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CORABIA:

CORABIA este oraşul-port la Dunăre ce păstrează romantismul vechilor porturi dunărene, plin de parcuri şi 
de parfumul a sute de tei.  Pe aceste locuri a existat vechea davă a sucilor peste care împăratul Aurelian a ridicat 
o cetate, refăcută succesiv de împăraţii Constantin cel Mare şi Justinian.

Vechi târg şi port fluvial, oraşul conferă o serie de obiective de vizitat.
Originea numelui cătunului Corabia este susţinută de o veche legendă conform căreia, întemeierea acestei 

aşezări este legată de existenţa drumului de transhumanţă a oierilor ce veneau de la munte în timpul iernii, 
pentru adăpostirea turmelor în lunca Dunării. Într-o toamnă, aceştia au găsit resturile unei corăbii care s-a lovit 
de un pilon al podului lui Constantin cel Mare, naufragiind apoi pe grindurile locuite vremelnic de ciobani. 
Aceştia le-au adunat folosindu-le la construirea unor adăposturi, care cu timpul s-au înmulţit, înfiripându-se 
astfel o aşezare numită Corabia. Cert este că, la data de 6 septembrie 1598, data emiterii documentului prin 
care Mihai Viteazul îşi întărea proprietatea asupra a 23 de sate cumpărate în perioada când era mare ban al 
Craiovei, se face referire la locul numit Vadul Corabiei („Şi iar a cumpărat domnia mea Seliştoara toată, 
însă hotarul să se ştie, din sus de Măgura lui Borduh la apa Dunării, care se numeşte Vadul Corabiei…”). 
Documentul lui Mihai Viteazul a oferit suportul ştiinţific necesar pentru a stabili anul 1598 ca dată de atestare 
documentară a oraşului Corabia.

Înfiinţarea oraşului Corabia a avut un scop strict economic și s-a datorat unei petiţii înaintată domnitorului 
A.I.Cuza, în anul 1859, de către 37 de comercianţi din orașul Caracal, care susţineau înfiinţarea unui oraş-port 
la Dunăre pentru a înlesni comercializarea cerealelor.

După îndelungi demersuri, visul comercianţilor romănăţeni se împlineşte în anul 1871, când Principele 
Carol promulgă Legea fondării oraşului Corabia.

Portul turistic și de agrement Corabia a fost 
amenajat printr-un proiect care a beneficiat de finanțare 
nerambursabilă din fonduri europene în valoare de peste 
7 milioane lei. Portul se întinde pe o suprafațăde 8.700 
de metri pătrați, iar investiția s-a concretizat în execuția 
unor lucrări hidrotehnice pentru a permite accesul 
navelor de croazieră și de pasageri, construirea unor dane 
de acostare, platforme, racordare la rețeaua de utilități. 
Portul turistic reprezintă una din atracțiile orașului.

 
Cetatea romano-bizantină Sucidava, oraş Corabia, 

cartier Celei (din sec. II – III, epoca romano-bizantină) este monument istoric de importanţă naţională, de 
categoria A, înscris în lista monumentelor istorice din România. Aşezarea antică Sucidava s-a născut pe malul 
stâng al Dunării, în epoca neolitică. Primele săpături arheologice ştiinţifice au fost realizate în deceniul al 
şaptelea din secolul al XIX-lea de catre francezii G. Boissiere şi Ch. Baudry si tot din secolul al XIX-lea datează 
însemnările datorate lui August Treboniu Laurian şi inginerului Alexandru Popovici. La debutul secolului XX, 
cercetările sunt continuate de către Grigore G.Tocilescu şi Vasile Pârvan. 

 „Fântâna secretă” de la Sucidava, astăzi restaurată şi integrată în circuitul de vizitare, este cel mai atractiv 
punct turistic. Ea se găseşte în partea de sud a cetăţii şi captează, la o adâncime de 18 m, unul din puternicele 
izvoare de la poalele platoului, aflat la circa 14 m sud de zidul de incintă. A fost construită în timpul Împăratului 
Iustinian, în secolul al VI-lea şi a avut rolul de a asigura aprovizionarea cu apă a garnizoanei în timp de asediu.
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Bazilica paleobizantină are orientarea tipică bisericilor creştine: altarul spre răsărit şi intrarea prin partea 
de vest. În interiorul basilicii, sub nivelul pardoselii, s-au descoperit 6 morminte de inhumaţie, dintre care şi al 
unui adult, al cărui schelet măsoară 1,97 m, amenajat pentru a putea fi vizitat de turişti. Datează din secolul al 
VI-lea e.n. şi este cel mai vechi monument arhitectural de acest fel descoperit până în prezent la nordul Dunării.

Biserica parohială „Sfânta treime” ( 1895-1907),  
Corabia, str. Cuza-Vodă, nr. 58, este o impunătoare 
construcţie arhitectonică, prin mărimea sa fiind a doua 
între bisericile din Oltenia, după Madona-Dudu din 
Craiova. Pictura, în stil renascentist, a fost executată 
de pictorii C. Pascali şi N. Grimani din Bucureşti, iar 
tâmplăria din stejar, de un meşter ceh, Iosif Obdersalek. 
Primul preot hirotonisit aici a fost E. Marculescu.

VADASTRA:

Dumitru Liceanu
Are peste 70 de ani și, de când se știe, face cojoace. 
A învățat meseria care avea să ii devină brățară de 
aur de la tatăl său, care i-a pus în mână acul și ața 
încă de când era un puști. După o viață de muncă, 
în care degetele s-au deformat tot împingând acul în 
piele, au venit și recompensele. Dumitru Liceanu, 
din comuna olteană Vadastra, a fost distins cu titlul 
de Tezaur Uman Viu. După ce pieptarele ieșite 
din mâna lui au ajuns chiar și în America, ultimul 
cojocar din Vadastra mai are o dorință: să predea 
stafeta și să se găseasca cineva care să ducă obiceiul 
mai departe. Sunt peste șase decenii de când poate 
ultimul cojocar din Vadastra a luat pentru prima dată 

acul și ața în mână și a cusut în piele. La început, 
mai mult în joacă. Era fiul celui mai vestit cojocar 
din Vadastra, care instruia copiii din sat și îi învăța 
meserie. „Era de lucru fantastic pe vremea aia 
pentru că se învăța meserie, nu erau fabrici, uzine, 
nu aveau unde să se angajeze tinerii și așa deveneau 
meseriași, cojocari, cizmari”. Dintre expozițiile 
personale amintim aici doar câteva: sediul UNESCO 
- Paris (iunie 2006); Strasbourg, Marché de Noël 
(decembrie 2006); Bruxelles, Comitetul Regiunilor 
(aprilie 2007); Nuremberg - Germania, iunie 2007; 
Torino - Milano, 2008; Pleven - Bulgaria 2008.
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Ionel Cococi
Este născut la 1 iunie 1969 în localitatea Vadastra 
din județul Olt. El își desfășoară munca după crezul 
„Dacă știi să respecți lutul, te respectă și el pe tine!“. 
Astfel, deși a îmbrățișat meșteșugul olăritului abia 
în anul 2000, după întâlnirea cu prof. univ. Dragoș 
Gheorghiu, în cadrul unui proiect internațional de 
reînviere a ceramicii neolitice de Vadastra - el crede 
cu ardoare că această e menirea sa. „Toți avem un 
destin foarte bine creionat, numai că nu trebuie să 
stăm și să așteptăm pasivi, ci trebuie să contribuim 
și noi la împlinirea lui. Poate ăsta a fost destinul 

meu!“, declară meșterul. Atelierul lui Ionel Cococi 
se află chiar în gospodaria sa din localitatea Vadastra, 
în apropiere de orașul Corabia, județul Olt. Artistul 
este invitat la toate marile târguri organizate atât în 
țară cât și în străinătate. Dintre expozițiile personale 
amintim aici doar câteva: sediul UNESCO - 
Paris (iunie 2006); Strasbourg, Marché de Noël 
(decembrie 2006); Bruxelles, Comitetul Regiunilor 
(aprilie 2007); Nuremberg - Germania, iunie 2007; 
Torino - Milano, 2008; Pleven - Bulgaria 2008.
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DRĂGĂNEȘTI-OLT: 
MUZEUL  CÂMPIEI  BOIANULUI  TRAIAN ZORZOLIU

Satul neolitic gumelnițean din cadrul Muzeului Câmpiei Boianului Traian Zorzoliu reprezintă principala 
atracție oferită  turiștilor. 

Lucrarea prezintă aşezarea neolitică  Gumelniţa (mil. III î.Ch.) de la Drăgăneşti-Olt, reconstituită pe baza 
rapoartelor de săpături arheologice în incinta muzeului. Sunt descifrate astfel pentru marele public vizitator, 
modul de viaţă şi cultura materială a populaţiei gumelniţene de la Drăgăneşti-Olt.

Sunt reconstituite în mărime naturală locuințele şamanului, olarului,  vânătorului,  agricultorului și una  
lacustră pentru provizii, toate cu un impact deosebit  pentru vizitator.

Este un arheoparc unic în ţară, care vine să demonstreze că nu a existat o 
singură etapă a istoriei şi că epoca gumelniţeană reprezintă o continuitate a 
existenţei omului pe pământ.

Gumelniţa, o cultură aflată la răspântia dintre două mari civilizaţii, a 
pietrei şi a metalelor, a creat o artă care se regăseşte şi astăzi în decoraţiunile 
ceramicii,  ţesăturilor,  cusăturilor, în motivele  decorative în lemn şi, în 
general, în dezvoltarea unui ambient cât mai util dar şi frumos al vieţii.

Muzeul adăpostește în incinta lui  o Casă Țărănească, construită din lemn 
cu pridvor deschis și două încăperi. Interiorul locuinței se caracterizează 
prin funcționalitatea încăperilor, prin dispunerea și folosirea economicoasă 
a mobilierului, printr-o decorațiune plăcută, realizată cu ajutorul țesăturilor. 

CEZIENI:

Alexandrina-Olguța Filip
„Veterana“ în crearea iilor autentice românești este Alexandrina 

Filip, care este și instructor la Școala de Arte și Meserii și învață anual 
zeci de tinere cum să creeze cămășile tradiționale românești, atât de 
îndrăgite în ultima perioadă. Are 56 de ani și coase ii de când se știe. 

„Lucrez de când am început să știu. De când eram foarte mică, 
mama și bunica mi-au pus acul și furca în mână și războiul de 
țesut lângă mine. Toate vin de acolo, din familie”. Din anul 2001, 
Alexandrina Filip este instructor la Școala Populară de Arte și Meserii 
și an de an pregătește câte 24 de tinere în arta cusutului de astfel de 
cămași tradiționale. O bucură faptul că există persoane dornice să 
ducă mai departe tradiția aceasta.
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CARACAL:

MUZEUL  ROMANAŢIULUI

Deschis în 1949 cu trei colecţii de obiecte, 
muzeul s-a mutat în 1990 într-o clădire a lui Iancu 
Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu Jianu. Din 
donații, achiziții și cercetări arheologice s-au adunat 
peste 20.000 de exponate:

Secţia de arheologie-istorie are piese de mare 
valoare, unele cu o vechime de peste 6.000 de ani, 
expuse în opt săli cu o suprafaţă de peste 400 metri 
pătraţi. 

Secţia memorială Iancu Jianu este amenajată 
în casa părinţilor haiducului, construită în a 
doua jumătate a secolului XVIII. Cuprinde casa 
Iancu Jianu, dependinţele şi bordeiul.

Secţia de artă plastică etalează lucrări ale 
pictorilor Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, 
piesele unor sculptori cunoscuţi, icoane, pictură pe 
lemn din secolele X, XVII, XIX şi goblenuri.

Secţia de etnografie, în curs de reamenajare, 
posedă o bogată colecţie de port din judeţul 
Romanaţi, unelte şi obiecte de industrie casnică din 
evul mediu, epoca modernă şi contemporană.

TEATRUL NAȚIONAL DIN CARACAL

Este o clădire simbol din zona istorică a orașului, 
lângă Curtea Domnească a lui Mihai Viteazul, 
construită între 1896 și 1901 după planurile 
arhitectului austriac Franz Billek. Stilul eclectic cu 
accente neobaroce şi neorenascentiste încadrează 
edificiul în același curent arhitectonic european ca 
și Ateneul Român sau Teatrele Naționale din Iași, 
București, Cluj și Timișoara, impresionând prin 
masivitatea şi bogăţia sa decorativă, atât exterioră 
cât și interioară, pe frontispiciul imobilului fiind 
inscripționată denumirea acestuia – Teatrului 
Național, și a celor două laterale care au fiecare câte 
un epigraf - Comedia și Tragedia.

Anual, găzduiește Festivalul Național de Teatru, 
Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru 
tineret FesTin, Festivalul de Comedie al Teatrelor 
Neprofesioniste, stagiunea permanentă a Teatrului 
Municipal, dar și diverse conferințe și expoziții.

PARCUL CONSTANTIN POROINEANU

În 1908, marele filantrop Constantin Poroineanu 
a lăsat parcul prin testament Primăriei Comunei 
Urbane Caracal, în urma unei cumplite tragedii: 
fiul său, trimis la studii la Paris, s-a căsătorit cu 
fiica unei franțuzoaice cu care bătrânul Poroineanu 
avusese o aventură în timpul propriei studenții 
pariziene. Aflând adevărul, tinerii s-au sinucis. La 
fel și tatăl lor, care și-a pus capăt zilelor a doua zi 
după întocmirea testamentului prin care își lăsa 
toată averea municipalității.

Proiectat de arhitecţii peisagişti francezi Pinard 
şi Rédont, parcul are drept model Cişmigiul 
bucureştean. Pe 25,5 ha sunt amenajate spații cu 
plante decorative, ale cărui vedete sunt arborele 
pagodelor (Ginkgo biloba), de aceeaşi vârstă cu 
parcul, chiparosul de baltă, stejarul brumăriu 
piramidă, arborele vieţii (Thuja orientalis) sau pinul 
negru. Arhitectura este completată de monumente 
de artă, terenuri de sport, dar și de lacul de agrement 
cu o insulă pe râul Gologan.

BISERICA DOMNEASCĂ

Biserica Domnească poartă hramul Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului și este singurul obiectiv 
rămas intact din vechea Curte Domnească a lui Mihai 
Viteazul. A fost ridicată pe dealul Protosenilor, din 
blocuri de piatră şi cărămizi aduse de pe ruinele 
cetăţii romane Romula. Biserica a fost construită din 
zid, cu dimensiuni mai reduse decât cele de astăzi, 
dar a suferit în timp mai multe transformări. Forma 
sa este destul de neobişnuită pentru spaţiul Ţării 
Româneşti, dar foarte apropiată de alte monumente 
de tipul bisericilor de la Drobeta Turnu Severin şi 
prezintă o asemănare evidentă cu bisericile de la sud 
de Dunăre.

BISERICA TOŢI SFINŢII
Pisania cu caractere chirilice arată că s-a zidit în 
1818, dar sunt argumente care conduc la ideea că 
biserica a fost ridicată în secolele XVI-XVII. Are 
formă de cruce, iar zidurile foarte groase au ferestre 
mici cu zăbrele de fier, arătând ca o construcţie 
fortificată care a fost folosită de localnici ca adăpost 
la vremuri de restrişte. Deși are dimensiuni destul 
de modeste, biserica are multe elemente care o fac 
monument de cult unicat: brâuri, ocniţe şi pictura 
murală. Naosul şi pronaosul au aceeaşi formă de 
calotă sprijinită pe arcuri ca şi tinda, iar pictura 
interioară se detaşează prin prezentarea sub formă 
zoomorfă a Sfântului Hristofor, pe peretele de nord.

SINAGOGA DIN CARACAL
Sinagoga din Caracal a fost construită în 1902, în 
apropierea fostului cartier evreiesc, pentru a servi 
ca spaţiu de cult pentru evreii sefarzi (proveniţi 
din mişcarea de imigrare din Spania, zonele 
mediteraneene, ajunşi în Ţara Românească prin 
1496). Construcţia, retrasă de la aliniamentul 
străzii, a fost realizată în stilul arhitectural neoclasic 
local. Cu un exterior modest, interiorul este bogat 
ornamentat, cu pereţii pictaţi şi mobilier de calitate. 

Comunitatea evreiască a găsit în Caracal are 
o atestare documentară de peste două secole și a 
contribuit la dezvoltarea urbană a localității, dar în 
prezent nu mai are niciun reprezentant în municipiul 
Caracal. În patromoniul cultural se mai păstrează și 
Cimitirul evreiesc.
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DOBROSLOVENI:

Romula, capitală a Daciei Inferioare  şi mai târziu, a 
Daciei Malvensis, este singurul mare oraș din Dacia 
cu nume  latin, ce amintește de marea metropolă a 
antichității. 

Până la  venirea romanilor  a existat aici o 
puternică așezare  rurală dacică, care după unii 
cercetători  ar fi purtat numele de Malva.

Prezența  romană  pe teritoriul  viitorului oraş 
datează de la începutul secolului al II-lea, din 
perioada războaielor de cucerire a Daciei.

În această vreme au fost trimise pe acest teritoriu 
mai multe legiuni romane cum ar fi:

Legio XI Claudia şi  Cohors I Flavia 
Comangenorum, pentru executarea  unor lucrări  cu 
caracter  militar, adică apărarea teritoriului.

Prezenţa acestor unităţi militare  este atestată 
de castrul de pământ cu val de apărare, ce datează 
din anii 105-106 en, construit de romani  pentru 
apărarea  teritoriului cucerit.

Primii colonişti aduşi aici au conveţiut cu 
băştinaşii geto-daci dar cu timpul  populaţia locală  
a fost îndepărtată spre periferia aşezării, odată cu 
dezvoltarea urbanistică a oraşului, care cel mai 
probabil, cu prilejul ridicării sale la rangul de 
municipiu primea numele de Romula (mica Romă).

Până la atribuirea oficială  a acestui nume se 
crede că a purtat numele de Malva, vechea denumire 
a aşezării dacice, care a existat pe locul  unde s-a 
înălţat mai târziu Romula.

Numele dacic ce avea o puternică rezonanță 
printre locuitori a fost preluat de așezarea romană nou 
întemeiată, el păstrându-se  în memoria locuitorilor 
și după ce orașul a primit oficial denumirea de  
ROMULA. De aceea el este  folosit mai târziu şi  în 
titulatura provinciei Dacia Malvensis.

Odată cu ridicarea  sa la condiţia unei capitale 
de provincie, Romula  a cunoscut o reală dezvoltare  
a vieţii urbane. Oraşul  a fost înconjurat cu o 
centură  fortificată  şi au fost înălțate  primele  mari 
construcţii. Tot acum oraşul a devenit o importantă 
stațiune fiscală, un important  centru vamal şi 
reşedinţa  guvernatorilor Daciei Inferior.

Comuna Dobrosloveni  este  înconjurată de cea 
mai mare pădure de câmpie. În această pădure se 
află construite două cabane turistice.  Prima cabană  
numită ,,Cabana Bulvanul“, aparține Direcției 
Silvice Olt și are o capacitate de 30 locuri de cazare, 
iar în trecut a fost cabana de vânătoare a fostului 
regim comunist.

Cabana lui Nicolae Ceaușescu  a rămas la fel ca 
acum 27 de azi, chiar și mobilerul rămânând intact.
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MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI

Data întemeierii mânăstirii Brâncoveni nu ne 
este cunoscută. Satul apare în documente ca 
moșie a boierilor Craioveşti, încă din 1494, iar 
curtea domnească de la Brâncoveni este pomenită  
într-un hrisov al domnitorului Neagoe Basarab, 
în 3 mai 1518, ce întăreşte posesiunea jupânesei 
Neacşa, străbunica paternă a lui Matei Basarab, dar 
mânăstirea este pomenită pentru prima dată abia 
în 1582, 31 august (7091), cu hramul “Adormirea 
Maicii Domnului”. Mihnea Voievod-Turcitul 
întăreşte mânăstirii moşiile dăruite de jupâneasa 
Calea, fiica Neacşei dar nu precizează ctitorul. 
Însă, într-un document din 30 aprilie 1641, Matei 
Basarab pomeneşte că mănăstirea „a fost făcută şi 
ridicată din temelia ei de bunicii şi părinţii domniei 
mele”. Acesta, împreună cu nepotul său, Preda 
Brâncoveanu, bunicul domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, au refăcut şi au mărit aşezământul “cu 
ziduri de jur-împrejur şi deasupra porţii cu un 
turn puternic” şi probabil stăreţia, între anii 1632 
şi 1640, după cum aflăm din pisania pusă de 
Constantin Brâncoveanu în 1699, când a reconstruit 
biserica mare a mănăstirii: “După ce au dăruit 
Domnul Dumnezeu pe răposatul Matei Voevod cu 
domnia țării aceștia… domnia lui împreună cu 
răposatul moșul domniei mele Preda biv vel vornic 
Brâncoveanul, au fost pus nevoință și cheltuială 
și au zugrăvit sfânta biserică, înfrumusețând-o 
pe dinăuntru cu podoabe și cu cele ce se cuvin 
iară pe dinafară cu chilii, cu clopotniță și cu 
altele, precum se văd”. Ultima etapă constructivă 
este datorată lui Constantin Brâncoveanu care a 
revitalizat mănăstirea (iniţial mănăstire de călugări) 
şi a reconstruit biserica la 1699 (zugrăvită la 1704) 
– „...den temelie au început a face… care începere 
la iunie 9, leat 7207 (1699) s-au făcut”, concepută 
ca necropolă pentru înaintașii săi. Ispravnic al 

lucrărilor a fost Radul Golescu vel comis, adus de 
domnitor de la Hurezi.

Distrugeri importante au produs, între 1721-
1727, trupele austriece încartiruite aici și războaiele  
turco-austriece din 1769-1774 și 1787. La cutremurul 
din 1838 s-au prăbuşit turlele bisericii mari (cea de 
pe pronaos n-a mai fost refăcută) și ultimul nivel al 
turnului-clopotniţă, s-au avariat casa egumenească 
(al cărui etaj va fi demolat în 1847), chiliile și biserica 
bolniţei; biserica mare a fost refăcută în 1842, în 
timpul egumenului Teodosie Trapezuntios, când 
vechea pictură este înlocuită de cea actuală (cum 
indică pisania zugrăvită în grosimea uşii de intrare).

Mănăstirea a fost desfiinţată în 1873 iar în anul 
1885, a fost instalat aici și într-o clădire alipită 
incintei, la exterior, un azil de bătrâni.

La 1899 a fost refăcut, din lemn, etajul turnului 
clopotniță.  

Comisia Monumentelor Istorice a inițiat, în anul 
1913, restaurarea bisericii mari, care a fost acoperită 
cu olane în locul şindrilei. Celelalte clădiri au rămas 
în ruină.

Procesul de reabilitare a ansamblului a fost reluat  
în 1957, după ce mănăstirea fusese reactivată, cu  
obşte de maici, în 1940, de către episcopul  
Vartolomeu Stanescu. Au fost făcute 
cercetări arheologice şi elaborate proiectul 
preliminar de restaurare pentru cele două 
biserici şi corpul de chilii. Întrerupte odată cu 
desființarea mănăstirii de către regimul comunist 
în 1959, lucrările au continuat sub egida Direcției 
Monumentelor Istorice în perioada 1973-1977. 
Mânăstirea a fost din nou reactivată după anul 
1980, cu comunitate de maici și au fost întreprinse 
ample lucrări de refacere a clădirilor și a domeniului 
monastic. Între 1985 și 1988 au fost restaurate casa 
egumenească și turnul de poartă.
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OBOGA:

Trușcă Ștefan
Ceramica de Romana, veche de sute de ani, studiată  
de etnologi și apreciată, a ajuns cunoscută publicului 
larg și căutată în târguri. La acest adevărat fenomen 
a contribuit, în cei peste 70 de ani de muncă, Teodora 
Trușcă, artist popular, membră a Academiei Artelor 
Tradiționale. Agripina, pseudonimul pe care și 
l-a ales Teodora Trusca, meșter olar din Romana 
(o localitate aflată foarte aproape de orașul Balș, 
judeţul Olt, la hotarul cu Oboga), se năștea în 1929, 
în Oboga, satul în care, cândva, activau aproape 200 
de olari. A crescut alături de șase frați, într-o familie 
de olari, Munteanu, în care greutățile părinților n-au 
umbrit niciodată copilaria celor mici. „De la trei-
patru ani am început să ne jucăm cu lutul, era ca 
o plastilină, ne întreceam făcând păsări, animale, și 
tata ne încuraja. De la o vârstă fragedă și-a urmat 
tatăl nu doar la roată, ci și prin târguri. La 17 ani, 
Teodora îl întâlnea la horă pe Marin Trușcă, cel care 
avea să-i devină soț și partener la roată. În ’57 – ’58, 
soții Trușcă începeau să lucreze vase mai deosebite, 
decorate delicat, cu cornul. În 1961, îndrumați, 
pleacă să le vândă în Piața Obor, unde îi descoperă 
un etnolog și îi pune în legatură cu Muzeul Satului, 
pe care și astăzi urmașii lor îl aprovizionează cu 
vase din ceramică. Prin 1970 încep participările la 
târguri și expoziții, fiind invitați alături de Grigore 
Ciungulescu şi Ion Răducanu, alți exponenți de 
seamă ai ceramicii de Oboga. Moștenirea soților 
Trușcă este pe mâini bune. Ștefan se ocupă astăzi 
și de o clasă de elevi care vin să deprindă tainele 
acestei meserii chiar acasă la olar, în Romana. Vara 
predă în taberele de vară organizate pe aiurea, face 
demonstrații la muzee, răspunde cu drag fiecărei 
invitaţii. Nutrește, de asemenea, speranța că i se 
vor întoarce, cândva, și cei patru copii care astăzi 
trăiesc în Franța și Italia, dar și fratele Mihai, să facă 
meseria care, chiar dacă nu i-a îmbogățit material, 
i-a făcut cunoscuți în toată lumea.
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MĂNĂSTIREA CALUIU

Legenda spune că în vremuri vechi, Mihai Viteazul 
mergea călare pe Valea Oltețului și când s-a oprit 
pentru odihnă într-un loc umbros, calul său a lovit în 
pământ cu copita și de acolo a țâșnit un izvor, căruia 
oamenii i-au spus Căluiețul. Lângă acel izvor, 
voievodul și ai lui sfetnici au hotărât să construiască 
o mănăstire.

Așa se spune că a apărut Mănăstirea Caluiu, 
mănăstire străjuită de ziduri vechi, în care azi 
viețuiesc zece calugări. Primele date despre 
mănăstire sunt din secolul XVI, din timpul domniei 
lui Neagoe Basarab, când frații Vlad Banul, Balica 
Spătaru și Dumitru Pârcălabu, strămoșii Buzeștilor 
au inițiat ridicarea lăcașului de cult. Mănăstirea 
a fost părăsită multă vreme din cauza luptelor cu 
turcii și a pribegiei spre Transilvania a neamului 
Buzeștilor. În 1588, construcția mănăstirii este 
reluată de căpitanii Buzești.

Meșterii aduși din Transilvania care s-au ocupat 
de lucrări au terminat construcția la 8 iunie 1588. 
Apoi mănăstirea a fost înconjurată de ziduri groase 
de apărare, iar pentru călugări au fost ridicate șapte 
chilii pe partea dreapta a intrării în mănăstire, 
spre vest (sub acestea erau și beciurile) și șapte 

pe latura de est. În incinta mănăstirii existau și o 
trapeză, două cuptoare mari de pâine și o jimblărie. 
Au fost construite case pentru musafiri în partea 
de sud. În mijlocul incintei se află bisericuța, de o 
lungime de doar 15 metri și o lătime de 6 metri, 
dar cu ziduri a căror grosime atinge aproximativ  
1 metru. Turla este înaltă și îngustă și are 12 ferestre.

Bisericii i-a fost adăugat un pridvor la începutul 
secolului XII, ce urma să adăpostească mormintele 
ctitorilor. În picturile de pe zidurile pridvorului apar 
pe latura de sud Radu Buzescu, cu soția sa, Maria 
și Matei Basarab cu doamna Elina, pe partea de 
nord. În picturile din partea de vest a pronaosului 
apar doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazul și 
frații Buzești, Preda, Radu, Stroe, cu jupânițele lor. 
Aproape de intrarea în pronaos, la sud-vest și la 
nord-vest, sunt portretele lui Mihai Viteazul și 
Petru Cercel, fratele său. Cei doi țin în mână câte 
o cruce și o năframă. Din piesele de valoare dăruite 
mănăstirii de-a lungul timpului mai sunt păstrate 
numai icoanele catapetesmei și pomelnicul-tripti, 
din anul 1825 și clopotele donate bisericii, în 1588, 
de către Radu Buzescu. 
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CORBU

Tănase Gheorghe & Stan Alexandru

Tănase Gheorghe practică prelucrarea artistică a 
lemnului de aproape 40 de ani. A învățat dragostea 
pentru lemn și o parte din secretele meșteșugului în 
familie, respectând în mare măsura formele, decorul 
și modul tradițional de realizare a lor. S-a specializat 
la Pitești, unde a urmat Școala profesională de Arte 
și Meserii dar cel mai mult a învățat de la creatorii 
populari cu care a mers prin țară la diferite târguri, 
festivaluri și concursuri. Cel mai important mentor 
al său rămâne creatorul popular Nicolae Purcarea, 
din Brașov. Mai mult, a transmis cu plăcere secretele 
prelucrării lemnului într-un cadru organizat, fiind 
profesor al clasei externe a Școlii Populare de Arte 
și Meserii Slatina timp de treizeci de ani. 

Participări la târguri, festivaluri și concursuri: 
Zilele Creației Populare Contemporane - București 
(1986), Târgul Creatorilor Populari Contemporani 
- în cadrul festivalului-concurs „Oltenii & Restu’ 
lumii” (1994-2013); Târgul meșterilor populari 

- în cadrul manifestării Zilele Craiovei/36 ediții 
(1977-2013); Târgul Meșterilor Populari – Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București 
(1997-1998); Târgul Meșterilor Populari - Curtea 
de Argeș (2005); Târgul Creatorilor Populari din 
România - Muzeul Astra, Sibiu (1991-2004 și 2012).

Premii, distincții obținute: Premiul  I – etapa 
interjudețeană a Festivalului Național „Cântarea 
României” – 1981; Diploma de laureat și Marele 
Premiu pentru perpetuarea tradiției, pentru calitatea 
și valoarea creației sale la Târgul Meșterilor 
Populari, Craiova, 2005; Diplomă de excelență 
pentru păstrarea și promovarea artelor tradiționale 
din județul Olt, Slatina, 2005, 2006; Diplomă de 
excelență – Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti”, București, 2006; Diplomă de excelență 
pentru păstrarea și promovarea artelor tradiționale 
din județul Olt în țară și în afara acesteia, Slatina, 
2011.
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