Vasile URSACHI∗
PROFESOR UNIVERSITAR DR. MIHALACHE BRUDIU – OCTOGENAR
PROFESSOR DR. MIHALACHE BRUDIU IN HIS 80’S

În toamna anului 1953 intram în anul I al Facultăţii de Istorie a Universităţii
„Alex. I. Cuza” din Iaşi. Eram 120 de studenţi împărţiţi în patru grupe de studiu:
108, 109, 110 şi 111. Din cei 120 de studenţi 118 au intrat pe baza examenului de
admitere, iar ceilalţi doi pe baza diplomei de merit, obţinute la şcolile unde au
frecventat liceul, ca elevi excepţionali. Aceşti doi studenţi erau: Mihalache Brudiu,
venit din Galaţi, care a studiat la Liceul Comercial „Al. I. Cuza” din acelaşi oraş şi
Alexandru Zub ca absolvent cu diplomă de merit al Şcolii Pedagogice din
Şendriceni, judeţul Dorohoi. Elevii cu diplomă de merit, conform regulamentelor
şcolare din această perioadă, aveau dreptul să se înscrie la orice facultate, fără
examen de admitere.
Amândoi au venit la Facultatea de Istorie după o scurtă perioadă de la
începerea cursurilor. Alex. Zub, colegul meu de bancă de la Şindriceni a întârziat
să se înscrie datorită faptului că fostul nostru diriginte Ioan Sârcu, profesor de
Geografie, acum profesor Universitar la Iaşi, care ştia valoarea şi pregătirea
colegului meu, precum şi calităţile deosebite, din anii de şcoală, a dorit ca acest
absolvent, supradotat, să facă o facultate care să-i asigure un viitor mai bun.
Considerând că viitorul chimiei este asigurat, profesorul nostru l-a înscris la
Facultatea de Chimie din aceeaşi Universitate.
Zilnic, timp de două săptămâni, colegul meu venea la amfiteatrul unde
aveam eu cursuri să se plângă de faptul că nu-i place facultatea la care era înscris.
L-am încurajat să se înscrie la facultatea care îi place, având acest drept de a alege,
chiar dacă fostul nostru diriginte, care, desigur, nu-i voia decât binele, s-ar supăra.
(Menţionez că la şcoala noastră din Şendriceni am avut un profesor de istorie de
excepţie - I. Romândaşu, fapt care a dus la înscrierea la această facultate a multor
elevi care au devenit istorici de excepţie - I. Caproşu, M. Matei).
Mihalache Brudiu, venit din Galaţi, cu calităţi deosebite şi în domeniul
artistic, probabil a dorit să frecventeze o asemenea facultate. Răzgândindu-se, după
două săptămâni devenea şi el student la Facultatea de Istorie din Iaşi.
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Fiind repartizaţi la grupe diferite, ne întâlneam doar la cursuri, care se ţineau
în amfiteatrele mari ale Universităţii. Iniţial stăteam împreună şi la cămin, unde
erau unele dormitoare cu 60 de paturi, ceea ce a făcut ca unii colegi să-şi caute
gazde în oraş. Printre aceştia erau şi cei doi colegi excepţionali. Acest lucru a făcut
ca întâlnirile noastre să fie mai rare.
După terminarea cursurilor anului I de studiu a urmat practica studenţească.
Unii au ales şantierele arheologice, alţii Arhivele Statului. Cei doi au ales, în
primul an, să-şi facă practica la şantierele arheologice. Tot acolo m-am înscris şi
eu, astfel, am avut prilejul să devin un prieten al Domnului Mihalache Brudiu,
participând apoi, an de an, la diferite şantiere arheologice din Moldova. După
încheierea săpăturilor, „arheologii” se întâlneau mai des, la Muzeul de Istorie a
Moldovei, condus de profesorul nostru, Acad. Mircea Petrescu - Dîmboviţa. Aşa se
face că am putut să ne cunoaştem mai bine şi să devenim prieteni,
Studentul Mihalache Brudiu era nu numai un student de excepţie, ci şi un
bun coleg, care avea multe calităţi, un foarte bun şi apreciat povestitor, cu o
imaginaţie aparte, un foarte bun desenator, un stratigraf de excepţie şi multe alte
calităţi, atât de necesare unui arheolog. Uneori mergea cu imaginaţia până în sfere
inimaginabile, spuse cu tâlc în momentele de odihnă, în şedinţele de lucru cu
profesorii sau în grupurile formate ad-hoc unde se discutau de toate.
Într-o asemenea adunare informativă, de şantier, condusă de profesorul
nostru, Acad. Mircea Petrescu - Dîmboviţa, colegul nostru - Mişa (aşa îi ziceam
noi) a spus atâtea poveşti, cu situaţii diferite, unele legate de activitatea noastră,
încât întreg colectivul nu ştia ce să mai creadă. Erau situaţii aevea de pe şantier sau
creaţii ale bogatei imaginaţii ale colegului nostru? Totul s-a terminat cu o concluzie
a Profesorului „Mă, Brudiule, tu eşti un poet, nu un arheolog”. La care colegul
nostru a recunoscut faptul că uneori improvizează ca să creeze o atmosferă mai
plăcută, mai relaxantă. Pentru noi a rămas un om de geniu! Şi mai târziu, în multe
situaţii mai dificile, intervenea cu poveşti create de el pentru a înscăuna o
atmosferă de lucru mai destinsă, benefică pentru tot colectivul. Asemenea momente
erau necesare, mai ales, atunci când necazurile şi lipsurile ne copleşeau. Poveştile
lui Mişa erau, de cele mai multe ori, improvizate pentru a avea un optimism şi o
destindere pentru toţi. Toate aceste lucruri l-au făcut iubit şi apreciat de studenţi şi
profesori. Era omul de poveste foarte apreciat şi dorit în toate colectivele de
arheologi.
Era un excepţional observator al situaţiilor din şantierele arheologice, bun
stratigraf şi mai ales, un strălucit desenator. Este poate, printre puţinii arheologi,
care în toată cariera lor, şi-a exercitat, cu maximă competenţă şi acurateţe toată
ilustraţia de şantier sau în articolele şi cărţile pe care le-a publicat. Toate aceste
calităţi le-am cunoscut încă din perioada studenţească şi s-au confirmat în toată
perioada cercetărilor lui.
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După studenţie, Mihalache Brudiu a fost încadrat, ca absolvent de excepţie,
la Institutul de Istorie din Iaşi, respectiv la Muzeul de Istorie a Moldovei. În ultima
perioadă de studenţie a intrat, împreună cu alţi colegi, în colectivul de cercetări
paleolitice, condus de C.S. Nicolaescu Plopşor, membru corespondent al
Academiei Române, care a şi devenit perioada de suflet în cercetarea arheologică.
Datorită intenselor cercetări paleolitice, Domnul Mihalache Brudiu obţine o bursă
doctorală de trei ani efectuată la Institutul de Arheologie al Academiei Române din
Bucureşti şi terminată cu o teză de doctorat - Paleoliticul superior şi
Epipaleoliticul din Moldova, susţinută în anul 1974 şi publicată în acelaşi an.
Abia au trecut câteva luni de la încadrarea sa la Muzeul de Istorie a
Moldovei, şi în martie 1958, începe o perioadă crâncenă în viaţa distinsului nostru
coleg. Situaţia a devenit identică şi pentru celălalt absolvent de excepţie al
Facultăţii de Istorie - Alexandru Zub.
Pentru a da un exemplu tuturor studenţilor din România au fost judecaţi şi
condamnaţi la ani grei de închisoare, pentru „vina” de a fi organizat o manifestare
de amploare, la Iaşi, în vederea sărbătoririi celor 500 de ani de la urcarea pe tronul
Moldovei a lui Ştefan cel Mare. Manifestarea se termina cu o excursie la Putna.
Astfel, cei doi colegi de excepţie - Alexandru Zub şi Mihalache Brudiu au
fost condamnaţi la câte 10 şi respectiv 8 ani de închisoare pentru organizarea unei
manifestări legate de istoria noastră. Acest lucru se făcea după ce, organizarea în
sine, era aprobată de toate forurile statului nostru.
Consecinţa acestui act a însemnat aproape 6 ani de detenţie în cele mai
groaznice închisori din ţară, la muncă forţată, anihilând toate proiectele şi munca
celor doi colegi ai noştri. Perioadă cumplită care nu mai putea fi recuperată
niciodată.
Această perioadă nu se sfârşea, însă, în momentul eliberării din închisoare,
ea continua prin faptul că cei doi colegi nu erau primiţi nici la locurile lor de muncă
de unde au fost luaţi şi nici în alte unităţi cu specific arheologic sau istoric. Luni de
zile au căutat să se integreze în munca pe care au desfăşurat-o înainte de
încarcerare. Abia după câteva luni de zile, un alt absolvent de excepţie, de la
Universitatea din Bucureşti îşi lua răspunderea de a le oferi o şansă celor doi.
Acesta nu era altul decât ilustrul Iulian Antonescu – revelaţie a tuturor facultăţilor
de istorie din ţară. Aşa se face că, atât Alexandru Zub, cât şi Mihalache Brudiu au
intrat ca salariaţi pe şantierele arheologice din zona Bacău, respectiv la şantierul
arheologic de la Brad şi la câteva şantiere din zona Bacăului unde se desfăşurau
cercetări arheologice conduse de Viorel Căpitanu şi Vasile Ursachi.
După câteva luni, prin breşa care s-a făcut, Alexandru Zub a intrat la
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, iar Mihalache Brudiu la Muzeul de Istorie
din Roman, unde eram eu director. Aici, la acest muzeu a lucrat ca muzeograf, timp
de doi ani de zile, de la 1 august 1963 până la 1 august 1965, după care a fost
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transferat la Muzeul Regional Galaţi, apropiindu-se de locurile natale, acolo unde,
cu doi ani mai înainte, nu a fost primit, pentru motivul că era considerat un duşman
al poporului!!!
În continuare, deşi este vorba de o scurtă perioadă din activitatea colegului
meu Mihalache Brudiu, voi prezenta câteva aspecte din ceea ce a realizat pe
tărâmul muzeografic, al cercetării arheologice, al activităţilor culturale la instutuţia
unde eu eram conducătorul ei.
Eliberat de traumele regimului din penitenciar, odată prezent în lumea liberă,
gândurile făuritorului de proiecte a pornit într-un ritm atât de accelerat încât a
trebuit să-şi dea seama de frâiele puse de posibilităţile materiale în realizarea lor.
Fondurile limitate, mai ales pentru instituţiile de cultură, au oprit, într-o bună
măsură, zborul colegului meu, în intenţia de a realiza multe din ceea ce însemna o
dezvoltare rapidă a unui muzeu, mai ales că era vorba de o instituţie de nivel localraional. Dozarea acestor eforturi aveau să-l facă pe inspiratul şi harnicul meu coleg,
să-şi ordoneze activitatea, găsind spaţii de efort pentru mai multe planuri.
Bun sau chiar foarte bun la toate, Domnul Mihalache Brudiu a pornit în
realizarea unor teme diversificate după propriile lui disponibilităţi. Este vorba
despre munca pentru îmbogăţirea patrimoniului instituţiei, restaurarea pieselor care
intrau în depozite ca rezultat al cercetărilor de teren, efectuarea unei munci intense
pentru valorificarea unor piese provenite din cercetările perieghetice, (mai ales că
muzeul nostru încă nu avea în schemă un asemenea post de restaurator), realizarea
ghidajului în expoziţia de bază etc.
Îmbogăţirea patrimoniului este strâns legată de activitatea pe şantiertele
arheologice, care au adus cele mai multe obiecte de primă importanţă pentru istoria
noastră locală şi naţională, dar şi pentru expoziţia de bază. Acest lucru nu se putea
realiza decât participând la săpăturile arheologice aprobate de Academia Română.
În cei doi ani cât Domnul Mihalache Brudiu a făcut parte din colectivul de
cercetători ai Muzeului din Roman se aflau deschise două mari şantiere - cel de la
Văleni şi cel de la Brad, amândouă vizând, în special, epoca geto-dacică şi cea a
dacilor liberi din sec. II-III d. Chr. Domnul Mihalache Brudiu a participat la
amândouă aceste şantiere, contribuind din plin la îmbobăţirea patrimoniului
instituţiei noastre şi obţinerea de noi date importante pentru istoria naţională.
Câteva mărturii legate de participarea la aceste şantiere sunt edificatoare. În
afară de observaţiile obişnuite de pe şantier, îndrumarea şi supravegherea
muncitorilor, desenarea situaţiilor speciale în care se aflau anumite artefacte sau
observaţiile privind stratigrafia aşezărilor, le găsim în carnetele de şantier.
Încercând să răsfoiesc însemnările din aceste carnete am dat peste observaţiile şi
desenele Domnului Brudiu Mihalache (Pl. I - 1,2). Printre ele am găsit şi unele
păreri referitoare, nu numai la secţiunile în lucru ci şi unele observaţii legate de
formele de teren din zona săpăturilor. Printre ele am remarcat prezentarea unor
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situaţii stratigrafice în zonele unde nu se efectuau cercetări, lăsând în carnet unele
desene deosebit de semnificative, printre care şi presupunerea existenţei, în
perioada clasică a civilizaţiei dacice, la Brad, a unui adevărat „amfiteatru” natural
pe care l-au folosit dacii (Pl. II - 1).
Discuţiile de pe şantier, legate de acest aspect, m-au convins şi pe mine să
cred că ar fi posibil acest lucru. La acestea se adaugă faptul că în carnetul respectiv
şi în altele s-au făcut multe desene după fragmente ceramice tipice sau după unele
obiecte pentru a fi mai uşor găsite atunci când va fi nevoie (Pl. II - 2).
Domnul Mihalache Brudiu era cunoscut încă din facultate ca un bun
cunoscător al stratigrafiei pământului moldovenesc. Perieghezele şi desele discuţii
avute cu Prof. N. Zaharia, care a fost un elev şi un colaborator al marelui N.N.
Moroşan, a avut darul de a face din fostul student unul din cei mai buni cunoscători
ai geomorfologiei Moldovei, specialitate atât de imporantă pentru un arheolog şi
mai ales pentru un paleolitician.
Toate activităţile la care a participat colegul nostru M. Brudiu vizau, în
special, îmbogăţirea colecţiilor muzeului. Aşa se explică şi faptul că a luat parte şi
la depistarea documentelor de arhivă. În acest scop am fost împreună, mai multe
săptămâni, la Biblioteca Academiei şi la Arhivele Statului din Bucureşti unde am
căutat documente privitoare la istoria Romanului şi a zonei legate de oraş. Multe au
fost fotocopiate şi folosite mai târziu, la organizarea expoziţiei de bază a Muzeului
din Roman.
Bogatele cunoştinţe şi darul de mare povestitor au făcut din Domnul
Mihalache Brudiu un căutat şi apreciat organizator de vizite la muzeu, mii de elevi
sorbeau cuvintele înflăcărate atunci când pe lângă explicaţiile referitoare la
artefactele expuse în vitrine, acestea erau însoţite de adevărate lecţii de istorie, de
povestiri hrănite de improvizaţiile sau apelurile la marii noştri scriitori, care au
îmbogăţit sufletele acestor viitori cetăţeni ai ţării noastre. Toate acestea le făcea cu
dragoste pentru copii şi chiar pentru cadrele didactice care-i însoţeau. Ei înşişi
exprimau mulţumirea şi plăcerea de a fi învăţat ceva bun şi frumos din aceste
vizite.
Legat de aceste activităţi cu caracter istoric, este momentul sa amintesc un
alt dar pe care l-a obţinut de la natură şi anume o latură artistică a personalităţii
Domnului Brudiu. Această activitate era cunoscută, dealtfel, încă din facultate sau
chiar din copilărie. La facultate a realizat, printre altele, un portret a lui Ştefan cel
Mare în mărime naturală, care a şi fost un motiv al condamnării sale, deşi organele
securităţii nu reuşiseră să cunoască adevărata semnificaţie a acestei lucrări. La
Roman, distinsul meu coleg, a început, în timpul liber, găsindu-şi câte un loc mai
ferit de vizitatori (în spatele clădirii sau chiar în podul ei - unde îşi ţinea sculpturile
în lut), să-şi pună în valoare talentul său de sculptor.
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Aici a realizat numeroase lucrări de sculptură, în lemn, executate cu ajutorul
unor unelte specifice, din imaginaţia sa şi făurite la câteva ateliere din oraş:
Întreprinderea de Ţevi, I.M.R., sau chiar în atelierele şcolare. Astfel a reuşit să
realizeze, în lemn, câteva figuri de scriitori români sau lucrări din imaginaţia sa
care vizau fie anumite personaje, fie transpunerea unor scene din poveştile noastre.
În podul Muzeului erau numeroase busturi de scriitori sau lucrări legate de
inspiraţia artistului. Unele au fost transpuse în lemn şi dăruite unor prieteni, altele
au rămas în lut (Pl. III - 2, 3).
Odată cu prezentarea acestui talent ne îngăduim să exprimăm şi acea latură,
atât de necesară unui muzeu - arta restaurării.
Pe parcursul istoriei instituţiei noastre rolul acesta, atât de necesar, era
îndeplinit, până în anii 1970, de către muzeografi. Să ne închipuim ce a însemnat
pentru noi prezenţa unui artist în ceramică sau în lemn. Deşi în condiţii grele, fără
materiale specifice, instituţia noastră s-a îmbogăţit cu numeroase exponate,
restaurate de muzeografi. Unul dintre ei, mai bun decât toţi, a fost Mihalache
Brudiu (Pl. III - 1).
Să adăugăm la aceasta, calitatea de bun gospodar, iubitor de copii şi de
semeni. La Roman, în cei doi ani, a locuit într-o cameră de la muzeu. Fetiţa mea,
Vica, avea atunci cinci ani. Îi plăcea mult să fie alături de „nenea Mişa”, (cum îi
spunea ea), care îi umplea zilele copilăriei, cu fel de fel de poveşti, unele inventate
de el, ad hoc, altele din tezaurul nostru românesc, spuse cu tâlc. Deseori stătea
alături de el chiar şi atunci când îşi pregătea masa de prânz. Fetiţa mea, de obicei o
moftoroasă la mâncare, asista la prepararea sau chiar la masa colegului nostru,
care, ştiind-o pretenţioasă o îndemna mereu să guste sau chiar să mănânce cu el.
Exagera atât de bine în felul în care mânca încât uneori Vica nu rezista, mânca cu
poftă odată cu el. Într-o zi „nenea Mişa” a făcut o salată sau o mâncare în care au
intrat mai multe alimente. A început să mănânce cu atâta poftă, special ca s-o
întărâte, încât aceasta nu a rezistat şi au mâncat împreună. Când a ajuns acasă a
povestit că a mâncat cu nenea Mişa o mâncare atât de bună, extraordinară, care se
cheamă „Halimos”. Era o creaţie a lui Mişa. După aceea cerea mereu, soţiei mele,
să-i facă această mâncare, care nu înţelegea nici denumirea şi nici din ce era făcută.
Întrebându-l pe Mişa despre ce este vorba, am rămas înmărmuriţi. Denumirea era o
creaţie a colegului nostru care se distra copios că a făcut-o pe fiica mea să se
intereseze şi să vrea o asemenea mâncare. În realitate era o salată, oarecum
obişnuită, la care a adăugat icre şi ouă fierte, pe care el a botezat-o cu un nume
total irelevant şi neobişnuit (Pl. III - 2).
Mai târziu, după mulţi ani, mergând la diferite reuniuni ştiinţifice în ţară,
împreună cu prietenul nostru Viorel Căpitanu de la Bacău, abia aşteptam să
mâncăm o salată din scrumbii de Dunăre, făcută de Mişa, care o aducea special
pentru noi. Era cu totul deosebită şi cu un gust aparte. În orice caz, niciodată nu am
mai mâncat o asemenea salată, la nici unul din restaurantele cu specific pescăresc
din Constanţa, Călăraşi, Brăila sau Tulcea. Poate aceasta era salata „Halimos”.
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Anii 1964-1965 au fost pentru Muzeul din Roman o adevărată bucurie de a fi
poposit, chiar pentru o aşa de scurtă perioadă, un om cu atâtea calităţi şi mai ales cu
atâta hărnicie şi devotament, pentru care am fost şi vom fi recunoscători. Nu uităm
că legăturile cu Muzeul din Roman au continuat şi mai târziu, când întocmindu-şi
teza de doctorat a efectuat un sondaj într-o aşezare paleolitică descoperită de
Domnia Sa, la Valea Ursului, aşezare care a rămas până în prezent singura din zona
Romanului.
După 40 de ani am avut din nou prilejul să fim împreună la un şantier
arheologic, cel de la Răcătău, unde am lucrat multă vreme cu arheologul Viorel
Căpitanu. Aici, Prof. Universitar Dr. Mihalache Brudiu a venit cu un numeros grup
de studenţi de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Galaţi, pentru efectuarea
practicii arheologice.
Timp de mai multe săptămâni ne-am reunit să cercetăm unul din tumulii
cetăţii dacice de la Răcătău, unde s-au descoperit mai multe artefacte din
mormântul princiar, din perioada clasică a culturii dacice (Pl. IV - 1,2).
Fosta regiune Galaţi şi actualul judeţ sunt datoare Prof. Universitar Dr.
Mihalache Brudiu pentru extraordinarul efort depus în vederea cunoaşterii istoriei
vechi a acestei zone, pentru fantastica luptă dusă întru salvarea unor obiective de
cea mai mare importanţă, din istoria Galaţiului şi a zonei adiacente, luptând cu
toată forţa pentru ocrotirea obiectivelor arheologice de importanţă naţională,
salvând sau căutând să salveze monumentele legate de primele manifestări ale
creştinismului sau ale etnogenezei noastre.
Considerat ca unul dintre cei mai harnici arheologi ai României, fiind unicul
care a cartat un număr de peste 430 de tumuli, dintre care o bună parte au fost
descoperiţi şi cercetaţi de el, cu fonduri extraordinar de mici, dar şi cu ajutorul unor
oameni deosebiţi care l-au înţeles şi sprijinit, reuşind ca nimeni altul să-şi facă
prieteni printre inginerii agronomi, tractorişti şi buldozerişti cu ajutorul cărora a
salvat istoria de sub tumuli.
Să avem în vedere că puţini dintre arheologii României au reuşit acest lucru,
să calculeze la ce nivel să intre lama buldozerului pentru a salva tot ce se putea din
istoria ascunsă sub aceste movile. Iată de ce noi toţi trebuie să-i mulţumim
Profesorului Universitar Dr. Mihalache Brudiu, pentru că a fost o pildă pentru noi
şi pentru cei ce vor veni după noi.
Familia V. Ursachi îi doreşte o viaţă lungă, sănătate, voie bună, alături de
distinsa Doamnă Keţi, o adevărată ardeleancă, profesoară de istorie, care a ştiut să
stea alături de un „vulcan în erupţie”, potolindu-l când a fost cazul, cu care a reuşit
să întemeieze o familie frumoasă, cu un fiu minunat, Adrian.
La mulţi ani! Vivat Mişa!
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Planşa I – 1. Carnetul de şantier al lui Mihalache Brudiu.

Planşa I – 2. Aspecte de şantier din carnetul lui M. Brudiu.

DANUBIUS XXXIII

Planşa II – 1. Desene de pe şantier, din carnetul lui M. Brudiu.

Planşa II – 2. Desene de pe şantier, din carnetul lui M. Brudiu.
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Planşa III – 1. La muzeu.

DANUBIUS XXXIII

Planşa III – 2. Sculpturi în lemn: Vica şi „ Luceafărul”.
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DANUBIUS XXXIII

Planşa III – 3. Sculpturi în lemn: „Prima bucurie”.

DANUBIUS XXXIII

Planşa IV – 1. V. Căpitanu şi M. Brudiu la Muzeul din Roman.
2. La şantierul de la Răcătău.
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