vă salutăm pe D-stră şi familia 

                                                        
123 Paliu = ţesătură de stofă sau de lână.  
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Cu deosebită stimă şi profund respect, 

 
(ss) Ifrosie Nicolae,  

sat Mândreşti, com. Valea Mărului, jud. Galaţi. 

Nr. inv. 41702 

 

CXIV 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

1981 

Autorizaţie 
Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T. Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 

Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 
efectueze cercetări arheologice în localitatea Bereşti punctul Bârzanu, Bulgaru, 

judeţul Galaţi, în campania 1981 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a 

decretului nr. 13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 
Inventarul materialului descoperit în cursul campaniei de cercetări va fi 

predat, imediat după încheierea săpăturii, la Oficiul judeţean pentru patrimoniul 

cultural naţional, Galaţi pe teritoriul căruia se află obiectivul arheologic. 

Raportul preliminar plus documentaţia grafică şi fotografică vor fi predate la 
Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional Galaţi după trei luni de la 

efectuarea cercetării. 

Vicepreşedinte,     Vicepreşedinte, 
(ss) Tamara Dobrin    (ss) Roman Moldovan 

Nr. inv. 41718 

 

CXV 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

1981 

Autorizaţie 

Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T. Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 

Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Galaţi punctul Bărboşi, judeţul Galaţi, 

în campania 1981 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a decretului nr. 

13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 
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Inventarul materialului descoperit în cursul campaniei de cercetări va fi 

predat, imediat după încheierea săpăturii, la Oficiul judeţean pentru patrimoniul 
cultural naţional, Galaţi pe teritoriul căruia se află obiectivul arheologic. 

Raportul preliminar plus documentaţia grafică şi fotografică vor fi predate la 

Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional Galaţi după trei luni de la 

efectuarea cercetării. 
Vicepreşedinte,      Vicepreşedinte, 

(ss) Tamara Dobrin    (ss) Roman Moldovan 

Nr. inv. 41719 
 

CXVI 

 
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

1982 

Autorizaţie 
Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T. Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 
Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Bereşti punctul Bârzanu, Bulgaru, 

judeţul Galaţi, în campania 1982 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a 

decretului nr. 13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 
Lista materialelor descoperite în cursul campaniei de cercetări şi raportul tip 

vor fi predate, imediat după încheierea săpăturii, un exemplar la Oficiul judeţean 

pentru patrimoniul cultural naţional pe teritoriul căruia se află obiectivul arheologic, 
iar al doilea exemplar la instituţia care finanţează cercetarea. Raportul preliminar, în 

două exemplare, însoţit de ilustraţia aferentă va fi predat la Direcţia Economică şi a 

Patrimoniului Cultural Naţional din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, până 
cel târziu la 1 martie 1983. 

Vicepreşedinte,      Vicepreşedinte, 

(ss) Tamara Dobrin    (ss) Roman Moldovan 

Nr. inv. 41720 

 

 

 

CXVII 

 

Beer Sheva 10 iulie 1983 
Stimate Domnule prof. I. Dragomir, 

Subsemnatul Vătărescu Paul, născut în Bucureşti, cu anii în urmă, locuiesc 

în prezent în Israel, oraş Beer Sheva, (cod 84341), str. Rialik 57/14, sunt înscris la 

studii de doctorat în istorie la Universitatea Sorbonne, anul IV şi alcătuiesc o lucrare 
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de doctorat: Creştinismul la daco-romani în secolele III-VII, sub conducerea prof. 

Ch. Pietri. 

Mi-am procurat enorm de mult material din R.S.R., fie direct din Bucureşti, 

de la „Patriarhia Română”, fie prin „Institutul de Arheologie”, fie prin prieteni, dar 

mai am încă multe materiale lipsa spre a completa o lucrare ştiinţifică.  

Am avut ocazia să citesc că dvs. aţi publicat în volumul: „De la Dunăre la 

Mare” un material privind începuturile paleocreştine ale Moldovei! Întrebare: îmi 

puteţi trimite contra cost, sau contra schimb volumul „De la Dunăre la Mare”, sau 

cel puţin materialul privind Moldova? 

Sunt gata să schimb sau să plătesc orice material privind tema de mai sus, 

daca încă nu-l am! Aduce vreo contribuţie nouă, arheologică! Vă întreb şi pe dvs. 

aşa cum am întrebat pe mulţi, fără un răspuns satisfăcător. Când şi cum s-au 

creştinat daco-romanii de la nord de Dunăre? Populaţia din Moldova se poate numi 

daco-romană? Moldova nu a fost cuceritĂ de către romani! 

Am auzit de lucrări privind începuturile creştinismului in Moldova; scris de 

cineva cu numele Gostar? Ştiţi ceva despre acestea? Mă puteţi ajuta? Îmi puteţi 

trimite aceste materiale? 

Întrebare: a existat vreo legătură între populaţia goţilor şi populaţia geto-

dacă din Moldova? Există vreo dovada arheologică sigură? Există vreo legătură între 

goţi şi geto-daci privind creştinismul în Moldova? dacă da, care este aceasta 

legătură? 

Materiale privind martiri daco-romani exista? Exista pe undeva vreo 

concluzie privind graniţa Sciţiei Mari, sau Mici şi cine erau sciţii din secolele III-VI 

din Dobrogea sau Moldova? Exista vreo legătura între aceştia? Au fost daco-geţii, 

sciţi? De ce i se spune Dobrogei „Scyţia”? A fost acolo o majoritate scitică sau 

getică? Care este originea evenimentelor care au adus denumirea? Ştie cumva 

cineva? 

Închei cu mulţumiri anticipate, cu mulţumiri eventuale, mari, mari de tot, 

dacă îmi trimiteţi lucrarea cerută! 

(ss) Paul Vătărescu 

P.S. Eu am nişte rude la Bereşti, comuna Meria, Mariana şi Ioan Chirvase 

au şi telefon, (nu le ştiu numărul). Cred că ei ar fii dispuşi să suporte temporar costul 

cărţii şi costul expediatului cărţii! Întrebaţi-i. 

Cu aleasă consideraţie, 

(ss) Paul Vătărescu 

Nr. inv. 41703 
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CXVIII 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

Nr. 192 

18.07.1983 

Autorizaţie 

Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T. Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 

Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Bereşti punctul Dealul Bulgarului, 

judeţul Galaţi, în campania 1983 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a 

decretului nr. 13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 

Lista materialelor descoperite în cursul campaniei de cercetări şi raportul tip 

vor fi predate, imediat după încheierea săpăturii, un exemplar la Oficiul judeţean 

pentru patrimoniul cultural naţional pe teritoriul căruia se află obiectivul arheologic, 

iar al doilea exemplar la instituţia care finanţează cercetarea.  

Raportul preliminar, în două exemplare, însoţit de ilustraţia aferentă va fi 

predat la Direcţia Economică şi a Patrimoniului Cultural Naţional din Consiliul 

Culturii şi Educaţiei Socialiste, până cel târziu la 1 martie 1984. 

Vicepreşedinte,     Vicepreşedinte, 

(ss) Tamara Dobrin    (ss) Roman Moldovan 

Nr. inv. 41721 

 

 

CXIX 

 

1983 

RAPORT SĂPĂTURI 

Note  

Ion T. Dragomir 

1983 

Săpăturile arheologice de la Bereşti 

„Dealul Bulgarului”, judeţul Galaţi, 1983,  Casetă „C”,  

cu laturile de 10x9 m=90 m
2
, perpendiculară pe S3, orientată N-N-V, S-S-E. 

 

În cadrul acestei casete s-au descoperit ruinele Loc[uinţei] cucuteniene de 

suprafaţă nr.II. Caseta se află la 18 m faţă de stâlpul viei I.A.S. 



DANUBIUS XXXV   321 

La suprafaţa solului arabil, proaspăt arat cu tractorul abundă bucăţi de chirpic 

ars, fragmente ceramice puternic corodate, de culoare roşie-cărămizie, diferite pietre 
de râu, cenuşă etc. 

La 0,25 m de la suprafaţa solului arabil materialul arheologic abundă, ne 

referim în special la chirpic şi fragmentele ceramice. Loc. nr.II Cucuteni A3, este o 

locuinţă de suprafaţă lungă de 9 m x 5 m, orientată S-S-E-N, N-N-V?, cu faţada 
către E soare, de formă rectangulară în suprafaţă de 45m

2
, cu podina din lut bătut. 

Masa de chirpic se află la baza solului arabil la 0,25 – 0,30 m, de la suprafaţa 

terenului actual. 
Masa de chirpic se află situată aproape exclusiv în partea de S-S-E a locuinţei 

unde s-a descoperit şi un chiup fragmentar in situ. 

Obiecte descoperite: 
1. un fragment de vas, cu protomă animalieră; 

2. frag[ment] picior figurină feminină; 

3. un frag[ment]  topor plat, trapezoidal; 

4. un frag[ment]  coadă lingură. 
Masa de chirpic din S-S-E, Loc.II reprezintă îndeosebi vase menajere, 

decorate cu barbolină, puternic corodată.  

Decor:  
-brâuri alveolare aplicate sub buza vaselor;  

-gurguie la vasele cu pastă cenuşie.  

5. În centrul casetei „C”, la -0,30 m, s-a descoperit un frecător de râşniţă.  

6. În imediata apropiere a Loc.II s-a descoperit o figurină feminină, partea 
inferioară a corpului, de lut ars, cu decor penat-nervurat, degradat pe partea sa 

superioară.  

7. În partea de N-N-V a casetei „C”, sub dărâmăturile Loc. II, s-au descoperit 
două vase mici in situ. Lângă ele, un frecător , la -0,40 m de la suprafaţa solului.  

8. În colţul de S-S-E al Loc. II, la -0,40 m s-a descoperit un chiup mare, 

cucutenian, având partea superioară distrusă de tractor. În jurul lui s-a descoperit un 
fragment de figurină (bustul cu capul figurinei).  

9. În interiorul chiupului s-au găsit mulţi bolovani de chirpic ars şi cărbuni, 

căzuţi odată cu prăbuşirea pereţilor acestei locuinţe. Chiupul în timpul distrugerii 

locuinţei se afla pe bătătură, în exteriorul ei.  
10. Pe latura de V-N-V a Loc. II, sub dărâmături, la -0,30 m, s-a descoperit o 

figurină antropomorfă masculină, cu picioarele în forma unor paranteze.  

11. Masa de cioburi din jurul locuinţei II este plasată în partea de S-S-E, în 
rest fragmentele ceramice sunt rare.  

12. În partea de S-S-E a aşezării pe botul „Dealului Bulgarului”, la suprafaţa 

solului arabil, se găsesc sporadic fragmente ceramice Sântana de Mureş, sec. IV e.n. 
În acelaşi loc s-a găsit o măsea de copil şi o mărgică faţetată, trecută prin foc, 

albicioasă;  

13. În interiorul locuinţei, pe latura E-S-E s-au descoperit câteva vase 

întregibile, situate sub dărâmăturile pereţilor.  
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14. Sub masa de chirpic, la -40 m, s-a descoperit o lamă de silex, gălbuie, de 

formă ovală, cu urme din coretx la unul din capete.  
15. Chirpicii sunt de dimensiuni relativ mici, având urme de păioase în 

compoziţia pastei.  

16. După felul cum se află ruinele locuinţei putem deduce forma sa 

rectangulară.    
17. Datorită faptului că masa de chirpic se află la mică adâncime de la 

suprafaţa solului arabil, la -0,25 m, -0,35 m, se înţelege că ruinele locuinţei au fost 

mult răvăşite de brăzdarul plugului, ivindu-se multe goluri în suprafaţa chirpicului. 
Pe latura de V-N-V a locuinţei s-au observat câteva bucăţi de chirpic zgurificat.  

18. În colţul de S-E al locuinţei s-au găsit câţiva bolovani de chirpic cu decor 

spiral-meandric.  
19. Pe latura de V-N-V a Loc. II, la -0,45 m, sub ruine, s-a descoperit bustul 

unei figurine antropomorfe;  

20. În partea de N-N-E a Loc. II, sub dărâmăturile pereţilor, pe o suprafaţă de 

lut bătut, s-a descoperit o cupă cucuteniană pictată. 
În jurul locuinţei şi sub ruinele acesteia oasele de animale sunt f. rare, ceea ce 

denotă că locuitorii aruncau resturile menajere în gropi special amenajare. În jurul 

acestei locuinţe n-a fost descoperită nicio groapă menajeră. 
Pe arătură, la suprafaţa solului s-au descoperit următoarele obiecte:  

1. mai multe cioburi lucrate la o roată, de culoare gris-cenuşie, frumos 

netezite, specifice culturii Sântana de Mureş, sec. IV e.n.;  

2. o râşniţă primitivă de mână, din piatră de râu, de formă ovală, 
alveolară-cucteniană;  

3. câteva lame de silex şi aşchii fumurii sau alb-mate trecute prin foc;  

4. o figurină feminină cucteniană, gălbuie, cu incizii în zigzag;  
5. o figurină zoomorfă, din lut ars, cenuşie, fără cap;  

6. câteva cute de piatră, cu una din suprafeţe lustruite; 

În cadrul casetei C după demontarea loc. II s-au efectuat sondaje de 
control până în pământul galben cu concreţiuni calcaroase. 

Nr. inv. 41722 

 

CXX 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

Nr. 193  

18.07.1983 

Autorizaţie 

Pentru săpături arheologice 

Tovarăşul Ion T. Dragomir, Funcţia, muzeograf, Instituţia Muzeul 

Judeţean Galaţi, este autorizat de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 
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Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrală a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Barboşi - Tirighina, judeţul Galaţi, în 

campania 1983 cu respectarea prevederilor Legii nr. 63/1974, a decretului nr. 

13/1975 şi a planului unitar de cercetare arheologică pe anul în curs. 

Lista materialelor descoperite în cursul campaniei de cercetări şi raportul tip 

vor fi predate, imediat după încheierea săpăturii, un exemplar la Oficiul judeţean 

pentru patrimoniul cultural naţional pe teritoriul căruia se află obiectivul arheologic, 

iar al doilea exemplar la instituţia care finanţează cercetarea.  

Raportul preliminar, în două exemplare, însoţit de ilustraţia aferentă va fi 

predat la Direcţia Economică şi a Patrimoniului Cultural Naţional din Consiliul 

Culturii şi Educaţiei Socialiste, până cel târziu la 1 martie 1984. 

 

Vicepreşedinte,     Vicepreşedinte, 

(ss) Tamara Dobrin    (ss) Roman Moldovan 

Nr. inv. 41723 

 

CXXI 

 

3.11.1983 

Dragă Domnule Dragomir, 

Dna Theodosia Stephanidou-Tiveriou de la Salonic m-a rugat să mă interesez 

dacă la Muzeul din Galaţi se găseşte un picior de masă antic
124

 al cărui copie xerox 

ţi-o trimit, cu rugămintea de a-mi răspunde şi de a-mi trimite înapoi fotografia. Ea 

doreşte să aibă o fotografie bună şi indicaţii necesare, posibil şi de inventar, 

dimensiuni, locul de descoperire şi dacă şi unde a fost publicat. Ea nu mai cunoaşte 

decât o singură piesă similară în România, publicată de G. Bordenache, pl. C X LI 

Cu mulţumiri  

(ss) Petre Alexandrescu
125

 

Nr. inv. 41704 

 

 

 

                                                        
124 În timpul săpăturilor arheologice din aşezarea cucuteniană A3, de la Bereşti, punctul 

Dealul Bulgarului, din anul 1981, I.T. Dragomir a descoperit „două picioare de măsuţă de 

cult cucuteniană, întregi, din lut ars”, inv. 20.230-20.331.  
125 Petre Alexandrescu (1930-2009), arheolog, istoric al religiilor, coordonator al şantierului 

arheologic de la Histria (1981-1999), cercetător ştiinţific şi director al Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, membru corespondent al Institutului 

Arheologic German, al Institutului de Studii Avansate din Princeton şi al Societăţii Române 

de Studii Clasice. 
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CXXII 

 

Iaşi, 20.12.1983 

Dragă Domnule Dragomir, 

Am primit cartea matale „Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul 

cultural Stoicani-Aldeni”, pentru care îţi mulţumesc în mod călduros.  
În acelaşi timp te felicit pentru apariţia ei în Editura Academiei RSR. În felul 

acesta, rezultatele muncii de atâţia ani, pe care ai depus-o cu pasiune şi pricepere, în 

cunoaşterea acestui aspect cultural, vor putea fi cunoscute şi, desigur, bine apreciate 
de toţi specialiştii din ţară şi străinătate, care se interesează de problema respectivă. 

Încă odată sincere felicitări şi cele mai bune urări pentru 1984. 

(ss) M[ircea] Petrescu-Dîmboviţa 

Nr. inv. 41705 

 

CXXIII 

8.02.1984 
Mult stimate d-le Dragomir, 

 

Vă adresez mulţumiri pentru cadoul oferit cu ocazia apariţiei Eneoliticului, 
dar zău că nu trebuie. În tot cazul, încă odată mulţumesc şi La Mulţi Ani! 

Pe aici lucrurile au evoluat într-un fel mai aparte. S-au desfiinţat toate 

posturile de secretari ştiinţifici ai secţiilor Academiilor mare şi mică.  

De la 1.II. oamenii au plecat, iar manuscrisele, în diferite etape de avizare, 
au rămas în dulapuri, neavând cine să le ia în primire. Încă nu s-a găsit o soluţionare, 

aşa că şi noi aproape că nu mai avem productivitate neavând lucrări cu avizele de 

rigoare. Aşa că, să zicem bogdaproste fiindcă lucrarea lui E. Comşa
126

 a fost prinsă 
în acest nefavorabil context… de moment. 

Dvs. cum aţi rezolvat cu volumele în cauză. S-a reuşit ceva cu plasarea lor? 

La cine v-aţi gândit să facă o bună recenzie? Nu ştiu dacă aţi apucat să-i daţi un 
exemplar profesorului D. Berciu; ar fi necesar, fiindcă „Thraco-dacica” poate să 

publice o astfel de recenzie. 

Alăturat vă trimit din partea dlui Țirli Viorel, secretarul, contractele cu 

rugămintea să-mi retrimiteţi exemplarul 1 cu semnătura dvs. 
Adresa mea este:Str. Miron Constantinescu nr. 3 

Rămân în aşteptarea răspunsului dvs.  

Cu cele mai bune sentimente, 
(ss) Liviu Mărghitan 

Nr. inv. 41706 

                                                        
126 Eugen Comşa (1923-2008), personalitate marcantă în arheologia românească, aplicând în 

cercetarea arheologică metode moderne interdisciplinare (dendrocronologie, antropologie, 

arheozoologie, chimie-fizică, biologie etc). A conceput un proiect privind alcătuirea 

bibliografiilor principalelor perioade istorice străvechi şi vechi ale omenirii. 
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CXXIV 

 

11.02.1984 

Mult Stimate domnule Marghitan, 

Zilele acestea am primit scrisoarea Dvs., însoţită de cele două exemplare 

ale contractului ce trebuia de mult încheiat cu „Editura Academiei” şi sincer vă 
mărturisesc că am rămas complet surprins de schimbările ce au avut loc în cadrul 

Academiei. În ceea ce priveşte donaţia cărţii mele, vă rog să mă credeţi că prima 

carte am înmânat-o colegului Preda Constantin, apoi prof. D. Berciu, prof. M. 
Petrescu-Dîmboviţa, acad. Em.Condurachi, acad. Ștefan Pascu, prof. Vl. 

Dumitrescu, dir. Institutului de Istorie „N. Iorga”, Ștefan Ștefănescu, dir. Muzeului 

Naţional de Istorie al R.S.R., Florian Georgescu, precum şi la mulţi colegi şi 
prieteni, aşa încât în afară de cele 30 de exemplare am mai distribuit alte 20 de cărţi, 

bineînţeles fără să-i pot mulţumi pe toţi. 

Referitor la soarta celor 180 de cărţi care mi-au fost încredinţate de către 

„Editura Academiei” spre a fi vândute şi pe care ştiţi că le-am plătit din drepturile 
mele de autor, situaţia este destul de precară, deoarece până în prezent nu am 

promisiuni. 

În afară de acestea, drept să vă spun, mă surprinde modul în care apare 
actualul contract al „Editurii Academiei”, trimis spre semnare, privind drepturile 

mele de autor, care nu concord cu statul de plată pe care l-am semnat în luna 

decembrie la Bucureşti. 
În data de 23.XII.1983, la Bucureşti am semnat drepturi băneşti în 

valoare de 19.696l lei, din care am primit în numerar 11.725 lei, bineînţeles, după ce 

mi s-a reţinut impozitul de 2.523 lei, costul celor 180 de cărţi în valoare de 5.220 lei 

şi 228 lei reprezentând textul explicaţiei figurinelor în lb.franceză, introdus în carte 
ulterior. Actualul contract pe care mi l-a înmânat tov. secretar de la contractele 

editurii, Țirli Viorel, figurează cu totul alte sume, adică 16 coli x 800 lei = 12.800 lei 

şi material grafic 21.000 cm
2
 x 0,10 lei = 2.100 lei; Total, 14.900 lei 

Evident, pus în faţa unei astfel de situaţii, nu pot semna acest contract, 

mai ales că de la încasarea banilor şi până astăzi au trecut aproape două luni de zile. 

Vă restitui contractul nesemnat, cu rugămintea ca el să fie corectat conform sumelor 

încasate şi semnate în statul de plată. 
Dacă este o scăpare din greşeală, îmi cer scuze, iar dacă este ceva de altă 

natură, atunci este bine să nu ne jucăm cu onoarea, cinstea şi corectitudinea în 

probleme de bani, deoarece în această situaţie este vorba de prestigiul celui mai 
mare for ştiinţific din patria noastră. 

Cu salutări tovărăşeşti 

(ss) dr. Ion T. Dragomir 

Nr. inv. 41707 
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CXXV 

 

Iaşi 23 mai 1984 

Stimate Domnule Dragomir, 

Multe mulţumiri pentru extrasele şi copia xerox trimisă care, aşa cum vă 

spuneam, îmi sunt foarte utile. Sper că între timp aţi primit şi din extrasele mele, 
acele care mai existau. 

Acum îmi permit să vin cu o altă rugăminte şi anume, să-mi expediaţi 

contra ramburs, cinci exemplare din cartea dumneavoastră despre aspectul Stoicani-
Aldeni. Am aflat că aţi luat un stoc mare spre a-l distribui. Dacă nu mai este posibil, 

atunci daţi-mi de ştire imediat ca să pot face rost pe alte căi. 

Cu cele mai calde mulţumiri şi cele mai bune urări. 
(ss) Ion Ioniţă 

PS. Mă gândesc eventual, dacă vă este greu să le trimiteţi prin poştă, 

atunci aduceţi-le la Tecuci la Simpozionul de pe 7 iunie, unde voi fi prezent şi eu. 

Nr. inv. 41708 

 

CXXVI 

 

25 iunie 1984 

Dr. I. T. Dragomir, Galaţi  

Stimate Domnule Dragomir, 

Abia acum câteva zile am avut prilejul să am în mimă primele două 
volume ale revistei brăilene Istros. În vol. II-III, 1981-1983, p. 67 şi urm. am 

„descoperit” şi studiul Dumneavoastră interesant despre descoperirile hallstattiene 

din sudul Moldovei
127

. Având în vedere preocupările mele, vă rog foarte frumos să-
mi trimiteţi un extras, dacă mai aveţi vreun exemplar disponibil. Păcat că planşele cu 

fotografii nu sunt prea clare, datorită hârtiei proaste pe care au fost tipărite. Dacă aţi 

avea şi câteva fotografii „în plus”, aş fi foarte-foarte recunoscător. Folosesc prilejul 
de a vă întreba: la Galaţi oare nu se mai găseşte cartea Dumneavoastră? Dacă cumva 

răspunsul ar fi afirmativ, V-aş ruga foarte mult să-mi expediaţi prin ramburs două 

exemplare (unul pentru mine, altul pentru colegul Makkay de la Budapesta, care se 

interesează de această problemă). 
Cerându-vă scuze pentru deranj, vă transmit cele mai sincere salutări şi 

urări de bine, împreună cu mulţumirile mele anticipate.  

 
(ss) Attila László,  

Iaşi, Şos. Păcurari 23. 

Nr. inv. 41709 

 

                                                        
127 I.T.Dragomir, Mărturii hallstattiene traco-geto-dacice din regiunea de sud a  Moldovei, 

în „Istros”, II-III, Brăila, 1981-1983, pp. 81-114. 
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CXXVII 

 

4.06.1985 

Stimate coleg, 

S-au împlinit în această primăvară 40 de ani de când promoţia noastră, 1945, 

părăsea băncile Seminarului „CHESARIE EPISCOPUL” din Buzău, în care, opt ani, 

îndrumaţi de profesori şi sub ochiul mereu prezent al părintelui director Gheorghe 

Marinescu ne pregăteam pentru viaţă, legam prietenii, ne făceam visuri... 

Evenimentul este copleşitor! Ţi-aduci aminte, stimate coleg, de toţi acei opt 

ani al noştri? Ţi-aminteşti cât a fost de greu? Ţi-aminteşti de înfricoşătorul catalog? 

De tot acel univers de fapte şi întâmplări?...Îţi aminteşti? 

O emoţie unică, sacră şi cutremurătoare sălăşluieşte în fiecare din noi, când ne 

întoarcem cu gândul la Buzăul adolescenţei şi al primilor ani - poate cei mai frumoşi 

- ai tinereţii noastre! 

Anii au trecut, cu bucurii, dar şi cu necazuri, şi iată-ne către sfârşitul 

activităţilor noastre, prag hotărâtor de viaţă care se impune sărbătorit pe măsura 

tuturor marilor momente semnificative. Cine ştie dacă firul vieţii ne va permite în 

viitor să ne mai putem reîntâlni şi cine ştie câţi dintre noi vor mai putea răspunde 

prezent, la auzul numelui său peste alţi 5 ani?! 

Iată de ce considerăm necesară prezenţa ta, stimate coleg, la întâlnirea pe care 

am hotărât-o pentru data de 24 august a.c., ora 9, la Buzău, în clădirea Seminarului, 

unde se va desfăşura întregul program sărbătoresc şi unde vom fi cazaţi. 

Organizarea întâlnirii presupunând unele cheltuieli preliminări: vă rugăm să 

vă anunţaţi participarea odată cu expedierea sumei de lei 200 de persoană, pe adresa:  

(ss) Corneliu Buescu,  

Intrarea Popa Nan nr. 12, sector 2, cod 73, 116, Bucureşti. 

Comitetul de organizare 

N.B. Invitaţia o adresăm, în aceeaşi măsură şi colagilor din alte serii, care vor 

avea plăcerea să participe. 

Nr. inv. 41710 

 

CXXVIII 

 

9 octombrie 1985, Bucureşti 

Dragul meu, 

După cum vezi, abia acum a îngăduit năcazul să pot mântui ce ne-am 

propus în primăvară. Îţi trimit materialul excelent pe care ai avut bunăvoinţa să mi-l 

pui la dispoziţie. În curând îţi voi trimite şi câte o copie din cele ce am scris. 
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Nădăjduiesc să avem noroc la tipărit şi să te poţi bucura de o recunoaştere 

binemeritată pentru o viaţă de muncă şi de realizări mari. 

Omagii celor dragi ai tăi. 

(ss) dr. Liviu Ștefănescu 

PS. O listă de lucrări mai stăruie câteva zile la mine şi ţi-o voi remite cât 

de curând. 

Nr. inv. 41711 

 

CXXIX 

 

Oradea, 5 noiembrie 1985 

Stimate Domule Profesor, 

În cursul anului 1965 m-am adresat unui însemnat număr de arheologi români 

solicitându-le răspunsuri la câteva întrebări referitoare la cercetările arheologice 

efectuate în ţara noastră, răspunsuri ce urmează a fi publicate – în totalitate – într-o 

carte. 

Cu mult respect vă rog şi pe Dumneavoastră, să răspundeţi întrebărilor ce vi le 

adresez pe fila alăturată, considerând că ele vor fi un îndreptar în activitatea 

arheologică prezentă şi viitoare a tuturor cercetătorilor români. V-aş fi recunoscător 

să-mi trimiteţi răspunsurile până cel târziu la data de 13 decembrie 1985. 

În aşteptarea interviului ce vi-l solicit în scris, vă mulţumesc anticipat. 

Cu mult respect, 

(ss) S[ever] Dumitraşcu
128

 

 

1. De patruzeci de ani v-aţi dedicat întreaga forţă da muncă şi creaţia Muzeului 

din Galaţi. E o abnegaţie şi înaltă responsabilitate, civică, intelectuală căreia 

îi aducem omagiul respectuos. Vă rugăm să ne relataţi cum a fost îmbogăţit 

patrimoniul Muzeului din Galaţi, cu material arheologic, de pe urma 

cercetărilor şi săpăturilor Dumneavoastră arheologice şi ale altor colegi? 

2. Care sunt şantierele arheologice cărora, pe parcursul acestei îndelungate 

activităţi, le-aţi consacrat o atenţie deosebită şi ce probleme istorice aţi 

urmărit? 

3. Aţi iniţiat publicarea anuarului „Danubius”, şi acum la al XI sau al XII-lea 

număr vă rugăm să ne spuneţi care a fost rolul său în cunoaşterea istoriei 

                                                        
128 Sorin Sfrengeu, Arheologul şi prfesorul Sever Dumitraşcu la 75 de ani. Aspecte privind 

activitatea ştiinţifică, în „Crisia”, XXVII/1997, muzeograf, arheolog, istoric, profesor 

universitar, director al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, fondatorul revistei „Crisia” 

(1971), anuar al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, s-a format la şcoala lui Constantin 

Daicoviciu.  
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vechi a judeţului Galaţi şi prin ce a sprijinit afirmarea nucleul de tineri 

cercetători şi colaboratori ai Muzeului galăţean? 

4. Recent, aţi publicat, în „Editura Academiei”, un volum consacre cercetărilor 

neolitice din sudul Moldovei în principal. La ce încheieri istorice noi aţi 

ajuns în urma acestor minuţioase şi îndelungate studii şi cercetări 

arheologice? 

5. Ce probleme de muzeografie arheologică credeţi că ar trebui urmărită cu 

prioritate de muzeografia noastră în prezent? 

Nr. inv. 41712 

 

CXXX 

 

30 Decembrie 1985 

Mult Stimate Domnule Coleg,  

Prof. Dr. Ion T. Dragomir, 

Mai întâi, vă mulţumesc sincer pentru studiul Dv. arheologic şi etnografic 

referitor la sudul Moldovei. L-am şi citat, la locul cuvenit, într-una din comunicările 

în curs de pregătire pentru o călătorie ştiinţifică. Considerând pe de o parte zăbava 

cu care vă scriu, precum şi noua performanţă, de-a dreptul descurajatoare, a poştei 

noastre, abia sper să primiţi rândurile de faţă de Ziua Onomastică. De aceea îmi 

unesc într-un singur mesaj, caldele şi prieteneştile urări de sănătate, noi succese 

redacţionale şi editoriale, bucurii şi fericire în Noul An 1986 şi La Mulţi Ani!  

P.S. Pentru că nu mai răzbesc în timp, vă rog să binevoiţi a fi interpretul 

sentimentelor şi urărilor mele de bine, sănătate şi succese ştiinţifice către admirabilul 

etnolog Holban! 

 

(ss) prof. dr. Nicolae Dunăre
129

,  

Calea Giuleşti 48. 

Nr. inv. 41713 

 

CXXXI 

 

2 septembrie 1986, Bucureşti 

Dragul meu, 

Alătur trei exemplare din recenzia apărută la Oradea în „Crisia”
130

, prin 

amabilitatea lui Sever Dumitraşcu. Nu a apărut articolul despre activitatea ta, mă voi 

                                                        
129 Nicolae Dunăre (1916-1987), istoric şi etnograf.  
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strădui în continuare. Anul acesta nu am reuşit să ne vedem, poate în primăvara 

viitoare ori cu alt prilej. Omagii sincere tuturor celor dragi. 

Cu sentimente deosebite, 

(ss) L[iviu] Ștefănescu 

Nr. inv. 41714 

 

CXXXII 

 

3.09.1986 

Mult Stimate Domnule Ștefănescu, 

Zilele acestea am primit cu multă bucurie şi satisfacţie morală trei 

exemplare din recenzia cărţii mele, pe care mi-aţi publicat-o în „Crisia”. Această 

faptă constituie încă o dovadă de neprecupeţit altruism, alături de multe alte mari 

realizări pe care le-aţi adus ştiinţei româneşti, care întocmai ca o luminoasă aureolă 

încununează nobleţea şi umanismul personalităţii Dvs. Aţi rămas acelaşi prieten şi 

om de omenie pe care rar îl poţi întâlni în zilele noastre. Ţin să vă mulţumesc din 

suflet pentru tot ceea ce aţi făcut pentru mine. 

Cu aleasă şi deosebită stimă vă îmbrăţişează  

(ss) dr. Ion Dragomir. 

Aceleaşi respectuoase preţuiri însoţite de sărutări de mâini Doamnei 

Ștefănescu. 

Nr. inv. 41715 

 

CXXXIII 

 

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste 

Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice 

1988 

Autorizaţie 

Pentru săpături arheologice campania 1988 

 

Tovarăşul Mihai Brudiu şi I.T.Dragomir, muzeografi la Complexul Muzeal 

Judeţean Galaţi sunt autorizaţi de Comisia arheologică de pe lângă Academia de 

Ştiinţe Sociale şi Politice şi Comisia Centrala a Patrimoniului Cultural Naţional să 

efectueze cercetări arheologice în localitatea Bazinul hidrografic Horincea, zona 

Cavadineşti-Suceveni, judeţul Galaţi în campania 1988 cu respectarea prevederilor 

                                                                                                                                               
130 Liviu Ștefănescu, Ion T.Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural 

Stoicani-Aldeni, Editura Academiei R.S.R., București, 1983, 184 pagini+4 planșe, în 

„Crisia”, nr.XV, Oradea, 1985, pp.631-632. 
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Legii nr. 63/1974, a decretului nr. 13/1975 şi a planului unitar de cercetare 

arheologică pe anul în curs. 

Lista materialelor descoperite în cursul campaniei de cercetări şi raportul tip 

vor fi predate, imediat după încheierea săpăturii, un exemplar la Oficiul judeţean 

pentru patrimoniul cultural naţional, Galaţi pe teritoriul căruia se află obiectivul 

arheologic. Iar al doilea exemplar la instituţia care finanţează cercetarea 

Raportul preliminar, în două exemplare, însoţit de ilustraţia aferentă va fi 

predat la Direcţia Economică şi a Patrimoniului Cultural Naţional din Consiliul 

Culturii şi Educaţiei Socialiste, până la 1 februarie 1989. 

 

Vicepreşedinte                                                               Preşedinte  

(ss) Tamara Dobrin    (ss) Mihnea Gheorghiu 

Preşedintele Comisiei Arheologice 

 

Din colectivul de cercetare face parte Dan Nanu Basarab – Compl[exul] 

Muz[eal] Jud[eţean] Galaţi 

Nr. inv. 41724 

 

 


