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          Omagiu preotului GHEORGHE I. PETRE-GOVORA 
                                            (1910-2012)1

                                        

                                                                                                - 2

Motto: întinde spre tine atunci z
-

deja pierdut? Numele bunului samarinean nu va fi trecut nici în documentele vremii, nici în 
manualele de istorie... zele lui 
Dumnezeu. 3

                                                                            
-Govora a trecut de la 

 câteva frânturi de 
gânduri
patru ani înainte de a deceda. 

Repere biografice 4

           Preotul Petre-Govora s-a n scut la 23 aprilie 1910. A fost primul din cei trei copii ai 
familiei Petre din comuna Orle ti, jude ul Vâlcea, localitate binecuvântat de Dumnezeu cu 
multe podgorii, dar unde a de vie nu face numai struguri, ci i boabe de lumin 5. i dac
este adev rat c acel  influen eaz prin tr s turile ancestrale destinul unui om, 
acest lucru s-a întâmplat i cu Gheorghe I. Petre. De la Orle ti  unde s p turile arheologice 
au atestat existen a tracilor i dacilor subcarpatici din perioada de mijloc a epocii bronzului, 
cu peste 1500 de ani î. Hr.6  el avea s dobândeasc pasiunea de arheolog i istoric, dar i
menirea de a sluji lui Dumnezeu. Familia sa, de oameni muncitori, a hot rât ca singurul b iat
s duc  mai departe misiunea bisericeasc a bunicului s u, Petre, care a fost preot în comun 7

Dup terminarea studiilor prime te harul preo iei la 13 iulie 1931, pentru parohia 
 din Govora Sat8, pe care a p storit-o timp de peste 60 de ani. Îndatoririle 

slujirii preo e ti le-a împletit în mod armonios cu pasiunea de culeg tor de folclor i apoi cu 
cea de colec ionar al urmelor cre tine, adunând icoane vechi, adev rate capodopere ale 
neîntrecu ilor mae tri anonimi ai penelului, precum i c r i de cult, tip rite la Râmnic sau în 

1  a acestui material a fost p ,,
-317.

2 Muzeograf, Muzeul Jude ,, -Vâlcea, Calea lui Traian, nr.143, Râmnicu Vâlcea, e-
mail: dragosecaterinescu@yahoo.ro. 
3 Jurnalul Na , 15 iulie 2004, p. 26. 
4 Memoria vie a unui muzeograf vâlcean,
Editura Offsetcolor, Rm. Vâlcea, 2010, pp. 289-292.
5Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu (coordonator), Monografia sociologic Editura 
Beladi, Craiova, 2002, p. 188. 
6 Pr. Gheorghe I. Petre-Govora, 
Anul IV, nr. 812, 13 iunie 1971, p. 2. 
7 Prof. dr. Corneliu Tama Preotul Gheorghe I. Petre-Govora la optzeci de ani,

(1990), nr.1-3, p. 338.  
8 LMI 2004: VL-II-m-B-09775. Am Pr. Gheorghe I. Petre-Govora, 
GOVORA-de la primii oameni la contemporani, Editura Petras, Rm. Vâlcea, 2001, pp. 77-78.
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alte centre tipografice, care au circulat în aceast zon . De aici, nu a fost decât un pas pân la 
pasiunea pentru arheologie, care s-a n scut o dat cu descoperirile întâmpl toare pe care le-a
f cut în împrejurimile satului Govora i cu tot felul de obiecte aduse de s teni. Colec ionând 
pies cu pies , cu r bdare i perseveren i deseori cu sacrificii materiale, reu e te s
organizeze o colec ie, ad postit la început în biseric i apoi în propria locuin . Când 
num rul exponatelor a devenit mare, în anul 1973, s-a adresat autorit ilor din B ile Govora, 
care i-au pus la dispozi ie o vil  dezafectat în acest sens.  Se va înfiin a muzeul care va fi 
denumit ,,Colec ia de Arheologie  Art Religioas «pr. Gheorghe Petre-Govora» . În anul 
1977, aceasta s-a mutat în fosta vil P nciulescu9 din B ile Govora. 

Devenind o sec ie a Muzeului Jude ean Vâlcea, Muzeul din B
 care cuprinde exemplare extem de valoroase: 

Cazania lui Varlaam (Ia -1643), Pravila Mare sau Îndreptarea Legii (T -1652), 
Evanghelia  (Bucure -1682,1683), Liturghierul lui 
Antim Ivireanul -1713), un Octoih (Vene -1761), 
(Sibiu,1856-1858), Biblia (Buz -1855), 
(Petersburg-1819). Editura Lugduni Batavorum -

- Respublica Moscoviae et Urbes (ast zi Leiden, Olanda - 1630), în care 
ceputul secolului al XVI-lea în sud-estul 

european. Deosebite sunt icoanele pictate pe lemn i sticl cre tin
toate din secolele XVII-XIX.  

Cu sprijinul permanent al speciali tilor de la Institutul de Arheologie din Bucure ti i
cu ajutorul cuno tin elor dobândite la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-o la vârsta de 40 
de ani, preotul din Govora a reu it s fac performan . Refugiat din fa a istoriei 
contemporane în istoria str veche a locurilor, el a adunat cioburi i semne pe care a înv at s
le citeasc . Mai vechi decât dovezile Troiei, au aglomerat Muzeul s u din B ile Govora. De 
fapt, ele vorbesc singure despre trecutul nostru multimilenar. 

Materialele arheologice descoperite la Valea R ii (ceramic , unelte casnice, idoli din 
ceramic -Cri , ne vorbesc despre neoliticul timpuriu. Între piesele 
cele mai interesante descoperite de preot se num r i o secer , prelucrat dintr-un corn de 
bovideu, pe curbura interioar fiind amplasate lame de silex. Secera dateaz din epoca 
neolitic i se afl la Muzeul Na ional Bucure ti.10 Din aceea i perioad dateaz obiecte 
de ceramic , ceramic pictat , unelte casnice, arme de vân toare i râ ni e manuale, 
descoperite la Ocnele Mari.  

Perioada de tranzi ie de la epoca neolitic la aceea a bronzului este ilustrat  prin 
obiecte care apar in culturii Co ofeni, denumit astfel dup numele comunei Co ofenii din 
Dos, jud. Dolj. Începând cu anul 1960, Gh. I. Petre descoper prima a ezare de tip Co ofeni 
din nord-estul Olteniei, pe dealul S punaru din Govora Sat, pentru ca în continuare s
identifice o serie de a ez ri i puncte arheologice specifice acestei culturi: punctul Zdup 
(Ocnele Mari), Stog or (B ile Govora), Gr di tea sau Modoia.11 Obiectele din aceast
perioad sunt cele din ceramic , mai ales ornamentat , idoli zoomorfi i unelte din roc dur .  

Pentru perioada bronzului, colec ia ad poste te un bogat material arheologic 
caracteristic culturilor Glina, Orle ti precum i ceramica culturii Verbicioara (denumit astfel 
dup satul Verbicioara, com. Verbi a, jud. Dolj). Prin cultura Verbicioara, care 

9 Aceasta fiind revendicat
fost transferate într- -  Ecaterinescu, Radu-Gabriel Geiculescu, 

-193. 
Acesta este un capitol care nu face obiectul acestui articol). De asemenea s-a procedat la reorganizarea 
de baz
10 Pr. Gheorghe I. Petre-Govora, op.cit., p. 10. 
11 Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Editura Petras, Rm. Vâlcea, 1995, pp. 16-21.
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demografic toat zona Vâlcii (Ocnele Mari, C z ne ti, Govora, Bune ti, Fi c lia, Orle ti, 
Prundeni, C lina, Dr g ani, Capul Dealului, Sute ti, tef ne ti, Lunge ti, Milostea, 
Gr di tea, Ro iile, precum i în stânga Oltului la Bercioiu-Ruda i Dr g ne ti-Vulture ti), ne 
g sim în faza de maxim înflorire a civiliza iei tracice, când produsul metalurgiei poart
amprenta unei arte des vâr ite, iar me te ugul ol ritului atinge culmile m 12.

, cu corpul 
st tip de ceramic

 s-a considerat c e fazei  IV a culturii Verbicioara, pentru ca mai târziu cei 
 ar putea caracteriza un aspect cultural distinct, numit 

Govora 13 dmirate 
. 

De asemenea, în Muzeul din B ile Govora se afl obiecte descoperite în siturile 
arh i care apar in primei epoci a fierului (Hallstatt), precum i celei de-a
doua epoci, geto-dacic  (La Tène). Un loc aparte este rezervat descoperirilor de la Ocnele 
Mari-Cosota, unde a fost identificat  antica cetate Buridava, care, în secolele II-I î. Hr., a fost 
cel mai important centru economic, politic, militar, religios i comercial din zona 
subcarpatic . Speciali tii în arheologie, cum ar fi Dumitru Berciu, afirm c numele lui 
Burebista s-ar putea s nu fie str in de acela al Davei de la Ocni a i al dacilor buridavensi14,
el fiind st pânul bog iilor salifere de la Ocnele Mari.  
            Atât sarea, cât i minele de aur, precum i celelalte bog ii ale Daciei au f cut ca 
aceasta s fie râvnit de romani. Potrivit izvoarelor timpului, cantitatea de aur i de argint 
g sit de Traian în Dacia ar fi fost de 165500 kg de aur i 331000 kg de argint15, pe lâng
cupe i obiecte de valoare, care au dep it orice posibilit i de a fi estimate. O consecin a
uria ei pr zi de r zboi capturate de Traian a fost emiterea de c tre împ ratul roman cuceritor a 
unor monede comemorative de argint i aur, dintre care unele au fost descoperite de Petre 
Gheorghe în punc  -  Stolniceni, el a 
descoperit igle romane tampilate cu sigla legiunilor romane: Leg. V. M. (Legiunea a V-a
Macedonica), C. Aper  comandant de unitate militar
piese care au apar  g rzii personale a împ
Toate aceste exponate se g sesc la Muzeul din B ile Govora. 

Descoperirile preotului Petre Gheorghe oglindesc puterea sa de munc , ata amentul 
pentru valorificarea trecutului nostru istoric, consecven a, priceperea i efortul în slujba 
comunit ii locale, ele acoperind întreaga evolu ie uman pe meleagurile noastre din preistorie 
i pân ast zi. Luminate de credin a în Dumnezeu, aceste descoperiri dovedesc formarea, 

continuitatea i statornicia poporului român în hotarele lui fire ti.
Prof. dr. Gheorghe Deaconu sublinia: rintelui Petre de la Govora a fost 

complet, coerent i consecvent, concurând, în singur tatea demersului, activitatea unui întreg 
centru de arheologie, de la descoperirea unei relicve i pân la punerea ei în valoare: 
explorare, cercetare, interpretare, exegez , conservare, restaurare, valorizare. Într-un 
cuvânt, o virtual coal de cunoa tere, protejare i promovare a patrimoniului cultural 
na 16.

La toate acestea se adaug i alte merite ale p rintelui Petre I. Gheorghe. Ca membru 
activ al Institutului de Tracologie al Academiei Române, participând la numeroase colocvii i

12 Idem, Tracii, vie , iulie 1978, p. 6. 
13 -vestul României, Editura 
Universitaria, Craiova, 2011, p. 28-42. 
14 Prof. univ. dr. Dumitru Berciu, Buridava dacic  1981, p. 123. 
15 Pr. Gheorghe I. Petre-Govora, , Editura Patrimoniu, Rm. Vâlcea, 2003, p. 9. 
16 Prof. dr. Gheorghe Deaconu, Gheorghe Petre-
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simpozioane na ionale cu studii i comunic ri asupra frontierelor Imperiului Roman, a adus 
contribu ii deosebite privind continuitatea daco-roman pe Limes Alutanus, în lumina noilor 
cercet ri arheologice i spiritualitatea poporului român, care nu este cu nimic mai prejos decât 
a altor popoare ale Europei. Are peste o sut de comunic ri tiin ifice, ap rute în publica iile 
de specialitate din ar i din str in tate, precum i un num r de cinci c r i cu caracter 
istoric.17

Savantul de reputa directorul Institutului Na
prof. univ. dr. Dumitru Berciu, îl consider un bun arheolog, un specialist care i-a adus din 
plin aportul la cunoa terea istoriei str vechi i vechi a jude ului Vâlcea.

Directorul Institutului de Istorie ,,A. D. Xenopol  din 
Petrescu-  într- îl 

bronzului în Oltenia .
Pentru toate acestea, i nu numai, Dumnezeu l-a r spl tit cu venerabila vârst de 102 

ani, pe care pu ini dintre muritori au privilegiul s o tr iasc , cu realiz ri bogate, cu mintea 
lucid , cu capacitatea de a între ine o conversa ie. Poate c aceasta a fost o r splat i pentru 
bun tatea sa sufleteasc .
           În 1942, preotul Petre Gheorghe a fost trimis de Episcopia Râmnicului în 
Transnistria,18 s -i ajute pe români s nu moar f r Dumnezeu. 

Într-un interviu  realizat de Onic Adrian-Vasile din Timi oara în 4-5 iunie 2005  el 
î i aminte te: transformate în magazii de colhoz, turlele i crucile 
fuseser date jos, iar icoanele fuseser ascunse de c tre credincio i. Noi am purces la 
repunerea în drepturi a dreptei credin e, adic am ref cut bisericile. Eu aveam la Sirova 
biserica, ce fusese magazie de colhoz, dar cu turlele începute a fi d râmate. Mi-au spus 
credincio ii c cel care s-a suit pe turle, s dea crucile jos, a picat i a murit. C au fost din 

tia mai r i, cum erau . 
Întâmplarea f cea, ca în trenul care mergea de la Bucure ti la Zaporoje, s intre în 

leg tur cu comandantul trenului, c pitanul Ciur scu Gheorghe, care era un intermediar între 
evreii din Bucure ti i cei care sufereau în ghetouri, aducându-le acestora în tain scrisori, 
bani, fotografii cu cei dragi. Trecând peste barierele religioase i etnice i dând dovad de 
umanitarism, preotul Petre Gheorghe a intrat în aceast ac iune de ajutorare a evreilor, care a 
durat un an de zile. Fiind depistat aceast filier , pe c pitanul Ciur scu l-au condamnat s
mearg în linia întâi pe front, iar pe preot l-au trimis acas în 1943, arestat i deferit 
tribunalului de r zboi pentru faptele sale omene ti i duhovnice ti. Întrebat la proces: 
ai f cut asta, p rinte? tii ce au f cut evreii i evreicele în Basarabia? Aruncau cu ap fiart
pe solda ii no . La care preotul a r spuns: tiu, acestea sunt orori ale vremurilor, 
conflagra iile. Eu am f cut ceea ce a f cut Mântuitorul Hristos. Le-am spus parabola 
samarineanului milostiv19, c zut între tâlhari, pe care l-a ajutat un om str in de neam. Când 
le-am spus asta, au r mas cu gura c scat . Primul procuror, care era i colonel, pe nume 
Teodorescu, a r mas i el uimit. Le-am spus c dac m condamn sunt împotriva ac iunii 
Mântuitorului Iisus Hristo .

Toate au trecut i Dumnezeu a avut grij de el. La vârsta de 94 de ani, adic la 25 iunie 
2004, p rintele Gheorghe Petre-Govora a fost r spl tit pentru ajutorul dat în perioada 

17 O preistorie a nord-estului Olteniei, Editura Petras, Rm. Vâlcea, 1995; GOVORA-de la primii oameni la 
contemporani, Editura Petras, Rm. Vâlcea, 2001; Editura Patrimoniu, Rm. 
Vâlcea, 2003; Prav Editura Tribuna, Sibiu, 2004;

-GOVORA, Editura Petras, Rm. Vâlcea, 2005 (interviu realizat de 
Eugenia Vasile).
18 A fost preot misionar în Episcopia Odesei, în regiunea Golta pe Bug; a ajutat 
ghetourile Crivoi-Ozero osar 10060. 
19 Luca 10, 25-37.
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Holocaustului evreilor deporta i în Transnistria. Într-un cadru organizat de Ambasada 
Israelului la Palatul Patriarhiei Române din Bucure ti i s-a conferit titlul 

, care se acord persoanelor ce nu sunt de etnie evreiasc i care au salvat vie i de 
evrei sau au ajutat pe evrei în perioade dificile, punându- i propria via în pericol. Titlul 
const într-o medalie i o diplom onorific emise de Institutul Yad Vashem din Ierusalim, pe 
medalie fiind inscrip ionate cuvintele din Talmud: o singur via , salveaz o
lume întreag . Acestea i-au fost înmânate preotului Gheorghe Petre de c tre ambasadorul 
Israelului la Bucure ti, doamna Rodica Radian-Gordon, fiind primul preot ortodox care 
prime te o asemenea distinc ie. 

A a a petrecut cei 102 ani de via preotul Petre-Govora: împ r indu-se între 
arheologie i datoriile preo iei, între logic , istorie, tiin i duhovnicie, d ruit la to i cei ce o 
solicit f r ur de ras sau ocultism. În trecerea sa prin vreme  în asistarea sa la 
evenimentele colosale petrecute pe aceast vale, fost  învolburat a Oltului  Dumnezeu l-a
f cut martor atâtor evenimente, remarcându-se prin tr irile lui, prin realiz rile lui, prin 
memoriile lui, intrând într-un veac nou cu mesajul patriotic al cercet rilor sale.    

Câteva . Petre-Govora (în arheologie) 

Gheorghe I. Petre-
de nord-

                                         
                                                            * 

cum ar fi spre exemplu cele ioara20 21.
                                                            *  
Descoperirile din siturile arheologice  apar inând Hallstattului timpuriu  din nord-estul 
Olteniei22 au devenit cunosc eotului Petre 
Gheorghe. 
                                                           * 

                                                           * 
A studiat conceptul de 23 legat de ritualul de înmormântare, prezent în 
unele complexe funerare preistorice. 
                                                           * 
Dintre descoperirile i s p turile
de preot în nord-estul Olteniei voi aminti câteva 
Cremenari 

;  Rm. Vâlcea (epoca bronzului); 
Ferigile  Cosota  Stolniceni, Castrul 
Sâmbotini 

                                                           * 

20 Reprezentativ este depozitul de vase ceramice de la Govora Sat . Vezi: Pr. Gheorghe Petre-
Govora, O preistorie... ..., pp. 49-50, fig. 8; Idem, GOVORA-  p. 14, p. 15 - fig. 3. 
21  Vâlcea. Idem, O preistorie... ..., p. 67, fig. 1- 4.  
22 op. cit., p. 63;  Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, 
2005, p. 41-42.  
23 Drago - ,,Fereastra sufletului  în gândirea -
Govora (1910-2012), în Transilvania , nr. 3/2018, pp. 76-83.
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În unele s  situl de la Ocnele Mari 
, ,

                                                           * 

- de la Va
 care ,

vest, 

Din studiile preotului Gheorghe Petre-
                      

Urme romane necunoscute la Ocnele Mari, /1966, pp.171-176.  
O fibul (punctul Runcuri), jude , în  

.1/1967, pp.185-188.  
Vâlcea, în ,,

nr.1/1967, pp.645-654.  
Topoare-ciocan de minerit din epoca bronzului, descoperite în nordul Olteniei, în 
,, /1967, pp.279-282.  
Cuptor de olar cu vase dacice , în ,, /1968,
pp.147-158.  
Tezaurul monetar de la Ione (condi ),

-208. 
Govorei, în ,,Revista Italiana di Numismatica e 

Scienze A
Dovezi de locuire , /1969, pp.153-158. 
About certain be haviour concerning the nuptiality, în Actes du XXII e Congrès 

- - 5 septembrie 1970, 
p.75-180 (în colaborare cu Miruna Popescu Dobrotineanu).
Descoperiri arheologice din epoca fierului , /1970, pp.467-
469.
Necropola z ,
22, nr.4/1971, pp.557-565. 

-estul Olteniei,
3/1970, pp.481-488. 
Satul Orle ,
nr.812/13 iunie 1971, p.2. 
Cu privire la provenien , /1975, 
pp.167-172. 

 în ,,SCI -118 (în 
colaborare cu A. Stoican). 
Noi descoperiri  de topoare de aram ,
pp.261-266. 
Continuitatea daco-roman -VI e.n. în lumina noilor 
descoperi , /1976, pp.112-116. 
Aspecte ale începutului epocii bronzului în nord-estul Olteniei, /1976, 
pp. 7-34. 
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- , /1978, pp.108-
113.
Tracii vie e, z

e, z
- , material prezentat la sesiunea de 

- 
, /1979, 

pp.144-151. 
), material 

prezentat la sesiunea de - 
Burii, Buridava, Burebista, în ,,Oriz
Contributi -est 

e, în Actes -10 
septembrie 1976, Histoire et Archéologie, 1980, pp.137-142. 
Cultura geto-dacilor din nord-estul Olteniei, material prezentat la colocviul IX cu tema: 

-

a, material prezentat la al IV-lea simpozion 

-estul Olteniei,
4/1982, pp. 9-26. 
V e, /1982, pp. 
9-17. 
Der hallstattzeitliche Depotfund von Bistri nien, in ,,Prähistorische 

-140 (în 
colaborare cu Alexandru Vulpe).
Noi topoare de piatr -estul Olteniei (II), în ,, /1983, pp.239-
287.
Cartea veche româ a, material prezentat la sesiunea de 

: ,,Istorie -1983. 
Asupra începutului bronzului tracic în nordul Olteniei, material prezentat la al VI-lea 

: ,,Traco-geto-dacii 

1983.
Un orizont hallstattian timpuriu în nord-estul Olteniei, în ,,Thraco- -2/1983, 
pp.73-85. 

-
român, material prezentat la simpozionul: ,,Oltul - Biblioteca 

Vâlcea,1984. 
Mo -romane în nord-estul Olteniei 
român, material prezentat la al VII- - teniri traco-
geto- -romane în România în contextul unit
român - -Severin, 1984. 
Contribu a, /1983, 
pp.23-29. 
Contribu a (II),
nr.7/1985, pp.17-32. 
M - -estul Olteniei,

/1980, pp.22-28. 
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Ap a, m 36, nr. 4/1985, pp. 346-350. 
Asupra problemelor culturii Glina în nord-estul Olteniei, în ,,Thraco- , nr. 
1-2/1986, pp.154-166. 
Decebal, rege erou al Daciei,
Vâlcea, 1987, pp.25-29.  

a, /1987, pp. 
117-118. 
Descoperiri arheologice din Oltenia privind epoca timpurie a bronzului, în ,,Thraco-

 nr.1-2/1988, pp.137-147. 
Evolu cioara (fazele III, IV ), /1989,
pp. 254-257. 
Depozitul de vase ceramice de la Bistri a, /1994, pp.25-41 (în 
colaborare cu Alexandru Vulpe).
Epoca bronzului în nordul Olteniei, material prezentat la simpozionul dedicat Centenarului 

O carte rar : Liturghierul lui Antim 
Ivireanul, material prezentat la simpozionul: ,,290 de ani de carte tip -1995. 
Cenot -daci, material prezentat la simpozionul 

: ,,Zamolxis-
Formarea culturii Verbicioara (fazele I ), material prezentat la al XI-lea simpozion  
na
Comunitatea daco- -estul Olteniei, material prezentat la al XIII-lea simpozion  
na
Structuri etnografice privind formarea poporului român, material prezentat la simpozionul:
,,600 de ani de la atestarea documentar

în contextul civiliz -estice ale 
Europei în epoca bronzului, material prezentat la al XIV-

 Herculane, 1992. 
-lea,

: ,,Oltul 
Govora, 1993.

-estul Olteniei, punctul Zdup, material prezentat la 
colocviul al VI- : ,, Perioada de tranzi

- Institutul de Arheologie, 

Continuitatea daco-romanilor pe teritoriul jude lcea, material prezentat în cadrul  

a, material prezentat la colocviul al VII-lea, 
s : ,,Cultura i istoria tracilor de nord de pe 

- 
-

nr.16/1979, pp.577-592. 
Vetre rituale traco-getice descoperite în nord-estul Olteniei, material prezentat la colocviul 
al VIII-lea, : ,,Cultura i istoria tracilor de nord 

) - 
Asupra  începutului epocii bronzului în nordul Olteniei,
nr.1/1983, pp.3-4. 

-
e, materia : ,,Studii asupra 

-1983. 
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-  pe Limes Alutanus e,
material prezentat la al II- -1984. 
Repere ale continuit  pe Limes Alutanus, material prezentat la al III-lea colocviu 

-1985.
Continuitatea daco- material prezentat la al 
VIII-lea simpozion na : ,,Mo -

- 
Locuiri daco-romane pe Limes Alutanus, material prezentat la al IV- :

-1986. 
Asupra problemelor culturii Glina în nord-estul Olteniei, material prezentat la al IX-lea 
simpozion na

-romane pe Limes Alutanus, material prezentat la al V-lea 
-1987. 

Descoperiri arheologice din Oltenia privind epoca timpurie a bronzului, în ,,Thraco-
-2/1988, pp.137-149. 

Diva Matidia, în în colaborare cu Carmen Maria 
Petolescu).

FR
                                         MAREA SA TRECERE...24

             
                     Câteva gânduri cu privire la filosofia existen 25

            
M

z

 cu ea, iar ea nu este altcineva decât moartea. 
z

gândesc la cei care au gândit înainte 
- -am 

ineva. 
Tertulian, întruna din revela

,,-
  -
La auzul acestor cuvinte Tertulian afirma: ,,acest copil m-

26

despre Dumnez

24 Analiza lor se g : - ile preotului Gheorghe I. Petre-Govora, în 
(XV) pp. 407-422.

25 18 iunie 2008. 
26 Q. Septimii Florentis Tertulliani, Apologeticum, Text înso it de o introducere i note explicative de I. N. 
Dianu, Edi ia a III-a, Tipografia ,,Reforma Social , Bucure ti, 1922, p. 89. 
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Creatorul nu face altceva, decât 
nevoie. 

-a avut , în 

coane de la muzeu27 z
.28 z

: TON OLON.  tot ceea ce este 
din Treimea, din Dumnezeirea, este El Creatorul a  f

          M

zice 
,, . 

, fusese ,,omorul .29

cam pe acest început al lumii. Realiz

care 
aceste  care trec dincolo. 

În misiunea pe care am avut-

- -am întrebat: 

 o realitate. Este tot ceea ce putea 

-
Dumnezeu. 

-
sufletul. 

27 Muzeul Jude -  de Arheologie r. Gh. I. Petre-
Govora - B .
28

 veche Sfântul Nicolae a satului Govora
ulterior în -al doilea sfert al secolului al XIX-lea. 

-un atelier grecesc de provincie, folosi la Muntele Athos.   
Între nori 

, tr-  în 
, dar acest lucru se poate dovedi în urma analizelor de 

, cu mâna 
În partea de j

Sfânta Treime. De sus vine cea de-
, atât din punct de 

29 Se refer -Govora, O 
preistorie... ..., p. 6. 
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: unde m

pe care le-

cineva care m-a proliat, m-
Nu pot regreta la cei 100 de ani ai mei, la care nu credeam c-o s

faptele pe care ,,le-

-o
el, Dumnezeu. 

Câteva gânduri cu privire la trecerea dincolo30

 de ani î
fie de a-l expune, fie de a-l  începâ

ace
,,mari f  s-au ocupat de acest lucru. 
 E foarte greu s  mai gândesc acum, la vârsta mea de aproape 100 de ani, la ceea ce 

asupra a ceea ce ai fost -o.
 Gâ -
,,  de ceea ce -
aproape la tot pasul, mai ales ca preot. 
 Î ,
moartea g -
 M atât din 
ceea ce au  ei, savan  acestei 
existente 

, c

Aceasta , . Acest ,,Hai cu 
 l-am observat î

-a

 este ca i când moartea nu are prea mult tim
acest 
ea.

- - . Acest - e
merge acolo unde ea  are 

acest  de a 

30 18 iulie 2008. 
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- .

         Moartea 
Creatorului. Este cea care îl smulge pe om din acel îl trece, nu direct în , ci îl 

Suferin

privirea dintr-un col
De ce îl smulge Dumnezeu pe om din via

e.

Hristos spunea: n-a murit, ci doarme 31, atunci când pe 

32.
Este în felul de a fi al omului, nu numai trecerea dincol

neant; o mai fi pe undeva vreo lume?, o mai fi pe undeva cineva? 

din mijlocul mapamondului. 
Fie ca de dragul ei

 de a muri. 

Sufletul nu moare, acesta trece dintr- -
exista. 

ce  mai scump, gândul 

Câteva gânduri cu privire la materializarea sufletului 33

are ,,le-

ce este omul, ce-

Postarea TON OLON-ului într- ,,Sfânta 
, zat din nimic. 

Dac N 
OLON-

te identitatea, fondul, forma, acel TON OLON, acea 

31 Matei 9,24; Marcu 5,39; Luca 8,52. 
32 Matei 14,25; Marcu 6,48,49; Ioan 6,19. . 
33 4 noiembrie 2008. 
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z
omului, a omului care într-
Dumnezeu. 

Parafrazându-
-

-i semene în chip, l-  l-
34 Omul devine ,,un pumn de 

osemintele. 
Aceast  t

de el cel care l-a creat,  Dumnezeu. 
Acesta i-

Creatorului. 

Quod Dominus ante creationem mundi fecit?35

conceput.  
            Icoana, aflat ului Govora, i grija pe care o are 

SFÂNTA TREIME
FIUL  SFÂNTUL DUH, CERURILE

 se întreba la vremea lui: Quod Dominus 
ante creationem mundi fecit?.

-a

 totul se va lumina, se  

umnezeu. 
 Iov este întruchiparea omului perfect, este cel care s-

ie a lui Dumnezeu. Dac

.  
-

                                                              
Concluzii 

e pe hârtie uzeul din Govora, care îi 
numele. Acestea ne fac 
cu sufletul dureaz
            Patriarhul Iustinian, vizitând muzeul la 9 iulie 1974 afirma:
este cel al faptelor. Acest sentiment l-a st

zeul din Govora. Fiind o lucrare care se 

.

34 Geneza 3, 19. 
35 : Ce a f ? 
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            Petre-
îmbinat în mod 

Numai printr-

Iar când vorbim de pr. Petre-Govora, 

                                                                  
*** 

zeograf36, la Muzeul de Arheologie  din 
-am cunoscut pe când avea 96 de ani. Îi duceam 

z
prima întâlnire cu dânsul m-au impresionat: 

mari duhovnici ,  care vorbea despre 
muz
interesul pentru arheologie îl determinau 

continuu.  
37.

                                                             
***** 

La 30 iunie 2010 a primit titlul de ,,cet

La 13 aprilie 2006, pentru contribu zaurului 
-a acordat preotului Gheorghe Petre-

,,Medalia de aur
La 25 iunie 2004 i s-a conferit titlul  pentru activitatea de 

ajutorare  a evreilor din perioada Holocaustului. 
În 2004 a primit Ordinul   în grad de , categoria E 

(Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1177/13 dec. 2004). 
În 1974 a fost distins de Patriarhul Iustinian Marina cu pentru 

merite deosebite în activitatea preo
,,Muzeului de 

din Govora-

36 Autorul acestui articol. 
37 - art.cit., p. 421. 
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                                                  Abrevieri 

Acta Musei Napocensis - Acta Musei Napocensis
Transilvaniei. Cluj-Napoca. 
Arhivele Olteniei - Arhivele Olteniei - -

Buridava - ). Muzeul Jude -Vâlcea. 
Rm. Vâlcea.  
Drobeta - Drobeta beta Turnu-Severin. 

- 
Rm. Vâlcea. 

 -  Institutul 
- 

Orizont - Orizont. Rm. Vâlcea. 
Prähistorische Zeitschrift - Prähistorische Zeitschrift. Berlin. 
Revista Italiana di Numismatica e Scienze Affini - Revista Italiana di Numismatica e
Scienze Affini. Italia. 
Revista Muzeelor - Revista Muzeelor

Studia Historica et Theologica - Studia Historica et Theologica
 (SCIV/A) - 

. - 
Studii  - Studii . Institutul 

- 
Studii Vâlcene - Studii Vâlcene. Rm. Vâlcea. 
Symposia Thracologica - Symposia Thracologica

Thraco-Dacica - Thraco-Dacica.

         Tribute to priest GHEORGHE I. PETRE-GOVORA (1910-2012) 
                                                                  (Abstract) 

                Gheorghe I. Petre-Govora was a priest and a archaeologist from Vâlcea. 
                In 1942 he was sent as a missionary priest to Transnistria. For the help given during 
the Holocaust to the deported jews, the State of Israel awarded him, in 2004, with the 
distinction .
                As an archaeologist, he has contributed greatly to the knowledge of the millenial 
past of the northeastern part of Oltenia, by signaling important discoveries that have proven 
the habitation of this area since the Neolithic age. He made significant contributions to the 
multiplication of bronze and iron discoveries, he studied the concept of a 

 related to the funeral ritual, present in some prehistoric funerary complexes, discovered 
the fortress site dacian from Ocni a, and other. 
               He is also the founder of the Museum of Archeology and Religious 
Govora. He has published various studies in specialized journals, as well as a number of five 
historical books. 

              Keywords: Gheorghe I. Petre-Govora, priest, archeologist, the distinction 
, the concept , the Museum of Archeology and Religious Art 
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Sf. Treime38

Detaliu inscrip :  TON OLON39

38 , 
Dimensiuni: 90.5/65/3cm. Stare de conservare: medie. Nr. de inv.: 468. 

39
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Pr. Gheorghe I. Petre-Govora  193440

                                              
Pr. Gheorghe I. Petre-Govora  1947 

40
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                                              Pr. Gheorghe I. Petre-Govora  
                                                       23 aprilie 201041

41 Imaginea provine de la simpozionul: ,,Pr. Gheorghe I. Petre-Govora 100 de ani de la na , eveniment 


