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HOTĂRNICIREA DOMENIULUI ZAGARYAN 
DIN COMITATUL CARAŞ (1367) 

Silviu Oţa 

Dintre comitatele Ungariei sudice (din evul mediu), cele corespunzătoare 
actualului Banat sud-estic şi estic, Caraş, Severin şi parţial Timiş, se bucură de o 
situaţie privilegiată în ceea ce priveşţe studiul întinderii teritoriale a unor domenii 
nobiliare. 

Faptul se datorează mai multor factori, şi anume: păstrarea în toponimia şi 
hidronimia locală a unor nume care datează măcar din secolul XIV, diverse cereri 
ale nobililor de reconfirmare pe domenii sau reînoiri ale semnelor de hotar, procese 
cauzate de deposedări abuzive, dispariţia unor familii nobiliare şi împroprietărirea 
altora cu pământurile intrate în proprietate regală. 

Cazul moşiei Zagaryan din Comitatul Caraş este unul tipic pentru acea 
perioadă. Documentele care amintesc moşia, deşi puţine la număr (cinci) şi emise 
într-un interval cronologic foarte restrâns (26 decembrie 1366-16 septembrie 1367), 
sunt suficiente pentru a-i reconstitui regimul de proprietate şi limitele sale teritoriale. 

Primul dintre ele a fost emis la 26 decembrie 1366 la Vişegrad1 în numele 
regelui Ludovic I de Anjou şi era adresat "domnului Benedict, fiul lui Pavel, fiul lui 
Heem, ban al ţării noastre Bulgaria". Cauza pentru care regele a scris lui Benedict 
Himfi a fost plângerea fraţilor loan şi Mihail, fiii lui Petru Vaguch de Zagaryan, 
nobili din Comitatul Caraş prin care îl anunţau pe rege de luarea unei bucăţi din 
moşia lor (Zagaryan) de către înaintaşii lui Benedict. Partea din moşia celor doi 
nobili a fost scoasă de sub autoritatea lor pentru rege, fără ca acestea din urmă să 
ştie ceva. Este o situaţie adesea întâlnită în secolul al XIV-lea în sudul Banatului 
actual prin care anumiţi dregători deposedau nobili mai mici, sau care se aflau în 
conflict, pentru anumite părţi de domenii sau alte bunuri mobile, în numele regelui, 
fără vreo acoperire. Documentul este interesant din cel puţin două puncte de vedere. 

1) în primul rând aflăm că nobilii care aveau domeniul sau moşia "în 
temeiul dreptului de moştenire", deci foarte probabil ne aflăm în faţa unei familii 
locale destul de vechi. Vine să întărească afirmaţia, faptul că în scrisoarea regală se 
menţionează că "înaintaşii voştri", adică ai lui Benedict Himfi au luat o parte a 
domeniului nobiliar. Trebuie să ne întrebăm în mod normal care înaintaşi ai banului 
au putut încălca în numele regelui un domeniu nobiliar şi nu unul mic. 

De asemenea încălcarea de domeniu se pare că nu a fost făcută cu acte, de 
vreme ce nu este amintit un document în acest sens. Nici una dintre părţi nu 
aminteşte acest fapt. 

2) în al doilea rând este interesant tonul pe care Ludovic I de Anjou îi scrie 
lui Benedict Himfi: "şi să nu cutezaţi a face altfel de dragul milostiviii noastre 
regeşti". 
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6 SILVIU OŢA 

După cum vom vedea mai târziu, banul Bulgariei nu a opus nici o 
rezistenţă, contrar obiceiului său. In mod evident, el trebuie să fi ştiut de încălcarea 
domeniului Zagaryan de către înaintaşii săi. 

3) în al treilea rând, trebuie remarcat momentul la care au intervenit nobilii 
de Zagaryan în favoarea recuperării părţii lor de moşie. Toate aceste fapte trebuie să 
fie în legătură evenimentele care s-au petrecut în acea perioadă la sudul Dunării şi în 
Ţara Românească. Regele, la solicitarea unor nobili din apropierea graniţei sudice, 
trebuie să intervină ferm în favoarea acestora pentru retrocedarea terenurilor lor. 
Banul la rândul său, îşi dă seama că nu este cazul să forţeze nota nici faţă de rege şi 
nici faţă de nobilii din zonă şi cedează conştient de situaţia de ilegalitate în care se 
afla. 

Al doilea document, emis în 13 aprilie 1367 la Vişegrad2 şi tot în numele 
regelui, adresat capitlului Cenad, aduce câteva date noi. De această dată, Ludovic 
nu se mai adresează lui Benedict Himfi ci trece direct la cererea de hotărnicire şi 
înnoire a vechilor semne de hotar, precizând că posesorii domeniului "...au mare 
nevoie de o legiuită hotărnicire...". Din termenul utilizat "legiuită", se deduce că 
ultima intervenţie asupra limitelor sale nu a avut nici o bază legală. Ca dovadă că 
regele este hotărât în acţiunea sa este şi faptul că el îşi numeşte în textul 
documentului o listă de reprezentanţi ai săi din Comitatul Caraş care se vor întâlni 
cu reprezentantul capitlului Cenad pe domeniul Zagaryan. 

O altă informaţie importantă este necesitatea de înnoire a semnelor de 
hotar. De aici rezultă că moşia a fost hotărnicită la o dată mult anterioară anului 
1366, aceasta mai ales dacă avem în vedere că încălcarea sa a fost făcută de către 
înaintaşii lui Benedict Himfi (probabil cel puţin de către tatăl său) când deja ea 
trebuie să fi avut .hotărnicirea făcută. Spre finalul documentului se reamintesc 
"adevăratele şi vechile lor <semne de hotar>", şi faptul că fii lui Petru de Zagaryan 
au deţinut moşia "pe veci", iar regele le reconfirmă acest drept. 

Al treilea document, din 7 mai 1367, dat la Cenad3, a fost emis în curs de 
24 de zile de la redactarea documentului precedent şi aparţine capitlului Cenad. Prin 
acesta se confirmă primirea scrisorii regelui Ludovic I din 13 aprilie 1367 
(Vişegrad) şi se anunţă oamenii care au mers la hotărnicire, anume: Nicolae de 
Ciortea-reprezentant regal şi Ladislau-arhidiacon de Caraş (subordonat ierarhic 
episcopiei de Cenad), deci omul capitlului din Cenad. 

Partea a doua a documentului menţionează data de 28 aprilie (ziua 
începerii hotărniciei) şi descrie limitele teritoriale ale domeniului. Hotărnicirea, 
foarte probabil, a decurs în condiţii normale, de vreme ce nu s-a înregistrat vreo 
opoziţie a vecinilor şi megieşilor. Documentul din 11 mai 1367, emis la Buda4, al 
patrulea în ordine cronologică, a fost redactat tot la poruncă regală şi prin el sunt 
amintite pe scurt succesiunea a evenimentelor care au avut loc în legătură cu moşia 
Zagaryan până la anul 1367. 
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HOTĂRNICIREA DOMENIULUI ZAGARYAN DIN COMITATUL CARAŞ 7 

De asemenea, se precizează faptul că loan, fiul lui Petru de Zagaryan a 
adus scrisoarea capitlului bisericii Cenad întocmită cu privire la "...legiuita 
hotărnicire şi ridicare a semnelor de hotar" la rege şi că 1-a rugat să o retranscrie şi 
să o întărească pentru ei şi pentru urmaşii lor, prin întărirea actului cu "...punerea 
peceţii...celei noi". In document apare apoi actul capitlului Cenad din 7 mai 1367 şi 
acordul regelui pentru retranscrierea documentului pentru nobilii de Zagaryan la 
înapoierea celui întomit la 7 mai 1367. 

Ultimul act cunoscut cu privire la moşia în discuţie este din data de 16 
septembrie 13675, dar fără a i se preciza locul emiterii. De această dată documentul 
are caracter solemn, regele enumerându-şi titlurile. După ce a reluat o parte a 
textului scrisorii precedente cu cererile nobililor de Zagaryan, Ludovic I precizează 
următoarele aspecte: "...primim, încuviinţăm şi consfinţim pomenita noastră 
scrisoare deschisă, fără răsături, fără tăieturi şi nestricată în vreo parte a ei, trecută 
din cuvânt în cuvânt <în scrisoarea> de faţă cu tot cuprinsul şi cu toate capetele ei şi 
o întărim cu ocrotirea privilegiului nostru de faţă, pentru pomenitul loan şi zisul său 
frate şi pentru toţi moştenitorii şi urmaşii lor, ca să se dăruiască pe veci, în temeiul 
deplinei puteri regeşti, fără vătămarea drepturilor altora şi a drepturilor noastre 
regeşti. 

Spre pomenirea şi veşnica trăinicie a acestui lucru, am dat scrisoarea 
noastră privilegiată, întărită cu puterea noii noastre peceţi duble, atârnate şi 
autentice". 

In finalul documentului a fost trecută o întreagă listă de demnitari 
ecleziastici şi laici. Tot aici aflăm şi persoana care a emis documentul, anume 
"...domnul Ladislau, episcopul de Vesprim, cancelar al reginei şi vicecancelar al 
curţii noastre...". 

Momentul la care a ajuns privilegiul la nobilii de Zagaryan nu se poate 
preciza cu exactitate şi nici dacă a mai fost semnat de către rege sau doar întărit cu 
pecetea sa. In ediţie se precizează că a fost scris pe pergament, are o pecete atârnată, 
legată cu şnur de mătase de culoare portocalie şi vişinie. 

Date fiind aceste aspecte precum şi succesiunea de evenimente din 26 
decembrie 1366 şi 16 septembrie 1367 nu credem că există motive de suspiciune cu 
privire la autenticitatea ultimului act prin care au fost reconfirmate nobililor de 
Zagarian terenurile printr-un act cu titlul de privilegiu. 

în anul 1367, la cererea nobililor de Zagaryan, în urma mai multor 
procese, între ei şi familia Himfi, precum şi datorită faptului că au fost date destul 
de multe puncte de reper în documentul de hotărnicire, am considerat necesară 
reconstituirea hotarului ei. 

Primul punct de reper care apare în document este "Creasta Hlevnii", 
lângă care se menţionează existenţa a două movile de hotar. Toponimul nu se 
păstrează în această formă în perioada actuală, deci la o primă vedere este mai greu 
de precizat despre ce munte este vorba. 
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8 SILVIU OŢA 

Ştim însă că la sud de "Creasta Hlevni" se află moşia regală "Radamlia". 
La rândul ei moşia este aparent greu de identificat din documente deoarece singura 
menţiune asupra existenţei ei o avem din actul studiat. O surprindem pe baza 
toponimelor şi hidronimelor păstrate până astăzi în Munţii Locvei: Pârâul Radimna, 
satul Radimna şi Faţa Radimna. 

Primul dintre ele, Pârâul Radimna, se formează prin unirea a trei ogaşe 
care izvorăsc două de la est de vârful Tâlva Cerbului (660 m- harta judeţului Caraş-
Severin din 1976, scara 1:2000006, sau 651 m-pe cea din 1915, scara LIOOOOO)7, 
iar al treilea de la est de o cotă fără denumire (608 m - p e harta din 1915, 
1:100000), aflată la vest de satul Stinapari (Maria Schnee). 

Cele trei ogaşe se îndreaptă în direcţia sud pe o distanţă de aproximativ 2 
km, după care îşi schimbă direcţia spre sud-sud-vest pentru 5 km, măsurat în linie 
dreaptă. La sud de această ultimă porţiune se află "Faţa Radimna", menţionată în 
document. 
Satul Radimna se găseşte tot pe Pârâul Radimna, dar spre vărsarea sa în Dunăre, 
între localităţile şuşca şi Pojejena. 

Aflăm apoi că persoanele trimise să facă hotărnicirea s-au îndreptat spre 
apus de muntele "Creasta Hlevnii", unde în câmp au ridicat alte două movile de 
hotar. De acolo s-au îndreptat tot spre apus până la "Apa lui Lisko", care desparte 
moşia regală Radamlia de Zagaryan. Deşi hidronimul amintit nu se mai păstrează 
astăzi, se prezintă însă alte date care ajută în mod real la clarificarea situaţiei. 

1) La vest de "Apa lui Lisko" se afla moşia regală Radamlia, iar la est 
Zagaryan. înseamnă că acest pârâu venea de undeva de la sud, sau măcar curgea pe 
un anumit segment pe direcţia sud-nord, atunci când ei au ajuns la el, mergând spre 
vest. 

2) "Apa lui Lisko" se varsă în "Apa lui Mykuz", iar la confluenţa lor se 
termină o porţiune din hotarul celor două moşii. 

Deşi am menţionat că "Apa lui Lisko" nu îşi mai păstrează numele, în 
schimb există şi astăzi două pârâuri cu numele de Micoş: Valea Micoş şi Pârâul 
Micoşul Sec. Cele două ape se unesc şi formează Valea Micoşu Mare, dar deja pe 
domeniul Radamlia. 

Pentru o mai bună înţelegere şi explicare a documentului, dar şi pentru 
evitarea confuziilor, credem necesară o descriere sumară a primelor două ape Micoş. 

Prima dintre ele, Valea Micoş, îşi are izvorul chiar la vest-sud-vest de 
Vârful Tâlva Cerbului, sub un un vârf a cărui denumire nu este dată, dar care pe 
harta din 1915 este marcat ca având altitudinea de 488 m. Este şi cel mai sudic fir 
de apă cu acest nume, iar la sud şi paralel cu el pe o anumită porţiune curge şi 
pârâul Radimna. 

Cea de-a doua, Micoşul Sec, se află la nord de primul şi îşi adună apele de 
sub un munte care este marcat cu cota 471 m şi se află la sud-vest de satul Sasca 
Montană (harta din 1915, scara 1:100000). Considerăm că este puţin probabil ca 
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HOTĂRNICIREA DOMENTULUI ZAGARYAN DIN COMITATUL CARAŞ 9 

acesta din urmă să fie "Apa lui Mikuz" menţionată în textul documentului deoarece 
nu aste vecin cu nici un toponim sau hidronim care să amintească de domeniul 
Radamlya. 

Se adaugă încă un aspect, şi anume acela că dinspre sud el nu primeşte 
nici un afiuent care să fi avut vreun nume, cu atât mai puţin să fie vorba ca acest 
eventual pârâu să poarte numele de "Apa lui Lisko". Valea Micoş în schimb 
primeşte afluenţi dinspre sud, dar dintre ei, bănuim că este vorba de Pârâul cu Sălcii 
care curge în direcţia sud-nord şi izvorăşte chiar sub dealul care desparte văile 
Radamlia şi Micoş. 

De la confluenţa apelor Pârâul cu Sălcii (probabil "Apa lui Lisko") şi 
Valea Micoş ("Apa lui Mikuz") unde erau două movile de hotar, au urcat pe acesta 
din urmă care "...vine dinspre răsărit..." până la obârşia ei unde erau două movile de 
hotar. Izvorul său se află sub vârful amintit, cu altitudinea de 488 m. De acolo 
hotarul se pierde în mod concret, ştim doar că se merge spre nord până mai sus de 
satul Dragadol. La vest de linia menţionată se afla domeniul Radamlia, iar spre est 
Zagaryan. 

Satul Dragadol din nou nu ştim unde se află, dar de la el se mai merge 
puţin spre nord până "...la un drum lat care trece peste Nera". Drumul amintit, se 
identifică cu cel roman care există în zonă şi trece prin localitatea actuală Sasca 
Montană, probabil acolo unde există toponimul "La Veruc" (harta 1915, 1:100000). 

Istoricul maghiar Gy. Gyorffy menţionează pe hotarul vestic al satului 
Sasca Montană toponimul "Dragan Glavischa",8 dar pe care nu am reuşit să îl 
identificăm pe hărţile avute la dispoziţie. Lângă drumul amintit, este amintit un sat 
până la care au mers, aflat puţin în amonte pe Râul Nera, care se numea 
"Wlasolch". Localitatea este amintită ca fiind lângă un munte mare, la vest de el. 
Actual, prima localitate care este imediat în apropierea drumului amintit este Sasca 
Română. Muntele se poate identifica foarte probabil cu actualul "Cioaca înaltă" 
(569 m pe harta din 1915). 

De acolo hotarul merge pe la mijlocul muntelui, pe versantul său vestic, 
până la capătul unui pârâu numit "Wgliarpataka", lăsând în urmă satul "Wlasolch" 
care nu făcea parte din domeniul Zagaryan. "Wgliarpataka" de asemenea şi-a 
pierdut vechea denumire, dar se precizează că ea venea din direcţia est-sud-est. 
Singura apă din zonă care curge în această direcţie este Pârâul şuşara, care se varsă 
în cel al Cărbunarilor (curge pe direcţia sud-nord). Identificarea Wgliarpataka cu 
Pârâul Cărbunarilor credem că este greşită. 

Hotarul ţinea până la izvorul Wgliarpataka (şuşara). Nu putem preciza cu 
exactitate însă care izvor anume al şuşarei, deoarece se formează din unirea a şase 
ogaşe. După ce au amintit aici prezenţa altor două movile de hotar, s-au îndreptat 
spre est, până la mlaştina numită "Bara". Odată ajunşi în acest punct, apar 
dificultăţi în surpinderea exactă a hotarului, deoarece hidronimul nu se mai 
păstrează şi descrierea zonei este foarte sumară. 
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Drumul spre nord este greu de precizat deoarece dacă se respectă 
descrierea din text nu se mai poate face o corelare cu realităţile geografice. Cel mai 
probabil au marcat semne de hotar în zona ei. Pe hărţile mai noi nu apare această 
denumire, dar pe cea din 1915, la sud şi sud est de ogaşele care formează Pârâul 
şuşara există hidronimul "Lacu", care credem că este mlaştina amintită în text. In 
acest punct se menţionează că se află o porţiune din hotarul dintre moşia Zagaryan 
şi domeniul regal Potoc. 

De la mlaştina Bara, hotarul se îndrepta spre est-sud-est, unde urca pe 
muntele "Creasta Gorunilor", dar nici acest nume nu s-a mai păstrat până astăzi. Pe 
hărţile din 1915, la est de "Lacu" există muntele "Tîlva Bălan", care se poate 
suprapune cu muntele amintit în document. Pe munte exista un "...hotar 
neîntrerupt..." de la care se îndrepta spre sud. 

La est de această porţiune de hotar se afla moşia regală Kakarek, 
despărţită prin movile de hotar de Zagaryan. De la movilele menţionate, hotarul s-a 
îndreptata din nou spre est, urcînd pe un alt munte al cărui nume nu s-a precizat. 
Esta vorba de Cioaca Nierganului, singurul aflat la est de Tîlva Bălan. De pe acest 
munte s-a coborât spre est, la Râul Nera, la confluenţa sa cu Byele. Identificarea 
acestuia din urmă este dificilă deoarece pe hărţi nu mai apare menţionat hidronimul. 
In orice variantă este vorba de un pârâu aflat la sud de satul Drişte. 

De la confluenţa celor două ape, au mai urcat pe Nera în amonte pînă la 
piatra Wracha. Acest punct trebuie să fie dealul Strajiţa (330 m.), aflat la vest de 
satul şopotul Nou. Acolo se afla şi hotarul cu moşia Kwesd. Din acel punct, s-au 
îndreptat spre vest spre muntele Creasta Hlevny. Foarte probabil traseul urmat a 
fost drumul roman, pînă spre satul Cărbunari, de unde au urcat pe muntele de unde 
au pornit. Acolo se afla şi hotarul cu moşia Kwesd identificată corect de către Gy. 
Gyorffy9. 

Trebuie precizat că pe acolo trecea vechiul drum roman, refolosit în evul 
mediu, care trecea dinspre Câmpia Caraşului spre Depresiunea Almăjului, ocolind 
Cheile Nerei. între "Piatra Wracha" şi "Creasta Hlevnii" hotarul nu mai este descris 
cu exactitate şi doar se precizează că au mers pe nişte semne de hotar mai vechi. 
Putem bănui că au mers pe drumul menţionat, deoarece la sud de el se află 
numeroase toponime care amintesc de moşia Kuesd. 

Deşi din documentele păstrate care se referă la moşiile vecine 
Zagaryanului, nu avem nici o hotărnicie clară, din cel prezent aflăm date noi asupra 
hotarelor unor moşii, precum şi de existenţa unora noi (Radamlia, Patak şi 
Kakarek). Radamlya, de exemplu, este menţionată ante 1690-1700 doar o singură 
dată, în prezentul document analizat. Limitele sale se cunosc doar parţial, în 
regiunea în care a fost vecină cu moşia Zagaryan. Spre nord se întindea până la 
Râul Nera. La nord-est se învecina cu Zagaryan, iar la est pe o anumită porţiune în 
mod sigur cu moşia Kuesd. 
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HOTĂRNICIREA DOMENIULUI ZAGARYAN DIN COMITATUL CARAŞ 11 

Limita sudică o putem doar bănui ca fiind până la Dunăre, la vărsarea 
Râului Radimna în fluviu şi unde se află satul Radimna. Moşia Patak este alta decât 
cea menţionată în documentele din 1367 şi 137810 ("Woya alio nomine Patak"), 
deoarece aceasta se află pe malul nordic al Nerei, nu pe valea Caraşului, cum este 
amintită Woia. De altfel Woya aparţinea la 127711 de Comitatul de Sumplyo, al 
cărui comite nu avea autoritate în domeniul cetăţii Ilidia 1 2. 

Este vorba de un alt sat care purta acelaşi nume, dar cu o altă localizare 
geografică. Deşi se găseşte la nord de Nera, moşia regală Patak se întindea şi la sud 
de acest râu. Hotarul său la sud de Nera are ca principale puncte de reper satul 
Wasolch (pe malul sudic al râului amintit, care se identifică cu actualul Sasca 
Română), vârful Cioaca înaltă (596 m) - la sud-est de Sasca Montană, Pârâul 
Şuşara, Lacu (Bara) şi Tîlva Bălan. Aceasta este regiunea sa de hotar cu moşia 
Zagaryan. 

Domeniul regal Kakarek nu se mai poate reconstitui în acest moment 
deoarece aici este singura sa menţiune. După descrierea făcută, trebuie să fi avut 
una din limitele sale la est de Tîlva Bălan, unde se învecina cu Zagaryan la sud şi 
est, iar la nord cu Patak. 
Pe lângă aceste domenii noi, în textul documentului sunt amintite şi alte sate sau 
domenii despre care avem mai multe date. 

Satul Dragadol este mai vechi decât anul 1367, el fiind amintit ca fiind 
donat de către regele Ladislau IV Cumanul împreună cu satul Surduk prin anii 
1280-1282 fraţilor Imre, Farkaş şi Cosma, al căror frate Bolenyfo Andrei murise la 
apărarea mănăstirii Egreş 1 3. în 1324, urmaşii lor au fost confirmaţi în posesia celor 
două sate. Se găsea la sud de Nera la vest de Sasca Montană. Istoricul Gy. Gyorffy 
menţionează acolo existenţa Dealului "Capul lui Drăgan". 

Satul Wlasolch se afla tot la sud de Nera, dar mai în amonte decât 
Dragadol, probabil undeva între localităţile Sasca Română şi Sasa Montană. Nu se 
precizează dacă a aparţinut vreunui domeniu. 

Moşia Kuesd se poate surprinde mai mult pe baza toponimiei şi 
hidronimiei. La sud de satul şopotul Nou, dar şi la sud-est de el există denumiri care 
amintesc de vechea moşie: Culmea Găvoşdia, Faţa Găvoşdia, Valea Găvoşdia, 
Pârâul Găvoşdia. Hotărnicirea sa este nerelevantă. în documente apare în 135814, 
dar înainte de acest an, ea a fost cerută regelui de către castelanul cetăţii Erd Somlyo 
de la rege15. 

Câţiva ani mai târziu, în 1363, ea aparţinea nobililor de Socolari16. Din 
documentul din 1367, aflăm că o parte a hotarului său, cel nordic, era vecin cu 
domeniul Zagaryan, pe linia cuprinsă într semnele de hotar "Piatra Vraca" şi 
"Creasta Hlevnii". Date fiind aceste date, rezultă că la vest se învecina cu moşia 
regală Radamlia. 

Analiza semnelor de hotar, demonstrează faptul că ea a mai fost o dată 
hotănicită, la un moment neprecizat, dovadă fiind movilele de hotar menţionate ca 
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fiind găsite în cursul desfăşurării acţiunii din 1367. Surprinderea acestui moment în 
acest stadiu al cunoştinţelor noastre este dificil de realizat, ne mai având la 
dispoziţie alte documente privitoare la moşia Zagaryan sau la cele învecinate. 

Pe baza a două afirmaţii din documentele avute în vedere (vezi documentul 
1 din anexă, paragraful doi) putem crede că încălcarea domeniului Zagarian de către 
persoane din familia Himfi a avut loc în timpul domniei lui Ludovic I de Anjou, 
poate în primii ani după ocuparea tronului. 

Perioada nu se poate exclude total din discuţie deoarece în acea vreme 
familia Himfi era în plin proces de acaparere de domenii în sudul Banatului. Faptul 
că fraţii Petru şi Benedict Himfi au deţinut în acea vreme funcţii importante în 
Regatul Ungariei le-a dat un plus de autoritate asupra nobilimii mici şi mijlocii 
locale din Banat. Familia lor, atât cât le-a stat în putere, s-a prevalat de aceste 
avantaje pentru obţinerea de noi domenii. 
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1 - 1366 decembrie 26, Vişegrad 
Ludouicus, dei gracia, rex Hungarie, fideli suo, magnifîco viro, domino 

Benedicto, nato Pauli, filii Heem, regni noştri Bulgarie bano, salutem et gradam. 
Noveritis quod Johannes et Mychael, filii Petri dicti Vaguch de Zagaryan, nobiles 
comitatus de Crassuo, gravi cum querela nostre detexerunt maiestăţi quod 
predecessores vestri, quandam particulam terre prefate possessionis ipsorum, 
Zagaryan nuncupate, ipsos iusto ac hereditario titulo contingentem, a prefaţa 
possessione ipsorum, Zagariam vocate, séquestrassent, et sequestratam nostro regio 
culmini minus iuste occupassent et occupatam detenuissent, in grande preiudicium 
iuris ipsorum non modicum et gravamen. 
Unde, cum nos neminem regnicolarum nostrum suo iure privare velimus, ideo 
fidelităţi vestre, iîrmo edicto regio, precipientes mandamus quatenus, mox habita 
presencium noticia, ab omnibus quibus decet et licet, deum pre oculis habendo, 
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diligenter et conscienciose, de alienacione prefate possessionarie porcionis, ipsos, ut 
dicitur, de iure contingentis, meram experiamini veritatem, et rescita omnium 
premissorum veritate, si dictam possessionariam porcionem, ipsis Johanni et 
Mychaeli de iure pertinere adinveneritis, extunc circa restitucionem eiusdem, prout 
exinde vobis veritas constiterit, iusticie complementum observens, auctoritate nostra 
mediante, secus pro nostra regia gracia facere non ausuri. 

Datum in Wissegrad, in festo beati Staphani prothomartiris, anno domini 
MoCCCmoLXmo sexto. 

<Pe verso:> Fideli suo Benedicto, regni noştri Bulgarie bano. 
<Pe verso sub pecete:> Relacio Nicolai de Zeech bani facta Dymorlian. 
Ludovic, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, credinciosului său, 

măritului bărbat, domnului Benedict , fiul lui Pavel, fiul lui Heem, ban al ţării 
noastre Bulgaria, sănătate şi milostivire. 

Aflaţi că loan şi Mihail, fiii lui Petru zis Vaguch de Zagaryan, nobili din 
comitatul Caraş, nc-au arătat măriei noaste, cu grea plângere, că înaintaşii voştri au 
despărţit de pomenita lor moşie numită Zagaryan o bucată de pământ a sus-zisei lor 
moşii, numită Zagaryan, ce ţine de ei în temeiul dreptului de moştenire, şi, odată 
despărţită, au luat-o pe nedrept în stăpânire pentru înălţimea noastră regească şi au 
ţinut-o în stăpânire spre mare pagubă şi vătămare a dreptului lor. 

Drept aceea, deoarece noi nu voim să lipsim pe nimeni dintre locuitorii 
ţării noastre de dreptul său, de aceea vă poruncim cu straşnică poruncă regească şi 
punem în vedere credinţei voastre ca, de îndată ce veţi lua cunoştiinţă de cele de faţă, 
avându-1 pe Dumnezeu înaintea ochilor, să cercetaţi stăruitor şi cu grijă, de la toţi de 
la care se cuvine şi se cade, adevărul curat cu privire la înstrăinarea pomenitei 
bucăţi de moşie, care - după cum se spune - ţine de drept de ei. şi aflând adevărul 
despre toate cele de mai sus, dacă veţi găsi că zisa bucată de moşie ţine de drept de 
loan şi Mihail, atunci, în temeiul împuternicirii noastre, să vă îngrijiţi de împlinirea 
dreptăţii pentru înapoierea acelei moşii, aşa precum vă veţi fi încredinţat de adevăr 
cu privire la aceasta. Şi să nu cutezaţi a face altfel de dragul milostivirii noastre 
regeşti. 

Dat la Vişegrad, la sărbătoarea fericitului ştefan ăntâiul mucenic, în anul 
Domnului o mie trei sute şaizeci şi şase. 

<Pe verso:> Credinciosului său Benedict, ban al ţării noastre Bulgaria. 
<Pe verso, sub pecete> Darea de seamă a lui Nicolae de Zeech banul, 

dată <privitor la Zagaryan>. 
Arh. Naţ. Magh., Dl. (Arh. fam. Kăllay, nr. 1506). 
Orig., hârtie, cu fragmente de pecete de închidere, din ceară roşie, aplicată 

pe verso. 
EDIŢII: Pesty, Krasso, I I I , p. 74 - 75. 
REGESTE: Kâllay, I I , nr. 1589. 
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2 - 1367 aprilie 13, Vişegrad 
Ludovicus, dei gracia, rex Hungarie, fidelibus suis, capitulo Chanadiensis, 

salutem et graciam. 
Dicunt nobis Johannes et Michael, filii Petri dicti Vagud de Zegerien, quod 

ipsa possessio ipsorum Zegerien vocata, et ad eandem pertinentes in comitatu de 
Crassou, apud manus eorum existentes, legitimis reambulacionibus et metarum 
ereccionibus ac renovacionibus nimium indigerent. 

Super quo, fidelităţi vestre firmiter precipiendo mandamus quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo présente, Emericus, filius 
Johannis de Hylymba, vel Johannes dictus Balugh, an Erne de Chatar, sive Mychael, 
filius Petri de Zinkad, seu Nicolaus de Charta, aliis absentibus, homo noster, ad 
facies prémisse possessionis et ad ipsam pertinenciam, universis vicinis et 
commetaneis earundem legittime convocatis, et presentibus, accdendo, reambulet 
eadem et ad ipsam pertinentes per eorum veras metas et antiquas, novas secus 
veteres in locis necesariis erigendo, reambulatasque et ab aliorum iuribus 
possessionnariis metaliter sequestratas et distinctas reliquat eandem, et ad ipsam 
pertinentes annotatis filiis Petri, eo iure quo ipsis dinoscuntur pertinere, perpetuo 
possidendas, si non fuerit contradictum. Contradintores vero, si qui fuerint, citet 
contra annotatos filios Petri in nostam presenciam ad terminum competentem. Et 
post hec, seriem ipsius possessionarie reambulacionis, cum cursibus metarum vel 
nominibus contradictorum et citatorum, ac termino assignato nobis fideliter 
rescribatis. 

Datum in Wyssegrad, feria tercia proxima post dominicam 
Ramispalmarum, anno domini MmoCCCmoLXmo septimo. 

Ludovic, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, credincioşilor săi <din> 
capitlul din Cenad, sănătate şi milostivire. 

Ne spun nouă loan şi Mihail, fiii lui Petru zis Vagud de Zegerien, că acea 
moşie a lor numită Zegerien, şi cele ce ţin de ea, aflătoare în comitatul Caraş, în 
stăpânirea lor, au mare nevoie de o legiuită hotărnicire şi ridicarea şi înnoirea 
semnelor de hotar. 

Drept aceea, vă punem în vedere şi poruncim cu tărie credinţei voastre să 
trimiteţi omul vostru vrednic de crezare ca om de mărturie înaintea căruia, omul 
"nostru, Emeric, fiul lui loan de Hylymba, sau loan zis Balugh ori Ernest de Chatar 
sau Mihail fiul lui Petru de Zinkad, ori în lipsa celorlalţi, Nicolae de Ciortea, 
ducându-se la sus-zisa moşie şi la cele ce ţin de ea, <şi> chemând în chip legiuit pe 
toţi vecinii şi megieşii acesteia şi fiind aceştia de faţă, s-o hotărnicească pe ea şi pe 
cele ce ţin de ea după adevăratele şi vechile lor <semne de hotar>, ridicând noi 
semne de hotar lângă cele vechi în locurile de trebuinţă, şi odată hotărnicite şi 
despărţiie şi deosebite prin semne de hotar de drepturile de moşie ale altora, să lase 
acea <moşie > şi cele ce ţin de ea numiţilor fii ai lui Petru, ca să le stăpânească pe 
veci, cu acelaşi drept cu care se ştie că ţin de ei, dacă nu se va împotrivii nimeni. 
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Iar dacă vor fi împotrivitori, să-i cheme înaintea noastră la sorocul 
potrivit, spre a sta faţă cu numiţii fii ai lui Petru, şi după acestea, să ne răspundeţi în 
scris, întocmai, despre felul cum s-a făcut hotărnicirea pomenitei moşii, despre 
mersul hotarelor sau numele împotrivitorilor şi ale celor chemaţi, şi sorocul hotărât. 

Dat la Vişegrad, în marţea de după duminica Floriilor, în anul Domnului 0 
mie trei sute şaizeci şi şapte. 

Arh. Naţ. Magh., Dl. 
Transumpt în actul capitlului din Cenad din 7 mai 1367, nr. 228 
EDIŢII: Pesty, Krasso, I I I , p. 76 - 77. 

3 - 1367 mai 7, Cenad 
Excellentissimo principi, domino eorum Ludovico, dei gracia iluştri regi 

Hungarie, cepitulum ecclesie Chanadiensis, oraciones in domino sedulas et devotas, 
perpetua cum fidelitate. 

Litera vestre excellencie omni cum reverencia receptimus in hec verba: 
< Urmează actul lui Ludovic I, regele Ungariei, din 13 aprilie 1367, Vişegrad>. 
Nos igitur, preceptis serenitatis vestre humiliter obedire cupientes, ut tenemur, 
unacum prefato Nicolao de Chorta, homine vestro, nostrum misimus hominem, 
videlicet discretum virum, magistrum Ladislaum, archidiaconum de Crassou, 
fratremque et concanonicum nostrum, pro testimonio fidedignum, ad premissa 
singula fideliter exsequenda. 

Qui, demum ad nos abinde redeuntes, concordi voce nobis retulerunt quod 
idem homo vester, dicto testimonio nostro présente, feria quarta proxim post festum 
beati Georgii martiris proxime nune elapsum, cum quibusdam aliis diebus 
sequentibus, ad facies prémisse possessionis et ad ipsam pertinencium universis, 
vicinis et commetaneis eorumdem legittime convocatis, et presentibus, accedendo, 
reambulasset eandem et ad ipsam pertinentes, per earum veras metas et antiquas, 
novas secus veteres in locis necessariis erigendo, reambulatasque et ab aliorum 
iuribus possessionariis metaliter seqestratas et distinctas, reliquisset eandem et ad 
ipsam pertinentes, prelibatis filiis Petri, eo iure, quo ipsis dinoscuntur pertinere, 
perpetuo possidendas, nullo penitus contradictore, tarn in facie predicte possessionis, 
ac ad eandem pertinencium, quam eciam noştri in presencia comparante, diebus 
legittimis expectato. 

Mete vero predictam possessionem Zegerien vocatam, cum pertinentibus 
ad eandem, ab aliis possessionibus sequestrates, distinguerentur eo modo, quod 
prima meta inciperet in capite cuiusdam montis wglo Hlevnyberch vocati, ubi duas 
novas metas terreas erexissent, quarum una, a parte videlicet meridionali possessioni 
vestre Radamlya vocate, altera vero a parte septemtrionali separaret possessioni 
Zegerien supradicte. Deinde super eodem monte ad plagam occidentalem parvum 
per gradiendo, iterum unam metam terream cursualem de novo aggregassent. 
Abinde, modo simili super dicto monte ad eandem plagam occidentalem, usque 
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finem eiusdem montis peragrando, ipsum montem, inter dictas possessiones, 
Radumlya videlicet et Zegerien, pro meta reliquissent. Iuxta finem quoque montis 
antediciti in planicie duas novas metas terreas cumulassent. Ab hinc, iterum ad 
occidentam procedendo, caderet ad fluvium Lizkowyzy nominatum, ac in eodem 
fluvio per cursum ct meatum eiusdem descendendo, perveniret usque finem ipsius 
fluvii, qui videlicet fluvius a parte occidentis, diete possessioni vestre regali, a parte 
vero orientis, prefate possessioni Zegerien vocate separaret, ac tandem in line 
predicti fluvii, in loco ubi idem ac quidam alter fluvius, Mykuzwyzy vocitatus, 
insimul coniunguntur, duas novas metas terreas élevassent. Exinde reflectendo ad 
plagam orientalem ac asseendendo in fluvio Mykuzwyzy supradicto, perveniret ad 
caput eiusdem, ubi duas metas cum lapidibus, de super cum terra copertas, 
cumulassent. Deinde flecteretur versus plagam septemtrionalem et perveniret ad 
unam matam terream cursualem. t Deinde versus eandem plagam aliquantulum 
procedendo, essent duc mete terrée erecte. Ab hinc, modo simili ad septemtrionem 
gradiendo, esset una meta terrea. Abinde, iterum ad plagam septemtrionalem 
tendendo, perveniret supra villam Dragudul vocatam, ubi duas novas metas terreas 
erexissent, quarum una a parte occidentali predicte possessioni vestre regali 
Radumlya vocate, altera vero a parte orientali predicte possessioni Zegerien 
separaret. Demum, iterum versus plagam septemtrionalem, per quandam latam viam 
ultra fluvium Nyaragh vocatum transeuntem, declinando, caderet in predictum 
fluvium Nyaragh, ac in ipso fluvio modicum asseendendo, perveniret ad duas metas 
terreas, penes ipsum fluvium a parte orientis eiusdem fluvii sub quodam monte 
elevatas, quarum una a parte orientali diete possessioni Zegerien, altera vero a parte 
occidentali possessioni Wlasolch vocate separaret. Abinde dictum montem versus 
orientem ascendendo, perveniret ad unam metam terream cursualem, et deinde ad 
orientem modo simili gradiendo, esset una meta terrea cursualis in medio eiusdem 
montis. Abhinc ad eandem plagam parumper descendendo, deveniret ad caput 
cuiusdam rivuli Vgliarpathaka nominati, ubi duas novas metas terreas erexissent. 
Demum iterato versus plagam orientalem gradiendo, veniret ad quandam terram 
aquosam wglo Bara nominatam, ubi essent due mete terrée erecte. Deinde 
reflectendo aliquantulum versus plagam septemtrionalem, transiret ad unam metam 
terream cursualem. Abhinc iterato versus sepiemtrionem procedendo, essent due 
mete terrée. Abinde iterum directe tendendo aliquantulum, duas metas terreas 
élevassent, et deinde similiter versus eandem plagam peragrando, veniret ad duas 
metas terreas de novo cumulatas, et ulterius iterato versus septemtrionem eundo, 
esset una meta terrea cursualis. Post hec, modo simili versus plagam 
septemtrionalem gradiendo, perveniret ad dictam terram aquosam, Bara vocatam, 
iuxta quam duas metas terreas élevassent, quarum una a dicta possessione Zegerien, 
altera vero a possessione regali Pathaki vocate separarent. Demum flecteretur versus 
orientem et ascendendo quendam montem, Gorony Berch vocatum, veniret ad unam 
metam cursualem. Tendem reflectendo versus plagam meridionalem, perveniret ad 
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duas metas terreas, quarum una a parte orientali possessionem regalem Kakarek 
vocatam, alia vero a parte occidentis dictam possessionem Zegerien vocatam 
separaret. Deinde iterum versus meridiem tendendo, veniret ad unam metam 
cursualem. Abinde versus eandem plagam meridionalem quendam magnum montem 
ascendendo, perveniret ad duas metas terreas, quarem una a parte orientali diete 
possessio Kakarek vocate, altera vero a parte occidentali prelibate possessioni 
Zegerien separarent, et deinde descendendo caderet ad dictum fluvium Nyaragh, in 
loco ubi idem fluvius, cum alio fluvio Byrele vocato, insimul coniunguntur, et 
demum in dicto fluvio Nyaragh vovato ascendendo, veniret quandam petram, 
Vracha nominatam, quam pro meta reliquissent. Postremo vero versus plagam 
occidentalem directe procedendo iuxta cursus antiquarum metarum dudum 
erectarum, dictamque possessionem Zegerien a possessione Kwsed vocata 
sequestrancium, quas omnes suo in statu et ordine reliquissent, rediret ad primas 
metas in capite predicti montis, Hlevnyberch vocati, cumulatas; et ibi fînirentur. 

Datum secundo die festi bead Johannis apostoli et ewangheliste ante 
portam Latinam, anno domini supradicto. 

<Pe verso:> Domino regi, pro fîliis Petri dicti Vaguch de Zegerien, 
reambulatorie; <şi adăugat de o mână mai târzie:> possessionis Zegeryen in 
comitatu de Crassou habite. 

Preaînălţatului principe, stăpânului lor, Ludovic, din mila lui Dumnezeu, 
regele Ungariei, capitlul bisericii de Cenad, sârguitoare şi cucernice rugăciuni întru 
domnul cu veşnică credinţă. 

Am primit cu toată cinstea scrisoarea înălţimii voastre cu acest cuprins: 
<Urmează actul lui Ludovic I , regele Ungariei, din 13 aprilie 1367, Vişegrad>. 
Noi, aşadar, dorind să ne supunem cu smerenie poruncilor luminăţiei voastre, aşa 
cum suntem datori, am trimis dimpreună cu pomenitul Nicolae de Ciortea, omul 
vostru, pe omul nostru vrednic de crezare, anume pe chibzuitul bărbat Ladislau, 
arhidiaconul de Caraş, fratele şi soţul nostru canonic, spre împlinirea întocmai a 
fiecăreia din cele de mai sus. 

Aceştia, întorcându-se apoi la noi, ne-au spus într-un glas că acel om al 
vostru, de faţă fiind zisul nostru om de mărturie, mergând în miercurea de după 
sărbătoarea fericitului mucenic Gheorghe de curând trecută, <şi> în alte câteva zile 
următoare, la sus-zisa moşie şi la cele ce ţin de ea, <şi> chemând în chip legiuit pe 
toţi vecinii şi megieşii acelor <moşii>, şi fiind aceştia de faţă, a hotărnicit acea 
<moşie> şi pe cele ce ţin de ea după adevăratele şi vechile lor semne de hotar, 
ridicând noi <semne de hotar> lângă cele vechi în locurile de trebuinţă, şi odată 
hotărnicite, despărţite şi deosebite prin semne de hotar de drepturile de moşie ale 
altora, a lăsat acea <moşie> şi cele ce ţin de ea pomeniţilor fii ai lui Petru ca să le 
stăpânească pe veci, cu acelaşi drept cu care se ştie că ţine de ei, neînfăţişându-se 
nici un împotrivitor, nici la sus-zisa moşie şi la cele ce ţin de ea, nici înaintea 
noastră, după ce s-a aşteptat numărul legiuit de zile. 
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Iar semnele de hotar care despart sus-zisa moşie numită Zegerien, cu cele 
ce ţin de ea, de alte moşii, se deosebesc în acest chip: cel dintâi semn de hotar începe 
în vârful unui munte numit în vorbirea obişnuită Creasta Hlevny, unde au ridicat 
două noi movile de hotar, dintre care una, dinspre miazăzi să despartă moşia voastră 
numită Radamlya, iar cealaltă, dinspre miazănoapte <să despartă> sus-zisa moşie 
Zegerien. Apoi înaintând puţin pe acelaşi munte spre apus, au ridicat din nou semne 
de hotar neîntrerupt. De acolo, trecînd în acelaşi chip de zisul munte spre aceeaşi 
parte de apus, până la poalele pomenitului munte, au au lăsat acel munte drept semn 
de hotar între zisele moşii, anume Radamlya şi Zegerien; şi lângă poalele muntelui 
sus-zis, în şes, au ridicat două movile de hotar noi. De aici, îndreptându-se din nou 
spre apus, ajunge la pârâul numit Apa lui Lisko şi coborând pe acel pârîu, pe cursul 
şi mersul lui, ajunge la capătul pomenitului pârâu, care anume pârâu desparte spre 
apus zisa voastră moşie regească, iar spre răsărit pomenita moşie numită Zegerien, 
şi în cele din urmă la capătul sus-zisului pârîu, la locul unde acel <pârâu> şi un alt 
pârâu, numit Apa lui Mikuz, se unesc împreună, au ridicat două movile de hotar noi. 
De acolo, cotind spre răsărit şi urcându-se pe zisul pârîu Apa lui Mykuz, ajunge la 
obârşia lui, unde au ridicat două semne de hotar cu pietre, acoperite pe deasupra cu 
pământ. De acolo, se întoarce spre miazănoapte şi ajunge la un semn de hotar 
neîntrerupt. De acolo mergând puţin în aceeaşi parte, se află ridicate două movile de 
hotar. De aici mergând de asemenea spre miazănoapte, <şi acolo> este o movilă de 
hotar. De acolo îndreptându-se iar spre miazănoapte, ajunge mai sus de satul numit 
Dragadol, unde au ridicat două noi movile de hotar, dintre care una, din partea de 
apus, desparte sus-zisa voastră moşie regească Radamlya, iar cealaltă, dinspre 
răsărit, sus-zisa moşie Zegerien. Apoi, trecând iar spre miazănoapte, pe un drum lat 
ce trece peste râul numit Nera, coborând ajunge la sus-zisul râu Nera şi urcând 
puţin pe acel râu, ajunge la două movile de hotar, ridicate lângă numitul râu sub un 
munte spre partea de răsărit a acelui râu, dintre care cea dinspre răsărit desparte 
zisa moşie Zegerien, iar cealaltă, dinspre apus, moşia numită Wlasolch. De acolo 
urcându-se pe zisul munte spre răsărit, ajunge la un semn de hotar neîntrerupt şi de 
acolo îndreptându-se spre răsărit în acelaşi fel, la mijlocul acelui munte se află un 
semn de hotar neîntrerupt. De aici, coborând puţin în aceeaşi parte, ajunge la 
capătul unui pârâiaş numit Pârâul Cărbunarilor, unde a ridicat două movile de hotar 
noi. Apoi, îndreptându-se din nou spre răsărit, ajunge la o mlaştină numită în 
vorbirea obişnuită Bara, unde se află ridicate două movile de hotar. De acolo cotind 
puţin spre miazănoapte, ajungă la un semn de hotar neîntrerupt. De aici 
îndreptându-se din nou spre miazănoapte, <acolo> sunt două movile de hotar. De 
acolo mergând iarăşi puţin drept înainte, au ridicat două movile de hotar şi apoi 
îndreptându-se de asemenea în aceeaşi parte, <hotarul> ajunge la două movile de 
hotar, ridicate din nou, şi apoi mergând iarăşi mai departe spre miazănoapte, 
<acolo> se află un semn de hotar neîntrerupt. După aceasta, mergând la fel spre 
miazănoapte, ajunge la zisa mlaştină Bara, lângă care au ridicat două movile de 
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hotar, dintre care una desparte zisa moşie Zegerien, iar cealaltă moşia regală numită 
Potoc. Apoi se întoarce spre răsărit şi, urcând pe un munte numit Creasta Gorunilor, 
ajunge la un semn de hotar neîntrerupt. Apoi, cotind spre miazăzi, ajunge la două 
movile de hotar, dintre care cea dinspre răsărit desparte moşia regească numită 
Kakarek, iar cealaltă dinspre apus, zisa moşie numită Zegerien. De acolo 
îndreptându-se din nou spre miazăzi, ajunge la un semn de hotar neîntrerupt. De 
acolo iar înspre mizăzi, urcând pe un munte mare, <hotarul> ajunge la două movile 
de hotar, dintre care cea dinspre răsărit desparte zisa moşie numită Kakarek, iar 
cealaltă, dinspre apus, pomenita moşie Zegerien, şi apoi coborând la zisul râu Nera, 
la locul unde acel râu şi un alt râu numit Byele, se unesc împreună, şi după aceea 
urcând pe zisul râu numit Nera, ajunge la o piatră numită Wracha, pe care au lăsat-
o drept semn de hotar. în cele din urmă, îndreptându-se de-a dreptul spre apus, după 
mersul unor vechi semne de hotar ridicate mai demult, care despart zisa moşie 
Zegerien de moşia numită Kwesd şi pe le-au lăsat pe toate în starea şi înşiruire lor, 
<hotarul> se întoarce la semnele de hotar dintâi, ridicate la capătul sus-zisului 
munte numit Creasta Hlevny, şi acolo se sfârşeşte. 

Dat a doua zi după sărbătoarea fericitului apostol şi evanghelist loan 
înaintea Porţii Latine, în anul Domnului mai sus zis. 

<Pe verso:> Domnului <nostru> regele, * <scrisoare> de hotărnicire 
moşiei Zegerien, aflătoare în comitatul Caraş, pentru fiii lui Petru zis Vaguch de 
Zegerien. 

Arh. Naţ. Magh., Dl. 
Orig. perg., cu urme de pecete. 
Transumpt în actul lui Ludovic I , regele Ungariei, din 16 septembrie 1367, 

nr. 266. 

EDIŢII: Pesty, Krasso, I I I , p. 76-80 

4 - 1367 mai 11 Buda 
Nos, Ludovicus, dei gracia, rex Hungarie, significamus tenore presencium, 

quibus expedit universis, quod Johannes, filius Petri de Zagoryan, in sua et 
Mychaelis, fratris sui uterini, personis, ad nostre serenitatis accendo presenciam, 
exhibuit nobis quasdam literas capituli ecclesie Chanadiensis super legittima 
reambulacione et metarum ereccione imadicte possessionis Zagoryan et ad eandem 
pertinencium, pro ipsis facta, confectas, nobis renscripcionales, tenoris infrascripti, 
petens nostram excellenciam humiliter et devote, ut easdem presentibus de verbo ad 
verbum transscribi et transumpmi faciendo, apposicione noştri novi sigilii pro ipsis 
et eorum heredibus dignaremur confirmare. Quarum tenor talis est: <Urmează actul 
capitlului din Cenad, din 7 mai 1367>. 

Nos itaque, iustis et legitimis peticionibus iamdicti Johannis, in sua et 
prefati Mychaelis, fratri sui, personis, nostre humiliter porrectis maiestăţi, per 
eundem, regia pietate clementer exauditis et admissis, predictas litteras iamdicti 
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capituli Chanadiensis super ipsa reambulacione et metarum ereccione nobis 
rescripcionales, presentibus de verbo ad verbum transcribi et transumpmi faciendo, 
eatenus quatenus eedem rite et legittime emanate existunt et prout vires earum 
verităţi suffragantur, dicti sigilii noştri novi apposicione pro predictis Johanne et 
Mychaele eorumque heredibus et posteritatibus universis duximus confirmandas, 
salvis dumtaxat iuribus alienis. 

Présentes autem dum nobis reportate fuerint, in formam noştri privilegii 
regidi faciemus. 

Datum Bude, feria tercia proxima post festum Aparicionis beati Mychaelis 
archangeli, ano domini millesimo CCCmoXLmo septimo. 

Noi Ludovic, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, prin cuprinsul celor 
de faţă facem cunoscut tuturor cărora se cuvine că loan, fiul lui Petru de Zagoryan, 
în numele său şi al lui Mihail, fratele său bun, venind înainte luminăţiei noastre, ne-a 
înfăţişat o scrisoare a capitlului bisericii din Cenad, întocmită cu privire la legiuita 
hotărnicire şi ridicare a semnelor de hotar ale sus-zisei moşii Zagoryan şi cele ce ţin 
de ea, făcute pentru ei, <scrisoare> trimisă nouă ca răspuns, cu cuprinsul scris mai 
jos, rugând înălţimea noastră cu smerenie şi supunere ca, punând să fie trecută din 
cuvânt în cuvânt şi cuprinsă în <scrisoarea> de faţă, să binevoi s-o întărim pentru ei 
si pentru moştenitorii lor prin puterea peceţii noastre celei noi. Iar cuprinsul ei este 
acesta: <Urmează actul capitlului din Cenad, din 7 mai 1367>. 

Noi, aşadar, ascultând dreptele şi legiuitele cereri ale sus-zisului loan, 
făcute cu smerenie de el măriei noastre în numele său, şi al pomenitului Mihail, 
fratele său, şi primindu-le cu regească bunătate, punând să die trecută şi cuprinsă 
din cuvânt în cuvânt, în scrisoarea de faţă, sus-zisa scrisoare a pomenitului capitlu 
din Cenad trimisă nouă ca răspuns - cu privire la hotărnicirea şi ridicarea semnelor 
de hotar - întrucât această <scrisoare> este dată după rânduiala şi lege şi aşa 
precum puterea ei se întemeiază pe adevăr, am hotărât să o întărim cu punerea zisei 
noastre peceţi noi, pentru sus-zişii loan şi Mohail şi pentru toţi moştenitorii şi 
urmaşii lor, fără vătămarea drepturilor altora. 

Iar când cele de faţă ne vor fi înapoiate, vom pune să fie întocmite în chip 
de privilegiu al nostru. 

Dat la Buda, în marţea de după sărbătoarea Arătării fericitului arhanghel 
Mihail, în anul Domnului o mie trei sute şaizeci şi şapte. 

Arh. Naţ. Magh., Dl . 
Orig. perg, cu urme de pecete mare aplicată în document pe verso. 
EDIŢII: Pesty, Krasso, I I I , p. 80- 81 
5- 1367 septembrie 16 
Ludouicus, dei gracia, Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, 

Găllicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, princeps Salernitanus et honoris 
montis sancti Angeli dominus, omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam 
futuris, presencium noticiam habituris, salutem in omnium salvatore. 
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Ordo suadet equitetis et ad apicem regie pertinet maiestaţis ut ea que rite 
processerunt illibata corsenventur et que a suis fidelibus modeste petentur ad 
exaudicionis graciam admittantur. Proinde, ad universorum noticiam harum serie 
volumus pervenire quod Johannes, filius Petri de Zagaryan, sua ac Mychaelis, fratris 
sui uterini, in personis, ad nostre serenitatis accendo presenciam, exhibuit nobis 
quasdam litteras nostram patentes, maiori et autentico novo sigillo nostro 
consignatas, super reambulacione et metarum ereccione eiusdem possessionis eorum 
Zeguryan et suarum pertinenciarum ipsa facta, confectas, tenoris infrascripti, petens 
nostram excellenciam humiliter et devote, ut easdem acceptare, approbare, ratificare 
ac pro ipsis et eorum heredibus universis nostro dignaremur privilegio confirmare. 
Quarum tenor talis est:<Urmeazâ actul lui Ludovic I, regele Ungariei, din 11 mai 
1367>. 

Nos itaque, iustis et legittimis supplicacionibus preferaţi Johannis, sua et 
dicti fratris sui in personis, nostre humiliter porrectis maiestăţi per eundem, regia 
pietate clementer exauditis et admissis, pretactas litteras nostras patentes, non 
abrassas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte viciatas, presentibus de verbo ad 
verbum insertas, quoad omnes earum continencias et clausulas acceptamus, 
approbamus, retificamus ac pro ipso Johanne et dicto fratre suo eorumque heredibus 
et posteritatibus universis mera regia auctoritate perpetue valituras confirmamus, 
presentis privilegii noştri patrocinio mediante, salvis iuribus alienis atque nostris 
regalibus. 

In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam, présentes concessimus 
litteras nostras privilégiâtes pendentis et autentici novi sigilii noştri dupplicis 
munimine robotaras. 

Datum per manus venerabilis in Christo patris, domini Ladislai, episcopi 
Wesprymiensis, reginalis cancellarii, auleque nostre vicecancellarii, dilecti et fidelis 
noştri, anno domini MmoCCCmoLXmo septimo, sedecimo Kalendas Octobris, regni 
autem noştri anno XXmo sexto, venerabilibus in Christo patribus et dominis Thoma 
Strigoniensi, fratre Stephano Colocensi, Wgulyno Spalatensi, Nicolao Jadrensi et 
Wgo Ragusyensi, archiepiscopis, Demetrio Waradiensi, Dominico Transsiluano, 
Colomano Jauriensi, Wylhelmo Quinqueecclesiensi, Stephano Zagrabyensi, 
Dominico Chanadiensi, Mychaele Agriensi, Johanne Wacyensi, Petro Boznensi, 
Ladislao Nitriensi, Demetrio Sirimyensi, Nicolao Tininyensi, Demetrio Nomensi, 
Nicolao Traguriensi, Staphano Farensi, Johanne Macariensi, Matheo Sibinicensi, 
Mychaele Scardonensi et Portina Sennyensi, ecclesiarum episcopis, ecclesias dei 
féliciter gubernantibus, Corbauiensi sede vacante, magnificis viris, domino Ladislao, 
duce Opulye, regni noştri palatino, Nicolao, woyuoda Transsiluano, comite 
Staphano Bubek, iudice curie nostre, Johanne, magistro tavarnicorum nostrum, 
Nicolao de Zech, tocius Sclauonie, Konya Dalmacie et Croacie, Nicolao de Machou, 
banis, Petro Zudar pincenarum, Paulo dapiferorum, Johanne ianitorum et Emerico 
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agazonum, nostrum magistris, ac eodem domino Ladislao, comite Posoniensi, 
aliisque quampluribus comitatus regni noştri tenentibus et honores. 

<Sub text:> Ad literatorium mandatum domini regis. 

Ludovic, din mila lu Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, 
Ramei, Serbiei, Galiţiei, Lodomeriei, Cumaniei şi Bulgariei, principe de Salerno şi 
domn al ţinutului şi muntelui Sant' Angelo, tuturor credincioşilor întru Hristos, atât 
celor de acum, cât şi celor viitori, care vor lua cunoştiinţă de scrisoarea de faţă, 
mântuire întru mântuitorul tuturor. 

Rânduiala dreptăţii cere şi ţine de înălţimea maiestăţii regeşti ca cele ce au 
fost întocmite în chip legiuit să fie păstrate neştirbite, şi cele ce se cer cu modestie de 
către credincioşii săi să fie primite spre milostivirea ascultării. Aşadar, prin aceste 
rânduri, voim să ajungă la cunoştiinţă tuturor că loan, fiul lui Petru de Zagaryan, în 
numele său şi al lui Mihail, fratele său bun, venind înaintea luminăţiei noastre, ne-a 
înfăţişat o scrisoare a noastră deschisă, întărită cu pecetea noastră cea mare, nouă şi 
adevărată, întocmită cu privire la hotărnicirea şi ridicarea semnelor de hotar ale 
pomenitei lor moşii Zagaryan şi a celor ce ţin <de ea>, făcută pentru ei, cu cuprinsul 
de mai jos, cerând înălţimii noastre cu umilinţă şi smerenie să binevoim s-o primim, 
s-o încuvinţăm, s-o consfinţim şi s-o întărim cu privilegiunl nostru pentru ei şi 
pentru toţi moştenitorii lor. Cuprinsul ei este acesta: <Urmează actul lui Ludovic I, 
regele Ungariei, din 11 mai 1367>. 

Noi aşadar, ascultând şi primind cu îngăduinţă şi regească bunătate 
dreptele şi legiuitele cereri ale pomenitului loan, îndreptate cu umilinţă de el măriei 
noastre în numele său şi al zisului său frate, primim, încuviinţăm şi consfiinţim 
pomenita noastră scrisoare deschisă, fără răsături, fără tăieturi şi nestricată în vreo 
parte a ei, trecută din cuvânt în cuvânt <în scrisoarea> de faţă cu tot cuprinsul şi 
toate capetele ei, şi o întărim cu ocrotirea privilegiului nostru de faţă, pentru 
pomenitul loan şi zisul său frate şi pentru toţi moştenitorii şi urmaşii lor, ca să 
dăinuiască pe veci, în temeiul deplinei puteri regeşti, fără vătămarea drepturilor 
altora şi a <drepturilor> noastre regeşti. 

Spre pomenirea şi veşnica trăinicie a acestui lucru, am dat scrisoarea 
noastră privilegiată, întărită cu puterea noii noastre peceţi duble, atârnate şi 
autentice. 

Dat de mâna venerabilului întru Hristos părinte, domnul Ladislau, 
episcopul de Vesprim, cancelar al reginei şi vicecancelar al curţii noastre, iubitul şi 
credinciosul nostru, în anul Domnului o mie trei sute şaizeci şi şapte, în a 
şaisprezecea <zi> înainte de calendele lui octombrie, iar în al domniei noastre al 
douăzeci şi şaselea an, venerabilii întru Hristos părinţi, domnii: Toma arhepiscopul 
de Strigoniu, fratele ştefan de Calocea, Ugolin de Spalato, Nicolae de Zara şi Ugo 
de Raguza; <precum şi> episcopii: Dumitru al bisericii de Oradea, Dominic al 
Transilvaniei, Coloman de Gyor, Vilhelm de Pécs, Ştefan de Zagreb, Dominic de 
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Cenad, Mihail de Agria, loan de Vaţ, Petru al Bosniei, Ladislau de Nitra, Dumitru 
al Sirmiului, Nicolae de Knin, Dumitru de Nona, Nicolae de Trau, ştefan de Faro, 
loan de Macarska, Matei de Sebenico, Mihal de Scardona, şi Portina de Segno, 
păstorind în chip fericit bisericile Domnului, scaunul de Krbava fiind vacant; măriţii 
bărbaţi: domnul Ladislau, duce de Oppeln, palatinul regatului nostru, Nicolae, 
voievodul Transilvaniei, corniţele ştefan Bubek, judele curţii noastre, loan, marele 
nostru vistier, Nicolae de Zech banul întregii Slavonii, Konya, banul Dalmaţiei şi 
Croaţiei, Nicolae, banul de Macva, Petru Zudar, marele nostru paharnic, Pavel, 
marele nostru stolnic, loan, marele nostru uşier, Emeric, marele nostru comis, şi 
acelaşi domn Ladislau, corniţele de Pojon, şi mulţi alţii ţinând comitatele şi 
dregătoriile ţării noastre. 

<Sub text:> La porunca scrisă a domnului <nostru>, regele. 

Arh. Naf. Magh., Dl . 
Orig. perg., cu pecete atârnată, legată cu şnur de mătase de culoare 

portocalie şi vişinie. 
EDIŢII: Pesty, Krasso, I I I , p. 81 - 87 

NOTE 

1. D.R.H., C, Transilvania, voi. X I I I , p. 291-292 
2. D.R.H., C, Transilvania, Voi. X I I I , p. 352-353 
3. D.R.H., C , Transilvania, voi. X I I I , p. 356-360 
4. D.R.H., C, Transilvania, voi. X I I I , p. 367-368 
5. D.R.H., C, Transilvania, voi. X I I I , p. 430-432 
6. V. Sencu, 1976, hartă 
7. Harta scara 1:100.000, 1915 
8. Gyorffy, 1987, p. 480 
9. Gyorffy, 1987, p. 487 
10. Suciu, 1968, vol. I I , 1968, p. 58 
11. Gyorffy, 1987, p. 497 
12. Nu este cunoscut nici un document din secolul XI I I , prin care să ştim că un 

comite de Sumplyo a intervenit în vreun fel pe domeniul Ilidiei. 
13. Gyorffy, 1987, p. 480 
14. Gyorffy, 1987, p. 487 
15. D.R.H., C, Transilvania, vol. X I I , p. 50-51 
16. D.R.H., C, Transilvania, vol. X I I , p. 137-144 
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LES LIMITES DU DOMAINE ZAGARYAN DU COMITAT CARAŞ (1367) 

Résumé 

Partant de cinque documents emis entre le 26 decembre 1366 et le 16 
septembre 1367 l'auteur établi les limites du domaine Zagaryan du comitat de Caraş. 
Pour une meilleure précision des points topographiques on a utilisé de chartes de 
1915, 1976 et 1987. 

Conformément avec les identification réalisées la limite du domaine 
commensait à Creasta Hlevnii (Tâlva Cerbului), continnuait vers l'ouest sur les 
collines du nord du ruisseau Radamlya (Radimna) jusqu'à Apa lui Lisko 
(probablement Pârâul cu Sălcii). De la elle va vers le nord jusqu'à la confluence avec 
Apa lui Mikuz (Valea Micoş), après la limite du domaine monte sur Valea Micoş 
vers ses sources. La limite se perd concrètement entre la sources de la Valea Micoş 
et le village Dragadol d'acaté du ruisseau Nera. On sait seulement que entre les deux 
répères elle va vers le nord. Le village Dragadol se trouvait, nous le supposous, sur 
la limites d'ouest du village actuel Sasca Montană (Germană). En suite elle monte 
sur la rivière Nera jusqu'au village Wlasolch (Sasca Română). De la elle monte sur 
le versant d'ouest vers le sommet de la montagne Cioaca înaltă en arrivant à une des 
sources du ruisseau Şuşara (identifié d'une manière erronée avec le Cărbunari). La 
limite va jusqu'àu marécage Bara (Lacu) où elle se perd concrètement. De Bara 
(Lacu) elle va vers Creasta Gorunilor (aujourd'hui Tâlva Bălan), a l'est, en suite elle 
passe Cioaca Nierganului d'où elle descend vers la rivière Nera, probablement au 
sud du village Dri°te, où est la confluence avec le ruisseau Byele (nonidentifié; 
probablement un ruisseau entre Drişte et Şopotu Nou). De la elle tourne in amonte 
sur la Nera jusqu'à Piatra Vracha (Strajiţa), d'où le chemin tourne vers l'ouest 
jusqu'à Creasta Hlevni. 
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CU PRIVIRE L A BOIERII DIN ORAŞUL DE F L O C I 
ÎN S E C O L E L E XVI-XVU. 

Anca Păunescu 

încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, în documente se menţionează 
existenţa unei stratificări la nivelul clasei boiereşti şi anume: boierii cei mari, boierii 
cei mici...şi ceilalţi boieri', stăpânitori de sate, ocine sau vite. Din rândul boierilor 
mici unii se ridică în rang prin ocuparea unor dregătorii mai însemnate la curtea 
domnitorului. 

Dacă ne propunem să încercăm reconstituirea unor aspecte ale vieţii 
sociale, evoluţia şi compoziţia societăţii din Oraşul de Floci vom constată că 
documentele păstrate sunt relativ puţine şi destul de sărace în informaţii. Şi totuşi o 
cercetare atentă a actelor de vânzare-cumpărare a unor ocine sau părţi din ele, a 
actelor de închinare a unor moşii mănăstirilor, sau a actelor de moştenire permit 
identificarea unor familii de boieri mici, stăpânitoare de proprietăţi în satele din jurul 
oraşului, mai cu seamă din a doua jumătatea secolului al XVI-lea şi în cursul 
secolului următor. în cursul investigaţiilor arheologice au fost cercetate şi cimitirele 
din jurul celor trei biserici descoperite. Câteva din inelele sigilare, găsite în 
inventarul mormintelor, au permis identificarea numelui unor orăşeni, după peceţile 
aplicate pe documente, stăpânitori ai ocinelor din satele aflate în jurul oraşului. 
Unele din aceste sate, cum ar fi Cărărenii, Luminenii, Păpeni, Stâlpeni sau 
Blagodeşti, nu mai există astăzi, ca şi Oraşul de Floci, iar altele şi-au schimbat 
denumirea veche. 

în rândurile care urmează vom încerca sa prezentăm, pe baza a câtorva 
documente de care dispunem, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
ascensiunea lui Ivan logofăt din Blagodeşti, care scria actele cancelariei domneşti şi 
le iscălea Ivan logofăt din Oraşul de Floci. 

Satul Blagodeşti se întindea, în evul mediu, pe o suprafaţă destul de mare 
în limita de sud-est a Oraşului de Floci. îl întâlnim menţionat pentru prima dată în 
documentul din 15 ianuarie 1467, alături de satele Steanca (azi Stelnica), Borduşani, 
Vlădeni, Făcăieni, sate înşirate pe malul Borcei, la sud de Oraşul de Floci, unde se 
încărcau carele cu peştele scos din bălţi2. Acest sat va ajunge, în urma daniilor 
boiereşti, spre sfârşitul secolului XVII I , în proprietatea mănăstirii Mărgineni, iar 
după secularizarea averilor mănăstireşti, în proprietatea statului, ca o moşie cu 
suprafaţă de 5500 ha.3 Mai târziu, teritoriul moşiei Blagodeasca a aparţinut de 
comuna Chioara (denumită apoi Lunca), ce a fost desfinţată în anul 1970, în urma 
inundaţiilor care au distrus complet aşezarea. 

Din cercetarea documentelor referitoare la acest sat aflăm despre existenţa 
mai multor familii de boieri mici şi mijlocii. Tot din acest sat era originară şi familia 
boierului Hrănite postelnicul Blagodescul, ctitorul mănăstirii Flămânda de "lângă 
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Oraşul Florii de Sus"4 ridicată la jumătatea secolului al XVII-lea 5, ale cărei urme nu 
se mai păstrează 

Din rândul propietarilor de ocini din acest sat, în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea se va ridica un preot ce va ajunge logofăt al cancelariei 
domneşti, în vremea domniei lui Mihai Viteazul. 

Primele ştiri despre familia preotului Ivan, a cărui ascensiune o putem 
urmări cu unele pauze, până în anul 1603, le găsim în documentul din 17 mai 1566, 
emis de domnitorul Petru cel Tânăr (1559-1568), în care se arată că popa Ivan cu 
preoteasa Stana, au moştenit ocina din Blagodeşti "toată, oricât se va alege de peste 
tot hotarul şi din câmp şi din apă şi din moară ...cu toate veniturile casei şi marfa şi 
sculele, orice va fi avut el, de peste tot hotarul", a bunicului lor Stănilă şi a soţiei 
acestuia Stana, cu obligaţia "să-i îngrijască şi să-i socotescă ca pe nişte părinţi ai 
lui...deoarece...Stănilă şi jitelniţa lui, Stana şi mătuşa lor, ei n-au avut fii din trupul 
lor, ci au luat pe popa Ivan şi pe preoteasa lui, Stana, ca să le fie în loc de fii..."6. 
După ce bunicul Stănilă şi soţia acestuia au murit, în urma unei epidemii de ciumă, 
popa Ivan şi soţia lui "i-au pomenit ca pe părinţi". Această danie, întărită de 
domnitor, a fost contestată de alte rude ale lui Stănilă, şi anume de nepoţii Fătul şi 
Stoian "cu ceata lor şi cu sora Călinei, anume Maria"7 care au cerut domnitorului 
Petru cel Tânăr să le facă dreptate, susţinând că dania lui Stănilă şi a soţiei lui nu a 
fost adevărată. Domnitorul va reconfirma dania primită de popa Ivan, care 
constituia o avere ce-1 situa în rândul boierilor. Nemulţumite de această hotărâre, 
rudele mai sus amintite vor reveni cu pâră în anul următor cerând din nou 
domnitorului să le fie reîmpărţită moştenirea bunicului Stănilă. Din cuprinsul 
documentul din 18 septembrie 1567, aflăm că popa Ivan a devenit "Ivan gramatic"8. 
Tot astfel apare denumit şi în documentul din 18 mai 15709, în care se arată că 
rudele, din nou nemulţumite de hotărârea judecăţii domneşti, se adresează noului 
domnitor Alexandru I I Mircea (1568-1574) cu speranţa modificării daniei în 
favoarea lor. Nu ştim însă, dacă Ivan gramatic din Blagodeşti a ajuns pe lângă 
cancelaria domnească, în vremea acestui domnitor şi dacă este acel Ivan care scrie 
documentul datat între anii <1571-1574>L0. Nu ştim dacă nu cumva această slujbă 
de gramatic, care potrivt vremii, avea înţelesul de subaltern al logofătului ce scria 
documente domneşti 1 1, preotul Ivan a exercitat-o pentru o lungă perioadă pe lângă 
judeţul şi cancelaria din Oraşul de Floci. Este dificilă identificarea, dar ţinem seama 
că între martorii testamentului lui Fătul cel Bătrân din Blagodeşti, din 11 martie 
157312, întocmit în satul Bagodeşti, îl găsim din nou pe Ivan gramatic, care va scrie 
chiar acest act probabil al rudei sale. Din păcate, sunt cunoscute extrem de puţine 
documente scrise în oraş şi despre locuitorii de aici. 

După această dată, într-un interval de aproape 20 de ani, nu avem nici o 
ştire despre felul în care a ajuns logofăt al cancelariei domneşti în primii ani de 
domnie ai lui Mihai Viteazul, aşa cum aflăm din documentul din 1594, scris de 
"Ivan logofătul cel bătrân" 1 3. Tot în acelaşi an aflăm alte două documente, emise la 
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Bucureşti, unde se menţionează că au fost scrise de "Ivan logofăt din Oraşul Florii" 
sau "Ivan logofăt din Oraş de Floci" 1 4 care îşi declară astfel locul de origine 
asemenea altor dieci sau logofeţi. , 

Cum şi în ce fel a ajuns logofăt al cancelariei domneşti în vremea lui Mihai 
Viteazul rămâne ca o taină, neelucidată de posibilitatea documentării. Nu putem 
decât să construim unele ipoteze. 

După cum ne informează unii cronicari despre mama domnitorului, 
Tudora, originară din Oraşul de Floci 1 5 s-ar putea ca preotul Ivan să fi avut o 
posibilă legătură de rudenie. Presupunem că intrarea preotului, între logofeţii 
cancelariei domneşti, este motivată de faptul că Mihai Viteazul s-ar fi născut la 
Oraşul de Floci şi l-ar fi cunoscut pe Ivan din perioada tinereţii sale. Dar, aşa cum 
am mai afirmat, nu avem nici o ştire care să susţină ipoteza unei legături de rudenie 
sau de orice fel. Tot din izvoarele scrise ştim că în timpul campaniei antiotomane 
iniţiată de domnitor în anul 1594-1595, un corp din oastea acestuia a trecut Dunărea 
pe la vadul de la Oraşul de Floci, pentru a ataca cetatea turcilor de la Hârşova. Oare 
cu acest prilej popa Ivan să se fi apropiat de domnitor? Cert este faptul că popa Ivan 
gramatic era logofăt al cancelariei domneşti încă de la începutul domniei lui Mihai 
Viteazul, după cum atestă actele scrise de "Ivan logofăt" din anul 1594. Domnitorul 
a rezidat pe o perioadă de mai multe luni a anului 1596 şi în curtea domnească de la 
Gherghiţa, de unde a eliberat, numeroase documente. Ivan logofăt 1-a însoţit pe 
domnitor aici, după cum atestă acele acte scrise de "Ivan logofăt" sau "Ivan logofăt 
din Floci"1 6. Alte documente datate între 9 august 1596 şi 15 iulie 1599, arată că 
Ivan logofăt îl va urma pe domnitor în cetatea de scaun Târgovişte. 1 7 în actul scris 
în 3 decembrie 1597 se specifică din nou locul de origine a lui "Ivan cel Bătrân 
logofăt din Oraşul de Floci". 1 8 Constatăm aşadar, că deşi era originar şi stăpân de 
moşie în Blagodeşti, Ivan se considera orăşean din Oraşul de Floci. El va rămâne 
logofăt la cancelaria domnească şi în vremea scurtei domnii a lui Nicolae Pătraşcu, 
când va solicita domnului să i se facă dreptate în conflictul cu călugării de la 
Mănăstirea Cozia pentru încălcarea proprietăţii din baltă a ocinei de la Blagodeşti. 
Plângerea va fi judecată de domnitor care va reconfirma hotarele moşiei boiereşti1 9 şi 
hotarele proprietăţii mănăstireşti, aşa cum au fost stabilite din vechime. în anul 1600 
Ivan logofăt cel bătrân este din nou alături de Mihai Viteazul pe care-1 va urma la 
Alba Iulia, unde va scrie unele din documentele emise de domnitor din acest oraş 2 0 . 
După dispariţia tragică a domnitorului, Ivan logofătul îşi va continua slujba la 
cancelaria domnească şi în vremea domnitorilor Simion Movilă (1601-1602) şi 
Radu Şerban (1602-1611), până în decembrie 28 decembriel603.21 După această 
dată nu mai cunoaştem nici un document scris de el. Oricum, dacă ţinem seama de 
data primului document scris de Ivan logofăt putem aprecia durata de aproape a 
unui deceniu a slujbei sale pe lângă cancelaria domnească. Dacă am calcula cu 
aproximaţie, de la data primului document care-1 aminteşte,(1566), când popa Ivan 
avea, să presupunem, vârsta de 25 de ani, şi dacă admitem că el a murit în cursul 
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anului 1604, ar rezulta că a trăit 63 de ani, cea ce pentru media de viaţă a epocii 
sale îi dădea dreptul să se considere bătrân. Nu cunoaştem nici o ştire despre urmaşii 
săi în stăpânirea cărora să fi treacut averea din.Blagodeşti, atât de disputată de rude. 
Ne punem însă întrebarea dacă nu cumva un alt orăşan, acel popa Neagoslav din 
Oraşul Floci, 2 2 care scrie la Braşov, în 28 septembrie 1602, actul de danie al 
urmaşilor lui Mihai Viteazul, pentru pomenirea voievodului către biserica din Şchei, 
şi anume: Nicolae Pătraşcu, fost domn al Ţării Româneşti, împreună cu Doamna 
Stanca şi Doamna Florica, nu este oare o rudă a logofătului adusă la curtea 
domnească? Cum a ajuns acest popa Neagoslav să însoţească familia voievodului 
refugiată la Braşov? Istoricul Petre P.Panaitescu susţine că prezenţa preotului 
Neagoslav la Braşov se explică prin grija domnitorului Mihai Viteazul faţă de 
biserica ortodoxă din Ardeal, prin tendinţa de a trimite aici prelaţi din Ţara 
Românească. Astfel, şi "la vechea biserică Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, unde 
se vedea zugrăvit printre ctitori şi chipul lui Mihai, el trimite încă înainte de 
cucerirea Ardealului pe preotul Neagoslav din Târgul de Floci, ca ajutor al 
protopopului Braşovului, Mihai....Cât priveşte pe preotul Neagoslav, îl regăsim 
după moartea lui Mihai, scriind dania lui Nicolae Pătraşcu către biserica Sf. Nicolae 
den Schei...Putem bănui că acest Neagoslav era om de casă a lui Mihai Vodă, care, 
cum am văzut, se trăgea şi el din acelaşi târg dunărean" 2 3. Câţiva ani mai târziu, în 
1607, acelaşi popa Neagoslav, acum protopop, scrie un act de vânzare în Oraşul de 
Floci. 2 4 Protopopii erau numiţi de către mitropolit la propunerea episcopului din 
rândul preoţilor "vrednici de cuviinţă" şi cu ştiinţă de învăţătură, având 
împuternicirea să se ocupe de bunul mers al bisericii din judeţul său. între alte 
atribuţii, protopopii puteau fi martori la diverse acte judiciare.25 Aşa se explică 
faptul că în documentul din 9 ianuarie 1609, prin care domnitorul Radu Şerban 
întăreşte stâpânirea unei moşii în Sărăţeni, cumpărată de Dumitriţă din Oraşul de 
Floci, între martorii actului de vânzare cumpărare, care erau boieri şi dregători, se 
află şi popa Neagoslav fără să mai adauge rangul său din ierarhia bisericească.2 6 

Aceasta este ultima menţiune a numelui lui Neagoslav, preot din Oraşul de Floci. 

Cu toate aceste sporadice informaţii, am vrut să atragem atenţia asupra a 
doi reprezentanţi ai clerului de mir din Oraşul de Floci, buni cunoscători ai ştiinţei 
de carte, cărora domnitorul Mihai Viteazul le-a încredinţat, într-o societate 
ierarhizată, slujba de logofăt sau o acţiune misionară în Ardeal la Braşov. 
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ABOUT THE "BOYARJ" (LANDLORDS) FROM ORAŞUL DE FLOCI 

We know a little about the différents social class of Oraşul de Floci in 
documentary sources. We try to show how two representative of clergy from this 
town obtained the high places at the princely office. At the time of prince Mihai 
Viteazul (1594-1601) thanks to goods inherited, the pope Ivan from Blagodeşti 
would come to in the middle of gentry. Also, we can't know if the archpriest 
Neagoslav from Oraşul de Floci, who accompanied the family of Mihai Viteazul at 
Braşov has family ties with pope Ivan or even with the prince's family. 

Summary 
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Marele Dicbionar Geografic 
Documenta Romaniae Historiae, B, Ţara Românească 
Documente privind istoria României, B., Ţara Românească 
Catalogul documentelor din Ţara Românească 
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BISERICA MĂNĂSTIRII COŞUNA (BUCOVĂŢ) ŞI LOCUL EI ÎN 
EVOLUŢIA ARHITECTURII RELIGIOASE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ* 

Cristian Moisescu 

Cunoscând înfăţişarea actuală a bisericii fostei mânăstiri Bucovăţ (iniţial 
numită Coşuna) din marginea Craiovei (fig. 1), cu ani în urmă, de câte ori priveam 
imaginea reprezentată în tabloul votiv pictat pe peretele de vest al pronaosului, mă 
întrebam dacă acesta fusese aspectul său originar sau înfăţişa doar silueta fantezistă 
a lăcaşului. Nedumerirea era provocată de prezenţa unui masiv turn-clopotniţă 
situat în partea de vest, căruia i se alipea un scund şi îngust pridvor, ambele dispuse 
în filă, adosate faţadei principale. Elementele respective astăzi nu se mai regăsesc 
în arhitectura monumentului. Ştiind că reprezentarea închipuită, deşi întotdeauna 
convenţională, a machetei bisericilor din tablourile votive constituie cazuri de 
excepţie în pictura de gen din Ţara Românească, nedumerirea era sporită şi de 
faptul că silueta monumentului, susţinută de principalii săi ctitori: Stepan (Ştefan), 
mare ban şi fiul său Pârvu, clucer mare, înregistra şi o serie de detalii reale, cum ar 
fi turla naosului şi cele două registre suprapuse de arcaturi ale faţadelor (fig. 2). 

Această falsă impresie, a fost curând împrăştiată după investigarea atentă a 
izvoarelor narative, iconografice şi documentare, referitoare la aspectul arhitectural 
şi etapele de construcţie cunoscute de biserică de-a lungul existenţei sale. Cel dintâi 
care mi-a confirmat imaginea bisericii ilustrată în tabloul votiv a fost arhidiaconul 
sirian Paul din Alep, fin observator până la amănunt al monumentelor şi locurilor 
vizitate. Ajuns la mănăstirea craioveană pe 1 august 1657, călătorul melchit 
relatează: "Biserica este o clădire mândră şi este frumos zugrăvită peste tot. în faţa 
uşii este un izvor adânc ca un puţ, din care izvirâşte apa şi deasupra este un pridvor 
(subl. ns.) cu o turlă înaltă"1. Secretarul patriarhului Antiohiei vedea aşadar, cu 
aproape trei secole şi jumătate în urmă, un exonartex (şi nu un pridvor cum greşit s¬
a tradus şi apoi a fost numit2), surmontât de un voluminos turn-clopotniţă, care este 
cel redat şi în tabloul votiv. 

Readucerea în actualitate de T. Sinigalia şi M . Dumitrescu a unui 
document ilustrativ de real interes, o fotografie din anul I8603) anexată la un raport 
al lui Cesar Bolliac, prin care informa autorităţile de resort asupra rezultatelor 
cercetărilor întreprinse în vederea identificării vechilor obiecte şi monumente de 
artă şi arhitectură naţională, este de o covârşitoare importanţă pentru reconstituirea 
ipotezei dispărute a bisericii mănăstirii Bucovăţ, redată în tabloul votiv 4 (fig. 
3).Raportul lui Bolliac confirmă existenţa a două etape de construcţie, precum şi 
starea de ruină a exonartexului-clopotniţă, precizând în continuare cum "...corpul 
întregu însă allu bisericii antice n'asceptă de câtu buna voinţă şi intervenirea D-voastră 
ca se-şi reia splendoarea sa primitivă... " 5 . în imaginea fotografică văzută dinspre 
nord-vest, se observă volumul bisericii iniţiale cu turla naosului prăbuşită, la care 
se păstrau numai buza şi volumele prismatice de colţ, plasate în dreptul 
pandantivelor, precum şi tumul-clopotniţă ruinat la care se adosa, sub nivelul 
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cornişei generale, o mai scundă cajă de scară, ce conducea la camera clopotelor. La 
acea dată turnul se prăbuşise parţial pe laturile de nord şi de vest datorită revărsării 
apelor Jiului, cândva, prin al treilea deceniu al secolului al XLX-lea6, distrugeri 
agravate de cutremurul din anul 18387 Că exonartexul cu al său turn clopotniţă 
reprezintă o adăugire ulterioară la corpul deja existent al bisericii, compus din altar 
încadrat de pastoforii, naos şi pronaos, rezultă clar din observarea următoarelor 
aspecte ilustrate de fotografie: 

- rostvl de adosare existent în colţul de nord-vest al pronaosului; 
- lipsa celor două registre de arcaturi pe faţadele de nord şi vest ale părţii 

adăugate, dar menţinerea pe aceleaşi faţade, la nivelul parterului, a paramentului 
casetat şi a brâului median, pentru a se conferi bisericii, în ansamblu, un aspect 
unitar; 

- existenţa lezenelor şi a casetelor de zidărie, pe faţada de vest a primei 
etape de construcţie, vizibile în zona uşii de intrare în pronaos, acoperite pe o mare 
suprafaţă pe volumul compartimentului alipit. 

- Exonartextul era o încăpere uşor alungită pe axa est-vest, mărginită de 
arce pe fiecare latură, cele transversale fiind mai late. Arcele în discuţie susţineau 
prin intermediul pandantivelor o cupolă cu diametrul de cea 5 cm; peste parter se 
ridicau zidurile de cărămidă ale nivelului superior - camera clopotelor - străpunsă 
de trei goluri arcuite de sunet, iar spre vest de un mic gol de acces care conducea la 
o tainiţă amenajată peste extradosul bolţilor pronaosului. Paramentul etajului nu 
mai era realizat în casete, decoraţia exterioară fiind redată în tencuială prin tehnica 
imitaţiei cu incizii şi culoare ("simili"), atât de mult folosită în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea. Izvorul "adânc ca un puţ din care izvorăşte apa" desigur o 
fială8, era alimentat pe olane de la o sursă de apă. In imaginea din 1860 fiala nu mai 
există, nemai fiind surprinsă de aparatul fotografic. 

Consideraţiile evazive formulate de autorii amintiţi, care au făcut referire 
la fotografia anexată la raportul lui Bolliac, nu au rezolvat evidenţierea corectă a 
celor două etape de construcţie, a datării acestora, precum şi a reconstituirii 
verosimile a aspectului dispărut. Autorii respectivi, după cum înşişi afirmă, au 
căutat doar "să ridice problemele, dând puţine răspunsuri şi poate semănând 
îndoielile" 9, propunând totuşi pentru reconstituirea ipotetică a clopotniţei dispărute, 
plasarea ei peste pronaos10 (fig. 4). 

Corelând imaginea convenţională a bisericii de la Bucovăţ reprezentată în 
tabloul votiv cu cea din fotografia executată la 1860, ne-am propus ca pe baza 
releveului zidurilor păstrate 1 1, să restituim planul şi secţiunea lăcaşului (fig. 5), 
căruia intervenţiile Comisiunii Monumentelor Istorice dintre anii 1929-1931 i-au 
refăcut turla naosului (fig. 6). 

Publicarea fotografiei menţionate şi interpretările făcute pe marginea ei, 
au generat confuzii în datarea adaosurilor bisericii constând din exonartex şi 
pridvor, din lipsa unor suficiente informaţii rezultate dintr-o documentare atentă şi 
aprofundată. Se stabilea astfel, cu argumente discutabile de ordin "stilistic şi 
structural" că ridicarea celor două compartimente adăugate ar putea să dateze, după 
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părerea celor doi autori citaţi, fie din timpul domniei lui Matei Basarab, fie din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea. In susţinerea primei supoziţii se 
argumentează că: "Aceasta este singura epocă în care adaosurile sunt realizate în 
spiritul monumentului, cu o grijă manifestă de a-i urma detaliile decorative. Cel 
mai bun exemplu este chiar biserica Sf. Dumitru din Craiova, refăcută parţial 
(subl.ns.) de Matei Basarab în spiritul tradiţionalist, multiplu înţeles al vremii 
sale"12, deşi se ştia încă de atunci cu exactitate că gospodarul domn a reclădit în 
totalitate pe fundaţii mai vechi, în anul 1651, monumentul invocat13. Toate 
intervenţiile realizate din iniţiativa lui Matei Basarab au urmat riguros procedeele 
constructive şi decorative proprii epocii sale, infirmând conjecturile autorilor 
amintiţi. Aspectul similar al exonartextului şi turnului de la Bucovăţ cu cele ale 
lăcaşurilor la care era prezentă această încăpere surmontată de un turn-clopotniţă, 
exemplificat de autorii citaţi cu bisericile de la Căluiu, Strehaia şi Segarcea14, nu 
reprezintă un alt argument convingător, neexistând nici un criteriu pentru 
susţinerea acestei alegaţii. Avem în vedere datarea diferită a monumentelor 
enumerate, diversitatea formelor arhitecturale utilizate, precum şi funcţiunile 
distincte, atribuite compartimentelor portante15. Aceiaşi autori, după ce sugerează 
cel de-al doilea moment posibil pentru ridicarea "pridvorului" suprapus de un turn-
clopotniţă, renunţă imediat, apreciind că elementul arhitectural respectiv "este net 
diferit de tot ce se construieşte în Ţara Românească în această direcţie în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea 1 6 ". 

Acestor păreri ezitante l i se opun argumente sigure, documentate, 
rezultate din cunoaşterea în detaliu a evoluţiei arhitecturii Ţării Româneşti şi din 
interpretarea numeroaselor ştiri şi informaţii cuprinse în studiile dedicate acestui 
important monument religios de la Bucovăţ, în vederea datării celor două etape de 
construcţie. 

Asupra edificării primei faze a lăcaşului ne informează Condica 
mănăstirii, unde, la anul 1741 (7249) iulie 10, se află transcrierea textului pisaniei 
în piatră, în prezent dispărută, montată deasupra intrării în naos imediat după 
terminarea lucrărilor, care preciza că "...s-a început în luna iulie 20 de zile şi s-au 
săvârşit la octombrie 3 zile, leatul 7081 (1572)"17 Cu alte cuvinte execuţia din 
temelie a bisericii în forma sa iniţială a durat timp de 77 de zile din care cel puţin 
14 nelucrătoare, însumând un total de aproximativ 63 de zile-lumină destinate 
muncii efective pe şantier. Am demonstrat în altă parte că această grabă de care 
erau în general stăpâniţi constructorii vremii, pentru terminarea cel târziu în luna 
octombrie a lucrărilor, se justifica prin evitarea efectuării procesului de priză a 
mortarului în anotimpul friguros (proces care dura cea. 90 de zile), pentru a nu 
compromite edificiul. în cazul îngheţării mortarului umed din ziduri, clădirea era 
periclitată şi se putea prăbuşi 1 8. în momentul deschiderii şantierului, meşterul 
principal al operei (protomaistorul) avea la dispoziţie toate materialele de 
construcţie (cărămida, lemnul, varul bulgări, olanele, ţigla sau şiţa - după caz etc.), 
care erau aprovizionate din timp, iar echipele de lucru, organizate pe meserii, se 
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aflau pe şantier în momentul începerii lucrului, inclusiv salahorii şi mijloacele de 
transport. 

Ridicarea din temelii a lăcaşului în intervalul iulie 1571-octombrie 1572 
(dacă ţinem seama că anul bisericesc începea la 1 septembrie), s-a făcut pe locul 
unui aşezământ monastic anterior, atestat documentar în prima jumătate a secolului 
al XVI-lea 1 9 , dar fiind cu siguranţă mult mai vechi. Ctitorilor principali le-au fost 
necesari cam doi ani pentru pregătirea materialelor de construcţie în vederea 
începerii lucrărilor de edificare a noului ansamblu, întrucât ştim că intraseră după 
anul 1568 în stăpânirea principalei moşii cu care au înzestrat mănăstirea, cea a 
Bucovăţului, aflată pe malul opus al Jiului 2 0. 

Datarea bisericii în 1571-1572 a fost contestată de unii istorici, 
considerând că în aceşti ani s-au efectuat doar intervenţii "de restaurare" a lăcaşului 
anterior21, contrazise însă, după cum vom vedea, de arhitectura monumentului. 
Principalul argument invocat era un graffito incizat pe cantul unei cărămizi 
aparente montată în zona inferioară a faţadei diaconicului, unde se poate citi "Petru 
din Bereşti. 707(4.2) "= 1555-1556 (?), la care ultima cifră, prin ciobirea colţului 
cărămizii, este ilizibilă 2 2; N . Iorga, bunăoară, a citit inscripţia: "Petru din Bereste 
7174=1666"23 Din acest motiv, însemnarea în discuţie nu poate fi luată în 
consideraţie, până Ja efectuarea unor analize speciale cu mijloace modeme, pentru 
precizări riguroase. 

Imediat după zidirea bisericii, pe tencuiala crudă de finisaj a interiorului 
şi exteriorului (ultima, aflată pe suprafaţa timpanelor arcaturilor registrului 
superior), s-a realizat o zugrăveală monocromă cu o culoare roşie, având un 
caracter provizoriu în aşteptarea pictării definitive. Acest decor iniţial era compus 
din cruci de consacrare, flori de crin, elemente simple liniare alcătuite din 
monograme creştine, diverse motive geometrice (rozete, triunghiuri, steaua lui 
David - ca semn de mare meşter - cercuri concentrice, împletituri), peste care, după 
trecerea câtorva ani - minimum trei - necesari desăvârşirii procesului de priză, 
pentru o perfectă aderenţă, se aşternea la interior o nouă tencuială suprapusă celei 
dintâi, peste care se executa în tehnica "al fresco" pictura definitivă. Cu prima 
decoraţie provizorie, biserica poate fi introdusă în cult 2 4 

Piciarea absidei altarului şi naosului s-a realizat în lunile din vara şi 
toamna anului 1574. Decoraţia murală a fost începută imediat după 14 iunie, adică 
după data bătăliei de la Roşcani, lângă Prut, menţionată în faimoasa cronică pictată 
în naosul bisericii de la Bucovăţ, purtată între Petru Şchiopul, noul domn al 
Moldovei numit de turcocraţie, ajutat de fratele său Alexandru I I Mircea, domn al 
Ţării Româneşti, susţinătorul şi ocrotitorul fostului mare clucer Stepan, el însuşi 
participant la luptă împotriva oastei lui loan vodă cel Cumplit2 5. în urma acestei 
COrifruntări, pentru credincioasă slujbă, Stepan a fost ridicat la înalta dregătorie de 
mare ban la 20 iunie 1574, pe care a deţinut-o până la încetarea sa din viaţă, pe data 
de 11 decembrie a aceluiaşi an 2 6 . Dacă în pisania sculptată în piatră aparţinând 
bisericii iniţiale, ca şi în documentele emise până în iunie 1574, Stepan apare cu 
titlul de fost mare clucer, pe epitaful pietrei tombale şi în actele ulterioare a acestei 
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date este menţionat ca mare ban2' Cu acelaşi titlu apare şi în tabloul votiv din 
pronaos alături de fiul său Pârvu, ultimul fiind indicat cu dregătoria de clucer mare. 
întrucât Pârvu, rudă apropiată a familiei domnitoare prin căsătoria sa cu Benedetta, 
nepoata de soră a Ecaterinei Salvaressi-soţia levantină a lui Alexandru I I Mircea -
primeşte rangul de mare clucer de la vărul său prin alianţă, Mihnea Turcitul, la 4 
decembrie 1579, păstrând-o până la 3 ianuarie 158328, când pleacă la Istambul şi 
apoi la Tripoli, urmându-şi domneasca rudă în exil. Considerăm că aceasta este 
perioada în care Pârvu zugrăveşte pronaosul şi anexează mai vechii biserici 
exonartexul şi pridvorul. Chiar dacă Pârvu mai apare în documente ca mare clucer 
între 18 iulie 1586 şi 7 aprilie 158729, intervalul anilor 1579 - 1583, prin durata lui, 
era singurul propice pentru o acţiune ctitorească de amploare, aproape egală cu cea 
din prima etapă. Oricum, cele două intervenţii amintite sunt anterioare lunii august 
a anului 1591, când importantul boier muntean a devenit mare logofăt 3 0. Această 
perioadă, în care s-a realizat pictarea pronaosului şi construirea exonartexului şi 
pridvorului, corespunde atât cu menţionarea ca mare ban a lui Stepan şi cu cea de 
mare clucer a lui Pârvu, aşa cum apar în reprezentarea imaginii bisericii din tabloul 
votiv. Luând în consideraţie maniera de lucru, cromatica, fizionomiile şi gesturile 
personajelor, apreciem că pictarea pronaosului a avut loc într-o etapă distinctă, 
fiind executată, se pare, de un pictor grec31, plasată cronologic la oarecare timp 
după zugrăvirea altarului şi naosului. In mod cert, încetarea din viaţă a lui Stepan, 
survenită la 11 decembrie 1574, a împiedicat continuarea lucrărilor de zugrăvire a 
pronaosului în anul următor, acestea fiind reluate cu un alt pictor şi într-un alt 
moment favorabil, din iniţiativa lui Pârvu mare clucer. 

O dată stabilită datarea celor două compartimente anexate bisericii 
iniţiale, în continuare vom proceda la analizarea diferitelor componente ale 
lăcaşului mănăstirii Bucovăţ în întregul lui, pentru a surprinde elementele 
novatoare introduse în arhitectura muntenească de zid, cu consecinţe notabile 
pentru dezvoltarea sa ulterioară.. Vom stărui la început asupra absidiolelor 
proscomidiei şi diaconiconului de plan pătrat care încadrează altarul, acoperite 
fiecare cu câte o mică cupolă. Deşi aceste anexe liturgice au apărut şi au fost 
utilizate frecvent la edificiile religioase aparţinând tipurilor structurale "cruce 
greacă înscrisă cu puncte libere de susţinere", "bazilical", precum şi la 
catolicoanele athonite, adoptarea lor de bisericile cu structură triconică este 
cunoscută mai întâi la biserica Petruăa de lângă LeSe, datând din anul 136332, 
preluate apoi de lăcaşul ctitorit de Radu cel Mare şi unchiul său, marele pârcălab 
Gherghina în 1501, la Lopuşnia, în ţinutul Crainei sârbeşti3 3(fig. 7). 

Preocuparea amplasării în cadrul planului triconc a unor ample pastoforii 
de formă alungită, mai scunde decât corpul bisericii, acoperite cu mici bolţi 
semicilindrice longitudinale, o constatăm în arhitectura muntenească la biserica 
Tismana încă din 1377-1378, reluate în secolul al XVI-lea la biserica cu hramul 
"Buna Vestire - Curtea veche"- din Bucureşti, construită de Mircea Ciobanu prin 
1550 şi, apoi, la lăcaşul mânăstirii Bucovăţ în forme proprii, specifice (fig. 
8A,B,C). 
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Deosebirea esenţială dintre forma de plan şi volumetria bisericilor 
sârbeşti şi a celor munteneşti amintite, constă atât în faptul că două mici 
compartimente se constituie planimetric şi spaţial la Tismana, Curtea Veche şi 
Bucovăţ în încăperi distincte, mai scunde decât corpul bisericii căruia l i se 
adosează, cât şi prin suprafaţa restrânsă ocupată în economia întregului monument, 
unde laturile exterioare de sud şi de nord sunt mult mai retrase decât cota exterioară 
a absidelor laterale. Spre deosebire de pastoforiile Bucovăţului, de plan pătrat, 
preluarea lor la bisericile mănăstirilor Sadova (1633) şi Ciutura (c.1656), situate în 
aceeaşi zonă doljeană din jurul Craiovei, s-a făcut după un traseu circular, 
acoperirea fiind asigurată, ca şi la Bucovăţ, cu două mici cupole (fig.8, D). 

Dacă naosul bisericii de care ne ocupăm păstrează vechea dispunere la 
Tismana (1377-78) şi Cozia (1387-88), cu perechea de pilaştri plasată de o parte şi 
alta a traveei centrale, pe care se descarcă turla Pantocratorului, luminarea este 
asigurată identic, prin cele două ferestre practicate în axul absidei laterale. In plus, 
au fost menţinute şi celelalte două goluri dinspre vest, adiacente zidului despărţitor 
dintre naos şi pronaos, după modelul Coziei. Acestora l i se adaugă alte opt ferestre 
înalte corespunzătoare fiecărei feţe a tamburului turlei. Trecerea de la planul de 
bază al spaţiului central, de formă pătrată, s-a realizat prin intermediul 
pandantivilor şi a două retrageri succesive pe verticală, la nivelul comişei bazei 
prismatice cu secţiune octogonală a turlei, ultimele menite a-i reduce diametrul. La 
baza turlei se face remarcată prezenţa, rar întâlnită, a patru corpuri prismatice 
triunghiulare ce o încadrează, destinate în general să mascheze tot atâtea trompe de 
colţ cu care sunt asociate, la Bucovăţ având însă rolul de ramforsare a elementului 
vertical căruia l i se adosează. 

Trecând de la compartimentul pronaosului, vom constata că tradiţionale 
bolţi semicilindrice folosite anterior în mod curent, au fost înlocuite cu două mici 
cupole dispuse transversal în filă, despărţite în partea centrală de un arc 
semicircular. Cunoscând funcţia de încăpere funerară atribuită încă de la început de 
ctitori acestui compartiment, cele două bolţi semisferice subliniau tocmai destinaţia 
amintită, inaugurată de biserica mănăstirii Dealu (1500-34), rezolvată însă la 
ultimul monument de supraînălţarea cupolelor prin intermediul unor tambururi 
înalte, care la Bucovăţ lipsesc. Absenţa poate fi motivată probabil de considerente 
estetice, spre a nu obtura vederea către turla de ample proporţii a naosului şi a nu fi 
tulburat echilibrul volumetric al monumentului. 

Dar compartimentul insolit care reţine în mod special atenţia la biserica 
de la Bucovăţ, este exonartexul adosat laturii de vest a lăcaşului iniţial, sub forma 
unui turn-clopotniţă. Ideea plasării pe latura de vest a câtorva biserici de mânăstire 
şi de curte domnească a unei ample încăperi mărginită de trei arcade largi, 
surmontată de un turn, nu era nouă. Ea apăruse aproximativ cu două secole mai 
înainte la Cotmeana (c.1380), fiind preluată şi adaptată sub forma unui spaţios 
pridvor, care susţinea un puternic tum de apărare, la biserica-paraclis a celei mai 
vechi curţi domneşti de la Târgovişte (primul deceniu al secolului al XV-lea) ca 
apoi, după câteva decenii, să îl întâlnim şi la biserica domnească mică cu hramul 
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Sf. Vineri din acelaşi oraş (mijlocul secolului al XV-lea) 3 5. Datarea acestui 
compartiment anexat bisericii iniţiale de la Bucovăţ în intervalul 1579-1583 era 
dificil de susţinut până nu de mult, deoarece se ştia greşit că acea cajă a scării de 
acces la camera clopotelor apăruse şi se generalizase abia în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea, în timpul domniei lui Matei Basarab36. încă de acum două 
decenii, semnalasem prezenţa detaliului arhitectural amintit în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea la biserica târgovişteană Roşie (c.1557), construită de Coadă 
vornicul37. Prin extinderea studiilor personale asupra arhitecturii medievale 
munteneşti, am identificat şi alte edificii de cult aparţinând secolului respectiv, 
unde se remarcă prezenţa acestui inedit element constructiv şi funcţional, la Greci-
Măxineni, jud. Ilfov (c.1545) şi Schei din Câmpulung Muscel (a.1548). Caja de 
scară în discuţie avea la origine apariţia, pe cât de veche pe atât de ingenioasă, 
înregistrată la pronaosul surmontât de un turn-clopotniţă al bisericii domneşti din 
Câmpulung-Muscel (c.1345)38, unde însă era plasată în spaţiul interior din partea 
de nord-vest a pronaosului. 

Exonartexul a apărut, aşadar, în ultimul sfert al secolului al XIV-lea în 
forme masive, alcătuit din arcade înalte, cu o largă deschidere a golurilor, la 
bisericile mănăstireşti de la Tismana (1377) şi Cotmeana (cea 1380), apoi la 
paraclisul vechii curţi domneşti târgoviştene (cea 1410) şi la biserica învecinată Sf. 
Vineri (cea 1450). în continuare, acest compartiment a cunoscut în veacul al X V I -
lea, la Seaca-Muşeteşti din jud. Olt (1518) şi la adaosul bisericii Mitropoliei din 
Târgovişte (1520), constituirea în forme proprii, coerente, unde zidurile marginale 
erau înlocuite cu arce susţinute de stâlpi din zidărie. în prima jumătate a aceluiaşi 
secol apar şi pronaosuri străpunse de goluri de bisericile mânăstirilor Snagov 
(1518) şi Strâmbu-Găiseni, jud. Ilfov (cea 1530), precum şi la bolniţa Coziei 
(1542). Forma respectivă se extinde până spre mijlocul veacului al XVIII-lea, la 
pronaosurile bisericilor de curte feudală din Caracal (cea 1597) şi la Sf. Nicolae 
Geartoglu din Târgovişte (1644). 

Până la construirea bisericii mănăstirii Coşuna-Bucovăţ, în realizarea 
exonartexurilor surmontate de un turn-clopotniţă a intervenit o întrerupere. 
Ulterior, îl regăsim imediat tot la două biserici de mănăstire, adăugat în jurul anului 
1595, la Căluiu (1588) şi Stăneşti (1537), văzute de Paul din Alep 3 9. 

Apariţia aceluiaşi turn peste exonartex având însă o funcţie defensivă, 
este cunoscută în secolul al XVII-lea la bisericile de la Cerneţi, jud. Mehedinţi 
(1662) şi Jitianu din apropierea Craiovei (1656, având turnul adăugat în 1691), 
precum şi cu destinaţia de locuinţă la Segarcea, jud. Dolj (1656), toate influenţate, 
presupunem, de formele lăcaşului craiovean de la Coşuna-Bucovăţ. 

în sfârşit, în extremitatea vestică a bisericii mănăstirii Coşuna, tabloul 
votiv înfăţişează lateral doi stâlpi de zidărie, care susţin un acoperiş protector 
adosat turnului-clopotniţă. Este neîndoielnic vorba de un pridvor scund şi îngust, 
dezvoltat pe toată lăţimea bisericii, delimitat perimetral de stâlpi legaţi între ei prin 
grinzi orizontale de lemn. în legătură cu acest pridvor, se pune întrebarea: a fost 
ridicat o dată cu exonartexul sau reprezintă un adaos mai târziu? Răspunsul nu este 
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greu de aflat. Se ştie că în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a existat o 
constantă preocupare pentru introducerea în cadrul volumetriei monumentelor 
religioase a acestui compartiment. Formele sale sunt munteneşti, proprii acestei 
epoci, diferite de cele cunoscute anterior, având în plus funcţiuni distincte, de 
particular interes. 

Deşi din ultimele două decenii ale secolului al XVI-lea se mai păstrează 
şapte lăcaşuri din zidărie care conţin şi o încăpere a pridvorului, după cum 
urmează: bisericile, mare domnească de la Târgovişte (1584); Flămânda pe 
Topolog, jud. Vâlcea; Stelea I din Târgovişte, dispărută (ultimele aproximativ 
contemporane cu biserica mare domnească); Turbatele din Siliştea Snagovului, jud. 
Ilfov; Sf. Voievozi din Târgovişte (ambele construite în anii domniei lui Mihai 
Viteazul) ; Strâmba, jud. Gorj (1603) şi Hotărani, jud. Olt (1588), nu toate prezintă 
consonanţe structurale cu biserica craioveană de care ne ocupăm. Prin volumul mai 
scund decât edificiul, numai pridvorul bisericii mănăstirii Strâmba se aseamănă cu 
Bucovăţul (fig. 9). Din enumerarea de mai sus, rezultă că apariţia acestui 
compartiment la Bucovăţ nu era insolită, ci se înscria în liniile directoare ale 
evoluţiei arhitecturii dintre Carpafi şi Dunăre. Corespundea, astfel, nu numai 
formării unei anumite viziuni mentale în conceperea formelor, dar şi noilor 
necesităţi funcţionale proprii epocii, când se impunea introducerea unui 
compartiment adiţional pentru adăpostirea intrării. 

în evoluţia decoraţiei faţadelor bisericilor muntene zidite numai din 
cărămidă, a doua jumătate a secolului al XVI-lea a introdus principiul împărţirii 
faţadelor în două registre printr-un brâu median şi ritmarea acestora cu o 
succesiune de firide subliniate de arhivolte. Exact cu două decenii mai înainte, la 
biserica bolniţei mănăstirii Cozia (1542), faţadele erau împodobite cu înalte şi 
înguste firide separate de lezene, subliniate la partea superioară de două şiruri 
orizontale alcătuite din zimţi de fierăstrău (fig. 10). La faţadele Bucovăţului acest 
detaliu plastic, format dintr-un tor subliniat de un singur rând de zimţi aflat la 
partea inferioară, este plasat doar sub cornişa pastoforiilor; în câmpul celorlalte 
faţade, brâul, păstrat la acelaşi nivel cu cel al pastoforiilor (fig. 1), se continuă în 
zona mediană, fiind dispus pe tot perimetrul monumentului. Soluţia apăruse, se 
pare, la biserica mănăstirii Gorgota de lângă Târgovişte 4 0 (cea 1557, refăcută la 
1624) dar era rezolvată parţial, excluzând pronaosul. 

Bucovăţul este, aşadar, cronologic, dacă nu primul, al doilea edificiu de 
cult unde se înregistrează soluţia decorativă descrisă, reluată după aproximativ un 
deceniu la biserica mănăstirii Flămânda, la care însă aparatul decorativ este extins 
în jurul întregului edificiu, marcând pridvorul printr-o supraînălţare. 

Cazul Bucovăţului, examinat mai sus, ne duce la o singură concluzie: 
pentru interpretarea obiectivă a evoluţiei arhitecturii, în cadrul căreia formele nu se 
înlocuiesc automat unele pe altele, ci reprezintă rezultatul unui îndelung şi dificil 
proces de eleborare, se impune o aprofundată investigare de specialitate a tuturor 
martorilor care se mai păstrează. Desigur, travaliul este întotdeauna fastidios şi 
cere, uneori, un efort imens, dar nu imposibil. Numai în acest mod vom putea 
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abandona atitudinea comodă, de rutină, prin care istoria arhitecturii este încă tratată 
ca o succesiune mecanică de forme şi nu ca un fenomen creator, în plină mişcare 
evolutivă, care a condus la apariţia unor realizări de excepţie. Şi biserica mănăstirii 
Coşuna-Bucovăţ este una dintre ele. 

NOTE 

* Ilustraţia prezentului studiu, exceptând pe cea cu menţiune specială, aparţine 
autorului. 

1. Călători străini despre ţările române, V I , Bucureşti, 1976, p. 214. 
2. Deşi a fost indicat în traducere drept "pridvor", încăperea respectivă este de 

fapt un exonartex, la care zidurile marginale nu sunt străpunse de goluri. 
3. Tereza Sinigalia, Mircea Dumitrescu, Date noi privind ansamblul 

arhitectural de la Bucovăţ, "Muzeul Olteniei, Craiova. Studii şi comunicări", 
3, Craiova, 1981, p. 117-125. 

4. Cesar Bolliac, Monastirile din România (monastirile închinate), Bucureşti, 
1862, p. 455-457. Fotografia anexă la raport se află la Arhiv. Stat. 
Bucureşti., fond MCIP, dosar nr. 399/1860. 

5. Ibidem, loc.cit. 
6. Eclesiarhul Chesarie, în cuvântul rostit la 3 mai 1843 cu ocazia sfinţirii 

aşezământului mănăstiresc Bucovăţul Nou, preciza că: "...15 ani trecuţi sunt 
de când din nenorocire, viind puterea râului Jiio foarte mare şi făcând 
mâncătură...au surpat toate împrejurimile de acolo i parte din sfânta biserică 
a mănăstirii Coşuna. şi peste doi ani-trei ani, din aceste viituri grozave ale 
apei au şi ruinat-o..." (T.G.Bulat, Un stareţ vestit al mănăstirii Hurezu: 
Hrisant Penetis (10 octombrie 1832-30 martie 1852), "Mitropolia Olteniei", 
an XIV, 1962, nr. 7-9, p. 434-444). 

7. Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii, mss. nr. 
6031/1838, f. 1; Pr.D.Bălaşa, Pagini din trecutul mănăstirii Coşuna-
Bucovăţul Vechi, "MO", an. XXIV, 1972, nr. 9-10, p. 762. 

8. în arhitectura de tradiţie bizantină reprezintă un edicul de plan pătrat, 
circular sau octogonal, deschis pe toate laturile şi protejat cu acoperiş 
susţinut de coloane, plasat în faţa bisericii pentru a adăposti o sursă de apă, 
în general captată. Servea drept agheazmatar pentru săvârşirea ceremoniilor 
religioase de sfinţire a apei, în special la Bobotează şi Izvorul Tămăduirii. 
Cele mai cunoscute fiale din Ţara Românească, sunt cele de la mânăstirile 
Argeşului şi Cozia, deşi au existat în epocă incomparabil mai multe exemple. 

9. T. Sinigalia, M . Dumitrescu, op.cit. P. 124. 
10. Ibidem, p. 123, fig. 6. 
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11. Ν. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, partea a Il-a. 
Vechiul stil românesc în veacul al XVI-lea, "BCMI;", 1931, fasc. 63-66, pl. 
LXXXIX-XCV. 

12. T. Sinigalia, M . Dumitrescu, op.cit., p. 123. 
13. Gr. Ionescu, Sur le début des travaux de restauration des monuments 

historiques en Roumanie et l'activité de l'architecte français André Lecomte 
du Nouy en ce domaine, "Revue roumaine d'histoire de l'art, serie Beaux 
Arts", tom. X V I I , 1980, p. 101-102. 

14. T. Sinigalia, M . Dumitrescu, op.cit., loc.cit. în general, Matei Basarab nu a 
iniţiat lucrări de adăugire la monumentele religioase preexistente, procedând 
în toate cazurile cunoscute la demolarea lor şi refacerea integrală din temelie 
(de văzut bisericile domnească din Câmpulung-Muscel, Sf. Dumitru-
Băneasa din Craiova, Episcopia din Buzău, Sf. Nicolae-Androneşti din 
Târgovişte, precum şi cele mânăstireşti de la Arnota, Sadova, Dintr-un 
Lemn, Gura Motrului etc.). Este cunoscut un singur caz cercetat de mine la 
biserica schitului Topolniţa, unde, un boier al lui Matei Basarab, vel aga 
Lupu Buliga, a adăugat în anul 1646 lăcaşului construit anterior un pronaos 
cu funcţie funerară (cf. Cristian Moisescu, Date noi privind vechimea şi 
arhitectura bisericii mănăstirii Topolniţa (jud. Mehedinţi), "RMI", nr. 1-2, 
1995, p. 15 passim). 

15. Că nu există nici o legătură între exonartexul surmontât de un turn-clopotniţă 
al bisericii Bucovăţului şi cele menţionate este dovedită de faptul că, spre 
exemplu, biserica mănăstirii Căluiu, zidită de fraţii Buzeşti la 1588, a primit 
de la 1595 adaosul unui exonartex suprapus de un turn, având exclusiv 
funcţie funerară. La biserica Strehaia, ridicată în anul 1645, turnul este 
amplasat peste pronaos, în timp ce la Segarcea, zidită pe la 1656, turnul, care 
se ridică peste pridvor avea destinaţia de locuinţă şi clopotniţă. 

16. T. Sinigalia, M.Dumitrescu, op.cit., loc.cit. 
17. Arhiv.Stat.Buc, mss.nr. 722, f.93. Inscripţia a fost publicată şi de St. 

Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti 
şi Moldovei cu Ardealul în sec. XV şi X V I , Bucureşti, 1905, p. 367, precum 
şi de Pr.D.Bălaşa, op.cit., p. 738-739. 

18. Cristian Moisescu, Procedee tehnice, materiale şi meşteri constructori 
români în Evul Mediu, "RMM-MIA", nr. 1, 1985, p. 25 passim. 

19. DRH.Β. VU, Bucureşti, 1988, doc. Nr. 159, p. 212-213. în document se 
precizează că Stepan biv vel clucer dăruieşte, la 29 decembrie 1571, 
jumătate din satul Smârdeşteţul, cumpărată de la Dobra, cealaltă jumătate 
fiind donată anterior aceleiaşi mănăstiri, în timpul domniei lui "Radu 
voievod Călugărul", identificat cu Radu Paisie (Petru de la Argeş), care a 
domnit între 1535 iunie 12 şi 1545, înainte de martie 17. 

20. DIR, Β. IV (veacul al XVI-lea), Bucureşti, 1952, doc. nr. 131, p. 127-128. 
Actul de danie a moşiei Bucovăţul, alături de alte sate, datează din 4 ianuarie 
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1574 (DRH.B., V I I , Bucureşti, 1988, nr. 159, p. 212-213), toate atribuite noii 
ctitorii a mănăstirii Coşuna de Stepan şi fiul său. 

21. Pr. D.Bălaşa (op.cit., p. 737-743), consideră că biserica a fost doar 
"restaurată" pentru faptul că în pisanie nu se menţionează că cei doi boieri au 
ctitorit-o "din temelie". Argumentul este cu totul neconvingător, deoarece, 
mai târziu, într-un document emis de Mihai Viteazul la 19 februarie 1594 
(7102), se precizează că Stepan, fost mare ban al Craiovei, "...au cugetat...să 
facă această sfântă, dumnezeiască mănăstire..." (Coşuna), (cf.DIR, Β. XVI , 
vol. V I , doc.nr.114, p. 101). 

22. Ibidem, p. 743; Ecaterina Cincheza-Buculei, Sur la peinture du narthex de 
l'église du monastère de Bucovăţ (XVI e siècle): présence d'un peintre grec 
ignoré, "RRHA", s.BA, tom. X X V I , 1989, p. 12. 

23. Ν. Iorga, Dări de seamă, în "Revista istorică", VII I (1922), nr. 1-3, p. 79. 
24. La data terminării lucrărilor de zidire a bisericii, mănăstirea era deja 

înzestrată cu un clopot turnat din 1570, cu inscripţia: "VERBUM DOMINI 
MANET IN AETRENUM (sic), C.R. 1.5.7.0": (Cuvântul Domnului rămâne 
în veci, C.R., 1570) cf. Pr. D.Bălaşa, op.cit., p. 751, precum şi cu satul dăruit 
la 29 decembrie 1571 (vezi nota 19), ceea ce dovedeşte că putea fi în stare de 
funcţionarea după octombrie 1572, fireşte, după prima sfiinţire a lăcaşului. 
Uneori treceau decenii sau chiar secole între momentul construirii unei 
biserici şi decorarea interiorului cu pictură. Exemplul cel mai tipic îl 
reprezeintă biserica mănăstirii Tismana, terminată de construit în 1377-1378 
şi pictată abia în 1564, între timp funcţionând cu un decor provizoriu. 
Această decoraţie zugrăvită la interior şi, la început, mai rar, la exterior, era 
executată se pare chiar de unul din constructorii mai îndemânatici ai bisericii 
respective, cum este acel Stan de la lăcaşul mănăstirii Strehaia. 

25. Pentru acest eveniment, a se vedea: N . Iorga, Contribuţii la istoria 
Munteniei, în "Analele Academiei Române:", XVI I I , Memoriile Secţiunii 
Istorice, bucureşti, 1896, p. 12-13; D. Giurescu, Ion Vodă cel Viteaz, 
Bucureşti, 1966, p. 135-179; Şt. Andreescu, Legături politice între ţara 
Românească şi Moldova (1574-1593), în "Revista de Istorie", tom. 32, nr. 7, 
1979, p. 1235-1255. 

26. Ν. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi 
Moldova. Secolele XIV-XVII , Bucureşti, 1971, p. 96, D. Bălaşa, op.cit., p. 
741. 

27. D. Bălaşa, op.cit., loc.cit. 
28. N . Stoicescu, op.cit., p. 79. 
29. Ibidem. 
30. Ibidem. 
31. Ε. Cincheză-Buculei, Sur la peinture du narthex de l'église du monastère de 

Bucovăţ (XVI-e siècle): présence d'un peintre grec ignoré, "Revue roumaine 
d'histoire de l'art, serie Beaux-Artes", tome XXVI , 1989, p. 18-24. 
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32. A. Deroko, Monumentalna i dekorativna arhitektura u srednovekovnoi 
Srbiji, Beograd, 1962, p. 234, fig. 380. 

33. G. Balş, O biserică a lui Radu cel Mare în Serbia, la Lopuşnia, "BCMI", IV, 
1911, p. 194-199, N . Ghika-Budeşti, op.cit. p. 13, fig. 34-45. 

34. Cristian Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 
1979, p.131. 

35. Ibidem, p. 119, p. 126-127. 
36. Ν. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi în Oltenia, partea a 

treia, veacul al XVII-lea, "BCMI", an.XXV, fasc. 71-74, 1933, p. 17. 
37. Cristian Moisescu, op.cit., p.86, fig. 113. 
38. Idem, Noi puncte de evdere asupra ipotezelor dispărutei biserici domneşti 

"Negru Vodă" din Câmpulung-Muscel, în "Revista Monumentelor Istorice", 
an. LXVII , nr. 1-2, 1998, p. 49 passim, fig. 1, 5 şi 6. 

39. Călătorul melchit vedea la Călui o clopotniţă deasupra intrării, care ar fi fost 
opera unui meşter străin; acelaşi element arhitectural este înregistrat şi la 
Stăneşti, unde arhidiaconul remarcă nu numai asemănarea dintre cele două 
turnuri, ci şi faptul că "meşterii care au construit mănăstirea Călui, au fost 
folosiţi şi la cealaltă, Stăneşti", (Călători străini, V I , p. 222 şi 223). 
Considerăm informaţia întru totul credibilă, întrucât la Călui, în mod sigur, 
nu s-a constatat prezenţa unui turn-clopotniţă încorporat incintei până în 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea . 

40. Cristian Moisescu, op.cit., p. 141. 

L'ÉGLISE DU MONASTÈRE COŞUNA (BUCOVĂŢ) ET SA PLACE DANS 
L'ÉVOLUTION DE L'ARCHITECTURE RELIGDZUSE DE LA VALACHD2 

Résumé 

L'architecture de l'église du Monastère Coşuna (Bucovăţ) de Craiova, 
ainsi comme elle se présente aujourd'hui (fig. 1), ne reflète pas l'aspect qu'il a eu au 
XVIème siècle. L'édifice initial, bâti en 1571 par Ştefan (Stepan = Etienne) grand 
ban et son fils Pârvu grand clucer, contenant l'autel, le naos et le pronaos, i l ne 
ressemble pas avec celui figuré dans le tableau votif peint en 1574 (fig. 2). Une 
photographie faite par Cesar Bolliac en 1860 représente un exonartex surélevé par 
une tour-clocher, élevé par Pârvu Clucerul sur l'ancienne église entre 1579-1583, 
ruiné par le débordement des aux du Jiu et par le tramblement de terre de 1838 (fig. 
3) et en suite, après 1860, disparu. 

L'importance du monument de Bucovăţ resort du remaniement d'anciens 
éléments ου de l'utilisation de nouveaux éléments, qui révolutionnent l'évolution de 
l'architecture de la Valachie. On doit d'abord souligner les pastophorions qui 

www.mnir.ro



BISERICA MĂNĂSTIRII COŞUNA (BUCOVĂŢ) 45 

encadrent l'autel, avec des volumes extérieures qui se constituent du point de vue 
planimétrique et spatiei dans des compartiments distincts, ayant un plan 
rectangulaire (fig. 5), plus bas que le corps de l'église. Le naos se caractérise par la 
transformation de l'espace central d'une forme carrée, au tambour plus réduit, d'une 
section circulaire, par l'intermédiare de quatre pendentifs et de deux retraites 
verticales succesives. A l'extérieur de la base de la tour on remarque la présence de 
quatre corps prismatiques triangulaires, ayant un rôle de renforcement (fig. 6). 
Dans le pronaos, les traditionnelles voûtes demicirculaires, souvent utilisées au 
paravant, ont été remplacées par deux petites coupoles transversales, séparées par 
un arc demicirculaires (fig. 5). L'exonartex adossé sur la côté d'ouest, carré, était 
recouvert d'une coupole soutenue par des arcs périphériques, et i l était prévu, sur la 
façade septentrionale, d'un petit escalier d'accès vers la tour-clocher du niveau 
supérieur, élément insolit qui commençait pendant cette époque a se répandre et 
généraliser au sud des Carpates. 

En fin, à l'éxtrémité d'ouest de l'église, le tableau votif représente, devant 
l'éxonartex une verande développée en épaisseur, l'un des premiers pareils 
exemplaires du XVI-ème siècle. A cette époque le dit compartiment apparaît aussi 
ailleurs comme, par exemple, à Strâmba - Gorj, avec qui i l a les plus frappantes 
similitudes (fig. 9) par le volume plus bas que le corps de l'édifice. 

Dans l'évolution de la décoration des facades des églises de Valachie, 
l'édifice religieu de quel nous nous occupons, introduit une innovation par le 
partage, à l'aide d'une ceinture médianne, des facades en deux registres et la 
rythmée de celles-çi par une succession de niches soulignées d'archivoltes. 

Le cas de l'église du monastère de Bucovăţ conduit à la conclusion que 
l'évolution de l'architecture de la province roumaine d'entre les Carpates 
Méridioneles et le Danube doit être encore attentivement investiguée par les 
spécialiste, pour poursuivre l'apparition et la succession des formes structurales et 
décoratives qui en final ont abouti à des réalisations exceptionnelles, comme 
d'ailleur est aussi ce monument de Craiova. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND DIMINUAREA NUMĂRULUI 
T E Z A U R E L O R MONETARE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 

U L T I M U L S F E R T D E S E C O L XVII ŞI PRIMA JUMĂTATE 
A S E C O L U L U I XVIII 

Dragoş Ungureanu 

Marfa ca mijloc de tezaurizare 
în această perioadă Ţara Românească se găsea între două sisteme 

economico-politice total opuse. Unul occidental, care începuse să se afirme puternic 
şi bazat pe capital, investiţii şi credite şi altul otoman, tradiţional, oarecum refractar 
la nou şi care nu mai putea ţine pasul cu concurenţa occidentală. 

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea se observă în cadrul Imperiului 
otoman, o creştere a preţurilor la principalele produse pentru alimentaţie3, în urma 
devalorizării monedelor otomane şi în special a celor cu largă circulaţie (asprul, 
paraua, etc. - guruşul, după 1690) - posibil din cauza războaielor pe care otomanii 
le-au purtat cu Veneţia (războiul Cretei) sau cu Polonia, dar şi din cauza unei 
urbanizări a societăţii otomane4, urmată de o anumită stagnare a economiei acestor 
oraşe care cheltuiau foarte mult în raport cu cât produceau. Un oraş mare - de talia 
Istanbulului, Brussei sau Edirneului cu sute de mii de locuitori - obţine veniturile 
excusiv din comerţ. începând cu secolul X V I economia statelor apusene - în special 
a Ţărilor de Jos şi a Angliei, dar şi a statelor care alcătuiau Sfântul Imperiu roman 
de naţiune germană sau a celor italiene între care Veneţia ocupa poate locul cel mai 
important - a cunoscut în urma descoperirii Americii şi a noilor căi de comunicaţie 
cu Orientul îndepărtat prin Sudul Africii, o dezvoltare de un dinamism uluitor, în 
timp ce economia Imperiului otoman a stagnat5. Comerţul, producţia şi veniturile 
statelor din Occident nu se pot compara cu cele otomane. Avansul luat de statele din 
apusul Europei a fost aşa de mare încât economia otomană va ajunge către sfârşitul 
secolului XVII I să fie, într-un anume fel, dependentă de cea a Europei apusene6, şi 
să fie întrecută chiar de cea rusească, arhaică dar care consuma foarte puţin. Este şi 
cazul oraşelor Ţării Româneşti - care chiar dacă nu se puteau compara cu oraşele 
din Imperiul otoman, ca număr de locuitori sau ca venituri - consumau foarte puţin. 
Mai toţi călătorii străini descriu oraşele româneşti ca având un aspect rural - case 
cu grădini foarte mari, din care proprietarul îşi asigura hrana7. Problemele pe care le 
avea în Ţara Românească stolnicul, clucerul sau slugerul, legate de aprovizionarea 
cu hrană a capitalei nu se comparau cu cele ale starostelui măcelarilor (casap-başa) 
din Istanbul; oraş care ajunsese un potenţial focar de răscoală în situaţia 
devalorizării monedei otomane, devalorizare care a avut fără îndoială repercursiuni 
asupra veniturilor locuitorilor capitalei otomane. în acest caz se pune - ca de altfel 
în orice studiu economic - problema rentabilităţii economiei otomane, a veniturilor şi 
cheltuielilor pe care această economie le face. O economie dinamică este acea 
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economie care obţine maximum de profit cu minimum de investiţii. Comparativ, 
raportul dintre venituri şi cheltuieli, dintre producţie şi consum în oraşele Imperiului 
otoman era inferior raportului venit - cheltuieli din oraşele Ţării Româneşti8. Poate 
fi unul din motivele pentru care unii din principii români - cel mai celebru exemplu 
este Istratie Dabija în Moldova - au trecut la falsificarea monedelor statelor 
creştine, falsuri care luau drumul fie în statele respective fie în Imperiul otoman. 

Faptul că oraşele româneşti aveau - după mărturiile călătorilor străini -
un aspect rural şi că în unele zone ale ţării - inclusiv în oraşe - schimburile 
comerciale se efectuau în natură arată că marfa prima în faţa monedei în această 
perioadă. In repetate rânduri documentele înregistrează tranzacţii de tipul celor 
constatate de pildă în satul Străjeşti: "Hamza commutavit proprii vini oeconomici 
urnas 15 pro kukuruz", sau în satul Nemoi: "Preda Jeorgiul comutavit unum 
equum"9. Asemenea tranzacţii se întâlneau şi în mediul orăşenesc; la Târgul Ocna 
ţăranii achiziţionau sare în cantităţi mari în schimbul produselor aduse la târg 1 0 , 
Ceva mai devreme - în anul 1710 - "o ţigancă se cumpăra cu 30 de vedre de 
miere"11. Dar mai frapant este faptul că însăşi vistieria statului dădea tonul la astfel 
de practici1 2. Astfel la impozitul pe cai, judeţele din Oltenia.erau obligate să 
plătească direct în cai. Pentru Rânduiala cailor din data de 10 februarie 1694 "...s¬
au luat den {érà 81 de cai éru nu bani, pentru treaba împărăţiei, po taleri 25, cin 
2025 taleri"1 3. 

Schimbul în natură a primat până în momentul în care reformele lui 
Constantin Mavrocordat - cea fiscală, care a avut darul de a stabiliza criza 
economică cauzată de războaiele turco-austriece (fără să o rezolve deoarece nu 
fusese eliminată cauza ei) şi cea socială (care a avut darul de a întări categoriile 
defavorizate de contribuabili) au revigorat economia, punând-o pe baze mult mai 
solide. Dacă până acum schimbul în natură se practica în mod curent şi chiar 
impozitele câteodată se plăteau în natură - desigur de cei care aveau destulă avere 
care să fie acoperită cu preţul unei vite sau al unui cal - începând cu reformele lui 
Constantin Mavrocordat14 lucrurile încep să se schimbe preferându-se moneda faţă 
de marfă în cazul impozitelor sau chiar al obligaţiilor în muncă ale ţăranilor faţă de 
deţinătorii de pământ (boieri, mănăstiri). In acest sens avem o poruncă a lui 
Antonache Caliarh, mare ban al Craiovei, datată 9 noiembrie 1742 care porunceşte 
ispravnicului de Vâlcea să impună orăşenilor ce au vii pe moşia mănăstirii Bistriţa 
să-şi plătească vinăriciul în natură - din zece vedre una - iar nu în bani "cum se lua 
la vinăriciul domnesc, măcar că estimpu cum iaste vinul eftin mai cu folos ar fi 
mănăstirii, că cu banii dupe o vadră ar putea cumpăra două vedre"15. La 14 martie 
1749, locuitorii satului Romani puteau plăti egumenului mănăstirii Hurez câte 15 
bani fiecare pentru răscumpărarea zilelor de clacă 1 6 ceea ce arată că începuse să se 
prefere numerarul în faţa mărfii. 

Această perioadă - mai exact începând cu venirea pe tron a lui Antonie 
Vodă din Popeşti (3 martie 1669, altfel spus, instaurarea dominaţiei facţiunii 
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cantacuzinilor) şi terminând cu reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat - se 
caracterizează din punct de vedere arheologic şi monetar, printr-o prezenţă mică a 
tezaurelor monetare în raport cu alte perioade17. Cu toate că izvorul numismatic este 
slab reprezentat, celelalte tipuri de izvoare - narative, diplomatice sau arhitecturale 
- ne înfăţişează o economie dinamică (şi când spunem economie spunem monedă), 
capabilă nu numai să facă faţă cererilor din ce în ce mai multe şi mai mari a 
Imperiului Otoman, dar şi să facă posibilă afirmarea pe plan cultural a Ţării 
Romaneşti. Toate marile construcţii - palate, grădini, biserici - la care se adaugă 
susţinerea financiară a ortodoxiei de la Sud de Dunăre şi din Orientul Mijlociu 
(mănăstirile athonite sau cele din Ierusalim şi din Sinai - ca şi a mănăstirilor 
ortodoxe din Transilvania, toate aceste lucruri necesitau bani1 8. Această perioadă 
este cunoscută sub numele de epoca brâncovenească, o epocă de mari realizări. 

Prin urmare ceea ce ştim despre această perioadă este că avem puţine 
tezaure numismatice. Majoritatea tezaurelor publicate se opresc la jumătatea 
secolului al XVII-lea şi doar câteva conţin monede - în special taleri, moneda în 
care se făceau principalele operaţii fiscale - care să aibă un terminus post-quem în 
anii 1671-167519. Mai mult decât atât, ştim că această perioadă nu a fost una 
liniştită din punctul de vedere al conflictelor. Ţara Românească nu a fost implicată 
acum în mod direct în războaiele care au avut loc în Ungaria şi Serbia între otomani 
şi habsburgi, cu excepţia campaniei împotriva Vienei din 1683, a bătăliei de la 
Zămeşti în 1690, a campaniei împotriva lui Petru cel Mare din 1711, când a fost 
arsă Brăila şi a acţiunilor habsburgice din timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, 
când însăşi domnitorul a fost capturat. Războiul dintre otomani şi habsburgi încheiat 
cu pacea de la Passarowitz a afectat direct Ţara Românească Oltenia intrând în 
componenţa Imperiului Habsburgic. Aceste conflicte desfăşurându-se în vecinătatea 
frontierelor, au avut repercursiuni asupra locuitorilor. Pentru a ajunge în zona 
frontului din Serbia Ungaria sau Banat, trupele tătare sau turceşti au tranzitat de 
nenumărate ori teritoriul Ţării Româneşti. Domnii români aveau datoria de a asigura 
aprovizionarea cu alimente şi materiale aceste trupe, în caz contrar ţara ar fi fost 
prădată de acestea: "...şi acest sultan n-au primit să ia mai puţin, ci tocmai ca şi 
hanul când ar fi au cerut să-i dea arătând laudă şi spăimântări că de nu i să va da 
după cererea lor să vor tinde şi spre Bucureşti a veni şi vor face multe rele"20. în 
Condica de venituri şi cheltuieli a vistieriei Ţării Româneşti este atestat birul numit 
"rânduiala de vacile şi oile pentru conacele tătarilor" care apare invariabil între anii 
1694 - 169821. Informaţiile oferite de Condica vistieriei cu privire la tranzitarea 
teritoriului ţării de către trupele tătare corespund cu cele furnizate de cronica lui 
Radu Greceanu22. Trupele turceşti sunt prezente şi ele în cronica lui Radu 
Greceanu23. Este binecunoscut modul în care o armată - chiar aflată pe un teritoriu 
aliat - înţelege să-şi procure, în mod rapid, materialele de care are nevoie. Mai mult 
decât atăt, este binecunoscută indisciplina trupelor tătare: "...cărora fiindu-le 
trecerea iar prin ţară iar pagubă domniei şi ţărăi au făcut, trimiţându-le plocoane şi 
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conace făcându-le după păgânescul lor obiceiu în afară de alte jafuri şi stricăciuni ce 
sunt obicinuiţi a face creştinilor pre unde ar ajunge ei" 2 4 . într-o scrisoare adresată lui 
Mihail Teleky, Brâncoveanu se plângea de jafurile comise de trupele tătare cu 
prilejul evenimentelor din 1690 în preajma bătăliei de la Zămeşti: "...căci mulţimea 
tătarilor păgâni, venind în această ţară sărăcită şi fără voia ei căzută într-o stare de 
plâns, călărind mult în cruciş şi-n curmeziş şi făcând pustie primejdioasă într-ansa 
ce n-au făptuit în afară de răpirile obişnuite? De toate."25. Şi tot Brâncoveanu 
afirmă: "tătarii împrăştiindu-se pretutindenea au făcut jafuri şi cazne oamenilor, 
încă pă unii i-au robit de s-au făcut mare pustiire pământului despre amândouă 
părţile şi despre nemţi şi despre tătari" 2 6. Aceste lucruri au luat amploare în timpul 
domniei lui Ştefan Cantacuzino şi a lui Nicolae Mavrocordat, odată cu războiul 
dintre turci şi habsburgi când aceştia din urmă au asediat Timişoara (1716); Ţara 
Românească devenind teatru de luptă între turci, tătari şi austrieci. Trupele tătare au 
jefuit ţara cu toate că hanul tătar - care primise un plocon substanţial pentru acest 
lucru - poruncise oamenilor săi să nu facă nici un fel de distrugere27. Războiul din 
1716 - 1718 a provocat în Ţara Românească o mare mişcare demografică 
consemnată de cronici; astfel "s-au robit şi peste Olt şi dincoace de Olt însă mai 
mult de 70 - 80 mii de suflete"28. în mod normal aceste lucruri ar fi obligat 
populaţia să-şi pimă la adăpost bruma de avere şi în consecinţă să existe un număr 
de tezaure monetare ceva mai mare decât în alte perioade mai liniştite. 

Pe de altă parte însemnările călătorilor străini, actele de vânzare-
cumpărare încheiate între diverse persoane ca şi documentele emise de Cancelaria 
Ţării Româneşti - documente ale vistieriei sau prevederi ale taxelor vamale etc. -
atestă prezenţa a tot felul de monede. 

Ca dovadă a circulaţiei monedelor este şi prezenţa acestora în necropole. 
Exista în credinţa populară un obicei: acela de a pune un ban în mâna mortului 
pentru ca acesta "să-şi poată plăti cu el vămile". Interesant este că în ciuda 
fiscalităţii excesive, oamenii mai găseau bani pentru a pune în morminte29. 

De asemenea călătorii străini - cel puţin o parte dintre ei - descriu Ţara 
Românească ca fiind una foarte bogată, în care se găseau în cantităţi uriaşe seu, 
miere, vite berbeci şi cai, produse "care ar fi îndeajuns pentru a îndestula nevoile 
Constantinopolului dacă n-ar fi fost exportate în străinătate", cu un comerţ foarte 
activ, în care vitele comute şi berbecii se exportau în Rusia, Polonia, Ungaria, 
Danzig, Boemia, Silezia, Austria, Bosnia, ba chiar la Roma şi Veneţia. Sunt atestaţi 
foarte mulji crescători de vite, - djoban30. Acest export de produse animaliere este 
atestat şi de documentele austriece în perioada când Oltenia s-a aflat în componenţa 
Imperiului habsburgic: "... negoţul acestei provincii, după cum s-a arătat în 
rapoartele anterioare, este aproape în întregime îndreptat spre Imperiul otoman şi e 
astfel structurat încât mai mult se aduc bani (în provincie) decât se scot"31. în 1723, 
an în care exportul de animale la sud de Dunăre s-a desfăşurat în condiţii normale, 
negustorii turci au cumpărat din provincie marfă în valoare de 300000 florini renani, 
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sumă care depăşea larg obligaţiile fiscale faţă de austrieci32. Ideea că o sărăcie foarte 
mare ar fi cauza diminuării numărului tezaurelor în această perioadă (anonimul turc 
descrie situaţia din Ţara Românească din al doilea sfert de secol XVII I , ca şi 
rapoartele austriece către Centru cu privire la Oltenia) devine într-un anume fel, 
lipsită de sens. Un astfel de export nu putea să aducă în ţară decât mari sume de 
bani - aşa cum menţionează pentru Oltenia rapoartele austriece. Pe de altă parte 
populaţia românească trecuse prin perioade mai grele din punct de vedere economic 
cum ar fi cea de la sfârşitul secolului al XVI-lea care a avut ca rezultat ridicarea la 
luptă împotriva înaltei Porţi, sub conducerea lui Mihai Viteazul. Şi tot Mihai a fost 
cel care a legat pe rumâni de moşie 3 3. In mod normal ar fi trebuit să avem o lipsă a 
tezaurelor monetare şi pentru a doua jumătate a secolului X V I şi prima jumătate a 
secolului X V I I . 

Unul din documentele cele mai importante, din care putem vedea 
principalele monede aflate în circulaţie pe teritoriul Ţării Româneşti este "Condica 
de venituri şi chieltuieli a vistieriei de la leatul 7202 la leatul 7212," (1694-1703). 
Documentul este cu atât mai important cu cât oferă nu numai informaţii privind 
monedele în sine, dar şi informaţii privind puterea economică a statelor emitente, 
văzută prin prisma preţurilor practicate la diferitele produse ale epocii. Preţurile, ca 
izvor istoric, arată cel mai fidel care este puterea economică, şi de aici cea politică a 
statului pe a cărui piaţă comercială se practică. Este ştiut că practicarea unui preţ 
mare la un anumit produs, nu înseamnă automat o lipsă a acelui produs de pe piaţa 
comercială. Un preţ mare arată în primul rând calitatea foarte bună a produsului 
respectiv dar şi o putere foarte mare de achiziţie a societăţii respective, un venit 
foarte mare pe cap de om al statului care practică respectivul preţ - şi invers un preţ 
mic înseamnă o putere mică de achiziţie a societăţii respective şi o slabă economie a 
statului respectiv34. O economie puternică înseamnă în mod automat şi o monedă 
puternică. 

De asemenea documentul oferă date dintre cele mai fidele privind politica 
fiscală a Ţării Româneşti şi felul în care vistieria lucra cu moneda35. Se observă 
foarte clar din Condică care era mentalul celor care erau în fruntea acestei instituţii, 
apoi a marelui logofăt, care îl avea în subordine pe marele vistiernic şi nu în ultimul 
rând a domnitorului însuşi. în concepţia acestora banii nu trebuiau stocaţi şi ţinuţi în 
vistierie ci trebuiau repuşi imediat în circulaţie prin achiziţionarea de mărfuri 
(bijuterii, blănuri de mare preţ, vase de metal preţios, podoabe etc.), acestea fiind, cu 
timpul, utilizate pentru plocoanele făcute de Brâncoveanu demnitarilor otomani, 
vistieria realizând astfel o oarecare economie36. 

Fiscalitatea excesivă şi devalorizarea banilor în raport cu marfa, obliga 
domnia, - şi posibil, în lipsa unor dovezi certe, prin analogie şi populaţia - să pună 
imediat în circulaţie monedele - multe din ele ameninţate cu devalorizarea - evitând 
stocarea lor. Sistemul era practicat de vistierie pe scară largă. La 11 aprilie 1714, 
exact la o săptămână de la mazilirea lui Constantin Brâncoveanu, Bartolomeo 
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Ferrati, medicul obişnuit al domnului, a trimis o scrisoare baronului general von 
Tige, relatându-i ce anume s-a găsit în Vistierie şi în Cămara domnească după 
ridicarea pecetei de către imbrohorul trimis special din partea marelui vizir A i i 3 7 . 
Ceea ce s-a găsit a generat o adevărată stupoare printre otomani, care se aşteptau să 
dea peste mari sume de bani, fiind cunoscută averea "prinţului aurului" (Altân-Bey). 
Sumele descoperite erau dea-dreptul ridicole, la nivel de stat: 4050 taleri3 8 la 
vistierie şi 12000 ughi la Cămară. Mânia otomanilor s-a revărsat pe capul 
vistiernicului Manolache Lambrino, ginerele lui Brâncoveanu şi soţ al domniţei 
Bălaşa, care, supus unui interogatoriu sever (însoţit probabil de tortură - expeditorul 
menţionează că vistierul a făcut declaraţii sub presiune) a mărturisit că Brâncoveanu 
deţinea bani la băncile din străinătate - în Olanda, Anglia, Veneţia şi Braşov. 
Deasemenea sunt cunoscute presiunile făcute de noul domn Ştefan Cantacuzino 
asupra lui Apostol Manu, omul lui Brâncoveanu de la Braşov. Bartolomeo Ferrati 
menţionează descoperirea în vistierie a nenumărate piese de podoabă, bijuterii, vase 
de metal preţios, haine căptuşite cu blănuri de mare preţ, într-un cuvânt mărfuri care 
nu se puteau devaloriza. Au fost necesari trei secretari pentru a contabiliza şi a 
întocmi procesul verbal. 

Pentru achiziţionarea de marfă de mare valoare a fost instituit un bir 
special numit birul de lună. Birul - numit şi bir mărunt pe judeţe - este menţionat la 
fiecare început de lună, din 1694 şi până la data când s-a efectuat reforma fiscală -
martie 1701 (vezi tabelul 1). 

Mărfurile nu serveau la altceva decât la achitarea peşcheşurilor pe care 
domnitorii români trebuiau să le facă înaltei Poarţi. De cele mai multe ori 
peşcheşurile acordate demnitarilor mărunţi s-au dat în natură (obiecte de mare 
valoare: cai de rasă, şoimi pentru vânătoare, bijuterii, obiecte de hamaşament, 
blănuri de mare preţ, arme de paradă etc). O importanţă mare se acorda şoimilor 
împărăteşti, fiind cunoscută pasiunea pentru vânătoare a sultanilor otomani, şi mai 
ales pentru vânătoarea cu şoimi, şi aceasta cu atât mai mult dacă era vorba de 
Mahomed al rV-lea unde vânătoarea era punctul lui sensibil, de aici trăgându-i-se şi 
prăbuşirea. Existau în Ţara Românească oameni special numiţi pentru 
achiziţionarea (prinderea) creşterea şi îngrijirea de şoimi. Constantin Brâncoveanu îi 
atrage atenţia unui vătaf de plai, să-i lase în pace pe nişte rumâni ai mânăstirii 
Flămânzeşti-Muscel, "pentru şoimi, pentru şindilă şi alte mâncaturi de-ale voastre 
" 3 9 . Trebuie menţionat că se trimeteau la Istanbul animalele cele mai frumoase şi mai 
mari: "Şi să nu fie niscai şoimi proşti sau mici [...] să fie şoimi mari, buni, frumoşi 
ca să poată trece la saigi-başa împărătescu" 4 0, Se poate deduce de aici preţul foarte 
mare al unor mărfuri de o asemenea calitate. 
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Raportul dintre sumele strânse din birurile de luna, chleltulala vistieriei sl totalu 
sumelor alocate vistieriei pe perioada 

Ianuarie 1684 · marile 1701 

1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 

I Venitul birurilor de lună • Chleltulell • Birurile de lună plus celelalte biruri 

Ceea ce se observă este că încasările vistieriei nu acoperă cheltuielile. Sunt 
puţine cazurile când sumele încasate depăşesc necesarul, iar acest lucru se întâmpla de 
regulă în luna septembrie ale anilor 1694, 1695, 1699, şi 1700, apoi unele excepţii în 
lunile ianuarie a anului 1697 şi iunie 1695. Explicaţia poate consta în unele impozite 
puse pe recoltele de grâu ce se strângeau în august. Surplusul de cheltuieli era acoperit de 
regulă din vel sema - ca bir ce avea menirea de a acoperi datoriile - dar şi din toate 
celelalte biruri - sema a Il-a, a IU-a, sau din biruri cu caracter extraordinar: rânduiala de 
birul Alii-Paşei, rânduiala de boii Belgradului etc. Nu se specifică natura mărfurilor 
cumpărate din aceste venituri, însă nu există nici un dubiu că aceste mărfuri sunt cele pe 
care le-au descoperit turcii - şi pe care le menţionează Bartolomeo Ferrati - atunci când 
au pus mâna pe vistierie. In concluzie putem sublinia importanţa achiziţionării de marfa 
ca mijloc de tezaurizare, din moment ce Vistieria - aflată în situaţia de lipsă de lichidităţi 
- recurgea la "împrumuturi", uzând, în avans, de sumele provenite din alte biruri, pentru 
a achiziţiona bunuri. 

Direcţia luaţi de sumele de bani strânse din birurile de luni pe perioada 
Ianuarie 1694 - martie 1701 
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Graficul arată o creştere a achiziţionării de marfă din 1694 şi mai ales din 
1696, creştere ce se menţine şi în anul 1701 (pentru anul 1701 graficul arată suma 
alocată achiziţionării de marfă pe lunile ianuarie, februarie şi martie). Aceste date 
coroborate cu cele din graficele de mai sus, referitoare la sumele de bani care 
părăseau ţara îndreptându-se spre Istanbul demonstrează că mărfurile achiziţionate 
erau destinate peşcheşurilor demnitarilor otomani sau pentru rezolvarea eventualelor 
probleme apărute în capitala otomană. într-o perioadă de criză financiară şi 
economică în care se găsea Imperiul otoman, marfa avea căutare mai mare decât 
moneda iar situaţia nesigură în care se găseau atunci domnii munteni şi moldoveni 
cerea ca aceştia să aibă valori pe care la momentul oportun să poată pune mâna. 
Aceasta este explicaţia prezenţei lui Brâncoveanu pe tronul Ţării Româneşti 25 de 
ani, perioadă foarte lungă chiar pentru un monarh al unei mari puteri. 

Reforma fiscală nu a eliminat aceste investiţii făcute de vistierie pentru 
achiziţionarea de marfă, cheltuielile vistieriei acoperindu-se cu sume rezultate din 
cele patru semi. Repartiţia cheltuielilor nu prezintă un caracter simetric (de exemplu 
haraciul sau vel sema să acopere cheltuielile unor anumite luni) din cauza 
decalajului care există de acum înainte la încasarea haraciului şi a altor obligaţii de 
către turci, în special cele ce se acopereau din vel sema, (în anul 1701 haraciul a fost 
încasat de două ori, anume la 10 ianuarie şi la 12 decembrie, decalajul continuând şi 
în anii următori, ajungându-se să se ridice în 1703 în luna octombrie - de unde până 
atunci se ridica în lunile februarie-martie. Totodată trebuie amintite unele situaţii 
neprevăzute care au obligat vistieria să trimită la turci nu numai întreaga sumă 
strânsă dar să facă şi împrumuturi, aşa cum s-a întâmplat în cazul călătoriei lui 
Brâncoveanu la Adrianopole în 1703, situaţie în care cheltuielile vistieriei au trecut 
pe planul doi (vezi tabelul 2). 
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Repartiţia cheltuielilor de lună ale vistieriei la cele patru semi în urma reformei 
fiscale pentru perioada aprilie 1701 - decembrie 1703. 

Birul 1701 1702 1702 1703 

Vel sema Lunile 9, 10, 

11 şi 12 

Lunile 7, 8, 9 şi 

10 

Lunile 5, 6, şi 

7. 

Haraciul Lunile 12, 1, 

şi 2* 

Luna 1** 

** 

*** 

Sema I I Lunile 3,4,5, 

şi 6 

Lunile 1, 2, 3, 

şi 4 

Luna 1** 

** 

Sema I I I Lunile 7, 8, 

şi 9 

Lunile 1, 5, 6, 

şi 7 

Luna 12 Luna 4 

*Este vorba de haraciul din 12 decembrie 
**Suma strânsă a fost cumulată cu cea din sema I I 

***Toată suma a fost trimisă la turci 

Ftartldparea œlor pdru semi la criettiiellle vistieriei in urma reformei fiscale, 
pe perioada aprilie 1701 - decembrie 1703 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 
valoarea în taleri 

La fel ca şi până acum sumele revenite nevoilor vistieriei din aceste patru 
sferturi nu erau suficiente (poate de aici iese în evidenţă importanţa instituţiei şi a 
cheltuielilor făcute de ea) astfel că se alocau bani din alte biruri - unele excepţionale, 
care vor apărea după reforma fiscală - birul pentru ploconul vizirului şi al hanului 
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cel nou sau birul pentru ploconul împăratului pentru înoirea domniei - altele 
transferate de la cămara domnească - oieritul, dijmăritul. 

Se observă cum în luna iulie a anului 1703 sumele alocate pentru 
achiziţionarea de marfă au scăzut simţitor, de la 112,5 taleri pe luna iunie, la 90 de 
taleri cauzate desigur de sumele de bani pe care Brâncoveanu le-a luat cu el la 
Adrianopol. Pe luna august suma a crescut la 470 taleri. 

Raportul dintre sumele alocate pentru cheltuiala vistieriei "1 sumele alocate pentru 
achlzlplonarea de martâ pe perioada aprilie 1701 - decembrie 1703 

valoarea tn taleri 

• Cheltuieli de bani gata • Marfă 

Sumele alocate vistieriei din cele patru semi pentru anii 1701 şi 1702 
acoperă cheltuielile efectuate. Situaţia se schimbă în anul 1703 când datorită 
situaţiei delicate în care s-a aflat Brâncoveanu în momentul vizitei la Adrianopole. 
Datorită măririi haraciului, suma alocată vistieriei a scăzut de la 1600 taleri - sumă 
alocată din haraci pe anul 1702 la 25 taleri pe anul 1703. Totodată cheltuiala 
vistieriei, inclusiv achiziţionarea de marfă, se menţine la un nivel ridicat şi lucrul 
poate fi explicat prin darurile foarte mari pe care Brâncoveanu a fost nevoit să le 
facă în timpul vizitei pentru rezolvarea situaţiei4 1. 

Această metodă de lucru este o dovadă că în această perioadă marfa avea 
o valoare mai mare decât numerarul prin faptul că era într-un fel ferită de 
devalorizarea care lovea monedele aflate acum în circulaţie în Ţara Românească. 
Metoda era folosită şi de ţărani, care îşi îngropau grânele în gropi pentru a le tăinui 
când erau siliţi- datorită fiscului sau războiului - să fugă din sate. O dovedesc 
rapoartele Administraţiei austriece a Olteniei în perioada stăpânirii habsburgice. La 
13 mai 1732, vornicul de Romanaţi raporta Administraţiei, descoperirea unor gropi 
cu grâu făcute de ţăranii fugari. Deasemenea aceiaşi Administraţie avertiza vornicii 
în iunie 1737 - în plin război austro-turc când habsburgii aveau nevoie de grâu - să 

www.mnir.ro



DIMINUAREA NUMĂRULUI TEZAURELOR ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ 57 

înregistreze pe câmp toate cerealele, "până nu găsesc vreme să le ascundă în 
gropi"42.Ceea ce frapează este faptul că aceşti ţărani preferau să tezaurizeze 
produsele cerealiere - mult mai dificil de ascuns şi pe de altă parte în pericol de a se 
deprecia - decât să ascundă moneda. 

în concluzie putem formula ipoteza că dacă însăşi instituţia vistieriei 
practica astfel de metode - fără îndoială din cauza suprasolicitării la care era supusă 
din partea înaltei Porţi, cu alte cuvinte fiind ea însăşi în rol de contribuabil -
contribuabilii de orice actegorie (bimici sau bresle) erau la fel de îndreptăţiţi să 
practice astfel de metode în privinţa mărfi şi numerarului. 

NOTE 

1. Dragoş Ungureanu, Câteva consideraţii privind metodele de lucru ale unor 
instituţii executive ale Ţării Româneşti, în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, în "Revista Arhivelor", nr. 1-2/1999, număr sub tipar. 

2. Idem, Emisiunile de argint ale lui Constantin Brâncoveanu. Monede, medalii 
sau o încercare de a introduce un nou sistem monetar?, în "130 de ani de la 
crearea sistemului monetar românesc modern", Bucureşti, 1997, pp. 321-332. 
Interesant că această încercare a atins până şi folclorul românesc; a se vedea 
versurile culese de către Vasile Alecsandri în lucrarea sa Poesi populare ale 
românilor, (Bucureşti, 1866), versuri care exprimă acuzaţiile aduse de 
sultanul Ahmed I I I : "Brâncovene Constantin / Boer vechiu ghiaur hain / 
Adevăr e c-ai chitit / Pân-a nu fi mazilit / Ca să rupi a ta domnie / De a 
noastră-mpărăţie / Că de mult ce eşti avut / Bani de aur ai bătut / Fără-a-ţi fi 
de mine teamă / Făr-a vrea ca să-mi dai seamă ", cf. Maier A. Halevi şi 
Corneliu Secăşanu, Medaliile lui Constantin Brâncoveanu şi gravorul lor, în 
"SCN.", I , 1957, p. 389. 

3. Nicolaj Todorov, La ville balkanique aux XV e - XIX e siècles, Development 
socio-économique et demografique, Bucureşti, 1980, pp. 126-146. 

4. André Miquel, Islamul şi civilizaţia sa, vol. I I , Bucureşti, 1994, pp. 356-7. La 
sfârşitul secolului X V I şi pe tot parcursul sec. XVII se observă o acaparare a 
pământurilor de către demnitari, militari, şi viziri (categoriile influente ale 
societăţii otomane) în detrimentul micilor proprietari, care încep să migreze la 
oraş. "Migraţia" a luat amploare în secolul XVII I împreună cu 
"complementul său: gurile şi braţele inutile din oraşe". 

5. Pentru diferenţa dintre sistemele economice apusene şi orientale foarte la 
obiect este caracterizarea lui Immanuel Wallerstein: Secolul X V I I I (în Franţa) 
gândeşte burghez. Deşi aspectele de suprafaţă ale ideologiei unei lumi apuse 
mai domneau încă în întreaga economie mondială europeană, tot mai multe 
grupuri de oameni tindeau să acţioneze de la început până la sfârşit în 
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manieră burgheză sau proletară, urmărindu-şi propriile interese şi apărându-şi 
propriile avantaje într-un sistem capitalist", cf Immanuel Wallerstein, 
Sistemul mondial modem, vol. IV, Bucureşti, 1993, p. 147. Astfel de viziuni 
asupra economiei nu au existat în Imperiul otoman. 

6. André Miquel, op. cit., p. 349. Autorul subliniază foarte bine cauzele 
declinului economic otoman. Nu atât războaiele cât "întoarcerea spatelui 
Turciei de către Europa" prin descoperirea noilor rute comerciale către India 
şi America. Turcii nu au mai putut ţine pasul cu Occidentul, astfel că 
"Imperiul otoman η-a murit doar de bătrâneţe; înăbuşindu-1 şi Europa 1-a 
ajutat să moară " 

7. In această perioadă - şi dealtfel pe tot parcursul evului mediu românesc - una 
din preocupările orăşenilor era agricultura. Orăşenii cu preocupări agricole îşi 
aveau domiciliile mai ales în mahalalele de la marginea oraşelor, unde 
constituiau majoritatea populaţiei. Pentru Bucureşti s-au păstrat unele 
documente emise de marele agă şi marele spătar unora din orăşenii care 
posedau vite şi care nu le păzeau, să nu strice holdele celorlalţi orăşeni. 
Deasemenea tot aceşti demnitari interziceau locuitorilor să depoziteze fân în 
oraş - focare de incendiu. La Craiova conducerea oraşului interzicea spălarea 
grâului şi a lânei la jghiaburile fântânilor. Interesant că în Moldova numărul 
caselor din oraşe nu depăşea pe cel al cailor şi boilor. In Focşani - oraş la 
graniţa cu Ţara Românească, dealtfel o parte a Focşaniului se afla în Ţara 
Românească - la 269 de case corespundeau peste 300 cai şi boi, cf. 
Constantin Şerban, Din lupta orăşenilor din Ţara Românească şi Moldova 
împotriva asupririi feudale în secolul XVII I şi la începutul secolului XIX, în 
"Studii, Revistă de istorie", V I , 1960, pp. 27-47. Consilierul cameral Haan 
consemna în 1719: "consumul (marfă cumpărată) nu a fost niciodată prea 
mare în aceste cinci judeţe; chiar şi puţinii negustori care se aflau aici se 
aprovizionau şi trăiau în chip obişnuit, ca şi restul locuitorilor din propria 
gospodărie ", cf. C. Giurescu, Material pentru istoria Olteniei sub austriaci, 
vol. I , Bucureşti 1913, p.370 (în continuare Material...,); Şerban Papacostea, 
Oltenia sub stăpânirea austriacă, Bucureşti, 1998, p. 108. 

8. Despre producţia manufacturieră şi comerţul practicat de oraşele Ţării 
Româneşti - şi în general din cele două principate române extracarpatice, cf, 
Constantin Şerban, op. cit., pp. 28-29. Autorul subliniază şi o dezvoltare a 
vieţii orăşeneşti pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, dezvoltare - credem 
noi - cauzată tocmai de acest raport dintre producţie şi consum, chiar dacă 
această producţie nu se afla la nivelul producţiei oraşelor din Ţările de Jos. O 
oarecare activitate meşteşugărească era totuşi şi asta se poate vedea studiind 
documentele referitoare la Bucureşti, cf. Paul Cernovodeanu, Documente 
privind istoria oraşului, Bucureşti, 1960, pp. 1-339. Majoritatea actelor de 
vînzare-cumpărare erau încheiate de negustori şi comercianţi. Totodată 
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comerţul oraşelor româneşti era, pentru acea perioadă, oarecum stabilizat şi 
consacrat pe anumite direcţii şi produse. Pentru mărfurile care se exportau 
sau se importau vezi tarifele vamale, Hurmuzaki, Documente..., vol. X V I , p. 
647-649; N . Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene, Bucureşti, 1906, pp. 12-17; 
D.C. Giurescu, Anatefterul, Condica de porunci a Vistieriei lui Constantin 
Brâncoveanu, în "S.M.I.M.", V, 1962, pp. 353-504; D.Z. Furnică, Din 
istoria comerţului, Mai ales băcănia, Bucureşti, 1908, pp. 167-173; C. 
Şerban, Sistemul vamal al Ţării Româneşti în secolul al XVIII-lea în "Studii 
şi articole de istorie", I I I , Bucureşti, 1961; Dinică Ciobotea, Vămile din 
Oltenia în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea în "Arhivele 
Olteniei", I I I , Bucureşti, 1984, pp. 89-95. Foarte sugestiv pentru calitatea 
slabă a produselor manufacturiere otomane (sau poate pentru lipsa efectivă a 
lor) este şi faptul că marea majoritate a acestor produse finite - postavuri, 
orfevărie, praf de puşcă, căruţe, unelte, arme etc. - se importau din Braşov şi 
Sibiu, adică din acele medii în care se folosea mâna de lucru germană, 
calificată şi nu din Imperiul otoman aşa cum ar fi trebuit, avându-se în vedere 
statutului Ţărilor Române vis a-vis de înalta Poartă. Deasemenea faptul că 
piaţa Ţării Româneşti constituia un debuşeu pentru produsele manufacturiere 
ale Braşovului şi Sibiului şi în general pentru produsele oraşelor din Imperiul 
Habsburgic este încă o dovadă a puterii de achiziţie a societăţii româneşti. 

9. Apud Şerban Papacostea, op. cit., p. 109. 
10. Cf. C. Giurescu, Material..., I I , p. 101. 
11. Apud. G. Zane, Economia de schimb în Principatele Române, Bucureşti, 

1930, p. 31. 
12. vezi Condica..., p. 18. Acest lucru nu ar fi fost posibil decât în situaţia în care 

contribuabilii ar fi avut un număr consistent de cai - deci ar fi fost destul de 
bogaţi - încât impozitul să poată fi acoperit cu preţul unui singur cal şi ar fi 
încă o dovadă că marfa prima în faţa monedei. Ar rezulta în urma unui calcul 
sumar că 81 de familii din Oltenia deţineau un număr de peste 30-40 de cai 
fiecare. Tot aici evidenţa contribuabililor nu era aşa de strictă. Astfel pentru 
judeţele Teleorman şi Muscel au avut de plătit suma de 175 taleri având o 
bază de impozitare de 300 de bani în timp ce judeţul Olt cu o bază de 
impozitare de 270 bani a fost trecut tot cu suma de 175 taleri. Rotunjirea se 
făcea numai în cazul sumelor ce reprezentau "sferturi de cal", "jumătăţile" 
intrând în calcul. Odată cu reforma fiscală din martie 1701, calculul este mult 
mai exact ceea ce ar duce la concluzia că fuseseră făcute recensăminte. în 
ceea ce priveşte oile, tot în Oltenia în 1731, potrivit unui raport austriac, 
existau peste 300000 oi, număr care cu siguranţă era mult mai mare dacă 
avem în vedere masivele tăinuiri de oi pe care localnicii ştiau să le ascundă 
din calea încasatorilor oieritului, cf. Şerban Papacostea, op. cit., pp. 77-8. în 
urma unui calcul al autorului, reveneau între 8 şi 17 oi pe cap de familie. 
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13. Condica..., p. 15. 
14. P.P. Panaitescu, Reformele lui Constantin Mavrocordat, în "Istoria 

României", vol. I I I , p. 437. Reforma fiscală din 1741 consfinţeşte înlăturarea 
dărilor în natură şi înlocuirea lor cu dări în bani. 

15. Cf. Documente privind relaţiile argare în veacul al XVIII-lea, vol. I , Ţara 
Românească, volum îngrijit de V. Mihordea, Ş. Papacostea şi F. 
Constantiniu, Bucureşti, 1961, p. 405. Se observă o preferinţă pentru bani -
cel puţin din partea Cămării Domneşti - şi nu pentru marfă în ciuda faptului 
că mănăstirea prefera marfa. Din partea mănăstirii poate fi o atitudine 
conservatoare din moment ce emitentul subliniază câştigul care l-ar fi avut 
mănăstirea în cazul în care ar fi acceptat birul în numerar. Din document se 
trage concluzia unei uşurări a situaţiei economice a Ţării Româneşti -
creşterea puterii de cumpărare a monedelor aflate în circulaţie atunci datorate 
unei mai bune producţii. 

16. Documente privind relaţiile agrare..., doc. nr. 286 şi 298, pp. 445 şi 461. 
17. Acest lucru nu înseamnă că nu există tezaure sau că nu se vor mai descoperi 

pe viitor. Studiul se referă la diferenţa dintre numărul de tezaure din această 
perioadă şi cel din alte perioade. Unul dintre cele mai importante tezaure este 
cel descoperit la Drăgăşani, cf. Emil Persu, Două tezaure feudale descoperite 
în localităţile Verguleasa, jud. Olt şi Drăgăşani, jud. Vâlcea în "Buridava", 
nr. 1/1972, pp. 339-395, De notat că tezaurul conţine 53 piese de argint din 
care doar trei piese de 6 kreuzer bătute de Carol V I , contemporanul lui 
Brâncoveanu, restul fiind emise către jumătatea secolului XVII I . Un alt tezaur 
monetar este cel descoperit la Cărămidarii de Jos, cf. Maria Grigoruţă, 
Tezaurul monetar de la Cărămidarii de Jos (secolele XVIII-XIX) în "Izvoare 
Arheologice Bucureştene", I I , Bucureşti, 1985, pp. 57-62. Şi în acest tezaur 
grosul pieselor se situează începând cu 1725 către începutul secolului 
următor. Mai bine de jumătate din această perioadă (1669 - 1750) 
corespunde cu cea a prezenţei la cârma Ţării Româneşti a Cantacuzinilor, cea 
mai bogată şi prin acesta, cea mai influentă din ţară la acea perioadă. Este 
posibil ca membrii acestei familii care s-au aflat pe tron - Şerban, 
Brâncoveanu, şi Ştefan - sau în imediata lui apropiere - Antonie Vodă era o 
marionetă în mâinile Cantacuzinilor - să fi imprimat statului o anumită 
politică economică vis a-vis de marfă şi de numerar. Nu se poate spune că 
această familie nu ştia cum să-şi administreze domeniile şi cum să-şi 
sporească averile. 

18. Pentru sprijinul financiar acordat Mitropoliei ortodoxe române din 
Transilvania ocupată acum de habsburgii catolici cf. Ion Lupaş, Documente 
istorice transilvane, vol I , 1599-1699, Cluj, 1940, p. 197: "...Deci dară ne 
rânduim ca în toţi anii vieţii noastre, ca să avem a da viitorilor de acolo 
[mitropolia ortodoxă de la Alba Iulia n.a.jcelor ce vor veni, de la această 
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Sfântă Mitropolie de aici po bani 6000, care număr să fie neschimbat şi 
nemutat pentru că ştiind-o pre această Sfântă Mitropolie că se învăluieşte ca o 
corabie în mijlocul valurilor mării, fiindu întru multe feliuri de eretici 
necredincioşi şi se năpăstuieşte de la dânşii în multe chipuri [...] Şi iată că 
punem şi vremea viitorilor de acolo pentru luarea acestei mile însă la 
Septemvrie zi întâi". Ajutorul acordat Patriarhiei ecumenice de la 
Constantinopol sau bisericilor ortodoxe orientale era destul de important, mai 
marii bisericilor respective venind deseori în ţară pentru acest lucru. Astfel 
patriarhul ecumenic Dionisie se afla la Bucureşti în ziua alegerii lui 
Brâncoveanu ca domn, v, Istoria Ţării Româneşti de la octomvrie 1688 la 
martie 1717, Bucureşti, 1959, Ediţie întocmită de C. Grecescu, p. 29, Radu 
Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab vodă Brâncoveanu (1688 -
1714), Bucureşti, 1970, pp. 56-7. Deasemenea patriarhul Alexandriei, 
Gherasim,'la 3 martie 1708 iar la plecare "domnul i-a dat car cu cai, rădvan, 
un bulucbaşă de seimeni cu seimeni, dăruindu-i atât Măria Sa cât şi boierimea 
ţării care cât a putut", v. Radu Greceanu, op. cit. p. 173; patriarhul 
Ierusalimului Dosithei, la 29 iunie 1702, vezi, Radu Greceanu, op. cit., p. 
140. Deasemenea noul patriarh al Ierusalimului, Hrisant Notaras, a venit la 
Bucureşti la 12 iunie 1707, la scurt timp de la alegerea sa - 6 februarie 1707, 
v. Radu Greceanu, op. cit. p. 160, iar noul patriarh al Constantinopolei, 
Dionisie a fost numit cu ajutorul domnului român: "în anul acesta au făcut 
domn pă Dionisie, patriearh Ţarigradului cu mijlocul domnului Constantin 
vodă Brâncoveanu, fiind la Olteniţa, văleat 7202 ", v. Istoria Ţării 
Româneşti, Ed. C. Grecescu, p. 56. 

19. Cf. Constanţa Ştirbu, Ana-Maria Velter, Emil Păunescu, Circulaţia talerilor 
în sec. X V I - X V I I în Ţara Românească - problema falsurilor, în "Cercetări 
Numismatice", nr. V I , Bucureşti, 1990, pp. 162-189. Autorii dau la sfârşitul 
articolului o listă a descoperirilor monetare din secolele XVI-XVII . Sunt 
pentru secolul X V I I nu mai puţin de 34 tezaure şi 9 descoperiri izolate. Nu 
sunt tezaure sau descoperiri izolate care să dateze din ultimul sfert de secol 
X V I I sau din prima jumătate a secolului XVII I . 

20. Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod 
(1688 - 1714), ed. critică de Aurora Uieş, Bucureşti 1970, p. 114. 

21. C. D. Aricescu, Condica de venituri şi chieltuieli a vistieriei de la leatul 7202 
la 7212, în "Revista Istorică a Arhivelor României", Bucureşti, 1873, pp. 48¬
49, 135, 223, 325 şi 414. (în continuare Condica...). La acest bir au participat 
exclusiv ţăranii. 

22. Radu Greceanu, op. cit. pp. 101, 107, 112, şi 135, 
23. Ibidem, pp. 108, 111. 
24. Ibidem, p. 114. 
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25. Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării 
Româneşti, vol. X I , Bucureşti, 1938, p. 412; Constantin Şerban, Constantin 
Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 40. Se explică astfel pedeapsa aspră pe 
care a hotărât-o Brâncoveanu celor din partida lui Constantin Bălăceanu, 
prinşi la Zărneşti sau descoperiţi şi arestaţi prin ţară şi care aveau partea lor 
de vină, încurajând acţiunea lui Donat Heissler. 

26. Istoria românilor de la octombrie 1688 până la martie 1717, ed. C. Grecescu, 
Bucureşti, 1959, p. 29. 

27. Axinte Uricariul, Cronică paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, vol. I I , 
ed. critică de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1994, pp. 315-320. 

28. Radu Popescu, op. cit., p. 252. O foarte bună expunere asupra situaţiei 
locuitorilor Ţării Româneşti confruntaţi cu incursiunile turcilor şi tătarilor din 
acea perioadă, a făcut-o Ionel-Claudiu Dumitrescu în lucrarea, Regimul 
prizonierilor în Imperiul otoman, secolele XIV - XVII I , în "Revista 
Arhivelor", nr. 1/1979, pp. 42-3. Autorul subliniază foarte bine pericolele la 
care erau expuşi locuitorii Ţărilor Române precum şi soarta celor care cădeau 
în prizonierat. 

29. Maria Comşa, Monedele descoperite la cimitirul de la Radovan, jud. Călăraşi 
şi semnificaţia lor simbolică. în "Cercetări numismatice", V, 1983, pp. 153¬
164. Monedele - cele mai multe parale şi aspri - datează din secolele X V -
XVII I . 

30. Călători străini..., vol IX, pp. 263-264. Informaţiile anonimului turc sunt 
foarte amănunţite şi exacte. Ele corespund în bună măsură cu informaţiile 
furnizate de bailii veneţieni de la Constantinopol, cu cele ale altor călători 
străini, cu cele furnizate de Radu Greceanu, Radu Popescu, Ion Neculce sau 
Axinte Uricariul sau cu cele furnizate de Condica de venituri şi cheltuieli a 
Vistieriei, cel puţin atunci când este vorba de raporturile dintre otomani şi 
Ţara Românească - modalitatea de plată a tributului sau peşcheşurile pe care 
domnii români trebuiau să le plătească sultanului şi înalţilor demnitari 
otomani. în ceea ce priveşte exportul românesc se poate spune că afirmaiţile 
anonimului turc sunt oarecum exagerate, fiind cunoscută predilecţia spre 
fabulaţie a scriitorilor musulmani. Cu toate acestea un export în stare să 
aducă venituri frumoase trebuie să fi existat totuşi. Citind printre rânduri se 
poate observa un anumit ton de reproş la adresa românilor; populaţia 
Istanbulului suferă din cauza lipsei de hrană - de aici şi creşterea preţurilor la 
unele articole aşa cum am afirmat mai sus, vezi infra nota 3 pag. 1 - în timp 
ce Ţara Românească exportă vite ţărilor din centrul şi vestul Europei. 

31. C. Giurescu, Material..., I , pp. 300-302; Şerban Papacostea, Oltenia sub 
stăpânirea austriacă, Bucureşti, 1998, p. 92. 

32. C. Giurescu, Material..., I . p. 624; Şerban Papacostea, op. cit. p. 92. 
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33. Până atunci rumânii - ţărani dependenţi de domnie sau de un stăpân feudal 
laic sau ecleziastic - aveau dreptul de a se strămuta de pe un domeniu pe altul 
în schimbul unei taxe plătită stăpânului domeniului care-1 părăseau - "găleata 
de ieşire". Dreptul de strămutare a fost desfiinţat prin faimoasa legătură a lui 
Mihai care prevedea ca toţi rumânii să rămână pe moşia unde se găseau. în 
plus "legătura" a creat o nouă categorie de rumâni numiţi "rumâni de 
legătură". înăsprirea condiţiilor economice sociale şi politice a provocat în 
ultimele decenii ale secolului X V I şi primele decenii ale secolului XVII un 
larg proces de aservire al ţăranilor liberi, aservirea fiind denumită rumânire. 

34. Relatările călătorilor străini care au trecut prin zona de graniţă dintre 
Moldova şi Ţara Românească (prin Focşani) arată preţurile foarte scăzute din 
Moldova comparativ cu cele - aproape duble - practicate de cealaltă parte a 
frontierei în Ţara Românească, preţuri care arată nivelul activităţii comerciale 
din cele două state, vezi în acest sens relatările despre unele preţuri la băuturi 
şi alimente ale lui Ipolit Vîşenski, Călători străini. .. voi. VII I , p. 247 şi a lui 
von Weismantel, Călători străini...,voi VI I I , p. 324. Deasemenea judeţul 
Slam-Romnic nu era impus la birul de lună (numit şi bir mărunt de ţară) din 
cauza faptului că locuitorii acestui judeţ erau dezavantajaţi nu numai din 
cauza zonei expuse năvălirilor tătarilor dar mai ales din cauza vecinătăţii unui 
stat - Moldova - inferior din punct de vedere economic. Acest lucru nu 
mulţumea pe nici unul din negustorii munteni din zona Buzăului şi a 
Carpaţilor de curbură. Nu poţi să vinzi un produs în pierdere. Această situaţie 
nu se întâlneşte în Oltenia de exemplu. 

35. Dragoş Ungureanu, Câteva consideraţii privind metodele de lucru ale unor 
instituţii executive ale Ţării Româneşti, în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, în "Revista Arhivelor", nr. 1-2/1999, număr sub tipar. 

36. O cronică anonimă latină despre Ţara Românească vorbeşte despre obligaţia 
marelui vistier de a achiziţiona marfă "...să facă rost de stofe, de mătăsuri, de 
ţesături, şi aşa mai departe şi de blănuri de samur şi de alte blănuri scumpe, 
atât pentru domn cât şi pentru daruri ", vezi Călători străini..., vol. V I I , p. 
457. Cronica relatează sistemul de funcţionare al vistieriei în modul cum a 
fost el prezentat de C C . Giurescu, în care cei trei vistieri fac cu schimbul la 
conducerea vistieriei câte o lună fiecare. Trebuie făcută totuşi o critică a 
acestei relatări. Cel care a scris-o pare a fi un prelat catolic din Nicopole, 
care, deşi foarte informat în unele privinţe, - după părerea noastră - nu avea 
de unde să ştie modul de funcţionare şi structura unei instituţii atât de 
importante cum era vistieria şi care, în concepţia conducătorilor români, nu 
trebuia să fie ştiut de oricine şi în primul rând de turci, în acest sens cf. 
Dragoş Ungureanu, . Câteva consideraţii privind metodele de lucru ale unor 
instituţii executive ale Ţării Româneşti, în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, în "Revista Arhivelor", nr. 1-2/1999, număr sub tipar. 
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Considerăm că însăşi această organizare a vistieriei - cu două secţii: una fixă 
în capitală şi una mobilă aflată "lângă domnie", organizare pe care o regăsim 
la împăraţii din Imperiul roman târziu şi bizantin - era de natură să accelereze 
achiziţionarea de marfa şi acoperirea anumitor cheltuieli neprevăzute. După 
cu se ştie, în acea perioadă Brâncoveanu nu rezida numai la Bucureşti ci în 
mai multe localităţi din ţară (Târgovişte, Brâncoverii, Râmnic, Roşii de Vede, 
Poltlogi, etc.) situaţie în care domnul trebuia să aibă o secţie a vistieriei lângă 
el. 

37. Călători străini..., voi VI I I , p. 402-403. 
38. Nu se menţionează în document ce fel de taleri erau. Bartolomeo Ferrati 

relatează că suma de 4050 de taleri găsită în vistierie de turci au fost lăsaţi 
noului domn Ştefan Cantacuzino. Acest lucru ar duce la concluzia că acei 
taleri nu puteau fi cei emişi de către Constantin Brâncoveanu în anul 1713, 
altfel ar fi fost imediat confiscaţi şi topiţi. Este posibil ca Brâncoveanu să fi 
depus sumele de bani de la Braşov, Veneţia, Olanda şi Londra în galbeni şi 
taleri brâncoveneşti iar după arestarea şi martiriul posesorului acestor sume, 
băncile respective să fi topit monedele. 

39. Andrei Pippidi, Şoimii împărăteşti, Un aspect al obligaţiilor Ţărilor Române 
faţă de Poartă, în "SMIM". XIV, 1996, pp. 5-19. 

40. Ibidem, p. 11, Dinu C. Giurescu, Anatefterul, Condica de porunci a vistieriei lui 
Constantin Brâncoveanu, în "SMIM", V, 1962, p. 46M62. 

41. "...sperando con li maneggi, e con i l denaro divertirsi l'incommodo et i l 
pericolo", Hurmuzaki, Documente...voi I X / l , p. 400, doc. DXLII . 

42. Apud. Şerban Papacostea, op. cit., p. 73. 

CONSIDERATIONS REGARDING THE DIMINUTION OF THE 
NUMBER OF MONETARY TREASURES BETWEEN THE LAST 

QUARTER OF THE SEVENTEENTH AND THE FIRST HALF OF THE 
EIGHTEENTH CENTURIES 

Abstract 

The period between the years 1670 and 1750 in Walachia is characterised 
from an archaeological point of view by a low number of monetary treasures in 
comparison with other periods. This fact is to a great extent due to the excessive 
fiscality practiced by the Romanian State in order to cover the more and more high 
demands of the Ottoman Empire in money and raw materials. 

One should mention the crisis the Ottoman Empire faced during that 
period, especially after the disaster of Vienna (September 1683), the military social 
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and policital repercussions of which were practically incalculable - loss of Hungary 
and Transilvania, afterwards even of Serbia, Banate and Oltenia - for a brief tine; a 
rise in prices for the main consumer goods and even of the foodstuffs, inflation and 
breakdown of the rate of exchange of the Ottoman currencies as against the 
currencies of the Western and Central - European States. One also should mention 
the sclerosis condition of the Ottoman Authorities, their incapability to intervene and 
resolve the difficult situations of the battle fronts, despite some local successes 
(victory of Zămeşti - 1690, that of Stănileşti - 1711). 

The revalorization of the Ottoman currencies, the rise in prices for the 
consumer goods, oversolicitation of the tribute - payer States - in this case Walachia 
- by a rising of the tribute amount, as well as of the other obligations which the 
Romanian Voivode had in his character of a Sultan's Vassal (Peshkesh and Mukarer 
payment) determined a preference for goods comparatively to cash money on the 
part of the Walachian inhabitants. The exchange in kind has also been practiced 
during the previous periods but, starting with the Cantacuzino family leadership in 
Walachia, such way of payment grow more and more. It continued all over the first 
half of the Eighteenth Century till the Constantin Mavrocordat's Reforms. At the 
same time one should emphasize the fact theat the Ottoman Dignitaries themselves -
the High Viziers and even the Sultan - did prefere the Peshkes in kind. Presents 
amounting to hundreds and thousands of Thalers were made - as precious furs, 
thorough-bred horses, hunting hawks, Venetian Ducats (best quoted at the exchange 
rate - a kind of a Dollar of the Middle Ages), etc. 

Although the number of monetary treasures are low during this period as 
against other periods, the issued documents attest a lot of currencies. There also are 
currencies of this period discovered in graves, serving as "air customs payement" by 
the departed. 

The exchange in kind is not only attested in the Sale-Purchase documents 
concluded between the ordinary people or in the narrative of thechroniclers and 
foreign travellers. The State Treasury itself used to have such practices. The main 
document wherefrom such practices are obvious is the Treasury Income and 
Expenditure Register as from the year 7202 to the year 7212 (1694-1704). In this 
fiscal document - one of the most important documents regardind the monetary 
market, prices, products, manner of working of the State Institutions - is attested all 
over the period covered by the documents, the monthly impost (named, in other 
documents, as contry petty impost) especially established in order to acquire goods. 
The monthlu impost disappears from the document beginning with April, 1703, but 
the good acquiring still persists. Thus, amounts od money were assigned out of the 
four sorts (Vel Sort, Tribute, 2-nd Sort and 3-rd Sort). At the same time, such 
practices are also obvious from other documents, for example Anatefterul, the 
Terasury Order Register - containing the ordinances of the Voievoda and of the 
Country High Administrative Head regarding the way of payment of the tax by the 
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tax-payers. So. as in the Treasury Register, the monthly impost is mentioned. More 
than this, for some tax-payers or some districts (those of Oltenia, for example) the 
tax payment in kind system was practiced - especially as regards the taxes on 
animals (horses, sheep, cows and oxen). Out of this it results that the tax-payers had 
rather considerable fortune if they were able to pay the tax on animals in kind (it is 
known that for 40 animals they were charged with 1 animal). Very precise 
information as regards the animal quantum of the peasants' farms is given by the 
foreign travellers passing by Walachia, but especially by the notes of the Habsburg 
authorities of Oltenia (during the period in which this Province was under their 
authority: 1718-1793), written down following the census carried out in that 
Province). 

It is interesting to observe that on the time of arresting the Prince 
Brâncoveanu, the ottomans were expecting to find in the State Treasury important 
amounts of money, being known the fortune of that person, named by the Turks 
Altân Bey (Gold Prince). They only found in the Treasury 4050 Thalers and in the 
Voievodal Chamber 12,000 Hunarian Gold Coins - that is symbolical amounts for a 
Treasury. On the other hand, they found a lot of very precious objects - precious 
furs, adornment, jewels, very precious garments, etc. - briefly, objects of permanent 
value. Three secretaires for a period of three weeks were necessary in order to made 
the inventory of such goods. 

The exchange in kind beginns to vanish once the reforms of Constantin 
Mavrocordat as from the second half of the Eighteenth Century were made. The 
sources mention now a better agricultural production which implicitely determined a 
deduction in price for some consumer goods. And also towards the end of the first 
half of the Eighteenth Century, Oltenia - one of the most reach Romanian Provinces 
- came back to Wallachia. 
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Tabelul 1. Veniturile birurilor de lună şi cheltuielile vistieriei în perioada ianuarie 1694 - martie 1701 

Sumele sunt date în taleri 
Birul de Anul 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 loUl 

lună Destinaţia 
Ian. Venit 1627,5 1976 1900 2025 1125 1566 1773 1067,5 13060 

Cheltuială 2496 1550,5 1610 1130,5 1041 899 1121,5 1109,5 10958 
Nafacale - 534 386,5 478,5 507 394,5 467,5 489 3257 

Marfa - 150 430,5 300 282 405 338 479 2384,5 
total cheltuieli 2496 2444,5 2427,5 1909 1830 1698,5 1927,5 2077,5 16810,5 

Febr. Venii 1627 1976 1900 2025 1500 1415 1770 1601 13814 
Cheltuială 2291,5 1476,5 1298 1234 781,5 670 1066,5 865,5 9683,5 
Nafacale - 527,5 426,5 475 569 365 419,5 459 3241,5 

Marfă - 310 272 448 334,5 335 105 345,5 2150 
total cheltuieli 2291,5 2314 1996,5 2157 1685 1373 1591,5 1665 15073 

Mart. Venit 1237,5 1957,5 1396 1629 1500 1415 1770 1587 12491,5 
Cheltuială 2649 2180,5 1157 1460 605 731 1823,5 1151,5 11757,5 
Nafacale - 565,5 669,5 553,5 766 403 471 478,5 3907 

Marfă - 461,5 244 491 239.5 732,5 265 613.5 3047 
total cheltuieli 2649 3207,5 1070,5 2505 1612 1867 2560 2244 17715 

April . Venit 1835,5 1455 1396 1629 1492,5 1377 1747 - 10932 
Cheltuială 2126 868,5 2201,5 1156 1981,5 783 1018,5 - 10135 
Nafacale - 475,5 378 709,5 400,5 491 485 - 2939,5 

Marfă 517,5 270 415 436,5 548 719,5 310 - 3216,5 
total cheltuieli 2643,5 1615 2994,5 2302.5 3211 1993,5 1813,5 - 15391 

Mai Venit 1983 1440 1575 1620 1479 1280 1730 - 11107 
Cheltuială 2617,5 804 1250 1050 1211 951 1057 - 8940,5 
Nafacale - 451,5 413,5 461,5 376 392,5 471 - 2566 

Marfă - - 374 505,5 219 400 300 1798,5 
total cheltuieli 2617,5 1255.5 2038 2017 1806,5 1744 1828 - 13306,5 
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Iun. Venit 1983 1455 1566 1587 1390 1251 1682 1 10914 
Cheltuială 1424 766,5 1747,5 933,5 1169,5 1034,5 1097 8172,5 
Nafacale 546 432 448 443,5 389,5 419 499,5 3177,5 

Marfă 517,5 195 253 205 175 227 342 1914,5 
total cheltuieli 2488 1403,5 2448,5 1582,5 1734 1681 1938,5 - 13276 

Iul. Venit 1983 1170 1500 1219.5 1071 1500 1482 - 9925,5 
Cheltuială 1617 1524 1019 849,5 827 841,5 823 7501 
Nafacale 515,5 612,5 470 472 412,5 451,5 2934 

Marfă 443,5 250 175 144 510 280 1802,5 
total cheltuieli 2576,5 1524 1981,5 1495 1443 1764 1554,5 - 12338,5 

Aug. Venit 1901 1169 1491 - 1071 1500 7850 - 8982 Aug. 
Cheltuială 1362,5 691 1243,5 - 849 940 998,5 6084,5 
Nafacale 540,5 539 462 - 427,5 440,5 498 2907,5 

Marfă 150 247 254,5 - 346 220 302,5 1520 
total cheltuieli 2053,5 1484,5 1960,5 - 1623 1610,5 1799,5 - 10531,5 

Sept. Venit 1854 1550 1452 937,5 1071 1492,5 1850 - 10207 Sept. 
Cheltuială 376,5 1062 817,5 610 670 688 842 5066 
Nafacale 123 288,5 462,5 486,5 418 429 504,5 2712 

Marfă 145 - 220,5 350,5 75 272 375 1438 
toLal cheltuieli 645 1460,5 1501,5 1447,5 1163 1389 1721,5 - 9328 

Oct. Venit 1710 1550 1492 1399,5 1061 1488,5 1818,5 - 16882,5 
Cheltuială 1092,5 1068,5 1029,5 818 611,5 938,5 1161,5 6720 
Nafacale 742,5 454 450 581,5 419 470 505,5 3622,5 

Marfă 270,5 249 325 420,5 250 481,5 327 2323,5 
total cheltuieli 2005,5 1771,5 1805 1820 1280,5 1890 1994 - 12566,5 

Nov. Venit 1710 1200 1468 1372,5 7055 1486,5 1612,5 9904,5 
Cheltuială 1456 1215 1201,5 496 833,5 1125 948,5 7275,5 
Nafacale 575,5 434,5 473,5 764 479,5 477,5 530 3734,5 

Marfă 348 335 320 160 374,5 553 371 2461,5 
total cheltuieli 2380 1984,5 2015 1420 1687.5 2156 1850 1 13493 
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Dec. Venil 1650 2352 1460 1368 1050 1473,5 1606,5 - 10960 
Cheltuială 1993,5 2170,5 984,5 768 750,5 1055 1047 8769 
Nafacale 527 419,5 447,5 529 422,5 453 459,5 - 3258 

Marfă 330 253 1283 1190 890 757 648 - 5351 
total cheltuieli 2850 2843,5 2715,5 2487 2063 2266,5 2155,5 - 17381 

Total venit 21102 19251 18596 16812 14866 77245 20692 4255,5 132820 
Total cheltuială 21502 15378 15560 10506 11331 10657 13005 3126,5 101066 
Total nafacale 3570 5121,5 5630 5934,5 5646,5 5147,5 5762,5 1426,5 38239 

Total marfă 2722 2470,5 4641,5 4682 3877,5 5612,5 3963,5 1438 29407,5 
Total general 27794 22970 25832 21123 20855 21417 22731 5991 168713 

Tabelul arată sumele de bani strânse din birurile mărunte de lună (rubrica "venit") precum şi cheltuielile vistieriei - direcţia luată de aceşti bani. Condica vistieriei nu 
specifică natura cheltuielilor 'de bani gata" făcute de vistierie (rubrica cheltuieli). Presupunem, fiind vorba de cheltuieli întâlnite în fiecare lună şi efectuate cu banii jos, că 
se referă la sume acordate întreţinerii unor sedii din capitală sau din teritoriu sau de unele dobânzi pe care vistieria trebuia să le plătească în urma unor împrumuturi, în 
orice caz cheltuieli obişnuite, diverse, fără o specificaţie anume. Termenul "nafacale" este sinonim cu cel de "leafă" şi se referea la salariile celor care lucrau în cadrul 
vistieriei. A m recurs la un asemenea tabel pentru a putea face uşor comparaţie între încasările vistieriei pe fiecare lună (rubrica "venit") şi totalul cheltuielilor vistieriei pe 
fiecare lună (rubrica "total cheltuieli"), precum şi direcţia luată de sumele de bani după încasare. 
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Tabelul 2. Cheltuielile vistieriei în perioada 1701 -1703 
Sumele sunt date în taleri 

Luna Destinaţia 1701 1 1702 1703 Total 
Ianuarie cheltuiala - 1294,5 1411 2705,5 

nafacale - 497 424 921 
marfă - 378 30 408 

total cheltuieli 1 2169,5 7865 4034,5 
Februarie cheltuiala - 654,5 807 1461,5 

nafacale - 442 414,5 856 
marfă - 373 596,5 969,5 

total cheltuieli 1 1470 7879 3289 
Martie cheltuiala - 1638 1776,5 3414,5 

nafacale - 523 462,5 985,5 
marfă - 410 769,5 1179,5 

total cheltuieli 1 2577 3008,5 5579,5 
Aprilie chelluiala 1255 1549 1090 3894 

nafacale 442 539,5 601 1582,5 
marfă 962,5 787 206 1955,5 

total cheltuieli 2659,5 1 2875.5 [ 7897 7432 
Mai cheltuiala 1002,5 940 788 2730,5 

nafacale 444,5 484 503 1431,5 
marfă 293,5 135 107,5 536 

total cheltuieli 1748,5 1 7559 1 7398,5 
4706 

Iunie cheltuiala 1149 943,5 564,5 2657 
nafacale 471 482 478 1431 

marfă 252 242,5 112,5 607 
total cheltuieli 1872 1 7668 1 7755 4695 

Iulie cheltuiala 1002,5 1696,5 984 3683 
nafacale 513 482,5 448,5 1444 

marfă 454 346 90 890 
total cheltuieli 1969,5 1 2525,5 1 1522.5 6017,5 

August cheltuiala 1051,5 1258 2404,5 4714 
nafacale 524 524 421 1469 

marfă 522 333 470 1325 
total cheltuieli 2097,5 1 2115 1 3296 7508,5 

Septembrie cheltuiala 865 706,5 1400 2971,5 
nafacale 534 507,5 476,5 1518 

marfă 198,5 215 101 514,5 
total cheltuieli 1597,5 1 1429 1 1977,5 J004 

Octombrie cheltuiala 1096 1183,5 1089 3368,5 
nafacale 620 533 295 1448 

marfă 292,5 250 461 1003,5 
total cheltuieli 2009,5 1 1966,5 1 7847 5823 

Noiembrie cheltuiala 1041,5 787,5 1004 2833 
nafacale 606,5 551 482,5 1640 

marfă 275 81 253,5 609,5 
total cheltuieli 1923 1 7420,5 1 7740 5083,5 

Decembrie cheltuiala 1429 1817 1856,5 5102,5 
nafacale 846,5 525 384 1755,5 

marfă 478 433,5 120 1031,5 
total cheltuieli 2753,5 1 2775,5 1 2360,5 7889,5 

Total cheltuială 9892 14468,5 15174,5 39535 
Total nafacale 5001,5 6090,5 5420 16512 

Total marfă 3728 3984 3317,5 11029,5 
Total general 18621,5 1 24543 1 23912 67076,5 

www.mnir.ro



RĂZBOAIELE RUSO-TURCE DIN SECOLUL A L X V I I I - L E A ŞI 
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ. SEMNIFICAŢII POLITICE ŞI IMPACT 

ÎN MENTALUL COLECTIV 

Marian Stroia 

Dispuse cu o simetrie perfectă în spaţiul secolelor X V I I I şi XIX, 
războaiele ruso-turce (la care în unele cazuri asistăm şi la participarea austriacă) au 
reprezentat un fenomen istoric deosebit de complex. Această trăsătură cu totul 
particulară le este conferită printre altele de locul şi rolul ocupat de ele în politica 
externă a statului rus în perioada menţionată, de impactul lor multidiferenţiat 
asupra societăţii din Principatele Dunărene în ansamblul ei ca şi, în ultimul rând, 
dar nu şi cel mai puţin important, de consecinţele pe care le-au avut asupra 
raporturilor de putere şi confruntărilor de interese în spaţiul sud-estic şi central al 
continentului european. 

în ansamblu judecate, pentru societatea românească amintitele războaie 
au avut nu puţine şi destul de nefavorabile consecinţe. Prin perioadele în care 
teritoriul ţării a devenit zonă de ocupaţie sau de război, prin dislocările de populaţie 
şi scăderea unei evoluţii demografice normale, prin obligaţiile destul de apăsătoare 
la care a fost supusă populaţia autohtonă, la care putem adăuga epidemiile 
pustiitoare pe care le-au prilejuit, ele au reprezentat, indiscutabil, un factor de 
frânare a dezvoltării economice şi sociale a Moldovei şi a Ţării Româneşti1. 

Prin climatul de insecuritate şi prin distrugerile repetate de bunuri, ca şi 
prin pierderile teritoriale înregistrate acum, războaiele ruso-turce au privat 
societatea românească de una din condiţiile fundamentale ale raporturilor 
capitaliste: securitatea producţiei şi a schimbului. 

Nici producătorul direct, ţăranul, nici organizatorul producţiei în 
cuprinsul marelui domeniu, boierul sau stareţul, nici proprietarii de manufactură şi, 
în sfârşit, nici negustorii, nu au putut beneficia de acel climat de siguranţă care să 
stimuleze activitatea lor de producţie sau de schimb. 

în aceste condiţii, acumularea sumelor de capital - ca parte componentă a 
procesului de acumulare primitivă a capitalului - a fost considerabil stânjenită. Se 
poate concluziona aşadar, în chip pertinent că agravarea exploatării otomane, 
precum şi întreţinerea armatelor de ocupaţie au impus ţărilor române sarcini 
financiare împovărătoare care au sustras însemnate sume de bani economiei 
acestora2. 

Pentru a fi însă la fel de obiectivi trebuie să admitem şi o altă latură a 
procesului istoric dat. Este vorba aici de faptul că prezenţa armatelor combatante 
pe teritoriul românesc a stimulat într-o anumită măsură, producţia cerealieră şi 
totodată, a facilitat contactul societăţii româneşti cu curentele de idei din Europa 
centrală şi din cea orientală. într-o caracterizare pe cât de cuprinzătoare, pe atât de 
elocventă a consecinţelor acestor războaie şi a ocupaţiilor ce le-au urmat, marele 
istoric român Nicolae Iorga a subliniat că însemnătatea lor depăşeşte cadrul politic 
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şi militar, atingând poate sfere mult mai mari de interes. "Ele aduc (războaiele şi 
ocupaţiile din secolul al XVIII-lea- n.n.) - spunea el - obiceiuri noi, alte datini de 
cârmuire, alte procedări de administraţie, alte mode, alte petreceri şi alte vicii. Pe 
lângă aceasta, idei apusene, venite de-a dreptul din apus sau trecute întâi prin 
Petersburg năvălesc odată cu oştile străine şi vor rămâne şi după plecarea lor. Din 
alt puncte de vedere, ocupaţiile aduc grele poveri şi mari suferinţe, care lecuiesc 
curând de anume iluzii cu privire la nepărtinirea, la dreptatea, la mila şi la iubirea 
de oameni a creştinilor"3. 

Asupra unora din aceste aspecte dorim, de altfel, să ne oprim în prima 
parte a comunicării noastre. Spre pildă, cu ocazia acestor războaie, mai ales a celor 
din ultima parte a secolului, armatele imperiului habsburgic, şi în ce ne interesează, 
cea a imperiului rus, au acţionat şi ca agenţi ai procesului de occidentalizare în 
straturile superioare ale societăţii româneşti. Atât sub aspectul difuzării elementelor 
de cultură occidentală între care putem aminti difuzarea ideilor luministe sau chiar 
revoluţionare, cât şi în privinţa introducerii unor componente ale stilului de viaţă 
apusean, aceste armate au contribuit la intensificarea contactelor societăţii 
româneşti cu lumea europeană. 

Dacă parcurgem, de exemplu, memoriile generalului Langeron - în 
special pentru perioada 1789-1791 - aristocrat francez trecut în slujba Rusiei, vom 
constata larga circulaţie a limbii franceze în mediile boiereşti din cele două 
capitale, Iaşi şi Bucureşti4. Cunoaşterea şi utilizarea acesteia au atras după sine 
nevoia de carte, în aceeaşi limbă, atât comenzile la librării din epocă, ca şi 
inventarul din 1816 al bibliotecii de la Scheia al magnatului moldav Rosnovanu 
relevând cu prisosinţă acest lucru. 

Acest flux livresc nu a cuprins, cum am putea presupune, numai lucrări 
romanţioase la modă, ci şi creaţiile principalilor corifei ai Enciclopediei, ale 
teoreticienilor şi autorilor morali ai Revoluţiei Franceze. Germenii acestora, deşi 
timizi au început să rodească pe solul Principatelor, dar sămânţa rodită de ele îşi va 
arăta roadele mult mai târziu, în deceniile doi şi trei ale secolului următor. 

Un alt episod de notorietate, menit să susţină teza mai sus menţionată, îl 
constituie cazul periodicului "Courrier de Moldavie" (1790). Conceptul care s-a 
vehiculat în jurul acestui mult discutat organ de presă a fost acela de "primul ziar 
tipărit pe pământul ţării noastre" (Dan Simionescu)5. Pentru a fi în respectul 
adevărului istoric, trebuie să recunoaştem cu obiectivitate, că, în fapt, acesta a fost 
practic un buletin de punere în temă cu evenimentele de pe continentul european a 
ofiţerilor superiori din armata rusă. Evident că, în cele cinci numere cunoscute, a 
fost cu prioritate reflectată Revoluţia franceză - la acea vreme evenimentul istoric 
aflat la ordinea zilei. 

Redactorii săi, aparţinând - potrivit unei sugestii - unei loji 
francmasonice, au adoptat - cum era şi de aşteptat - o poziţie moderată faţă de 
episoadele dramatice petrecute în Franţa. Aceasta poate fi dedusă din tipul de 
comentarii de genul potrivit căruia, spre pildă, Ludovic al XVI-lea ar fi "restaurat 
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libertatea", că ducele de Orléans ar fi depus "jurământul civil", în timp ce Franţa ar 
fi fost "ajunul unei puternice fericiri". 

Nici nu este de mirare această atitudine în contextul în care, cel puţin la 
începutul Revoluţiei Franceze şi alte organe de presă care apăreau în societatea 
rusă (spre pildă "Moskovskie vedomosti" sau "Politiceskii jurnal") au avut, sub 
ochii îngăduitori ai cenzurii ecaterinice, o atitudine asemănătoare, entuziastă, ba 
chiar uşor exaltată, faţă de aceasta7. Treptat însă, odată cu radicalizarea revoluţiei, 
cu acutizarea conflictului mase-aristocraţie, cu emigrarea masivă a acesteia peste 
hotare şi pentru a pune capac cu execuţia perechii regale franceze, situaţia s-a 
schimbat radical. 

Pornind din însăşi vârful piramidei politice a societăţii ruse - de la însuşi 
Ecaterina a Il-a, atitudinea a devenit de înfierare, de condamnare totală a actelor 
petrecute pe malurile Senei, a celor care îndrăzniseră să-şi detroneze şi execute 
suveranul legitim. Acestea sunt, aşadar, datele problemei. 

De aici sigur, nu putem susţine cu fermitate că fasciculele "Curierului de 
Moldavie" care este indiscutabil că a circulat şi în mediul protipendadei româneşti 
- au provocat o schimbare radicală de mentalitate, şi nici nu puteau. Ele au dus însă 
la cunoştinţa acestei pături - ce-i drept subţire numericeşte - răsturnările de ordine 
politică spectaculoase, revoluţionare, petrecute la celălalt capăt al continentului, şi 
au început astfel să determine primele îndoieli şi contradicţii într-o mentalitate, 
până atunci, extrem de închistată şi de conservatoare. 

Un alt episod, cu consecinţe imprevizibile pentru societatea românească, 
şi care se înscrie de asemenea pe coordonata tematică pe care ne-am propus-o - a 
fost reprezentat la începutul deceniului al 9-lea, de instalarea primului consulat rus 
în Principatele Dunărene. Rezultatul nemijlocit al aplicării uneia din stipulaţiile 
tratatului de la Kuciuc - Kainargi, ca şi a unor spinoase demersuri desfăşurate cu 
autorităţile turce pe parcursul a mai bine de doi ani, inaugurarea primei 
reprezentanţe diplomatice a Rusiei pe pământ românesc (februarie 1782) a avut o 
semnificaţie cu totul particulară8. 

Desigur, conduita tandemului Serghei Loşcariov - Ivan Selunski faţă de 
domnitorul Moruzi şi boierimea autohtonă nu s-a caracterizat prin tact, măsură şi 
moderaţie, ba chiar dimpotrivă, i-a iritat şi indispus pe aceştia şi η-a fost de natură 
să creeze o imagine favorabilă Rusiei în pătura românească suprapusă. 

Pe un alt plan privită această conjunctură a avut cu totul alte implicaţii, 
îngrijorate de penetraţia rusă în această zonă a continentului, şi celelalte mari puteri 
n-au rămas inactive şi au fost nevoite să urmeze exemplul Rusiei. Nu întâmplător, 
doi ani mai târziu Imperiul austriac şi-a acreditat şi el primul emisar (Ignaz 
Raicevich), urmată de Franţa (1793) şi de Marea Britanie la începutul celui următor 
(Francise Summerers, 1803). 

Pentru societatea românească, apariţia primelor consulate străine, dintre 
cel care a spart ghiaţa a fost cel al Imperiului Rus, a marcat o puternică breşă în 
izolarea şi mentalitatea de imuabilitate atotdominantă în epocă. O pătură, desigur 
îngustă, a establishmentului social românesc, a început să înţeleagă că şi aceste 
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ţinuturi sunt o parte a circuitului general european de valori şi relaţii, că încet, încet 
ele se vor integra în jocurile politice ale acestui continent. 

La rândul lor aceşti emisari diplomatici care i-au urmat lui Loşcariov, fie 
că s-au numit Severin, Bolkunov sau Malinovski au încercat să cunoască realităţiile 
româneşti, aplicând însă aici cu pragmatism linia politică comandată de la Sank 
Petresburg. In măsura în care anumite demersuri depuse atât de ei cât şi de aparatul 
politic al Imperiului pentru reducerea spolierii turceşti nemiloase pentru 
ameliorarea soartei românilor au avut şi unele rezultate palpabile, această 
contribuţie nu poate fi decât apreciată pozitiv. Aceasta nu escamotează însă 
tendinţele lor de suprapunere peste autoritatea domnească de scoatere a sudiţilor 
ruşi de sub jurisdicţia românească, de încălcare flagrantă a legislaţiei româneşti. 
Subliniem de aceea că aceasta este şi rămâne în continuare un proces complex, 
susceptibil şi de alte abordări ulterioare. 

Un alt aspect asupra căruia dorim să ne oprim atenţia în continuare îl 
reprezintă analiza unora din aspectele legate de atitudinea politică a societăţii 
româneşti faţă de Rusia cu ocazia amintitelor războaie. 

Cronologic privind, cel dintâi episod în această investigaţie îl reprezintă 
nereuşita campanie de la Prut din 1711. Desfăşurată pe un fundal istoric în care 
Petru I a scontat - într-o măsură exagerată - pe sprijinul militar şi logistic al 
românilor ca şi pe ridicarea popoarelor asuprite din sud-estul continentului, ea s-a 
încheiat după cum se ştie în chip nefavorabil pentru Rusia, tratatul de pace din 
11/22 iulie 1711 de la Vadul Huşilor consemnând numeroase cedări în favoarea 
Porţii Otomane. 

Dintre cei doi principi români, Brâncoveanu deşi în 1709 încheiase un 
acord tactic cu Rusia a adoptat o atitudine prudentă, de aşteptare, restrângându-se 
cu un corp restrâns de armată la Urlaţi, în Prahova şi aşezând acolo sfârşitul 
ostilităţilor pentru a vedea apoi de care parte să se plaseze. 

In schimb, Dimitrie Cantemir a prefera o atitudine mult mai tranşantă, 
pronunţându-se public 3/14 iunie, pentru opţiunea sa precisă. Cu un mandat politic 
extrem de limitat, adus la tron numai pentru a-1 supraveghea şi livra turcilor pe 
omologul său muntean, fiul lui Constantin Cantemir a avut din acest motiv o marjă 
de acţiune extrem de limitată. Documentul politic cel mai semnificativ al 
domnitorului român, Proclamaţia către ţară, dată după toate posibilităţile în 
intervalul 4/5 iunie (s.n.) 1711 reflectă preocuparea autorului de afirmare foarte 
pronunţată a Moldovei ca stat independent în ochii străinilor, problemă crucială a 
statului său politic internaţional. Conştient de altfel de legitimitatea luptei de 
emancipare naţională, el consideră ca vinovată de situaţia creată Poarta Otomană şi 
conferă în chip firesc acţiunii sale o puternică motivaţie religioasă, de solidaritate 
cu cauza creştină9. Mai trebuie amintit aici, în egală măsură că în textul diplomei 
acordate acestuia la Luţk de către suveranul rus, un loc aparte se acordă integrităţii 
teritoriale a principatului, Petru garantând sub semnătura sa şi a cancelarului Ρ 
Golovkin hotarele acestuia10. Aceasta includere relevă maturitatea politică şi tactul 
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diplomatic al lui Cantemir, care s-a străduit să obţină tratarea ţării sale de pe o 
poziţie de egalitate în raporturile cu statul moscovit. 

Insuccesul campaniei de la Prut din 1711 a avut, după cum se ştie, 
consecinţe deloc favorabile pentru situaţia economică şi statutul politic al celor 
două principate româneşti. După eşecul lui Cantemir de a detaşa Moldova de 
Poartă turcii, în 1711 şi respectiv în 1716, au afectat şi mai puternic autonomia 
celor două ţări prin instaurarea domniilor fanariote. Această soluţie, extrem de 
păguboasă pentru români a reprezentat reacţia Porţii la politica autohtonă de 
emancipare naţională, dar totodată şi o modalitate efectuată de aceasta de a instaura 
un control mult mai ferm asupra unei zone geopolitice devenită atât de vulnerabilă 
în faţa unei Rusii în plină expansiune. 

Cu câteva excepţii notabile (Grigore Ghica, Constantin Ipsilanti spre 
pildă), domnitorii fanarioţi înscăunaţi la Bucureşti şi Iaşi, n-au îndrăznit să fie 
neloiali Constantinopolului, iar obedienţa, servilismul şi oportunismul au 
reprezentat coordonatele principale ale conduitei lor politice. Din această cauză, 
acum apelul şi solicitarea sprijinului (de către puterile europene şi de către Rusia în 
perioada ce a urmat lui 1711 nu mai sunt exprimate de liderul politic suprem al 
ţării, ci vor fi asumate, în chip firesc de boierime şi de cler. 

Pentru epoca celui de al doilea război ruso-turc din acest secol este din 
acest punct de vedere semnificativă petiţia din 5 septembrie 1739 adresată de 
"feţele duhovniceşti şi laice mai jos iscălite" şi care la punctul 2 al documentului 
solicită "protecţia imperială", dar în egală măsură şi acordul împărătesei Ana 
Ivannovna, la respectarea şi păstrarea legilor şi tradiţiilor autohtone11. 

După cum se ştie un curs mult mai dinamic al politicii externe a 
Imperiului rus s-a înregistrat în timpul domniei Ecaterinei a Il-a, care a continuat 
pe o treaptă superioară şi cu rezultate spectaculoase programul de expansiune 
politico-teritorială ce fusese iniţiat la începutul secolului de Petru I . 

Cu ocazia celei de a treia confruntări ruso-turce din secolul XVI I I , 
războiul dintre 1768 - 1774, românii s-au manifestat atât în plan militar, cât şi în 
egală măsură în cel politic. încă de la începutul războiului, în 1769, în memoriile 
formulate cu acest prilej şi adresate atât Rusiei cât şi altor puteri era conţinută 
revendicarea independenţei politice. Ulterior cu ocazia tratativelor de pace de la 
Focşani, delegaţii ale boierilor şi înaltului cler din Ţara Românească şi Moldova au 
solicitat revenirea la domnii pământeni, independenţa şi chiar unirea celor două ţări 
sub garanţia colectivă a Rusiei, Prusiei şi Austriei, utilizând ca justificare 
capitulaţiile încheiate cu Poarta în secolele X V - X V I 1 2 

Opinăm că, din punct de vedere al poziţiei ruse, tratatul de pace încheiat 
la Kuciuk-Kainargi, după încheierea războiului, a conţinut două importante 
realizări: specificarea dreptului la intervenţie în favoarea creştinilor din Imperiu (y 
compris a românilor din cele două principate vasale Porţii), precum şi dreptul de a 
instala consulate pretutindeni pe teritoriul Imperiului, drept pe care, aşa cum am 
arătat mai sus, Rusia s-a străduit să-1 utilizeze într-un mod cât mai iscusit13. 
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Puternicele avantaje strategice obţinute de statul rus în 1774 în aria 
central-sud-estică a continentului nu au fost considerate ca suficiente de ţarină şi de 
anturajul politico-militar al acesteia. Apropierea de Austria, după 1780, închegarea 
alianţei politico-militare dintre cele două superputeri, în fine conceperea şi 
necesitatea punerii în practică a "planului dacic" au condus, după cum se ştie la, 
ultima confruntare a secolului (1787 - 1792), desfăşurată de această dată cu trei 
protagonişti 1 3. Izbucnirea aceastei din urmă conflagraţii a fost considerată din nou 
de români ca un excelent prilej de a încerca emanciparea de sub dominaţia strâină. 
De aceea şi numărul voluntarilor români participanţi la ostilităţi alături de trupele 
ruse şi de cele austriece a fost net superior celor din războaiele anterioare, 
ridicându-se la circa 5500 de oameni14. 

Posibilitatea obţinerii independenţei pe cale diplomatică fusese de altfel 
întrevăzută încă din 1783, când boieri moldoveni au încercat să obţină instalarea unui 
reprezentant diplomatic al Moldovei la St. Petersburg. 

In fine se mai cuvine a fi menţionat episodul din 1789, când divanul Ţării 
Româneşti a prezentat - ce-i drept - împăratului austriac Iosif al II-lea un memoriu 
în care i se cerea ca, la încheierea păcii să intervină pentru înlăturarea dominaţiei 
otomane, precum şi pentru acordarea independenţei sub protecţia combinată a 
Austriei, dar şi a Rusiei. In final, principatele urmau să revină potrivit memoriului 
cel puţin - la revenirea sistemului de conducere sub domni pământeni 1 5. 

Odată cu tratatul de pace de la Iaşi care a pus capăt definitiv războiului, 
Nistrul devenea noul hotar dintre stăpânirea celor două Imperii, şi pentru prima oară 
românii aveau ca vecin nemijlocit Rusia. Odată cu acesta unul din obiectivele 
ambiţiosului program de expansiune al Ecaterinei a Il-a fusese atins. Situată mult mai 
aproape acum sub raport teritorial de formaţiunile româneşti aflate sub suzeranitate 
turcească, Rusia se putea implica mult mai direct şi mai nemijlocit în problemele 
acestora, având de altfel şi un cadru stabilit prin tratate care o avantaja. 

Expresia cea mai plastică a noii atitudini a Rusiei la începutul veacului 
următor au reprezentat-o de aceea cele două hatişerifuri din septembrie 1802, în a 
căror promulgare abilul aparat diplomatic al lui Alexandru I avea să aibă un cuvânt 
greu de spus16. Din păcate, încălcarea neinspirată de către turci la 1806 a unora din 
clauzele acestora avea să conducă la o nouă confruntare, soldată de această dată cu 
rezultate mult mai grave pentru români, la 1812. Dar acaeastă problemă depăşeşte 
cadrul cronologic al prezentei analize şi necesită, mai mult ca sigur, o abordare 
specială. 

In cele de mai sus am încercat să surprindem numai câteva aspecte 
considerate de noi ca definitorii şi mai semnificative ale consecinţelor avute de 
războaiele ruso-turce din secolul XVII I pentru societatea românească. In opinia 
autorului acestor rânduri, nu se poate face în nici un fel abstracţie de ele dacă dorim 
cu adevărat o abordare echidistantă, obiectivă şi în respectul adevărului istoric a 
fenomenului ce ni l-am propus pentru investigaţie. 
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LES GUERRES RUSSO-TURQUES AU XVIII*™* SIÈCLE ET LA 
SOCIETE ROUMAINE. SIGNIFICATIONS POLITIQUES ET IMPACT 

DANS LA MENTALITÉ COLLECTIVE 

Résumé 

Déroulées tout au long du XVIII-ème siècle, les quatre guerres russo-
turques (certaines d'entre elles avec participation autrichienne) ont déterminé la 
transformation du territoire des Principautés Roumaines en théâtre d'opérations 
militaires provoquant des pertes incomensurables à l'économie de celles-ci, 
empêchant l'évolution démographique normale et induisant l'apparition 
d'épidémies dévastatrices. 

En dépuit de cela une analyse objective peut rattacher aux conséquences 
négatives certains aspects positifs nondéterminants. 

Dans ce sens elles ont occasionné l'apparition du premier périodique 
édité sur terre roumaine ("Courier de Moldavie"), ont amélioré la circulation des 
langues étrangères (en particulier le français) au sein des élites politiques et 
sociales et finalement elles ont contribué a intégrer les pays roumains dans le 
circuit politique européen par l'instauration des premiers consulats étrangers. 

Dans la deuxième partie de l'article on a relevé sous forme de synthèse 
quelques significations d'ordre politique causées par ces confruntations. Le 
rapprochement de la Russie des deux princes roumains en 1711 et la désertion du 
systheme otomane a porté a l'instauration des règnes phanariotes (1711, 1716) 
phénomène qui a relevé l'état de crise au cadre de l'Empire Otomane et a 
détermine l'intensification de la spoliation économique de la Moldavie et de 
Valachie. 

Dans un tel contexte, le mouvement roumain d'émancipation nationale a 
utilisé ces confrontations militaires a exprimer son choix vers une certaine 
transformation de leur statut politique et administratif. La participation en tant que 
volontaires dans les armées des forces chrétiennes, tant comme le flux de pétitions 
et mémoires de protest adressés a ceux-ci par les boyards et le clergé autochtones 
ont exprimé leurs volonté de se détacher du système spoliateur de la Porte 
Otomane et de s'intégrer d'une maniere normale dans le circuit européen de 
valeurs politiques et de priorités morales. 
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CÂTEVA D A T E DESPRE D E S C O P E R I R E A 
ΒΑΠ TURCEŞTI DE L A GOLEŞTI 

Maria Ioniţă 

Parcurgând colecţia publicaţiei "Gazeta municipală", în numărul din 12 
iulie 1942 poate fi întâlnită o ştire care atrage atenţia în mod cu totul deosebit. Ea 
consemnează faptul că, însuşi Dinu V. Rosetti, conservatorul Muzeului 
Municipiului Bucureşti care "întreprinde în localitatea Goleşti (Muscel) nişte 
săpături arheologice extrem de interesante"1, anunţase telefonic redacţiei ziarului 
susnumit o importantă descoperire: "o veche baie turcească cu abur de pe vremea 
lui Matei Basarab. Baia prezintă o interesantă instalaţie de alimentare cu apă şi 
cuptoare pentru aer cald. De mari dimensiuni, descoperirea d-lui Dinu Rosetti este 
unica din ţară"2. 

Doritori de a vedea cum a fost receptată şi transmisă ştirea şi de alte 
publicaţii ale vremii şi siguri că acest lucru este imposibil să nu se fi întâmplat, am 
căutat febril şi în colecţiile "Evenimentului zilei", "Universului", "Informaţiei 
zilei", "Realităţii ilustrate", "Revistei Fundaţiilor Regale" ş.a. Curiozitatea nu ne-a 
fost însă răsplătită. Doar într-o publicaţie de specialitate - este vorba de "Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice" -, am găsit câteva referiri la descoperirea 
menţionată. 

în numărul din iulie-octombrie 1942 al respectivei publicaţii, arhitectul 
Horia Teodoru , ocupându-se de prezentarea băii turceşti din ansamblul Curtea 
Veche Domnească din Bucureşti găseşte o serie de similitudini între aceasta şi băile 
turceşti ale Curţii domneşti din Târgovişte şi ale conacului Goleştilor, cea din urmă 
reprezentând "o recentă şi interesantă descoperire". Este vorba de fapt, de 
descoperirea instalaţiei cuptorului de încălzire a băii cu aburi şi nu de construcţia 
de suprafaţă a băii, care supravieţuise timpului, transformată însă în ruine, stare în 
care a găsit-o restaurarea din 1942-1943. 

Chiar dacă, spre deosebire de baia turcească a Curţii Vechi din Bucureşti, 
"băile găsite la Goleşti şi la Târgovişte...sunt izolate şi depărtate de celelalte 
construcţii"3, instalaţia de încălzire este aceeaşi. Ea reprezintă o "instalaţie clasică 
de cuptor subteran-hypokauston-instalaţie care după cum se ştie, împrumutată de la 
Romani, caracterizează băile din tot orientul şi occidentul bizantin şi musulman"4. 

în ce priveşte perioada în care a fost construită baia turcească de la 
Goleşti, ea nu este cea apreciată iniţial de Dinu V. Rosetti, adică în timpul domniei 
lui Matei Basarab. Studiind istoricul complexului arhitectural medieval de la 
Goleşti, aflăm că numai conacul a fost construit pe vremea lui Matei Basarab, în 
timp ce clădirile anexe, dependinţele, "între care «casa săracilor», şcoala, foişorul 
de la intrare, fântânile [de la poartă], o baie turcească, ziduri cu contraforţi" au fost 
ridicate prin râvna marelui ban Radu Golescu, aproximativ între 1784 şi 18075. 
Baia turcească, având formă pătrată şi acoperită cu o cupolă cu tavanul boltit, 
ocupă o suprafaţă de 36m2 şi este construită cu ziduri groase de aproape un metru6. 
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De altfel descoperirea făcută de Dinu V. Rosetti se înscrie între 
operaţiunile de salvare şi restaurare desfăşurate la Goleşti în 1942-1943 sub egida 
şi cu fondurile Institutului National al Cooperaţiei, al cărui inimos director general 
- George Minescu7, poate fi considerat omul providenţial datorită căruia, conacul 
şi curtea boierilor Goleşti a fost redată posterităţii. Dar meritul de a fi declanşat 
întreaga acţiune în urma căreia complexul feudal de la Goleşti a devenit muzeu şi a 
fost restaurat, în acest scop, este profesorul George Fotino. Faptele sunt cunoscute, 
mai ales celor care s-au aplecat mai cu stăruinţă asupra zbuciumatei istorii a casei 
boierilor Goleşti. Dar pentru că în luna iunie 1999 s-au împlinit 60 de ani de la 
apariţia lucrării "Boierii Goleşti" a profesorului George Fotino, care a suscitat 
interesul oamenilor de cultură şi, deopotrivă, pe cel al autorităţilor, se impune un 
scurt remember al evenimentelor. 

După cum mărturiseşte George Fotino însuşi, pe atunci director al 
bibliotecii Aşezământului cultural Ion C. Brătianu, "scrisorile Goleştilor ce-mi 
fuseseră încredinţate de Filip Lahovary mi-au dat prilejul să reconstituiesc unul din 
capitolele cele mai expresive ale vieţii lumii noastre româneşti de la jumătatea 
veacului al XLX-lea"8. El adaugă că de mare ajutor în meritoria sa întreprindere i-au 
fost şi "amintirile, aşa de vii , pe care mi le-a povestit o nepoată a Zincăi Golescu, 
d-na. Elena Perticari, născută Davila"9. 

Impresionanta lucrare a lui George Fotino numărând, după cum se ştie, 
patru volume - unul care introduce cititorul în amănuntele istoriei renumitei familii 
de boieri Golescu şi trei volume de documente -, a atras, cu siguranţă, atenţia 
asupra stării jalnice în care se aflau conacul şi dependinţele curţii boiereşti de la 
Goleşti, la acea dată. Practic, din 1925, de la moartea Ecaterinei A l . G. Golescu, 
ultima din familie care se ocupase de întreţinerea complexului, acesta se degradase 
tot mai mult. 

în acest context, la 7 iunie 1939 este promulgată, de către Regele Carol al 
II-lea, legea nr. 296 "pentru declararea de utilitate publică şi în interesul cultural 
naţional a exproprierii imobilului proprietatea moştenirilor Golescu (Muzeul 
Dinicu Golescu)"10. în primul său articol, decretul-lege prevedea că "se declară de 
utilitate publică şi în interesul cultural naţional exproprierea de urgenţă a 
imobilului numit «Casele Mari», împreună cu parcul, situat în comuna Goleşti, 
judeţul Muscel..."11. Iar cel de-al doilea articol al legii, menţionând că exproprierea 
se face "pe seama Ministerului Cultelor şi Artelor-Comisia Monumentelor 
Istorice", preciza că respectivul imobil "va fi întrebuinţat pentru înfiinţarea unui 
parc şi a unui muzeu istoric care va purta numele de Muzeul «Dinicu Golescu»" 1 2. 

Cum însă, ca şi astăzi de altfel, ministerul de resort nu stătea prea bine cu 
fondurile, trebuia găsit un sponsor serios care să suporte uriaşele cheltuieli 
necesitate de operaţiunea de restaurare, dat fiind starea de ruină în care se găseau 
conacul şi dependinţele sale. Tot datorită strădaniilor lui George Fotino, doritul 
sponsor a fost găsit în persoana Institutului Naţional al Cooperaţiei. Operaţiunile de 
restaurare au fost conduse de arhitectul Horia Teodoru13, în timp ce săpăturile 
arheologice au fost încredinţate, după cum am văzut deja, lui Dinu V. Rosetti. 
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Astfel au fost salvate de la ruină şi transformate în muzeu, în anul 1943, conacul de 
la Goleşti şi dependinţele sale. 

Cine are curiozitatea şi prilejul de a răsfoi broşura "Casa din Goleşti" 
scrisă de George Fotino cu ocazia încheierii restaurării complexului feudal Goleşti, 
trăieşte o revelaţie-aceea a păsării Phoenix renăscând din propria cenuşă, atunci 
când priveşte şi compară sugestivele imagini ale diverselor componente ale 
ansamblului arhitectural înainte şi după restaurarea lor. 

Aceeaşi revelaţie a avut-o, cu siguranţă, şi George Fotino, martor ocular 
şi participant la evenimente, care-şi încheie numita broşură printr-o sugestivă şi 
memorabilă apreciere a ceea ce se realizase prin restaurarea proprietăţii Goleştilor. 
"Ce s-a făcut acolo prin înţelegerea şi hărnicia Institutului Naţional al Cooperaţiei e 
lucru minunat!"- scrie el. Şi continuă: "Casa cea mare şi-a ridicat acoperiş nou din 
şiţă măruntă, cum fusese odată. Zidurile au fost îndreptate. Odăile mari şi-au 
adunat iarăşi podoabele. Portretul Zincăi Golescu împodobeşte iarăşi albul 
păretelui din salonul cu jilţuri din catifea. Chipurile marelui ban Radu Golescu şi 
ale lui Dinicu şi Iordache Golescu, chipurile tuturor din neam se află iarăşi la 
locşorul lor, prezidând la reînvierea unei lumi. Mescioara pe care Domnitorul Carol 
a semnat cel dintâi act al Domniei lui e iarăşi acolo, în colţişorul ei din salonul cel 
mare. Odaia celei dintâi nopţi româneşti a lui Carol I e iarăşi ca atunci. 

Acareturile - ca un arhondaric în jurul casei - sunt astăzi bucuroase de 
oaspeţi. 

Căsuţa de la intrare, în care se întemeia cea dintâi şcoală de învăţătură 
românească, este ridicată iarăşi din năruială. O şcoală de îndrumări cooperatiste şi 
agricole şi de învăţătură românească pentru copiii de săteni a prins iarăşi fiinţă în 
şcoala de pe vremuri a lui Dinicu Golescu... 

Casa din Goleşti şi-a deschis iar porţile. Izvorul din poartă dă iarăşi apă 
drumeţului însetat. Ε iarăşi viaţă... 

Ce minunat lucru să mai poţi zidi într-o vreme ca a noastră! Ce minunată 
reînviere, într-o vreme stăpânită de duhul morţii!" 1 4. 

într-adevăr, restaurarea ansamblului de la Goleşti reprezenta o biruinţă a 
vieţii asupra morţii, a ruinei. Şi toate acestea se petreceau în vreme de război, iar 
astăzi, pe timp de pace, ele par a fi imposibile, de domeniul fantasticului. Asistăm 
neputincioşi, dar deseori nepăsători, la transformarea în ruină şi din ruină în nimic, 
în pulbere, a atâtor minunate şi preţioase monumente cu valoare istorică, 
arhitectonică, artistică şi documentară. Şi mâine ar putea fi prea târziu! 
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QUELQUES DATES CONCERNANT LA 
DÉCOUVERTE DU BAIN TURC DE GOLEŞTI 

-Résumé-

Partand d'une nouvelle apparue dans la publication "Gazeta minicipală", 
l'auteure fait en premier lieu turc quelques considerations d'ordre historique, 
technique et d'architecture sur le bain du complex de Goleşti. Ont mentionne que 
les instalations de chauffage ont été découvertes, par des fouilles archéologiques 
éffectuées, en 1942, par Dinu V. Rosetti. 

En suite on présente les amples actions de restauration des années 1942¬
1943 quand, conformément avec le Décret-loi de 7 juin 1939 toute la propriété de 
la famille Golescu devait devenir le Musée "Dinicu Golescu". 

En fin de compte l'auteure fait des appréciations sur la qualité et 
l'importance culturelle-nationale de la restauration de tout le complexe y compris le 
bain turc. 
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A S P E C T E SOCIAL - ECONOMICE ŞI P O L I T I C E 
ÎN DOCUMENTE DIN PATRIMONIUL 

M U Z E U L U I NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 

Mariana Neguţu 

Continuând o mai veche preocupare privind studierea şi clasificarea 
documentelor din deceniile patru şi cinci ale secolului al XLX-lea, păstrate în 
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, putem aprecia că pentru 
perioada 1841-1844 fondul existent, deşi mai puţin numeros în raport cu etapele 
anterioare, se poate împărţi, din punct de vedere al conţinutului, în mai multe 
categorii. Astfel, o primă categorie o formează documentele care ilustrează aspecte 
ale vieţii politice, cu unele menţiuni referitoare la situaţia administraţiei, finanţelor, 
justiţiei. Cel mai mare lot de documente din această perioadă se referă la vânzări şi 
cumpărări de moşii din diferite judeţe din Ţara Românească. Un grupaj aparte face 
referiri la stolnicul Ion Cătuneanu, iar ultimele două categorii cuprind diplome de 
ridicare în rang, într-un număr mai restrâns comparativ cu alte perioade şi 
corespondenţa particulară dintre postelnicul Constantin Cantacuzino, fost ministru 
regulamentar şi generalul Pavel Kiseleff. 

In continuare, vom analiza conţinutul documentelor mai importante din 
loturile pe care le-am menţionat. Din prima categorie se păstrează un număr mic de 
documente - trei - şi anume: copia de epocă a cunoscutei întâmpinări 1 a Adunării 
Obşteşti către domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica din 12 februarie 1842, ciorna 
răspunsului 2 dat de domnitorul Al . D. Ghica şi ciorna raportului3 adresat probabil 
de Constantin Cantacuzino generalului Pavel Kiseleff. 

Copia de epocă a întâmpinării Adunării Obşteşti, redactată cu câteva luni 
înaintea înlăturării domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, se referă la situaţia 
grea a Ţării Româneşti. Deşi, în general se cam exagerează în unele aprecieri, mai 
ales că acest document este redactat de grupul filorus din cadrul Adunării Obşteşti 
potrivnic domnitorului şi dornic să atragă, odată în plus, atenţia Rusiei şi să 
sublinieze că sunt motive reale pentru destituirea domnitorului, considerat în 
cuprinsul documentului ca singurul vinovat de situaţia grea în care a ajuns ţara, 
totuşi el conţine multe lucruri reale. Documentul face referiri la situaţia grea a 
justiţiei, învăţământului, miliţiei pământene, finanţelor, a mănăstirilor închinate, la 
abuzurile arendaşilor etc. Se menţionează că "...ţara a îngenunchiat... sub greutatea 
nenumăratelor abuzuri.care s-au introdus în ultimii şapte ani în toate ramurile 
administraţiei:". Sunt arătate abuzurile care se fac cu ocazia recrutărilor pentru 
miliţia pământeană. Potrivit prevederilor din Regulamentul Ostăşesc fiecare recrut 
trebuie să dea 300 lei, sumă care de multe ori se dublează sau se triplează din cauza 
cheltuielilor de deplasare pe distanţe mari sau chiar foarte mari, iar când în sfârşit 
ajung la destinaţie sunt de multe ori respinşi pe motiv că nu îndeplinesc calităţile 
cerute. Repararea gratuită a drumurilor, desele transporturi fără nici o plată, silirea 
producătorilor de a-şi vinde marfa la preţuri foarte scăzute (reduse la jumătate sau 
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la o treime) la care se adaugă cheltuielile făcute la trecerea sau la "şederea 
subocârmuitorilor şi a dorobanţilor prin sate... şi toate acele împovărări care din 
vechime se încuibaseră într-a această ţară pentru a ei nenorocire" şi care deşi se 
desfiinţaseră prin Regulamentul Organic se mai menţin încă - erau de natură să 
înrăutăţească şi mai mult situaţia ţărănimii. 

In document se subliniază, în mod deosebit, faptul că membrii Adunării 
Obşteşti deseori au atras atenţia domnitorului asupra situaţiei grele a ţării, 
menţionându-se necesitatea adoptării unor reforme, dar toate aceste încercări nu s¬
au soldat cu un rezultat pozitiv. Este analizată situaţia satelor însărcinate cu paza 
Dunării, sate care se află "în cea mai adâncă sărăcie şi deznădejte", datorită pe de o 
parte abuzurilor dregătorilor militari şi civili, iar pe de altă parte obligaţiilor pe care 
le au şi care sporesc din an în an: de exemplu, potrivit prevederilor din 
Regulamentul Organic fiecare familie avea obligaţia să facă "14 zile de slujbă pe 
an:" în pichetele care asigură paza graniţelor, dar numărul acestor zile a crescut 
ajungând până la 40 pe an etc. Nemulţumirile faţă de abuzurile dregătorilor din 
sfaturile orăşeneşti au crescut în toate oraşele şi mai ales în capitală, deoarece 
aceştia în loc să-şi facă datoria folosesc funcţia pentru a obţine cât mai multe 
avantaje personale, însuşindu-şi şi veniturilor "care sunt orânduite pentru 
îndestulare şi paza bunei orânduieli..." In continuare este analizată situaţia grea a 
justiţiei subliniindu-se neîncrederea ce domneşte în rândul diferitelor categorii 
sociale din cauza nerespectării "pravilelor", a finanţelor, menţionându-se deficitul 
înregistrat, deşi după 1839 au sporit veniturile de la ocnele de sare, din vămi, etc. 
Este arătată starea deficitară, în prag de faliment, a Casei Miliţiei, Casei Centrale a 
Depozitelor şi a Mitropoliei, ca şi greutăţile întâmpinate la arendarea moşiilor 
mănăstireşti. Este prezentată, cu lux de amănunte situaţia soldaţilor miliţiei 
pământene, al cărui număr a scăzut simţitor în ultimii ani, crescând în mod 
nejustificat numărul ofiţerilor, abuzurile care se fac la înaintarea în grad, precum şi 
cauzele care au dus Casa Miliţiei la un pas de faliment. Nu sunt trecute cu vederea 
nici abuzurile care se fac la promovările în rangurile politice care au devenit "...un 
mijloc de a ajunge în slujbe spre a-şi face starea prin fapte nepravilnice... ajungând 
să fie numai ticăloşii". 

In încheiere este analizată situaţia grea a ţărănimii datorată printre altele 
şi arendaşilor, care încalcă condiţiile prevăzute în contracte fiind încurajaţi de cele 
mai multe ori de autorităţile locale. Se menţionează că sunt multe plângeri ale 
ţăranilor în care sunt arătate condiţiile grele de muncă, abuzurile arendaşilor, etc. 
Din conţinutul acestei întâmpinări se observă că toate învinuirile se referă la felul 
cum sunt aplicate legile, la corupţia din societate, nefiind criticate legile propriu-
zise. De asemenea, faptul că de abuzurile săvârşite în domeniul administraţiei, 
finanţelor, miliţiei sunt vinovaţi miniştrii apropiaţi ai domnitorului, mai ales fraţii 
lui de la interne şi din fruntea miliţiei4. 

In patrimoniul muzeului se păstrează şi copia de epocă a răspunsului dat 
de domnitorul Alexandru D. Ghica, în care se arată că toate învinuirile formulate 
de membrii Adunării Obşteşti se răsfrâng asupra boierilor din Adunare şi a 
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semenilor lor din ţară, care ocupă funcţii în administraţie, justiţie, finanţe, etc. şi 
care împiedică adoptarea unor noi reforme, nerespectându-le nici pe cele vechi şi 
apoi tot ei sunt aceia care se plâng. In încheiere domnitorul consideră că autoritatea 
domnească este limitată - chiar prea limitată - şi deci el nu poate fi învinuit de 
situaţia grea în care se află ţara. 

Ultimul document din acest grupaj este copia raportului întocmit de G. 
Cantacuzino şi adresat Rusiei în care se plânge de domnitorul Gheorghe Bibescu, 
arătând că acesta conduce ţara arbitrar, încălcând prevederile Regulamentului 
Organic, ignorând atribuţiile şi autoritatea Adunării Obşteşti. 

Un alt lot de documente şi cel mai consistent se referă la vânzări şi 
cumpărări de moşii, iar în cadrul lui majoritatea sunt acte de vânzare, prin care 
logofătul Vasile Conta din satul Lipia, judeţul Buzău, cumpără pământ din diferite 
moşii învecinate. Astfel, la 7 iunie 18425 cumpără 12 pogoane de moşie în 
Moineşti, judeţul Buzău, de la Radu Conta, care este chemat la judecătoria Buzău 
deoarece Ion Arion împreună cu alţi vecini s-au plâns, în jalba din 20 iulie 18426 

că s-a făcut această vânzare fără "...a-i anunţa pe vecinii de moşie" şi fără a avea 
asentimentul lor. Logofătul Vasile Conta care, profitând de situaţia grea a unor 
vecini de moşie sau a unor familii de ţărani, cumpără pământul cu preţuri scăzute, 
apare şi în lotul de documente din perioada anterioară, tot în postura de 
cumpărător. Prin documentul7 din 12 februarie 1843 mai cumpără încă 10 stânjeni 
de moşie de la Neculai Merişescu din Fefelei (Mizil), iar prin actul de vânzare 8 din 
12 august 1843 sau prin zapisul9 din 25 iunie 1844 cumpără de la fraţii Stroe şi 
Iancu Diaconescu 2 stânjeni din moşia Lipia, moştenită de la părinţi, pe care au fost 
nevoiţi s-o vândă, deoarece nu aveau bani pentru îngrijirea viei. 

Din lotul de mai sus amintit mai fac parte două jalbe 1 0 înaintate 
judecătoriei din judeţul Vâlcea, în care reclamanţii Pătru, cu soţia sa, Maria, arată 
că popa Mihai şi Ion n-au respectat înţelegerea încheiată cu fraţii lor în ceea ce 
priveşte cele două părţi de moşie moştenite de la strămoşii lor, Dinu logofăt, 
întinzându-şi stăpânirea peste moşia lor şi defrişând un zăvoi. 

în colecţia manuscrise din patrimoniul muzeului se păstrează câteva 
documente originale referitoare la stolnicul Ion Cătuneanu, la meritele şi calităţile 
sale dovedite cu ocazia exercitării funcţiei de preşedinte de judecătorie. La 12 mai 
1842 locuitorii din oraşul Curtea de Argeş trimit o scrisoare11 oficială de mulţumire 
stolnicului Ion Cătuneanu, în care îşi arată regretul lor că funcţia acestuia de 
preşedinte al judecătoriei de judeţ a încetat şi îşi exprimă, în acelaşi timp, 
aprecierile faţă de activitatea desfăşurată reuşind să "...îndepărteze mituirea şi 
nedreptatea". Printr-un alt document12 datând din 15 martie 1842, negustorii şi 
boierii din acelaşi judeţ se adresează domnitorului Alexandru D.Ghica spre a-1 
răsplăti pe Ion Cătuneanu pentru serviciile publice deosebite aduse judeţului Argeş. 
Şi magistraţii din oraşul Piteşti în documentul13 din 8 noiembrie 1842 subliniază 
meritele deosebite ale stolnicului Ion Cătuneanu. Doi ani mai târziu, mai precis la 
22 martie 1844, este numit în funcţia de "ocârmuitor al judeţului Vlaşca,- conform 
înştiinţării 1 4 marelui vornic al departamentului pricinilor din lăuntru" al Ţării 
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Româneşti. In scrisoarea13 de mulţumire din 9 aprilie 1844 trimisă domnitorului 
Gheorghe Bibescu sunt arătate, printre altele, o parte din atribuţiile pe care le are în 
noua funcţie. Astfel, se menţionează că pe lângă grija deosebită pe care trebuie să o 
aibă pentru respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul Organic trebuie "să 
se preumble cel puţin de două ori pe lună în tot cuprinsul plăşii... ca să îndepărteze 
orice neorânduială ivită între locuitori...". De asemenea, trebuie să ia măsuri care să 
nu permită ca "nesăţioşii arendaşi să asuprească pe clăcaşi, deopotrivă să fie dator a 
instrui pe locuitori despre legile şi dreptul proprietăţii...". Arată că a dat ordin să se 
întocmească "listele catagraficeşti pentru toate plăşile". Totodată, vătăşeii din sate 
sunt obligaţi să raporteze de două ori pe săptămână poliţiei oraşului situaţia din 
satele de care răspund, menţionându-se acolo unde este cazul, neînţelegerile ivite şi 
cauzele lor. 

Tot din acest lot se păstrează un document16 adresat de un slujbaş 
stolnicului I . Cătuneanu în care se fac referiri la unele chestiuni personale. Acest 
document este interesant pentru însemnările lui Cătuneanu de pe f . l verso şi f.2 
recto, însemnări care sunt în acelaşi timp, sfaturi pe care le dă slujbaşului respectiv. 
Astfel, s'e arată că trebuie cercetate şi analizate asupririle şi abuzurile pe care le fac 
arendaşii în unele sate, motiv pentru care pe moşia Comana ţăranii au dat foc 
fânului arendaşului de pe această moşie de patru ori. In continuare, se subliniază 
faptul că trebuie să se cerceteze situaţia din toate satele, corupţia "slujbaşilor" 
satului, situaţia şcolilor săteşti, etc. 

Se poate observa că aceste documente care fac parte din lotul Cătuneanu 
relevă pe de o parte abuzurile pe care le făceau arendaşii, comportarea lor faţă de 
ţăranii de pe moşiile care erau arendate, iar pe de altă parte preocuparea unor 
funcţionari ai statului, cum era şi Cătuneanu, pentru situaţia grea care le era creată 
sătenilor de către arendaşi. 

Un lot distinct îl constituie o parte din corespondenţa purtată între anii 
1842 - 1844 de Constantin Cantacuzino, fost secretar al statului în timpul 
domnitorului Alexandru D. Ghica, cu generalul Pavel Kiseleff. Sunt în total şase 
scrisori17 - patru trimise de C. Cantacuzino şi două scrisori de răspuns ale 
generalului P. Kiseleff în limba franceză, având un caracter particular - referindu-
se în principal la bunele relaţii dintre ei şi la unele servicii pe care le-a făcut C. 
Cantacuzino lui P. Kiseleff şi invers. Reţinem atenţia dvs. doar asupra a două dintre 
ele şi anume: scrisoarea din 17 iulie 1844, trimisă de P. Kiseleff lui C. 
Cantacuzino, care-i fusese colaborator şi acum se afla în opoziţie - în care-1 roagă 
să-1 ajute pe domnitorul Gheorghe Bibescu în acţiunile sale, să nu-i pună piedici în 
adoptarea unor măsuri care se referă şi la membrii Adunării Obşteşti, care nu 
respectă hotărârile luate, menţionând faptul că îl cunoaşte de mult pe Gh. Bibescu 
şi îl consideră capabil de a-şi îndeplini misiunea încredinţată. In răspunsul său din 1 
octombrie 1844 C. Cantacuzino încearcă să-i explice, printre altele, că atitudinea 
lui favorabilă menţinerii vechilor instituţii nu trebuie luată drept opoziţie faţă de 
domnitor şi puterea protectoare, dându-i în încheiere unele informaţii referitoare la 

www.mnir.ro



ASPECTE SOCIAL-ECONOMICE ŞI POLITICE ÎN DOCUMENTE 87 

situaţia Ţării Româneşti şi despre principele Gh. Bibescu, mulţumindu-i totodată 
pentru grija pe care o are pentru bunul mers al ţării. 

Ultima categorie de documente din perioada 1841-1844 sunt diplomele 
de ridicare în rang, iar în cadrul acestora face parte un atestat18 eliberat de către 
Mehmet Sechip lui Dimitrie Topliceanu, al doilea inspector al carantinelor, pentru 
bunele servicii aduse în perioada cât a fost la carantine. De asemenea, se păstrează 
şi o diplomă acordată tot lui Dimitrie Topliceanu de către Societatea de educaţie 
:"Etairia:" din Atena cu ocazia numirii sale în calitate de membru titular. La 6 
decembrie 1844 i se eliberează lui Alecu Izvoranu o diplomă 1 9 prin care este ridicat 
de la rangul de serdar la cel de paharnic, rang cu care a fost trecut şi în 
Arhondologie. Această diplomă are semnătura autografă a domnitorului Ţării 
Româneşti, Gheorghe Bibescu. 

Documentele mai sus amintite sunt redactate în limba română, caractere 
chirilice - cu o singură excepţie şi anume raportul adresat de Constantin 
Cantacuzino lui Pavel Kiseleff, care este în limba franceză - şi spre deosebire de 
documentele din perioadele anterioare, care aveau în marea majoritate sigilii, fie 
timbrate, fie aplicate, acestea nu au. Mai trebuie menţionat faptul că se păstrează pe 
aceste documente câteva semnături autografe importante ale domnitorilor 
Alexandru D. Ghica, Gheorghe Bibescu sau a generalului Pavel Kiseleff. 

NOTE 

1. Muzeul Naţional de Istorie a României, Document 1842, februarie 12, inv. 
107.110, publicat de I.C. Filitti în Domniile române sub Regulamentul 
Organic, 1843-1848, Bucureşti, 1915, f. 165. 

2. Idem, 1842, aprilie, 6, inv. 86354. 
3. Filitti, C.I., op.cit., p. 162. 
4. Muzeul Naţional de Istorie a României, Document (1842 - 1848), inv. 

107117, publicat de I.C. Filitti în op.cit. P. 166. 
5. Idem, 1842, iunie 7, inv. 61402. 
6. Idem, 1842, ianuarie 20, inv. 61401. 
7. Idem, 1843, februarie 13, inv. 65053. 
8. Idem, 1843, august 12, inv. 65091. 
9. Idem, 1844, iunie 25, inv. 65035. 
10. Idem, 1844, februarie 16, inv. 64976 şi document 1844, februarie 21, inv. 

64977. 
11. Idem, 1842, martie 12, inv. 71078. 
12. Idem, 1842, martie 15, inv. 71030. 
13. Idem, 1844, noiembrie 8, inv. 71027. 
14. Idem, 1844, martie 22, inv. 71033 a 
15. Idem, 1844, aprilie 9, inv. 71033 b. 
16. Idem, 1844, noiembrie 10, inv. 71048. 
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17. Idem, 1842, decembrie 15, inv. 107116; 1843, ianuarie 23, inv. 107118; 
1844, iunie 6, inv. 107119; 1844, iulie 17, inv. 70775; 1844, octombrie 11, 
inv. 107120; 1844, decembrie 20, inv. 107125. 

18. Idem, 1842, iulie 2, inv. 70992 a, b. 
19. Idem, 1843, mai, inv. 70993. 
20. Idem, 1844, decembrie 6, inv. 150606. 

DES ASPECTS SOCIAL-ÉCONOMIQUES ET POLITHIQUES DANS DES 
DOCUMENTS DU PATRIMOINE DU MUSÉE NATIONAL D'HISTOIRE 

DE LA ROUMANIE 

Résumé 

Les archives du Musée National d'Histoire de la Roumanie gardent 
plusieurs documents des années 1841-1844 contenant des référances a la vie 
politique, a la situation de l'administration, des finances et de la justice. 

Un important lot de documents concérne d'achat et la vente de terres 
agricoles et un autre concerne des aspects de l'activité du stolnic Ion Cătuneanu. 

L'un des plus importants documents est la copie d'époque concernant 
l'objection de l'Assemblés des Etats (Adunarea Obştească) envers le prince Al . D. 
Ghica du 12 février 1842 dans laquelle on présente la situation dificile de la justice, 
de l'enseignement de la milice autochtone, des finances, des monastères, ainsi que 
les abus des fermiers. 

Un autre document est le bruillon de la réponse donné par le prince 
Al . D. Ghica le 6 avril 1842 a l'Assemblée des Etats par laquelles en insistent sur le 
pouvoir limité de l'autorité principière i l montre que pour tous les reproches qu'on 
lui fait fautifs sont les membres de l'Assemblée. 

Le musée garde, de même la copie du rapport fait par C. Cantacuzino 
et présenté à la Russie par lequel i l se plaind du prince George Bibescu qui conduit 
le pays arbitrarement, violant le Règlement Organique et ignorant les attributions et 
l'autorité de l'Assemblée des Etats. 
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Dorina Tomescu 
Chira Jurcă 

Pompiliu Eliade a fost primul care, în a sa lucrare "Histoire de l'espirit 
public en Roumanie" 1-a numit pe Dinicu Golescu "primul român modern"1. 
Criteriile pe care s-a bazat atunci când a formulat această concluzie la începutul 
veacului sunt, poate, discutabile. Oricum, Dinicu Golescu a suscitat, încă din 
timpul vieţii sale un interes deosebit din partea contemporanilor. Ulterior, 
activitatea sa literară îndeosebi, dar şi cea social-culturală a fost cercetată de 
personalităţi de prima mărime printre care Nicolae Iorga, Gheorghe Bengescu şi 
Petru V. Haneş sunt cele mai ilustre.. 

Activitatea literară a lui Dinicu Golescu constă în cinci lucrări, dintre care 
una singură este originală. "Adunare de pilde" şi "Elemente de filozofie morală" 
sunt traduse din limba greacă pe care Golescu o cunoştea bine. Cea de a treia 
lucrare "Starea de acum a principatelor", de fapt capitolul IX al lucrării lui Thomas 
Thorton despre Turcia şi Principatele Române, este tradusă din limba franceză şi, 
probabil, tot din limba franceză este tradusă şi cea de a patra, "Adunare de 
tractate"2. Chiar dacă această ultimă lucrare este considerată, pe drept cuvânt, 
neînsemnată din punct de vedere literar, din punctul nostru de vedere ea îşi are 
importanţa sa pentru că şi ea este în măsură să ilustreze modernitatea lui Dinicu 
Golescu. Lucrarea originală şi desigur cea mai importantă este "însemnare a 
călătoriei mele", tipărită în anul 1826 în tipografia Universităţii din Budapesta şi 
care a văzut din nou lumina tiparului prin grija lui Nerva Hodoş în anul 1910, adică 
atunci când interesul cercetătorilor preocupaţi de începuturile modernităţii noastre 
a crescut mult. Dealtfel, reamintim că toate lucrările mai sus amintite au fost 
publicate între anii 1826-1827. 

Până la sfârşitul sec. al XVII I şi începutul celui de al XIX-lea, literatura 
românilor era orientală, pentru că ea avea un pronunţat caracter bisericesc iar 
biserica ţinea de Orient3. Din acest motiv literatura avea un caracter slav la început 
şi grecesc mai apoi. Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea au apărut în Ardeal, ca urmare 
a unirii unei părţi dintre credincioşii români de acolo cu Biserica catolică, scriitorii 
latinişti care s-au caracterizat prin preocupări literare şi istorice originale realizate 
în limba română şi deci în opoziţia faţă de literatura slavonă. Tot acum, pentru 
prima dată se simte şi în Principate influenţa culturii franceze. Cu alte cuvinte 
românii, atât din Ardeal cât şi din Principate, se întorc cu faţa spre Apus. Petre V. 
Haneş, referindu-se la acea perioadă de aproximativ cincizeci de ani, o consideră 
"o tulburare în viaţa păturii noastre culte", tulburare care a îmbrăcat diferite forme 
şi a purtat diferite denumiri. Cauza acestei tulburări Petru V. Haneş o vede "pornită 
doar din întreruperea pe neaşteptate a vieţii noastre orientale şi încercarea de 
înlocuire a ei cu cea occidentală. Nu se mai înţelegeau mirenii cu preoţii şi cu 
călugării, tinerii cu bătrânii, copiii cu părinţii, românii de peste Carpaţi cu cei de 
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dincoace"4. Numele celor mai îndrăzneţi din acea epocă, oameni care n-au cedat 
nici unei consideraţii şi au făcut ca lumea să progreseze spre izbânda finală, adică 
înlocuirea trecutului cultural cu noi forme sunt citate cu admiraţie. In schimb, nu 
sunt citaţi cei care au reprezentat în viaţa lor ambele lumi, fiind o pildă pentru 
schimbarea care se cerea şi care devenise necesară. 

Un astfel de nume a fost Dinicu Golescu. A fost mare boier, bogat, a avut 
aproape tot ce-şi pute dori un om cu averea şi rangul său în Ţara Românească la 
începutul secolului XIX. A fost mare logofăt, s-a bucurat de consideraţie din 
partea autorităţilor ruseşti devenite după Congresul de la Viena atotstăpânitoare în 
Orient, originea lui era pur românească şi ca atare, despre el nu se putea şopti că 
este un venetic. El se mândrea pe bună dreptatea cu trecutul familiei căruia îi 
aparţinea ceea ce îi dădea dreptul sâ-i privească cu superioritate pe boierii de 
origine nouă de peste Dunăre. Cu toate acestea, doreşte şi chiar se învredniceşte 
să-şi servească ţara prin cultură. Primele patru scrieri literare le publică când avea 
49 iar pe cea de a cincia la 50 de ani. Curentul cel nou, noua cultură şi noile 
mentalităţi care veneau din Apus trebuiau sprijinite să prindă rădăcini şi în 
societatea noastră. Pentru aceasta se cerea o activitate intelectuală şi marele boier 
η-a pregetat să contribuie în această direcţie, chiar dacă făcându-o, se aşeza printre 
oamenii de cultură mai puţin reprezentativi. 

Manifestarea lui Dinicu Golescu în plan cultural se putea face cu succes 
doar în direcţia pregătirii sale, adică pornind de la cultura sa de sorginte orientală. 
Dintre limbile de circulaţie şi care îmbrăcau o cultură mai înaltă, el cunoştea foarte 
bine limba greacă. De aceea şi traduce din această limbă. îşi dă seama că doar a 
traduce din greceşte este prea puţin şi că este mai prejos de preocupările timpului 
său, timp care cerea lucrări literare în spirit occidental. Acesta este motivul pentru 
care îşi publică notele sale de călătorie şi se străduieşte să traducă şi să publice 
capitolul IX al lucrării lui Thomas Thorton. Efortul său intelectual a fost, fără 
îndoială, mare de vreme ce singur recunoaşte că lucrând la această din urmă 
traducere şi-a dat seama că nu ştia bine nici franţuzeşte nici româneşte. Pe lângă cel 
intelectual, Golescu a făcut, neîndoielnic, şi un efort moral considerabil. Suntem 
convinşi că sub acest aspect nu i-a fost deloc uşor şi plăcut să releve marile scăderi 
ale neamului din care şi el făcea parte. A considerat că este necesar s-o facă pentru 
că numai din acest punct se putea pomi pe care îndreptării, având drept model şi 
ţintă tocmai Occidentul pe care-1 cunoscuse cu prilejul primei sale călătorii la Paris, 
probabil la sfârşitul anului 1801 sau începutul lui 1802. Istoricul Gheorghe 
Bengescu în discursul scris dar pe care η-a apucat să-1 mai rostească în faţa 
confraţilor săi din Academia Română, face menţiune la această călătorie a lui 
Dinicu Golescu la Paris, arătând că pe la 1801 sau 1802 ' l i fu încredinţată de a 
merge la Paris pentru a interesa pe generalul Bonaparte, atunci prim-consul, de 
soarta Principatelor Române, şi totodată pentru a regăsi urmele unui alt boier de-al 
nostru, logofătul Nicolae Dudescu, care, primind cu câtva timp în urmă o misiune 
analoagă, (sic) nu mai dăduse semn de viaţă compatrioţilor săi" 5. în continuare 
Bengescu îşi exprimă convingerea, iar noi nu putem decât să ne raliem ei, că 
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"spectacolul măreţ al civilizaţiei franceze, precum şi al bogăţiilor intelectuale din 
Paris, au deschis, chiar de atunci, mintea şi ochii lui Golescu asupra foloaselor 
culturii occidentale, pe care dânsul η-a încetat de a o admira şi de a o preconiza în 
tot cursul vieţii sale"6. S-a spus că, după cele văzute cu acest prilej, "trufia de clasă 
amuţise în el". 

Cu toate acestea, chiar dacă a devenit un admirator sincer al acestei 
culturi, el η-a putut renunţa la ceea ce însuşise deja şi anume, cultura orientală. 

Deci, Dinicu Golescu întruchipează în cultura noastră, pe la 1820, ambele 
tendinţe: şi cea orientală şi cea occidentală. 

Dacă aruncăm o privire asupra culturii româneşti din anul 1815 de 
exemplu, vom constata că literatura religioasă era unitară pe întregul teritoriu locuit 
de români, aşa cum fusese în trecut, în secolul al XVII-lea de pildă, şi aşa cum este 
şi azi. Literatura laică însă, nu era unitară. în Ardeal se manifesta cu hotărâre 
tendinţa de a arăta lumii, în special celei occidentale strălucita origine a neamului 
nostru şi a limbii sale, scriindu-se în acest scop gramaticii şi istorii. Dincoace de 
Carpaţi se cânta dragostea într-un stil lăutăresc sau imitând modele greceşti. 
Aşadar, în cele două zone se manifestau spirite culturale diferite: în Ardeal unul 
occidental iar în Principate continua să se manifeste unul oriental. Era imperios, 
obiectiv necesară realizarea unităţii culturale a românilor. Această unitate s-a 
realizat prin pătrunderea lucrărilor realizate într-o parte a spaţiului românesc în 
cealaltă parte, precizând că sensul în care ele au circulat cu mai mare intensitate a 
fost din Transilvania spre Principate. Aşa au fost cărţile lui Petru Maior şi 
Gheorghe Şincai care au fost aduse la Bucureşti şi Iaşi. Apropierea s-a făcut însă şi 
cu sprijinul lui Gheorghe Lazăr care a adus la Bucureşti spiritul latinist al Şcolii 
Ardelene dar şi încrederea în rolul binefăcător al instituţiei şcolare. Se ştie că 
Gheorghe Lazăr în activitatea sa de întemeietor de şcoală nouă la Bucureşti, 
inaugurată în martie 1818 în încăperile bisericii de la Sf. Sava, s-a bucurat de un 
sprijin puternic din partea lui Constantin Bălăceanu şi ginerele său, Iordache 
Golescu împreună cu logofătul Ştefan Nestor 

Pentru realizarea unităţii culturale a românilor în acele timpuri a lucrat 
după ale sale puteri şi Dinicu Golescu. în timpul refugiului său la Braşov de la 
1821 a învăţat să-i pretuiască pe românii ardeleni. Revenit în ţară, atunci când a 
redeschis vechea şcoală de la Goleşti, începută de părintele său, Banul Radu 
Golescu, nu a mai recurs la serviciile unui dascăl de strană, aşa cum făcuse până 
atunci, ci 1-a adus pe Aaron Florian7. A solicitat serviciile acestui profesor, nu 
numai pentru că dorea pentru elevii săi un om mai bine pregătit ceea ce era, fireşte, 
adevărat, ci şi pentru că se convinsese între timp de originea latină a românilor. în 
"însemnare a călătoriei mele" arată că aducerea lui Aaron Florian este şi un îndemn 
la lupta noastră pentru regenerare. 

A l treilea motiv pentru care Dinicu Golescu este considerat, pe drept 
cuvânt, un reprezentant de seamă modernităţii noastre in perioada .sa de început, 
constă în contribuţia sa la sporirea literaturii noastre în spirit occidental. Oamenii 
de cultură de atunci considerau că suntem înapoiaţi pentru că şi literatura noastră 
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este înapoiată. Sărăcia şi înapoierea noastră literară erau cauzate de lipsa de talente, 
pe de o parte, iar pe de altă parte lipsa de încurajare a celor care doreau să se afirme 
în cultură în general. Condiţiile externe nu erau favorabile dezvoltării unei literaturi 
naţionale modeme, occidentale. Influenţa celei greceşti continua încă să fie 
semnificativă pentru că nu exista altceva care s-o înlocuiască; stăpânirea otomană, 
încă puternică η-a făcut nici înainte şi nici în acea vreme nimic care să favorizeze 
modernismul, indiferent sub ce formă; Imperiul ţarist, cu toate mutaţiile pe care le¬
a cunoscut în vremea lui Petru cel Mare şi Ecaterinei a Il-a era el însuşi sub aspect 
cultural departe de modernismul de tip occidental spre care noi am început a ne 
ridica privirea. Nici în interior condiţiile nu erau mai bune. Lipsea publicul cititor, 
adică consumatorul şi deci plătitorul acestui "produs" care se numeşte literatură. 
Cum să apară talente dacă literatura în limba naţională nu era solicitată şi 
stimulată? O altă cauză care împiedica apariţia şi dezvoltarea talentelor, era lipsa 
modelelor româneşti. 

De aceea, pentru a îndrepta situaţia existentă atunci, s-a acţionat în mai 
multe direcţii: îndemn şi încurajare pentru a realiza cât mai multe traduceri; 
crearea de şcoli concepute ca centre de cultură, înfiinţarea de ziare, încercări de 
organizare a teatrului, de societăţi "literare menite să formeze un public cititor. In 
acest sens, între 1815-1840 se constată un adevărat curent reprezentat de 
personalităţi ilustre ale vremii printre care, alături de Eufrosin Poteca, Iordache 
Golescu, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Ion Eliade Rădulescu şi mulţi alţii, un 
loc însemnat îl ocupă Dinicu Golescu. Cum am arătat mai sus, el a redeschis şcoala 
de la Goleşti dar şi pe cea de la Belvedere din apropierea Capitalei, unde copiii 
beneficiau de învăţământ gratuit, având la dispoziţie cărţi de învăţătură ce fuseseră 
scrise pentru ei 8. 

A obţinut dreptul de la administraţia rusească să publice primul ziar 
românesc, "Fama Lipscăi" şi mai apoi "Curierul românesc" al lui Eliade9. Este 
cunoscută admiraţia lui Dinicu Golescu pentru Pavel Kiseleff şi ne place să credem 
că admiraţia sa pentru şeful administraţiei ruseşti instaurată în Principate după 
Tratatul de pace de la Adrianopol, se explică prin spiritul occidental al acestuia. 
Golescu trebuie să fi fost încântat să regăsească, măcar în parte, spiritul, 
mentalitatea şi cultura franceză cu care făcuse în mod direct cunoştinţă la începutul 
veacului. 

Tot el şi-a deschis casa din Bucureşti, devenită mai târziu palat regal, 
pentru şedinţele Societăţii literare. Acolo s-au citit scrierile lui Eufrosin Poteca, 
Eliade Rădulescu şi altele. "Pe la 1826, când s-au înapoiat în Bucureşti boierii 
fugiţi la Braşov de teama zaverei, Societatea literară, înjghebată la poalele 
Carpaţilor îşi revăzu programul în Bucureşti şi hotărî să-şi ţină adunările în casa lui 
Golescu, unde se alcătui un fel de cazino. Aici se înţelese pentru prima oară la noi 
că se poate exprima orice simţire şi orice gândire în româneşte", aşa cum se arată în 
mai sus amintita lucrare a lui Gheorghe Crutzescu şi tot acolo, citându-1 pe N . 
Kreţulescu suntem informaţi că "In etajul de jos se deschisese, de către germanul 
Walbaum, o librărie cu un cabinet de citire, lucru cu totul nou la noi" 1 0 . 
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A încurajat cu toată convingerea traducerile din limbi străine, el însuşi a 
tradus cât a putut şi cum a putut. Cu alte cuvinte, Dinicu Golescu a fost unul dintre 
aceia care au contribuit la formarea publicului cititor şi a gustului pentru cultură în 
general, pentru literatură în special. Cei care au venit după el au găsit un public 
care să-i înţeleagă şi să-i preţuiască. Curentul traducerilor inspirat şi sprijinit de 
Golescu s-a înrădăcinat atât de mult în Principate, încât ja zece ani de la moartea sa 
avea încă tendinţa să înăbuşe dezvoltarea operelor originale, deşi inspiratorul 
acestei acţiuni era animat tocmai de intenţia de ale provoca. 

Merită să amintim, fie şi în treacăt doar, contribuţia sa, alături de Eliade 
Rădulescu la crearea teatrului românesc. In acest scop, el şi-a pus la dispoziţie 
saloanele casei sale, atât pentru pregătirea tinerilor artişti, cât şi pentru desfăşurarea 
repetiţiilor şi a spectacolelor. Din dorinţa de a vedea teatrul românesc propăşind, 
pe lângă întreprinderile mai sus arătate, el a organizat, cu elevii săi de la şcoala de 
la Goleşti, un mic spectacol de teatru în limba română cu prilejul examenului de 
sfârşit de an şcolar. Au reuşit atunci performanţa de a juca scene din tragedia 
"Regulus" a lui Collin care fusese tradusă de Iancu Văcărescu 1 1. 

In dorinţa de a contribui la opera de modernizare a societăţii româneşti, 
Dinicu Golescu s-a preocupat şi de propăşirea muzicii la noi, el însuşi fiind un 
meloman pasionat ceea ce se poate constate şi din însemnările sale de călătorie. In 
acest sens, Ion Ghica ne-a lăsat o interesantă consemnare: "După ce înfiinţase sub 
direcţia distinsului profesor şi patriot Florian Aaron o bună şcoală românească la 
moşia sa din judeţul Muscel, adusese de la Sibiu şi un dascăl de muzică căruia îi 
încredinţase instrucţiunea instrumentală a 12 ţigănuşi din care acel maestru formase 
doi scripcari, doi flautişti, doi clarinetişti, un oboist, un fluieraş, doi trâmbiţaşi, un 
toboşar şi un ţimbalist pe care îi învăţase să cânte câteva arii, precum şi valsul "O, 
du Lieber Augustin", cântecul popular "Was macht der Herr Papa", maiestosul imn 
austriac, o căzăcească şi câteva ceardaşuri". Gheorghe Crutzescu, din a cărui 
lucrare intitulată "Podul Mogoşoaiei" am reprodus citatul de mai sus continuă 
informaţiile pe această temă arătând că "Pe unul din flautişti îl chema Dinicu, era 
strămoşul mai multor generaţii de artişti care, cu vioara sau cu violoncelul, au 
încântat Bucureştii". Aşadar, sămânţa aruncată atunci de Dinicu Golescu a rodit 
peste timp, spre lauda nu numai a iniţiatorului şi susţinătorului, ci şi acelor care, 
dovedind o reală vocaţie, n-au lăsat să se stingă o flacără aprinsă cândva, cu mult 
timp în urmă. 

Odată instruită, orchestra a făcut carieră, creându-şi propria-i istorie. 
Golescu a adus-o la Bucureşti unde cânta pentru el şi pentru prieteni dar şi la 
balurile curţii domneşti, ceea ce denotă gradul mare de profesionalism la care 
ţigănuşii de altădată ajunseseră. 

Că este aşa, o dovedeşte şi faptul că Alexandru Ipsilanti, când a sosit în 
Bucureşti în 1821 a luat această orchestră care rămăsese de capul ei în Capitală, 
(Dinicu Golescu, împreună cu întreaga familie s-a refugiat la Braşov) o aşeză în 
fruntea "batalionului sacru", cerându-i să cânte Imnul Eladei şi Marsilieza lui 
Righas12. După 1830, când s-au pus bazele armatei pământene, aceleiaşi orchestre 
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ai cărui membrii au fost îmbrăcaţi în uniforme militare, i-a revenit meritul de a fi 
prima muzică militară a tării noastre., 

Aşadar, un boier român merită pe deplin calificativul de "primul român 
modern", pentru că a lucrat în această direcţie mai înainte şi mai mult decât cei mai 
mulţi dintre contemporanii săi. S-a întors printre primii cu faţa spre cultura 
occidentală pe care a cunoscut-o cu prilejul primei sale călătorii la Paris. 
Impresionat, a dorit mai mult decât oricare dintre contemporanii de un neam cu el 
s-o sădească printre ai săi şi, ceea ce este deosebit de important, a şi lucrat cât de 
mult a putut pentru a o realiza în practică. A făcut nu o simplă şcoală la conacul 
său de la Goleşti, ci a provocat un curent naţional de idei care a văzut în şcoală 
instituţia cea mai de seamă pentru propăşirea noastră culturală în sens modem. A 
lucrat pentru apariţia presei româneşti care a contribuit la răspândirea culturii 
modeme printre români. Ceea ce s-a pornit în presa noastră în deceniul trei al 
secolului trecut nu s-a mai oprit niciodată. A lucrat cel mai mult pentru crearea 
unei societăţi culturale menită să slujească propăşirii noastre culturale prin 
literatură şi în acest scop casa sa din Bucureşti a fost permanent deschisă. I-a 
cunoscut în mai multe rânduri pe românii ardeleni la ei acasă, i-a preţuit şi i-a 
stimat. Ca nimeni altul, Dinicu Golescu a contribuit ca faptele culturale realizate de 
români pe ambele părţi ale Carpafilor să fie de toţi cunoscute şi împletite să 
formeze o singură cultură pe care azi, cu bucurie o numim naţională. Nu ştim să fi 
avut cunoştinţe despre ideile luministe. Dar, în ţara lui a lucrat luminat de ideile 
care au schimbat Europa în veacurile X V I I I şi XIX. Regretatul istoric Constantin 
C. Giurescu, vorbind despre însemnătatea lui Tudor Vladimirescu spunea că 
sângele lui şi al pandurilor săi stă la temelia statului nostru naţional modem realizat 
în 1918. Parafrazându-l, putem spune că la temelia culturii noastre modeme este 
aşezată şi osteneala celui care, mare boier fiind, s-a desprins din mentalitatea 
vremii sale şi a lucrat, cum a putut mai bine şi mai mult pentru viitorul modem al 
ţării sale. 

NOTE 

1. Pompiliu Eliade, Histoire de l'esprit public en Roumanie. Paris,1905 ρ 171 
2. Petre V. Haneş, Un călător englez despre romani. Bucureşti 1920 p. 134 
3. Ibidem 
4. Ibidem ρ 135 
5. Despre activitatea literară a unor membrii ai familiei Golescu în cursul sec al 

XLX-lea vezi Gheorghe Bengescu, Discurs scris dar nerostit, Bucureşti, 1923 
p. 27 

6. Ibidem. 
7. Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, Bucureşti. 1987, ρ 220 
8. Gheorghe Bengescu, op. cit, ρ 28 
9. Ibidem 
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10. Gheorghe Crutzescu, op. cit, ρ 220 
11. loan Massoff, Teatrul românesc, Bucureşti. 1961 vol. I ρ, 119 
12. Gheorghe Crutzescu, op. cit, p, 221 

L A MODERNITÉ DE DINICU GOLESCU 

Résumé 

Dinicu Golescu merite, de tous les points de vue, le qualificatif du 
"premier roumain moderne" parce que i l a cherché cette direction parmis les 
premiers de ses contemporains. I l a été un des premiers roumains du sud des 
Carpathes qui s'est intéressé de la culture occidentale. Une fois qu'il a prit le 
contact avec elle, au commencement du XIXème siècle, i l a voulu l'implanter 
parmis les siens et pour cela i l a déployé tous ses efforts. 

I l a bâtti des écoles, à Goleşti et Bucarest, initiant un courent national qui 
voyait dans l'école l'institution la plus importante pour le développement culturel 
du peuple. I l a milité pour une presse roumaine qui, au fur et à mesure, est devenu 
un facteur culturel actif. 

I l a été l'un dès plus actifs militants pour une société cultivée qui devait 
développer la culture à l'aide de la littérature. Et pour cela, sa maison de Bucarest 
avait tout le temps ses portes ouvertes. 

Π a connu les roumains de Transylvanie chez eux à leurs maisons, ils les a 
apprécié et estimé. Comme personne d'autre, Dinicu Golescu a fait connaître, parmis 
tous les roumains, les actions des roumains d'un côté ou l'autre des Carpathes. Par tout 
cela, nous pouvons dire, qu'il a eu un rôle important dans la formation d'une seul 
culture nationale roumaine. 

Passionné du théâtre et de la musique i l a organisé des spéctacles 
dramatiques et i l a insisté pour la création d'une orchestre, ouvrant ainsi la voie 
d'une musique professioniste et laicque roumaine. 

On peu dire que son travail a été iluminé par les idées qui ont changé le 
visage de l'Europe pendant les X V I U e m e - X I X è r a e siècles. 
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Fig. 1. - Craiova. Biserica fostei 
mănăstiri Bucovăţ. Aspectul 
actual. 
Craiova. L'église de l'ancien 
monastère Bucovăţ. L'aspect 
actuel. 

Fig. 2. - Biserica mănăstirii Bucovăţ. Pronaos. Tabloul votiv înfăţişându-i pe ctitorii Stepan, mare ban şi Pârvu, mare 
clucer, cu macheta lăcaşului. 
L'église du monastère Bucovăţ. Pronaos. Le tableau votif représentant les fondateurs Stepan grand ban et Pârvu 
grand clucer avec, la maquette de l'établissement. 
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3. - B u c o v ă ţ . I m a g i n e a b i se r ic i i ru ina te , î n a n u l 1860 ( d u p ă Cezar B o l l i a c ) . 
Bucovăţ. L'image de l'église en ruine, en 1860 (d'après Cesar Bolliac). 
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Fig. 4. - Biserica Bucovăţului. Secţiune longitudinală 
(după Tereza Sinigalia şi M. Dumitrescu). 
L'église de Bucovăţ. Section longitudinale (d'après 
Tereza Sinigalia et. M. Dumitrescu). 

Fig. 5. - Bucovăţ. Biserica. Studiu de restituire a înfăţişării iniţiale. Plan şi secţiune. 
Bucovăţ. L'église. Etude de reconstitution de l'image initiale. Plan et section. 
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Fig. 7. - Serbia. Bisericile fostelor mănăstiri: 1, Petrusa (lângă Lese); 2. Lopuşnia (în Craina). 
Serbie. Les églises des anciens monastères: 1. Petrusa (près de Lesa); 2. Lopusnia (en Craîne). 
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Fig. 8. - N a o s u l , a l t a r u l si p a s t o f o r i i l e b i s e r i c i l o r : A . T i s m a n a ( 1 3 7 7 ) : B . C u r t e a V e c h e (c . 1550) ; C. B u c o v ă l ( 1 5 7 1 ) ; 
D. Sadova (1633) . 
Le naos, l'autel et les pastophoris des églises: Λ. Tismana (1377); 11 Curtea Veche (La Cour Ancienne, env. 1550); 
C, Bucovăţ (1517); D. Sadova (1633). 
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CÂTEVA DATE DESPRE F A M I L I A ZOSSIMA 

Nicolae Trohany 
George Trohani 

In discursul funebru rostit de Ion Heliade Rădulescu cu prilejul morţii 
Măriei Păucescu, născută Zossima, pe lângă o serie de consideraţii de ordin 
personal, filosofic şi politic, oratorul motiva cuvântarea sa, printre altele, ca o 
manifestare a recunoştinţei şi admiraţiei sale faţă de limba greacă 1. 

Zicea vorbitorul - "M-am crescut cu limba hellenică, cu limba Bisericei 
oecumenice şi orthodoxe a Răsăritului. Aceasta îmi insuflă aceeaşi adoraţie către 
două naţiuni surori gemene în Christos a Românilor şi a Grecilor voiu să zic, şi tot 
ce a contribuit spre susţinerea şi regenerarea lor m-a împlut de respect şi veneraţie ... 
Astăzi viiu spre a-mi răspunde tributul către Corai şi Zossima (subl.n.), ce făcură 
mult pentru învierea fraţilor noştri Greci". 

Din chiar textul discursului rezultă că pentru Ion Heliade Rădulescu ca şi 
pentru contemporanii săi, familia Zossima din România nu era decât o ramură a 
vestitei familii a fraţilor Zossima care, pornită din Epir, a înflorit, material şi 
spiritual, în decursul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-
lea, mai cu seamă în Rusia şi Italia. 

Aici se atinge o chestiune de ordin genealogic, pe care spre regretul nostru, 
nu o putem încă considera rezolvată. Fost-au Zossimazii din România membrii 
uneia şi aceleeaşi renumite familii Zossima, care a jucat rolul de Mecena a literaturii 
neogreceşti, astfel după cum susţine Iqn Heliade Rădulescu şi a consemnat tradiţia 
familiei, sau din potrivă avem de a face cu două familii distincte, dintre care prima, 
cea din Grecia, îşi are de la origine patronimicul de Zossima, iar a doua, cea aflată 
în România a transformat în patronimic prenumele unui străbun, preotul Zosima, 
fiul lui Codratos Tomara, venit tot din Epir şi stabilit la Cernavoda în anul 1710 ? 

A. Ramura din Grecia 
In "Cronografia Epirului", apărută la Atena în 1856 de către un autor ce 

semnează doar cu iniţialele P.A.P., în introducere se face un elogiu acestei provincii 
spunându-se "Epirul primul a dăruit bărbaţi binefăcători şi iubitori de neam ca 
Maruti, Caplani, Zossima (subl.n.) şi mulţi alţii". Iar ceva mai departe se spune că 
"Epirul în ultimii secoli atunci când principatele Daciei şi Moldovei au devenit 
teritorii de influenţă şi activitate ellenică a dominat şi trimis în aceste principate 
domnitori ca de exemplu pe Vasile, pe Duca, Ghica, Sutzo şi Hanger(l)i" deschizând 
astfel, în aceste ţări, un câmp larg elenismului2. 

1.1. Prin anii 1730 este citat un Ion Zossima, tatăl lui Panaiot. 
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1.2. Intr-un act din 24 iunie 1735, semnat de mitropolitul Ianinei, Ierotheu, 
este pomenit un Stefan Zossima din Bucureşti, la care a fost acelaşi Panaiot 
menţionat mai sus. Probabil că acest Stefan era frate cu Ion. 

(LI . ) I I . 1. Numele lui Panaiot este întâlnit în trei contracte particulare din 
anii 1741, 1743 şi 17443. Originar din Gramenon(Epir) s-a stabilit la Ianina, unde a 
exercitat comerţul de blănuri. In acest din urmă loc, Panaiot se căsătoreşte cu o fată 
dintr-o familie avută, Margareta Tsucala, devenind părintele unei numeroase familii 
compuse din şase băieţi şi trei fete. Asupra numărului băieţilor istoriografii nu sunt 
însă de acord. Astfel autorul "Chronografiei Epirului" limitează numărul lor la cinci, 
citând, în ordinea presupusă a naşterii, pe loan, Anastase, Mihail, Nicolae şi Zoi. In 
schimb S.I. Vutira, I.A. Vretos şi G. Vafiade în "Dicţionarul de Istorie şi 
Geografie", apărut la Constantinopol în 1869 (în limba greacă), în imprimeria lui 
I.A. Vretos, în articolul consacrat fraţilor Zossima sunt menţionaţi şase - loan, 
Anastasie, Theodosie, Nicolae, Zoe şi Mihail. 

Aceşti şase fraţi continuă comerţul iniţiat de părintele lor dându-i o 
amploare internaţională. O parte din ei s-au stabilit în marile oraşe ale Rusiei 
nordice iar o altă parte în porturile italiene. Printr-un trai modest şi chibzuit au 
acumulat o avere însemnată căreia i-au dat de la început o largă utilizare contribuind 
la renaşterea culturală a naţiunii greceşti. 

Activitatea culturală iniţiată de Adamantios Corai a găsit cel mai larg 
sprijin material din partea fraţilor Zossima şi de aceea în discursul amintit al lui I.H. 
Rădulescu aceste două nume de familie sunt date împreună. 

Pentru a păstra cât mai intactă averea lor, fraţii Zossima fac legământ de a 
nu se căsători iar naţiunea lor să fie singura moştenitoare. In acest sens, când la 
finele sec. X V I I I şi începutul sec. XIX în diferite părţi ale Europei se tipăresc cărţi 
în limba greacă, apare deseori menţiunea "editată pe cheltuiala fraţilor Zossima" (a 
se vedea în catalogul pentru literatura neogreacă a lui A.P. Vretos, părţile I şi II). 

Oraşul Ianina îi numără pe fraţii Zossima printre marii donatori deoarece 
"Anastase, Mihail, Zoe, Nicolae, fraţi Zossima, prin testament au legat oraşului 
295.000 ruble în asignate şi 500.000 drahme"4. 

A treia Adunare Naţională a Elenilor reunită la Trizina, în şedinţa din 5 
mai 1827, prin scrisoarea nr. 170 adresată Fraţilor Zossima exprimă recunoştinţa 
naţiunii şi-i proclamă "evergeţi" exprimând totodată nădejdea că şi în viitor, când 
statul grec va fi liber, vor face donaţii. 

O parte importantă a averii acestei familii rămasă în Rusia, a revenit, prin 
testamente şi legate diferite, statului grec ca reprezentant legal al diferitelor instituţii 
şi binefacere5. De aceea însuşi preşedintele tânărului pe atunci stat, I.A. Capodistria, 
într-o scrisoare adresată la 2 ianuarie 1830 lui Alexandru Sturdza, la Odessa, îl 
roagă să se ocupe de intrarea în posesie a legatelor testate de Varvaki, casa Zossima 
şi doctorul Fleva, în care scop guvernul grec dă lui Al . Sturdza toate împuternicirile 
necesare6. 
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Meritele fraţilor Zossima au fost de nenumărate ori recunoscute. Astfel, în 
tipografia greacă a lui D. Samolada din Focşani apărea în 1867 o broşură de 73 
pagini cuprinzând o biografie a istoricului antic Polybios din Megalopolis (Arcadia). 
Autorul scrierii era Xenofon Zigura din Focşani. Produsul vânzării broşurii era 
destinat luptătorilor pentru independenţă din insula Creta, aflată încă sub stăpânirea 
Imperiului Otoman. Respectiva broşură se încheie cu următoarele cuvinte (în 
traducere din limba greacă): "Doamne al înţelepciunii şi luminilor dă înţelepţilor 
minte sănătoasă şi neobosită, iar celor bogaţi o dărnicie de Zossima (subl.n.) pentru 
însufleţirea lor, pentru ca prietena Ellada salvată şi în prezent recunoscută să fie 
luminată de razele învăţăturii şi civilizaţiei". 

Curând după moartea lui Nicolae, din iniţiativa intelectualităţii ateniene, a 
avut loc la Biserica Sf. Irina din Atena o slujbă de veşnică pomenire, în ziua de 5 
aprilie 1842, cu care prilej învăţatul Constantin Oeconomu a pronunţat elogiul 
funebru al tuturor fraţilor. In memoria aceloraşi liceul din Ianina a primit numele 
"Fraţii Zossima". 

Iată acum şi câteva date despre fiecare dintre aceşti şase fraţi şi trei surori: 
(II . 1.) I I I . 1. loan probabil primul născut deoarece poartă, conform 

tradiţiei, numele bunicului patern. Moare prin 1786 în oraşul rusesc Nijni 
Novgorod. Pentru pomenirea sa a fost înălţată de către fraţii săi, în amintitul oraş, o 
biserică cu hramul Sf. loan. 

(II . 1.) III.2. Anastasie editează pe cheltuiala sa operele filosofului grec 
Eugeniu Vulgaris (în afară de "Logica") iar în 1796, la Moscova, "Kiriakodromion"-
ul lui Nikifor Theotokis. Această ultimă lucrare, tot pe cheltuiala sa7, a fost 
retipărită la Iaşi, în tipografia greacă a lui Manuil Bernard, în anul 1816. El este 
autorul unei scrisori adresată celor patru patriarhi8. Moare în 1805. 

(II . 1.) III.3. Theodosie s-a stabilit mai întâi la Livorno iar apoi s-a mutat 
la Moscova, unde a şi murit în 1793. El a preluat asupra sa întreţinerea uneia din 
şcolile din Ianina, fondată de Giuma şi Maruti, care până atunci era întreţinută prin 
fonduri din tezaurul Veneţiei. 

( ILL) III.4. Nicolae a trăit rând pe rând la Livorno şi Nijni Novgorod. Pe 
o foaie volantă a unei cărţi greceşti presupusă (după o notă manuscrisă) a fi o 
pagină ruptă dintr-un "Calendar naţional pe anul 1870" este indicată data de (14 
februarie) 1842 ca an al morţii sale. 

El a lăsat statului grec suma de 1.004.249 ruble din hârtie pentru fondarea şi 
întreţinerea mai multor instituţii de cultură şi binefacere. Separat, a mai donat Muzeului 
din Atena o valoroasă colecţie numismatică compusă din 12.158 monete şi medalii (după 
alte date circa 18.000)9 - un impozant tablou, pictat de către Nikeforo Lytros, îl 
reprezintă printre cărţi (Muzeul Numismatic din Atena, unde se menţionează ca an al 
morţii 1827, fiind probabil confundat cu cel al fratelui său Zois). 

( I I . 1.) III.5. Zois era stabilit la Moscova şi locuia, împreună cu 
compatriotul său Zoe Caplani, într-o clădire a mitocului Mănăstirii Ivir. Aici era 
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vizitat, adesea, de prinţi şi aristocraţi, fiind şi cavaler al ordinului "Sf. Ana"1 0. In 
cifrul secret al eteriştilor el apare sub pseudonimul convenţional de "πατήρ = pater" 
(tatăl) 1 1. A murit prin luna septembrie 1827. 

(I I . 1.) III.6. Mihail era stabilit la Livorno şi a preluat pe spezele lui 
reprezentarea intereselor insulelor ionice pe lângă Veneţia. A murit în 1809. 

(I I . 1.) III.7. Alexandra căsătorită Dokos, mamă a doi fii Spiridon şi 
Anastasie. 

(II . 1.) III.8. Zoiţa căsătorită cu Anastasie Kumbuli. A avut un singur fiu, 
George, necăsătorit şi mort de tânăr în Spania. Si-a dedicat toată energia operelor de 
caritate. 

(I I . 1.) III.9. Angelica căsătorită cu Constantin Papatanase-Lampadariul. A 
avut trei copii : 

(ΙΠ.9.) IV. 1. Ecaterina căsătorită Gozos. 
(III.9.) IV.2. Paraschiva căsătorită cu Anastase Gorgoli originar din 

Covaliani (Epir). 
(III.9.) IV.3. doctorul "Lampadaris" al cărui nume nu se cunoaşte. 
Aceşti trei copii au avut la rândul lor alţi copii : 
( I V . l . ) V . l . Angelica 
(IV. 1.) V.2. Cristina căsătorită cu doctorul Leii. 
(IV.2.) V.3. George (1830-1852) mort tânăr la Trieste. 
(IV.3.) V.4. Constantin 
(IV.3.) V.5. Atanase 

B. Ramura din Tara Românească 
Din toate cele spuse mai sus reiese că în linie bărbătească ramura din 

Grecia a familiei Zossima s-a stins. Dar în tradiţia, transmisă verbal, a membrilor 
ramurei din România a familiei Zossima, se pretinde că loan Zossima, bunicul 
fraţilor Zossima ar fi fost frate cu Stefan (I.2.), fondatorul ramurei din Ţările 
Româneşti. O altă versiune o constituie cea care îl socoteşte pe un anume Zafiris, fiu 
al lui loan şi prin urmare frate cu Panaiot Zossima, ca fondator al acestei ramuri 

Mai sunt însă şi câţiva Zossima insuficient identificaţi. Astfel paharnicul 
Constantin Sion, în "Arhondologia Moldovei" (ediţia Ghibănescu, Iaşi, 1892), 
menţionează pe un Neculai Zossima, negustor grec "tot de Mihai Vodă (Sturdza) 
pripăşit în ţară şi încă boerit cu rangul de căminar". 

Dar printre puţinele lucruri păstrate de la strămoşi - în cele de faţă de la 
Grigore Zossima, revoluţionarul de la 1848 (vezi mai jos) - în posesia 
descendenţilor, se afla şi un Tetraevangheliar, în limba greacă, format mic de 
buzunar (6x9 cm), legat în plăci argintate, cu următorul titlu în traducere 
românească - "Noul Testament/ I a lui Ν / Dumnezeeştile şi sfintele patru / 
Evanghelii / acum pentru prima oară tipărite cu astfel / de caractere şi dimensiuni 
pentru pavăza / credincioşilor creştini / Pe cheltuiala unui drept credincios creştin / 
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îngrijită de G.K.". Pe contrapagini se găsesc mai multe însemnări manuscrise, în 
limba greacă, a căror traducere o redăm după Nestor Camariano (inedit): 

a. contrapagina din faţă - "la această carte părintească Nicolae fiul lui 
popa Zosima Tomara"; 

b. pe o pagină volantă - "la 1762 mai 6 a murit de ciumă preoteasa mea 
Contesa şi a fost înmormântată la Sf. Fecioara, iar Stathakis a rămas în vârstă de 
trei luni. Eu popa Nikolaki, fiul preotului Zosima Tomara"; 

c. pe contrapagina de la finele cărţii - "Eu, preotul Zosima, fiul lui Codratos 
Tomara din Ianina, am plecat şi am venit cu întreaga mea familie la Cernavoda în anul 
1710. La 1712, eu preotul Zosima m-am dus în patria mea ca să vând averea mea, 
precum şi încât în fiecare  ή  avem câte trei sute aspri, după cum arată porunca 
împărătească ce ne-a fost dată, fiindcă neamul meu făcea parte din garda împărătească. 
Casa părintească de la Ianina a rămas fratelui meu, care este plecat în Rusia" 

Iar acum să trecem la lucruri mai certe. 
In "Programa Mişcării de la 1848" era expres prevăzută, printre altele, 

dezrobirea ţiganilor, proclamându-se că "Popolul român leapădă de pe sine 
neomenia şi ruşinea de a ţine robi şi declară libertatea ţiganilor". Una dintre primele 
persoane ce s-a grăbit a aplica această hotărâre, fapt consemnat şi de ziarul 
"Pruncul Român" din 7 august 1848, a fost Elena Zossima care a "emancipat" şase 
robi fără vreo pretenţie de despăgubire. 

Ţinem a menţiona că mare parte din cele ce se consemnează mai jos se 
bazează pe unele informaţii căpătate oral, în anii 1958-1959, de la descendenţii 
atunci încă în viaţă... 

Generaţia I 
1.1. Despre această mai sus pomenită Elena Zossima se ştiu puţine date. 

Mormântul ei se afla în Cimitirul Bellu 1 2 din Bucureşti (fig. 9, loc 7 - azi desfiinţat 
prin reatribuire familiei Grigore Geamănu <1903-1985>) şi avea menţiunea că 
osemintele ei au fost reînhumate aici fiind aduse de la desfiinţatul cimitir din jurul 
Bisericii Olteni, biserică azi dărâmată (în 1987). Se pare că soţul ei se numea Ion. 
Ea a fost mama a patru fii - Grigore, Iordache, Constantin şi Dumitru - precum şi a 
două fiice - Manda şi Ecaterina. 

Generaţia a H-a 
(1.1.) I I . 1. Grigore a fost, dintre toţi aceştia, un participant activ la 

Revoluţia din 1848, atât prin funcţiile deţinute cât şi prin strânsa legătură de 
amiciţie cu Ion Heliade Rădulescu. 

Nu ştim însă nimic despre viaţa sa înainte de evenimentele din 11 iunie 
1848. Trebuie însă presupus că el se afiliase de câtva timp "mişcării", fiindcă 
imediat după instalarea guvernului provizoriu - în frunte cu Ion Heliade Rădulescu, 
Nicolae Golescu şi Christian Tell - la data de 14 iunie 1848, cu ordinul nr. 3041, 
Grigore Zossima este numit "administrator" al judeţului Vlaşca 1 3. Imediat după 
instalarea sa el dă dovadă de abilitate şi spirit întreprinzător deoarece la 16 iunie 
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raportează guvernului asupra unor incidente petrecute la Giurgiu şi pe care a putut 
să le aplaneze. 

Funcţia sa de administrator al judeţului Vlaşca a durat însă scurt timp, 
întrucât îmbolnăvindu-se solicită la 1 iulie 1848 un concediu de 10 zile, iar la 7 
iulie, din aceleaşi motive, este înlocuit cu loan I . Filipescu. Apoi, însănătoşindu-se, 
este numit vice-inspector al carantinelor, calitate în care primeşte, la 13 iulie 1848, 
însărcinarea de a-1 întâmpina la Giurgiu pe trimisul Porţii otomane, Suleiman Paşa, 
venit să ia contact cu Guvernul provizoriu. 

După cum se ştie, la Bucureşti, Suleiman Paşa cere înlocuirea "guvernului 
provizoriu" cu o "locotenenţă domnească" în componenţa căreia intră aceeaşi I.H. 
Rădulescu, N . Golescu şi Chr. Tell. Totodată, pentru a se da o formă legală noii 
instituţii, Suleiman Paşa a dat citire unei declaraţii ce consfinţea noua stare de 
lucriiri. Declaraţia a fost aprobată prin rezoluţia din 10 august 1848 a Adunării 
Notabililor Ţării Româneşti şi a fost semnată de 90 de persoane, printre care se află 
şi numele lui Grigore Zossima. 

Dar venirea unui nou trimis al Porţii, Fuad Effendi, şi evenimentele din 13 
septembrie vor duce la înăbuşirea Revoluţiei. In urma insistenţelor generalului Grable, 
reprezentantul Rusiei la Istanbul, de a se lua măsuri împotriva revoluţionarilor, s-a 
întocmit o listă a proscrişilor ce urrnau a fi deportaţi în Asia Mică. Printre cei deportaţi s¬
au aflat şi Grigore Zossima împreună cu fraţii Radu şi Alexandru Golescu, Nicolae şi 
Grigore Ipătescu, Filipescu, C. Giurăscu, G. Văleanu, C. Racoviţă, cpt. Lăzureanu, 
Grigore Serurie, prof. Duţulescu, pictorul Ion Negulici, Alexandru Zâne, Ion Magheru, 
C. Pădeanu, ing. C. Serghiade, N . Russo-Lăcusteanu ş.a.14 Internat la Brussa, în Asia 
Mică, va sta acolo timp de cinci ani neîntrerupţi, până către mijlocul anului 1853. 

Internaţilor români de la Brussa li s-a fixat de către guvernul otoman o 
pensie lunară de 377 franci (- 1.000 lei vechi) pentru hrană şi locuinţă. Grupul 
hotăreşte ca fiecare să pună o parte din pensia primită la dispoziţia capilor mişcării, 
ce se aflau în Occident. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei sarcini a fost numit 
Ion Heliade Rădulescu. 

Curând însă în rândurile emigraţiei româneşti apar unele disensiuni, 
desprinzându-se în special grupul lui Heliade. Din acest grup a făcut parte şi Grigore 
Zossima care rămăsese fidel profesorului. Chiar şi după moartea magistrului, Grigore 
Zossima împreună cu alţi discipoli a perseverat în a menţine trează amintirea omului 
politic de la 1848 şi a-i justifica acţiunile. In cadrul acestei activităţi trebuie socotită 
propria sa lucrare "Biografii politice ale oamenilor Mişcării Nationale din Muntenia la 
7848"(Bucureşti, tipografia Miulescu, 1884)15 cât şi contribuţia sa, prin fondul de 
scrisori pus la dispoziţie, la editarea lucrării "Ion Heliade Rădulescu - Scrisori din exil" 
tipărită la Bucureşti în Tipografia Modernă a lui Grigorie Luis, din strada Academiei nr. 
24, în anul 1891, cu note de N.B. Locusteanu (Russo), de asemeni discipol al lui Heliade 
şi fost în surghiun la Brussa16. 
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Din corespondenţa publicată a lui I.H. Rădulescu se poate reconstitui 
itinerariul peregrinărilor sale de după 1848 şi în acelaşi timp pe cele, mai puţin 
numeroase este drept, ale lui Grigore Zossima17. Se ştie că Heliade de abia în 1851 
vine din Occident să-şi regăsească familia în insula Chios, sosind aici la 27 august 
cu acte emise pe numele fictiv de Joseph Fransky. Curând după aceea, în octombrie 
1851, vine şi se stabileşte, tot în Chios, soţia lui Christian Tell împreună cu copii. 
Aici, în fine, în iulie 1853, va sosi în vizită la Heliade şi Grigore Zossima, care în 
iulie 1851 primise de la Heliade Rădulescu mai multe cărţi expediate din Malta 1 8. 

Intre timp situaţia politică internaţională, în Orient, începând a se 
complica, guvernul otoman încrezător în sentimentele de lealitate faţă de Turcia se 
hotăreşte a face apel la Ion Heliade Rădulescu pentru a determina prin el, în opinia 
publică din principate, un curent favorabil Turciei şi aliaţilor săi din Războiul 
Crimeii. In acest scop Heliade este chemat la Istanbul unde soseşte la 10/22 
decembrie 1853 împreună cu Grigore Zossima. 

La începutul anului 1854 Heliade, fiind socotit ca "reprezentant al naţiunii 
române" de către guvernul otoman, pleacă la aumla, în Bulgaria de azi, pe lângă 
generalissimul turc Omer Paşa, care îşi avea cartierul general în această localitate. 
Aici se afla şi beizadea Grigore Mihail Sturdza ce fusese numit comandant al 
corpului de geniu turcesc. In intervalul februarie-aprilie Heliade stă la "umla, iar în 
septembrie reuşeşte să vină, pentru scurt timp la Bucureşti. Dar poziţia sa filoturcă 
cât şi coloritul său "revoluţionar" fac ca el să fie o "persona nongrata" pentru 
autorităţile austriece ce ocupaseră capitala Ţării Româneşti după retragerea trupelor 
ruseşti. Astfel el este nevoit a se întoarce la Istanbul unde îl regăsim, în decembrie 
1854, locuind împreună cu Grigore Zossima. 

De Sf. loan, pe 7 ianuarie 1855, cu prilejul zilei onomastice a lui Heliade, 
Grigore Zossima împreună cu Costache Alexandrescu, cumnatul lui Heliade, îl 
sărbătoresc pe acesta într-un mic cadru intim. Heliade este suferind, iar Grigore 
Zossima îl ajută şi-1 serveşte ca om de încredere. Printre altele, Heliade îi scrie lui 
Grigore Grădişteanu, care se afla la Paris, confirmându-i primirea unor scrisori că 
"le-am citit cu dl. Zossima, căci în comun citim scrisorile tale". 

In cursul anului 1855 Grigore Zossima face o scurtă călătorie la Brussa pentru 
a lua contact cu grupul de exilaţi aflaţi acolo. Se speră mereu şi se duc tratative pentru ca 
grupul revoluţionarilor să se poată înapoia în ţară. In această aşteptare trece şi anul 1856, 
Heliade continuând a conlocui, la Istanbul, cu Grigore Zossima, schimbând însă mai 
multe gazde - la 23 iunie 1856 ei locuiau la "Calangioglu". 

De abia în 1857 visul mult dorit al emigraţilor începe să se împlinească -
Alexandru Ghica, fostul domnitor dintre anii 1834-1842, fiind numit caimacam al 
Ţării Româneşti trimite în iulie scrisori oficiale lui Heliade, paharnicului Magheru, 
lui Christian Tell, lui Dumitru Cretzulescu, serdarului Ion Ghica şi altora că se pot 
întoarce în ţară. Este de presupus că şi Grigore Zossima a primit o asemenea 
scrisoare, cu atât mai mult cu cât, în ultima vreme, printre alte însărcinări primite de 
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la Heliade era şi aceea de a face legătura între acesta şi capuchehaia Ţării 
Româneşti la Istanbul, Miltiadi Aristarchi. 

Reîntors în ţară, Grigore Zossima se stabileşte în Bucureşti la fratele său 
Iordache de care, se pare, a fost cel mai strâns legat sufleteşte. Insă după 
îndelungatul exil situaţia sa materială era foarte zdruncinată. In tot timpul exilului, 
după cum au recunoscut-o toţi revoluţionarii, Grigore Zossima era întotdeauna 
grăbit în a sări în ajutorul celorlalţi. Zossima "profesează virtutea" scria Christian 
Tell într-o scrisoare, iar Ion Heliade Rădulescu spunea "numai Zossima a plătit tot 
ce a fost promis şi cu Russo-Lăcusteanu" către tipografi. Tot el a fost acela care 
"căuta să facă rost de bani" pentru Grigore Grădişteanu. De aceea va fi nevoit să 
vândă unul din cele trei imobile pe care le poseda în Galaţi, pe strada Negroponte şi 
pe care le primise de la Negroponte în schimbul unei creanţe de 30.000 lei. Vânzarea 
a vut loc în 1879 către Comisia Europeană a Dunării pentru suma de 6.000 
napoleoni. Intermediar a fost consulul onorific al Austro-Ungariei la Galaţi, 
Alexandru Chiparissis. Vânzarea a fost făcută şi pentru a scăpa "de procentele cele 
evreieşti şi enorme ce le plătesc lui Vladiroglu", după cum se exprima el. 

După întoarcerea sa în ţară Grigore Zossima nu a mai participat la politica 
activă. La un moment dat a încercat, împreună cu I . Heliade Rădulescu, să pună pe 
picioare o nouă tipografie pe care o închirează la 22 octombrie 1860 de la Sultana, 
văduva profesorului Iosif Geriilie (1801-1851, decembrie 29)1 9 Nu s-a căsătorit şi a 
murit în 1893, fiind înmormântat în parcela familiei sale din Cimitirul Bellu. 

Ca o ironie a soartei, în actele anului 1848, apare un Iordache (sau George) 
Zossima, şef al cancelariei Mitropoliei Ungro-Vlahiei, care semnează circulare şi adrese, 
în unele dintre ele interzicând măriăstirilor de a găzdui revoluţionari20. 

(1.1.) II.2. Manda, căsătorită Blehan, a fost şi ea înmormântată la 
Cimitirul Bellu din Bucureşti (fig. 9, loc 7). 

(Π.1.) Π.3. Iordache sau George, a fost un mare proprietar rural şi un om cu 
avere. Casele lui din Bucureşti erau situate pe calea Şerban Vodă, imediat după Biserica 
Sf. Spiridon Nou. Pe locul lor, la nr. 31, s-a construit grupul de imobile "Dacia". 

Este interesant de menţionat că în 1833, când se amenaja terenul de la 
poalele Dealului Mitropoliei, lucrare ordonată de către generalul Pavel Kiseleff, au 
fost dărâmate şi două case închiriate de către un Iordache Zosima de la Zmaranda 
Dorobănţoaia 2 1. Aceşti doi Iordache erau cumva una şi aceeaşi persoană ? Poate că 
da, deoarece casele de pe Serban Vodă, menţionate puţin mai sus, nu erau departe de 
cele dărâmate în deceniul patru al sec. al XLX-lea. 

De pe piatra sa funerară, ce se afla în Cimitirul Bellu (fig. 9, loc 7), 
reieşea că s-a născut la 19 august 1804 şi a decedat la 2 martie 1888. George 
Bezviconi îl menţionează ca fost director al Mitropoliei2 2 (?) Să fie oare cel 
menţionat puţin mai sus (?) - nu prea credem (!). 

Soţia sa Maria, originară din Transilvania, era născută în 1811 şi a 
decedat la 16 martie 1879. 
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Singurul copil, o fiică Maria, murind de tânără, dar după ce se căsătorise 
cu un Păucescu, i-a determinat pe părinţi să doneze o parte din averea lor imobiliară 
şi funciară - moşia Armăşeşti-Nenişor din jud. Ialomiţa, unde au reconstruit între 
1859-1860 biserica satului (pe pisanie apare cu titulatura de paharnic23), în 1884 o 
şcoală de meserii şi agricultură precum şi un spital - Eforiei Spitalelor Civile 2 4. 

(1.1.) II.4. Constantin, mare proprietar agricol, avea case în Bucureşti pe 
locul actualei străzi Episcopiei de lângă Atheneul Român. A fost căsătorit cu Elena 
Racuti. El a decedat în 1886, iar ea la 5 ianuarie 1896. Ambii sunt înmormântaţi la 
Cimitirul Bellu (fig. 4, loc 10). Din căsătoria lor au rezultat patru băieţi - Grigore, 
Dumitru, Alexandru şi Ion - şi patru fete - Maria, Alexandra, Zoe şi Paulina. 

Cu privire la neamul Elenei Racuti este cazul a consemna unele date. Ea era 
fiica Profirei Cuzen cu un grec Racuti. Această căsătorie terminându-se cu un divorţ, 
Profira s-a recăsătorit cu bogatul boier Filipescu-Drăjneartu, proprietarul Drajnei (unde 
cei doi soţi îşi dorm somnul de veci) şi a "şapte rânduri de munţi", cu care a avut o altă 
fiică, Maria, care a fost căsătorită, de către părinţi, cu Constantin Kreţulescu. Fire 
voluntară şi frivolă, Maria Kreţulescu devine o intimă a domnitorului Cuza Vodă şi într-o 
zi, de exuberantă îndrăsneală are fantezia de a ieşi la plimbare, la şosea, cu chipiul lui 
Cuza pe cap - de atunci i-a ieşit porecla de "Madam Chipiu". 

Maria şi Constantin Kreţulescu, proprietarii Palatului Kreţulescu de pe 
strada Ştirbei Vodă, sunt părinţii unei fiice Elena care a avut o viaţă sentimentală 
foarte tumultuoasă, fapt ce i-a făcut pe prezumtivii moştenitori să ceară justiţiei, în 
1920, punerea ei sub interdicţie. 

Elena Kreţulescu a avut trei soţi legitimi, despărţindu-se de fiecare şi 
reluîndu-şi, la bătrâneţe, numele de fată. Primul soţ a fost generalul Lahovari cu 
care a avut o fată, Lilica, măritată cu marchizul de Kerkezac. Al doilea soţ a fost 
generalul Warthiadi, cu care a avut un fiu, Dumitru (Puiu) ce a fost căsătorit cu o 
germană pe nume Tereza, părinţii Elizei căsătorită Brezeanu, Elenei căsătorită cu 
dr. Ion Cantacuzino (părinţii arheologului Gheorghe Cantacuzino şi actorului 
Serban Cantacuzino) şi ai colonelului Constantin (decedat în februarie 1980, 
părinţii lui Lili căsătorită cu George Aldea). Iar al treilea soţ, din 1924, a fost 
contele Giorgio P. de Roma (η. 1876) 

(1.1.) II.5. Dumitru s-a căsătorit cu o domnişoară Senina. Iniţial a fost 
înmormântat la cimitirul din jurul Bisericii Olteni, fiind apoi reinhumat la Cimitirul 
Bellu (fig. 9, loc 7). 

(1.1.) II.6. Ecaterina căsătorită cu Gheorghe Stravolca, inginer hotarnic, 
cumpărător al moşiei Găiseanca (3.000 ha), de lângă gara Făurei. 

Dintre copiii lor menţionăm pe Iancu, care a refuzat adopţiunea sa de către 
unchiul Iordache Zossima. Profesor la Universitatea din Iaşi şi căsătorit cu o 
belgiancă Carolina Danse. 

Apoi pe Constantin, tatăl cunoscutului avocat Constantin C. Stravolca (n. 
1882 la Craiova - decedat la 27 iunie 1937 într-un duel cu Constantin Tonegaru, 

www.mnir.ro



106 NICOLAE TROHANY şi GEORGE TROHANI 

autorul culegerii Codul^ Maritim Român), primul soţ al Arabelei Armăşescu 
(implicată în otrăvirea secretarului soţului ei şi apoi în rănirea amantului ei medicul 
militar Vodă Timoceanu). 

Ca fiică au avut-o pe Elena căsătorită cu Gheorghe Pompilian (1832¬
1907), pictor (Biserica Mănăstirii Sinaia, Biserica Sf. Gheorghe Vechi din 
Bucureşti) şi profesor de desen, părinţii Constanţei (1870-1936), viitoarea soţie a 
vărului primar a mamei sale inginerul Dumitru Zossima, şi ai arhitectului Ionel 
(1872-1938). 

Generaţia a IlI-a 
(II.3.) I I I . 1. Maria, fiica lui Iordache (George) şi Maria, s-a născut, după 

cum arăta inscripţia de pe monumentul ei funerar de la Cimitirul Bellu, la 8 
noiembrie 1835. La 17 ani, în 1852, a fost căsătorită cu colonelul loan Păucescu (+ 
1894, înmormântat la Bellu, fig. 13/44) cu care a avut trei băieţi, care însă au murit 
de mici, pe când se aflau la Nisa, după care a închis şi ea ochii la5 februarie 1862. 
Osemintele ei şi ale celor trei copii au fost aduse din Franţa şi înhumate la Bellu, 
prilej cu care Ion Heliade Rădulescu a ţinut un discurs25. 

In respectivul discurs, ce a apărut şi sub formă de broşură (raritate 
bibliofilă2 6), Heliade Rădulescu evidenţiază ideea realizării unei confederaţii a 
popoarelor balcanice, ca fiind cel mai eficace mijloc pentru asigurarea existenţei lor 
naţionale. 

Mormântul Măriei Păucescu este împodobit cu un discret monument funerar 
ridicat, cum spunea inscripţia, de către "genitorele" defunctei, George Zossima. 

Copiii lui Constantin şi Elena: 
(II.4.) III.2. Maria căsătorită Drăgulinescu. 
(U.4.) III.3. Alexandra căsătorită Varlam. 
(II.4.) III.4. Zoe căsătorită Urlăţianu. 
(II.4.) III.5. Paulina,necăsătorită. A trăit între 1863 - 13 aprilie 1922 şi a 

fost înmormântată la Cimitirul Bellu. 
(II.4.) III.6. Grigore-care a îmbrăţişat cariera militară, ajungând până la 

gradul de general. A fost căsătorit de mai multe ori cu o Brătăşanu, o Costescu etc. 
A avut un fiu, Constantin. 

In perioada când era maior a fost desemnat de către regele Carol I să ducă un 
baston de mareşal ţarului Nicolae al Π-lea, deoarece era "unul din cei mai arătoşi şi mai 
falnici ostaşi ai noştri, voinic, înalt, corpolent, tip impunător de ostaş, cu o barbă până 
aproape de brâu, chipeş, frumos şi scânteietor de inteligent"27. 

In calitatea de comandant al brigăzii 2 călăraşi, când avea gradul de 
colonel, participă pe platoul Cotrocenilor, în ziua de 17 septembrie 1896, la 
defilarea trupelor în onoarea împăratului Franz Josef28. 

A murit în anul 1924 şi a fost înmormântat la Cimitirul Bellu (iniţial la fig. 
23, loc 27 şi apoi reinhumat la fig. 59, loc 91). 
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(II.4.) III.7. Dumitru (Mitică), inginer, născut în 1865 şi decedat în 1927, 
a fost căsătorit de două ori. Prima sa soţie, Leria Carlota, a fost o cunoscută 
cântăreaţă de operă care, deşi a renunţat la cariera de interpretă rămânând doar, din 
1892, profesoară la Conservator, nu a fost agreată de familie29. O soră a ei, Niniţa, 
de asemenea profesoară de canto, a fost a doua soţie a istoricului V.A. Urechia 
(1834-1901). 

A doua soţie a fost Constanţa Pompilian (8 august 1870-1936), care-i era 
şi nepoată de vară primară, cu care a avut o fată, Elena. 

Soţii Zossima, persoane de largă şi rafinată cultură, erau prieteni, printre 
alţii, cu Alexandru Vlahuţă, Barbu Delavrancea30 şi I .L. Caragiale care le-au 
dedicat unele scrieri. 

Dumitru Zossima a ocupat o catedră la Institutul Politehnic din Bucureşti 
şi a făcut parte din pleiada inginerilor constructori din Vechiul Regat. Pentru 
meritele sale pe teren obştesc, municipalitatea Bucureşti a dat numele său uneia din 
străzile capitalei, în cartierul Domenii. 

Constanţa Pompilian-Zossima a absolvit Liceul "Gh. Lazăr" din 
Bucureşti, apoi matematicile la Universitatea din Bucureşti şi în 1892 la Sorbona 
din Paris. Colaboratoare-fondatoare a "Gazetei de Matematică", a fondat în 1896 
Institutul "Pompilian" de educaţie pentru fete, situat pe calea Rahovei, A fost 
decorată de statul român şi de cel francez. 

Soţii Dumitru şi Constanţa Zossima sunt înmormântaţi în Cimitirul Bellu 
(fig. 100, loc 32). 

(II.4.) III.8. Alexandru (înmormântat la Cimitirul Bellu -fig.4/10). 
(II.4.) III.9. loan, agricultor. 
Generaţia a IV-a 
(III.6.) IV. 1. Constantin, fiul lui Grigore C. Zossima, proprietar agricol. 

Soţia sa se numea Zoe. A murit prin sinucidere la 21 noiembrie 1940 şi este 
înmormântat la Cimitirul Bellu (fig. 8, loc 29). 

(III.7.) rv.2. Elena, fiica ing. Dumitru C. Zossima, licenţiată în ştiinţe 
fizico-chimice. S-a născut la 23 mai 1901, iar la botezul ei, naşă fiind Maria C. 
Troteanu, a fost bătută din alamă o mică (D.= 23 mm) mărturie de botez31. A fost 
căsătorită prima oară cu avocatul Alexandru Murguleţ, de care s-a despărţit, iar a 
doua oară cu Anton Wilt. S-a stabilit în Germania prin anii '60. 

—- ooo -— 

Familia Zossima, astăzi stinsă, rămâne în conştiinţa posterităţii prin 
sprijinul dat Revoluţiei şi revoluţionarilor de la 1848, precum şi prin activitatea 
cultural-educativă a membrilor ei. 
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NOTE 

1. Broşură apărută fără indicarea numelui autorului "In memoria Măriei 
Păucescu născută Zossima - Premiu la examenul annului 1863", 8 pagini 

2. 1 Π.Α.Π., Ηροιογραφια  τησ Ηπείρου, Atena, 1856, vol. I - I I , passim 
3. ibidem, vol. I I , p. 267 
4. ibidem, p. 272 
5. a se vedea şi lucrarea Documente economice din arhiva casei comerciale loan 

St. Stamu (1714-1876), I , Bucureşti, 1983, doc. 201 din 28 ianuarie 1816, 
doc. 203, 384 (în care este pomenită o Vitleema Zosima din Hrisoviţa), 806, 
832 în care se fac referiri la fraţii Zois şi Anastasie Zossima 

6. Capodistria, Scrisori (în limba greacă), I I I , Atena, 1842, p. 330 
7. N . Iorga, Istoria Literaturii Române în secolul al XVIII-lea, I I , Bucureşti, 

1901, p. 51, nota 3 
8. A.N.Gudas, Βίοι παράλληλοι ται επι τησ  οΦαιειιησεωσ  τησ Ελλαδο 

σ διαπρεφαιτωι" αιδρώι,  (Vieţi paralele ale bărbaţilor ce s-au distins în 
renaşterea Greciei), 8 vol., Atena, 1868-1872, în special vol. I I I ( • ) , 1870, p. 1¬
42 

9. G. Papas-Lazaros, în Λ ο γ ι ο σ  Ερμεσ, Atena, 1884, se referă la donaţie şi la 
importanţa ei 

10. v. nota 5, printre altele şi donator pentru bisericile din Meţovo 
11. At.Xodilos,H8xoapaaxoA' Φιλικώι  και τα  Πρώτα συμβάιτα  του 1821, 

Atena, 1964, ρ. 119. 
12. G. Bezviconi, Necropola capitalei, Bucureşti, 1972, p. 290 Astăzi multe 

locuri nu mai pot fi identificate în teren ... 
13. Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, t. I -VI , Bucureşti, 

1902-19 lO.passim 
14. N . Kreţulescu, Amintiri istorice, ediţia Universul, 1940, publicată de I . 

Lugoşianu, p. 96-97 ; N.B. Locusteanu, Ion Heliade şi detractorii săi, 
Craiova, 1898, p. 41 

15. L. Dracopol-Ispir, Pictorul Negulici. 1812-1851, Bucureşti, 1939, p. 146 
16. v. şi E. Vârtosu, Ion Heliade Rădulescu. Acte şi scrisori, Bucureşti, Cartea 

Românească, 1928 ; v. şi Gh. Marinescu, Documente privitoare la Brăila, I , 
Brăila, 1929, passim 

17. v., printre altele, I .M. Stefan, Ana Ipătescu, Bucureşti, 1975, passim; M. 
Anghelescu, Ion Heliade Rădulescu, Bucureşti, 1986,passim 

18. G. Potra, Ion Heliade Rădulescu, Scrisori şi acte, Bucureşti, 1972, passim 
19. G. Potra, Din Bucureştii de ieri, I I , 1990, p. 299 
20. T.G. Bulat, Preoţi revoluţionari în 1848, în Glasul Bisericii, 17, 1958, 8, p. 775; 

C. Mateescu, Drumurile lui Anton Pann, Bucureşti, 1981, p. 145-146 
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21. G. Potra, Din Bucureştii de altădată, 1981, p.85 
22. v. nota 12 
23. cu aceeaşi titulatură este pomenit la 5 martie 1847, ca fiind proprietar al moşiei 

Nenişorii de Sus, cf. Inventar arhivistic 1831-1847, Arhivele Statului, Bucureşti, 
1958, p. 381, doc. 1412, iar la p. 464, doc. 1999 se menţionează că arh. Dositei 
era în proces cu "paharnicul Grigore (sic) Zossima" 

24. v. albumul comemorativ Eforia Spitalelor Civile. 1832-1932, p.56 ; I . I . 
Provianu, Dicţionar geografic al Judeţului Ialomiţa, Târgovişte, 1897, p. 25¬
27; recent (1997 ?) s-a publicat o monografie a comunei Armăşeşti, dar din 
păcate inaccesibilă nouă 

25. v. şi N . Camariano, Athanasios Christopoulos, Thessaloniki,1981, p. 113, 
nota 80 de la p. 112 ; G. Potra, Ion Heliade Rădulescu. Scrisori şi acte, 
Bucureşti, 1972, p. 603 cu greşeli genealogice 

26. v. nota 1 
27. V. Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, Bucureşti, 1945, p. 196 
28. C. Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, I I , 1928, p. 216 
29. D.R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor din România, Ediţia I , 1898, p. 204 

; L. Predescu, Enciclopedia Cugetarea, 1941, p. 927; v. şi V. Alecsandri, 
Corespondenţa, 1960, p. 205 

30. v. Cella Delavrancea, Amintiri, în Revista Fundaţiilor Regale, 9, 1942, nr. 8 
despre o plimbare pe plaja de la Mamaia cu o trăsură mânată de Mitică 
Zossima; idem, Mozaic în timp, p. 232; despre conacul de pe malul Lacului 
Razelm al inginerului D. Zossima v. Al . Tzigara-Samurcaş, Memorii, I , 
Bucureşti, 1991, ρ. 200-202 

31. Gh. Buzdugan, Gh. Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti, Bucureşti, 1971, 
p. 250; col. (r) I . Dogaru, Mărturii de botez ortodox la români, Bucureşti, 
1997, p. 46, nr. 95 

QUELQUES DATES CONCERNANT LA FAMILLE ZOSSIMA 

- Résumé -

La famille Zossima, originaire de l'Epir, où elle est connue depuis le 
XVIII-ème siècle, s'est répandu en Grèce, Russie, Italie et Valachie. Au cours du 
temps elle a joué un important rôle dans la vie culturelle et sociale. 

La branche rcaunaine, malgré qu'ont ne sait pas précisément tous ses ancêtres, 
a eu par l'un de ses représentants, un rôle actif pendant la Révolution de 1848. 

Aujourd'hui éteinte, elle reste dans la mémoire de la postérité par son 
activité dans les domaines socio-culturels. 
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Elena- Ion (?) Zossima 

I  
Iordache (George) 
η 1804+ 1888 
= Maria 
η. 1811 Η 1879 

Maria 
η. 1835 -t- 1862 
= 1852 loan PĂUCESCU 
+ 1894 

trei copii morţi de mici 

Grigore 
+ 1893 

Constantin 
t 1896 
= Elena R A C i m 
+ 1896 

Dumitru 

= SCHINA 

Grigore 
+ 1924 
U BRATASANU 
= COSTESCU 

Constantin 
+ 1940 
= Zoc 

Dumitru 
n. 1865+ 1927 
U Leria-CaHotta 
= Constanta POMPILIAN 
η. 1870+ Ï 936 

Constantin 
+ 1940 
= Zoe 

Alexandru ion 

Man da 

= BLEHAN 

4 fcte: 
1. Mana 
= DRAGUIiNF.SCU 
2. Zoe 
= URLAT1ANU 
3. Paulina 
1863-1922 
4. Alexandra 
= VARLAM 

Ecalerina 

= Gheorghe STRAVOLCA 

Elena 
= Gheorghe 
POMPIUAN 
n. 1832 + 1907 

Constanţa 
= Dumitru 
ZOSSIMA 

Iancu 
= Carolina 
DANSE 

Constantin 

Constantin 
1882- 1937 

Arabe la 
ARMASESCU 
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AARON FLORIAN - R E P E R E B I O G R A F I C E 

Mariana Neguţu 

Aaron Florian a fost unul dintre numeroşii dascăli transilvăneni care au 
contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, făcând parte din acea pleiadă de 
profesori însufleţiţi de idei progresiste, de dragoste pentru trecutul ţării şi de 
încredere în viitor. Fiu al preotului loan Florian, s-a născut la 21 ianuarie 1805 în 
Rod, districtul Sibiu. Cursurile primare le-a făcut la Sibiu, continuându-le la 
Gimnaziul din Blaj, apoi urmând Universitatea din Pesta. în anul 1826 este chemat 
de boierul cărturar, Dinicu Golescu, in Muntenia, ca profesor de latină la şcoala din 
Goleşti, unde va rămâne până în anul 1830, când trece la şcoala Centrală din 
Craiova1. 

Prin numirea lui Aaron Florian, în anul 1832, la catedra de istorie 
universală a Colegiului Sf. Sava, începe cea mai stabilă perioadă a activităţii sale. 
Vreme de un deceniu şi jumătate a fost unul dintre profesorii de prestigiu ai 
colegiului, care, prin lecţiile şi manualele sale, reproduse fragmentar şi în 
periodicele vremii, a inspirat unei. întregi generaţii de intelectuali un adevărat cult 
pentru istoria patriei2. Profesor de istorie universală nu se va limita însă la 
îndeplinirea doar a obligaţiilor didactice. în afara lor, stimulat şi de preocupările 
mediului în care trăia, va desfăşura o bogată activitate, va redacta diferite manuale, 
va manifesta preocupări publicistice, va face parte din diferite comisii menite să 
contribuie la îmbunătăţirea învăţământului românesc. Istoria rămâne însă 
preocuparea sa de căpetenie. în aceeaşi perioadă îşi începe activitatea publicistică, 
în anul 1836 fiind redactor la revista "Muzeul Naţional", editată de I . E. Rădulescu. 
Prieten cu G. Bariţiu a fost un colaborator constant al "Foii pentru minte, inimă şi 
literatură". Corespondenţele sale din Bucureşti, de obicei nesemnate, cuprindeau o 
analiză pătrunzătoare şi critică a vieţii politice din Ţara Românească. 

Merită o deosebită atenţie contribuţia lui A. Florian la pătrunderea în 
mase a ideii de unitate naţională. Astfel, încă din anul 1837 scoate împreună cu 
profesorul G. Hil l primul cotidian, "România", prin intermediul căruia se adresa 
tuturor acelora care "vorbesc şi citesc în limba ei silindu-se să înfăţişeze viaţa 
politică, culturală a celor trei ţări româneşti ca alcătuind o unitate spirituală şi 
economică"3. Ideea unităţii situează pe poziţii patriotice înaintate acest prim 
cotidian românesc, afirmând necesitatea conlucrării cu forţe unite pentru progresul 
tuturor românilor. Cu toată asprimea cenzurii această gazetă a fost oglindă a vieţii 
politice, sociale şi culturale a românilor din cele trei provincii4. Făcând apel la 
solidaritatea naţională articolul introductiv al gazetei conchidea: "...românii merg 
îndrăzneţi înaintea unui veac strălucit şi se apropie de un viitor fericit. Acesta cu 
atât va fi mai aproape cu cât toţi românii îşi vor uni silinţele, cu cât se vor sprijini 
unii pe alţii între sine şi cu cât vor lucra fiecare în parte pentru toată românimea" 5. 
Pentru limba în care a fost redactată ca şi pentru orientarea ei progresistă 
"România" reprezintă cea mai viguroasă realizare a presei politice româneşti 
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anterioare anului 1848. Această gazetă, deschizătoare de orizonturi, devine prin 
însuşi numele său un simbol al luptei pentru unitate naţională. Tocmai integrarea în 
această mişcare de unitate, libertate şi independenţă naţională 1-a condus pe A. 
Florian atât la apariţia acestei gazete, cât şi la modificarea titlului unei lucrări din 
"Principatul Ţării Româneşti" în "Prinţipatul României" 6. 

în manualele sale de istorie a atribuit maselor un rol important în lupta 
pentru instaurarea unei ere de dreptate socială, anticipându-1 pe N. Bălcescu, fostul 
său elev. Concepţiile sale despre popor izvorau dintr-o observare atentă şi directă a 
realităţilor societăţii acelor vremuri. Analizând cauzele care frânau progresul social 
şi naţional, el aducea critici boierimii, considerată piedică esenţială în calea 
progresului societăţii româneşti. Singura cale de ieşire din această situaţie se părea 
a fi ridicarea maselor pentru cucerirea prin revoluţie a drepturilor. De aceea s-a 
ataşat revoluţiei încă din primele zile ale izbucnirii ei. în scrisoarea către G. 
Barifiu, datată 12 iunie 1848 el declara cu entuziasm:"... ziua de ieri, 11 iunie 1848 
este o zi de la care începe o epocă nouă în analele Ţării Româneşti. Deviza ... 
libertate, egalitate, fraternitate este deviza românilor de aici... Constituţia, această 
zicere fermecătoare, această faptă fericitoare, s-a proclamat şi la noi" 7. în 
continuarea acestei scrisori descrie cu cuvinte calde, pline de entuziasm, întâlnirea 
dintre ţărani şi orăşeni: "...întâmpinarea orăşenilor cu ţăranii a fost ceva sublim în 
felul său. Se îmbrăţişară, se sărutară, ţăranii fără arme, fără nimic, cu merinde 
numai în traistă cu punturile nouăi constituţii în mâini, intrară în capitală sub 
stindardele lor strigând "Dreptate" şi orăşenii unindu-şi glasurile cu dânşii repetau 
"Dreptate..."8. 

Ca o recunoaştere a activităţii sale revoluţionare este numit de guvernul 
provizoriu administrator al judeţului Ilfov, în perioada 23 iunie - 7 august, apoi al 
judeţului Dolj, 7 august - 22 septembrie. în această calitate a luptat contra 
reacţiunii "era de trebuinţă a începe a da Craiovei şi tot districtului faţă 
revoluţionară"9. 

La 29 iunie este delegat să aducă guvernul provizoriu de la Rucăr. 
Trimiterea în această importantă misiune a fost determinată de ataşamentul lui A. 
Florian faţă de ideile revoluţiei. Organizează şi participă la Craiova, pe data de 7 
septembrie, la arderea Regulamentului Organic, iar pe 11 septembrie 1848 încearcă 
să oprească o ştafetă trimisă de Fuad Efendi către Paşa din Vidin, în care se cerea 
să se intervină cu armata pentru înfrângerea revoluţiei din Oltenia10. 

Aaron Florian a fost alături de revoluţie şi a luptat până în ultimul 
moment pentru aplicarea principiilor noii Constituţii. Pentru că a participat activ la 
revoluţie este îndepărtat din învăţământ împreună cu alţi profesori transilvăneni sub 
învinuirea că: "în loc să se mărginească a preda şcolarilor moralul şi învăţăturile 
trebuincioase s-au abătut din datorii cu luare de parte la cauza revoluţiei, 
întrebuinţând propaganda"LL. La intervenţia lui Gh. Magheru, cu care întreţinea 
strânse legături, i se eliberează un paşaport pentru a putea trece graniţa. Se opreşte 
la Sibiu şi este numit secretar al "Comitetului Naţional Român". După înfrângerea 
revoluţiei din Transilvania încearcă să se refugieze în Muntenia, dar este arestat la 

www.mnir.ro



AARON FLORIAN - R E P E R E BIOGRAFICE 113 

Ploieşti, la 13 mai 1849, trimis la Râmnicu-Vâlcea, Colţea şi Văcăreşti, cercetat şi 
judecat este expatriat pe o perioadă de 3 ani. 

în anul 1853, timp de câteva luni este redactor coordonator al gazetei 
'Telegraful Român", apărută la Braşov, folosind această publicaţie pentru o 
susţinută campanie în vederea promovării culturii naţionale şi a limbii române 1 2, 
într-un amplu articol "Ce s-a scris şi s-a tipărit până acum pentru poporul român şi 
cum s-a scris şi s-a tipărit" prezintă cu simţ istoric condiţiile apariţiei şi evoluţiei 
culturii româneşti, aducând argumente istorice şi lingvistice pentru înlocuirea 
alfabetului chirilic cu cel latin şi adoptarea unor principii fonetice în scrierea limbii 
române. Publicistica sa este un exemplu de folosire a resurselor limbii române prin 
fraza mlădioasă şi firească, prin voiciunea argumentării. Buna cunoaştere a limbii 
şi ideile sale juste în privinţa introducerii neologismelor pot fi observate şi în 
"Vocabular franţezo-românesc" (1840-1841), alcătuit împreună cu P. Poenaru şi G. 
Hi l l 1 3 . 

Către sfârşitul anului 1853 se reîntoarce la Bucureşti şi este numit 
director al Aşezămintelor Brâncoveneşti, ocupând această funcţie până în anul 
1860. 

Semnificativ pentru ataşamentul şi lupta lui pentru unire este şi faptul că 
încă din anul 1857 susţinea ca noţiunea de patrie să fie generalizată la întreg 
teritoriul locuit de români. Tot pentru susţinerea acestei idei publică în preajma 
unirii -1858- o monografie intitulată "Mihai I I Bravul, biografia şi caracteristica 
lui", în care Mihai Viteazul este considerat ca un "Ahile românesc care a croit 
proiectul cel mai mare de a uni pe toţi românii într-o putere"14. 

în manualele sale de istorie A. Florian dorea să cuprindă pe toţi românii, 
dar "...din nenorocire n-au fost toţi românii legaţi într-un stat, căci jumătate sunt 
afară din stat... deşi dorinţele şi aspiraţiile lor sunt tot ca ale noastre şi aşteaptă să 
fie un moment fericit când să se împreune cu noi spre a forma un guvern, un singur 
stat, o naţiune... Viitorul ni dă speranţe mari şi când se vor reuni într-un singur stat, 
atunci fericirea lor va fi la culme..."15. 

După înfiinţarea Universităţii din Bucureşti inaugurează în anul 1865 un 
curs de istorie universală, dar îmbolnăvindu-se se retrage curând de la catedră. 

între anii 1866 - 1872 este numit membru în Consiliu permanent al 
instrucţiunii publice, iar în anul 1870 este ales membru al Societăţii Academice 
Române. 

Era bolnav încă din anul 1865, iar odată cu trecerea anilor boala se 
înrăutăţeşte, stingându-se din viaţă în anul 1887. 

în domeniul istoriografiei are mari merite de precursor. Este unul dintre 
primii care realizează o viziune de ansamblu, în spirit modern asupra trecutului 
poporului român. "Idee repede de istoria prinţipatului Ţării Româneşti (1835¬
1838)"; "Manual de istoria prinţipatului României (1839)"; "Patria, patriotul şi 
patriotismul" (1843) dezvăluie o concepţie romantică asupra istoriei văzută ca 
"oglinda cea magică a veacurilor trecute" şi "cheia cea de mare preţ cu care se 
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descuie oarecum şi ascunsurile viitorului". Reconstituită din perspectivă naţională, 
istoria justifică dreptul la existenţa liberă al unei naţiuni 1 6. 

Autor de manuale şi cursuri a exprimat multe idei îndrăzneţe pe parcursul 
timpului şi mai cu seamă a căutat să imprime o nouă viziune asupra istoriei 
româneşti în concordanţă cu progresele făcute pe planul mai larg al ştiinţei 
europene. Prin activitatea sa didactică, istorică şi revoluţionară, prin întreaga sa 
operă, Aaron Florian este una dintre figurile cele mai luminoase din trecutul 
învăţământului şi istoriografiei noastre. 

NOTE 

1. Cristian, V., Activitatea istoriografică a lui Florian Aaron, Analele ştiinţifice 
ale Universităţii Al . I . Cuza, Iaşi (serie nouă), secţia IlI-a. Istorie, tom X V I , 
1970, fasc. i , p. 42 

2. Idem, p. 44 
3. Fanache, M. , Un cărturar revoluţionar sibian, Aaron Florian, în Transilvania, 

Sibiu, anil/1973, nr. 6, p. 18. 
4. Idem, p. 19 
5. Netea, V., România, primul cotidian al poporului român, în Studii. Revistă 

de istorie, an 1966, tom 19, nr . l , p.. 52. 
6. Popa V., Câteva date în legătură cu adoptarea numelui de România, în Studia 

Universitatis Bolyai, seria IV, fasc. I , Historia, Cluj, p. 87 
7. Fanache M . , op. cit., p. 17 
8. Idem, p. 18 
9. Regleanu M . , Aaron Florian ca participant la revoluţia din 1848 în Ţara 

Românească, în Revista arhivelor, seria nouă, Bucureşti, 1958, nr. 2, p. 30. 
10. Idem, p. 41. 
11. Cristian V. op. cit., p. 51. 
12. Popa V., Aaron Florian (1805-1887), în Buletinul universităţilor V. Babeş şi 

Bolyai, Cluj, seria ştiinţe sociale, vol. I , nr. 1-2/1956, p. 230 
13. Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 

3'62. 
14. Netea, V., op. cit., p. 48. 
15. Iorga, Ν., Cursul de istoria românilor al lui Florian Aaron, în Revista 

istorică, an X I I I (1927), p. 258. 
16. Dicţionarul literaturii române..., p. 420. 
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AARON FLORIAN- REPERES BIOGRAPHIQUES 

-Résumé-

Aaron Florian est né le 21 janvier 1805 à Rod et i l suivi les cours 
primaires à Sibiu, i l fait le gymnase à Blaj et en suite l'Université à Pesta. Comme 
professeur d'histoire i l n'est pas contenté d'accomplir seulement ses obligations 
didactiques, i l a rédigé des manuels d'histoire. De même i l a été un vrai publiciste, 
étant rédacteur de la revue "Muzeul National", 1836, collaborateur constant de 
"Foaie pentru minte, inimă şi literatură", i l a rédigé avec G. Hill le premier 
quotidien roumain "Romania" en 1837. 

Participant actif à la Revolution de 1848 de Valachie i l a été nommé 
comme administrateur du département de Dolj et le 29 juin i l est déléqué 
d'apporter de Rucar les membres du gouvernement provisoir. 

Après la défaite de la Révolution i l est arrêté à Ploieşti le 13 mai 1849, 
enquêté, jugé et expulsé pour 3 ans. 

En 1853 i l retourne à Bucharest et i l est nommé directeur des 
"Etablissements brancovans", fonction qu' i l accompli jusqu' en 1860. 

Entre 1866 - 1872 i l est membre du Conseil permanent de l'instruction 
publique et en 1872 i l est choisi comme membre de la Société Académique 
Roumaine. 

Malade depuis 1865 i l meurt en 1887. 
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CÂTEVA DOCUMENTE INEDITE R E F E R I T O A R E L A 
A C T I V I T A T E A UNIONISTĂ DIN ANUL 1857 

Cornelia Apostol 

în deceniul care a urmat revoluţiei de la 1848, perioadă premergătoare 
şi pregătitoare unirii Principatelor, lupta pentru înfăptuirea ei s-a caracterizat 
printr-o linie ascendentă şi susţinută, angajând eforturile întregii naţiuni. 
Activitatea s-a desfăşurat în ţară şi în străinătate, ea integrându-se mişcării 
general europene de emancipare a popoarelor, de la mijlocul secolului al XIX-
lea. în toată această perioadă revoluţionarii români au avut în vedere condiţiile 
politice interne şi mai ales conjunctura internaţională, pentru a le folosi în 
favoarea cauzei unirii, propaganda unionistă stând în centrul lor. Este epoca 
redactării memoriilor şi a protestelor, a numeroaselor articole publicate în presa 
românească şi străină, a stabilirii de noi şi multiple relaţii cu personalităţi 
politice, diplomatice şi culturale europene, a întocmirii şi publicării studiilor 
asupra politicii generale europene şi a locului pe care îl ocupau Principatele în 
cadrul acesteia. Scopul urmărit este acela de a trage atenţia puterilor europene 
asupra cauzei româneşti, de a întreţine o atmosferă de simpatie faţă de Principate 
şi totodată de a obţine sprijinul marilor puteri1. 

în fondurile patrimoniului Muzeului Naţional de Istorie a României se 
află câteva documente referitoare la lupta diplomatică desfăşurată în favoarea 
unirii Principatelor Române. Documentele se.constituie în valoroase prezentări 
analitice asupra situaţiei din Principate şi în special din Moldova, în acea 
perioadă de mari eforturi ale unioniştilor pentru constituirea Adunărilor ad-hoc. 
Totodată, documentele completează cu noi date informaţiile privitoare la 
activitatea diplomatică desfăşurată în anul 1857 de către personalităţi de seamă 
ale mişcării unioniste, cum au fost caimacanul Ţării Româneşti, Alexandru 
Dimitrie Ghica şi Alexandru G. Golescu. Trăsătura principală a acestor scrisori 
este aceea că, ele reprezintă un argument în plus cu privire la voinţa de unire a 
celor două Principate, autorii lor făcându-se purtătorii de cuvânt ai naţiunii 
române. 

Două dintre documente referă la perioada de constituire a Adunărilor 
ad-hoc de la Iaşi şi Bucureşti, când eforturilor unioniştilor l i s-a adăugat o 
adevărată mişcare de masă, expresie a stării de spirit ce cuprinsese întreaga 
naţiune. Documentele, două concepte de scrisori2, sunt adresate de A l . G. 
Golescu unor înalţi demnitari ai puterilor străine. Personalitate marcantă a epocii 
sale, Alexandru G. Golescu, a reprezentat gruparea înaintată a democraţilor 
revoluţionari şi a jucat un rol important în activitatea diplomatică desfăşurată în 
timpul revoluţiei de la 1848, dar mai ales după, în anii exilului, în favoarea 
cauzei româneşti şi a unirii Principatelor. Acesta protestează împotriva 
încercărilor de falsificare a alegerilor din Moldova, cerându-le să intervină pentru 
respectarea drepturilor legitime ale românilor. Prima scrisoare a fost adresată de 
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A l G. Golescu, în vara anului 1857, ambasadorului Franţei la Constantinopol, 
Eduard Antoine Thouvenel, a cărui poziţie în problema unirii era considerată 
"drept fermă şi demnă" 3. Referindu-se la situaţia gravă din Moldova, unde 
caimacamul Vogoride făcea totul pentru a împiedica exprimarea unui vot 
favorabil unirii, situaţie relatată şi într-o scrisoare a unioniştilor moldoveni, 
autorul, A l . G. Golescu, menţionează: "că atunci chiar când (cititorul n.n.) va 
trebui să aleagă ceea ce este exagerat în această scrisoare, rămân cu toate acestea 
fapte destul de grave pentru a constitui un veritabil act de acuzare împotriva 
caimacamului actual"4. Se sugerează totodată, necesitatea înlocuirii 
caiamcamului "prin guvernări interimare". Insistând în continuare asupra teroarei 
ce există în ţară, A l . G.Golescu încheie prin a menţiona că, a considerat necesar 
să-i semnaleze starea de lucruri din Moldova "pentru ca d-voastră să puteţi să le 
folosiţi în timp şi în loc convenabil"5. 

De aceeaşi importanţă pentru reliefarea tenacităţi cu care au luptat 
unionişti români este şi cel de-al doilea document6, conceptul scrisorii adresate de 
Al . G. Golescu lui Henry Bulwer, ministrul plenipotenţiar şi comisar extraordinar 
al misiunii Marii Britanii în Principatele Dunărene. Documentul se constituie într-o 
mărturie privind acţiunile desfăşurate de militanţii unionişti pentru informarea 
comisiei de reorganizare a Principatelor, constituită în urma hotărârii Congresului 
de pace de la Paris7 şi ai cărei reprezentanţi au sosit la Bucureşti în martie 1857. 

Astfel, referindu-se la modul cum se desfăşurau alegerile pentru 
Adunarea ad-hoc de la Iaşi, pe baza firmanului Porţii, Golescu nota că: 
"interpretarea dată firmanului imperial a fost cel mai adesea diferită în cele 
două principate, pentru a nu spune în întregime contrară şi aceasta întotdeauna 
în detrimentul bunului drept al moldovenilor"8. Şi lăsând să se înţeleagă că 
Turcia nu era străină de ceea ce se întâmpla în Moldova, el vine să sublinieze 
ideea că "ţara începe să se întrebe dacă comisia europeană este cea în măsură să 
asigure libera exprimare a dorinţelor ţării". Prin glasul său, A l . G. Golescu a dat 
expresie încrederii naţiunii sale cu privire la înalta misiune ce revenea comisiei 
internaţionale, întrunită conform hotărârilor Congresului de pace de la Paris din 
1856, care consta tocmai în a veghea la respectarea cadrului legal de 
desfăşurare a activităţii electorale pentru constituirea adunărilor ad-hoc ca 
adevărate reprezentanţe ale naţiunii şi ale voinţei sale de unire. Totodată, 
documentul este o ilustrare a încercărilor ce s-au făcut pentru a determina o 
atitudine favorabilă cauzei românilor şi din partea acelor puteri ce au avut o 
atitudine oscilantă, cum a fost Anglia. "Românii, scria A l . G. Golescu, contau 
puţin, este adevărat, pe sprijinul binevoitor al Angliei; dar puneau în revanşă 
toată încrederea şi speranţa lor în principiile ei constituţionale" 1 0. De aceea, 
autorul cere, sprijinul reprezentantului britanic pentru respectarea voinţei 
poporului român, subliniind rolul important ce revine comisiei europene în 
această direcţie. 

Pe aceeaşi linie, de ilustrare a eforturilor de informare a comisiei de 
reorganizare a Principatelor, se înscrie şi un alt document - conceptul scrisorii 
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adresate din Bucureşti, la 5/17 mai 1857, de către caimacamul Ţării Româneşti, 
Alexandru Dimitrie Ghica, lui Mehmed Esaad Safvet Effendi 1 1, reprezentant al 
Porţii în această comisie. Scrisoarea arată că, pe prim planul activităţi politice 
se situează problema unirii. "Printre problemele care se regăsesc legate de 
viitorul ţării, aceea a unirii celor două Principate sub un singur prinţ străin se 
găseşte în prima linie" 1 2 , scrie autorul scrisorii, menţionând în continuare şi 
faptul că opinia publică se pronunţă în favoarea acestei uniri. In numele ţării, în 
calitatea pe care o are, Al .D. Ghica cere reprezentantului Porţii să pună 
delegaţiei Congresului de la Paris întrebarea: "dacă aparţine Divanului ad-hoc 
să delibereze asupra unificării celor două Principate sub un prinţ al unei dinastii 
străine", cerându-i să i se comunice rezultatul, "pentru ca eu să pot să informez 
la timp tara relativ la această problemă de o atât de mare importanţă pentru 
ea"13. Documentul are o valoare cu atât mai mare cu cât el prezintă-atestă-
faptul că, persoane oficiale, făcându-se exponenţi ai naţiunii române, au 
susţinut cauza unirii, intervenind în favoarea ei în momentele dificile pe drumul 
realizării ei. 

Documentelor prezentate l i se alătură un altul, un concept de scrisoare14, 
expediat din Bucureşti, la 30 martie /10 aprilie 1857 şi adresat reprezentantului 
Porţii Otomane în comisia europeană în Principate, Mehmed Esaad Safvet 
Effendi. Documentul se doreşte a fi o intervenţie în favoarea persoanelor exilate 
după revoluţia de la 1848. Considerăm, întrucât scrisoarea nu este finalizată, că 
autorul ei este o persoană oficială, probabil, tot Alexandru Dimitrie Ghica, care 
solicită bunăvoinţa Porţii, în sensul că, după cei şapte ani de exil, s-ar putea 
reveni asupra hotărârii luate, mai ales în "această c;ncă de mari promisiuni 
pentru romîni" 1 5 . 

Alte două documente se referă la anularea alegerilor pentru Adunarea 
ad-hoc din Moldova, ca urmare a protestelor din ţară şi a presiunilor pe care 
marile puteri le-au exercitat, în final, asupra Turciei, în acest scop. Primul 
manuscris este o "depeşă circulară", datată 23 septembrie 1857.· Este adresată de 
Sublima Poartă, respectiv, Aali Paşa, mare vizir, reprezentanţilor diplomatici ai 
marilor puteri semnatare ale Tratatului de pace de la Paris din anul 1856, la 
Constantinopol şi cuprinde copia circularei pe care acesta a adresat-o 
caimacamului Moldovei, imediat după anularea alegerilor din acest Principat. 
Scrisoarea menţiona că: "Guvernul Imperial, prin depeşa ministerială din 14 
octombrie 1856 şi prin declaraţiile sale următoare sau precedente a urmărit a-şi 
face cunoscută loialitatea faţă de puterile semnatare ale Tratatului de la Paris, 
maniera sa de a examina chestiunea Principatelor Dunărene" 1 6 . Continuând a 
explica situaţia critică din Principate şi ce a determinat hotărârea de anulare a 
alegerilor, referindu-se la starea interioară din Moldova şi Ţara Românească, 
documentul este "O nouă şi deschisă explicaţie din partea Sublimei Porţi" 1 7 cu 
privire la anularea alegerilor din Moldova şi la oportunitatea acestui fapt. 
Totodată, documentul subliniază îngrijorarea Turciei faţă de faptul că Divanurile 
ad-hoc, mai ales cel constituit după anularea alegerilor din Moldova, aveau să 
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aducă rezultate care nu conveneau Sublimei Porţi. "Astfel adunările alese sub 
asemenea auspicii nu sunt şi nu pot să fie de natură a inspira o foarte mare 
încredere Sublimei Porţi asupra respectării a ceea ce îi conferă drepturile sale: în 
consecinţă, tot ceea ce se menţine în limitele Tratatului din 30 martie, Guvernul 
imperial crede necesar a reînnoi declaraţia din 14 octombrie şi a spune cu 
hotărâre că ceea ce vor hotărî Divanurile ad-hoc asupra unirii celor două 
Principate, S. Poartă se sprijină pe textul aceluiaşi Tratat de la Paris, text în 
virtutea căruia aranjamentul final al organizării definitive a Principatelor depinde 
numai de înţelegerea dintre Sublima Poartă şi Puterile cosemnatare, se găseşte în 
necesitatea absolută a menţinerii rezoluţiei sale în această privinţă" 1 7. 
Documentul exprimă cu claritate poziţia Turciei faţă de problema unirii şi mai 
mult, atitudinea extrem de rezervată faţă de curentul unionist din Principate, faţă 
de mersul evenimentelor în defavoarea intereselor Porţii, aceasta făcând apel la la 
puterile garante, la tratatele şi înţelegerile încheiate cu acestea. Aceste copii ale 
circularei emise de Sublima Poartă au fost remise, după cum menţionează 
documentul, miniştrilor de externe ai puterilor semnatare ale tratatului; depeşa 
poartă semnătura "Aal i" - marele Vizir. 

Ultimul document este o scrisoare trimisă de Mehmed Esaad Safvet 
Effendi, reprezentant al Porţii în comisia internaţională de la Bucureşti, prinţului 
Alexandru Dimitrie Ghica18, caimacam al Ţării Româneşti. Comisarul turc aduce la 
cunoştinţă trimiterea copiei circulare adresate de ministrul imperial al afacerilor 
străine de la Constantinopol agenţilor diplomatici ai puterilor semnatare ale 
Tratatului de la Paris, cu privire la anularea alegerilor. Este datat 24 septembrie /6 
octombrie 1857, Bucureşti şi poartă semnătura E. Safvet. 

Documentele prezentate, provenite în totalitate din achiziţii, sunt mărturii 
care aduc noi elemente şi le confirmă deja pe cele cunoscute cu privire la intensa 
activitate desfăşurată pe plan intern şi extern în favoarea unirii, demonstrând 
eforturile românilor pentru realizarea acestui deziderat, care a stat în centrul tuturor 
acţiunilor în deceniul şase. înfăptuirea unirii, în ianuarie 1859, prin dubla alegerea 
a lui Alexandru loan Cuza, a fost posibilă tocmai datorită canalizării tuturor 
energiilor şi a mijloacelor spre împlinirea acestui ţel. 
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NOTE 

1. N . Corivan, Din activitatea emigranţilor români în Apus (1853-1857). 
Scrisori şi memorii publicate cu un studiu introductiv de..., Bucureşti, 1931, 
pag. 5-6. 

2. Muzeul Naţional de Istorie a României, nr. inv. 1583 şi 1581. 
3. Ibidem, nr. inv. 1583. Documentul, manuscris, original, limba franceză, are 

1 filă; I : 21 cm., Lat: 13 cm.; poartă semnătura "A.G.G.", pag. 2 jos. A fost 
achiziţionat de M.N.I.R. de la Ileana Golescu în anul 1970. 

4. Ibidem. 
5. Ibidem. 
6. M.N.I.R., nr. inv. 1581. Documentul, manuscris, original, limba franceză, 

are 2 file; I : 25 cm. Lat: 20 cm.; poartă semnătura "A. G. Golescu". A fost 
achiziţionat de M.N.I.R. de là Ileana Golescu în anul 1970. 

7. Acte şi documente relative la istoria renascerei României, publicate de 
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza şi Dimitrie C. Sturdza, vol. V I , pag. 
1082. 

8. M.N.I.R., nr. inv. 1581. 
9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. M.N.I.R., nr. inv. 86351. Documentul, manuscris, original, limba franceză, 

are 2 file; I : 27 cm., Lat: 21 cm.. A fost achiziţionat de M.N.I.R. de la 
Viorica Gomoiu în anul 1975. 

12. Ibidem. 
13. Ibidem. 
14. M.N.I.R., nr. inv. 86352. Documentul, manuscris, original, limba franceză, 
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Viorica Gomoiu în anul 1975. 

www.mnir.ro



122 CORNELIA APOSTOL 

QUELQUES DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT L'ACTIVITÉ 
UNIONISTE PENDANT L'ANNÉE 1857 

-Résumé-

Le fond documentaire du Musée National d'Histoire de la Roumanie se 
trouvent plusieurs mannuscrits contenant des referances à la lutte diplomatique en 
faveur de l'union des Principautés Roumaines. Les documents annalysés 
contiennent des présieuses présentations annalythiques de la situation des 
Principautés spécialement de la Moldavie, quand on préparé le rassemblement des 
Essemblés ad-hoc conformément avec les résolutions du Congrès de paix de la 
Paris de 1856. 

De même, ces documents apportent de nouvelles informations concernant 
l'activité diplomathique des différentes personalités du mouvement unioniste -
comme par exemple Alexandre G. Golescu et le prince Alexandre Démétre Ghica -
pendant les années qui ont préparé l'Union de 1859. 
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RELAŢIILE ECONOMICE ROMÂNO-FRANCEZE: 
ARANJAMENTUL C O M E R C I A L DIN NOIEMBRIE 1876 

Lucia Tafta 

O componentă importantă a planurilor statului român de dobândire a 
independenţei sale politice faţă de Imperiul Otoman a fost politica comercială. In 
deceniile 7-8 ale secolului XLX, oamenii politici români, sprijiniţi cu fermitate de 
domnitor, principele Carol de Hohenzollern, au întreprins, cu mult tact diplomatic, 
dar şi cu îndrăzneală, o serie de acţiuni, care să conducă la redobândirea pe cale 
economică a unor atribute ale suveranităţii statale. 

Aceste acţiuni au avansat şi susţinut ideea şi dreptul României de a 
elabora tarife vamale proprii şi mai ales de a încheia convenţii comerciale bilaterale 
cu alte ţări, separat de Imperiul Otoman1. Judecata politicienilor români purcedea 
de la marja de autonomie exercitată de Principatele Române în trecut, de la faptul 
că organizarea administrativă a vămilor constituise întotdeauna o condiţie a 
individualităţii naţionale. Acest concept putea deschide calea unei politici vamale 
şi tarifare proprii, prin negocierea directă de convenţii şi tratate cu puterile străine, 
conform cu practica curentă a vremii2. Statul român reclama în consecinţă "sloboda 
întemeiere a legămintelor comerciale", declarând că, "capitulaţiile şi convenţiile 
posterioare dintre Turcia şi alte ţări nu pot vătăma capitulaţiile anterioare încheiate 
între înalta Poartă şi ţările romane, nici nu pot fi obligatorii pentru aceste ţări" 3. 

Curentul politic din România care se pronunţa pentru detaşarea de 
capitulaţiile otomane şi reataşarea lor la piaţa europeană, prin încheierea de 
convenţii separate, se întărea concomitent cu tendinţele Porţii şi unor puteri 
garante, ca Anglia şi Franţa, de a-şi perpetua privilegiile4. 

Austro-Ungaria, Rusia, Italia, Germania au fost şi ele nemulţumite, dar 
interesele lor în această zonă geografică le-a determinat totuşi să vină în 
întâmpinarea doleanţelor româneşti. Mai ales Austro-Ungaria a dat tonul, ea 
reprezentând pentru România cel mai important vecin şi partener pentru relaţiile de 
import-export, aceasta "fiind înconjurată" pe mai toată frontiera terestră de 
monarhia dualistă, în interiorul căreia i se expedia cea mai mare parte a 
producţiunilor ei". în plus, aceleaşi mărfuri româneşti destinate să ajungă tot pe 
cale terestră în alte centre comerciale ale Europei aveau nevoie de a fi tranzitate 
prin Austro-Ungaria. Cât priveşte importul mărfurilor şi manufacturilor din 
monarhie în România, datorită apropierii şi ieftinităţii transportului, acesta era 
efectuat "pe scară mare" în folosul a numeroşi consumatori5. 

încă din anii 1862-1863 unii politicieni austrieci, în pofida faptului că 
fuseseră adversari înverşunaţi ai Unirii, opinau pentru aranjamente comerciale 
separate cu statul român. Prokesh-Osten dădea sfaturi în această direcţie, "convins 
că dezvoltarea ulterioară a României va impune cu timpul o totală suveranitate" în 
acest domeniu6. Iar în cercurile economiştilor austrieci se făceau afirmaţii de genul 
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următor: "Indiile Germaniei sunt la gura Dunării", interesele Austriei "pretind 
achiziţionarea necondiţionată a Orientului pentru industria şi economia germană" 7. 

Din partea României, D. P. Marţian (economist), sfătuia şi el în 1862 pe 
guvernanţi asupra "nevoii unui tratat comercial cu Austria, pentru a crea produselor 
româneşti condiţii mai bune de vânzare"8. In 1867, G. B. Ştirbei, în calitate de 
ministru al Afacerilor Străine se adresa ambasadorului von Beust pentru încheierea 
unor aranjamente în materie de: extrădare criminalistică, reglementarea relaţiilor 
comerciale, joncţiunea căilor ferate, reglementarea regimului consular, acreditarea 
unui agent diplomatic la Viena. Marea guvernare consevatoare a fost cea care, în 
ciuda criticilor cercurilor libéral-radicale, a reuşit să negocieze şi să finalizeze 
textele unor convenţii şi acorduri comerciale atât cu Austro-Ungaria, cât şi cu alte 
ţări, mari puteri europene. Semnalul a fost dat, în urma discuţiilor principelui Carol 
de Hohenzollern şi ministrul V. Boerescu la Curtea din Viena, cu prilejul 
Expoziţiei Universale de aici din vara anului 1873. 

In anul următor, în urma negocierilor directe cu guvernul român pe tema 
convenţiilor consulare de comerţ şi navigaţie, cabinetele din Viena, Berlin şi 
Petersburg au trimis Porţii note în care, "bazându-se pe interesele lor materiale şi 
pe poziţia Principatelor, declară că au dreptul de a încheia cu ele convenţii directe 
şi speciale privind taxele vamale, tarifare şi comerciale"9. în 10/22 iunie 1875 a 
fost semnată la Viena de către contele Andrassy şi Gh. Costaforu convenţia 
româno-austro-ungară, iar peste un an a fost ratificată1 0. 

încheierea acestui act a provocat în opinia publică romanească o intensă 
dezbatere de idei pro şi contra. Dar peste toate ideile se impunea speranţa că urmau 
să fie amplificate legăturile României cu' Transilvania, cele două economii fiind 
atât complementare cât şi interdependente, menţionându-se astfel climatul 
interdependenţei româneşti peste frontierele politice1 1. Iar din punctul de vedere al 
raporturilor cu Poarta, politicienii conservatori declarau că acest tratat dăduse ţării 
"avantaje imense", România recuperându-şi nişte drepturi "rămase în amorţire din 
cauza unor împrejurări vitrege"12. 

Jurnalul consevator "Pressa" considera că se inaugurase pentru ţară "o 
nouă eră comercială şi politică", întrucât obliga toate marile puteri să procedeze 
identic, semnând cu România tratate reciproce avantajoase pentru "comerţ şi 
industrie". 

După plecarea de la putere a conservatorilor liberali au mers pe aceeaşi 
cale, considerând că pe ordinea priorităţilor în relaţiile interstatale se află 
negocierea acordurilor comerciale. In dezbaterile din Cameră şi Senat ei insistau 
acum "asupra necesităţii şi utilităţii unor tratate de comerţ, considerate forma prin 
care naţiunile moderne erau interconectate". După puntea aruncată de Convenţia cu 
Austro-Ungaria şi alte puteri europene şi-au învins reticenţele şi au încheiat tratate 
economice cu România. La 17/27 martie 1876 a fost semnată o Convenţie 
Comercială şi de navigaţie între România şi Rusia (negociată de fostul guvern 
conservator) şi promulgată la 25 octombrie/10 noiembrie 187613. 
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Şi cu Germania negocierile pentru un tratat de comerţ fuseseră avansate, 
în iulie 1876 Germania trimitea la Bucureşti un proiect de acord, care a intrat de 
îndată în dezbaterea unei Comisii de experţi din Camera de Comerţ. Convenţia 
comercială avea să fie încheiată în martie 1877, după modelul celei cu Austro-
Ungaria14. 

Puterile cele mai reticente au fost Anglia şi Franţa. Politicienii englezi 
erau însă convinşi de perseverenţa românilor în tactica faptului împlinit pentru a-şi 
atinge planurile. Ambasadorul Angliei la Poartă. Sir Henry Elliot, declara în vara 
anului 1874 - după consultarea consulului de la Bucureşti, H. C. Vivian - că 
"românii erau pregătiţi ca şi altădată să folosească tactica faptului împlinit... şi vor 
reuşi în ultimă instanţă, cu sau fără ajutorul Porţii, să încheie Convenţii comerciale 
cu puterile străine. Astfel că, arăta mai departe reprezentatul britanic, "n-ar fi 
înţelept pentru guvernul englez să abandoneze în aceste clipe în mâinile celor trei 
mari puteri ale Nordului (Austro-Ungaria, Germania şi Rusia) influenţa şi 
popularitatea sa, ci ar trebui să lucreze pentru susţinerea doleanţelor Principatelor, 
până la extinderea drepturilor lor reale şi legitime şi slăbirea restricţiilor"1 5. 
Ministrul de Externe, lordul Derby avea însă în iarna anului 1875 serioase rezerve 
faţă de demersurile României 1 6. Anglia avea să ajungă la încheierea unui 
aranjament comercial cu România în conjunctura luptei de emancipare a naţiunilor 
balcanice din vara anului 1876 şi a declaraţiilor guvernului român de a acorda 
aceleaşi drepturi ca şi Austro-Ungaria, în mod provizoriu, pe timp de nouă luni, 
acelor puteri ce vor dori să trateze convenţii comerciale. în noiembrie 1876 s-a 
semnat aranjamentul româno-englez 1 7. 

Relaţiile Franţei în chestiunea acordurilor şi convenţiilor comerciale 
solicitate de România au fost mult mai pline de rezervă decât cele engleze, 
exprimând la un moment dat un dezacord făţiş. 

Care au fost motivaţiile acestei atitudini? 
Franţa fusese considerată atât de către celelalte puteri europene, cât mai 

ales de către români axul emancipării lor naţionale. Trebuie arătat însă faptul că, 
politicienii francezi, în frunte cu Napoleon I I I în timpul celui de-al doilea imperiu 
şi cei ai Republicii a IlI-a, nu au fost în permanenţă convinşi de utilitatea 
independenţei româneşti. Repetatele schimbări şi frământări politice din România, 
ce se atingeau chiar de capul statului, principele Carol, nu creau nici ele o imagine 
prea bună în ochii Franţei. Iar interesele burgheziei şi marii finanţe franceze se 
pliau mai bine pe vechile tratate, "capitulaţii", ale Imperiului Otoman, care 
reînnoite în deceniile şase-opt ale secolului XLX puteau pune la dispoziţie o piaţă 
unică şi o organizare vamală cu tarife mici. 

Comerţul francez a înregistrat încă din timpul lui Napoleon I I I succese 
importante în Principatele române şi în Imperiul Otoman. în această perioadă 
politica de stat a susţinut interesele particulare ale diverşilor negustori şi bancheri. 
Comerţul francez în bazinul Dunării de Jos şi al Mării Negre se făcea mai ales prin 
intermediul navigaţiei fluviale şi maritime şi a reprezentat cea. 1/4 din întregul 
comerţ al Franţei. Din a doua jumătate a secolului XIX politica economică de stat a 
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Franţei s-a orientat, ca şi pentru alte ţări dezvoltate (Anglia), către sprijinirea 
navigaţiei maritime şi fluviale în trei direcţii: 

A- lupta pentru internaţionalizarea mărilor, stabilind pa această linie 
principiile internaţionale ale libertăţii de stat. 

B- acţiuni pentru reglementarea navigaţiei (crearea C. E. D.) 
C- încurajarea marinei comerciale, care în practică lărgeşte hotarele de 

influenţă economică ale unei ţări, mutând concomitent graniţele de influenţă 
politică, în raport cu puterea de expansiune a economiei respective. 

Franţa, la fel ca şi Anglia, a încurajat comerţul pe apă prin subvenţii de la 
stat - cazul companiei de navigaţie a Mesageriilor Imperiale Maritime, cu lungi 
state de activitate în porturile româneşti de la Dunăre - rezemate pe principiile 
serviciilor şi contraserviciilor18. 

Navele comerciale franceze cu aburi făceau concurenţă celor austriece 
asemănătoare, în condiţiile în care se practica încă pe scară largă transportul de 
mărfuri şi pasageri pe vase cu pânze. 

In operaţiile de import-export cu România, Franţa s-a situat până la 1877 
între locurile II-IV. Din provinciile dunărene, cu deosebire din România se 
scurgeau pe piaţa franceză, la Marsilia, şi de aici în alte ţări, cereale, animale, 
lânuri, lemn de construcţie, petrol. Porturile româneşti de la Dunăre erau de 
asemenea adevărate antrepozite pentru produse din Bulgaria, Dobrogea aflată încă 
sub stăpânire otomană, Basarabia19. 

In puternica competiţie cu Austro-Ungaria, Anglia, Germania şi chiar 
Italia, negustorii francezi aduceau în România produse textile, alimentare, băuturi, 
bijuterii, obiecte de artă, mobile, modă, articole de metal, mecanisme, articole de 
pielărie, sticlărie, ceramică, hârtie, produse cosmetice şi farmaceutice, chimice. 
Franţa deţinea monopolul asupra importului de zahăr din portul Galaţi. Legat de 
modernizarea ţării în diverse domenii, Franţa a adus echipament militar, materiale 
de construcţii pentru poduri şi şosele, căi ferate20. 

O serie de financiari, industriaşi şi specialişti francezi, s-au implicat în 
construcţiile de drumuri şi căi ferate din România, formând aşa numita "féodalité 
du rail". Această elită tehnico-financiară franceză a întocmit şi finanţat proiecte de 
linii ferate, construcţii portuare de care România avea nevoie stringentă pentru a nu 
rămâne izolată de piaţa europeană şi în consecinţă, pentru a-şi valorifica produsele. 

Parcul de material rulant pe căile ferate construite sau în construcţie, 
începând cu locomotivele, erau de fabricaţie franceză - chiar şi pentru liniile 
societăţii Strousberg şi pentru cele austriece din Transilvania şi Bucovina. După 
construirea primelor linii de cale ferată şi a organizării instituţiei româneşti de 
resort, precum şi a altor domenii ca: vămi, fond forestier, diverse ateliere şi fabrici 
au fost solicitaţi direct guvernului francez de către autorităţile române diverşi 
specialişti şi ingineri. Primul director general al Căilor Ferate Române a fost 
francezul Leon Guilloux 2 1. 

încă înainte de încheierea primei convenţii comerciale dintre România şi 
Austro-Ungaria, Franţa a fost profund nemulţumită de politica vamală şi tarifară 
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românească. Pe de o parte autorităţile române excludeau Principatele din totalitatea 
teritorială a Imperiului Otoman, unde acţionau tratatele, "capitulaţiile" acestuia cu 
puterile europene. Tariful şi legea vămilor din 1874 a lezat principiul impunerii ad 
valorem, în favoarea taxelor după natura şi greutatea mărfurilor. Iar pe de altă parte 
o serie de produse franceze, între care băuturile spirtoase au provocat serioase 
litigii fiind supuse unor accize mărite datorită taxelor municipalităţilor şi 
dispoziţiilor statului22. 

Relaţiile Franţei cu România erau tensionate în ultimii ani şi de 
chestiunea evreiască. Numeroşi politicieni, bancheri şi finanţişti de origine israelită 
din Franţa se implicaseră şi angrenaseră şi instituţiile statului, Parlamentul şi 
guvernul francez, în rezolvarea acestei chestiuni, pentru acordarea de către 
autorităţile române a drepturilor cetăţeneşti, în conformitate cu obligaţiile din 
Convenţia de la Paris din 1858. 

Ospitalitatea şi ajutorul României faţă de emigranţii balcanici şi pentru 
lupta lor de emancipare nu făceau nici ele o impresie bună în ochii guvernanţilor 
francezi. în condiţiile pătrunderii şi întăririi influenţei germane şi în genere a 
influenţei "puterilor Nordului" (Austro-Ungaria, Germania şi Rusia) după 
prăbuşirea celui de-al doilea Imperiu francez, o posibilă axă Franţa-Imperiul 
Otoman-Anglia ar fi fost probabil o contrapondere a celor trei împăraţi nordici. 

încă de la începutul ofensivei diplomatice româneşti, în 1873, dirijată de 
domnitor pentru încheierea tratatelor comerciale, consulul general al Franţei la 
Bucureşti, Schefer, atrăgea atenţia ducelui de Broglie, ministrul de externe de la 
Quai-d'Orsay; la 15 noiembrie, că "chestiunea principală care există este a 
convenţiilor, care vor avea un caracter politic...şi cu toate că discuţia nu a fost încă 
făţiş deschisă asupra acestui punct, este de prevăzut că guvernul român.. .va afirma 
pretenţii puţin conciliabile cu situaţia României ca stat vasal"23. 

In anul următor, 1874, a continuat dialogul incisiv dintre Schefer şi 
ministrul francez de Externe pe tema convenţiilor comerciale, mai precis asupra 
dreptului României de a le încheia în afara Porţii. 

La 24 octombrie 1874 ambasadorul Franţei la Constantinopol, 
Montgascon comunica într-o depeşă telegrafică ministrului de Externe Decazes că 
a fost contactat de către Ignatiev, ambasadorul Rusiei, înţeles în prealabil cu 
reprezentanţii Austro-Ungariei şi Germaniei, pentru a-şi da acordul la "încheierea 
de convenţii comerciale directe şi speciale cu Principatele Române". Ambasadorul 
îl informa pe Decazes, că, bineînţeles, a declinat oferta lui Ignatiev şi a dat 
"instrucţii" identice primilor dragomani ai ambasadei şi consulatelor franceze25. La 
15 noiembrie 1874, într-o scrisoare particulară către Paul Desprez, Director în 
Ministerul Afacerilor Străine al Franţei, baronul Des Michels consul la Bucureşti 
pleda însă pentru încheierea convenţiei: 

"Când am văzut imensul interes pe care îl avem de a forţa litera tratatelor 
în profitul comerţului nostru, eu mi-am schimbat opinia şi am devenit partizanul 
Convenţiei comerciale. Trebuie să ne decidem la timp. Dacă noi vom ajunge prea 
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târziu, alţii, devansându-ne, vor primii avantaje pentru care noi eram în mai bună 
situaţie decât ei pentru a le primi sau realiza"2 . 

Iar la 6 ianuarie 1875 Des Michels îl informa pe ministrul de Externe al 
Franţei că negocierile guvernului român pentru încheierea de convenţii comerciale 
cu alte state sunt atât de înaintate, încât "opinia publică s-a obişnuit cu ideea şi în 
consecinţă, se întreabă; "se ştie oare unde se va opri" (România - n.n). Consulul 
arăta că, în fapt, această acţiune avea drept scop independenţa politică, deşi 
"cuvântul independenţă nu mai este pronunţat, este adevărat, decât rar" de către 
politicienii români 2 7 . 

în presa franceză de la începutul anului 1875 se mai scria încă de 
"pretinsa stare de vasalitate a României", justificată cu Tratatul de la Adrianopol 
din 1829(!)28. 

Dar precipitarea negocierilor României cu Austro-Ungaria şi presiunile 
exercitate de către negustorii francezi şi Camerele de Comerţ din Paris, Lyon, 
Marsilia, ca şi scăderea profiturilor de pe urma mărfurilor franceze pe piaţa 
românească - ca efect al clauzei naţiunii cele mai favorizate acordate "puterilor 
Nordului" - au schimbat făgaşul relaţiilor economice româno-franceze. La 11 
martie 1875, MAE al Franţei recomanda contelui de Vogué, reprezentantul său la 
Constantinopol, să sprijine ideea unui acord: "Justa preocupare pentru interesele 
noastre ne va obliga deci, dacă Poarta nu se va decide să ne deschidă căile, să 
trecem dincolo de acestea şi să încheiem cu Principatele, la expirarea tarifelor 
stipulate cu Poarta, convenţii comerciale, pe care le vom supune apoi aprobării 
Adunării Naţionale şi ratificării şefului statului"29. 

Ideea dobândirii suveranităţii politice de către România prin tratate 
economice de care guvernul francez era conştient, continua să-1 irite. Această 
iritare o regăsim constant în actele MAE ale Franţei, atât în ce priveşte pe ministru, 
cât şi pe consuli, până în ajunul încheierii aranjamentului cu România. Consulul 
Des Michels deşi a sesizat de repetate ori în primăvara şi vara anului 1876 situaţia 
dezavantajoasă a comerţului francez30, ţinea să sublinieze că: "Noile tratate de 
convenţii constituie...atât prin formă cât şi principiu un mers foarte sigur spre 
scopul atât de scump îmbrăţişat de către principele Carol", adică independeţa 
politică. Astfel că "Prinţul României nu se va mai preta vreodată în viitor la o 
formă mai regulată şi mai corectă în acest scop"31. 

Ministrul Decazes se manifesta - la 1 iulie 1876 - de aşa manieră 
inflexibil asupra acestui ţel, încât 1-a însărcinat pe noul agent consular Raindre la 
Bucureşti să ceară explicaţii guvernului român precum şi o "declaraţie fermă" de la 
Ministerul său de Externe, întrucât "logica şi convenienţele recomandă menţinerea 
status-quo-ului"32. 

După cum am arătat însă, intrarea în aplicare a Convenţiei cu Austro-
Ungaria şi efectele sale asupra produselor franceze au făcut ca Franţa să intre şi ea 
precipitat în negocieri cu România. în intervalul lunilor iulie-septembrie 1876 se 
poartă discuţii între Ministerul de Externe al Franţei, consulatul său de la Bucureşti, 
Ministerul de Externe al României, implicând şi agenţia României la Paris pentru 
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încheierea unui aranjament comercial româno-francez. La 8 iulie 1876 Raindre 
comunica la Paris că guvernul român "se arăta dispus să extindă tratamentul 
clauzei naţiunii cele mai favorizate tuturor statelor ce vor declara oficial că vor dori 
să negocieze" acorduri33. A doua zi, la 9 iulie, dimineaţa, printr-o depeşă 
telegrafică, Raindre era autorizat de către ministerul Decazes să încheie "fără 
întârziere şi prompt" cu guvernul român un "aranjament comercial" cu clauza 
naţiunii cele mai favorizate34. In aceeaşi zi, după amiaza, Raindre îi răspundea tot 
pe calea telegrafului lui Decazes că guvernul român s-a arătat foarte înţelegător, 
admiţând "pentru statele ce se declară gata a negocia o convenţie comercială", un 
tratament special pe timp de nouă luni până la semnare, cu clauza naţiunii celei mai 
favorizate35. 

Frederic Debains, noul consul general al Franţei la Bucureşti din 10 iulie 
1876, este şi el pus la curent cu aceste demersuri, de către ministrul francez, în 
aceeaşi zi a preluării postului3 6. Informaţiile de ultimă oră ale lui Debains, ca şi ale 
inspectorului francez Rolland trimis în România pentru a verifica situaţia 
comerţului, l-au impulsionat şi mai mult pe ministrul de Externe Decazes37. La 28 
iulie 1876, Debains este însărcinat de acesta să solicite ministrului român Mihail 
Kogălniceanu ca în perioada tranzitorie semnării acordului vinurile franceze să fie 
exceptate de taxele vamale38. La 13 septembrie 1876, Decazes îi comunica lui 
Teisserenc de Bors ministrul francez al Agriculturii şi Comerţului rezultatul 
demersurilor sale pentru "îndepărtarea pericolului ce ameninţa exporturile franceze 
în România" 3 9. 

Informaţia transmisă de consulul Debains că aliata Franţei, Anglia, prin 
reprezentantul ei la Bucureşti, aproba ideea acordurilor comerciale cu guvernul 
român4 0, a urgentat şi ea încheierea aranjamentului comercial româno-francez. 

Documentele din arhivele MAE al Franţei ne-au permis cunoaşterea 
textului integral, a aşa numitului "proiect de convenţie comercială", în fapt un 
aranjament, prin care guvernul român se angaja să aplice pe timp de nouă luni şi 
produselor franceze facilităţile acordate Austro-Ungariei. Proiectul stipula într-unui 
din articole, că: "Dacă timp de 12 luni nici o parte nu denunţă acordul, acesta se va 
prelungi cu încă un an, tot astfel dacă nici una din părţi nu o va face. Iar la articolul 
XX se stipula că acordul poate funcţiona în asemenea mod timp de 10 ani 4 1. 

Prevederile acordului se refereau la: reciprocitatea jurisdicţiei consulare 
(art. II);exceptarea supuşilor francezi de la sarcinile fiscale; navele franceze să nu 
fie impuse la intrare şi ieşire în apele româneşti, iar pe timpul sejurului ele să se 
bucure de aceleaşi condiţii ca navele naţionale româneşti; clauza naţiunii cele mai 
favorizate pentru produsele franceze42. Declaraţia pentru aranjamentul româno-
francez a fost semnată la 5/27 noiembrie 1876 de către Decazes din partea Franţei 
şi CA. Rosetti din partea României 4 3. 

Se poate conchide că, politicienii francezi au întâmpinat ideea României 
în chestiunea încheierii de convenţii comerciale cu cea mai mare rezervă între 
puterile europene. Atitudinea acestei ţări, una din cele mai dezvoltate în epocă şi 
care era implicată în numeroase acorduri, ce se încheiau frecvent pe plan 
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internaţional, pare oarecum anacronică. Cu atât mai mult cu cât la cârma ei era un 
guvern republican, iar politicienii săi de după 1871 se credeau mai democraţi decât 
înaintaşii lor. 

Poziţia Franţei pare mai degrabă să-şi tragă rădăcinile din noua ei situaţie 
de putere de rangul doi, după înfrângerea ei de către Prusia, devenită Imperiu 
german şi după Conferinţa de la Londra din 1871, care revizuise Tratatul de la 
Paris din 1856 şi stabilise un nou echilibru european. 

îndreptată oarecum şi de Germania către lumea de dincolo de mări, către 
colonii, Franţa nutrea în secret dorinţa de a opune "puterilor Nordului" o viitoare 
alianţă franco-anglo-turcă, pentru a-şi păstra vechile poziţii în zonele geografice 
europene. Ea a fost convinsă mult timp că, numai opunându-se încheierii de 
convenţii, îşi poate păstra atât influenţa economică şi politică cât şi alianţa, 
parteneriatul cu Imperiul Otoman. Dar tot această idee a făcut-o să-şi schimbe în 
funcţie de împrejurări atitudinea şi să caute să păstreze piaţa românească pentru 
produsele sale. Mai literar am putea zice că îşi putea păstra astfel "un picior în 
Europa". 

Acordul încheiat a fost un câştig atât pentru Franţa, cât şi pentru 
România, punând la baza relaţiilor lor economice principiul clauzei naţiunii cele 
mai favorizate. în plus, el însemna pentru Franţa păstrarea unui loc pe eşichierul 
diplomaţiei în împrejurările dezbaterilor diplomatice dintre puteri pentru rezolvarea 
noii crize orientale de puţin timp declanşate în Sud-Estul Europei. 
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LES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-ROUMAINS: 
L'ARRANGEMENT DE COMMERCE DU NOVEMBRE 1876 

Résumé 

Parmi les facteurs constructifs de la diplomatie roumaine pendant les 
décennies 7-8 du XIX siècle sont compris les relations économiques. Elles se sont 
manifesté par des actions fermes pour conclure des engagements et conventions de 
commerce séparément de l'Empire Ottoman, comme symbole du détachement de la 
Roumanie de cet état et ses traités internationaux. 

Les grandes puissances ont accepté difficilement la situation. Mais leurs 
intérêts pour grandir le marché capitaliste européenne et aussi la convinction de 
l'engagement de Roumanie envers la souveraineté, ont déterminé celles-ci pour 
achever des traités avec ce pays. 

L'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand, la Russie et l'Italie ont été parmi 
les premières qui ont engagé et ont conclus des actes de commerce avec 
gouvernement roumain. 

Finalement, la France, a vaincue sa réticence et a signé en novembre 
1876 un pareil document - l'arrangement de commerce. I l se reposait sur la clause 
de la nation la plus favorisé pour les deux pays, la France et la Roumanie. 
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ADRESATE L U I G H E O R G H E (GEORGE) BENGESCU 

Vasile Novac 

In afara unei prodigioase activităţi diplomatice pe care au desfăşurat-o cu 
trudă şi abnegaţie, pe Ion Bălăceanu şi pe George Bengescu îi legau relaţii de 
rudenie (bunica după mamă a ultimului, Maria G. Golescu, era născută Bălăceanu), 
studiile făcute, în perioade diferite, la Liceul Louis de Grand din Paris, precum şi 
aşa cum se va vedea, prietenia şi inamicii comuni. 

Pentru Ion Bălăceanu, Câmpulungul fusese reşedinţa sa de ocârmuitor al 
judeţului Muscel între 3 august şi 22 septembrie 18481, ultimul oraş din Ţara 
Românească înainte de a lua drumul exilului, iar pentru George Bengescu 
reprezenta locul unde locuia fiica sa, Alexandrina N. Grant şi unde urma să se 
stabilească el însuşi, la apusul vieţii, iar, prin cimitirul Flămânda, domiciliul 
permanent al rămăşiţelor sale pământeşti. 

De la Voltairianul Bengescu s-au păstrat, după ştiinţa noastră de până 
astăzi, câteva scrisori de la personalităţi politice şi culturale româneşti, între care: 
opt de la Grigore Alexandrescu, două de la Mihail Kogălniceanu, patru de la Matei 
Millo, unsprezece de la I . A. Filipesu şi patru de la Eusofrina Popescu donate, după 
dorinţa sa, de Alexandrina N. Grant, Academiei Române, pentru care se primesc, la 
19 februarie 1931, mulţumiri de la preşedintele şi bilbliotecarul, I . Bianu2, precum 
şi altele rămase în familie, ajunse cu ani în urmă la Complexul muzeal Goleşti, 
între care: câte una de la M. Kogălniceanu, C. A. Rosetti prinţul Ştirbei. Gr. 
Alexandrescu, Elena Cuza, I . Bianu, Olănescu-Ascanio, Maria Iacob Negruzzi, 
Duiliu Zamfirescu şi V. Boerescu, două de la Bogdan Petriceicu Haşdeu, şase de la 
George Gr. Cantacuzino şi douăsprezece de la Ion Bălăceanu. 

După cum se vede, George Bengescu a primit cele mai multe scrisori de 
la ruda sa, Ion C. Bălăceanu3. 

Prima epistolă păstrată este din anul 1877. In acea perioadă, după o scurtă 
funcţionare ca ministru de externe, în cabinetul Lascăr Catargiu din 1876, devine, 
la 4 aprilie 1876, agent al României la Viena4. în capitala Imperiului Austro-Ungar, 
George Bengescu debutase în diplomaţie şi lucrase 10 luni, sub conducerea lui P. 
P. Carp, ca secretar al agenţiei române, în anul 18725. Scrisoarea, datată: "Viena, 7 
ianuarie 1877", redactată ca pe un ton glumeţ, conţine scuza că, datorită faptului că 
cei doi florini şi scrisoarea lui Bengescu au sosit in capitala austriacă atunci când el 
era la Bucureşti s-au rătăcit şi η-a ştiut adresa unde să-i trimită comisionul şi 
răspunsul.Bălăceanu susţine că nici flerul său de "fost prefect de poliţie nu i-a fost 
de folos". (Fusese prefectul poliţiei Bucureşti înainte de a fi ministru de externe6). 
După îndelungi căutări i-a găsit scrisoarea şi adresa, ceea ce-i permite să-i trimită 
cele "două foi" de hârtie timbrată şi jumătate din capitalul, adică un florin. 
Epistola continuă pe tonul glumeţ, 'Trebuie să n-am un florin în pungă pentru a te 
priva de cele două foi de hârtie timbrată", şi se încheie cu scuzele de rigoare, cu 

www.mnir.ro



136 V A S I L E NOVAC 

urări de Anul Nou şi cu complimente pentru Constantin Creţulescu (socrul lui Gh. 
Bengescu) şi cu omagii pentru verişoara, adică pentru Zoe Bengescu, fiica lui C. 
Creţulescu7. 

A doua scrisoare este datată: "Roma, 14 aprilie 1884" (Ion Bălăceanu, de 
la 31 octombrie 1882, fusese transferat ca trimis extraordinar şi ministru 
extraordinar al României la Roma)8. Ε o scurtă misivă ce cuprindea rugămintea să 
facă să le parvină nişte cărţi unor mătuşi de ale lui Bengescu şi, totodată, îi 
transmite lui şi soţiei sale sincere condoleaţe, cu ocazia morţii veneratului domn 
Creţulescu"9. 

Se ştie că, de la Roma, Ion Bălăceanu a trecut la Paris, pentru scurtă 
vreme (24 septembrie 1884-31 ianuarie 1885), dar intrând în conflict cu factorii 
politici îşi va da demisia10. Din această nouă perioadă franceză a activităţii sale 
diplomatice, avem încă şase scrisori. 

Prima din această serie, datată: "Paris, 20 august 1884", cuprinde 
rugămintea ca cei 1000 de franci, împrumutaţi de Bengescu şi restituiţi de 
Bălăceanu, dacă n-au fost cheltuiţi între timp, să-i fie remişi "în plic pecetluit 
purtătorului acestor rânduri" 1 1. Peste patru zile, o nouă epistolă anunţa, între altele: 
"Corăbiile fiind sosite...voi să vă plătesc datoria, cu mii de mulţumiri. Nu vă aduc 
lucrul în persoană pentru a nu trezi susceptibilităţile acelora care ar putea găsi că 
vin prea des la Legaţie" 1 2. După cum reiese din acele arătate mai sus, peste o lună 
va trece la conducerea Legaţiei române din capitala Franţei. 

La 4 octombrie 1884 (deşi anul nu este trecut, e lesne de înţeles că e 
vorba de anul 1884 din conţinutul acestei scrisori, coroborat cu data următoarei 
epistole), Ion Bălăceanu scria, din Paris, că speră să plece "mâine seară la Nisa", şi-
1 ruga pe "vărul său" să-i transmită ştiri la casa "E. Girard quai du Midi, Nice", 
(dacă va auzi "că s-a reuşit să-1 scoată pe dl. Sturza (Mitică) din starea de letargică 
în care-i merge atât de bine"1 3. 

Următoarea scrisoare a lui Ion Bălăceanu, datată : "Nisa, 12 octombrie 
1884", confirmă primirea epistolei din 9 octombrie a lui Bengescu, însoţită de un 
extras din L'Independence roumaine. El consideră că "decretul în chestiune va 
întârzia în portofoliul ministerial până va vedea lumina"1 4. Este, probabil, vorba de 
numirea sa în funcţia de ministru al României la Paris. îi mai scria lui Bengescu 
despre regretele lui Pherichide, care ar fi "plâns la dl. Brătianu" şi că "dl. Sturza 
(Mitiţă) trebuie să fie numit ministru la Viena", făcând următorul comentariu : 
"Nimeni altul nu-i pare destul de apt a desăvârşi opera atât de bine începută de 
Carp"15. Laudă, în acelaşi timp, atitudinea lui Nicolae Creţulescu, de a nu se fi 
amestecat cu membrii guvernului : "Cât despre vechiul meu prieten, N. C , cred eu, 
el a făcut proba de fineţe, refuzând de a se combina cu elemente care au tendinţa 
atât de puternică de a se precipita. Aceasta pentru că-şi cunoaşte chimia!"16. 
Sperând că Bengescu şi-a revenit din indispoziţia sa, îşi exprimă convingerea că va 
fi prevenit dacă prezenţa lui "la Paris, va deveni necesară" 1 7. Nădăjduieşte că 
Pherichide să nu aibă "prea multă rea voinţă" şi că-i va ceda locul. Comentând 
trecerea lui Plagino în rândul candidaţilor la funcţia de şef de legaţie, Ion 
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Bălăceanu întreba retoric : "Unde vom ajunge cu acest sistem?". Cu toate că n-avea 
"absolut nimic de spus contra acestui om simpatic - dar, preciza el, "cu acelaşi titlu 
ca al lui sunt cinci sute de personagii considerabile şi considerate care pot să aspire 
de a reprezenta pe Rege în străinătate" 1 8. Rezultatul acestui mod de promovare va 
avea ca efect, după constatarea sa, că nu va rămâne "nici o perspectivă acelora care 
aşteptăm de ani în speranţa de-a ajunge în primul rând" 1 9. 

Două din scrisorile pe care le prezentăm cu această ocazie sunt nedatate 
sau parţial datate. Ε posibil ca una să fi fost scrisă între 12 octombrie 1884 şi 31 
ianuarie 1885. Ea cuprindea recomandarea ca "cererea de audienţă pe care am 
adresat-o dlui. J. Ferry "să-i parvină când mai curând posibil", iar la "copia după 
alocuţiune este oportun de a intercala cuvintele: "augustul meu stăpân" după acelea 
de " M . S. Regele României" 2 0. Cealaltă, datată parţial, doar: "Paris, duminica", 
este probabil, din sau după februarie 1885, când Ion Bălăceanu părăsise funcţia de 
şef de legaţie şi, deci şi sediul acesteia. Primele informaţii ale acestei epistole 
cuprind relatări despre căutările febrile ale autorului pentru depistarea unei poliţe 
cu scadenţa în "vinerea viitoare", zi în care spera să obţină suma de bani de care 
avea nevoie. îşi exprima speranţa că Bengescu va reuşi să "calmeze şi să liniştească 
complet" pe nervosul bancher21. îi mai adresează rugămintea ca, pentru lada lăsată 
de servitoarea copiilor săi în faţa uşii camerei sale la părăsirea legaţiei, să fie dată 
dispoziţia de a fi dusă în remiză, lângă celelalte lăzi, şi să-i fie încredinţată lui 
Jules. Acestuia să-i spună "că-1 va răsplăti la restituirea acestor lăzi pentru grija pe 
care le-o va acorda". Scrisoarea se încheie, evident, cu "mii de scuze", cu 
"mulţumiri", şi cu asigurarea profundei sale afecţiuni2 2. 

Urmează trei scrisori din anul 1886. Cea dintâi, datată 1 martie 1886, 
purtând menţiunea "Personal", cuprinde rugămintea de a interveni pentru înscrierea 
tânărului Manu, "fiul unuia din bunii mei prieteni" care, făcând armata în bravul 
Regiment 3 "Roşiori" nu poate să se întoarcă, la Paris, înainte de jumătatea lui 
aprilie viitor, ceea ce-1 va face să piardă şase luni din punct de vedere al înscrierii 
sale la şcoala de Drept23. Făcând precizarea că toate demersurile făcute de familie, 
"pe cale diplomatică, în scopul de a obţine ca această înscriere să conteze ca fiind 
de la începutul anului şcolar curent" au eşuat deoarece "reactorul a refuzat să dea o 
consacrare publică la precedentele care există totuşi (R. Creţulescu, A l . Cuza etc.)", 
Ion Bălăceanu adaugă: "Eu sunt încredinţat, dacă veţi vrea să acţionaţi personal pe 
lângă aceea pe care tocmai i-aţi decorat că tânărul meu va obţine dispensa pe care o 
imploră" 2 4. Sperând că Bengescu îşi va folosi bunele sale oficii "unde se cuvine", 
asigurându-1 de "obligaţiile infinite pe care familia Manu" şi el le vor avea pentru 
şeful care-i va îndatora, mai vârstnicul diplomat trece la cimentarea cancanului 
apărut în L'Independence roumaine că el îl va înlocui, la Paris, pe dl. Alecsandri 
demisionar25. Ion Bălăceanu este revoltat că s-au putut gândi la înlocuirea unui "om 
cu atâta spirit", adăugând: "încă nu ştiu cine este adevăratul farsor care a lansat 
această ştire falsă ... tot ceea ce îmi este posibil să fac este să-i trimit o săgeată prin 
intermediul Românului" 2 6. 
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Prin scrisoarea din 24 mai 1886, George Bengescu este rugat să intervină 
pentru Mihai Lomotescu, fiul altui amic şi fost coleg la Liceul Louis le Grand, care 
urmează să dea bacalaureatul în litere. Cu toate că era bine pregătit, fiind foarte 
timid, părinţii temându-se să nu eşueze la oral, Bengescu era rugat să prevină pe 
unul din "judecători" (examinatori) ca să se poarte astfel cu băiatul pentru ca acesta 
să rămână "în posesiunea mijloacelor naturale şi dobândite" 2 7. Părinţii se temeau 
că, dacă fiul lor ar "eşua pe bancul de nisip al bacalaureatului", s-ar pune capăt 
"drumului său universitar", ceea ce "ar fi o nenorocire pentru întreaga familie", pe 
care el o iubeşte foarte mult. II roagă să-1 scuze pentru "noua corvoadă", dar 
aşteaptă să fie şi el solicitat ' In toate ocaziile la care vă pot fi ut i l" 2 8 . 

La 8 iunie 1886, din Constantinopol, Ion Bălăceanu îl va anunţa pe 
Bengescu de hotărârea guvernului ca "înainte de a mă întoarce la noul meu post -
din capitala Turciei - să merg să o caut pe Angelina, la Paris, şi să petrecem 
împreună cinsprezece zile, la Nisa, pe lângă Bebe". Ε bucuros că acest proiect îi va 
permite să petrecă împreună două zile 2 9. Deşi Dumitru Vitcu susţine că Ion 
Bălăceanu a funcţionat ca ministru al României la Constantinopol, între 10 aprilie 
1886 şi 31 decembrie 188830, la 8 iunie 1886, autorul scrisorii declara că se va 
arunca "în Orient-Expres, când Regele-mi va da ordin să plec imediat la 
Stambui"31. Brusca hotărâre a lui Carol I de a-1 acredita pe lângă guvernul otoman 
este pusă de el pe seama "veleităţilor turceşti de a întrebuinţa împotrivă-ne 
propriile noastre argumente vamale, după zece luni de reflexiune"32. Ion Bălăceanu 
continuă astfel, cugetările sale diplomatice referitoare la politica ţării în care urma 
să lucreze : "Acest animal (turcul) este foarte viclean :când este atacat se apără. Pe 
scurt, iată-ne cu un nou război de tarife în braţe; dacă de acum în cinsprezece zile 
nu vom acoda ultimele noastre favoruri, pentru lakerda şi havlalele otomane". Din 
această pricină, consideră că asemenea preocupări nu-i vor îngădui plăcerea de a-i 
strânge mâna într-un viitor apropiat. Crede că Angelina "trebuie să fi sosit, la 
această oră, la Goleşti, sub supravegherea unei subînvăţătoare" 3 3. II mai roagă să 
dispună ambalarea în lăzi a obiectelor pe care a binevoit să le păstreze "în 
momentul în care a trebuit să întrerupă instalarea mea la Paris", pentru a putea să-i 
facă cunoscut lui Buzeianu "ziua în care va putea să vă debaseze" şi-i mulţumeşte 
călduros, de pe acum, pentru ospitalitatea dată obiectelor amintite34. 

A douăsprezecea scrisoare este datată : "Tumbridge-Wells (Kent), 7 
august 1899". Ea debutează cu o nouă scuză plină de spirit : "Pe bună dreptate, 
trebuie să mă consideraţi un irochez, şi încă un irochez din tribul Ingraţilor!. Căci 
iată mai bine de trei luni de când mi-aţi trimis volumul dumneavoastră de Suveniri 
şi nu v-am mulţumit încă nici de trimiterea lui însuşi, nici de pagina atât de 
afectuos flatantă pe care mi-aţi consacrat-o acolo"35. Ion Bălăceanu continuă, când 
serios, când glumeţ: "Cum să nu fiu recunoscător eu, care n-am fost niciodată 
lăudat de nimeni? (Din contra). Cât despre acei care v-aţi necăjit vorbind astfel 
despre mine, fie ca ranchiuna lor să le fie uşoară! 

Dumneavoastră sunteţi primul român care a scris o carte pentru a zice de 
bine despre semenii săi. (Eu cer iertare pentru acest cuvânt, în ceea ce priveşte). 
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Este adevărat că Diavolul ca să nu piardă nimic - dumneavoastră aţi răscumpărat 
această afecţiune atât de puternică şi meritorie făcând necaz domnului D. Sturza, 
care nu s-a purtat altfel cu dumneavoastră, decât faţă de ceilalţi miniştri ai Regelui 
în străinătate" 3 6. întârzierea răspunsului se datorează necunoaşterii adresei, atât de 
către autorul epistolei, cât şi de către alte persoane din Nisa, Paris şi Londra, pe 
care le-a întrebat. Abia când a citit în ziare că va fi delegat al României la expoziţia 
din 1900, s-a hotărât să-i trimită prezenta scrisoare, pe adresa Legaţiei române din 
Paris, sperând că sunt şanse să-1 găsească. Exprimându-şi siguranţa că "expoziţia 
noastră va fi admirată de multe milioane de oameni", Bălăceanu crede că, atât 
Bengescu cât şi colegul şi prietenul lor comun - Creţeanu - au greşit dându-şi 
demisia, făcând jocul acelora care "vroiau să se debaraseze de dumneavoastră", 
considerând că : "Atâta timp cât brutalitatea dlui Sturza nu putea atinge onoarea 
dumneavoastră (ca faimoasa ieşire de foc a lui Brătianu contra mea), 
dumneavoastră trebuia să rămâneţi impasibil sub adăpostul răului humor 
ministerial"37. Ion Bălăceanu, în numele său şi al prietenilor lui Ion Ghica, 
apreciază şi ca pe un fapt de curaj excelenta evocare ce o făcuse Bengescu unuia 
din marii lor prieteni comuni : "Prietenia lui Ion Ghica, în rândul cărora mă simt 
totodată onorat să fi făcut parte, vor fi eterni bucuroşi de a se zice despre acest 
mare om cinstit tot binele pe care-1 merita. Trebuie, pentru aceasta, un adevărat 
curaj. Dumneavoastră l-aţi avut"38. Mai departe, Bălăceanu relata că, de un an a 
fost atât de bolnav, încât a trebuit să părăsescă Vichy-ul fără să-şi fi putut face 
cura, că numai datorită doctorului Thirox, din Paris care 1-a pus pe picioare, s-a 
putut bucura de "deliciile unui sezon din Londra". Revenind la umorul din paginile 
anterioare, Bălăceanu remarca : "Eu sunt, în acest moment, într-o ţară încântătoare 
unde niciodată nu s-au putut aclimatiza porcii, pentru că aici se mănâncă foarte 
rău" 3 9 . Epistola se încheie cu informaţii despre : intenţia de a pleca peste o 
săptămână spre "malurile înflorite ale Mânecii", şi, în septembrie - octombrie, la 
Bucureşti, dacă sănătatea îi va permite. îi mai relatează că fiica sa, Maria Ghica, "a 
venit să petreacă şase săptămâni cu mine", şi-1 asigura pe preascumpul văr şi 
prieten de ataşamentul" său "inalterabil" şi de profunda sa gratitudine, rugându-1 să 
prezinte omagii şi "verişoarei" sale40. 

Toate scrisorile de mai sus sunt redactate în limba franceză şi toate 
sublinierile, cu una sau două linii, aparţin lui Bălăceanu. 

Noile documente prezentate cu această ocazie, pe lângă informaţiile care 
permit o mai bună înţelegere a activităţii diplomatice a emitentului (în perioada 
pariziană - 24 septembrie 1884 până la 31 ianuarie 1885 - se dovedeşte că nici nu-
şi terminase instalarea şi a fost silit să demisioneze), aduc o contribuţie la 
cunoaşterea relaţiilor din ce în ce mai amicale dintre cei doi veri şi demonstrează, 
odată în plus comunitatea lor de sentimente prieteneşti faţă de Ion Ghica şi de 
aversiune faţă de Dimitrie A. Sturza, în ciuda faptului Mitiţă Sturza a debutat ca 
amic politic al lui Ion Ghica, terminând ca prieten politic şi succesor al lui Ion C. 
Brătianu. 
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Considerăm, în acelaşi timp, că pagina "afectuos flatantă" pe care 
Bengescu i-a dedicat-o lui Ion Bălăceanu, ca şi portretele făcute lui Vasile 
Alecsandri, Ion Ghica, Alexandru Lahovari şi Al . Odobescu, era, în acelaşi timp, 
obiectivă. Cităm din ea doar referirea că a fost "unul din cei mai vechi diplomaţi ai 
noştri; carele, după ce a luat o parte însemnată la toate faptele măreţe ale renaşterii 
României, de la 1848 încoace, a reprezentat ţara cu dibăcie şi strălucire", în marile 
capitale europene41. In sfârşit, ni se dezvăluie o personalitate de o rară modestie, de 
o politeţe desăvârşită şi de o deosebită fineţe de spirit, hărţuită nu numai de unii 
politicieni, dar şi de bancheri străini. 
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QUELQUES LETTRES INEDITES DE ION/JEAN/BĂLĂCEANU 
ADRESÉES A GEORGE BENGESCU 

-Résumé-

Jean/Ion Bălăceanu et Georges Bengescu étaient liés par parenté ils 
e'taient cousins. Mais aussi d'autres aspects de leurs vie et de leurs activité les on 
approches. Les lettres présentées apportent des nouveaulles concernant l'aciivité 
diplomatique de Jean Bălăceanu entre le 24 septembre 1884 et la 3.1 janvier 1885. 
De même on peu mieu connaître les amicales relations qui on lié les deux 
personne, leurs attitude et sentiments envers d'autres hommes politiques de 
l'époque amies ou adversaires. Les lettres montrent en plus la personnalité de celui 
qui les a écrit, participant aux importants évenéments politiques de la seconde 
moitié du XIX ème siècle. 
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NEGOŢUL AMBULANT ÎN BUCUREŞTII SFÂRŞITULUI DE 
S E C O L X I X ŞI ÎNCEPUTULULUI DE S E C O L XX 

Leii oara Zamani 

Studierea comerţului ambulant, desfăşurat pe străzile Bucureştilor în 
perioada de modernitate a capitalei, are un rol însemnat în cunoaşterea nu numai a 
unei laturi a economiei locale, dar şi a acelora care-1 practicau, precum şi a 
impactului unui asemenea negoţ asupra oraşului. 

Informaţii privind acest tip de comerţ se întâlnesc într-o serie de scrieri de 
specialitate, precum şi în amintirile personalităţilor vremii, ele nefăcând însă rodul 
unei teme aparte, aşa cum se încearcă în lucrarea de faţă. 

In Bucureştii sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, 
comerţul îmbracă două forme unanim recunoscute: comerţul stabil şi comerţul 
ambulant. 

Comerţul stabil presupunea existenţa unei firme şi a unui spaţiu închiriat 
sau particular unde se putea desfăşura propriu zis activitatea de comercializare a 
diferitelor produse. 

Comerţul ambulant avea ca loc de manifestare strada, fiind totuşi 
necesară existenţa unei autorizaţii. 

O serie de surse ne arată că comerţul ambulant a existat înaintea celui 
stabil. Dovada în acest sens este şi cuvântul francez marchand, însemnând 
negustor, comerciant şi care vine de la verbul marcher: a merge, a porni (la drum)1. 

La noi, s-a folosit mult timp, la început, cuvântul marchitan, desemnând 
negustorul (ambulant) de mărunţişuri, termen venit prin filiera rusească din limba 
polonă (markietan în polonă, markitant în ruseşte). 

Cu timpul, sporind numărul afacerilor şi deci câştigul, negustorul 
ambulant îşi poate permite să-şi stabilizeze într-o anumită măsură negoţul. 

"Când comerţul devine o meserie consolidată şi unanim recunoscută ca 
utilă, când el apare ca o funcţie economică naţională prin serviciile aduse tuturor, 
apare şi negustorul de dugheană şi firma la care vine clientul"2. 

Dar asta nu înseamnă şi dispariţia comerţului ambulant. Dimpotrivă, el 
coexistă cu cel stabil mult timp, chiar dacă nu în cele mai optime condiţii. 

La noi comerţul, considerat în general o ocupaţie uşoară şi destul de 
profitabilă, a fost mai mult monopolul străinilor, în special al balcanicilor şi 
evreilor. 

Aceştia din urmă, aduşi pe pământ românesc în număr foarte mare în 
1775, în urma evenimentelor dintre Rusia şi Turcia, când Moldovei i se smulge 
Bucovina de către turci pentru a fi dăruită Austriei, erau la început vânzători cu 
bocceaua, adică negustori de mărunţişuri, vânzând marfa "strălucitoare, ieftină şi 
proastă", iar cel mai adesea erau cârciumari3. 

In scurt timp ei invadează practic Moldova şi se infiltrează şi în Ţara 
Românească. 
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Metodele folosite şi averile strânse de aceştia nemulţumesc populaţia 
autohtonă, care nu-i vede nici producători şi nici consumatori ci precupeţi, 
cumpărând de la cei în nevoie pentru a vinde apoi mai scump. 

Corupţia existentă face ca nici o măsură de protecţie să nu poată fi luată 
împotriva lor. 

Foarte puţini dintre ei sunt meseriaşi; mare parte sunt cămătari, zarafi şi 
samsari4. , 

Afacerile acestora prosperă de-a lungul timpului, la fel ca şi a altor străini 
veniţi aici: greci, turci, armeni, bulgari etc., iar numărul tuturor celor care se 
ocupau de negoţ devine tot mai mare. "De aceea tara în care să fie mai numeroşi 
comercianţi decât în România - nota Xenopol - nu este pe lume, şi mai ales nu este 
ţara în care procentul plătit comerciantului să fie aşa de urcat"5. 

In această conjunctură au fost trase o serie de semnale de alarmă, în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu privire la viitorul comerţului românesc, 
controlat în cea mai mare parte de străini. 

Ca măsuri ce se impuneau într-o primă fază de preluare a conducerii în 
acest domeniu economic, care mult timp nu fusese apreciat la adevărata sa valoare, 
dovadă şi faptul că se ajunsese în această situaţie, erau cele prin care se relansa 
comerţul ambulant desfăşurat de români 6. 

In "Studiile sale economice", Xenopol, arată că singurii care ar putea 
rivaliza cu evreii sunt oltenii. In sprijinul acestei teorii aduce constatarea că dacă 
Moldova este total sub influenţa acestora, acelaşi lucru făcându-se tot mai simţit şi 
în Muntenia, în schimb în Oltenia, evreii comercianţi, practic nu existau. 

Acest lucru fusese posibil datorită felului de-a fi al locuitorilor acestui 
ţinut, foarte muncitori, la fel de economi şi cu un spirit practic superior celorlalţi 
români, în plus având şi o înclinaţie deosebită pentru negoţ7. 

Xenopol urmărea aducerea lor atât în Muntenia şi în Moldova, pentru "a 
învia comerţul mic" (adică cel ambulant), considerând ca o necesitate economică 
generală faptul că "trebuie început cu fructe, cu precupeţia, cu chibrituri şi 
mărunţişuri şi numai cât atunci când românul va vedea că-şi poate câştiga zilnic 
hrana vânzând mere şi pere, iar nu numai cât mânjind hârtie prin cancelarii, atunci 
se va putea apuca şi de un comerţ mai însemnat urcându-se încetul cu încetul în 
scara acestuia"8. 

Prezenta oltenilor se face simţită spre mijlocul secolului al XIX-lea în 
oraşele şi târgurile din Muntenia, unde se angajau cu simbrie la "brutării, simigerii, 
bragagerii (...), sau în îndeletniciri ca cea de iaurgii şi precupeţi"9. 

încetul cu încetul ei au devenit un element indispensabil şi în viaţa 
capitalei, care i-a întâmpinat cu simpatie încă de la început. 

Originalitatea şi temperamentul lor vioi şi pătrunzător, precum şi veselia 
de care erau nedespărţiţi i-au cucerit pe bucureşteni. 

Cea mai rodnică parte a muncii lor s-a desfăşurat cu deosebire în ultimele 
trei decenii ale sec. XIX şi puţin după sec. XX, când încep necazurile. 
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Bucureştii în perioada 1868-1885 se pare că nu aveau decât două pieţe de 
la care locuitorii se puteau aproviziona: "Piaţa mare" (pe locul unde acum mai bine 
de un deceniu se afla Piaţa Unirii), care era "un ocean de precupeţi şi precupeţe, cu 
mărfurile întinse pe jos, pe rogojini sau în coşuri, chemând lumea cu îndemnuri 
ispititoare să le cumpere zarzavatul şi fructele"10 şi "Piaţa mică", aflată lângă 
biserica Amzei. 

Prăvăliile şi băcăniile erau concentrate mai mult în centru. 
Bucureştenii bogaţi îşi puteau permite să-şi trimită slugile în piaţă sau la 

băcănii, sau să comande negustorului stabil produse care le erau apoi aduse acasă 
de băieţii de prăvălie, lucru care însă nu se întâmpla şi cu locuitorii de rând ai 
capitalei, aflaţi în imposibilitatea de a face la fel. 

Astfel comerţul ambulant răspundea cerinţelor marii majoritari a 
populaţiei, care pe lângă preţul ieftin, nu se mai vedea nevoită să iasă din casă 
pentru o serie de produse necesare gospodăriei. 

Felul acesta de negustorie nu este abandonat nici mai târziu, când 
numărul pieţelor începe să crească, la fel ca şi al prăvăliilor şi băcăniilor. 

Existau o serie de categorii de negustori ambulanţi, fiecare categorie 
specializată pe anumite tipuri de mărfuri, dar în general, ceea ce se vindea erau 
produsele alimentare: carne, legume, fructe, dulciuri, băuturi răcoritoare, precum şi 
o serie de mărunţişuri necesare gospodăriilor. 

Categoria cea mai populară şi mai numeroasă de negustori ambulanţi o 
reprezentau oltenii. 

îmbrăcaţi în portul lor oltenesc, strigându-şi răsunător mărfurile şi 
tocmindu-se aprig, dar fără supărare, doar din plăcerea de a se tocmi, ei îşi purtau 
mărfurile pe umeri, în două coşuri sau recipiente cu ajutorul unei cobiliţe, care era, 
o bucată de lemn curbată cu torţi, cârlige sau crestături. 

Mărfurile le luau în general de la angrosişti, din pieţe. 
Vindeau carne de peşte, de vacă, de porc şi de berbec, iar de Paşte: miei 

întregi, jumătăţi sau sferturi. De asemenea tot felul de legume, ouă, lapte dulce sau 
acru, caş, brânză, caşcaval, unt. "Iaurtul şi laptele covăsit, din hârdăiaşele legate de 
cobiliţă, se vindea cu lingura, rânduit ca solzii de peşte în farfuriile casei"11. 

Tot ei vindeau păsări de curte vii : raţe, gâşte, găini, pentru a fi preparate 
în bucătării sau păstrate în cadrul gospodăriei, în funcţie de preferinţe, precum şi 
grăunţe pentru hrana lor. 

Pentru călcatul rufelor şi pentru grătar vindeau cărbuni de mangal. 
în coşurile lor, fructele, de grădină sau de pădure, frumos orânduite şi 

pline de ispită, variind în funcţie de anotimp, îmbiau cu parfumul lor cumpărătorii. 
Pe lângă mere, pere, struguri, afine, zmeură, caise, piersici etc., ei vindeau şi o serie 
de fructe exotice. 

în rânduri pline de poezie îi aminteşte Henri Stahl pe "...Oltenii, vânzători 
de portocale, din faţa bisericii (bis. Sf. Anton), desvălind, delicat, de cămaşa lor de 
hârtie de mătase, fructele mari şi rotunde, ca sânuri de chinezoaice, ori tăind ca să 
sângere, sfârcul fructului exotic", la fel ca şi pe "Oltenii florari, udând din 
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stropitoare cu imens gât de girafă mozaicul viu de culori şi parfumuri ce ocupa 
toată piaţeta" 1 2, 

O altă categorie de negustori ambulanţi o reprezentau turcii şi bulgarii, 
care aveau ca principale produse: dulciurile, cafeaua şi băuturile răcoritoare. 

Aprovizionarea cu dulciuri o făceau de la o serie de dughene - bragagerii, 
risipite prin unele mahalale şi care erau adevărate laboratoare de cofetărie 1 3. Acolo 
se fabricau mari cantităţi de rahat, nuga cu năut, cu susan, cu alune, "bigibigi", care 
erau "un fel de lumânări groase din coca de rahat, închegată cu zahăr legat şi prinsă 
pe sferturi de nuci înşirate pe sfoară" 1 4. 

Cei care vindeau pe străzi, în coşuri mari, aceste produse, erau mai mult 
turcii, care îmbrăcaţi în portul lor oriental, cu şalvari şi fes roşu, făceau mai mult 
deliciul copiilor. 

Salepul, o băutură "fierbinte, dulceagă şi cu piper în ea", şi a cărei menire 
era "să încălzească şi în acelaşi timp să hrănească", intra în patrimoniul bragagiilor 
bulgari, ca şi braga (care avea la bază mei şi zahăr) şi alviţă 1 5. 

Vara, pe străzile capitalei, unul din produsele apreciate de locuitorii de 
toate vârstele, îl reprezenta limonada. 

Turnată clienţilor din recipiente speciale în pahare ieftine, uneori 
vânzători fiind şi români mai oacheşi, limonada era fabricată din apa la care se 
adăuga suc de lămâie şi gheaţă, culoarea fiind dată de zahărul ars. 

Covrigii şi plăcintele se vindeau cu predilecţie de către greci şi 
macedoneni. 

Covrigii erau mai mari sau mai mici, cu susan sau fără, iar plăcintele erau 
cu brânză, cu carne sau simple, numite "bogacii". Despre aceştia din urmă, I.A. 
Bassarabescu - care aminteşte cu nostalgie de pitorescul acestui comerţ în continuă 
mişcare - fără a avea însă curiozitatea să guste din produsele oferite, scria că erau 
"bucăţi ieftine, pătrate, mari şi groase, de aproape 300 de grame greutatea, fasonate 
ca plăcintele", şi reprezentau o "respingătoare prăjitură a săracului", în compoziţia 
ei intrând "toate resturile din ajun"16. 

In aceeaşi categorie de negustori intrau şi franzelarii, care aveau franzele 
lungi, chifle, comuri, în coşuri adânci purtate pe spate ca raniţele. 

Vânzătorii de covoare, de ţesături şi de râşniţe de cafea erau de regulă 
armenii17. 

Ţiganii umblau cu cărucioare trase de măgari după fiare vechi sau 
vindeau piepteni de os, albii pentru spălat rufe, şi tot felul de vase din aramă ce 
urmau a fi cositorite, în timp ce figăncile vindeau " porumbielu fierbinte" - adică 
porumb fiert -, "floricele" - făcute pe foc dintr-un soi special de porumb la care se 
adăuga sare -, levănţică pentru alungat moliile, precum şi tot soiul de flori de 
grădină sau de câmp. 

Tot ţiganii erau cei care străbăteau uliţele capitalei, intrând prin curţile 
oamenilor, încărcaţi cu mari coşuri de papură, pline de farfurii şi farfurioare, căni, 
ceşti, pahare, vase de tablă şi multe alte obiecte de veselă şi de uz casnic de o 
calitate îndoielnică. Acestea erau schimbate pe îmbrăcăminte şi încălţăminte veche 
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şi ruptă, iar păcăliţi la acest schimb în nici un caz nu erau ţiganii. Cei care practicau 
un asemenea negoţ erau numiţi în general telali, iar femeile chivute18. 

Negoţul cu haine fusese preluat de ţigani de la evrei. Cu timpul însă 
aceştia din urmă s-au concentrat în str. Lazăr, ţiganii devenind principalii lor 
furnizori. 

In strada Lazăr s-a scris că se ţinea un fel de "bursă evreiasco-ţigănească 
de toată nostimada", căci acolo se înfrunta şiretenia umilă a evreilor cu trufia 
guralivă a ţiganilor, iar cei care pierdeau erau în mod ferm ţiganii 1 9. 

Atmosfera acestei străzi, aflată şi acum în spatele magazinului Cocor, era 
extrem de vie şi pitorească. "Ţiganii miorlăie sau se ceartă strigând cât îi ţinea 
gura, evreii şi mai ales evreicele, le ţin isonul în jargon, bragagii strigă monoton 
"Braga bună! Rece, bună!"; un român, vânzător de savarine cu miere îşi laudă 
marfa glumind: "Capşa! Vine Capşa! Ce mai savarine Şanticler!"; doar un turc cu 
mutra tristă face liniştit cafele turceşti cu 5 parale ceaşca, 10 bani cu cacao" care 
era specialitate evreiască 2 0. 

Evreii continuă să se ocupe cu desfacerea de mărunţişuri, chiar dacă cei 
mai mulţi dintre ei trecuseră la comerţul stabil pe care în mare parte îl controlau. 

Cei rămaşi la vânzarea de mărunţişuri aveau tot felul de obiecte de 
podoabă, panglici, piepteni, dantele; haine şi încălţăminte mai mult sau mai puţin 
uzate, aţă, ace şi multe alte lucruri mărunte, dar necesare gospodăriilor şi 
gospodinelor. 

Dintre aceşti comercianţi se detaşează un personaj ajuns extrem de 
cunoscut şi îndrăgit de bucureşteni: Cilibi Moise, ale cărui vorbe de duh s-au 
păstrat până astăzi şi care putea fi întâlnit adesea pe Podul Calicilor, lângă 
Tribunal, acolo unde începea Calea Rahovei21. 

Considerat un Anton Pann evreu, neştiutor de carte şi fără a face avere, 
cuvintele lui în aparenţă pline de umor aveau ascunse în ele adevăruri îndemnând 
la meditaţie. Astfel, el spunea: "Aleargă la porţile învăţatului, nu ale bogatului", 
sau "Când loveşti un ovreu plâng toţi, nu ca românii, când loveşti unul, râd toţi", 
iar despre el însuşi: "Intr-o zi Cilibi Moise a dat de o mare ruşine: l-au călcat hoţii 
noaptea şi n-au găsit nimic" 2 2. 

Pe lângă ceilalţi negustori ambulanţi mai sunt şi sacagii care vindeau apa 
populaţiei cu ajutorul sacalelor, care erau butoiaşe legate cu cercuri de fier puse pe 
un fel de căruţ pe două roţi trase de un cal amărât, precum şi vânzătorii de lemne de 
foc2 3. 

Treptat numărul pieţelor capitalei încep să crească, la fel ca şi numărul 
prăvăliilor şi băcăniilor. 

Prezenţa restaurantelor, berăriilor, cafenelelor şi cofetăriilor diminuează şi 
ea rândurile negustorilor ambulanţi. 

Rivalitatea declarată între cele două tipuri de negoţ, cel stabil şi cel 
ambulant care primeşte şi o serie de apelative: comerţ drumeţ, comerţ cu cobiliţa 
sau mai dur: comerţ vagabond, era o realitate de care se cerea să se ţină seama, căci 
acesta din urmă concura serios pe cel dintâi. Câştig de cauză avea însă negoţul 
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stabil, deoarece era puternic, de calitate, bine organizat, reprezentând interesele 
celor bogaţi şi din ce în ce mai mult şi a păturii medii a populaţiei oraşului. 

Nenumăratele probleme încep să întâmpine comercianţii ambulanţi la 
începutul sec. XIX şi din partea administraţiei capitalei interesată de o imagine nu 
atât pitorească, idee care decăzuse într-o mare măsură, cât de una nouă, modernă a 
capitalei. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, negustorii ambulanţi, în special oltenii, au 
avut sprijinul autorităţilor şi a intelectualităţii, conştienţi de rolul lor în dezvoltarea 
negoţului pe baze naţionale. 

Soarta lor a preocupat îndeaproape şi pe ministrul, şi el oltean, Vasile 
Lascăr, care le-a sprijinit activitatea, tot el fiind cel care a avut iniţiativa de a 
"împăna oraşele şi târgurile moldoveneşti cu echipe de olteni negustori care să 
aducă o nouă viaţă în comerţul nostru naţional" 2 4. 

Moartea lui a însemnat însă şi înmormântarea acestui proiect. 
Mai târziu, în 1925, câţiva intelectuali şi comercianţi olteni stabiliţi în 

Bucureşti, au încercat sprijinirea şi organizarea celor peste 5000 de negustori 
ambulanţi olteni din capitală. Aşa a luat fiinţă Societatea Cooperativa a Oltenilor 
"Soarele", transformată mai târziu în Banca Oltenilor "Soarele" S.A., urmărindu-se 
înfiinţarea unui Cămin al acestora, unde puteau găsi adăpost, hrană, îngrijire 
medicală şi educaţie 2 5. 

Iniţiativa era lăudabilă, numai că fondurile strânse prin contribuţia tuturor 
acestora au fost 7 ani mai târziu motiv de litigiu între ei şi Primărie care nu voia să 
le mai dea banii înapoi 2 6 . 

însuşi numele de oltean începea să nu mai aibe aceeaşi rezonanţă ca în 
trecut. Prea puţini mai erau cei ce făceau negoţ ambulant pe cont propriu. 
Majoritatea din cei care vindeau pe străzi sub numele de olteni, erau de fapt tineri, 
unii chiar copii, angajaţi de angrosişti cu salarii mizere şi găzduiţi în condiţii la fel 
de mizere şi care munceau din greu pentru a şi le procura27. 

Comerţul ambulant a avut o perioadă de dezvoltare dictată de necesităţile 
cotidiene, de interes naţional sau particular, precum şi de un strop de pitoresc, ca 
apoi oraşul în continuă schimbare şi modernizare să caute să scape de o meserie 
căzută tot mai mult în desuetudine şi care se încăpăţâna să supravieţuiască în 
condiţiile în care nu mai putea oferi nimic nou, nimic de viitor. 
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L E COMMERCE AMBULANT À BUCAREST PENDANT LA FIN DU 
X I X È M E s r ÈCLE E T L E COMMENCEMENT DU X X t M E SIÈCLE 

- Résumé -

Le commerce ambulant dans les rues de Bucarest a représenté 
l'affirmation des interéréts économiques privés et nationaux, répondant en même 
temps aux nécessités d'un approvisionnement rapide et bon-marché pour les 
habitants de la ville. 

Ceux qui pratiquaient un pareil commerce étaient autant roumains-
specialement venant d'Oltenie, fait qui a fait que la dénomination de "oltean" se 
généralise - que grées, bulgares, turcs, arméniens, juits, tsiganes etc. Tous 
ensemble mais aussi chacun en part, à coté de leurs marchandises, constituaient une 
image d'un pittoresque tout à part, aujourd'hui oublié, qu'ont peut le voir 
seulement dans des anciennes photos. 
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Adrian-Silvan Ionescu 
Aurelian Stroe 

Alături de Daniel Boone, Davy Crockett, Jedediah Smith, Jim Bridger şi 
Kit Carson - trapperi şi deschizători de drumuri care au reprezentat epoca 
pionieratului american din prima jumătate a secolului al XIX-lea - William 
Frederick Cody, poreclit Buffalo Bill (1846-1917) este fără discuţie, cel mai mare 
cercetaş al ultimei jumătăţi a veacului. Dar, faţă de cei dintâi, ale căror nume au 
intrat în legendă şi au format folclorul ţării, Buffalo Bill - fascinat de personalitatea 
lor, idolatrizându-i1 şi, de multe ori, imitându-i - şi-a scris propria-i legendă, 
ocupându-se încă din viaţă de glorioasa-i posteritate. Doar Davy Crockett a mai 
procedat aşa, dar cu multă timiditate şi nereuşind să atingă anvergura celebrităţii 
internaţionale, ca Buffalo Bill . Este drept că a trăit mult mai puţin şi într-o epocă în 
care publicistica se afla, în deceniile trei-patru, la începuturile ei în Lumea Nouă, 
iar micile sale cărţi de aventuri, ilustrate stângaci de xilografi neinspiraţi, nu au 
putut cunoaşte larga difuzare a anilor 1880-1890, când Bufallo Bill şi-a statuat 
poziţia de erou naţional, nu doar prin poveştile spuse de camarazi în jurul focului 
de tabără şi purtate apoi, din gură în gură, pe tot întinsul preeriilor şi prin văile 
munţilor, ci printr-o publicitate susţinută şi bine gândită de tenaci şi versaţi agenţi 
de presă, prin broşuri şi romane de mare tiraj, prin autobiografia care a fost 
reeditată (ori interpretată) de multe ori, prin peliculele kinetoscopului Edison şi 
prin marile dramatizări ale istoriei Vestului american. Era, ce-i drept, cel mai în 
măsură să relateze această istorie pentru că fusese unul dintre participanţii activi la 
făurirea ei, practicând meserii cu aură de temeritate, sinonime cu grandioasa 
epopee a expansiunii spre Vest, a cuceririi şi îmblânzirii unui continent. Buffalo 
Bill a fost, pe rând, angajat al poştei călare (Pony Express care a precedat instalarea 
cablului telegrafic şi construirea căilor ferate transcontinentale), conducător de 
diligenţă, vânător de bizoni ce procura carne proaspătă pentru muncitorii 
companiei feroviare Kansas Pacific - cu care prilej şi-a câştigat şi celebra poreclă 
după ce, într-o singură zi, a doborât 69 de animale - cercetaş pentru trupele Statelor 
Unite în timpul mai multor campanii contra indienilor. Experienţa acumulată de-a 
lungul a circa 20 de ani petrecuţi la frontieră a fost înscenată şi prezentată 
publicului american şi european într-un spectacol de mare succes, cu pronunţat 
caracter autobiografic, istoric şi etnografic. 

Buffalo Bill nu şi-a considerat niciodată reprezentaţia un "circ" cu rol 
limitat distractiv, ci o "expoziţie" menită să informeze şi să educe2. Pentru 
milioanele de spectatori care nu vizitaseră locurile în care era plasată.acţiunea şi 
nu văzuseră oamenii despre care relatau spectacolele sale, Vestul Sălbatic era acela 
dramatizat de el. Ce-i drept, inspiratul manager şi actor nu avea pretenţii să fie 
exhaustiv şi să regizeze întreaga poveste a cuceririi ţinuturilor apusene, ci doar 
ceea ce văzuse şi trăise personal, fapt specificat - oarecum restrictiv dar cu multă 
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fatuitate - în titlul companiei şi al spectacolului: Buffalo Bill's Wild West (Vestul 
Sălbatic al lui Buffalo Bill). 

Reprezentaţia conţinea câteva numere standard: vânătoarea de bizoni, 
un convoi de emigranţi în căruţele lor cu coviltir, poştaşii de la Pony Express, 
diligenţă de Deadwood atacată de tâlhari sau de indieni, viaţa cotidiană, 
obiceiurile şi dansurile rituale într-un sat indian, o aşezare de fermieri asediată 
de indieni şi incendierea colibelor, lupta disperată a generalului George 
Armstrong Custer şi a bravilor soldaţi ai Regimentului 7 Cavalerie cu 
războinicii Sioux şi Cheyenne la Little Big Horn în 1876, culminând cu 
încleştarea corp la corp dintre Buffalo Bil l şi Yellow Hand (numit uneori şi 
Yellow Hair) la War Bonnet Creek, încheiată cu uciderea celui din urmă şi 
teatrala frază rostită de învingător - "Primul scalp pentru Custer!"3 - în timp ce 
flutura deasupra capului smocul de păr al adversarului şi coroana de pene 
purtate de acesta. La acest repertoriu se adăugau numere de divertisment 
precum prinderea vacilor şi a viţeilor de către cowboy, jocuri cu lassoul, 
încălecarea cailor sălbatici - toate având să formeze mai târziu popularele 
rodeo-uri de astăzi -, trasul la ţintă cu puşca ori cu pistolul, ochirea din goana 
calului a unor porumbei sau globuri de sticlă lansate în aer de către asistenţi. Cu 
fiecare sezon acestea se amplificau în funcţie de noile talente în echitaţie sau tir 
pe care le descoperea şi le angaja sau de evenimente istorice recente care 
meritau a fi incluse în program. Aşa a luat fiinţă, în 1891, Congresul 
Internaţional al Maeştrilor Echitaţiei (Congress of Rough Riders of the World) 4  

unde, pe lângă bravii cavalerişti şi artilerişti ai armatei, evoluau cowboy, 
indieni şi mexicani, ca reprezentanţi ai Americii de Nord, gauchos din America 
Latină, beduini şi spahi din Africa, cavalerişti englezi, prusieni şi francezi din 
trupele europene, cazaci de Don şi cerchezi din imperiul ţarist. In urma 
războiului ruso-japonez din 1905, Buffalo Bill îşi îmbogăţeşte spectacolul 
aducând mai mulţi războinici niponi a căror evoluţie tactică era prezentată 
începând cu samuraii medievali şi terminând cu dotarea şi instrucţia la zi. 

In jurul marelui cort unde se desfăşura reprezentaţia erau întinse tepee-
urile indienilor şi corturilor celorlalţi interpreţi, bucătăria de campanie, ţarcurile 
bizonilor, cerbilor, antilopelor, elanilor şi cailor sălbatici, grajdurile cailor dresaţi şi 
celelalte atenanse ale trupei, toate vizitabile pentru public. 

Intre star-uri s-a numărat şi Sitting Bull, temuta căpetenie a indienilor 
Sioux, vechi adversar al expansiunii albilor spre Vest. în turneul anului 1885 el 
este cap de afiş ca "biruitorul lui Custer" (chiar dacă nu participase efectiv în lupta 
de la Little Big Horn). în cadrul spectacolului el lua parte la atacul diligenţei şi la 
confruntarea cu cavaleria americană, iar la sfârşitul reprezentanţiei vindea 
fotografii autografiate; câştigul astfel dobândit îl risipea în acte de caritate, 
milostind cerşetorii şi copiii sărmani care nu-şi puteau plăti biletul de intrare şi se 
ţineau după el, în pauze şi în timpul liber, ca după un monarh generos5. Stocul de 
fotografii epuizându-se când ajung în Canada, Sitting Bull pozează împreună cu 
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Buffalo Bill în studioul lui William Notman din Montreal. Etichetată "Duşmani în 
'76, prieteni în '85", fotografia s-a bucurat de mare popularitate6. 

în 1887 trupa lui Buffalo Bill întreprinde primul turneu peste ocean, în 
Anglia, care se soldează cu un răsunător succes, însăşi regina Victoria asistând de 
două ori la reprezentaţie iar familia sa chiar de mai multe ori, Prinţul de Wales 
cerând chiar să participe la unul din numere, ca pasager al diligenţei atacată de 
indieni7. Atunci vizionase, probabil, acest spectacol şi principesa Maria de 
Edinburgh, viitoarea regină a României, care, 40 de ani mai târziu, în timpul 
călătoriei din 1926 în Statele Unite, mărturisea că Bufallo Bill fusese eroul 
copilăriei sale8. 

încurajat de această admirabilă primire, în 1889, Buffalo Bill întreprinde 
un nou turneu în Lumea Veche - care va dura trei ani încheiaţi - de data aceasta pe 
continent, în Franţa, cu ocazia Expoziţiei Universale9, apoi în Spania, Italia, 
Germania, Belgia, Olanda şi Austria. El şi întreaga trupă au cinstea de a fi primiţi 
la Vatican şi de fi binecuvântaţi de Papa Leon X I I I , apoi de a juca în amfiteatrul lui 
Diocletian din Verona, de a fi aplaudaţi, cu entuziasm, de parizieni şi de a suscita 
interesul ofiţerilor prusaci din garda kaiserului, ofiţeri care, cu meticulozitate, îşi 
notau în carnetele lor detaliile privind întinderea cortului şi organizarea bucătăriei 
de campanie10. Celebra pictoriţă animalieră Rosa Bonheur i-a făcut lui Buffalo Bil l 
un remarcabil portret ecvestru pe care acesta 1-a apreciat atât de mult încât, atunci 
când i s-a anunţat, telegrafic, incendierea casei, el a răspuns, tot telegrafic: "Salvaţi 
pictura Rosei Bonheur, iar casa poate să se ducă naibii" 1 1. Ca semn de recunoştinţă 
pentru această preţioasă lucrare, modelul i-a oferit artistei acces nelimitat la 
grajdurile sale unde putea să studieze, în voie, cele mai ciudate rase cabaline 
precum şi multe alte animale sălbatice ale menajeriei. 

Parizienii începuseră să se dea în vânt după moda western pe care o 
aduseseră potagoniştii spectacolului. O adevărată frenezie pentru orice obiect din 
Vest pusese stăpânire pe locuitorii oraşului luminilor, aşa cum relatează însuşi 
Buffalo Bil l într-una din variantele autobiografiei sale: "în timpul şederii noastre 
devenise marotă orice era american. Tinerii eleganţi cumpărau şei americane sau 
mexicane pentru a călări în Bois [de Boulogne]. Pălării de cowboy au apărut peste 
tot pe stradă. Era o mare cerere pentru poveşti despre preerii şi au fost traduse în 
franţuzeşte toate cărţile care au putut fi găsite cu subiecte din Vest. Suveniruri din 
preerii şi din munţi, arcuri, mocasini şi coşuri indiene se vindeau ca pâinea caldă la 
magazinele de amintiri" 1 2. 

Următorul turneu european al lui Buffalo Bill - şi ultimul - avea să fie în 
1906, când ajunge până în ţinuturile din estul Imperiului habsburgic locuite de 
români. Organizată riguros, respectând cu stricteţe programul anunţat în prealabil, 
trupa a dat reprezentaţii la Timişoara pe 9 iulie, la Arad pe 10 şi 11 iulie, la Alba 
Iulia pe 12 iulie, la Sibiu pe 13 iulie, la Braşov pe 14 şi 15 iulie, la Sighişoara pe 16 
iulie, la Târgu-Mureş pe 17 iulie, la Cluj pe 18 şi 19 iulie, la Oradea pe 20 iulie, la 
Satu Mare pe 21 iulie, la Sighetu Marmaţiei pe 22 iulie şi la Cernăuţi pe 24 şi 25 
iulie (toate datele sunt pe stil nou). Numărul spectacolelor - câte două pe zi, 
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matineu şi seara - şi al zilelor a fost stabilit, se pare, în funcţie de importanţa şi de 
mărimea oraşului. 

Trupa era precedată de maiorul John M. Burke, abilul agent de presă, care 
se ocupa de toate aranjamentele necesare desfăşurării reprezentaţiei, insera anunţuri 
şi note promoţionale în periodicele locale. El era, practic, directorul administrativ 
al companiei, căreia i se asociase încă de la înfiinţare, în 1883, şi nu avea să o mai 
părăsească până în 1913, când s-a dat ultimul spectacol13. 

Reclamele din ziare erau structurate identic, fapt ce denotă existenţa unui 
model standard pe care John M. Burke îl punea la dispoziţia redacţiei, urmând ca 
aceasta să facă traducerea textului. Anunţul era centrat de un portret în medalion al 
lui Buffalo Bill , cu pălăria pe cap, privind spre dreapta. Clişeul acestuia era oferit, 
fără îndoială, tot de agentul de presă. Doar în publicaţiile de limbă germană din 
Braşov şi Sibiu, "Kronstădter Zeitung" şi, respectiv, "Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt", anunţul are două ilustraţii de mare anvergură: scenă cu atacul diligenţei 
de către indieni şi imaginea, deosebit de inspirată şi cu mare priză la public prin 
elocvenţa ei - folosită, de altfel, şi ca afiş al spectacolului - cu un bizon în fugă pe a 
cărui coamă este aşezat medalionul cu trăsăturile lui Buffalo B i l l 1 4 . In majoritatea 
periodicelor de limbă maghiară apare câte o compoziţie originală, cu valoare 
emblematică pentru spectacol. In "Kozmûvelôdés" din Alba Iulia sunt prezentaţi 
trei cowboy care stăpânesc, cu măiestrie, caii sălbatici. In această publicaţie este 
inserat un alt portret al lui Buffalo Bill , la tinereţe, în profil spre dreapta. "Szekely 
Lapok" din Târgu Mureş ilustrează anunţul cu o reprezentare foarte sugestivă a lui 
Buffalo Bill călărind elegant pe mândrul său trăpaş. Editorii clujeni au optat pentru 
alte imagini atractive: în "Kolozsvâri Friss Ujsăg" apare un cowboy care, cu un 
picior în scara şeii, încearcă să încalece un mustang nervos, ridicat pe picioarele 
dinapoi; un beduin, lansat în plin galop pe calul său pur sânge arab, bogat decorat 
cu valtrapuri şi ciucuri de tot felul, este gravura aleasă pentru anunţul din "Elore". 
In "Nagyvârad" din Oradea este tipărită o imagine la fel de spectaculoasă cu un 
cerchez învârtind sabia deasupra capului şi călărind în picioare pe spinarea 
aprigului său armăsar 1 5. 

Anunţul se prezenta ca un ştraif îngust, plasat la marginea ultimei pagini 
a ziarelor. In el erau precizate data, ora şi locul desfăşurării reprezentaţiilor, preţul 
biletelor - care varia între 2 şi 8 coroane (cu excepţia Cernăuţilor unde suma a fost 
mai mare, de 2,20-8,80 coroane) - şi era dată asigurarea că spectatorii vor fi 
adăpostiţi de eventualele intemperii: "Toate locurile sunt scutite de ploaie"16, 
"Locurile stau sub pânză impermeabilă"1 7, "Fiecare loc e scutit contra ploii" 1 8, 
"Toate locurile sunt la adăpost, fiind acoperite de corturi impermeabile"19. Se 
sublinia faptul că nu există vreo diferenţă între spectacolul de la matineu şi cel de 
seara. Era apoi enunţat, succint, repertoriul, după care totul se încheia cu 
menţionarea precedentei şi următoarei escale a trupei, cu datele respective. 

Cum era şi firesc, traducerile din engleză sunt foarte diferite şi, în unele 
cazuri, nici nu sunt corecte. Dacă, în mare, "Congress of Rough Riders of the 
World" a fost tălmăcit rezonabil, "Călăreţii cei mai îndrăzneţi din lume"20, "Cei mai 
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temerari călăreţi din lume" sau "întâlnirea celor mai îndrăzneţi călăreţi din toată 
lumea"22, nu acelaşi lucru se întâmplă cu înscenarea bătăliei de la Little Big Horn. 
în mai multe cazuri, redactorii, necunoscând istoria Americii şi neştiind cine fusese 
generalul George Armstrong Custer, i-au luat numele drept acela al unei localităţi 
sau fortăreţe şi au tradus "Custer's last stand" prin "Ultima apărare a Custerului"23 

sau "Ultima rezistenţă a Custerului"24 de parcă ar fi fost vorba de asediul Karsului 
sau al Plevnei. Gazetarii braşoveni sunt ceva mai aproape de realitate dar, din 
aceeaşi ignoranţă pe care şi-o ascund, cu diplomaţie şi precauţie, pun în ghilimele 
atât numele generalului cât şi pe acela al locului de desfăşurare a luptei, pe care îl 
împart, de altfel, în două, ca şi când ar fi fost vorba de spaţii diferite: "Bătălia de la 
<Little Big><Horn> séu Defensiva extremă a lui <Custer>"25. în majoritatea 
periodicelor a fost păstrat numele original al trupei, "Buffalo Bill's Wild West", 
doar sibienii l-au tradus ca "Occidentul sălbatic al lui Bufallo B i l l " 2 6 . 

Ceea ce i-a impresionat pe locuitorii oraşelor vizitate de compania 
celebrului cercetaş a fost mărimea acesteia, necesitând trei trenuri pentru 
transportul actorilor, materialelor şi personalului auxiliar: "Ε o trupă monstră 
formată din 800 oameni şi 500 cai"2 7. Dezvoltând o informaţie din gazeta sibiană 
"Siebenburgisch-Deutsches Tageblatt", un reporter sighişorean nota, cu 
meticulozitate, numărul vagoanelor din care era formată fiecare garnitură de tren 
precum şi greutatea şi lungimea acestora, aşa cum le văzuseră curioşii adunaţi încă 
de la miezul nopţii, în număr mare, la gară, pentru a le întâmpina: "Primul tren era 
format din 18 vagoane duble, având 382 t greutate şi 264 m lungime, al doilea 16 
vagoane, 337 t greutate şi 246 m lungime, iar al treilea 13 vagoane de dormit, 3011 
greutate, 296 m lungime"2 8 (Anexele 8 şi 22). Aceste vagoane aparţineau companiei 
lui Buffalo Bill şi fuseseră construite special pentru a se adapta căilor ferate 
europene. Vagoanele, vopsite galben, aveau înscris pe ele numele trupei, "Buffalo 
Bill's Wild West"29. 

Un alt fapt uimitor era deosebita punctualitate30, eficienţă şi rapiditate a 
trupei: la orele fixate, 9, 9 3 0 şi 10 - aşa cum se anunţase telegrafic31 - au sosit cele 
trei trenuri din care au fost coborâte materialele şi transportate, într-un lung şir de 
căruţe, la locul dinainte stabilit, unde imediat a început ridicarea cortului - operaţie 
ce nu a durat decât câteva minute: "Cele trei trenuri speciale au sosit devreme, pe la 
9 4 5, în gara oraşului. Aici ele au fost descărcate şi, curând, un lung şir de căruţe 
încărcate cu corturi s-au îndreptat, prin strada de centură, spre Piaţa de vite. La 
fiecare căruţă erau înhămaţi 6-8 cai conduşi de un singur om. Caii sunt cu adevărat 
minunaţi, cu piepturi late şi musculatură puternică. Curând, în Piaţa de vite, 
angajaţii antreprenorilor, cu trupuri robuste şi sălbatice, au făcut măsurătorile şi au 
fixat locul stâlpilor cortului. Imediat ce grelele căruţe au sosit în piaţă, a început o 
activitate febrilă. Sute de mâini au început să lucreze fără multă zarvă şi vorbărie, 
în aşa fel încât, în câteva minute, cortul putea fi văzut cum se ridică. într-o clipă a 
început să se înalţe acoperişul. La un sfert de oră după" sosire fusese instalată 
bucătăria, care a început să fumege iar bucătarii se aflau deja la lucru" 3 2 (Anexa 
17). 
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Cortul era destinat să-i protejeze doar pe spectatori şi mărginea trei 
sferturi dintr-o arenă neacoperită pe care evoluau protagoniştii. Aceasta era 
suficient de mare pentru a permite diverse manevre militare precum şi magnificele 
cavalcade ale experţilor echitaţiei: "Marea Ceată a colonelului Cody, Cowboy-ii, 
Indienii, Cazacii, Arabii, Mexicanii, Japonezii, Vânătorii, aruncătorii cu arcanul, 
ostaşii şi toţi ceilalţi [sunt] învăţaţi cu orice tempestate. Aceşti bărbaţi crescuţi în 
natură sunt nepăsători faţă cu ploaia şi cu soarele. Dimpotrivă locul destinat 
publicului va fi acoperit, iar spectacolul se va petrece sub cerul liber. Arena va fi 
lungă de 440 de urme şi lată de 185 de urme"33 (Anexa 25). Arena era luminată 
dintr-o centrală electrică proprie. 

Micul dejun era servit la scurt timp după ce întreaga trupă ajunsese la 
locul destinat taberei. Meniul era substanţial şi variat, fiecare putând să îşi aleagă 
orice voia şi în orice cantitate: ouă, pâine cu unt, supă, friptură cu cartofi, ceai, 
lapte, cafea sau ciocolată 3 4. Numai la un dejun erau consumate 300 de ouă. Cele 
trei mese, extrem de lungi, erau curat aşternute şi frumos aranjate; de pe ele nu 
lipseau nici chiar şerveţelele. Marele număr de comeseni era servit, cu rapiditate, 
doar de cinci ospătari. Lângă marele cort-cantină se afla bucătăria, măcelăria, 
depozitul de alimente, instalaţia frigorifică şi spălătorul de vase (Anexele 9 şi 27). 

Pentru o companie atât de numeroasă erau necesare cantităţi excepţionale 
de mâncare şi nutreţ, amănunt consemnat de gazetarii braşoveni: "Pentru trupă au 
fost cumpărate azi 300 kg came, pentru cai ovăz numai pentru două zile în cantitate 
de 500 m 3 şi şase căruţe de fân" 3 5. La fel de atenţi s-au arătat aceiaşi jurnalişti la 
beneficiul obţinut în urma celor patru spectacole date în oraşul lor: "Buffalo Bill 
trebuie să fi câştigat în Braşov: sâmbătă după-amiază 16.000 coroane, seara 23.000 
coroane, duminică după-amiaza 16.000 coroane şi seara 13.000. Exceptând 
cheltuielile de călătorie aceste venituri ar trebui să se cifreze la circa 30.000 
coroane"36 (Anexa 19). 

Biletele pentru spectacol erau destul de scumpe, aşa cum observa, cu 
uimire şi oarecare indignare, gazetarul sibian de la "Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt": "De necrezut că acest lucru [spectacolul] costă atâţia bani"37. Ce-i 
drept, nu era o reprezentaţie obişnuită ci un adevărat eveniment, aşa cum 
publicistul preciza în acelaşi loc, cu o undă de ironie, atunci când prezenta, succint, 
evoluţia şi succesul lui Cody, folosind informaţii preluate din "Mayerslexikon": "în 
1883 [Cody] a fondat un mare circ care, sub numele de Vestul sălbatic, doreşte să 
redea un tablou cuprinzător al vieţii din ţinuturile americane de graniţă; cu acesta a 
străbătut, în 1887 şi Europa şi, prin aceasta, Buffalo Bill a devenit nemuritor. Deci, 
ce eveniment minunat: vineri ne vom afla faţă în faţă cu un nemuritor" (subl. n.) 
(Anexa 7). 

Numele marelui cercetaş american nu era necunoscut publicului 
transilvănean: volumul cu numărul 24 al Bibliotecii Poporului, editată, fără anul 
apariţiei, de Librăria Ciurcu din Braşov, purta titlul Buffalo Bill în codrul secular. 
Istorioară din viaţa Indienilor, iar biografia publicată, în 1899, de sora sa, Helen 
Cody Wetmore, - Last of the Great Scouts: The Life Story of Col. William F. Cody 
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"Buffalo Bill" - care fusese tradusă în nemţeşte şi tipărită de Editura Engelhorn din 
Stuttgart, se afla de vânzare la Librăria Séraphin din Sibiu3 8. 

Presa îl glorifica pe Buffalo Bill ca pe un erou fabulos şi un supraom, 
exagerându-i aptitudinile şi supradimensionându-i victoriile. Dintr-un articol 
publicat în "Gazeta Transilvaniei", în care erau enumeraţi toţi generalii care îi erau 
prieteni (şi care îl consultaseră în timpul Războiului Civil !!), reiese că numai 
datorită succeselor sale în luptă au încetat războaiele indiene - care durau de trei 
secole - iar adversarii cu pielea roşie au fost definitiv înfrânţi: "Arhivele guvernului 
american şi cu deosebire istoria Apusului din regiunea fluviului Mississippi este 
plină de meritele lui Buffalo Bill . Comandanţii celebrii şi ofiţerii statului major al 
Statelor Unite i-au cerut mereu sfaturile în războiul civil dintre America de sud şi 
de nord (sic!), ér în luptele contra Indienilor serviciile lui au fost nepreţuite. Printre 
prietenii lui Cody (Buffalo Bill) se numără toţi comandanţii din lupta contra 
Indienilor, ca William Shermann39 (sic!), Filip Scheridan40 (sic!), G. Custer41, 
generalii Nelson şi Miles 4 2 (sic!). Lupta contra Indienilor care a durat 300 ani, 
prin intervenţia lui Cody s-a teminat"43 (subl. n.) (Anexa 12). într-o notiţă apărută 
în "Răvaşul" din Cluj, cercetaşul apare ca exponentul cel mai reprezentativ al 
coloniştilor albi din Vest, hărăzit cu toate calităţile şi valorile morale ale acestora: 
"Faţă în faţă îl vedem aici pe Buffalo Bill , tipul adevărat al coloniştilor. Avem să-i 
admirăm vitejia-i neţărmuită, îndrăzneala-i, sângele-i rece, răbdarea-i, statomicia-i 
şi dexteritatea-i în toate punctele de producţiune, cari altcum le-a dovedit el deja în 
luptele atât de sângeroase purtate contra indienilor din Statele-Unite, din cari a eşit 
întotdeauna ca biruitor" 4 4 (Anexa 26). 

Aceste hiperbolizări şi supraestimări ale eroului făceau parte din 
repertoriul publicitar al agentului de presă John M . Burke. Pe lângă notele şi 
reclamele din periodice - şi vizitele pe care le făcea, anticipat, la redacţii pentru 
a lua legătura cu editorii şi a da interviurile necesare (Anexele 2, 11, 12 şi 16) -
el se ocupa şi de afişajul cât mai evident şi mai atractiv pentru spectacole. 
Afişele erau de dimensiuni impresionante - 3 m înălţime şi 10 m lungime 4 5 - dar 
unii le considerau a fi kitsch: "(...) De necrezut este, de asemenea, şi acest afiş 
atât de lipsit de gust care se lăfăie, îngâmfat şi îndrăzneţ, în toate zonele 
comerciale"46. 

Tot pentru publicitate şi pentru a da o mai mare greutate persoanei 
cercetaşului deja acoperit de glorie era folosit şi titlul de colonel, chiar dacă acesta 
era pur onorific şi nu în armata activă ci în statul major al guvernatorului de 
Nebraska, John M . Thayer, ce i 1-a conferit înaintea primului tumeu european din 
188747. 

Bărbat frumos şi falnic, figură colorată, cu aer cavaleresc, Buffalo Bil l 
şi-a cucerit publicul nu numai cu faptele sale de bravură ori cu măiestria de 
ţintaş şi de călăreţ ci cu aspectul său plăcut şi romantic în care vestimentaţia 
avea un rol însemnat, ea devenind o marcă a Vestului Sălbatic, asimilată 
stilistic acestuia şi considerată sinonimă cu marea aventură. Cody era o apariţie 
pitorească, purtând totdeauna o pălărie de fetru moale, cu boruri ample, bine 
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îndesată peste pletele cârlionţate ce i se revărsau pe umeri; mustaţa în furculiţă 
şi imperiala după moda împăratului Napoleon I I I îi dădeau o alură îndrăzneaţă 
şi neînfricată, de vajnic muşchetar. Haina de piele pe care o îmbrăca pentru 
spectacole era decorată cu multe franjuri şi broderii pe piept, pe spate şi la 
mâneci, diferind mult de aceea simplă şi comodă pe care o avusese pe vremea 
când era doar cercetaş şi vânător de bizoni şi când îşi câştigase renumele şi 
porecla ce-i asiguraseră succesul de actor de mai târziu. O centură excesiv de 
lată, închisă cu o cataramă uriaşă îi încingea mijlocul. De ea atârnau două 
pistoale cu mânere de fildeş şi un mare cuţit. Deşi depăşea cu mult statura 
medie a acelei epoci - având circa 1,83 m înălţime 4 8 - pentru scenă încerca să-şi 
amplifice dimensiunea încălţând cizme foarte înalte ce-i ajungeau până la 
jumătatea pulpei şi-i dădeau o deosebită elansare. Mari pinteni de argint, cu 
rozçte zornăitoare, îi completau vestimentaţia menită să impresioneze şi să fie 
memorată. Şaua şi întregul harnaşament erau, de asemenea, pline de ţinte şi 
garnituri de argint bine lustruite. Totdeauna încăleca un cal alb 4 9, excelent 
dresat, care ştia să salute publicul şi să facă reverenţe. 

Când trebuia să-şi întâmpine oaspeţii cu sânge albastru ori să le fie 
prezentat, Cody arbora şi ţinuta formală, sobră, cu frac sau redingotă, cămaşă albă 
cu gulerul răsfrânt, legătură de gât, vestă cu breloc de aur în formă de potcoavă la 
lanţul ceasului, ghete de lac, iar pe cap punându-şi, uneori, chiar şi ţilindru de 
mătase, deşi se simţea mult mai bine cu pălăria sa largă. Cercetaşul devenit actor şi 
milionar în "showbusiness" ştia cum să se poarte în orice împrejurare. Deşi anii de 
formare şi-i petrecuse printre soldaţi şi vânători, prea puţin cultivaţi şi totalmente 
necizelaţi în conformitate cu criteriile înaltei societăţi, Cody era un gentleman 
înnăscut, curtenitor, galant, politicos şi manierat cu toată lumea - contemporanii săi 
erau unanim de acord în această privinţă 5 0. într-o Americă foarte democratică în 
care femeile făceau paşi importanţi spre emancipare şi încercau să fie egale 
bărbaţilor, Cody arbora maniere uşor vetuste sărutând, foarte ceremonios, mâna 
doamnelor51, ceea ce reprezenta o raritate şi chiar o ciudăţenie, mult apreciată, însă, 
de beneficiare. Fiind "frumos ca un Dumnezeu" - cum se exprimase fotograful său, 
Charles E. Stacy - nu era de mirare că Buffalo Bill se bucura de admiraţia sexului 
slab. 

Spectacolul - care dura o oră şi jumătate şi era compus din 22 de 
numere - avea un pronunţat caracter autobiografic fiind înscenate episoade din 
furtunoasa viaţă a lui Buffalo Bil l . în tinereţe, el fusese unul dintre redutabilii 
călăreţi pentru Pony Express, înregistrând chiar un record de viteză şi rezistenţă. 
"Gazeta Bucovinei" din Cernăuţi atrăgea atenţia asupra acestui număr palpitant: 
"O atracţie deosebită în programul colonelului Cody este demonstrarea 
transportului de epistole în plaiurile întinse din Far West înainte de 
construcţiunea căilor ferate. Un tânăr călăreţ pe un falnic <broncho> (cal 
sălbatic) sboară în jurul arenei, având pe umeri un sac de epistole. în anumite 
locuri se opreşte spre a schimba calul cu o iuţeală uimitoare; poşta de odinioară 
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din Far West ni se prezintă ca un tablou viu. Pe atunci se numea ea <pony 
express>"52 (Anexa 29). 

Pe lângă dramatizarea istoriei cuceririi Vestului, publicul mai putea 
vedea un educativ program cu notă etnografică şi zoologică. Acest contact 
nemijlocit cu rase umane necunoscute şi cu obiceiurile acestora a interesat chiar 
mai mult decât spectacolul propriu-zis: "Vorbind despre representaţiunile date 
în Braşov trebue să constatăm că ele nu ni-au impus atât prin prestaţiuni 
artistice, pe cari le oferă în ziua de azi representaţiunile unui circ modem şi cu 
renume, ci prin representaţiunile în massă ale diferitelor seminţii americane, 
cari ni-au oferit aşa-zicând o bucată din viaţa poporelor din continentul 
american. Obiceiurile Indianilor în timp de pace şi de luptă, desteritatea aşa 
numiţilor <Cowboy> americani în călărit, în domesticirea cailor sălbatici, în 
aruncarea aşa numitului <lasso>, scene din viaţa Cazacilor, Japonezilor, 
Arabilor, Zuavilor, etc., acestea sunt punctele de forţă ale representaţiunilor lui 
<BuffaloBil l>" 5 3 (Anexa 15). 

în preajma marelui cort în care se derula spectacolul era tabăra indienilor 
formată din specificele tepee-uri conice în jurul cărora femeile trebăluiau, copiii se 
jucau, iar războinicii se plimbau, plini de demnitate. O imagine amuzantă a oferit-o 
curioşilor braşoveni o căpetenie care era urmată, pas cu pas, de un băieţel localnic 
mai îndrăzneţ care se ţinea ca o umbră după mandra piele roşie, spre satisfacţia 
acesteia54 (Anexa 17). 

Un cronicar din Sibiu, prin excelenţă europocentrist, priveşte cu destul de 
puţină înţelegere şi simpatie pe nobilii sălbatici care mimau existenţa cotidiană din 
îndepărtatul lor sat de preerie, ironizând exclamaţiile de uimire ale vizitatorilor, 
comportamentul trufaş al căpeteniilor indiene şi marile contraste existente în 
America, atât de evidente cu acest prilej: "în jurul acestui petec ciudat al <lumii 
noi> se plimbau oamenii <lumii vechi> întreaga zi, priveau ici şi colo şi holbau 
ochii, făceau Ah şi Oo, erau uneori decepţionaţi, alteori peste măsură de încântaţi, 
în cortul indienilor se vedeau <imaginile> - într-o linişte stoică, bărbaţii stând pe 
iarbă şi fumând pipă, femeile peticind şi curăţind haine, cu toţii îmbrăcaţi în 
zdrenţe colorate şi murdare, aproape identice şi bărbaţi şi femei. Interiorul cortului 
bărbaţilor semăna ca un furnicar în debaraua de vechituri a unui telal. O mişcare 
continuă de oameni în jurul a mii de lucruri, fie cotidiene, fie exotice, puţină 
splendoare şi ceva luciu, multe zdrenţe, nici un sistem, nici o ordine. Admirai 
silueta unui cazac; acesta se scobea în nas, în cea mai frumoasă clipă şi, ulterior, 
mânca rezultatul acestei scobiri. Ah...Oo! Priveai cu încântare ochiul dumnezeiesc 
al şefului indienilor; acesta te privea cu distanţă majestoasă şi nu se sinchisea de 
fel. Nici chiar atunci când sosise momentul să-şi cureţe crustele murdare de pe faţă 
pentru a aplica culori proaspete. Dezgustător şi încântător în acelaşi timp, geniu şi 
prostie, unitate organică, cel mai mare rafinament lângă cea mai primitivă barbarie. 
America!"55 (Anexa 10). 

Tabloul prezentat de acest gazetar cu propensiune pentru critică aspră nu 
este deloc atrăgător. Şi totuşi indienii au fost preferaţii publicului şi ai majorităţii 

www.mnir.ro



160 ADRIAN-SILVAN IONESCU şi AURELIAN STROE 

oamenilor de presă mai puţin cinici. Unii îşi asigurau cititorii că indienii erau 
"veritabili": "Ei au fost pentru noi cei mai interesaţi; sunt, fără îndoială, originali, 
dacă îi comparăm cu fizionomiile din ilustraţiile cărţilor de geografie"56 - nota 
reporterul de la "Kronstădter Zeitung". Tot el făcea o descriere a chipurilor acestor 
copii ai naturii: "Pe cai mici dar iuţi călăreau indienii cu feţele brune, late, imberbe 
şi ridate. Când râdeau gurile mari li se întindeau până la urechi şi se vedeau două 
rânduri de dinţi albi. Erau indieni veritabili, aşa cum i-a cunoscut Ciorap de Piele 
[eroul romanelor lui James Fenimore Cooper, n.n.]. Nici unul nu era frumos, aveau 
feţele brăzdate de vreme dar corpuri puternice"57. Performanţele apreciate în 
materie de echitaţie ale băştinaşilor Americii au fost unanim apreciate: "Ni s-a 
înfăţişat în toată vrednicia sa neîntrecuta măiestrie în călărit a indienilor în pielea 
goală şi fără şea, cari păreau lipiţi de spatele cailor repezi ca săgeata" 5 8 - scria 
"Telegraful Român" (Anexa 4), iar "Gazeta Bucovinei" adaugă: "Indianul american 
e earăşi Rough Rider în felul său şi urcarea sa pe calul ne'nşeuat stoarce 
admiraţiunea tuturor cunoscătorilor"5 9 (Anexa 28). 

Nu mai puţin lăudaţi au fost beduinii, cerchezii, jandarmii rurali mexicani 
(rurales), călăreţii din pampasul sud-american (gauchos) ca şi samuraii niponi. 
Cavalerii din Ţara Soarelui Răsare erau cei mai recenţi membrii ai trupei căci 
Buffalo Bil l îi angajase după războiul ruso-japonez din anul precedent. Tot "Gazeta 
Bucovinei" evidenţia prezenţa aceasta insolită în arenă: "Trupa japoneză care se 
prezintă la spectacolele <Wild West>-ului arată în modul cel mai simplu 
încordările gigantice ce le-a făcut această ţară spre a ajunge din stadiul 
semibarbariei în care se afla, la tactica clară militară a occidentalilor. întâi arată 
trupa prin înarmările bizare şi malefice a clasei ostaşilor <Samurai> în modul cel 
mai viu tactica militară ce se aplica în Japonia din timpurile cele mai vechi până la 
anul 1870. Apoi arată ea un tablou splendid a cavaleriei japone de astăzi şi ne 
prezintă acele mişcări ce le-au executat japonezii în ultimul lor război în contra 
Rusiei şi prin cari au dobândit în faţa lumii întregi succes şi întregire glorioasă. Ele 
ni arată progresele repezi şi uimitoare ale acestui popor pe terenul civilizaţiei, 
progrese cari formează semne caracteristice ale locuitorilor din imperiul de la 
răsăritul soarelui. însă nu numai aceste scene ci întreg programul acestei 
întreprinderi grandioase ni oferă ocazia să cunoaştem părţi interesante din viaţa şi 
obiceiurile tuturor popoarelor lumii, astfel că reprezentările constituie pe lângă 
distracţie şi un capitol instructiv, asupra căruia atragem atenţiunea cititorilor 
noştri" 6 0 (Anexa 30). 

Chiar dacă era avansat în vârstă şi cu pletele albe, Buffalo Bill a impus 
prin alura sa nobilă şi prin dexteritatea de a nimeri, din goana calului, globurile de 
sticlă ce erau lansate de asistenţi. Apariţia sa a stârnit ovaţiile tumultuoase ale 
asistenţei. La fel de mult a plăcut şi pupilul lui Cody, Johnny Baker, pe care 
bătrânul cercetaş îl deprinsese de mic cu armele şi-1 antrenase să devină un ţintaş 
de elită pentru a asigura unul dintre numerele de rezistenţă ale spectacolului 
(Anexele 15, 20 şi 27). 
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Reprezentafia a atras un public foarte numeros şi pestriţ, venit de la mare 
distanţă, din satele şi chiar oraşele din împrejurimile centrului unde poposise 
Buffalo Bil l : "(...) ţărani, străini, orăşeni, în căruţe şi pe jos, cu feţele încordate şi 
nervii în uşoară vibraţie. Romantismul copilăriei, de atâta vreme apus, revine în 
conştiinţă şi prinde viaţă" 6 1. 

Spectacolul a părut unora prea zgomotos - "După gustul nostru au fost 
prea multe, dese şi nemotivate strigăte" 6 2 - dar a satisfăcut pe toată lumea, mai 
ales dacă nu se aşteptau de la el calităţi artistice deosebite. Efectele speciale şi 
mişcarea de ansamblu erau cele mai reuşite, mai ales seara, la lumina 
reflectoarelor, căci la matineu, sub razele nemiloase ale soarelui, trucajele ieşeau 
la iveală şi iluzia era distrusă: "Reprezentaţia în sine a mulţumit, în general, cele 
mai ridicate aşteptări; totul s-a desfăşurat de aşa manieră încât a fost respectat 
programul. Efectele de masă şi atmosfera erau totul; artă, în detaliu, chiar deloc. 
Astfel, prima reprezentaţie, de după-amiază, s-a văzut mai puţin bine la lumina 
soarelui. Lumina, obiectivă, dezvăluia nemilos trucajul şi mulţi [spectatori] erau 
indispuşi şi murmurau <înşelăciune>. Puterea de iluzionare a reprezentaţiei era 
micşorată. Insă, în crepusculii serii, care crea o atmosferă de vis - hrănită de 
lumina puternică a lămpilor electrice şi a două reflectoare - trebuia să te laşi 
convins şi, chiar dacă conştiinţa se împotrivea, te lăsau nervii şi începeai să 
savurezi [spectacolul]"6 3. 

După numerele standard din repertoriul trupei lui Buffalo Bill au urmat 
mai multe numere de variété (o dresoare de şerpi, o femeie liliputană, saltimbanci 
şi clowni) pentru care se plătea bilet separat şi care a dezamăgit fiind vorba de un 
banal program de circ, care, comparativ cu prima parte, nu avea nici o strălucire şi 
nu aducea nimic nou. Probabil că, la compania marelui cercetaş, se asociase vreun 
grup de jongleri şi acrobaţi europeni. 

Acelaşi gazetar sas care se arătase atât de rezervat faţă de indieni a făcut 
greşeala de a analiza spectacolul prin prisma tradiţiilor culturale europene şi, 
bineînţeles, concluzia sa a fost în defavoarea lui Buffalo Bil l , care niciodată nu 
urmărise aspectele culturale ci doar înscenarea unei istorii eroice, în care 
învinseseră cei puternici şi cei curajoşi. Autorul articolului era chiar cinic în 
remarcile sale: "Rara realizare a acestor artişti fără cultură are aroma unei şampanii 
exotice; se bea această şampanie, însă, pe solul unei vechi culturi germanice, are 
mai degrabă gust de poşircă, ceea ce şi este, de altfel (,..)" 6 4. 

Cu toate criticile, mai mult sau mai puţin întemeiate, acest spectacol 
original avea să lase amintiri puternice tuturor acelora care îl vizionaseră. Peste ani, 
în notele sale memorialistice, intitulate Braşovul de altădată, Sextil Puşcariu scria: 
"Doar circul lui Buffalo Bil l , care a dat la Braşov o singură reprezentaţie (sic!), a 
produs o vâlvă atât de mare [precum circul Renz, n.n.]. Cortul lui uriaş în care 
încăpeau o mie de spectatori, a fost compus americăneşte, în câteva ceasuri, şi 
descompus imediat după ultimul număr din program. Buffalo Bil l avea barbişonul 
alb şi era bătrân, dar călărea încă frumos şi nimerea din goana calului porumbeii 
lăsaţi să zboare deasupra arenei"65. 
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Vestea despre acest eveniment s-a răspândit până în locurile cele mai 
îndepărtate şi inaccesibile. într-o cronică ţinută la biserica din satul Vărd, comuna 
Chirpăr, judeţul Sibiu, preotul Ioachim Triff nota, ca una dintre faptele memorabile 
ale anului 1906, alături de Expoziţia Jubiliară din Bucureşti - pe care o vizitase 
împreună cu preoteasa Ana - şi turneul trupei americane: "în anul 1906 s-a ţinut 
esposiţia universală (sic!) în România, unde am fost şi noi, lucruri frumoase şi de 
interes din toate statele. Tot în acest an, luna lui Iunie şi Iulie, a fost un circ sub 
numele <Buffalo Bil> (sic!) condus de căpitanul (sic!) american <Cody>, în care a 
fost representate tc-te statele prin soldaţi. Mare impresie a făcut jocurile, călăritul, 
strigătul şi portul, etc. al <Indienilor>. Acest căpitan îşi avea trenul său, afară de 
locomotivă, cam 50 vagoane şi vreo 800 de persoane, mulţi cai de toate rasele, 
maşinăriile de electricitate, etc. A ţinut circ în Sibiu, Braşov, Sighişoara şi Maros 
Vâsârhely" 6 6 [Târgu Mureş]. 

Dar, mai presus de exotismul spectacolului şi de impresionanta 
desfăşurare de forţe demonstrată de înscenarea istoriei Vestului Sălbatic, în 
memoria publicului rămânea eficienţa maximă a echipei, perfecta ei coeziune şi 
admirabila coordonare a tuturor factorilor care puteau asigura succesul şi 
prosperitatea trupei, fapt subliniat, concluziv, de cronicarul de la "Kronstădter 
Zeitung": "Mai mult decât reprezentaţiile în sine ne-a interesat însă aranjarea 
întregii afaceri începând cu reclamele şi terminând cu demontarea cortului după 
ultima reprezentaţie, care vorbesc despre marea, veritabila, temeritate şi 
inventivitate americană. Este o uriaşă afacere ce are la bază nomadismul; 
împreună cu vechii filosofi şi Buffalo Bil l poate să spună: tot ce am port cu 
mine, numai că acest <al meu>, posesiunile sale, nu constau numai într-un 
palton vechi ci într-un inventar evaluat la milioane şi într-o trupă de fiinţe 
bipede şi patrupede care trebuie hrănite, îngrijite, plătite, Ceea ce trebuie să ne 
minuneze cel mai tare sunt marile forţe materiale şi psihice puse în mişcare şi 
cât de bine trebuie ele puse la punct pentru ca totul să fie bine organizat şi 
punctual. Aceasta este, de asemenea, o felie de adevărată viaţă americană la 
care nu a fost prea atent cel care nu a fost mulţumit pentru că nu stătea destul 
de comod, că nu a ajuns suficient de repede la locul său, că unul sau altul din 
numere par <deja văzute> şi numai astfel crede că poate să pară un blazat 
experimentat"67 (Anexa 18). 

Aceeaşi admiraţie pentru ingeniozitatea oamenilor Lumii Noi şi pentru 
munca în echipă îl face pe reporterul de la "Nagyvârad" să compare trupa lui 
Buffalo Bil l cu un mecanism de ceas ce funcţionează cu ireproşabilă exactitate, 
punând în inferioritate orice antrepriză locală: "Această instituţie este un ceasornic, 
o uriaşă jucărie americană ce se montează şi se demontează, în care se investesc 
sute de mii dar care aduce profituri zilnice de mii, ceea ce este de înţeles pentru că 
în această instituţie am văzut întâlnirea dintre genialitate şi muncă îndârjită. Despre 
acest lucru nu se poate spune că este iluzie sau un moft american. Dacă nu cauţi 
artisticul la Buffalo Bil l atunci poţi admira nestingherit succesele şi dimensiunile 
acestei munci în stil mare. De un asemenea lucru o întreprindere ungurească nu 

www.mnir.ro



BUFFALO B I L L PRINTRE ROMANI 163 

poate fi capabilă. Pentru un ungur aceasta poate părea un fel de tăiere de frunze la 
câini. Dar nu este aşa. Aceasta este o muncă de care pot fi capabili numai 
americanii sau englezii. O măsură a admiraţiei a ieşit din gura unui frate bihorean 
când s-a adresat vecinului său: Iti spun eu, cumetre, totuşi neamţul este mare 
ştrengar chiar dacă este american"68. 

într-o dramatizare plină de expresivitate, Buffalo Bill a ştiut să dea 
spectatorilor săi atât o lecţie de istorie trecută cât şi una de viaţa americană 
modernă, trepidantă şi pasionantă, din care se puteau trage multe învăţăminte. 

Când, în 1926, Regina Maria a României făcea o călătorie prin Statele 
Unite, memoria marelui cercetaş era încă vie deşi el trecuse la cele veşnice în urmă 
cu 9 ani. Nobila vizitatoare s-a bucurat nespus când a realizat că, la Denver, se afla 
ţinutul eroului ei, aproape de locul unde îşi dormea somnul de veci, pe piscul de 
granit al lui Lookout Mountain: "îmi amintesc plăcuta emoţie simţită când am 
descoperit că mă aflu în patria lui Buffalo Bill - Buffalo Bill , acel pitoresc erou al 
copilăriei mele."69 

Unul dintre americanii care i-au scris suveranei - bătrânul de 73 de ani 
W.C. Randel din Indianola, Nebraska - îi relata că locuinţa sa se afla în 
apropierea zonei unde fusese aşezată tabăra marelui duce Alexei al Rusiei care, în 
ianuarie 1872, venise la vânătoare în preerii 7 0. Cu acea ocazie Cody jucase rolul 
de ghid şi de maestru de vânătoare pentru oaspetele cu sânge albastru: "Este, 
poate, de interes să ştiţi că tabăra Unchiului Vostru, Ducele Alexei, din timpul 
când a fost în America la o vânătoare de bizoni, este la numai câteva mile de 
locul meu. El a fost învăţat să vâneze bizoni de un faimos cercetaş, <Buffalo 
Bill>, care acum este mort. Statul Nebraska a aşezat o placă memorială de granit 
pe locul taberei sale"71. Un alt corespondent al reginei a fost A.F. Beeler, 
proprietarul unei băcănii din North Platte, Nebraska, oraşul de reşedinţă al lui 
Cody timp de mai bine de 40 de ani. El îşi însoţeşte invitaţia de a le f i vizitată 
localitatea, de un poem funebru pe care îl compusese şi îl recitase la 
înmormântarea lui Buffalo Bil l , pe 3 iunie 19 1 7 7 2 (Anexa 31). Format din 6 strofe 
a câte 8 versuri fiecare, acest poem conjunctural scris de un neprofesionist - naiv 
dar sincer în admiraţia fără rezervă faţă de marele dispărut - este elegant 
imprimat pe hârtie fină, de lux, şi, în partea de sus, are efigia lui Buffalo Bil l 
înconjurată de o coroană de laur (Anexa 32). 

Pentru a aduce un cuvenit omagiu acestui vrednic fiu al Americii în 
oraşul Cody din Wyoming - pe care el însuşi îl fondase în ultima decadă a veacului 
al XLX-lea - i-a fost ridicat un impozant monument Intitulat "Buffalo Bil l 
Cercetaşul" acesta a fost realizat în 1924 de Gertrude Vanderbilt Whitney şi îl 
reprezintă pe erou călare, aplecat în şa pentru a observa mai bine urmele lăsate de 
indieni şi, cu puşca, arătând pista ce trebuia să-1 ducă spre victorie. Monumentul a 
fost aşezat pe o colină în apropierea Centrului Istoric Buffalo Bill (Buffalo Bill 
Historical Center), unul dintre cele mai importante muzee dedicate artei, culturii şi 
civilizaţiei Vestului american73. în faţa aceleiaşi instituţii se află o statuie - operă, 
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din 1977, a sculptorului Bob Scriver - în care Cody apare în picioare, ţinând într-o 
mână puşca şi în cealaltă pălăria, ca şi când şi-ar fi salutat publicul. 

în preajma unui alt mare muzeu legat de istoria Vestului, Galeria 
Naţională a Cowboylor de Renume şi Centrul Moştenirii Vestice din Oklahoma 
City (National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center)74, pe culmea 
lui Persimmon Hil l , a fost aşezat un alt monument al lui Buffalo Bill călare, 
surprins într-o poză teatrală, cam falsă (calul ridicat în două picioare şi călăreţul 
agitând arma deasupra capului). Leonard McMurry, autorul acestei mari lucrări din 
1977 (10 m înălţime, 19 t greutate), 1-a folosit ca model pe actorul Joel McCrea 
care a interpretat rolul cercetaşului într-un film de mare succes din 1944. 

Memoria lui Buffalo Bill este astfel păstrată pentru posteritate prin opere 
de referinţă, turnate în bronz, ca pentru oricare mare personalitate a cărei 
contribuţie a avut un rol esenţial pentru umanitate. Căci Buffalo Bill A fost un 
personaj de legendă de proporţii gigantice, ale cărui cunoştinţe nemijlocite asupra 
Vestului le-a înscenat într-un spectacol de restituire cu mare forţă evocatoare. 
Reprezentaţia sa a oferit lumii un vis, un vis minunat, perpetuând amintirea 
glorioasă a epocii frontierei mult după ce aceasta dispăruse. Copiii de pretutindeni 
au învăţat să iubească şi să respecte eroii de altădată asistând la dramatizarea 
istoriei Vestului Sălbatic a lui Buffalo Bill care le-a sădit în suflet curajul şi 
abnegaţia pionierilor din vechime. 
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ANEXE 

1 

Buffalo Bill. 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra anunţului de pe pagina ultimă cu 

privire la reprezentaţiile ce se vor da în Sibiu în 13 Iulie v[iitor]. din partea trupei 
colonelului american Cody, numit Buffalo Bill . Ε o trupă monstră, formată din 800 
oameni şi 500 cai. în deosebi producţiile de călărit vor fi admirabile. Se va da şi o 
luptă formală între Indieni veritabili şi trupele Statelor Unite americane. Apoi în 
arta călăritului se vor produce oameni aparţinători diferitelor popoare. Colonelul 
Cody îşi va arăta dexteritatea în manuarea puştei. Se va purta luptă cu hoţii, etc. Cu 
un cuvânt va fi ceva ne mai văzut la noi. 

"Telegraful român", Nr. 66, Sibiiu, 
20 iunie (3 Iulie) 1906. 

2 

Buffalo Bill. în 13 Iulie n. dimineaţa soseşte la Sibiiu societatea 
colonelului american Cody (Buffalo Bill) pentru a da cele două reprezentafiuni 
anunţate. Va fi adusă de tren special, format din 50 de vagoane. Domnul major 
John M . Burke, însoţitorul colonelului, a sosit în oraşul nostru pentru a face 
pregătirile necesare, ca reprezentaţiile să se poată ţinea. în arena care va fi ridicată 
pe Exercierplatz va fi loc pentru 12.000 de privitori. Cine numai poate, să vină şi 
să vadă, ceea ce nu va mai putea vedea! 

"Telegraful român'.', Nr. 69, Sibiiu, 
27 Iunie (10 Iulie) 1906. 

3 

Buffalo Bill. Vineri se dau cele două reprezentaţiuni ale trupei colonelului 
Cody, numit Buffalo Bill . Interesarea e mare în oraşul nostru faţă de ele, şi se 
prevede aglomerarea unui public imens de mare în scopul ca se vadă rarul 
spectacol. Trupa soseşte, cum am anunţat, Vineri dimineaţa, cu trei trenuri, 
compuse din 50 vagoane, pline de material şi de persoane. Să nu creadă nime că 
are a face cu un circ ca toate circurile. Reprezentaţiuni le ce se dau sunt foarte 
instructive, că rasse din lumea întreagă vor defila pe dinaintea publicului, arătând 
fiecare rassă aceea ce e eroic, extraordinar în viaţa sa. Reprezentaţiile se ţin pe 
orice vreme, căci publicul va fi adăpostit sub corturi, iar trupa nu e împedecată 
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întni nimica prin ploaie în producţiunile ce le va arăta. îndemnăm pe toţi să-şi 
asigure locul din vreme! 

"Telegraful român", Nr. 70, Sibiiu, 
29 Iunie (12 Iulie) 1906. 

4 

Buffalo Bill. Vineri a avut şi oraşul nostru ocazia să vadă mult 
trâmbiţatele reprezentaţii ale trupei lui Buffalo Bill . Au fost într'adevăr demne de 
admirat oferindu-ne scenele cele mai interesante din luptele europenilor cu 
sălbăticia apusului. Ni s'a înfăţişat în toată vrednicia sa neîntrecuta măiestrie în 
călărit a indienilor în pielea goală şi fără şea, cari păreau lipiţi de spatele cailor 
repezi ca săgeata. Uimitoare a fost dibăcia puşcaşului Baker şi îndeosebi a lui 
Buffalo Bill care în fuga calului puşca globurile de sticlă ce i se aruncau în aer. 
Reclama ce i s'a făcut a atras o lume imensă. Sibiiul a avut o zi de adevărată 
fierbere. 

"Telegraful român", Nr. 72, Sibiiu, 
4/17 Iulie 1906. 

5 

Buffalo Bill. Atragem atenţiunea cetitorilor asupra insertului din n-rul de 
azi cu privire la reprezentaţiile ce se vor da în Sibiiu Vineri în 13 Iulie c. din partea 
trupei colonelului american Cody, numit Buffalo Bill . Ε o trupă uriaşă formată din 
800 de oameni şi 500 de cai. 

în ea sunt călăreţi veritabili din toate poparele vestite de resboinice şi 
călăreţe, precum Indiani, Arabi, Cazaci, Cubani, etc. Producţiile, luptele şi atacurile 
selbatice ale acestora vor fi minunate. Se va da şi o luptă formală între Indieni şi 
între trupele Statelor-Unite americane. Colonelul Cody îşi va arăta dexteritatea în 
mânuirea puştei. Se va purta luptă cu hoţii, etc. Cu un cuvânt va fi ceva de ne mai 
văzut la noi şi rău vor face toţi aceia cari nu vor merge să vază aceste producţii şi 
lupte originale. Së dau numai doue producţii. De aici trupa merge la Braşov! 

"Foia Poporului", Nr. 26, Sibiu/ 25 
Iunie (8 Iulie) 1906. 
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6 

Buffalo Bill. Vineri a dat în Sibiiu doue reprezentaţii trupa vestitului circ 
american Buffalo Bi l l . Au fost ca privitori mai multe mii de oameni. Programul a 
constat din 22 puncte, din cari unele au présentât scene din viaţa Indianilor, luptele 
şi atacurilor lor, apoi s'au înfăţoşat călăreţi Cazaci, Arabi, etc,, neîntrecuţi în 
măiestria călăritului. Trupa dă reprezentaţii prin mai multe oraşe ale Ardealului şi 
Ungariei. 

"Foia Poporului", Nr. 28, Sibiiu, 
9/22 Iulie 1906. 

7 

Lexiconul Mayer cuprinde la "vocea" Cody William Frederick, cunoscut 
sub numele Buffalo Bil l - vânător de bizoni american şi aventurier; născut 1845 
(sic!), a luptat în Războiul civil nord-american şi, mai târziu, în luptele dintre 
armată şi indieni ca cercetaş şi călăuză; între timp a activat ca artist. 

în 1883 a fondat un mare circ, care, sub numele de Vestul Sălbatic, 
doreşte să redea un tablou cuprinzător al vieţii din ţinuturile americane de graniţă; 
cu acesta a străbătut în 1887 şi Europa şi, prin aceasta, Buffalo Bill a devenit 
nemuritor. Deci, ce eveniment minunat: vineri ne vom afla faţă în faţă cu un 
nemuritor. De necrezut este că acest lucru costă atâţia bani; de necrezut este, de 
asemenea, şi acest afiş atât de lipsit de gust, care se lăfăie, îngânfat şi îndrăzneţ, în 
toate zonele comerciale. Dar acestea sunt numai nimicuri care nu pot fi luate în 
seamă la americani. în rest, amintirea strigătului lui Buffalo Bil l este o amintire 
plăcută: el promite mult şi oferă, de asemenea, mult. îşi stăpâneşte bine oamenii şi 
spectacolul şi, astfel, este cel mai bine primit în lumea circului. Cei ce au 
posibilitatea pot folosi ocazia, nu pentru a ajunge la nemurire ci ca să aibă o 
senzaţie unică - să vadă cel mai mare circ din lume. 

Buffalo Bill călătoreşte cu echipa şi amenajările complexe şi dă aceleaşi 
reprezentaţii ca şi în marile oraşe. Amănunte găsiţi în afişe şi programe. 

"Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt", No. 9894, Sibiu, 11 
Juli 1906. 
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8 

Locotenentul (sic!) Cody a sosit de la Cluj cu 800 persoane, 300 cai, 3 
automobile şi nenumărate alte maşini şi utilaje în trei trenuri speciale. Primul tren, 
cu 18 vagoane duble (382 tone, 296m), a sosit la 5.36 şi a fost garat pe linia spre 
Schnellenberg. Pe la 6.16 a apărut al doilea tren cu 16 vagoane (357 tone, 263,5 m) 
şi a fost garat pe linia nouă, vis-à-vis de joagărul lui Mersing şi Lesselischen, unde 
a şi fost descărcat, după îndepărtarea trenurilor de persoane sosite mai devreme 
aici. 

Cel de-al treilea tren, cu 15 vagoane de dormit (301 tone, 296 m), a sosit la 
8.34 şi a rămas în gară până miercuri; a fost mai întâi descărcat. In timpul descărcării 
publicul nu a avut acces în gară şi a fost ţinut la oarecare distanţă de aceasta. Fiecare 
zonă şi diviziune a trenului nu puteau fi vizitate decât cu invitaţie. Mai târziu, au avut 
acces în spaţiul închis al gării reprezentanţi ai autorităţilor, presa, ofiţeri şi invitaţi. 
Transferul tuturor bagajelor spre locul reprezentaţiei a avut loc prin strada Poştei [?], 
Promenada de Jos şi strada Pădurii spre marele loc de manevre [Exerzierplatz, în 
original-n.a.]. Artiştii vor sosi aici la prânz, parte de jos, parte cu maşina. Restul va fi 
relatat în afişe şi în anunţurile din ziarul nostru. 

Anunţ 
Buffalo Bill , renumitul locotenent (sic!) american William Cody, este 

subiectul relatării de astăzi şi tineri şi bătrâni vor citi cu mare interes biografia 
acestui ultim mare cercetaş, aşa cum este povestită de sora lui în cartea apărută în 
traducere germană la Editura Engelhom din Stuttgart. Această operă, elegant 
prezentată şi ilustrată cu drăgălăşenie, costă numai 3 koroane şi 60 helleri şi este de 
vânzare la Librăria Séraphin la preţul original. 

"Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt", No. 9895, Sibiu, 12 
Juli 1906. 

9 

Sosirea lui Buffalo Bil l 
Colonelul Cody a sosit astăzi dis-de-dimineaţă cu al său Wild West, 

conform programului deja anunţat şi aceasta în ciuda dificultăţilor de circulaţie (o 
întârziere de două ore). In ciuda timpului pierdut, a şi început ridicarea corturilor 
uriaşe pe "Câmpul de manevre" şi, la o jumătate de oră după sosire, circa 700 de 
persoane au luat micul dejun în cortul-cantină: ouă, beefsteack, cartofi, lapte, pâine 
şi cafea, pe mese curat şi apetisant decorate, de pe care nu lipseau nici măcar 

www.mnir.ro



BUFFALO B I L L PRINTRE ROMÂNI 173 

şerveţelele. In acelaşi mod rapid şi fără zgomot în care a fost efectuată descărcarea 
din vagoane, a avut loc şi ridicarea arenei cu 12 000 locuri. 

O mulţime - dificil de apreciat - de localnici şi străini a aşteptat, cu răbdare, 
timp îndelungat, datorită unor informaţii eronate, încă de la ora 2 noaptea, sosirea 
trenurilor speciale la locul de descărcare. După sosire, mulţimile de oameni s-au 
îndreptat spre câmpul de manevre şi au aşteptat aici până când s-au convins că barierele 
pot fi trecute numai plătind bilet de intrare. Se poate spune că întregul Sibiu a fost pe 
picioare şi şi-a potolit în întregime curiozitatea cu [preţul] transpiraţiei de pe faţă. 
întotdeauna, datorită colosalei reprezentaţii, Buffalo Bill a mulţumit pe toată lumea. 

"Sienbebiirgisch-Deutsches 
Tageblatt", No. 9896, Sibiu, 13 
Juli 1906. 

10 

Buffalo Bil l 
O mare suprafaţă liberă, mărginită de siluetele decorative ale unor arbori, 

iarbă umedă şi mirositoare, răcoarea crepusculului, spre vest rumuri ascuţite de 
biserici şi culmi de acoperişuri, monumente vechi săseşti şi ale culturii actuale, spre 
est pereţii înalţi de stâncă ai munţilor ca şi cortina unui teatru al titanilor, spre nord 
pulberi aurii, spre sud liniştite coline vălurite şi văi largi - şi, în mijlocul acestora, 
Buffalo Bil l . 

Acesta era cadrul pentru imaginea care, ieri după-amiază, târziu, putea fi 
văzută pe câmpul mare de manevre din Sibiu. Pe străzile care duceau spre acest 
loc, mulţimea de oameni se mişca încoace şi încolo - ţărani, străini, orăşeni, în 
căruţe şi pe jos, cu feţele încordate şi nervii în uşoară vibraţie. Romantismul 
copilăriei, de atâta vreme apus, revine în conştiinţă şi prinde viaţă. 

în faţa intrării pe câmpul de manevre se formează adevărate fortăreţe din 
căruţe; în unghiul din spatele intrării au apărut chioşcuri din lemn unde se vând 
mâncăruri şi băuturi. Era ca o sărbătoare populară pentru oraş şi sate. 

în partea din faţă a câmpului de manevre Buffalo Bill şi-a ridicat tabăra: 
în mijloc un spaţiu pătrat în jurul căruia, pe trei laturi, sunt aşezate în amfiteatru 
miile de scaune pentru public (acestea erau acoperite cu o copertină); cea de-a patra 
latură era accesul pentru trupa lui Buffalo Bill . în spatele acestei laturi erau patru 
corturi mari şi mai multe corturi mici; unul dintre corturile mari era tabăra 
familiilor de indieni, celălalt pentru cazaci, Cowboys, arabi, japonezi şi bărbaţi 
tineri din toate zările. în total, 700 bărbaţi şi un număr infim de femei. în celelalte 
două corturi mai erau 500 cai de toate rasele, de la cei sălbatici din Pampas până la 
cei arabi veritabili. Corturile mici adăposteau familiile directorilor şi ale 
conducătorilor artistici; acolo barbarii, aici oamenii de cultură. 
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In jurul acestui petec ciudat al "lumii noi" se plimbau oamenii "lumii 
vechi" întreaga zi, priveau ici şi colo şi holbau ochii, făceau Ah şi Oo, erau uneori 
decepţionaţi, alteori peste măsură de încântaţi. In cortul indienilor se vedeau 
"imaginile"- într-o linişte stoică, bărbaţii stând pe iarbă şi fumând pipă, femeile 
peticind şi curăţind haine, cu toţii îmbrăcaţi cu zdrenţe colorate şi murdare, aproape 
identice la bărbaţi şi femei. Interiorul cortului bărbaţilor semăna cu un furnicar în 
debaraua de vechituri a unui telal. O mişcare continuă de oameni în jurul a mii de 
lucruri, fie cotidiene, fie exotice, puţină splendoare şi ceva luciu, multe zdrenţe, 
nici un sistem, nici o ordine. 

Admirai silueta unui cazac; acesta se scobea în nas, în cea mai frumoasă 
clipă, şi, ulterior, mânca rezultatul acestei scobiri. Ah...O! Priveai cu încântare 
ochiul dumnezeiesc al şefului indienilor; acesta te privea cu distanţă majestoasă şi 
nu se sinchisea de fel. Nici măcar atunci când sosise momentul să-şi cureţe crustele 
murdare de pe faţă pentru a aplica noi culori proaspete. 

Dezgustător şi încântător în acelaşi timp, geniu şi prostie, unitate 
organică, cel mai mare rafinament lângă cea mai primitivă barbarie. America! 
Ineditul aranjamentelor şi a organizării în această tabără dădea naştere la speranţa 
că reprezentaţia va fi o plăcere deosebită, dar cortul rarităţilor decepţiona prin 
neajunsurile sale. Aici puteau fi văzuţi avortoni reali şi măsluiţi, în aşa măsură 
obişnuiţi şi atât de jalnic de plictisitori, încât nu putea fi găsit nici un motiv destul 
de puternic care să-i determine pe aceşti oameni să-şi prezinte caracteristicile fizice 
cu atâta zarvă. Sau cu atâta majestate lamentabilă şi fără rost şi te şi supărai fiindcă 
ţi-a scos banul din buzunar. 

Reprezentaţia în sine a mulţumit, în general, cele mai ridicate aşteptări; 
totul s-a desfăşurat de aşa manieră încât a fost respectat programul. Efectele de 
masă şi atmosfera erau totul; artă, în detaliu, chiar deloc. Astfel, prima 
reprezentaţie, de după-amiază, s-a văzut mai puţin bine la lumina soarelui. Lumina, 
obiectivă, dezvăluia nemilos trucajul şi mulţi [spectatori] erau indispuşi şi 
murmurau "înşelăciune". Puterea de iluzionare a reprezentaţiei era micşorată. însă, 
în crepusculul serii, care crea o atmosferă de vis - hrănită de lumina puternică a 
lămpilor electrice şi a două reflectoare - trebuia să te laşi convins şi, chiar dacă 
conştiinţa se împotrivea, te lăsau nervii şi începeai să savurezi [spectacolul]. 

Savurai: vederea unei mase de tineri vânjoşi şi zvelţi, pe cai mărunţi, dar 
puternici şi rapizi, care se mişcau cu iuţeală şi îndemânare, conduşi de voinţa şi de 
priceperea omenească; la acestea se adaugă lumina magică, bogăţia culorilor, a 
stofelor de purpură, a burnuzurilor albe, penele unduitoare, albastru, verde, ocru, 
feţele întunecate ca abanosul, corpuri bronzate, minunat proportionate, decătuşate 
în libertate şi frumuseţe. Fugeau încolo şi încoace. împuşcau cu puşti şi pistoale, 
răcneau cu o încântătoare sălbăticie. Simţeai cum le bătea pulsul şi cum le alerga 
sângele în vine. Bărbăţia ideală în maxim avânt al vitalităţii. 

A venit, apoi, rândul acrobaţilor, care se zvârcoleau şi făceau tumbe, ca şi 
clownii şi August cel prost în cele mai proaste circuri, pentru atâtea şi atâtea 
koroane. Iluzia a pierit. 
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Sau oamenii organizau o luptă cu două tunuri horcăitoare. Pulberea şi 
fumul erau din belşug. Unii se purtau, într-adevăr, de aşa manieră ca şi când ar fi 
vrut să crape capul altora, dar se făceau de râs: capetele nu erau crăpate. Faptul că 
doreau să fie atât de autentici - şi nu puteau fi - îi dădea de gol. Când iluzia făcea 
un pas înainte, se ivea un efect atât de vulgar încât producea râsul. 

Astfel, reprezentaţia însăşi furniza o reţinere nemediată în faţa senzaţiilor 
de fascinaţie. 

Şi asta este bine; altfel s-ar produce catastrofe peste catastrofe, provocate 
de capete fără creier şi suflete naive de copii. 

Rara realizare a acestor artişti fără cultură are aroma unei şampanii 
exotice; se bea această şampanie, însă pe solul unei vechi culturi germanice are mai 
degrabă gust de poşircă, ceea ce şi este, de altfel, şi se ştie sigur că a doua oară ar 
rămâne numai gustul de poşircă - desigur doar dacă dispui de unicul gust posibil: 
cel bun. 

La sfârşit, a avut loc o reprezentaţie de varieteu de 50 de helleri de 
persoană. 5 koroane în reprezentaţia principală; 50 helleri aici. Varieteul a avut, 
într-adevăr, valoare de zece ori mai mică, ceea ce dovedeşte cinstea artiştilor de 
varieteu, dar nu face plauzibilă necesitatea apariţiei lor. N-a fost nici original, nici 
amuzant. 

"Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt", No. 9897, Sibiu, 14 
Juli 1906. 

11 

Buffalo Bill în Braşov. Numai puţine zile ne mai despart de grandiosul 
spectacol, ce-1 vor oferi publicului braşovean şi din {éra Bârsei representaţiunile 
Buffalo Bil l . Eri ne-a visitât în redacţie simpaticul maior englez Iohn (sic!) N . 
Burke, unul dintre directorii acestei mari întreprinderi americane, asigurându-ne că 
representaţiile ce se vor da în Braşov Sâmbătă şi Duminică în 14 şi 15 l.c.n. vor 
corespunde întru tôte representaţiunilor aranjate în capitalele Berlin, Londra, Paris 
şi Roma. "Buffalo Bi l l " a mai fost încă o dată, acum 16 ani, în Europa. De atunci 
insé numerul personalului şi a cailor s'a îndoit. Din diferite rasse de pe suprafaţa 
pământului^ vor fi representate în numêr mare: Indieni, Japonesi, Cazaci, Arabi şi 
Mexicani. In cortul uriaş ce se va construi aici, vor puté ocupa loc 12.000 persone. 
In numerile viitori vom aduce alte amënunte despre acéstà întreprindere americană. 

"Gazeta Transilvaniei", Nr. 142, 
Braşov, 28 Iunie (11 Iulie) 1906 
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12 

Buffalo Bil l este cunoscut de mult în tôte părţile. Fapt este, că el trăiesce 
şi că acum îşi face turneul de adio în Europa. Maiorul Burke, care a fost alaltăieri 
în redacţia nostră şi care timp de 40 ani a fost tovarăşul nedespărţit al lui Buffalo 
Bill , ni-a povestit câte ceva din cariera lui. Archivele guvernului american şi cu 
deosebire istoria Apusului din regiunea fluviului Missisipi (sic!) este plină de 
meritele lui Buffalo Bil l . Comandanţii celebri şi ofiţerii statului major ai statelor 
unite i-au cerut mereu sfaturile în rësboiul civil dintre America de sud şi de nord, ér 
în luptele contra Indianilor serviciile lui au fost nepreţuite. Printre prietenii lui 
Cody (Buffalo Bill) se numără toţi comandanţii din lupta contra Indianilor, ca 
William Shermann (sic!), Filip Scheridan (sic!), G. Custer, generalii Nelson şi 
Miles* (sic!). Lupta contra Indianilor care a durat 300 ani, prin intervenţia lui Cody 
s-a terminat. Numeroase scrisori originale de ale acestor comandanţi sunt în 
posesiunea lui Cody - Buffalo Bill din tinereţe şi-a petrecut totă viaţa pe câmpul de 
rësboiu - Marele stabiliment american va fi construit pe livadia Trausch din 
Blumăna şi va cuprinde 12.000 persone. - Pe ziua de Sâmbătă s'au primit prenotări 
[rezervări - n.n.] din depărtări mari. Vor veni familii până şi din Făgăraş. 

"Gazeta Transilvaniei", Nr. 143, 
Braşov, 29 Iunie (12 Iulie) 1906 

13 

Buffalo Bill. Mâne Sâmbătă şi poimâne Duminecă se vor finé cele 4 
representaţiuni ale marei întreprinderi americane de sub conducerea lui Buffalo 
Bil l . 

Din numërôsele recensiuni scrise asupra turneului lui Buffalo Bill resultă, 
fără îndoială, că spectacolele neobicinuite, ce se vor finé aici mâne şi poimâne, vor 
fi cele mai rare şi sensaţionale. Renumele lui Buffalo Bill e cel mai bun. 
Representaţiunile în massă ale trupei sale sunt astăzi cele mai perfecte şi unice în 
feliul lor. 

* Confuzia aparţine gazetarului braşovean care crede că este vorba despre două persoane diferite când, 
de fapt, era vorba despre una singură: generalul Nelson A. Miles. 
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De la Societatea Buffalo Bill Wild-West primim azi următorea telegramă: 

Siibiu, 13 Iulie. 

Mâne, Sâmbătă diminéfa la orele 9, 9:30 şi 10 sosesc trei trenuri speciale 
în Braşov. Desvagonarea se începe imediat şi totul va fi instalat încă înainte de 
amiazi. Uşile se vor deschide la orele 1 p.m. şi sera la orele 7 atât Sâmbăta cât şi 
Duminecă, ér representaţia se va începe la 2 ore şi 8 ore în amêndoë zilele. 
Representaţiile de după amiazi şi cele de séra sunt identice pană în cele mai mici 
detailuri. Astăzi asistă în Sibiiu peste noue mii persone la representaţie şi 
entuziasmul este colosal. 

(ss) Frank Smal 

"Gazeta Transilvaniei", Nr. 144, 
[Braşov], 1 (14) Iulie 1906. 

14 

Buffalo Bill a sosit astăzi la Braşov şi a ţinut deja prima representaţie la 
orele 2 p.m. Marele stabiliment nu este construit pe livadia lui Trausch, ci pe locul 
unde se ţine têrgul de vite, la obor. Representaţia de azi după amiaza a fost 
splendidă. Au luat parte vre-o 6 000 persone. 

"Gazeta Transilvaniei", Nr. 145, 
Braşov, 2(15) Iulie 1906. 

15 

Buffalo Bill. Colonelul american W.F.Cody, supranumit <Buffalo Bill>, 
deorece la o vânătore de bivoli aranjată în America a reuşit învingător, împuşcând 
într'o singură zi 69 bivoli, ér într'un singur an 4842 bivoli, este un celebru şi forte 
popular ofiţer american, care s'a distins în numerose lupte purtate sub generalii 
Irving[,] Dodge, W.F. Shermann, Phil. Sheridan, Harney, Crook etc. contra 
Indienilor. Eşind din serviciul armatei americane şi-a propus se înfăţişeze 
publicului american prin representaţiuni în stil mare luptele mai însemnate, la care 
a luat dânsul parte activă, pe lângă alte scene din preriile americane. 

Din America a trecut în curênd cu trupa sa, compusă în majoritate din 
Indiani şi soldaţi americani, pe continentul european, traversând în scurt timp 
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aprope tote fërile Europei. Ultimul este, ce l'a întreprins acum prin monarchia 
nostra, venind şi la Braşov, unde, precum seim, a dat în zilele de Sâmbătă şi 
Duminecă patru rerpesentaţiuni, la cari au luat parte vre-o 25,000 persone. 

Vorbind despre representaţiunile date în Braşov trebue së constatăm, că 
ele nu ni-au impus atât prin prestaţiuni artistice, pe cari le oferă în ziua de azi 
representaţiile unui cirp modern şi cu renume, ci prin representaţiunile în massă ale 
diferitelor seminţii americane, cari ni-au oferit aşa-zicerid o bucată din viaţa 
poporelor din continentul american. Obiceiurile Indianilor în timp de pace şi de 
luptă, desteritatea aşa numiţilor <Cowboy> americani în călărit, în domesticirea 
cailor sëlbatici, în aruncarea aşa numitului <lasso>, scene din viaţa Cazacilor, 
Japonezilor, Arabilor, Zuavilor etc,, aceste sunt punctele de forţă ale 
representaţiunilor lui <Buffalo Bill>. Demne de relevat sunt fără îndoială şi 
prestaţiunile colonelului Cody şi ale americanului Johnny Baker, cari s'au distins ca 
ţintaşi remarcabili, nimerind cu puşca globurele de sticlă aruncate în aer cu o 
siguranţă fenomenală. Fie-care representaţiune a durat precis 1 oră şi 3/4 fără 
întrerupere, urmând ca într'un caleidoscop un tablou după celălalt. 

Duminecă séra după ultima representaţie societatea americană a părăsit 
cu trei trenuri separate Braşovul. Eri a dat o representaţiune în Sighişora, de unde a 
plecat azi nôpte la Cluj, unde va arangia de asemenea 4 representaţiuni în 18 şi 19 
I.e., ér în zilele viitore în Murăşoşorhei [Târgu Mureş - n.n.] şi Oradea. Din Oradea 
societatea trece în Galiţia şi Bucovina. 

"Gazeta Transilvaniei", Nr. 147, 
Braşov, 5(18) Iulie 1906. 

16 

Buffalo Bill în Braşov. 
Suntem chiar înainte de a vedea în Braşov evenimentul Buffalo Bill. 

Maiorul John M . Burke ne-a vizitat azi la redacţie şi ne-a declarat că spectacolul va 
fi identic celui din Paris sau Viena. Maiorul M. Burke, care vorbeşte numai 
engleză, ne-a făcut impresia unui adevărat gentleman şi trebuie să dam crezare 
spuselor sale. Sosirea lui Buffalo Bil l se produce cu trei trenuri (50 vagoane), în 
parte sâmbătă după-amiaza, parte duminică dimineaţa. Trebuie să fie interesant 
pentru fiecare dintre noi să poată vedea coborârea din tren a atâtor oameni de 
diferite rase: indieni, cazaci din Caucaz, arabi, negri, soldaţi din cavaleria şi 
artileria americană şi engleză, lăncieri[,] americani, Cow-Boys (sic!) etc. în zilele 
următoare vă vom da diferite ştiri despre acest subiect. 

"Kronstădter Zeitung", Nr. 155, 
Braşov, 9 Juli 1906. 
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17 

Sosirea lui Buffalo Bil l 
în această dimineaţă piaţa de vite de la Bartolomeu a fost locul unor 

evenimente interesante. A sosit Buffalo Bill cu trupa sa din Vestul sălbatic, pentru 
a-şi instala aici cortul. Un mare număr de oameni a năvălit aici pentru a vedea 
sosirea străinilor. Cele 3 trenuri au sosit devreme, pe la 9.45, în gara oraşului. Aici 
ele au fost descărcate şi, în curând, un şir de căruţe încărcate cu corturi s-au 
îndreptat, prin strada de centură, spre Piaţa de vite. La fiecare căruţă erau înhămaţi 
6-8 cai conduşi de un singur om. Caii sunt cu adevăraţi minunaţi, cu piepturi late şi 
musculatură puternică. Curând, în Piaţa de vite, angajaţii antreprenorilor, cu trupuri 
robuste şi sălbatice, au făcut măsurătorile şi au fixat locul stâlpilor cortului. Imediat 
ce grelele căruţe au sosit în piaţă, a început o activitate febrilă. Sute de mâini au 
început să lucreze fără prea multă zarvă şi vorbărie, în aşa fel încât, în câteva 
minute, cortul putea fi văzut cum se ridică. într-o clipă a început să se înalţe 
acoperişul. La un sfert de oră după sosire, fusese instalată bucătăria, care a început 
să fumege, iar bucătarii se aflau deja la lucru. Chiar înaintea sosirii se plimba 
încolo şi încoace prin piaţă un indian, urmat de un copil mai îndrăzneţ, ceea ce 
străinului i-a făcut o mare plăcere. 

în curând, au început să călărească încolo şi încoace obişnuiţii oameni ai 
Vestului. Pe cai mici, dar iuţi călăreau indienii cu feţe brune, late, inberbe şi ridate. 
Când râdeau, gurile mari l i se întindeau până la urechi şi se vedeau două rânduri de 
dinţi albi. Erau indieni veritabili, aşa cum i-a cunoscut Ciorap de piele 
[Leatherstocking, eroul romanelor lui James Fenimore Cooper - n.n.]. Nici unul nu 
era frumos, aveau feţele brăzdate de vreme, dar corpuri puternice. O foarte 
frumoasă impresie făceau trupurile zvelte ale cerchezilor, care aveau eleganţă în 
ţinută. Ei au figuri frumoase, cu trăsături puternic conturate, cu barbă închisă la 
culoare, ascuţită. 

Curând au apărut câţiva japonezi, boys, mulatri şi alte figuri întunecate. 
Ceva mai târziu a apărut colonelul Cody însuşi, împreună cu o doamnă, într-un 
frumos echipaj tras de animale focoase şi a fost salutat prieteneşte de public. După 
el, pe stradă, au trecut două tunuri. 

Pentru trupă au fost cumpărate azi 300 Kg came, pentru cai ovăz numai 
pentru 2 zile, în cantitate de 500 mc şi şase căruţe de paie. 

în oraş sînt astăzi mii de oameni, sosiţi de aproape sau de departe. După-
amiază, al ora 2, a avut loc prima reprezentaţie. Seara la 8, începe a doua. Buffalo 
Bill este aici în persoană. Biletele pot fi obţinute de la "Brassoi Lapok". Anunţăm 
pe vizitatori să fie atenţi la ceasuri şi alte obiecte de valoare. 
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(Reprezentaţia de după-amiază a lui Buffalo-Bill) Reprezentaţia de după-
amiază a fost frumoasă, realizările deosebite. Vă recomandăm cu căldură 
reprezentaţia. 

"Kronstădter Zeitung", No. 160, 
Braşov, 14 Juli 1906. 

18 

Vestul sălbatic la Braşov. 
Reprezentaţiile lui Bufallo Bill au alarmat, timp de câteva zile, locuitorii 

din Braşov şi din zonele mai apropiate sau mai depărtate. Cel ce s-a aşteptat la o 
reprezentaţie de circ în stilul cunoscut nu a fost probabil mulţumit. Dar cu câteva 
păreri deja exprimate, nu ar trebui neglijate reprezentaţii de acest fel. Specială şi 
americană este deja întreaga idee care a servit drept bază pentru impresari: o 
victorie a colonelului Cody contra indienilor Sioux - şi care a răzbunat înfrângerea 
generalului Custer în anii '70 - a dat întreprinzătorului american motivaţia ca, ceea 
ce el a trăit "pe viu", să prezinte publicului ca pe o reprezentaţie teatrală. La 
conţinutul iniţial al reprezentaţiei au fost adăugate, de-a lungul timpului, alte 
numere; astfel s-a dezvoltat un program în care ideea iniţială a regresat, iar o suită 
de imagini şi scene colorate şi pline de mişcare, cu un caracter mai degrabă 
internaţional, nu prea mai face loc vestului sălbatic al Statelor Unite. Indienii joacă, 
de altfel, încă un rol însemnat şi au fost pentru noi cei mai interesanţi; ei sunt, fără 
îndoială, originari, dacă îi comparăm cu fizionomiile din ilustraţiile cărţilor de 
geografie. 

Pe lângă ei acţionează cerchezi, japonezi, zuavi etc. ca într-o hartă 
etnografică - model de imagini şi cavaleri. Realizările au fost în sine, în mare 
interesante: toate numerele de călărie, aruncătorii de lasso, trăgătorii la ţintă şi, în 
special, Buffalo Bil l însuşi - care de pe calul în galop trăgea în mingi din sticlă şi le 
nimerea -, exerciţiul zuavilor, al artileriei, gimnaştilor etc. 

După gustul nostru, au fost prea multe, dese şi nemotivate strigăte. Mai 
mult decât reprezentaţiile în sine ne-a interesat însă aranjarea întregii afaceri, de la 
reclame până la demontarea cortului după ultima reprezentaţie, care vorbeşte 
despre marea, veritabila inventivitate şi temeritate americană. Este o uriaşă afacere 
ce are la bază nomadismul; împreună cu vechii filozofi, Buffalo Bill poate să 
spună: tot ceea ce am port cu mine, numai că acest "al meu", posesiunile sale nu 
constau numai într-un palton vechi, ci într-un inventar evaluat la milioane şi într-o 
trupă de fiinţe bipede şi patrupede care trebuie hrănite, îngrijite, plătite. Ceea ce 
trebuie să ne minuneze cel mai tare sunt marile forţe materiale şi psihice puse în 
mişcare - şi cât de bine trebuie ele puse la punct pentru ca totul să fie bine şi la 
timp organizat. Aceasta este o felie de adevărata viaţă americană la care nu a fost 
prea atent cel care nu a fost prea mulţumit pentru că nu stă prea comod, că nu a 
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ajuns suficient de repede la locul său, că unul sau altul din numere par "deja 
văzute" şi numai astfel crede că poate să pară un blazat experimentat. 

"Kronstădter Zeitung", No. 161, 
Braşov, 16 Juli 1906. 

19 

(Veniturile lui Buffalo Bil l în Braşov) Buffalo Bil l trebuie să fi câştigat în 
Braşov: sâmbătă, după-amiază 16 000 kjproane], seara 23 000 k[oroane]; 
duminică, după-amiază 16 000 k[oroane] şi seara 13 000. Exceptând cheltuielile de 
călătorie aceste venituri ar trebui să se cifreze la circa 30 000 k[oroane]. 

"Kronstădter Zeitung", No. 163, 
Braşov, 18 Juli 1906. 

20 

Buffalo Bill's Wild West. De două zile atenţia ne este atrasă de uriaşele 
afişe (3 m înălţime şi 10 m lungime) amplasate în unele locuri care fac reclamă 
pentru cel mai grandios circ din lume. Pe 16 iulie a.c. vor avea loc aici, în marea 
piaţă a Târgului de vite (Viehmarktplatz), două reprezentaţii (după amiaza la ora 2 
şi seara la ora 8). "Neuer Pester Journal" din 17 iunie scria următoarele: Ceea ce de 
săptămâni trezise în Budapesta o curiozitate colosală doar prin poze colorate afişate 
peste tot, la colţ de stradă, în vitrine - s-a concretizat astăzi, devenind realitate. 
Publicul arhinumeros prezent în cortul solid, cu o capacitate de 14 000 mii de 
locuri - şi ferit astfel de ploaia torenţială de afară - a putut constata că directorul 
general al acestui mare spectacol, colonelul Cody, a oferit tot ceea ce a promis în 
reclame. El este cu siguranţă cea mai interesantă personalitate din uriaşa sa trupă. L¬
am văzut cu ani în urmă întrecându-se în curse - călare cu biciclişti şi ca rege al 
trăgătorilor la ţintă. Şi astăzi, când cu barba încărunţită şi cu plete albe s-a arătat în 
fruntea indienilor, cowboy-lor, cazacilor şi japonezilor, acest extraordinar călăreţ, 
de la care pornesc toate minunatele numere din programul Vestului Sălbatic al lui 
Buffalo Bill , şi-a ţinut cu sufletul la gură spectatorii. Totul a mers ca uns; 
programul compus din 22 de numere s-a desfăşurat într-un ritm alert timp de o oră 
şi jumătate. Doar secunde despart numerele între ele. Se aud încă împuşcăturile şi 
cântecele războinice ale indienilor care se retrag, că şi năvăleşte cavaleria 
americană şi nici bine nu a plecat şi ea - cazaci execută în galopul cailor - răsturnaţi 
din şa, cu capul în jos - acrobaţii fantastice sau se desfăşoară o scenă din viaţa de 
preerie, având acel farmec cunoscut din romanele lui Cooper. Momente etno-
folclorice liniştite conferă grandioaselor execuţii hipice ale acestor cowboy-i, 
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indieni, zuavi, prin contrast, un nou farmec, bravadele, acrobaţiile riscate trezind 
astfel un şi mai mare interes. Colonelul Cody apare el însuşi ca trăgător la ţintă din 
galopul calului şi este în şa nu mai puţin bun ca al doilea trăgător de elită din arenă 
- Johnny Baker. Varieteul în sensul bun al cuvântului este reprezentat de trupa de 
zuavi Delvin, cunoscuţi nouă din teatrul unguresc, cu evoluţiile lor extraordinare şi 
de un 'melanj' format din acrobaţi arabi şi jongleuri japonezi; prestaţia lor, având ca 
fundal cerul întunecat, este de-un farmec remarcabil. 

Dar cel mai mare efect îl au indiscutabil scenele de preerie şi de luptă, şi 
din acestea nimicirea trupei lui Custer de către indienii Sioux impresionează 
publicul, cuprins de un fior tragic. La acest show grandios al colonelului Cody vor 
veni spectatori cu miile, seara cei mari, după-amiaza cei mici pentru care va fi o 
mare plăcere ca din numeroasa trupă de piei roşii, indieni falnici şi purtând 
podoabele şi însemnele de războinic, să le fie prezentate - şi să se regăsească faţă în 
faţă - cu "Săgeată Iute", "Inimă Neagră", "Ochi de foc" şi alte căpetenii de indieni, 
ai căror strămoşi, cunoscuţi de copii din cărţile cu piei roşii, le-au oferit atâtea ore 
fericite. 

"Gross-Kokler Bote", No. 1436, 
Sighişoara, 1 Juli 1906. 

21 

Major John M. Burke s-a aflat în oraşul nostru şi s-a ocupat de pregătirile 
pentru primirea lui Buffalo Bill care va sosi mâine cu întreaga trupă. Când l-am 
întrebat pe maior, dacă cheltuielile legate de deplasarea întregii trupe nu sunt prea 
mari, maiorul ne-a răspuns: Nu. Chiar dacă trebuie să ne îngrijim de 800 de oameni 
şi 500 de cai, tot este mai avantajos şi economicos să aducem tot ansamblul. Sunt 
cazaci din Caucaz, japonezi, indieni, arabi, mexicani, soldaţi ai cavaleriei şi 
artileriei americane, lăncieri englezi, cowboy-i şi reprezentanţi ai tuturor armelor, 
albi, negri, asiatici. Mai trebuie menţionat că indienii, înaintea îmbarcării pentru 
Europa, au avut de traversat Oceanul Atlantic şi au avut de parcurs 4000 de km 
până au ajuns la New York. Tot aşa de departe vin japonezii şi ceilalţi şi, fiindcă nu 
vrem ca unii dintre ei să plece sau să se despartă de noi, trebuie să se ştie şi să se şi 
creadă în asigurările noastre că în fiecare oraş vizitat de Buffalo Bill , fie el un oraş 
mare sau mic, programul va fi identic cu acela prezentat în faţa majestăţilor sale 
din Italia, Anglia sau de altundeva. Dacă vă interesaţi la Căile Ferate o să aflaţi că 
există între ei şi Buffalo Bil l o înţelegere pentru transport; sunt 3 trenuri, formate 
din 30 de vagoane imense, cu oameni, cai, corturi. Nu fiţi neîncrezători, punând la 
îndoială vorbele mele, ci mai bine veniţi la gară să vedeţi sosirea noastră. 

Faptul că reprezentaţii ai caselor regale din toată Europa au vizionat 
spectacolul nostru demonstrează fără putere de tăgadă că acesta nu este numai 
educativ şi amuzant, dar şi demn de un public ales. 
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Un spectacol va avea loc după-amiaza, celălalt seara. Pentru reprezentaţia 
de seară arena este luminată - până ce şi ultimul spectator a părăsit incinta - de trei 
uriaşe maşini electrice. Avem la dispoziţie 12.000 de locuri; spectacolul 
desfăşurându-se şi pe timp de ploaie. Publicul este ferit atât de razele fierbinţi ale 
soarelui cât şi de ploaie. 

Biletele se pun în vânzare în ziua spectacolului, începând cu ora 9 
dimineaţă la: Josef Leonhard, str. Spitalului nr. 5. 

"Gross-Kokler Bote", No. 1438, 
Sighişoara, 15 Juli 1906. 

22 

Buffalo Bill's Wild West. Colonelul Cody a ajuns la Sibiu pe 13 iulie 
dimineaţa, cu o întârziere de două ore - ora 8,30 în loc de 6,30 - datorată puterii 
scăzute de tracţiune a locomotivei. Tot cu aceeaşi întârziere au sosit şi al doilea şi 
al treilea tren de la Sighişoara. Primul tren era format din 18 vagoane duble, având 
382 t greutate şi 296 m lungime, al doilea - 16 vagoane, 337 t greutate şi 264 m 
lungime, iar al treilea: 13 vagoane de dormit, 301 t greutate, 296 m lungime. 

Deja după miezul nopţii sute de curioşi au alergat la gară pentru a fi de 
faţă la sosirea lui Buffalo Bill . Până la sosirea primului tren, mulţimea adunată 
ajunsese la câteva mii de persoane, înghesuială fiind teribilă. Cei care au rezistat au 
fost însă răsplătiţi în aşteptările lor: viteza aproape magică, siguranţă, coordonarea 
perfectă a acţiunii de descărcare a vagoanelor a fost atât de uimitoare că nici nu 
poate fi descrisă în cuvinte. 

Aceleaşi trenuri au trecut şi prin Sighişoara, în direcţia Braşov, primul a 
sosit pe 14 dimineaţa la 5 fără un sfert, al doilea la 5 şi un sfert şi al treilea la 5 şi 
jumătate. Fiecăruia dintre trenuri i-a mai fost anexată o locomotivă. în ziua de 16 a 
acestei luni cele trei trenuri vor trage din nou în gara noastră. 

"Gross-Kokler Bote", No. 1438, 
Sighişoara, 15 Juli 1906. 

23 

A sosit în Ungaria "societatea" călăreţilor de cai sălbatici Buffalo Bill 
Wild West pentru a stârni uimirea lumii şi a naţiei [maghiare-n.n.] de călăreţi de cai 
sălbatici, naţie nr.l din est [estul Europei n.n.] prin calităţile lor équestre, 
deopotrivă luptători, călăreţi duri şi neînfricaţi ai lui Roosvelt (sic!), fete din vestul 
sălbatic, cubanezi, mexicani, toţi cu personalitatea lor etnică, pe toţi aceştia îi puteţi 
urmării pe viu, în faţa ochilor dvs., cu modul lor specific de a trăi. Această 
iniţiativă merită privită cu atenţie, reprezentând îndrăzneala şi iscusinţa acelor 
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oameni care sunt opuşi modului leneş şi pasiv de viaţă al lumii moderne. Ele 
prezintă tipologii etnice deosebite, exerciţii de luptă ale castei de războinici din 
vest, un fel de samurai ai vestului, care în zilele de 18 şi 19 la Cluj vor prezenta un 
spectacol care nu trebuie pierdut. 

"Erdélyi Gazda", Nr. 346, Cluj, 15 
Iulie 1906. 

24 

Representaţiile lui Buffalo Bill. Numai vre-o câteva zile ne desparte de 
începerea representaţiilor faimoasei trupe Buffalo Bill . In oraş şi în provinţă este 
interesare mare şi e de prevăzut că un public imens va grăbi să vadă reprezentaţiile 
fără pereche. Cu ce mijloace multe şi cu cât personal lucrează această neîntrecută 
trupă se poate judeca şi din faptul că trei trenuri întregi, compuse din 50 vagoane, 
trebue pentru transportarea materialului şi a persoanelor. Ε de observat că nu vom 
vedea un circ, ci, aşa zicând, reprezentaţiuni instructive unde rasse din lumea 
întregă vor defila pe dinaintea noastră arătând fiecare rassă ceea-ce este eroic, 
extraordinar în viaţa sa. Reprezentaţiile de zi sunt întocmai ca cele de seară, şi se 
ţin pe orice vreme, căci publicul va fi adăpostit sub corturi, iar despre personal, 
orice timp nefavorabil nu-1 împiedică întru nimic. 

"Răvaşul", Nr. 27-28, Cluj, 14 
Iulie n. 1906. 

25 

BUFFALO BILL 
Accentuăm că în spectacolul lui Buffalo Bill numit Wild-West (apusul 

cel sălbatic) care va sosi în zilele acestea, reprezentaţiile se vor ţine sub cerul liber 
şi în orice împrejurări, fie pe ploaie, fie pe soare. 

Marea ceată a colonelului Cody, Cowboy-ii, Indienii, Cazacii, Arabii, 
Mexicanii, Japonezii, Vânătorii, aruncătorii cu arcanul, ostaşii şi toţi ceilalţi [sunt] 
învăţaţi cu orice tempestate. Aceşti bărbaţi crescuţi în natură sunt nepăsători faţă cu 
ploaia şi cu soarele. Dimpotrivă locul destinat publicului va fi acoperit, iar 
spectacolul se va petrece sub cerul liber. Arena va fi lungă de 440 de urme şi lată 
de 185 urme. Pentru a se închipui mărimea acestui spectacol trebuie amintit că a 
fost trebuinţă de 3 trenuri speciale pentru transportarea lui. El cuprinde 800 de 
persoane şi 500 de cai, 100 de Indieni din America de nord, multe căpetenii de ale 
seminţiilor indiene cu nevestele şi cu copiii lor. 

Metodul aplicat în Paris la vânzarea biletelor încă a contribuit mult la 
celebritatea lui Wild-West. Toate se fac în cea mai mare orânduială. Fie care 
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privitor îşi are locul său destinat, căci nu se liberează un număr de bilete care să 
întrecă numărul locurilor. 

în Cluj vor fi patru reprezentaţii: Miercuri 18 Iulie n. doué şi Joi în 19 
Iulie n. iarăşi doué. (Locul: Târgul de vite). 

"Răvaşul", Nr. 27-28, Cluj, 14 
Iulie n. 1906. 

26 

Reprezentaţiile din Wild-Westul (America-apuseană) a lui Buffalo Bill , 
cari se vor ţinea în Cluj la 18 şi 19-lea Iulie n. ne dau numai o icoană fidelă despre 
viaţa în toate felurimile ei a coloniştilor de acolo, a femeilor şi copiilor acestora. Se 
petrece înaintea ochilor noştri un roman istoric, care nici măcar peana celui mai 
eminent scriitor nu ar fi în stare să o descriem fără dacă însuşi Buffalo Bill -
neînfrântul învingător al Indienilor din Statele-Unite americane - nu s'ar pune să-1 
descrie. Faţă în faţă îl vedem aici pe Buffalo Bill , tipul adevărat al coloniştilor. 
Avem să-i admirăm vitejia-i neţermuită, îndrăzneala-i, sângele rece, răbdarea-i, 
statornicia-i şi dexteritatea în toate punctele de producţiune, cari altcum le-a 
dovedit el deja în luptele atât de sângeroase purtate contra indienilor din Statele-
Unite, din cari a eşit în totdeauna ca biruitor. Ni-se ofere mai departe să vedem cele 
mai diferite rasse de popoare, astfel: cowboy-i din America-de-Nord; vaquero din 
Mexico, Arabi din deşerturile de nisip ale Africei şi în sfârşit pe toţi Rough Riderii, 
adecă pe călăreţii cei mai renumiţi din toată lumea. 

"Răvaşul", Nr. 27-28, Cluj, 14 
Iulie n. 1906 

27 

Buffalo Bill la Oradea 
- Ofârâmă de Americă -

Vineri în zori, Oradea şi-a frecat somnul din ochi, foarte de dimineaţă. 
Vestea sosirii exoticului circ american Buffalo Bill i-a activat încă din zori pe 
comozii orădeni, care cu mic cu mare au roit spre gara principală a oraşului unde la 
ora 5 şi 46 de minute este aşteptată sosirea circarilor. 

în faţa gării de mărfuri, în jurul depozitelor feroviare s-au adunat aproape 
o mie de oameni cu mult înainte de sosirea circului. Am văzut aici lumea pestriţă a 
oraşului. Distinse doamne, care de obicei numai după ora nouă îşi fac apariţia din 
buduarurile moi, funcţionari care sunt treziţi de obicei de sunetul clopotelor de la 
ora şapte, militari, muncitori din fabrici, dezodinea colorată, nedormită, puţin 
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şifonată dar vioaie-care probabil nu au cu cine să-şi împartă culcuşul. O mulţime 
pestriţă s-a adunat în jurul gării pentru a vedea cum îşi face apariţia celebra 
companie americană. In această imensă mulţime ordinea a fost păstrată de întregul 
aparat al poliţiei oraşului. Lt.maj. Giraud Arpâd, Géza Horvâth şi Bertalan Réz 
comisari de poliţie, cu 50 de soldaţi, cil greu au putut îndepărta publicul dintre 
liniile de cale ferată. Acest lucru era absolut necesar deoarece salariaţii circului 
sosiţi înainte au avertizat poliţia că nu vor răspunde pentru eventualele accidente ce 
s-ar putea întâmpla în cazul în care mulţimea nu va elibera locul în timpul 
descărcării materialelor. De aceea poliţia a acţionat cu mai multă vigoare decât de 
obicei asupra mulţimii, îndepărtând oamenii de pe linii şi de pe platforma din faţa 
gării de mărfuri. 

Cu puţin înaintea orei şase personalul căilor ferate a anunţat sosirea 
primului tren. O mişcare agitată şi o rumoare preocupată a străbătut mulţimea care, 
nesocotind căldura ce se instalase, nu mai dorea decât să admire acest spectacol 
mare şi atât de rar. La ora şase fără şase minute primul tren condus de un inginer 
şef al M.A.V. a sosit în gară. Toată garnitura era proprietatea societăţii Buffalo, 
numai locomotiva era a căilor ferate de stat. Pe fiecare dintre vagoanele galbene se 
poate citi înscrisul "Buffalo Wild West". Vagoanele mici şi practice au fost 
comandate special pentru căile ferate, podurile şi tunelurile europene pentru a nu se 
ivi situaţii neplăcute datorate lungimii sau chiar lăţimilor anormale. 

Primul tren era format din două părţi. 
După locomotivă sunt vagoanele-grajduri pentru caii de tracţiune, pline cu 

150 de cai vânjoşi de Meklenburg. Aceste vagoane-grajduri, ca de altfel şi celelalte 
sunt prevăzute cu dispozitive automate de cuplare care pot fi manevrate din afară, 
de pe o latură a vagonului, fiind astfel excluse accidentele care sunt atât de dese 
printre muncitorii feroviari de la noi. După vagoanele-grajduri urmează şase care 
de marfă supra-încărcate aşezate pe nişte vagoneţi cu şase roţi. Imediat după 
oprirea trenului a început descărcarera vagoanelor. Sunt scoşi caii de tracţiune din 
vagoane şi sunt aliniaţi în cea mai mare ordine. Sunt puşi în faţa vagoanelor de 
marfă de unde sunt coborâte carele şi trase în afara liniilor după care pornesc spre 
oraş, la târgul de cai. Peste tot, pe unde trec aceste căruţe grele, mulţimea priveşte 
interesată la tot ce se află pe ele: echipamentul pentru corturi, lăzi, stâlpi, bare, 
echipament pentru bucătărie etc. 

Trei asemenea trenuri au sosit de la Cluj la Oradea. Al treilea tren a adus 
personalul. Până la sosirea acestui ultim tren în gară, pe platoul de la târgul de cai 
au fost deja ridicate corturile. 

Ridicarea acestor corturi este cea mai genială producţie a circului pe care 
dacă o priveşti îţi poţi face o impresie despre viaţa unei tabere în război, despre 
agitaţia incitantă, precizia, îndemânarea oamenilor, perfecţiunea uimitoare şi 
inventivitatea acestora. 

Această lucrare în stil mare am privit-o din faţa cantinei târgului de cai. 
De aici am putut vedea întregul platou, am privit munca coordonată şi precisă a 
acestor muncitori englezi. înainte de ora şase şi jumătate au ajuns aici primele care. 
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Fără prea multe tărăgănări şi cu toate că terenul era necunoscut, fiecare căruţaş s-a 
aşezat exact acolo unde trebuia în funcţie de dispozitivele pe care le avea în căruţă 
şi de cerinţele construcţiei. Până a ajuns ultima căruţă, deja era ridicat cortul 
bucătăriei, fumegau coşurile şi se pregătea mâncarea de dimineaţă pentru cei 300 
de oameni. La opt şi jumătate erau ridicate toate corturile şi personalul a intrat 
pentru a lua masa şi, în cea mai desăvârşită ordine, şi-a consumat copiosul mic 
dejun. Societatea pestriţă a muncitorilor a avut de ales pentru masă, ceai, ouă, unt 
cu pâine, ciocolată, cafea, filé englezesc cu cartofi, supă etc. Fiecare a mâncat ce a 
dorit. Democraţie pe toată linia. Muncitorii asudaţi, şeful indienilor, îmblânzitorul 
de şerpi, inginerii, cù toţii s-au aşezat la trei mese foarte lungi. Nu s-a văzut nici o 
pripeală, nici o grabă cu toate că în tot restaurantul acela uriaş nu serveau decât 
cinci ospătari îmbrăcaţi în salopete albastre cu şorţuri albe. 

Este cu adevărat de admirat tot ce se poate vedea în acest cort. Pe lângă 
acestea toate celelalte producţii ale circului, chiar dacă sunt interesante, par 
nimicuri fără importanţă. 

Acest cort pentru luat masa şi bucătăria anexă este cantina ideală. Nu 
există nici un alt local strălucitor în care să fie o deservire ireproşabilă ca în această 
construcţie aerisită din pânză. Lângă bucătărie se află măcelăria, instalaţiile 
frigorifice, cămara cu alimente (numai la o masă se folosesc 300 de ouă), spălătorul 
de vase, intr-un cuvânt: totul. Aici este centrul unei metropole, dotată cu ultimele 
cuceriri ale tehnicii. In acest loc am putut intra doar cu o mare protecţie, dar a 
meritat osteneala de a umbla după aprobările necesare. Ceea ce am văzut aici, doar 
în America am fi putut experimenta. 

Ieşind din cortul pentru luat masa, ne-a atras atenţia sunetul înfundat al 
unei tobe. La ora 10 dimineaţa era gata cortul producţiilor exotice şi deja publicul a 
fost lăsat să intre. S-au putut vedea aici lucruri destul de interesante ca de exemplu 
omul cu piele albastră, kakadu dresaţi şi învăţaţi să danseze, prinţesa de 25 de ani 
cu faţa de păpuşă şi o înălţime de numai un metru şi altele. în persoana 
prezentatorului vorbăreţ al acestor producţii am recunoscut un fost actor elev al 
Teatrului de comedie. S-a înroşit puţin când şi-a văzut cunoştinţele dar, 
terminându-şi treaba şi biruindu-şi jena, a venit la noi: 

- Am plecat în America şi mi-am lăsat acasă visele de actorie. Să 
munceşti nu este o ruşine şi aici acasă nu-mi plăteşte nimeni 80 de forinţi pe 
săptămână, cât câştig acum. în afară de aceasta pe lângă circul Buffalo am viitorul 
asigurat. în America este o altă viaţă, trebuie numai să munceşti. 

într-adevăr, aceşti oameni muncesc. La Buffalo nimeni nu poate trândăvi. 
Până şi ultimul indian sălbatic munceşte atât de mult înaintea spectacolului încât 
nu-ţi poţi imagina. îşi ridică singur cortul, se îngrijeşte de cal, îşi curăţă armele, 
îmbrăcămintea - mai precis, îndeplineşte cu precizie îndatoririle ce i-au fost trasate 
de instituţie. Când a sosit conducerea în cortul ce i-a fost ridicat au fost ascultate 
numai rapoartele principalilor funcţionari. Totul era în ordine. Nimeni nu trebuia să 
alerge fără rost de colo colo sau să facă ceva în pripă. Această instituţie este un 
mare ceasornic, o uriaşă jucărie americană ce se montează şi se demontează, în 
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care se investesc sute de mii dar care aduce profituri zilnice de mii, ceea ce este de 
înţeles pentru că în această instituţie am văzut întâlnirea dintre genialitate şi munca 
îndârjită. Despre acest lucru nu se poate spune că este o iluzie sau un moft 
american. Dacă nu cauţi artisticul la Buffalo Bill atunci poţi admira nestingherit 
succesele şi dimensiunile acestei munci în stil mare. De un asemenea lucru o 
întreprindere ungurească nu poate fi capabilă. Pentru un ungur aceasta poate părea 
un fel de tăiere de frunze la câini. Dar nu este aşa. Aceasta este o muncă de care pot 
fi capabili numai americanii sau englezii. O măsură a admiraţiei a ieşit din gura 
unui frate bihorean când s-a adresat vecinului său: 

- îţi spun eu, cumetre, totuşi neamţul este mare ştrengar chiar dacă este 
american. 

* 

Aşteptată cu mare curiozitate şi cu interes, reprezentaţia a fost urmărită 
de o uriaşă mulţime. încă de la prânz s-a pornit migraţia populaţiei către platoul 
târgului. Şirul neîntrerupt al trăsurilor îi ducea în galop pe curioşi între care foarte 
mulţi erau provinciali. Vagoanele tramvaielor erau şi ele supraaglomerate, o 
mulţime densă mergea pe jos. Această mulţime a fost uşor primită în cort. După 
masă, la ora două, s-a mişcat cortina exotică de la capătul arenei şi, în răcnetele 
strigătelor de luptă, urlând au dat năvală indienii sălbatici şi tot felul de alte 
sălbăticiuni, precum şi vitejii călăreţi. A urmat prezenţa distinsă a colonelului Cody 
care a fost întâmpinat cu mari ovaţii de către publicul entuziast. Căruntul Cody a 
dat semnalul pentru luptă. Interesantele, incitantele şi neobişnuitele producţii ale 
scenelor de luptă s-au succedat cu episoadele vieţii sălbatice în pribegie, pe care le-
au depăşit cu bravură şi îndemânare călăreţii temerari. în general acest preambul, 
care se îndepărtează total de şabloanele reprezentaţiilor de circ, a fost primit cu 
mare plăcere de public. în mod deosebit colonelul Cody, care cu incredibilă 
măiestrie a nimerit din goana calului bulgării de lut aruncaţi în sus, a avut parte de 
ovaţiile publicului. Dintre luptători, în afara sălbaticilor indieni, au mai plăcut 
îndrăzneţii cazaci care au dat dovadă de o îndemânare surprinzătoare. Publicul a 
primit cu mare entuziasm orchestra de alămuri care a cântat marşul Râkoczy. 
Trebuie amintit faptul că pe cortul cel mare, unde se află camera impresionantului 
personal, lângă drapelul american era arborat si tricolorul maghiar. 

După reprezentaţie - în timpul căreia indienii au cam intrat la apă -
contra unei taxe aparte puteau fi admirate reprezentaţii de varietée. Mai erau şi alte 
corturi unde contra unor sume mai mici curioşii puteau vedea lucruri care mai de 
care mai ciudate. Intr-un cort mai mare în care a fost în permanenţă un public 
numeros, era o dresoare de şerpi şi o femeie liliputană care, în ciuda faptului că era 
deosebit de mică, avea proporţii foarte plăcute. 

Seara reprezentaţia a fost reluată când, în lumina reflectoarelor, 
spectacolul luptelor a fost strălucitor. 
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Seara la ora 10 oraşul nomad era demontat, iar carele porneau huruind 
mai departe. 

Câte o reprezentaţie era urmărită de 10 mii de oameni. 

"Nagyvârad", Nr. 170, Oradea, 
Julius 21, 1906. 

28 

Buffalo Bill. La Cemăuţ va sosi în curând Buffalo Bill (Colonelul W. F. 
Cody) cu călăreţii săi îndrăzneţi, cari reprezintă cavaleria celor mai multe dintre 
naţiunile mari ale lumii. Reprezentaţiile cu programul lor variat şi de tot 
sensational ni vor arăta şi un interesant tablou naturalistic. Este viaţa primilor 
pioneri în Far West-ul american şi schimbările ce le-au adus ei în acele regiuni 
părăsite. Pe lângă aceste scene din viaţa şi luptele de pe hotarele apusului vom 
vedea şi excelentele exerciţii de Rough Rider, a celor mai buni şi îndrăzneţi călăreţi 
din lumea întregă. Cazaci din stepele ruseşti, Beduini şi Riffiani din pustiurile 
Africei, Gaucho din pampas-urile Americii de sud, Vaquero (văcari) din vechiul 
Mexico, ţintaşi, vânători cu <lasso>, precum şi Cowboy şi Indieni din America 
apuseană. Reprezentările din Wild-West oferă schimbare plăcută şi atracţiuni 
deosebite. Colonelul Cody va apare singur la fiecare reprezentare. Deci să nu 
omitem a vizita o reprezentare cum n'am mai văzut-o şi cum poate nu vom mai ave 
ocazie să o vedem. 

în rapoartele despre luptele ultimilor ani se face pretutindeni 
conclusiunea decisivă că o cavalerie bună, compusă din călăreţi buni, îndrăzneţi şi 
curajoşi, e indispensabilă pentru rezboiul modern. Reprezentările colonelului 
W.F.Cody (Buffalo Bill), care soseşte în 24 Iulie n. la Cernăuţi, cuprinde o astfel 
de asociere a călăreţilor aleşi (Rough Riders) a celor mai multe dintre naţiunile 
moderne mari. Sunt peste tot bărbaţi cari au fost în foc şi prin urmare mai bine 
decât ori-care altul pot să justifice numirea ce l i se dă. Contingentul englez în mare 
parte e compus din bărbaţi, cari se mândresc că au servit sub generalul Baden-
Powell. Statele Unite sunt reprezentate prin Rough Riders a lui Roosevelt, a căror 
prim combatant a fost T[h]eodor Roosevelt, care de prezent ocupă înaltul post de 
preşedinte al Statelor Unite. Din şesurile largi ale părţii apusene din America de 
nord au sosit Cowboy-ii, cari mai adineaori au prestat servicii preţioase ca spioni la 
suprimarea revoltelor indiene. Din Caucas vin cazacii, războinicii călăreţi ai 
ţarului. Pe de altă parte ni arată Riffianii şi Beduinii minunatele modeluri ale 
călăreţilor pustiului. Indianul american e earăşi Rough Rider în felul său şi urcarea 
sa pe calul ne'nşeuat stoarce admiraţia tuturor cunoscătorilor. Nu mai puţin 
surprinzător e spectacolul ce ni-1 oferă Ruralii* şi Gaucho din America de sud. în 

* Rurales, jandarmerie rurală mexicană, de tipul dorobanţilor de judeţ de la noi (n.n. ) 
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fine, cavaleria Statelor Unite ni dă un spectacol splendid de exerciţii militare călări. 
Urcarea în şea, cum o fac aceşti veterani, e un tablou viu neîntrecut pentru toţi acei 
cari, cu plăcere, merg călare la vânătoare sau obicinuesc să-si petreacă călare în 
frumuseţile naturii. 

"Gazeta Bucovinei", Nr. 26, 
Cernăuţ, 15/2 Iulie 1906. 

29 

Buffalo Bill. O atracţie deosebită în programul colonelului Cody (Buffalo 
Bil l - Wild West) este demonstrarea transportului de epistole în plaiurile întinse 
din Far West înainte de construirea căilor ferate. Un tânăr călăreţ pe un falnic 
«broncho» (cal sălbatic) sboară în jurul arenei, având pe umeri un sac de epistole. 
In anumite locuri se opreşte spre a schimba calul cu o iuţeală uimitoare; poşta de 
odinioară din Far West ni se prezintă ca tablou viu. Pe atunci se numea ea «pony 
express»; staţiunile erau situate la diferite distanţe prin întreaga întindere uriaşă a 
occidentului. Delà o staţiune la cealaltă căuta călăreţul să-şi împlinească chemarea 
sa singuratecă şi periculoasă, prin ierburi înalte trecea el cu cea mai mare iuţeală. In 
tinereţea sa a fost aplicat colonelul Cody pentru aceste misiuni periculoase, în cari 
avea să se apere adese contra atacurilor şi urmăririlor groaznice din partea 
indienilor şi hoţilor de stradă. Fiecare număr din programul variat al întreprinderii 
Wild-West reprezintă o scenă de viaţă, e deci deosebit de interesantă. Să nu 
omitem deci a vede aceste reprezentări, cât timp se vor da ele aici, adecă în 24 şi 25 
l.c. [luna curentă]. 

"Gazeta Bucovinei", Nr. 27, 
Cernăuţ, 19/6 Iulie 1906 

30 

Trupa japonă la Buffalo Bill. între numerii noi de program pe care i-a adus 
colonelul Cody (Buffalo Bill) în sesonul acesta trupei sale compuse din cei mai 
îndrăzneţi şi curajoşi călăreţi din lume, se află şi o trupă de «Samurai» Japoni, cari 
sosesc de-a dreptul din imperiul soarelui şi a lui Mikado. Pecând s'a asigurat colonelul 
Cody de concursul acestei trupe, avea el intenţia să ofere spectatorilor un tablou viu şi 
fidel a progreselor uimitoare ce le-au făcut japonezii în arta războiului în decursul 
ultimilor zece ani; această intenţie i s'a realizat pe deplin. Căci poporul japonez a făcut 
progrese însemnate nu numai în ramii industriei mehanice şi în afacerile comerciale 
îndecomun, ci a studiat şi educaţia militară a tuturor naţiunilor civilisate şi a exploatat'o 
într'un mod surprinzător. La orice progres ajuns au avut japonezii în vedere scopul 
principal adecă de a ajunge în arta rezboiului culmea perfecţiunii. Trupa japoneză care 
se prezintă la spectacolele «Wild-West»-ului, arată în modul cel mai simplu încordările 
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gigantice ce le-a făcut această ţară spre a ajunge din stadiul semibarbariei, în care se 
afla, la tactica clară militară a occidentalilor. 

Intăi arată trupa prin înarmările bizare şi malefice a clasei ostaşilor 
«Samurai» în modul cel mai viu tactica militară ce se aplica în Japonia din 
timpurile cele mai vechi până la anul 1870. Apoi arată ea un tablou splendid a 
cavaleriei japoneze de astăzi şi ni se prezintă acele mişcări ce le-au executat 
japonezii în ultimul lor război [1905 - n.n ] în contra Rusiei şi prin cari au 
dobândit în faţa lumii întregi succes şi învingere glorioasă. Ele ni arată 
progresele repezi şi uimitoare ale acestui popor pe terenul civilizaţiei, progrese 
cari formează semne caracteristice ale locuitorilor din imperiul delà răsăritul 
soarelui. Insă nu numai aceste scene ci întreg programul acestei întreprinderi 
grandioase ni oferă ocazie să cunoaştem părţi interesante din viaţa şi obiceiurile 
tuturor popoarelor lumii, astfel că reprezentările constitue pe lângă distracţie şi 
un capitol instructiv, asupra căruia atragem atenţia cititorilor recomandându-li 
cercetarea reprezentărilor din 24 şi 25 l.c. [luna curentă]. 

"Gazeta Bucovinei", Nr, 28, 
Cernăuţ, 22/9 Iulie 1906. 

31 
A.F. BEELER GROCERY 

790 East Fourth Street 
Phone 341 

North P l a t t e , N e b r a s k a ] 

Excelenţei Sale Regina Maria 
Regină şi blândă Stăpânitoare a României 
Stimată Doamnă, 
Vă anexez o copie a poemului dedicat lui W.F. Cody (Buffalo Bill), cel 

mai mare cercetaş şi actor pe care 1-a adus această epocă. North Platte a fost oraşul 
lui Cody, aici a trăit şi şi-a servit, mulţi ani, ţara. 

In numele locuitorilor din North Platte Vă spun că, negreşit, vom aprecia 
oportunitatea de a Vă vedea chipul blând în micul nostru oraş. Pentru că, în 
călătoriile Voastre de-a lungul acestei Mari Ţări veţi trece, de la Est la Vest., Calea 
Ferată Union Pacific va constitui ruta drurhului Vostru şi, dacă va fi aşa, când veţi 
trece prin North Platte, acordaţi-i un moment pentru că este unul dintre cele mai 
istorice oraşe vestice, datorită faimosului cercetaş indian Cody (Buffalo Bill). 

Am onoarea de a fi compus anexatul "Poem memorial" care a fost citit la 
înmormântarea rămăşiţelor sale, pe 3 iunie 1917, pe Lookout Mountain, Denver, 
Colo[rado], când douăzeci de mii de oameni, vechi camarazi de drum, i-au aşezat 
resturile să se odihnească în solidul mormânt de granit. 
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Gândind că acestea V-ar putea interesa o trimit anexată. 

Cu respect, supun atenţiei 
A.F. Beeler 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Casa Regală, Regina Maria, Personale, I I -
9/1926, filele 30-31. 

32 
In Memoriam 

COL. Wm. F. C O D Y 
BUFFALO BILL 

Dormi, Bătrâne Cercetaş şi te-odihneşte 
Pe creasta muntelui de Strajă, 
Unde trandafiriul soare-al dimineţii 
Neobosita-i cursă mereu o-ncepe, 
Spre a-şi răspândi primele raze, 
Acolo unde vise zbuciumate 
Tihna nu-ţi mai tulbură 
Aici în Vestu-ţi suveran. 

Bătrâne Cercetaş, cursa-ţi e sfârşită, 
Iar truda vieţii tale bine-mplinită, 
Prin anii-ţi schimbători 
A i revărsat ale naţiunii lacrimi; 
Iată, la al tău mormânt 
Cu pioşenie ne-nclinăm; 
Iar steagul nostru înstelat, ce fâlfâie peste-acel pisc, 
Onor dă la al tău mormânt. 

Iar noi ce încă mai rămânem, 
Spre-adeverirea faimei tale, 
Cu-amărăciune frunţile plecăm 
Jelind căpetenia amuţită, 
A l cărui nume cu iz indian 
Ε cunoscut în fiece ţinut, 
Onorat de orşice fărâm 
Prin timpuri fără de sfârşit. 
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şi tu, ce din depărtări 
A Apusului Stea urmezi 
In căutarea imperialei faime, 
Opreşte când vezi numele 
înscris pe acel mormânt; 
Căci mare-a fost cel ce zace 
Sub cerul fără nori, 
Pe culmea Muntelui de Strajă. 

Şi acest lăcaş potrivit 
Prin truda naturii zămislit, 
De stânci şi coline-mpodobit 
Unde pinii şoptitori 'i-îngână 
Requiem la catafalc; 
Şi-1 părăsim aici 
Pe-acest hotar de asfinţit 
A l preeriilor ce el le-a cucerit. 

Odihnă uşoară, Bătrâne Cercetaş, rămâi cu bine, 
Pe culmea Muntelui de Strajă 
Unde trandafiriul soare-al dimineţii 
Neobosita-i cursă mereu o-ncepe, 
Spre a-şi răspândi primele raze, 
Acolo unde vise zdruncinate 
Tihna nu-ţi mai tulbură 
Aici în Vestu-ţi suveran. 

A.F.Beeler 
(Tălmăcire de Connie Simu şi Adrian-Silvan 
Ionescu) 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Casa 
Regală, Regina Maria, Personale, 
II-9/1926, fila 32. 

Traduceri din limba germană: Adriana Stroe 
Mirela Ştefănescu 
Rohtraut Wittstock 

Traduceri din limba maghiară: Kovâcs Jozsef 
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BUFFALO BILL AMONG ROMANIANS 

-Summary-

During his 1906 European tour, Colonel William Frederick Cody, the 
worldwide famous Buffalo Bill (1846-1917), reached the eastern parts of the 
Austro-Hungarian Empire which were inhabited mainly by Romanians. His 
performance was hailed as the greatest event of that summer. Indeed, the public 
had never attended such an interesting show as Buffalo Bill's Wild West. 

As its founder and owner always stressed, this performance was't only a 
circus, but also an exhibition meant to educate and entertain. It was a re-enactment 
of the American West and its history as Buffalo Bill knew it. Actually, Colonel 
Cody staged only those aspects of western life and those events he himself 
witnessed or in which he claimed to have taken part such as: the Pony Express, a 
buffalo hunt, an Indian attack on Deadwood stagecoach, the burning of a pioneer 
settlement, the battle of Summit Springs, Custer's Last Stand at Little Big Horn and 
Cody's hand-to-hand fight with Yellow Hand (also known as Yellow Hair), a 
Cheyenne Indian chieftain. These main dramatic acts were intersperesed with 
entertainment such as: horsemanship, target shooting, roping steers and bucking 
mustangs. The Congress of Rough Riders of the World was another attraction. 

Buffalo Bill's Wild West stopped a day or two in most important cities of 
Transylvania and Bukovina: Timişoara (Temesvâr in Hungarian, July 9), Arad 
(July 10-11), Alba Iulia (Gyulafehérvâr in Hungarian, July 12), Sibiu 
(Hermannstadt in German, Nagyszeben in Hungarian, July 13), Braşov (Kronstadt 
in German, Brâsso in Hungarian July 14-15), Sighişoara (Schàssburg or Segesvâr, 
July 16), Târgu Mureş (Maros Vâsârhely, July 17), Cluj (Clausenburg or 
Kolozsvâr, July 18-19), Oradea (Grosswardein or Nagyvârad, July 20), Satu Mare 
(Szatmârnéméti, July 21) Sighetul Marmaţiei (Maramér Szigét, July 22) and 
Cernăuţi (Czemowitz, July 24-25). All the local newspapers advertised this event 
giving full details about the acts and the stars, about the huge tent and the animals. 

Major John M . Burke, the company press agent, preceeded the show by a 
few days in order to take care of the preliminary arrangements, the advertising and 
posters, the travel and show schedules, the plans for feeding people and animals. 
He also chose, with the help of the local officials, the place where the large tent and 
show's camp would be set. The journalists were eager to interview Major Burke. 
Their press releases were always full of interesting details about the show, its acts 
and its stars. But sometimes the press coverage was erroneous, due to inaccurate 
translation. Lacking any knowledge of American history, the editors mistook 
General Custer's name with one of a fortress. Consequently, they translated 
"Custer's Last Stand" with "the last siege of Custer", Custer being for them 
something similar to Plevna or Cars. The advertisments were always illustrated 
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with Colonel Cody's portrait and sometimes with a revealing composition of 
Indians attacking the stagecoach, cowboys breaking broncs. Arabs or Cossacks on 
horseback. 

Transylvanians were most interested by the hugeness of the team. The 
three trains in which the show travelled and their arrivals on schedule were also 
matters of amazement. The cars were painted yellow and the company's name was 
inscribed on each of them: Buffalo Bil l Wild West. Of the fifty cars thirteen were 
sleeping cars equipped with all the conveniences for stars and extras as well. A l l 
the cars belonged to the company and were specially equipped to mach the 
European railways. 

For eight hundred people and five hundred animals great quantities of 
food were necessary. Breakfast alone, served almost immediately after the team's 
arrival, required three hundred eggs. This meal was ample and in accordance with 
every taste. Besides eggs there were additional dishes such as soup, steak with 
potatoes, bread and butter, milk, tea, coffee and hot chocolate. Six hundred and 
sixty two pounds of meat per day were just enough to feed the showmen. For elk, 
buffalo, deer, cattle and horses there were provided six carloads of hay and an 
appropriate quantity of oats. 

The huge tent was set up rapidly. Everybody knew his job and worked 
hard to complete his task. Nobody wasted time, a matter of amazement to the 
locals. 

In each location two performance were held daily, one in the afternoon 
and another in the evening. Although the performances were the same, the evening 
one was considered far more interesting because the arena was lighted from the 
company's own electric generator and the tricks were not so obvious as in daylight. 

In spite of the high cost of tickets for the show enthusiastic audiences 
crowded the grounds. The grand stand could accommodate twelve hundred people. 
Peasants from the vicinity of the towns where the performances were held came in 
carts or on foot with their whole families, eager to see "the living hero" or "the 
immortal", as the newspapers labelled Buffalo Bill . Ticket prices varied between 
two to eight Austrian crowns. The profits, as estimated by a journalist, were around 
30,000 crowns for the four performances held in Braşov. The show was composed 
of twenty-two acts and lasted for exactly one and one-half hours. 

Al l the journalists who reviewed the performances agreed that the Indians 
horsemanship was worthy of appreciation and most applauded. Next came the 
Cossacks, then the Japanese with their strange weapons. It must be stressed that 
these fierce Far East warriors were quite recently included in the Congress of 
Rough Riders of the World, after their country's victory in the Russian-Japanese 
war of 1905. 

The imposing Buffalo Bil l shooting at glass balls while riding at full 
speed on a white horse was another attraction of the show. The famous scout was 
cheered when he entered the arena. Buffalo Bill was not unknown to 
Transylvanians. The biography written by his sister, Helen Cody Wetmore, had 
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been translated into German and edited by a Stuttgart publishing house and was 
available at a bookshop in Sibiu. Another book, possibly a Romanian translation of 
a dime-novel entitled "Buffalo Bil l in the Century-old forest. A Story from Indian 
Life", was printed by the Ciurcu Publishing House in Braşov. These help explain 
the huge attendance and the success of the show among Romanian, German and 
Hungarian dwellers of Transylvania. 

Cody's foster son, Johnny Baker, was also hailed for his marksmanship 
and praised as a celebrated crack shot. 

The company's encampment was also visited with great interest: the 
Indian tepees and the soldiers' tent camp attracted the public. The corrals and the 
wild animals were also worth seeing. 

Not all the reviewers were completely enthusiastic about the show. Some 
were critical of various aspects. For instance, one thought the performance was too 
noisy due to useless shouts and yells. Those who were seeking art in such a show 
were, of course, disappointed. The vulgarity of some extras was also 
contemptously described such as the Cossack using his finger for cleaning his nose 
then eating his snot; or the ragged and filthy Indian warrior covering his face with 
new paint without washing off the old crust. For some journalists the non-European 
races they were seeing were uncivilized people, "savages" to be deplored for their 
simplicity. Such reviewers made the great mistake of analyzing the show through 
the magnifying glass of the three-hundred-year-old Transylvanian culture and 
civilization. Those who were not expecting to find pure art but ethnographic 
information and entertainment in this show were duly rewarded. For it was neither 
a circus nor acting in a theatrical way but an exhibition of wild animals and of 
mighty men, used to fighting and taming the wilderness. Those who knew what to 
look for in such a new performance were taught a lesson of modern American life, 
of efficiency and economy, of team work and shared success, in a word, of 
democracy and its benefits. 

Buffalo Bill's tour was quite an event, long remembered and much talked 
about. It was a pictorial representation of a way of life in the Wild West during its 
conquest, a real performance i f living history. 

www.mnir.ro



Fig . 1. - B u f f a l o B i l l , circa 1876. 
Buffalo Bill circa 1876. 

T H E I L L U S T R A T E D L O N D O N " N E W S , ΜΛΤ 7, 1887.-323 
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F i g . 6. - B u f f a l o B i l l , p i c t u r ă de Rosa B o n h e u r , u le i pe p â n z ă , 1889, B u f f a l o B i l l , H i s t o r i c a l Cen te r , C o d y , W y o m i n g . 
Buffalo Bill, painting by Rosa Bonheur, oil on canvas, 1889. Courtesy Buffalo Bill Historical Center, Cody, Wyoming. 
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Fig. 11. - Buf fa lo B i l l , 1915. F o l o Fe ldman Studio, E l Paso, Texas. 
Buffalo Bill, 1915. Photo Feldman Studio, EI Paso, Texas. 
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Fig . 13. - B u f f a l o B i l l şi i n d i e n i i în a r e n ă , 1906. 
Buffalo Bill and the Indians in the arena, 1906. 
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Fig . 15. - î n t i n d e r e a c o r t u l u i . 1901. 
Setting up the leul, 1901. 
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In Sibiiu numai ο ή! 

Vineri in 13 Inlic 
două, reprezentaţiuni' 

pe Exercierplatz. 

HoprczQuLntiunoa do sofira mi 

so deosebeşte Intru nimic de 

con de r lnpS pr&ntv 

Toate locurile sunt scutite de ploaie. 

Occidentul ulliiitic 
αϊ lu i /"ţ 

B Û F F A L O f t e m 

Congres tfROUGH RIDERS orihc Vorli 
(CÎIIfiraţM col mal in<lrfline|l din lume). 

Sub di rocii I I nes mu jurului 

F . W . C O D Y ( B n l f a l o B i l l ) 

ligi 
(iilor Buflalo P ' J , 

Iţi unii. destoinicii In p u ş c » L 

ÎOO U f l I I A I I 
din America - Nordici. 

O Ntcnû min o In inai imillo tablouri : 

B ă t ă l i a „ L i l t l o B i g H o r n " m 

ultima apărare a Guşterului. 

1>I>IIÎI roprezontnţll. 
Dupa prtnz la 2 orc Sara la θ  orc. 

C I U S K vn. fi dencliinU In 1 el 7 or«. 

Preţurile de Intrare: 
Lootil I 2 Cor. ; .Loc numerotat 

4: Cor. ; Lor, ro/ervut 5 Cor. ; 

» 1 flcnun In Loge 8 Cor. * 

-i Oipiii uli 10 a n i | i l f l t c B c j i i n i l l a l o . i<-

Bilete pentru locurile cu G Cor. 

şi cu β Cor. se,pot cnmplr i In 

ziua reprezentatei delà 9 ore 

dimineaţa din librăria I o Β i f 

= ^ = D r o t l e l f . 

în AlÎa-Iulii la 12 Iulie! 

în Braşov la 14 şi 15 Iulie 1 

Hermannstadt bloss einen Tag! 

Freitag den 13. Juli 

= zwe i Vorstel lungen = 
Nacbmittags 2 Ohr, abends 8 Uhr. 

Eintrltt naehmittags von 1 Uhr, 
abends von 7 Uhr angefange'n. 

P i n A b e n i l v o r s t e l l u n g ist gcnnu rileuelbe w l e 
— «Ile N u c h m i t t u g v o r s i e l l u i i g — 

Aile Sitze sind unter wasserdichtem Obdach. 

*2L 1 i >WEST 

A Congress of Rough Riders of the World 
(die tilfkUhnstort Riiter der Well) 

pereflnllch ieleltet und vorgefOhrt daroh 

Colonel W. F- CODY, „Buîîalo Sill" 
durchraist jelzt die Làndor Europas, nur die grassen S l i d l e besuobend. 

3 E x t r a x û g e . — 500 Pierde- — SOD JHenechen. 

Das Programai. " U B 

C Î I I U GthiuiitUung, du gioit 

, Xabai in lhr« 

tin* Jart. Kdnunn odw 
«nil* millUriiem Kirmitl 

ml I! Uri >o li o» Xitraitttn nnd HtDtn 
KB 1st die flinzlge Sohansl-elltiuir, vrclr.hc beleart uod nnterhilltt 

£ine grossartige Vereinigung der verwegensteti Reiter bo7^" ' i id K ?ndw; . "E*« 
ΤΜίρμ. dar J*r«nl»b*i> „Samurii- alb ihî.i, n.tit.i. and Bod ir su S f i n i m n m . » r n , 

Dai El pr IU Pint, «rnvipon mai;iiaTiiicir>f>I Halter und .,«..(iwi.rfnr. ScNurllcliOHia. 
Itnta u-ibitcft. Ralur una Unman, «.uiiiicht Kouian i n dan Kavluui. Jong* IndlanaiinDao 
in Ihran Lieblingiunterh«Itunï«n. Ma man iul dla _iucilnij eraxcrtei" (vllda Piardă) aufiiiit. 
JEinliLDfen d.r wildan r'fard« mitt«!>t d*a l ,wni. UiOarU'i aul (intn Zua iuiwarmrir. Ka»«lUrla-

. Biindi-ir nnd mil i«r Lent K.olotioi.n. Ola birtnmla Eittxn! tan Daadnosd. EMi Qmdrtlt Of 
COwfjarlB lu Pltrii. Krlaatlui ttr Ir.aiin.r. Id* bidlinlaoha KoLblul*. 

D . . (rroa.ftrtlf <» Stan. , . . . » U Sob.u.ia-. ,Di . Schliuht f M ' U M i ' H l Κ*»". 

W n d « . BOO Indium, Pisnklar, 8«Id.t.e uni Pf.td. v e r t B a oh mil !<,«.«. dl . m.rkwftTd.e. uod 

^ S ï ^ ' d . r letzten Zuilucht Custers. 

Preise der Plătze von BUFFALO BILL: 
JW»r Plata Κ 2 — , Numerierter Sita Κ 4 · — , Beserriertcr Sits Κ Ί'— , 

Lognnsitz Κ S*—. 
- Kinder uiiler 10 Jaliren K^hlcu hulbc Preise. -

V o r v e r k n u r von e i ( « e n » M » — """1 * ţ Ş - 

Μίτι 6 ab 9 Ulir vormittagB am Tago der Voraleltung bel : 

α o s . D r o t l e f f , Heltauergasse Nr. 25 
%τνΛ nab etiloa bon 3o(. ΐ 

17. - Anunţ în „Telegraful Român" No. 66 Sibiu, 
20 Iunie (3 Iulie) 1906. 
Advertiser in „Telegraful Român" No. 66, 
Sibiu, 20 June (3 July) 1906. 

Fig. 18. - Anunţ în „Siebenburgisch-Deutsches Tageblatt" 
No. 9894, Sibiu, 11 July 1906. 
Advertiser in „Siebenburgisch-Deutsches 
Tageblatt" No. 9894, Sibiu, 11 July 1906. 
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l ln i i i in l iEi i i j , îirn 14, liiib Biiiuitng,$ 

îmi (Γ)., 

iitteiutuet teii?' 

1 

Ètâôlid) 2 ADorilcllunicn 
f i nadmiittafisîOlbr, abends 8 mbrV| 

P l̂̂ f ŞttH'iiblturitelluiii; i[ï iininu birjffftf, :1l>if Vie Sïn^'^ 
W^Â\ îiiitl.iiiP.hiirîl.-lfiiiiri " (fi. ιιιϋΙιΐ(\δϋϊΐΐ'ίΙ(·1ίιιιΐιΐ, 

• ? i i f f © i j j r j i i i i i m i t e r lunfţt'rbicijiem Dl»t)nd)f. J 

.ill 

"iV "*"e.V."ie »%Ίι··"·"^"Η 

- rrisr drr IMiilzc von ΙΙ11ΠΙ1Ι0 IIIII: 'fij 
*4jGvriti- $!(<ifc Κ a—, .Sîiiiiifrintfï "Sifc Κ 4-—, SHç| 
«Ρ» ţfrwirtlfr 6i|) Κ 5·—',' ' fio(j>nfifc Κ 8··^;' Jîinbir unir?,' 
K ă . 10 Soţrnţ jaţlţn .ţatic'Vrrife. \U\Ài *d 
f$< SJorufrlouf uoii.Sijjtu à Κ 5·— uiib Κ 8 —on 9 U|)t'| 
Sj$ ooriuittani am înjf ba SJotft'Huiia, [iti'bn- giliale.jjijij 

'KM ' Çccmoim[lnÎt anii 13. 'itî'lŞfy 

. K g 1 L T À K I E I % Λ ^ ^ ί j ^ f j f ^ ^ r ^ 

Numai 2 (jile in 
Sâmbătă în 14 şi Duminecă în 15 Iulie st 

™ ™ î n B l u m ë n a . 

Dilnic 2 Reprezentaţii. 
Itepresentaţia de seră nu se deosebeşte intru nimic?] 

'/y 

: de representaţia de după amédl. = = = = = ' 

Locurile stau sub pânză înpermeabi lă . : 

BUFFALO f Ş L BILL'S 
WILD WEST 
Crajress of ROUGH RIDERS of the Woria 

(Cel mai temerari călăreţi din lame} 
•ab direcţianea personali a loi 

C O D Y W. F . Cokel (BDÎFEO BILL) 
B U F F A L O B I L L ] 

In exerciţiile β&ϊβ admirabile do tir 
pe cai In galop. = 

100 Indiaaî din America da Nori 
0 acenerie mare în mai multe tablouri: 

Bătălia de la „Utile Big"_,JHorD" séu 
Defensiva extremă a lui „Custer". 

pilnic S Hapresentaţil ori cum va fi vremea.-

Dup ί amédi Ia orele Z. Sera la orele 8-

Deschiderea cassei là 1 şi 7 ore. 

Preţul locurilor la „BUFFALO -BILL" 
Locul I cor. 2. Loc numerotat 4 cor. Loc réservât 5 cor. 
= = = = = = Loc lu loj i  Ή  cor. · 

Copii mai mici de 10 àul plătesc j c m è t a t e . 

B i l e t e pent ru l o c u r i l e de 6 şi 8 corone 
ee Tend !n dilelc de representaţiî. Incepênd dola Orele 
9 a. în. la sucursala „ÎJrassui Lapolt" Strada VSma 29. 

in 13 Iulie l à S ibi iu . ÎnfeVtSi^liVSÎKţfcri: 

Fig. 19. - Anunţ în „Kronstădter Zeitung" No. 149, 
Braşov, 2 Iulie 1906. 
Advertiser in „Kronstădter Zeitung" No. 149, 
Braşov, 2 Juli 1906. 

Fig. 20. - Anunţ în „Gazeta Transilvaniei" No. 136, 
Braşov, 20 Iunie (3 Iulie) 1906. 
Advertiser in „Gazeta Transilvaniei" No. 136, 
Braşov, 20 June (3 July) 1906. 
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Nagyvâradon csak 1 napra 
Péntëken, jiiliiis 20-:ίιι a ïôvâsârtéren 

r j Ί il 1 f 
Ο T D ί 

D61uf;ţn ;2 "orakor, este 8 ôrakor . 
Bemenet dé lulânvl- lOl i 'Esto 7-M1 kezdve. — A l estl oliaois 

semmiben sera kfilônooiili a dèlntànt eldadastôl. 
BUT Minden; . :Ulé3 .v izmentes vâszon Altaï van védve . H 

BILL'S 
E S T ' 

À Coiigucss of itou^h Rulers of the World 
; . • · ' • • •" (a vili j IcgintirlltLib lavait» 

CODY \7. F. ezredes, „Buffalo Bill" 
ι oïôadàaa alatt. 

Hàrom 

• l i ' * - ' » 1 

Yad-Nyugat a 

U t o l s i i t i . i l i ; oV . lo to I 
• ufolits tlkalaat mepnfcinl. Amil r i l l btmlnek lomml, Ot latul tell 

^ 5 = ^ • A vilag iognagyubb 

MUTATYÂNYA 
mulatsatjus es tartulsagoe. 

lignierésiebb IOTUOIC (ellipiii. 

Egyetlon es votelytolon 
etuadăia 

ι Euiâpx, À nia. Airikl cl A m f 
kt bçnniïiilÔtl iovsaainak. Stir-

Kaukdiiu h-n-jiceibiM, 
• ι orrmnfiiig) pojitlk, Alrilii 
liTMoepilirtl. ι mexikûi Korditlc-
rik, »i Andck i j «i «m«r" ' 
Sllk1l1icfrr**i: bcnntiùlnll lova 

£ ember, es - 1 W AVI 'Ï L - , 

J-*: ··; : ^ * \ ^ \ ψ ^ % 1 ϋ 4 Ρ A Kelet a NyNgmtal erjyceilve. ·. 

/ ' V  

V l O x 10O i u r t i t . n l v J i n i H l u i r i i "Ç*a 
V • ι  : O i i > S ^ ' - - J v ' O O '- ''·• h»'Caiok(-|,0k'i« rr'eraektk.^"' * 

; »B ' J ? p*'y'' : ^ i . ' 1 a_ iovis, liviijtei! ceitere «oddlila. tôïiiSyil.orIîtal»al liiiilpa. lifililïi " 
?v:-;Vi:;.jA-e,v i,.tA-*««u »s«,™:'c-['ii^.:-i,.i,H«k-4vn -«k-u ». .α . . ι · , 

Μ ω»-' • - - - - - - - - - — - --= = = ; _ À . U n l ç t r U (10ud*j.»k inlndci. ItJûJirniu*! Ι:ίι t.Atii*k m-g. , • —: 

A'BÀff *reu»'••tu^eiy kOlOn vjllamoi i .Ugi l i i i ruiuUtvt Allai *ilA(llUlik ki. 

- aBjfitien ' . τ • π S a u u hlrdclttt I«tvi«yii i iç3k «oijttklalcfir* 

- „Buffalo Bill"-ihelyàrai : 
• Elso he)y: 2 ' k û r o n i ; " S z â m o z p l l holy i korona : Fenntartot 
i-hcly.'.B i l torona>î . l ' t i iholy.-pléa &'-\ korona. ' Gyermckek l O é v e r 
F;alul:fél ;: 'arakat:;lizctnck. V^-.Je8yek cidre vâ l thaWk- a z - 6 : é a ί 
.· k o r o n â s helyek' rendes Srakon d e.' 9 ô r A t o l , a z elOadasok napjai 

• ' ] L à l l g JOZ SS Γ ' ù d e l é b m j-'o—U tl*U. RimÎmôcy-h.âz 

• KolozSyarott ' j u l . 1)6; 1 8 ' " ; ô â ' l g - é n . - S z a l m a r n é m e t i ju l ius ' 21-éf 
'- '. '. A x e l nycrtndàj 

Fig. 21. - Anunţ în „Nagyvârad" No. 170, Oradea, Iulie 
21,1906. 
Advertiser in „Nagyvârad" No. 170, Oradea, 
July 21,1906. 

Β U H A I / O H I L L 

Accerţt i lâni/^c^i .- 'P • spectacolul, " l u j j i 
Buffalo Bill vnum.t-S'vVild-Wcst -(apusulB 
cel saihatic) care*ya sosi tn zilele aces-^ 
teii, r ep rezen ta ţ i i l e ' se ' vbr ţ inea " sublg 
cerul liber şi î n ' . p r r ' c e : Împrejurări,. '^fifiS 
pe ploaie, fie pe^sparcJ ' V i r t ă 

Marca .'ceată,, ' a colonelului CodyÎjfl 
Cowboy-ti , 1 Indianii,* Cazacii, Arabi i /We-^ç 
xicanii . Japonezii^ Vânător i i , aruncă\o'f}îm 
cu arcanul,' t i s ta ' ş i i ' s i ' toţi c e i a l a l t l ' v l ^ i* 
vSţaţi cu uri ce tertipestate Aceşt i Φ5Γ. '")Ϊ 
hnli c rescuţ i Tn naturA sunt nepâsă to /wj 
faţă cu p l o a i a î ş u c u .soarele. D i m p o t r j v ^ 
locul destinat-'pubHcului va fi acoper ţ ţ - | ; 
iar spectacolul ^sc^y-v petrece sub'cefuti;| 
liber. Arena 1 va fi. iunKâ, de 440 de ufmé]jr 
şi lată dtv'lS5.".de;' :urrne. Pentru 'a^?|ie^.î 
închipui m ă r i m e a ' acestui jspcctai'Ol, ' t re di
buie aminti t că -a fost I rebuinţS de. '^? 
trenuri speciale pentru'transportarea :,luL:;\ 
El cuprinde 800i dc, persoane şi 500,'cJéjÎ 
cai, 100 dc Indiani din America de norçljî 
multe căpeteni i decalc - semiinţi i lot/ t ţ in ' iâ 
diene cu nevestele, şi, cu copii lor. . ;. ':'.' 

Metodul, aplicat. îti t 1 ηr i·; Li vjnzar.ea 'Î 
b Î l e t e l o r - I n c â ' ^ ^ c o n t r i b u i t mul t la :.c,e'^i 
lebr i ta tcaJui^Wild^West . Toate se 
în cea n i a i - . n i à r é ^ o r a n d u i a l ^ TÎL- "caré;: 
privitor îşi :arc : locul s ău destinat, făc i? 
nu să l iberează un n u m ă r de bilete;, 
care să î n t r e a c ă n u m ă r u l locurilor. " ' 

In Cluj vor. fi patru r e p r e z e n t a ţ i i : ^ : 

Miercuri in ÎS Julie π . doué , şi Joi in 

IV Iulie i i . i a r ă ş i doue. " - ~ 

(Locul: Targui tie vite.) 

R e p r e z e n t a ţ i a de s e a r à nu se deose :: 
..: Ζ b e ş t e de loc de celelalte, ζ 

Fiecare loc e : scutit coritrn pini 

BUFFALO 
WILD 

BILL'S 
WEST 

l i i t a i i i i r e i i c e l o r r n i n l l i 
> l A r c ţ l .11*1 l u a t a 1 

c i . - ' ; 
te 

Colonelul W. F. Cod ι  (Il i iffalo l l i l l ) director;' 

BUFPALpiŞllr-L.:.Z ţî? « S ^ 
100 de^ridlinVdln Ailierlc« dc Nord'. - ' W 

' Un iii«lV^Ml«i>J'lriV*l multe Ub't"'" v ^|'(*f 
Lupta delà'*·-Little 'Big Horn» iau aplra'fciV 

din «urmaţkhll-CUSTER ·.·:'·;' 
Două r e p r e z e n t a ţ i i - p e lie care •'n.,'î*fSi 

c ' ê ' v t e m e . 
După p rânz la. 2 oare. Seara la *8 oare.-:, 

Cassa: ,la-1 şl ,1a 7 oare seara 

N u i n ă r u r c e l , m a r e de uşieri condUcS 
pe fie care la locul s3u Preţur i le vfo; 
riazi în t re ' 2.--·8:coroaiie. $M 

Mare/pa'rtc'fdihÎ.bile'i 'e se vinde vtfW 

bonu l i n t A i 2i oor.-'> Li< 
tate 4 Q g r . i Î i t l o a u h ^ r . 
Un Ioc î ^ - . i o g ş f a F c o r 

; - Q n L ; p I 4 ţ e s a : j u 

Bilete pâuruJ; lpCir i ie! ;d 
sa pot capaţaVnajnlfe;-; 

în 20 l u l i e i l a ; ; M j i r a s 
— 7 · ' la ' iOr 'adc ' i 

3 u r l n u m é r o - -
cervote , 5 eo^aiţ 
^Copl i -eubjip:- ; 

Fig. 22. - Anunţ în „Răvaşul" No. 27-28, Cluj, 14 Iulie 
1906. 
Advertiser in „Răvaşul" No. 27-28, Cluj, 14 July 
1906. 
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In Cernăuţ numai 2 zile. 
ι in in ş i 

(în piu ţa ramatorilor) 

T o a t e l o c u r i l e s u n t l a a d ă p o s t , f i i n d a c o p e r i t e d e c o r t u r i 

i m p e r m e a b i l e . 

mmsmssmsm 

C o n g r e s s of 
(cei mai îndrăzneţ i c ă l ă r e ţ i din lumea î n t r e a g ă ) 

•sub conducerea personală a colonelului W. F. Cody (Buffalo Bi l l ) . 

B u f f a l o 
ţihtaşul maestru calare; siguranţă uimi
toare la ţintă călare in fuga mare; 

100 Indieni din America de nord. 

Lupta delà „Little Big-Horn" sau Ultima resistenţă 
' a Custerului. 

Fie pîo?Uninsoare; Z Î Î i î Î C 2 I e © p r e z e n t a i 
'" ' După prânz la oarele 2. Seara la oarele 8. 

W F 1 C a s s a s e d e s c h i d e : ÎZhT^T101· 
,' . .Preţur i le locurilor la Buffalo Bill (inel. impozitul pe bilete): 

Staţ prim cor. 2.20; Stal numerotat cor. 4,40; Stal rezervat cor. 5 50; 
Scaun în lojă cor. 8.80; Loja (pentru o' persoane) coroane. 52.80). 

Copii sub 10 ani plătesc jumătate. 

Bilete, à cor. 5.50, şi 8.80 ue vând .îu ziua reprezentării delà oarele,.Ol dimineaţa 
, · , ; ..;: îqajnte. iii librăria Romuald Schally, pia(a principali. „ i . :. 

: 1 B u f f a l o B i l l s e a f l ă : ί π H l

1

u ,

1

i

1

, , ί η co iom» , 
,' ι, : . in 26 lullu in StunisJau. 

icovinoană în Cernăuţ. 

Fig . 23. - A n u n ţ în „ G a z e t a B u c o v i n e i " N o . 28, C e r n ă u ţ i , 22/9 I u l i e 1906. 
Advertiser in „Gazeta Bucovinei" No. 28, Cernăuţi, 22/9 July 1906. 
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F i g . 24. - B u f f a l o B i l l - L e g e n d a o m u l u i d i n Ves t , de L e o n a r d 
M c M u r r y , b r o n z , 1977 , P e r s i m m o n H i l l , O k l a h o m a 
C i t y , O k l a h o m a . F o t o A d r i a n - S i l v a n Ionescu . 
Buffalo Bill - The Legend of the Westerner by Leonard 
McMurry, bronze, 1977, Persimmon Hill, Oklahoma City, 
Oklahoma. Photo by Adrian-Silvan Ionescu. 

F i g . 25 - G e r t r u d e V a n d e r b i l t W h i t n e y şi s c u l p t u r a e i 
m o n u m e n t a l ă „ B u f f a l o B i l l C e r c e t a ş u l " , 1923. 
Gertrude Vanderbilt Whitney and her monumental 
sculpture „Buffalo Bill the Scout", 1923. 
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Fig. 26. - Buffalo Bill Cercelaşul, de Gertrude Vanderbill 
Whitney, bronz, 1924, Centrul Istoric Buffalo 
Bill, Cody, Wyoming. Foto Adrian-Silvan 
Ionescu. 
Buffalo Bill the Scout by Gertrude Vanderbill 
Whitney, bronze, 1924, Buffalo Bill Historical 
Center, Cody, Wyoming. Photo by Adrian-
Silvan Ionescu. 

Fig. 27. - Buffalo Bill Cercetaşul, de Gertrude Vanderbilt Whitney, bronz, 1924. Centrul Istoric Buffalo Bill, Cody, 
Wyoming. Foto Adrian-Silvan Ionescu. 
Buffalo Bill the Scout by Gertrude Vanderbilt Whitney, bronze, 1924. Buffalo Bill Historical Center, Cody, 
Wyoming. Photo Adrian-Silvan Ionescu. 
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Fig. 28. - Buffalo Bill omul câmpiilor, de Bob Scriver, bronz, 
1977, Centrul Cultural Buffalo Bill, Cody, Wyoming. 
Foto Adrian-Silvan Ionescu. 
Buffalo Bill the Plainsman by Bob Scriver, bronze, 
1977, Buffalo Bill Historical Center, Cody, Wyoming. 
Photo by Adrian-Silvan Ionescu. 

Fig. 29. - Buffalo Bill Historical Center, Cody, Wyoming. Foto Adrian-Silvan Ionescu. 
Buffalo Bill Historical Center, Cody, Wyoming. Photo by Adrian-Silvan Ionescu. 
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I N M E M O R I A M 

O D L - W M P C O D V 
* B U F F A L O B I L L · 

Sleep, Old Scout and rest 
On Lookout Mountain's crest. 
Where the rosy morning sun 
E'er scarce his race begun, 
Wil l cast his early beams. 
Where no unquiet dreams 
Disturb thy peaceful rest 
In this, thy sovereign West. 

Old Scout, thy race is run. 
Thy life work so well done. 
Through all thy fitful years 
Has swelled a nation's tears; 
Lo, at thy grave we now 

The stars and stripes, our flag. 
That floats from yonder crag. 
Gives honor to thy tomb. 

And we, who yet remain. 
In witness of thy fame, 
Must bow our heads in grief 
And mourn our silent chief. 
Whose name with Indian band 
Is known in every land, 
Honored in every clime 
Through endless years of time. 

And ye, who from afar 
Follow the Western Star 
Of empire seeking fame. 
Pause when you see the name 
Inscribed on yonder tomb; 
For great was he who lies 
Beneath the unclouded skies, 
On Lookout's mountain heights. 

And this the fitting spot 
By nature's forge begot; 
Where rocks and hills abound 
And whispering pines resound 
The requiem o'er his bier; 
And thus we leave him here. 
Just on the western rim 
O f plains conquered by him. 

Sweet rest. Old Scout good bye, 
On Lookout's mountain high. 
Where the rosy morning sun, 
E'er scarce his race begun. 
Wil l cast his early beams 
Where no unquiet dreams 
Disturb thy peaceful rest, 
In this, thy sovereign West. 

In reverent silence bow; 

Fig. 30. - Poem funebru în memoria lui Buffalo Bill de A. F. Beeler, 1917. Arhivele Nationale Istorice Centrale, Casa 
Regală, Regina Maria, Personale, I I - 9 / 1 9 2 6 , fila 26. 
Memorial poem for Buffalo Bill by A . F. Beeler, 1917. 
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LUPTA ROMÂNILOR PENTRU DESĂVÂRŞIREA UNITĂŢII 
NAŢIONALE - 1918. E C O U L ÎN FRANŢA. 

Andrei Căpuşan 

Evenimentele anului 1918 au provocat pê  toate teatrele de război 
înfrângeri catastrofale armatelor Puterilor Centrale. In faţa derutei generale a 
acestora, reprezentanţii naţiunilor oprimate aflaţi în străinătate, socotind momentul 
favorabil, au iniţiat o serie de acţiuni care să aibă drept scop final realizarea 
dezideratelor seculare: unitatea şi independenţa naţională. Reprezentanţii 
românilor, cehilor, slovacilor, sârbilor, croaţilor, slovenilor şi italienilor s-au reunit 
într-o conferinţă, la Geneva, afirmând cu hotărâre voinţa comună a naţiunilor 
aparţinând fostei monarhii dualiste, austro-ungară, de a-şi dobândi aceste două mari 
împliniri. 

în Franţa, intensa activitate a emigraţiei române a influenţat în mod 
decisiv societatea franceză în favoarea cauzei tuturor românilor. In acest climat mai 
mult decât favorabil, în ziarul emigraţiei, "România", se sublinia faptul că "românii 
sunt o naţiune şi nu o naţionalitate", iar "dreptul naţiunilor nemaghiare de a se 
organiza şi dezvolta, în mod liber era o chestiune de onoare internaţională valabilă 
pentru întreaga omenire". 

La rândul lor, cercurile oficiale franceze, membri ai guvernului şi 
diplomaţi, au susţinut justele revendicări ale românilor de a se uni într-un singur 
stat. în acest sens, vasta corespondenţă a unui diplomat francez în România, 
Graillet, cu ministrul francez al afacerilor externe, Stéphane Pichon, este o 
incontestabilă pledoarie pentru cauza românilor. Astfel, la 31 octombrie 1918 
acesta comunica Quai D'Orsay-ului că opinia publică românească este nemulţumită 
de tăcerea persistentă a Antantei faţă de angajamentele asumate vis-â-vis de 
România. Raportul diplomatic al lui Graillet consideră inoportună atitudinea 
Antantei deoarece "propaganda germană exploatează cu succes această tăcere 
acreditând ideea că aliaţii încearcă să trateze cu Ungaria în detrimentul României". 

Diplomatul francez îşi exprima cu fermitate convingerea că 
"revendicările romanilor din Transilvania sunt pe deplin justificate şi combătând 
planurile guvernului austriac de federalizare a imperiului, afirma că "însăşi 
atitudinea Ungariei justifică revendicările românilor din Transilvania". 

în acest sens, Consiliul Naţional al Unităţii României din Paris a trecut la 
rândul lui la acţiune, prezentând la 4 noiembrie puterilor Antantei un "Memoriu" în 
care stipula că românii din vechiul imperiu austro-ungar cer unirea cu fraţii lor din 
regatul României şi acelaşi tratament pentru ei ca şi pentru celelalte naţiuni 
eliberate de sub dominaţia monarhiei austro-ungare. Memoriul amintea faptul că 
Franţa, Marea Britanie şi Italia recunoscuseră în fapt, în tratatul de alianţă încheiat 
cu România la 4/16 august 1916, legitimitatea revendicărilor naţiunii române şi 
fuseseră de acord ca românii din Transilvania şi Bucovina să se separe de Austro-
Ungaria pentru a constitui, împreună cu românii din regat, o Românie nouă, 

www.mnir.ro



198 ANDREI CĂPUŞAN 

democratică, în care toate naţionalităţile şi confesiunile să se bucure de aceleaşi 
drepturi. De altfel, ţările Antantei - se arată în Memoriu - nu s-au înşelat o clipă 
asupra sentimentelor românilor transilvăneni, care, pe tot parcursul războiului "şi-
au manifestat în mod deschis voinţa de unire cu fraţii lor din reşat". Mai bine de 
50.000 români din Ardeal au luptat în rândurile armatei române. In Italia şi Franţa 
ei au format câte o legiune. In S.U.A., românii americani originari din Bucovina şi 
Transilvania au întreprins acţiuni identice, în vederea realizării aceluiaşi ţel. 

în perioada tumultoaselor zile din prima jumătate a lunii noiembrie, 
Consiliul Naţional al Unităţii României a ridicat cu fermitate chestiunea 
dezmembrării Austro-Ungariei şi creării de noi state naţionale, independente, în 
conformitate cu principiul autodeterminării popoarelor. Aceste revendicări erau în 
sensul gândirii politice a preşedintelui Republicii Franceze, Raymond Poicaré, care 
a adresat şi Consiliul propriile "urări în vederea realizării fără întârziere a unităţii 
naţionale a României, prietena dintotdeauna a Franţei". 

în faţa atitudinii rezervate a unor cercuri diplomatice din cadrul Antantei, 
care se îndoiau de legitimitatea revendicărilor naţionale ale românilor, Legaţia 
Românie din Paris a alcătuit şi difuzat la 8 decembrie, un Aide-Mémoire prin care 
reamintea aliaţilor occidentali situaţia critică a tării în timpul războiului, politica de 
constantă fidelitate şi corectitudine a guvernului român faţă de Antanta, în ciuda 
dificultăţilor prin care a trecut, raţiunile care l-au determinat să încheie cu Puterile 
Centrale tratatul de pace de la Buftea - Bucureşti şi consecinţele nefaste ale 
acestuia pentru ţara şi poporul român. E/a subliniată datoria pe care o aveau statele 
membre ale Antantei de a-şi respecta angajamentele asumate faţă de România cu 
privire la revendicările teritoriale, juste şi perfect legitime ale acesteia. 

"Ţările componente ale Antantei - se stipula în aide-mémoire nu au nici 
un motiv de a contesta României calitatea de aliat, pe care nu a abandonat-o decât 
temporar şi constrânsă de evenimente dar pe care a reluat-o cu entuziasm de îndată 
ce a avut posibilitatea. 

în consecinţă, poporul român reclamă onoarea de a figura în rândul 
popoarelor care au suferit şi care au plătit un greu tribut de sânge în efortul general 
al naţiunilor în timpul războiului. în ceea ce priveşte România, o ţară care a avut 
mult de suferit de pe urma Germaniei, este acum fericită de a-şi fi reluat legăturile 
anterioare cu statele prietene şi aliate pe care le-a ales de la bun început". 

în mijlocul acestei stări de lucru echivocă a sosit vestea hotărârilor luate 
la Cernăuţi şi Alba Iulia de Adunările Naţionale ale românilor din Bucovina şi 
Transilvania, de unire cu fraţii lor din regat. Aceste evenimente au avut un larg 
ecou în rândul francezilor care şi-au manifestat în mod spontan adeziunea şi 
entuziasmul, Unul din aceştia a fost şi scriitorul Anatole France. Presa franceză s-a 
implicat şi ea. Astfel, ziarul "Le Matin" ("Dimineaţa"), a elogiat evenimentele care 
au avut loc la Alba Iulia manifestându-şi bucuria că "steagul românesc flutură 
acum din nou pe toate edificiile". 

Oamenii politici şi de stat din Franţa nu au ezitat să facă cunoscute, în 
mod oficial, sprijinul necondiţionat şi simpatia lor cu cauza românească. Astfel, 

www.mnir.ro



LUPTA ROMÂNILOR PENTRU UNITATE NAŢIONALĂ -1918 199 

premierul Georges Clemenceanu şi ministrul de externe Stéphane Pichon îi adresau 
la 21 noiembrie/ 3 decembrie 1918 premierului, general Constantin Coandă, o 
telegramă având următorul conţinut: 

"Guvernul francez, pe care o veche prietenie îl leagă de România şi care a 
simpatizat cu ea în timpul încercărilor grele prin care a trecut, se bucură să o vadă 
astăzi reintrată în rândurile Aliaţilor şi acţionând pentru realizarea unităţii Ţărilor 
Române." 

Diplomaţii francezi acreditaţi la Bucureşti, la rândul lor, nu au întârziat să 
transmită la Paris ştirea despre actul istoric de la Alba-Iulia, desfăşurat la 1 
Decembrie 1918. Astfel, la 7 ianuarie 1919, ministrul plenipotenţiar al Franţei la 
Bucureşti, contele de Saint-Aulaire, anunţă Quai D'orsay-ul că "reunirea tuturor 
provinciilor româneşti, din Transilvania şi din Ungaria, inclusiv Banatul, hotărâtă 
de adunarea populară de la Alba Iulia, a fost notificată aici (adică la Bucureşti) 
drept un lucru împlinit." El mai informa de asemenea că, Consiliul Naţional al 
Românilor din Transilvania şi Ungaria, îi transmisese deja instrucţiuni ministrului 
României la Paris, Victor Antonescu, împuternicindu-1 să acţioneze în numele său. 

In consecinţă, diplomatul român şi-a prezentat noile scrisori de acreditare, 
conform instrucţiunilor primite din partea Consiliul Naţional Român Central, în 
calitatea sa oficială de ambasador al României Mari, unificate. 

Un alt diplomat francez, ministrul plenipotenţiar al Franţei la Stockholm, 
Louis-Charles-Marie de la Vaud arăta că "pregătirile pentru Adunarea Naţională de 
la Alba-Iulia erau grandioase. In permanentă trenuri speciale transportau populaţia 
românească estimată la 100.000 de oameni, care aclamau România Mare şi pe 
regele Ferdinand." 

Nu trebuie să trecem cu vederea figura unui mare prieten şi apărător 
constant şi sincer al drepturilor şi intereselor românilor, contele de Saint-Aulaire, 
ambasador al Franţei la Bucureşti în timpul războiului, care a depus ulterior 
eforturi generoase pentru a determina Franţa să susţină România la Conferinţa 
Păcii. 

O telegramă a diplomatului francez din 10 ianuarie 1919 atrăgea atenţia 
guvernului francez că România a intrat în război alături de Antanta în urma 
angajamentelor luate de aceasta, pe care acum avea obligaţia morală de a le 
respecta. Referindu-se la situaţia critică a acestei ţări în timpul războiului, Saint 
Aulaire amintea faptul că "România, prinsă între doi inamici, s-a găsit într-o izolare 
totală precum şi în imposibilitatea de a-şi replia armata în Rusia". în ceea ce 
priveşte tratatul de pace de la Buftea - Bucureşti, care arunca o lumină nefastă 
asupra României, născând unele reticenţe în rândul diplomaţilor occidentali, Saint-
Aulaire preciza din capul locului că acesta" nu a avut niciodată o valoare legală, că 
a fost votat de un parlament neconstituţional, că nu a fost nici ratificat, nici 
sancţionat de rege, în ciuda tuturor mijloacelor de intimidare utilizate de inamic". 

Această punere la punct a realităţilor politico-militare care au caracterizat 
situaţia României înainte, în timpul şi după Primul Război Mondial a avut drept ţel 
determinarea unei poziţii ferme a diplomaţiei franceze, chemată să apere interesele 
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României la Conferinţa Păcii şi să facă să fie respectate angajamentele asumate de 
Antanta în conformitate cu tratatele şi convenţiile încheiate în perioada 1914-1916. 

Toate aceste demersuri şi memorii nu au rămas fără rezultat. Dovada cea 
mai elocventă în acest sens o reprezintă telegramă lui Stéphane Pichon, ministrul 
francez al afacerilor externe, adresată miniştrilor plenipotenţiari ai Franţei la 
Bucureşti, Londra, Washington şi Bruxelles, care se referă la propunerea 
guvernului Republicii Franceze ca România să participe la Conferinţa Păcii în 
calitate de aliat, pe baza tratatului încheiat cu Antanta în 1916. 

"Această decizie - se încheie telegrama - este considerată de guvernul 
francez justificată, dată, fiind atitudinea suveranilor şi poporului român care, 
încercând în limita posibilităţilor să scape de opresiunea germană, s-au orientat 
ferm şi clar către aliaţi, alături de care, după aceea, au acţionat de comun acord 
pentru alungarea trupelor germane de pe teritoriul românesc." 

Intenţionând să scoatem în evidenţă sprijinul opiniei publice şi al 
oamenilor politici şi de stat din Franţa cu lupta românilor pentru unitate şi 
independenţă naţională, luptă care a culminat cu împlinirea definitivă a acestor 
nobile idealuri în memorabila zi de 1 Decembrie 1918, se cuvine să subliniem 
faptul că acest rezultat a fost încununarea operei de milenii a unui unic şi 
incontestabil autor: poporul român. Acesta şi-a creat propriul stat, unitar şi 
independent şi propriul regim politic, realizări perene, bazate pe comunitatea de 
etnie, limbă şi viaţă spirituală. Acest lucru a fost remarcat şi de un membru al 
misiunii militare franceze care, vizitând Transilvania după Marea Unire, în 
compania eternului prieten al românilor, generalul Henri Mathias Berthelot, avea să 
constate că: 

"Românii de la Sibiu, ca şi cei din Timişoara, Arad şi Bistriţa sunt absolut 
identici cu cei de la Bucureşti şi Iaşi." 
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LA LUTTE DES ROUMAINS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE 
L'UNITÉ NATIONALE -1918. L'ÉCHO EN FRANCE. 

-Résumé-

A la fin de l'anée 1918, l'activité si intense de l'émigration roumaine en 
France-notamment celle du Conseil National de l'Unité Roumaine de Paris - avait 
fortement influencé la société française entière en faveur de la cause du pays et du 
peuple roumain et s'était assurée de son appui pour réaliser l'unité nationale. Et le 
résultat a répondu aux espoir des roumains: les millieux offciels français - membres 
du Gouvernement et diplomates - ainsi que l'opinion publique et les personnalités 
de la vie culturelle française ont soutenu fermement les justes révendications des 
roumains de toutes les provices historiques de s'unir en un seul état. 

A leur tour, les diplomates français de Bucarest ont transmis avec fidélité 
les événementes qui ont précédé l'acte historique passé à Alba Iulia le 1-er 
Décembre 1918, la grande manifestation populaire qui a eu lieu ce-jour même, 
l'enthousiasme du peuple roumain qui a accompli son union. Les diplomates 
français ont continué pendant la Conférece de Paix a soutenir la cause roumaine, 
nourrissant-comme l'opinion publique français - des sentiments constants d'estime 
et d'amitié pour le peuple roumain. 
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COMERŢUL BUCUREŞTEAN ÎN ΑΝΠ DE DUPĂ PRIMUL 
RĂZBOI MONDIAL 

Lelioara Zamani 

După încheierea primului război mondial toate statele, învingătoare sau 
învinse au fost confruntate cu grave probleme economice. Ţările mici - printre care 
şi România - participante la victorie, s-au văzut îndepărtate de la plata 
despăgubirilor, cu o economie zdruncinată de război şi imense datorii către marile 
puteri. România a trebuit să depăşească această grea perioadă prin propriile forţe, 
făcând faţă şi unor serii de măsuri restrictive luate de marile state privind taxele 
vamale, prohibiţiile de tot felul, controlul devizelor, măsuri monetare şi altele. 

Procesul refacerii în această situaţie şi în noul cadru creat, întâmpină 
serioase dificultăţi, încheindu-se în linii mari în anul 1924, când s-a atins nivelul 
antebelic în principalele ramuri de producţie şi urmând un ritm ascendent, până la 
marea criză din 19291. 

Comerţul românesc nu face nici el excepţie de la regulă, cunoscând o 
perioadă frământată după război, o alta de înflorire, cu toate problemele care par să 
nu se mai sfârşească. 

In Bucureşti comerţul continuă să fiinţeze ca şi înainte de război, sub 
două forme: comerţul stabil şi comerţul ambulant. 

In multe cazuri îmbinarea producţiei cu comerţul sub acelaşi 
acoperământ, rămâne o particularitate şi în această perioadă. 

Comerţul stabil presupunea ca cel ce desfăşura o activitate comercială să 
aibă un spaţiu al său sau închiriat, cu acte în regulă. Negustorul de acest tip avea 
firmă şi plătea statului o serie de taxe şi impozite. 

Comerţul stabil era dominat numeric de comercianţii mici şi mijlocii, 
proprietari ai unor magazine, prăvălii, băcănii, localuri de consum, mai mult sau 
mai puţin modeste. 

O categorie de localuri care se dezvolta mult în primul deceniu după 
război sunt bodegile sau localurile de aperitive, care existau şi înainte2. Tot acum, 
prăvăliile, băcăniile şi cârciumile (acestea din urmă cunoscute şi ca "debite de 
băuturi spirtoase"), îşi înmulţesc numărul. La fel se întâmpla şi cu berăriile. 

Prind avânt şi o serie de magazine mixte, dar şi specializate, acestea 
vânzând numai anumite categorii de alimente sau de mărfuri: mezeluri, cafea şi 
dulciuri, pânzeturi etc. 

O caracteristică a Bucureştilor sunt cofetăriile, cu prăjituri şi îngheţate 
excelente, care fac deliciul numeroasei clientele întâlnite aici. Şi să nu uităm nici 
cafenelele, care îşi continuă viaţa lor boemă chiar dacă apusul lor se face din ce în 
ce mai simţit. 

Peste tot apar tot mai bogate şi mai variate mărfuri, autohtone, dar şi de 
import, mai cu seamă în marile băcănii de pe Calea Victoriei. Acestea oferă "tot 
soiul de "coloniale şi delicatese", de la fructele şi mirodeniile exotice până la 
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nesfârşita gamă a produselor pământului nostru. Alături de un morun sau un nisetru 
uriaş, vezi în vitrină cutii de icre negre, lângă ele homari ... alături de vânat de tot 
felul; într-un alt compartiment sunt brânzeturile româneşti şi străine, în altul 
băuturile în sticle, de o varietate impresionantă, în al treilea conserve de tot felul, 
de la sardele la compoturi şi gemuri"3. 

Se observă tot mai mult că marile magazine iau locul micilor magazine. 
Micul şi marele negustor, faţă în faţă într-o luptă surdă au un neînduplecat arbitru: 
publicul consumator. In faţa acestuia se desfăşoară un adevărat ritual magic, în care 
un prim rol îl joacă vitrina-reclamă vie a magazinului. "Vitrina e icoana 
magazinului, e podoaba străzilor ... La vitrină râd fericiţii, plâng dezmoşteniţii"4. 

Marele magazin, cu vitrine feeric luminate, pline de mărfuri, răspunzând 
celor mai exigente gusturi, cu preţuri rezonabile (căci nu se plătesc dobânzi la 
capitalul investit în mărfuri) şi personal specializat, capabil să ofere informaţii 
clienţilor în legătură cu produsele expuse, reprezintă un rival de temut pentru micul 
magazin, cu vitrina lui prost luminată, cu mărfuri mai puţine şi mai scumpe5. 

In vârful ierarhiei comerciale, după cum am văzut, se situau marii 
comercianţi, care, prin cifrele şi volumul afacerilor încheiate, dominau practic viaţa 
comercială, influenţând în mare măsură mersul întregii societăţi. 

Conştient de faptul că deţine unul din rolurile cele mai importante în 
cadrul economiei, punând în valoare bogăţiile solului şi ale subsolului, la fel ca şi 
produsele industriale şi agrare pe care le aduce la îndemâna consumatorilor interni 
şi externi, alimentând permanent bugetul prin export şi prin taxele vamale plătite la 
import, la care se mai adăuga şi impozitele pe care le plăteşte, comerţul, prin marii 
săi comercianţi, adepţi ai politicii "porţi deschise capitalului străin", cereau 
libertatea deplină a comerţului, scoaterea lui de sub regimul taxelor vamale. 

încă din secolul trecut îşi fac apariţia o serie de instituţii menite a apăra 
interesele comerciale. Astfel în 1868 îşi începe activitatea Camera de Comerţ şi 
Industrie, care este mai târziu, în 1886, reorganizată. în 1882 se înfiinţează Bursa 
din Bucureşti, iar după război, în 1918, Ministerul de Comerţ şi Industrie. 

Apar o serie de publicaţii cu profil comercial; este înfiinţat "Sfatul 
negustoresc din capitală"; se organizează o serie de baluri anuale - şi nu din cele 
mai modeste - la care participă şi reprezentanţi ai Primăriei şi ai Camerei6; se 
desfăşoară mitinguri şi adunări. în 1925 se urmărea iniţierea unui album al 
comerţului care "să arate cetăţenilor ţării şi străinilor bogăţiile pe care le poseda 
România mare"7. 

Comerţul stabil se afla în acea perioadă într-o rivalitate deschisă cu cel 
ambulant, acuzat că reprezintă un concurent neloial negustorului stabil şi un 
propagator de epidemii8. 

Comerţul ambulant urmărea mai mult comercializarea produselor 
alimentare: fructe, legume, zarzavaturi, peşte, brânzeturi şi a tot felul de 
mărunţişuri, iar cei care îl practicau trebuiau să dispună de o autorizaţie în acest 
sens. 
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Prea puţin erau însă cei ce făceau comerţ ambulant pe cont propriu. In 
general cei ce se ocupau înainte cu un astfel de negoţ au fost oltenii-ţăranii veniţi 
din Oltenia. Cei aflaţi acum pe străzi nu mai erau oltenii de odinioară. Angajaţi de 
angrosişti, aceştia erau "copii sau adolescenţi cărora l i se dau salarii derizorii, 
lăsându-i să ducă în spate greutăţi ce n-ar fi iertat să se pună nici în spatele unui 
animal şi nevoiţi să locuiască în camere mici, neaerisite şi adevărate focare de 
infecţii şi paraziţi" 9. Ţinuţi "într-o promiscuitate urâtă, sunt îmbrăcaţi în zdrenţe 
murdare care le dau un aspect detestabil din punct de vedere al esteticii, 
impresionând negativ atât populaţia noastră cât şi străinii care ne vizitează" 1 0. 

Negustorii cu stabiliment comercial considerau acest tip de negoţ destul 
de stânjenitor pentru ei, el concurându-le serios afacerile, căci mărfurile oferite de 
aceştia erau mult mai ieftine, chiar dacă igiena lasă mult de dorit, iar aici un 
exemplu îl reprezintă comerţul cu peşte, aliment uşor alterabil pe timpul verii, plus 
aspectul dezagreabil al coşurilor în care erau purtaţi peştii1 L. 

Comercianţii stabili îşi justificau preţurile mai mari prin calitatea 
produselor lor, igiena practicată, cheltuielile făcute cu chiria, transportul şi taxele 
ce trebuiau plătite statului. 

Adevărul era însă ca acest comerţ ambulant răspundea cerinţelor 
populaţiei bucureştene, care pe lângă preţul ieftin, nu se vedea nevoită să iasă din 
casă pentru o serie de produse necesare gospodăriei. Astfel, comerciantul ambulant 
ţinea loc şi de servitor sau servitoare, acolo unde nu exista o asemenea posibilitate 
şi unde timpul era cu zgârcenie drămuit. 

Desfiinţarea comerţului ambulant a reprezentat o problemă îndelung 
dezbătută atât în Congresele Camerelor cât şi la congresele ţinute de către membrii 
cercurilor comerciale. Fiecare Congres a prezentat guvernelor aflate la putere 
moţiuni cerând stăruitor desfiinţarea lu i 1 2 . 

La sfârşitul anului 1923, edilii capitalei găsesc că Bucureştilor nu l i se 
mai poate prelungi acest aspect de primitivitate, fiind necesară interzicerea 
comerţului ambulant13. 

Aprovizionarea gospodăriilor urma să se facă din pieţe special amenajate, 
unde să nu lipsească controlul igienic şi cel fiscal. 

In aceste condiţii, comercianţii stabili cer ca aceste pieţe să fie în aşa mod 
organizate, încât să nu se prejudicieze în nici un fel interesele negustorilor din 
zonă. Astfel, se cerea să nu se admită aici decât mărfuri care nu se găsesc la 
comercianţii stabili în vecinătate 1 4. 

Amenajarea unor astfel de locuri era însă un deziderat şi nu o realitate, 
Primăria neluând nici o măsură concretă în acest sens, iar această stare de fapt va 
mai dura câţiva ani buni. 

Pe lângă aceste două forme ale comerţului, practicate la lumina zilei, 
exista şi o a treia formă: comerţul clandestin sau ascuns, care eludând legea, 
urmărea câştigul imediat şi oricât de mare, cu orice riscuri şi sacrificii. 

Astfel, avem de-a face cu un nou tip de comerciant: comerciantul 
clandestin care nu are firma înregistrată la tribunal, cu registru în regulă şi cu nici 
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vreo obligaţiune legală. Acesta de regulă nu acţiona singur, ci avea un "puternic 
protector" din rândul "unor personalităţi din cele mai simandicoase"15. 

Pentru a nu se expune direct nici pe sine şi nici pe cel ce-1 protejează, 
acest comerciant apelează de regulă la tot felul de intermediari: samsari mai mici 
sau mai mari "ce umplu cafenelele şi anticamerele autorităţilor"1 6. Astfel, la 
adăpostul oricărui pericol, el poate acţiona cu toată îndrăzneala. 

Comerţul clandestin era acuzat de faptul că ar compromite comerţul legal, 
ar scumpi viaţa şi întreţine specula17. 

încă din timpul războiului, când lipseau alimentele, hainele, ghetele, când 
procurarea acestor lucruri de strictă necesitate era foarte anevoioasă, existau 
indivizi care dispuneau de anumite stocuri şi le comercializau profitând de situaţia 
de fapt. Specula se dovedea astfel o afacere rentabilă care a continuat şi după 
război, afectând întreaga societate românească. 

Traiul foarte greu şi din ce în ce mai scump au determinat guvernanţii să 
justifice această stare de lucruri, apreciind că specula reprezenta cauza unei 
asemenea situaţii. 

împotriva acestui comerţ ilicit, care consta în vinderea sau revinderea, cu 
preţuri exagerate, a unor mărfuri care nu se găsesc pe piaţă, au fost luate măsuri 
dure, fără însă ca acestea să aibă ca rezultat ieftinirea vieţii 1 8. 

Cu ocazia- încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, la 15 
octombrie 1922, s-au acordat o serie de amnistieri şi graţieri de care au profitat 
inclusiv cei ce au săvârşit crime. Cele două categorii excluse de la această 
amnistiere au fost trădătorii de patrie şi cei condamnaţi pentru speculă. 

Presa şi nu numai ea, îi considera pe aceştia din urmă "nişte victime, ţapi 
ispăşitori, pe când adevăraţii speculanţi, traficanţii de permise, de autorizaţii de 
export, acaparatorii şi exploatatorii nevoilor mulţimii, samsarii mari şi mici, 
comercianţii clandestini, stau nesupăraţi şi se plimbă în automobile luxoase"19. Se 
aprecia, de asemenea, că "acolo în sfere înalte se plămădesc permisele, se 
alimentează luxul, se acaparează şi se doresc mărfurile, se tolerează contrabanda. 
Acolo se naşte specula"20. 

Pentru sporirea leului comercianţii socoteau necesare cât mai multe 
produse exportate, dar în aşa fel încât să nu fie stânjenită consumaţia internă. 
Lucrurile stăteau cu totul altfel: cum se dădea drumul la export la un articol de 
consumaţie, acel articol dispărea de pe piaţă, şi atunci fatal, trebuia să se 
scumpească. 'Toată lumea se întreba: de ce nu avem untură, dacă avem atâţia 
porci; de ce nu avem lemne când sunt atâtea păduri, de ce nu avem pâine ieftină, 
când avem atâta grâu etc.21 Concluzia era una singură, subliniată şi mai sus: 
statul face specula. Se considera că "nu negustorul poate ieftini viaţa, dacă aceasta 
nu o face guvernul printr-o politică sănătoasă, cinstită şi capabilă" 2 2. 

Mentalitatea cunoaşte şi ea schimbări semnificative. Astfel, "a te 
îmbogăţi, indiferent prin ce mijloace a început a însemna în morala curentă a fi 
inteligent sau cu un termen la modă acum, a fi "smeker", a şti să te învârteşti, lucru 
care nu mai inspiră repulsie, ci dimpotrivă atracţie şi ispită" 2 3. 
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Principiul era că se poate fura fără a fi prins, iar prin asigurarea (atunci 
când cel ce o făcea nu era el însuşi un personaj important) unei protecţii înalte, 
pericolul era clar îndepărtat. Victimele care înfundau puşcăriile, foarte puţini faţă 
de numărul real al celor ce încălcau legea, inspirau dispreţ, ei "nelucrând destul de 
inteligent sau compătimire pentru că nu au fost destul de norocoşi." 
"Conştiinţa datoriei şi interesul obştesc au rămas vorbè goale, bune să fie 
respectate doar de naivi sau de fricoşi" 2 4. 

Mulţi din cei care nu respectau legea erau oameni cu situaţie şi cultură: 
colonei de armată - contrabandişti, poliţişti puşi să apere populaţia, magistraţi, avocaţi, 
doctori2 5. 

Existau şi comercianţi legali, care urmăreau să ocolească legea şi această 
posibilitate l i se oferea chiar de către agenţii de control, care de fapt practicau 
această meserie pentru a stoarce bani. Procesele verbale de speculă erau întocmite 
şi atunci când nu l i se ofereau numărul de sticle, de mărfuri sau de sume de bani 
cerute. Mai existau şi sărbătorile mai mari (Paştele, Crăciunul, Anul Nou) sau mai 
mici (zile de naştere sau onomastice) când "bacşişul pretins era un drept câştigat" 2 6. 

S-a spus dintotdeauna că România este ţara bacşişurilor. Odată cu 
schimbarea României mici în România mare şi bacşişul a cunoscut o schimbare, 
dacă în România mică el era mai mic, în România mare el a devenit mai mare. Insă 
acum când se întâlneşte la tot pasul termenul de bacşiş începe să fie. considerat 
degradant. El se menţine pentru darul dat unui inferior, dar "pentru sperţurile mai 
mari s-au inventat termene mai simandicoase: provizion, cadou, filodermă, 
comision"2 7, cel mai mult încetăţenindu-se acesta din urmă. 

Toate dificultăţile prin care trece comerţul în această perioadă, datorate 
atât dezechilibrului economic produs de război şi neputinţa de a scăpa de el cât şi 
racilelor ascunse care măcinau societatea, supunând-o unor permanente încercări, 
au demonstrat importanţa existenţei unei guvernări ferme, oneste, bine intenţionate 
şi bine organizate, fară de care siguranţa şi bunăstarea ar fi doar vorbe. 

NOTE 

1 1. I . Puia, Relaţiile economice externe ale României în perioada interbelică, 
1982, p. 70 

2 CC. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1979, p. 157 
3 Ibidem 
4 I . Radian, Vitrina, în "Comerţul, industria şi finanţele", anul I I I , no. 13, 

Bucureşti, 9 aprilie 1923, f. 1 
5 St. Cosămbescu, Comerţul în mare, comerţul în mic, în "Comerţul, industria 

şi finanţele", anul I I I , nr. 1, Bucureşti, 7 ianuarie 1923, f. 1 
6 Comerţul, industria şi finanţele, anul V, nr. 2, Bucureşti, 22 ianuarie 1925, f. 2 
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L E COMMERCE EN BUCAREST APRES L A PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 

Résumé 

Après la première guerre mondiale Bucarest, comme d'ailleurs toute la 
Roumanie rassemblée, connaît une période difficile autant du point de vue social et 
politique que surtout dans le plan économique. 

Le commerce, en Bucarest à part les deux formes traditionneles - stable 
et ambulant - se confront avec le marché noir plein de risques mais aussi de grand 
profits. 

Aparu pendant la guerre, la spéculation devient un fléau de la société 
roumaine mais aussi un paravent pour ceux qui se trouvaient à la tête de l'anarchie 
politique et sociale, au dos de laquelle on conclu des affaires ilicites et on manie 
des grandes sommes d'argent. 

Malgré toutes ces difficultés le développement de la société roumaine n'a 
pas pu être interrompu et même i l a connu un rythme ascendent jusqu'en 1929, 
année du commencement d'une grande crise. 
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R E G E L E C A R O L I ŞI MONUMENTELE I S T O R I C E 

Oliver Velescu 

Secolul al XIX-lea a fost în toate ţările române epoca monumentelor 
istorice. Afirmaţia nu este gratuită pentru că în toate cele trei provincii istorice se 
constată de la un deceniu la altul un interes crescând pentru valorile trecutului. 
Preocupare de altfel comună întregii Europe şi se înscrie în mentalitatea romantică, 
dominantă a veacului de care ne ocupăm. 

După ce Kiselef a ordonat în anul 1832 cunoscuta sa "Statisticească 
descriere", domnii regulamentari au oficializat preocupările pentru monumente, 
pentru îngrijirea lor, pentru restaurarea lor. Pentru că - potrivit expresiei lui 
Gheorghe Bibescu - mănăstirile şi bisericile "să nu se mai înfăţişeze ca nişte triste 
singurătăţi." în programul de guvernare prezentat de el la 1 decembrie 1846, la 
deschiderea Adunării Generale a Ţării Româneşti, se găseşte cuprinsă şi următoarea 
declaraţie: "Nu era cu putinţă a trece cu vederea îmbunătăţirile cerute de starea 
mănăstirilor noastre şi a uita că, pe lângă datoria la care ne supune sfânta destinaţie 
a acestor lăcaşuri, se mai adaugă şi alta nu mai puţin sfântă pentru noi, căci pe 
zidurile lor sunt înscrise mare parte din analele istoriei noastre, iar sub bolţile lor se 
păstrează încă suveniruri scumpe pentru noi ... Mănăstirile noastre se vor ridica din 
ruinele lor, mai măreţe şi mai falnice"1. 

Prin această declaraţie şi prin măsurile administrative şi tehnice, prin 
fondurile alocate în anii care au urmat, ocrotirea monumentelor istorice devine o 
componentă a politicii statului. Ea va fi continuată sub domniile următoare, iar după 
venirea în ţară în 1866 a prinţului Carol restaurarea monumentelor istorice va 
cunoaşte noi dimensiuni2. 

Tânărul principe Carol soseşte la Bucureşti la 10 mai 1866* la vârsta de 
27 de ani. în afara Academiei Militare, obligatorie prinţilor din casa domnitoare, el a 
urmat şi studii universitare la Bonn unde a audiat cursurile de istorie. Student fiind, 
prinţul Carol face o călătorie de studii, o aplicaţie practică de istoria artelor în 
Renania. în anul 1862 urmăreşte la aceaşi universitate prelegerile de estetică ale 
profesorului Anton Springer, care va deveni unul din mentorii săi. Springer a fost 
unul din fondatorii cercetării ştiinţifice a artei medievale, mai ales a iconografiei. 
Adept al filozofiei lui Hegel, el a aplicat principiile estetice ale acestuia în cercetările 
sale. 

Pentru ceea ce interesează pentru studiul de faţă, reţinem din "Prelegerile de 
estetică" ale lui Georg Wilhelm Friederich Hegel viziunea sa despre artă. Aceasta, ca să 
corespundă adevăratului ei concept, pentru a "reprezenta în potrivirea ei cu conţinutul" 
ea (arta) înlătură "tot ce este pătat de accidentalitate şi exterioritate", iar idealul se 
"produce numai prin curăţire"3. De asemenea - mai cităm - "potrivit conceptului ei, arta 
nu are altă chemare decât aceea de a scoate în lumină, în forma adecvată, sensibilă, ceea 
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ce în sine însuşi este plin de conţinut valoros, iar filozofia artei are menirea să înţeleagă 
conţinutul valoros şi care este modul de a fi frumos înfăţişat"4. Şi, în fine, o ultimă 
propoziţiune din secţiunea dedicată Arhitecturii: "exteriorul trebuie să se înfăţişeze numai 
ca înveliş al interiorului"5. 

Format în filozofia lui Hegel, cu bune cunoştinţe de istoria artei, adept 
al determinismului istoric şi al "purismului" în artă, tânărul prinţ de 
Hohenzollern va găsi în noua sa ţară un cerc de intelectuali care împărtăşeau 
aceleaşi concepţii cu ale sale6. Intradevăr, în "Revista Română" apărea în anul 
1861 un studiu postum de estetică a lui Radu Ionescu intitulat "Principiile 
criticei" în care influenţele hegeliene sunt evidente. In aceeaşi vreme la 
Universitatea din Iaşi Simion Bărnuţiu preda un curs de estetică; se pare, pentru 
prima oară în România. Dar, mai important, în toamna anului 1865 şi-a început 
activitatea "Junimea"7, binecunoscuta mişcare literar-culturală şi politică şi a 
cărei influenţă benefică în următoarele decenii a fost covârşitoare pentru 
dezvoltarea României moderne. Liderul ei incontestabil, Titu Maiorescu, format 
în universităţile germane8 ca şi alţi membri ai Junimei, au surprins într-o ţară în 
care cultura franceză se bucura de acceptul unanim. Dar şi pentru "francofoni" 
ideile hegeliene vor fi curând cunoscute prin "Filosofia artei" a lui Hypolite 
Taine, care tocmai apăruse la Paris în anul 1865. Mai adăugăm că, la 1 martie 
1867 apare revista "Convorbiri Literare" al cărei scop declarat a fost să impună 
o schimbare de mentalitate în sensul descurajării mediocrităţii, o legitimare a 
frumosului, în înţelesul său, al clarităţii clasice. 

Pentru a întregi tabloul ambianţei intelectuale a epocii mai trebuie amintit 
că, la Paris, E. Viollet le Duc9 şi la Viena, Friedrich Schmidt, care preda arhitectura 
la Academia de artă îşi fundamentau teoria lor a "purităţii" în restaurarea 
monumentelor. Pentru readucerea lor la "starea ideală" ei gândeau tot în lumina 
tezelor hegeliene. Elevii lor arhitecţi, întâi cei de la Viena şi apoi cei din Franţa au 
început să practice şi în ţările române. 

Deşi în cercurile casei regale (imperială va deveni după 1870) circula 
părerea că nu cadrează cu rangul casei de Hohenzollern ca un membru al ei să 
domnească într-o ţară tributară Turciei, în urma acordului dat în cele din urmă, la 8 
mai 1866 principele Carol debarcă la Tumu Severin. De aici trimite binecunoscuta 
sa telegramă adresată Locotenentei Domneşti şi al cărei text, adevărată profesiune 
de credinţă trebuie reamintită şi aici: 

"Punând piciorul pe pământul României, noua mea Patrie, mă grăbesc a 
exprima Locotenentei Domneşti simţămintele mele cele mai sincere. Fericit că mă 
aflu în mijlocul naţiunii care m-a onorat cu încrederea sa, adresez înainte de toate 
rugăciunile mele Cerului, pentru ca să-mi ajute a împlini cu demnitate marea şi 
frumoasa misiune ce Providenţa mi-a impus"L 0. 

La Piteşti, Carol este întâmpinat de Ion Ghica, preşedintele Consiliului 
de Miniştri. In afara cuvintelor de bun venit şi a urărilor protocolare, primul 
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ministru îi oferă prinţului "Albumul arheologic şi pitoresc al mănăstirilor din 
districtele Argeşului şi Vâlcea" realizat de pictorul Henri Trenk, cel care îl 
însoţise pe A l . Odobescu11 în "inspecţia" la mănăstiri pe care a intreprins-o în 
anii 1860-61 1 2. Acesta este primul contact al noului Domn cu valorile 
patrimoniale ale ţării şi sigur că 1-a răsfoit cu interes şi cu competenţa 
dobândită în timpul studiilor sus amintite. 

Pentru întregirea imaginii acelor zile şi a înţelege ceea ce se aştepta de la 
noul Domnitor amintim şi fraza încă de actualitate cuprinsă în discursul primarului 
Capitalei, Dumitru Brătianu, rostit la festivitatea de înscăunare din 10 mai 1866: 
"Fă din această frumoasă ţară sentinela înaintată a libertăţilor moderne, bulevardul 
nebiruit al civilizaţiunii occidentale!"l3. 

Tot programatice sunt Proclamaţia din 21 mai 1866, prin care se 
mulţumeşte tuturor felicitărilor primite din toate unghiurile ţării ca şi mesajul rostit 
la deshiderea Adunării Constituante din 30 mai 1866. Cităm din Proclamaţia sus 
amintită: 

"Am venit pentru că vocea unei naţiuni îmi este sacră; şi când acea naţiune 
are un trecut glorios cum este al vostru, un trecut care i-a dat puterea a lupta 
precum aţi luptat voi, spre a vă face un viitor demn de dânsul, vocea acelei naţiuni 
este pentru mine vocea lui Dumnezeu"14. 

Răspunzând invitaţiei adresată de autorităţile din Iaşi, în telegrama de 
felicitare din 10 mai, de a vizita "cea de a doua capitală" a ţării, Carol mulţumeşte 
la 15 mai- 1866 printr-o proclamaţie adresată ieşenilor pentru urările făcute şi îşi 
anunţă vizita în oraşul care "a făcut atâtea sacrificii pentru realizarea Unirii". 

într-adevăr, la 10 august 1866 Domnul Carol, în plină epidemie de holeră, 
pleacă în prima sa vizită în Moldova. Călătoria, cu un pronunţat caracter politic, a 
însemnat parcurgerea a cea. 1500 de kilometri în trăsură. Au fost străbătute 11 
judeţe din cele 14 ale Moldovei, schimbându-se 3000 de cai de poştă, în medie 40 de 
cai pentru fiecare din cele 75 de staţii de poştă parcurse. Din punctul de vedere a 
ceea ce interesează studiul de faţă, au fost văzute ("a vizita" are o conotaţie mai 
profundă) canacul Răducanu-Rosetti de la Căiuţi, biserica episcopală de la Roman, 
oraşul Piatra Neamţ, mănăstirile Văratec, Agapia, Neamţ. Urmează oraşele 
Fălticeni, Botoşani, localităţile Hârlău, Târgu-Frumos, Podu Iloaiei, iar în seara zilei 
de 17 august Domnitorul este primit de autorităţi în bariera Iaşilor. Carol consideră, 
în discursul rostit cu acest prilej, că: "am văzut şi trecut" prin "una din părţile cele 
mai frumoase ale ţării mele". 

în Iaşi vizitează între altele biserica Trei Ierarhi şi constată că ea este 
"rău conservată şi mai rău restaurată şi de acum în ruină" 1 5 . Binecunoscuta 
ctitorie a lui Vasile Lupu a avut mult de suferit în urma cutremurelor din anii 
1711, 1781, 1795 şi mai ales a celui din 1802. La aceasta s-au adăugat 
stricăciunile provocate de focul cel mare al laşului din 1827, când a ars 
învelitoarea bisericii, refăcută zece ani mai târziu. Din nou, cutremurul din 14 
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noiembrie 1829 a avariat grav trapeza, cunoscută astăzi sub numele de "sala 
gotică". Făcând parte din categoria mănăstirilor închinate, complexul de clădiri 
a fost lăsat în părăsire de călugării greci, starea de degradare accentuându-se. 
Aşa se face că incinta şi turnurile au fost demolate, iar un început de restaurare 
s-a pornit în anul 1863. Aceste lucrări nu-1 mulţumesc pe Domnitor, ceea ce şi 
explică de ce mai târziu se va ocupa personal de restaurarea acestui monument, 
încredinţând această lucrare arhitectului Lecomte de Noiiy. 

Vizita de mare importanţă diplomatică pe care domnitorul Carol o face la 
Istambul între 9 şi 21 octombrie 1866 îi oferă cunoscătorului de istoria artei să ia 
contact direct cu arhitectura bizantină a vechiului Constantinopol, dar şi cu palatele 
şi moscheele din oraş. Un amănunt pitoresc, vizitarea acestora, ca şi a curiozităţilor 
din oraş le face incognito, putând astfel savura în linişte mesajul artistic al Sfintei 
Sofii şi a celorlalte monumente vizitate. 

Cel de al doilea an de domnie, 1867, este caracterizat prin vizitele pe care 
Domnitorul le întreprinde în întreaga ţară. In aprilie în nordul Olteniei, în iunie în 
Delta Dunării ajungând în extremitatea ei, la Sulina şi apoi pe braţul Chilia până la 
Vâlcov, cu escale la Bolgrad, Chilia şi Ismail. în aceeaşi lună, o vizită în Moldova şi 
Fălticeni. Este din nou la Agapia, la Neamţ şi apoi la Hangu de unde coboară cu 
pluta pe Bistriţa până la Piatra Neamţ. 

Carol este plăcut impresionat de cele văzute în Oltenia. în afară de Cozia a 
mai văzut "rămăşiţe arhitectonice interesante" şi la celelalte mănăstiri, iar Bistriţa şi 
Horezu sunt comparate cu cele din Moldova şi considerate de valoare egală. "Din 
nefericire - notează în jurnalul său - lipsesc mijloacele pentru a le restaura"16. 

în luna martie a aceluiaşi an, 1867, domnitorul a făcut o vizită la 
mănăstirea Antim din Bucureşti, unde lucrările de restaurare începute de Johann 
Schlatter se tărăgănau fără sfârşit. Venirea Domnitorului la Antim a însemnat -
folosim cuvintele episcopului Ghenadie al Argeşului - "reânvierea din mormântul 
uitării" a ctitoriei lui Antim Ivireanu. Firea sa energică - manifestată de Carol în 
toate domeniile de activitate şi exprimată prin chemarea adresată ţării "La lucru 
romani!" (15 februarie 1866) - se manifestă şi pe şantierul de la Antim, unde "a 
doua zi toate au fost puse în mişcare". Rezultatul? în toamnă lucrările s-au încheiat, 
iar sfinţirea bisericii are loc la 1 octombrie 186717. 

Ν Dar, din discursul episcopului Ghenadie se mai desprinde şi o altă idee, cu 
o reverberaţie în timp pentru următoarele patru decenii de istorie a monumentelor 
istorice din România. Vlădica de Argeş introduce în discursul său cu subtilitate 
situaţia de la biserica episcopală de la reşedinţa sa din Curtea de Argeş. Dacă acum 
asistăm la sfinţirea mănăstirii Antim, metocul episcopiei de Argeş, biserica acesteia 
din urmă spunea episcopul "acel frumos monument al ţării, admirat şi copiat de toţi 
oamenii cei mari ai Europei este pentru noi o puternică garanţie că înalta Providenţă 
tot pe Măria Voastră v-a ales şi pentru restaurarea lui . . ." 1 8 . 
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Istoria oficială a restaurării bisericii episcopale de la Curtea de Argeş 
începe din 10 mai 1863, dată când printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştri, 
domnitorul Cuza aprobă "începerea studiilor în vederea restaurării bisericii 
episcopiei de la Curtea de Argeş", iar, prin Ordinul Ministerului Cultelor nr. 18165 
din 15 iunie 1863, arhitectul Gaetano Burelli "este însărcinat cu studiile şi 
pregătirea devizelor şi a planurilor necesare acestei restaurări" 1 9. Fapt este că 
lucrările sunt departe de a ajunge la o finalitate. Domnitorul Carol constată la faţa 
locului această stare de fapt în toamna anului 1867 când pune în vedere arhitectului 
(în izvorul pe care-1 folosim scrie "a dat înalt ordin domnului arhitect") "de a începe 
lucrările preparatorii, care nu vor întârzia de a se pune în mişcare" 2 0. Urmare a 
acestui ordin, Ministerul Cultelor instituie în noiembrie 1868 o comisie "pentru 
întocmirea programului de lucrări" în limita sumei de 150.000 lei prevăzută în buget 
pentru restaurare. 

Căldurile insuportabile ale verilor bucureştene sunt una din cauzele deselor 
vizite pe care Carol le face în anii 1867-1869 în zonele de munte ale ţării. Peisajul îi 
aminteşte de Elveţia după cum mărturiseşte într-o scrisoare adresată tatălui său. 
Bisericile şi mănăstirile sunt vizitate cu precădere şi îndeamnă de fiecare dată la 
îngrijirea şi restaurarea lor. 

Această preocupare pentru monumentele istorice o găsim clar exprimată în 
foarte frumoasele cuvinte cuprinse în Mesajul Domnesc adresat Corpurilor 
Legiuitoare la 15 noiembrie 1868. 

"Mijloacele ce aţi dat domniile voastre guvernului meu l-au pus în stare de 
a repara un mare număr de biserici ce ameninţau a cădea în ruină; cu toate acestea, 
mai rămâne încă mult de făcut în privinţa aceasta şi este o datorie a ţării şi a 
guvernului de a îngriji ca monumentele sacre ridicate de străbunii noştri să se 
păstreze în toată splendoarea lor, prin care se înalţă şi se însufleţeşte simţământul 
moral al poporului şi i se înnobilează inima" 2 1. 

Răspunsul la "Mesaj" din 1 decembrie 1868 cuprinde recunoaşterea oficială a 
"aleşilor naţiunii", a contribuţiei personale a Domnitorului Carol "la reedificarea şi 
restaurarea atâtor sfinte lăcaşuri şi instituţiuni de binefacere"22. 

La 5 aprilie 1869 domnitorul pleacă la Iaşi, pentru a serba acolo 
Paştele, în 20 aprilie, întâlnindu-se şi cu tatăl său, prinţul Leopold de 
Hohenzollern. Itinerariul, după obicei, cunoaşte mai multe popasuri între care şi 
la mănăstirea Neamţ. In opinia lui Carol aceasta era "nu numai întâia lavră a 
României, dar şi un monument istoric al patriei". Ca şi în cazul bisericii de la 
Curtea de Argeş, Domnitorul este nemulţumit de tărăgănarea lucrărilor. Sosit la 
Iaşi în 9 aprilie, el adresează o scrisoare energică ministrului cultelor şi 
instrucţiunii publice, A l . Creţescu, cu privire la situaţia lucrărilor la Mănăstirea 
Neamţ. După ce se recunoaşte că o parte din zidurile arse s-au reparat constată 
că mai este mult de făcut. Pentru ca lucrările să se încheie "cu o oră mai 
înainte", în scrisoare se ordonă: "a se orândui o comisiune ad-hoc compusă din 
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bărbaţi locali" în frunte cu prefectul şi stareţul mănăstirii care să administreze 
fondurile puse la dispoziţie şi să urmărească lucrările. "Eu însumi îmi rezerv 
preşedinţia acestei comisiuni, pentru a da o personală impulsiune lucrărilor". în 
scrisoare Carol mai adaugă că pentru "o sufletească mângâiere" va contribui şi 
financiar la restaurarea mănăstirii. în încheiere se cere ministrului să i se 
înfăţişeze cât mai curând decretul pentru numirea comisiunii a cărei instituire a 
ordonat-o23. 

Un prim bilanţ al lucrărilor de restaurare executate în primii trei ani de 
domnie se regăseşte în Mesajul Domnesc adresat Parlamentului la 15 noiembrie 
1869. Domnitorul mulţumeşte senatorilor şi deputaţilor pentru: "grăbnicia ce aţi 
pus de a vota credite pentru restaurarea de lăcaşuri sfinte - şi care - şi-au dat 
fructul lor. Peste 24 de biserici şi mănăstiri se ridică astăzi din ruine, spre 
gloria Domnului, deosebit de sfânta Episcopie de Argeş, unde s-au făcut anul 
acesta cele dintâi şi mai dificile lucrări pregătitoare pentru a putea începe chiar 
în viitoarea primăvară restaurarea radicală a acestui mare monument de artă şi 
de pietate străbună" 2 4 . 

Deceniul care urmează este important în istoria monumentelor noastre 
istorice prin primele începuturi de instituţionalizare a problemei conservării şi 
restaurării. Dar, şi-mai important, se produce o cristalizare a unei doctrine de 
restaurare ale cărei baze teoretice - s-au arătat mai sus - îşi are rădăcinile în 
Estetica lui Hegel. Nu este lipsită de importanţă vizita pe care a fâcut-o în 
România, la Sinaia şi Cotroceni în anul 1871 profesorul Anton Springer la 
invitaţia fostului său student, călătorie pe care Springer a scurtat-o de altfel, 
fiind numit rector al noii universităţi germane din Strasburg25. Se pare că exista 
o legătură între această vizită şi hotărârea Domnitorului, anunţată la Ploieşti în 
10 august 1871 "ca în viitor decişi fiind a clădi la Sinaia o locuinţă pentru 
reşedinţa de vară. . ." 2 6 . 

Revenind la monumente reţinem încercarea nereuşită a lui V. A. Urechia 
de a trece prin camerele legiuitoare proiectul de lege "pentru conservarea 
monumentelor cultului român" 2 7, iar domnitorul Carol, la investirea noului episcop 
de Argeş, Iosif Naniescu, în 28 ianuarie 1873 declara că aşteptând "ziua când vom 
vedea acest monument readus în toată vechea sa splendoare, vom saluta-o cu 
fericire, căci va da un lustru nou acestei episcopii seculare". Reaminteşte cu acest 
prilej principiul său de bază: "Conservarea cu sfinţenie a mănăstirilor şi a bisericiler 
trebuie să fie cea mai scumpă datorie pentru fiecare din noi, căci ele, nu numai că 
sunt sfintele noastre lăcaşuri ci şi monumentele de căpetenie ale istoriei 
strămoşeşti" 2 8. Carol este nemulţumit în continuare de tărăgănarea lucrărilor de la 
Curtea de Argeş, aşa cum o dovedeşte o scrisoare a sa din 25 mai 187329. 

în acei ani în România se produce o schimbare calitativă a preocupărilor 
privitoare la monumentele istorice. Apar primele aprecieri critice ale lucrărilor 
executate în prima jumătate a veacului. Spre exemplificare cităm doar părerile lui 
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Ion Ghica: "Bisericile noastre modeste, dar de un stil pur, sub cuvânt de restaurare 
s-au tencuit din nou, s-au spoit cu o vopsea mai mult sau mai puţin cafenie şi au 
îmbrăcat turla cu tinichea de sus până jos şi s-au pus în vârf, sub cruce, câte trei 
băşici de deosebite forme şi mărimi, unele sub altele 

Textul continuă cu exemple concrete, dar reţinem ideia principală a 
"stilului pur al modestelor noastre biserici, dar de bun gust care ne vorbesc de 
virtuţile bătrânilor noştri" 3 0 . 

Cele scrise de Ion Ghica permit înţelegerea noii atitudini estetice faţă de 
monumente care se formează între anii 1866-1875, concepţie în concordanţă şi cu 
gândirea filozofică a Domnitorului Carol şi care va domina politica de restaurare a 
monumentelor până în pragul secolului XX. 

Acest concept filozofic capătă o consacrare legală prin Decretul Domnesc 
nr. 754 semnat de Carol la 6 aprilie 1874, prin care se aprobă "Regulamentul 
asupra Comisiunii Monumentelor Publice"31. Se poate citi astfel în Expunerea de 
Motive semnată la 3 aprilie 1874 de ministrul B.Boerescu că numita Comisie 
propusă a se înfiinţa se va ocupa "în special a face tabloul monumentelor ce 
posedăm şi - subliniem - a le conserva stilul şi forma lor primitivă şi istorică". într-
adevăr în articolul 5, aliniatul ultim din Regulament, textul este clar: "Comisiunea 
va avea ca cea mai importantă a sa datorie a conserva stilul primitiv al 
monumentului, precum şi al tuturor obiectelor decorative cum: sculpturi, imagini 
zugrăvite, vase, veştminte, lemnărie etc." 

Problema principală - preocuparea primordială a Domnitorului - era în 
acei ani biserica episcopală de la Curtea de Argeş. Problemele restaurării acestui 
monument depăşeau nivelul de cunoştinţe al arhitecţilor din ţară. Soluţiile care s-au 
propus în decurs de aproape zece ani în "studiile" întocmite nu au fost 
satisfăcătoare. Din iniţiativa domnitorului Carol, se instituie la 30 ianuarie 1874, 
prin decizia ministerială nr. 1833, o comisie formată din arhitectul Al . Orăscu, 
preşedinte, Al . Odobescu şi arhitecţii D. Berindei, Gottereau, Berthon, şi Enderly. 
Raportul lor, aprobat printr-o altă decizie ministerială la 27 martie 1874, va fi un 
adevărat program de restaurare. Publicat în Monitorul Oficial, raportul primeşte 
învestitura publică, fapt pentru care acest Raport poate fi considerat ca o primă 
Chartă oficială a restaurării monumentelor istorice din România 3 2. 

Cităm fragmentar: Restaurarea "cată a fi o restituire a monumen-tului, 
adică o expurgare a lui de toate elementele bastarde care s-au alipit după vremi la 
dânsul şi o reînviere a adevăratului monument primitiv, constituind oarecum o nouă 
şi deplină eflorescentă a stilului ce caracteriza edificiul, mărginită însă numai la acel 
monument". 

Din păcate realitatea era alta. Multe monumente se reconstruiesc sau se 
împodobesc după vechile metode care persistă. Comisia înfiinţată în anul 1874 nu a 
avut nici o autoritate. Lipseşte un organ administrativ care să îndrume politica de 
restaurări din ţară. 
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Deocamdată, repetăm, grija Domnitorului şi a autorităţilor se îndreaptă 
spre Curtea de Argeş. Se ajunge în cele din urmă la angajarea arhitectului André 
Lecomte de Noiiy în 12 aprilie 1875. (Contractul a fost semnat de Constantin 
Vranas, primul secretar al Agenţiei române la Paris, în numele Ministerului Cultelor 
şi de către arhitectul sus amintit) 3 3. 

Sosit în ţară, Lecomte a examinat timp de o lună monumentul ce urma să-1 
restaureze, iar la 25 mai 1875 Carol îi acordă o audienţă de prezentare. I se face 
recomandare de către Domnitor: "să păstreze cu sfinţenie vechile forme ale 
splendidei clădiri şi să o ridice din trista dărăpănare la vechea strălucire" 3 4. 

Conflictul cu Lecomte, izbucnit public la 20 februarie 1878 (data primului 
raport semnat de arhitecţii Al . Orăscu şi Beniş), va lua amploarea bine cunoscută. 
Principala acuzaţie care s-a adus francezului a fost că "alterează caracterul primitiv 
al operei" în loc să fie "sclavul fidel al nobilei concepţiuni primitive". Anchetele din 
anii 1878, 1880, 1882 şi cheltuielile nejustificate oglindite în actele contabile nu au 
avut urmări. Fapt este că în acei ani de vii proteste André Lecomte de Noiiy s-a 
bucurat de sprijinul deplin al Casei Regale. 

După recepţia lucrărilor de la Curtea de Argeş, făcută în 23 octombrie 
1880, comisia formată din Ion Ghica, D. Berindei, Al . Orăscu, M . Capuţineanu şi 
C. Stăncescu a întocmit un proces verbal în care criticile făcute anterior sunt găsite 
ca nefondate: "N-am putut observa - se poate citi în acest document - nici o 
schimbare introdusă care să altereze acest stil... O restauraţiune fidelă trebuia să 
repună biserica în starea ei primitivă... dl. Lecomte şi-a îndeplinit sarcina" 3 5 . De 
altfel, în anii următori, se cunoaşte, arhitectului Lecomte de Noiiy i se vor încredinţa 
noi lucrări, graţie şi poziţiei sociale deosebite pe care a dobândit-o. 

Din 25 noiembrie 1885 Grigore Tocilescu începe, la îndemnul ministrului 
Spiru Haret, pregătirile pentru noua organizare şi o nouă lege a monumentelor, cea 
din anul 1892. 

Regele, în aceşti ani, declară în public, de câte ori are prilejul, interesul 
său constant pentru monumente şi insistă pentru conservarea şi restaurarea lor. Iată 
de pildă îndemnul adresat la 7 decembrie lui Iosif Bobulescu la învestirea sa ca 
episcop de Râmnic - Noul Severin: "Vei şti a conserva antica splendoare a acelei 
sfinte Episcopii ... unde se află atâtea frumoase mănăstiri, monumente trainice ale 
credinţei strămoşilor către biserică, precum numeroasele pajişti ale Oltului, adăpate 
cu sângele eroilor care sunt tot atâtea monumente istorice a neclintitei dragoste a 
oltenilor către ţară" 3 6 . 

La 18 iunie 1881 în Mesajul rostit la închiderea Corpurilor Legiuitoare 
găsim alte cuvinte înălţătoare: 

"Credinţa religioasă şi cultul amintirilor istorice înalţă inima şi dau unui 
popor tărie, spre a păşi cu încredere spre viitor. Conduşi de aceste idei aţi dat 
Guvernului mijloace de a reclădi biserici, a repara mănăstiri, a se întreţine 
monumentele, care sunt glasul unui trecut care cu drept ne putem făli" 3 7. 
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în aceeaşi ordine de idei, nu poate fi trecut cu vederea mesajul cu adânc 
înţeles, cuprins în scrisoarea din 6 octombrie 1882 adresată comitetului instituit 
pentru ridicarea statuii Ştefan cel Mare la Iaşi: "Naţiunile care nu lasă să piară 
cultul măririi lor trecute dovedesc că sunt demne de respect, capabile de a învinge 
greutăţi viitoare"38. 

Solemnităţile prilejuite de sfinţirea bisericii episcopale de la Curtea de 
Argeş din 12 octombrie 1886 au constituit prilejul de a reitera gândurile regelui şi 
permit a se înţelege de unde stăruitoarea sa voinţă de a restaura această biserică. 
Ideea continuităţii monarhice, legitimitatea domniei regelui, devenit român, aşa cum 
a declarat-o în 1886 la păşirea pe pământ românesc, se regăseşte în pisania bisericii 
reconstruite: "... unitu-mi-am gândul cu voinţa celor dinainte ctitori Io Neagoe 
Basarab Voevod şi Io Radu Basarab Voevod şi am hotărât în anul de la Christos 
1876, al Domniei Mele al zecelea, a o scăpa de nimicire ..." 

Fraza cu care regele şi-a început discursul ţinut cu acelaşi prilej cuprinde 
în câteva cuvinte o tulburătoare definiţie a ceea ce este un monument istoric: 

"Popoarele care îngrijesc monumentele lor se ridică pe ele înşile, căci 
pretutindenea monumentle sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele 
vederate pentru generaţiile viitoare"3 9. 

Curând după manifestările de la Curtea de Argeş, la deschiderea 
Parlamentului, în 15 noiembrie 1886, în Mesajul Tronului este cuprinsă şi următoarea 
frază-bilant al operei de restaurare patronată de rege timp de două decenii: 

"Reedificarea monumentelor vechi a fost una din lucrările care totdeauna a 
atras deosebita mea îngrijire. Am salutat cu fericire ziua în care frumoasa catedrală 
a episcopiei de Argeş a fost redată cultului divin, restaurată în o splendoare şi o 
frumuseţe care ridică ţara în ochii ei proprii. în curând vom serba sfinţirea bisericii 
metropolitane şi a bisericii sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi. O naţiune care îşi respectă 
monumentele străbune şi mai ales acele ale pietăţii şi ale credinţei creştineşti, au un 
viitor sigur şi neclintit"4 0. 

Fraze cu un asemenea conţinut rostite de rege, autoritatea supremă a 
statului, în ambianţa înălţătoare a sfinţirii monumentului, considerat la acea 
vreme cel mai frumos exemplar al arhitecturii româneşti, fie în atmosfera 
solemnă a citirii mesajului regal în faţa Parlamentului au avut un efect educativ 
binefăcător, care a reuşit să imprime în ţară un respect pentru monumente, chiar 
dacă şi în anii care au urmat s-au mai produs distrugeri de monumente, cu bună 
sau rea credinţă. 

Acutizarea campaniei împotriva lui Lecomte de Noiiy, urmare a aprobării 
unor credite suplimentare pentru lucrările patronate de biroul său de arhitectură, 
face ca în textele ce se publică să fie cuprinse atacuri subtile şi la adresa regelui 
Carol. Astfel Gh. Sterian scrie într-una din broşurile sale că: "Suveranii au recurs la 
consilieri între care s-au regăsit oameni mici sau interesaţi, care i-au trădat, 
tăinuindu-le actele şi falsificându-le faptele la care n-ar fi consimţit niciodată dacă 
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le-ar fi cunoscut." Iată şi remarca lui Theodor Aman, care afirma şi el păreri 
contrare regelui Carol, comparând biserica restaurată de la Curtea de Argeş cu o 
"piesă de zahăr pentru o cofetărie din Paris." 

Sprijinul regal pentru Lecomte rămâne totuşi constant în ciuda atacurilor 
virulente împotriva arhitectului francez. Această atitudine trebuie însă interpretată 
ca o adeziune consecventă a regelui la principiul restaurării prin readucerea 
monumentelor la "stilul pur, original." 

O nouă şi ultimă dovadă a acestui sprijin s-a manifestat în timpul crizei 
economice din anii 1900-1901. Reducerea drastică a cheltuielilor bugetare a afectat 
şi fondurile alocate restaurărilor. Regele Carol hotărăşte atunci ca cele 20% 
reducere a "listei civile" să fie realocată şantierelor de restaurare pentru ca acestea 
să nu îşi întrerupă activitatea. Această măsură s-a aplicat până în anul bugetar 
1906-1907. La 1 aprilie 1909 constatându-se că biroului de arhitectură condus de 
Lecomte du Noiiy nu i s-au mai repartizat "sumele necesare pentru funcţionarea 
serviciului de restaurări ce stă sub direcţiunea Domniei Voastre, acest serviciu 
rămâne desfiinţat". Decizia poartă data de 9 aprilie 1909 şi este semnată de 
ministrul Spiru Haret41. Arhitectul André Lecomte du Noiiy avea să moară în acelaşi 
an cu protectorul său, în 191442. 

Formarea unui nou corp de tineri arhitecţi români, care îşi încep activitatea 
în primul deceniu al veacului XX, generalizarea noii concepţii de restaurare-
conservare prin punerea în valoare a contribuţiilor tuturor epocilor - într-un cuvânt 
restaurarea istorică - sunt începuturile unei noi etape în istoria monumentelor 
istorice din România. 

Decretul domnesc din 1874, prin care s-a instituit Comisia Monumentelor 
Publice şi cele regale din 1892 şi 1913, prin care sunt promulgate legile pentru 
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, ca şi alte numeroase decrete prin 
care se aprobă creditele pentru restaurări, clasări de monumente şi numiri în 
Comisia Monumentelor Istorice, departe de a fi aspecte formale, sunt componente 
ale măsurilor de organizare întreprinse de acest mare şi energic rege care a fost 
Carol I-iul pentru făurirea României moderne. 

Cuvine-se omagiul şi respectul nostru pentru acest mare înaintaş al istoriei 
noastre naţionale. 
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NOTE 

* Documentele citate în studiu poartă data epocii când au fost emise, după 
calendarul iulian în vigoare până în 1924. 

1. G. Bibescu, Domnia lui Bibescu, Bucureşti, 1893,1.1, pag. 194. 
2. Pentru amănunte şi bibliografie a se vedea: Oliver Velescu, "Preliminariile 

legii din anul 1892. Fapte istorice, juridice şi deprinderi estetice" în Revista 
Monumentelor Istorice L X I , nr. 2/1992 (apărut în 1998), pag. 7-8. 

3. G.W.F Hegel, Prelegeri de estetică. Traducere de D.D. Roşea. Bucureşti, 
1966, vol.I, pag. 162. 

4. Op. cit., pag. 621. 
5. Op. cit., pag. 87. 
6. Pasiunea de colecţionar reprezintă o altă latură a dragostei sale pentru artă, 

aspect al biografiei regelui Carol care ar merita un studiu aparte. 
7. Pentru discuţia privitoare la anul înfiinţării Junimii, 1893 sau 1865 a se vedea 

Z. Omea, Junimea şi juninismul, Bucureşti, 1975, pag. 125. 
8. Tudor Vianu, Influenţa lui Hegel în cultura română. Bucureşti, 1933. 
9. Viollet Le Duc a publicat sub titlul "Entretiens et la restauration des 

cathédrales françaises" o serie de articole în care îşi expune principiile între 
anii 1851-1852 în Revue générale de l'architecture. 

10. Textul reprodus după Dimitrie A. Sturdza, Domnia regelui Carol I . Fapte. 
Cuvântări, Documente, voi. 1866-1876. Bucureşti, 1906, pag. 244. 

11. Printr-o adresă a Ministrului Cultelor, V. Boerescu sunt invitaţi să participe 
"la adunarea materialelor şi formarea unei istorii naţionale" A.T. Laurian, Ion 
Maiorescu, Ion Brătianu, Al . Odobescu, P. Cemătescu, Florian Aron şi I . 
Eliade. (cf. Monitorul Oficial nr. 229 din 29 aprilie 1860). 

12. La 29 ianuarie 1860 prin Jurnal al Consiliului de Miniştri se aproba ca "patru 
bărbaţi cu cunoştinţe arheologice şi istorice" să inventarieze în mănăstiri 
"toate obiectele şi mobilele de interes istoric". "Jurnalul" a fost aprobat de 
Alexandru loan Cuza prin apostila sa din 3 februarie 1860. Printr-un alt 
"Jurnal" din 18 iulie 1860, aprobat de Alexandru loan Cuza la 21 aprilie 
1860 (Monitorul Oficial nr. 184 din 3 august 1860) pictorului G.M. 
Tăttărăscu i s-au încredinţat misiunea de a "merge peste toate mănăstirile din 
ţară ca să copieze desemnurile de costume antice, portrete, zidiri vechi, 
monumente etc. în albume, pentru a se putea conserva astfel izvoarele 
preţioase ale istoriei ţării." La 15 octombrie 1860 se publică în Monitorul 
Oficial "învoiala" făcută de statul român cu pictorul Henri Trenk (aprobată 
printr-un alt "Jurnal") "pentru publicarea unui album cuprinzând 148 tablouri 
care să reprezinte mănăstiri din districtele Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi 
Dolj." Pentru acest episod din istoria monumentelor istorice a se vedea: 
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Aurelian Sacerdoţeanu, "Cercetări istorice şi pitoreşti prin mănăstirile noastre 
acum optzeci de ani" în Arhiva Românească V I , 1941, pag. 350. 

13. D.A, Sturdza, op. cit. Vol. I , pag. 251. 
14. Op.cit., p. 300-301. 
15. Citat din Memoriile lui Carol I după Al . Tzigara-Samurcaş, "Carol I şi 

monumentele străbune" în Convorbiri Literare XLI I I , 1909 nr. 4, pag. 370. 
16. Tzigara-Samurcaş art. cit., pag. 360. 
17. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 417. Episodul este relatat în cuvântarea 

episcopului Ghenadie, rostită la sfinţirea sus amintită. 
18. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 217. 
19. "Restaurarea monumentelor istorice 1865-1890", pag. 2-3. 
20. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 418. 
21. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 478. 
22. D.A. Sturdza, op.cit., p. 487. 
23. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 510. Episodul se regăseşte şi în necrologul 

Regelui Carol I semnat de D. Onciul în Buletinul Comisiei Monumentelor 
Istorice, 1914, pag. 146. 

24. D.A. Sturdza, op. cit. vol. I , pag. 547. 
25. Anton Springer, Aus meinem Leben, Berlin 1892, pag. 281-286. 
26. D.A. Sturdza, op. cit. pag. 631. 
27. Monitorul Oficial nr. 27 din 6/18 februarie 1871, pag. 142. 
28. D.A. Sturdza, op. cit., vol. I , pag. 677-678. 
29. Tzigara-Samurcaş, art. cit. pag. 360. 
30. Ion Ghica, Bucureştiul industrial şi politic. 1876, în "Scrieri Economice" 

Bucureşti, 1937, vol. I I , pag. 38. 
31. Monitorul Oficial al României_nr. 78 din 7/19 aprilie 1874. 
32. Ambele decizii au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 81 din 

23 martie/11 aprilie 1874 şi în broşura"Restaurarea Monumentelor Istorice 
1865-1890" pag. 11 şi 36-41. 

33. Bogata bibliografie cu privire la activitatea lui Lecomte în ţară, cu numeroase 
conotaţii negative este răspândită în numeroase publicaţii apărute în decurs de 
un veac. O analiză obiectivă la Peter Derer, "Cazul Lecomte du Noiiy. 
Demers analitic privind intervenţiile sale asupra monumentelor" în "Revista 
Monumentelor Istorice L X I nr. 2, 1992 (apărut în 1998) pag. 68. Pentru felul 
cum a fost primit arhitectul francez de intelectualitatea vremii a se vedea 
Oliver Velescu, art. cit. în aceeaşi revistă, pag. 9. 

34. Tzigara-Samurcaş, art. cit. 
35. "Restaurarea monumentelor Istorice 1865-1890", pag. 110. 
36. D.A. Sturdza, Regele Carol I , Cuvântări şi scrisori, tom. I I 1877-1886, 

Bucureşti 1909, pag. 418. 
37. D.A. Sturdza, op. cit., tom. I I , pag. 442. 
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38. D.A. Sturdza, op. cit., tom. I I , pag. 475. 
39. D.A. Sturdza, op. cit., tom. I I , pag. 550 şi 551. 
40. D.A. Sturdza, op. cit., tom. I I , pag.560. 
41. Documentul inedit este publicat de Andrei Pippidi în Revista Monumentelor 

Istorice L X I nr. 2 1992, pag. 75. 
42. T.G. Bulat, "La 50 de ani de la moartea arhitectului André Lecomte du Noiiy 

(1914-1964) restauratorul mănăstirii Curtea de Argeş" în Glasul Bisericii 
X X I I I nr. 11-12, 1964. 

KING CAROL I OF ROMANIA AND THE HISTORIC MONUMENTS 

Abstract 

Prince Carol of Hohenzollern, who became, on May 10, 1866, ruler, and, 
in 1881, King of Romania, had studied history, history of arts and philosophy, at the 
University of Bonn. Here, he possessed himself of the aesthetical conceptions of the 
XVIII-th century philosopher, G.W.F. Hegel, - those of "purism in art" - through 
his mentor, the professor Anton Springer. 

In Romania, the same conceptions were shared by "Junimea", a literary-
cultural and political movement, the beneficent influence of which was considerable 
main by due to its bader, Titu Maiorescu. 

The restoration of historic monuments is a target to be found in the rulers' 
programmes, starting with 1830. Carol I would continue this policy, giving it new 
dimensions through out his whole reign, till his death, in 1914. 

The architects who were working in Romania at the time were schooled in 
Vienna, at the Fine Arts Academy, or coming from the French school of the famous 
E. Viollet le Duc. 

They promoted the same theory of the purity of style in historic 
monuments restoration. 

Energetic and tenacious in having his orders fulfilled, King Carol I 
obstinately followed the restoration of the monasteries and churches in Romania. 

His stands and frequent messages addressed to the Legislative Assembly 
or in occasional speeches - quated in the present paper - reflect the King's constant 
interest in the restoration of the historic monuments. 

"The pure style" - conception shared by Carol and also by the Romanian 
intelectuals, during the second half of the XLX-th century - received a legal 
acknowledgement in 1874, by the Decree issued on April 6, approving of "the 
Regulations Concerning the Comission for Public Monuments". The document 
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states that: "the most important daty - (of the above - mentioned Commission) - is 
to preserve the primitive style of the monument". 

When the works undertaken by the architect Lecomte de Noiiy - at the 
Episcopal Church in Curtea-de-Argeş, at the "Trei Ierarhi" church in Jassy, and in 
some ather places, - were severely educated, King Carol I advocated the French 
architect, consistent in his esthetical principles. Moreover, after 1901, the restoration 
works undertaken by the above-mentioned architect were financed by the Royal 
House. 

During King Carol I's reign, the lows concerning monuments' restoration 
were promulgated, in 1874, 1892, and 1913 - important landmarks in the history of 
monuments restoration in Romania. 

By their elevating words, the royal messages concerning monuments' 
restoration had a most educative effect, bénéficient for the Romanian public opinion. 
The restoration of monuments has thus become a component of the state policy, in 
modern Romania. 
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P O R T R E T E P A R A L E L E DIN V R E M E DE RĂZBOI: 
REGINA MARIA ŞI C O L E T T E LAHOVARY-PLAGINO. 1916-1919. 

Maria Ioniţă 

în timpul războiul reîntregirii, Crucea Roşie din România, serviciul 
sanitar român, bazat în special pe voluntariat a înscris una dintre cele mai frumoase 
pagini de curaj, devotament, sacrificiu şi iubire de oameni pe care le-a cunoscut 
neamul românesc. Multe femei, din toate categoriile sociale, s-au făcut remarcate 
atunci în lupta, inegală şi dură, cu războiul şi bolile contagiose într-un efort comun 
de salvare sau recuperare a vieţilor omeneşti. Dintre toate numele, mai mult sau 
mai puţin cunoscute, dar care au avut privilegiul de a nu se pierde în anonimat am 
ales două, a căror existenţă din timpul războiului a cunoscut câteva puncte 
convergente. Ne-a ajutat să o facem şi materialul iconografic existent în 
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie asupra căruia ne-am oprit mai cu 
stăruinţă. 

Fire dinamică, modernă şi întreprinzătoare, Regina Maria, de la a căreia 
moarte, survenită la 18 iulie 1938, s-au scurs 60 de ani, a desfăşurat o bogată 
activitate cu rezultate strălucite, uneori spectaculoase chiar, în varii domenii, de la 
cel politic, militar - era atrasă de viaţa militară şi preocupată de problemele 
armatei, iar Regele Carol I o numise, în 1896 comandant onorific al Regimentului 
4 de Roşiori - până la cel diplomatic şi artistic. După propria-i mărturisire însă, 
"toată viaţa mea, am fost puternic înzestrată cu darul milei, care a fost temelia 
tuturor faptelor mele...Ascunsă, dar stăruitoare, mila alcătuieşte cea mai adâncă 
rădăcină a eului meu" 1. 

Tocmai această latură a caracterului său explică, în parte, faptul că, foarte 
multă energie şi timp şi le-a consacrat operelor de binefacere "contribuind la 
ameliorarea multor nenorociri, ştergând lacrimile şi uşurând durerile celor 
suferinzi"2 . Fie că este vorba de societăţile de binefacere pe care le-a patronat, 
preluând şi continuând opera începută de mătuşa şi predecesoarea sa la tron-Regina 
Elisabeta, precum "Obolul", "Materna" şi "Munca", fie că urmărim eforturile sale 
pentru organizarea şi îmbunătăţirea serviciului sanitar de front, mai întâi în timpul 
celui de-al doilea război balcanic şi apoi în timpul războiului reîntregirei, concluzia 
care se impune este una singură: Regina Maria nu şi-a precupeţit forţele, η-a ocolit 
nici un obstacol, nici un pericol, primejduindu-şi de multe ori sănătatea şi sfidând 
chiar moartea, pentru a aduce o cât de mică alinare, o bucurie celor aflaţi în necaz 
şi suferinţă. 

Dacă în timpul celui de-al doilea război balcanic, după ce România 
declarase război Bulgariei la 28 iulie/10 august 1913, iar trupele noastre mureau la 
sud de Dunăre decimate de holeră, Maria, pe atunci principesă moştenitoare, trece 
incognito fluviul, cu asentimentul Regelui Carol I şi înfiinţează la Zimnicea spitalul 
de holerici, în războiul reîntregirei activitatea sa este mult mai complexă şi se 
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desfăşoară în condiţii absolut dramatice, mai ales după ocuparea sudului ţării de 
către nemţi şi în timpul refugiului în Moldova. 

încă din toamna lui 1916, Regina Maria s-a implicat în acţiunile Crucii 
Roşii din România, societate pe care de altfel o patrona şi care era în mare suferinţă 
lipsindu-i nu numai mijloacele materiale pentru asigurarea unui serviciu sanitar de 
campanie eficient, dar şi personalul afectat acestei activităţi, insuficient şi fără 
pregătire adecvată. Pe lângă faptul că suverana organizează un spital de campanie 
chiar în Palatul Regal, ea înfiinţează "Societatea pentru procurarea automobilelor 
sanitare «Regina Maria»" 3. Un rol important 1-a avut Regina Maria şi în acţiunea 
declanşată de Crucea Roşie pentru organizarea infirmeriilor şi cantinelor din gări 4, 
care se vor dovedi extrem de utile mai ales când, în condiţiile retragerii armatei 
române, începe şi exodul populaţiei din Muntenia şi Oltenia către Moldova. 

în septembrie 1916, după constituirea celor 10 trenuri sanitare 
permanente care erau dotate "cu tot confortul de transport şi îngrijirea răniţilor, cu 
mijloace de dezinfecţii, ba şi de operaţii chirurgicale"5, constatându-se că, din 
cauza evenimentelor de pe front, ele se supra-aglomeraseră, iar personalul existent 
nu mai făcea faţă, Regele Ferdinand hotărăşte ca pe lângă medicii acestor trenuri 
"să se repartizeze câte o doamnă, care să îngrijească de răniţi"6. Luna următoare 
însă, nevoia de personal suplimentar pentru aceste trenuri devenind tot mai acută, 
"Regina Maria a dispus ca să se organizeze câte o echipă de doamne la aceste 
trenuri" şi astfel, începând cu 5 octombrie 19167, se constituie echipele sanitare de 
doamne purtând numele suveranei - "Regina Maria". 

După retragerea la Iaşi şi mai ales după izbucnirea teribilei epidemii de 
tifos şi febră recurentă, pentru Regina Maria începe o perioadă extrem de grea şi 
obositoare, epuizantă, în care vizitarea spitalelor de campanie şi îngrijirea ofiţerilor 
şi soldaţilor bolnavi, alternează cu încercările, timide la început, de organizare a 
unui sistem de ajutorare a refugiaţilor şi populaţiei din Moldova. Era, într-un fel, un 
mod de a scăpa de gândurile amare şi de obsesiva rememorare a morţii micului 
Principe Mircea la începutul lui noiembrie 19168, înainte de plecarea din Bucureşti 
a guvernului şi perechii regale. Pe rând, Regina Maria vizitează periodic, spitalele 
de campanie de la Voineşti, Horleşti, Coţofeneşti, Bacău, Roman, Oneşti, Căiuţi, 
Ghidigeni, Adjud, ş.a. Petrece împreună cu militarii suferinzi, răniţi sau pe moarte 
o bună parte din timp, peste tot fiind primită cu simpatie .şi speranţă. Ea însăşi 
mărturiseşte: "...peste tot eram primită cu multă recunoştinţă; micile mele daruri 
aduc întotdeauna multă bucurie. Am băgat de seamă un lucru ciudat: chiar şi cei 
mai bolnavi, chiar şi cei ce sunt în plin delir, se pare că mă recunosc, şi când mă 
aplec asupra lor îmi şoptesc numele"9. Comandantul Regimentului de Infanterie 
nr. 6 Mihai Viteazul, care bolnav de tifos exantematic zăcea în spitalul de la 
Horleştii-Doamnei, în apropiere de Iaşi, generalul Radu Rosetti, remarca ceva mai 
mult decât atât şi anume faptul că "în iarna anului 1916-1917, Regina Maria a fost 
unul din elementele care a contribuit mai mult şi mai bine la ridicarea moralului 
atât de coborât după retragerea în Moldova"1 0. De altfel Sf. Sărbători ale Paştelui 
1917 (2/15 aprilie 1917 - n.n.) suverana le petrece împreună cu soldaţii şi ofiţerii 
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regimentului condus de generalul Radu Rosetti, iar acestuia, pe care-1 vizitase deja 
în spital, îi trimite "o fotografie de-a ei cu urarea «Hristos a înviat!»" 1 1. 

In patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României se află unul din 
costumele de soră infirmieră pe care le-a purtat Regina Maria în cursul acelor 
teribili doi ani de război, şi care păstrează urmele timpului. Dar brasarda de soră 
infirmieră1 2, care este expusă alături de menţionatul costum, nu aparţine suveranei, 
ci unei alte femei, şi ea cu merite extrem de mari în funcţionarea serviciului sanitar 
român de campanie din primul război mondial şi în opera de îngrijire a răniţilor şi 
bolnavilor de tifos exantematic şi febră tifoidă. 

Este vorba de Maria-Nicula (Colette) Lahovary-Plagino, una din 
nepoatele doctorului Nicolae Kretzulescu, făcând parte din familia numeroasă a 
unicei fiice a acestuia, Ana, căsătorită cu diplomatul Alexandru Em. Lahovary13. 
Din octombrie 1916 şi până în aprilie 1917, Colette Lahovary-Plagino a condus 
Echipa sanitară "Regina Maria" nr.6 ce funcţiona pe lângă Trenul Sanitar 
permanent nr. 9. în urma ordinului semnat de comandantul acestui tren sanitar14, 
medic căpitan dr. Petre Nedelcu care respecta instrucţiunile primite de la Marele 
Cartier General al armatei române, la 28 martie 1917, Colette Lahovary-Plagino 
era detaşată împreună cu patru infirmiere, două femei de serviciu şi zece sanitari ai 
trenului la spitalul din localitatea Căiuţi, jud. Bacău, ce funcţiona în cadrul 
Ambulanţei Diviziei a Vl-a a Armatei a Il-a. Timp de câteva luni, până în iulie 
1917, neluând în seamă pericolele la care o expunea o asemenea grea misiune, 
Colette Lahovary-Plagino ca şi celelalte membre ale echipei pe care o conducea, au 
muncit cu devotament şi dăruire de sine pentru salvarea bolnavilor contagioşi şi a 
soldaţilor răniţi. După contaminarea a două dintre infirmiere şi a mai multor 
sanitari cu tifos exantematic, Colette Plagino, în ciuda oboselii care ameninţa să o 
doboare, a petrecut multe nopţi albe împărţindu-şi îngrijirile între membrii 
personalului sanitar ce căzuseră pradă tifosului exantematic şi soldaţii bolnavi de 
tifos exantematic sau febră recurentă. în aceste nopţi lungi şi grele, simţind 
atingerea aripei morţii, ea a dorit să-şi aştearnă pe hârtie ultimele dorinţi sub forma 
testamentului material, dar şi moral pe care 1-a întocmit în iunie 1917 şi în care, 
între altele preciza: "Am mulţumirea de a fi putut ajuta puţin la alinarea suferinţelor 
iubiţilor noştri ostaşi...Am fost atât de fericită că am putut lucra puţin pentru Ţara 
mea"15. 

Aici, la spitalul din Căiuţi, o găseşte Regina Maria pe Colette Lahovary-
Plagino în decursul celor două vizite făcute în iunie şi iulie 191716. Câteva 
fotografii achiziţionate de muzeul nostru, odată cu restul documentelor şi 
obiectelor ce au aparţinut Colettei Plagino, de la o nepoată 1 7 a sa ce păstra această 
singură "moştenire" a mătuşii, închisă cu grijă în două cufere şi un geamantan, 
imortalizează imagini din timpul celor două vizite amintite, ale Reginei Maria. O 
vedem pe suverană pe treptele clădirii spitalului "Regina Maria" din Căiuţi alături 
de Colette Plagino, un ofiţer şi o altă soră infirmieră1 8, sau, parcurgând curtea 
spitalului însoţită de Colette Plagino, în drumul său de la o baracă cu bolnavi la 
alta, îmbrăcată în binecunoscuta-i uniformă 1 9. în josul primei fotografii, Colette 
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Lahovary-Plagino a scris în limba franceză, localitatea şi data vizitei: "Caiutz. 29 
Juin 1917". 

Regina Maria este impresionată de ceea ce găseşte acolo. "întâi ne-am 
oprit la Căiuţi unde ne-am dus să vizităm spitalul Regina Maria. S-a lucrat aici într-un 
chip minunat..."20. Iar în cea de-a doua vizită, venind de la Coţofeneşti suverana 
constată: "De acolo (de la Coţofeneşti-n.n.) m-am dus la Căiuţi, unde mi-am vizitat 
spitalul Regina Maria; în clipa de faţă era jumătate gol, dar am găsit totuşi destui 
răniţi. Aici şi-a făcut datoria de minune Colette Plagino"21. Şi adaugă: "Pe Colette 
Plagino pe care n-o găsisem la Căiuţi, o descoperii urcând dealul, o poftii înăuntru 
şi ne aşezarăm câteşi trei la vorbă (cea de-a treia persoană era Jean Chrisovelloni-
n.n.) în jurul unei mese mari,... la o ceaşcă de ceai..., uimiţi de frumuseţea 
priveliştii şi bucurându-ne de adânca pace a acestor locuri" 2 2. 

Admirabilul comportament şi misiunea umanitară îndeplinită cu curaj şi 
dăruire de Colette Lahovary-Plagino a fost recunoscută şi recompensată atât de 
autorităţile române, cât şi de cele franceze - nu trebuie uitat că, după plecarea de la 
Căiuţi, în iulie şi august 1917, ea face parte din grupul chirurgical "Regina Maria" 
la spitalul din Muşunoaiele şi apoi este cooptată în echipa chirurgicală franceză 
condusă de doctorul Lucas-Championniere ce activa în localitatea Câmpurile 2 3 . La 
15 iunie 1917, Regina Maria îi remite personal ordinul "Crucea Regina Maria", 
clasa I 2 4 , iar la 22 iunie 1917, generalul H. Berthelot în vizită la spitalul de la 
Căiuţi o decorează cu "Medalia de onoare a Epidemiior"25 în argint. între 
distincţiile primite de ea se mai numără "Steaua României" cu spade (9 iunie 
1917)26 , Crucea "Meritul sanitar" clasa I (27 mai 1923)27 , "Crucea comemorativă 
a războiului 1916-1918" (15 februarie 1926)28,"Croix de Guerre" cu palme (8 iunie 
1920) 2 9, "Reconnaissance française" de argint (29 septembrie 1921)30. 

După încheierea armistiţiului cu germanii, la 26 noiembrie/9 decembrie 
1917, la iniţiativa Reginei Maria sunt constituite echipe de doamne care, pe 
parcursul întregului an 1918, vor întreprinde acţiuni în vederea ajutorării 
refugiaţilor din teritoriul ocupat, a populaţiei sinistrate din Moldova care-şi 
pierduse gospodăriile situate pe linia frontului în cursul operaţiunilor militare din 
vara şi toamna lui 1917, a invalizilor şi orfanilor de război. Suverana i-a încredinţat 
Colettei Lahovary-Plagino conducerea unei asemenea echipe31 ce avea ca zonă de 
intervenţie comunele din regiunea Adjudului şi toate comunele de pe fostul front 
Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz3 2. Pentru a-şi putea îndeplini misiunea, la 29 mai 1918, 
"Casa M.S. Reginei Maria, Serviciul Ajutoarelor" îi înmâna un bilet de liberă 
circulaţie, potrivit căruia, Colleté Plagino "şefă de echipă, ocupată cu îngrijirea 
populaţiei sărace în regiunea Adj ud, poate călători cu drumul de fer pe distanţa 
Iaşi-Adjud, în interes de serviciu, când nevoia o va cere"33. 

Numeroase sunt scrisorile de mulţumire pe care Colette Lahovary-
Plagino le primeşte, mai ales de la unităţile sanitare, care beneficiază de ajutoarele 
distribuite de Regina Maria prin echipa condusă de inimoasa nepoată a doctorului 
Kretzulescu. Ne-a atras atenţia în mod deosebit scrisoarea semnată de dr. 
Panaitescu de la Spitalul de Contagioşi nr.2 din Adjud prin care sunt adresate 
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mulţumiri Colectei Plagino. "Am primit cele două kgr. acid citric şi cele două kgr. 
de suc de lămâie, pe care aţi binevoit să le trimiteţi, pentru bolnavii din Spitalul de 
Contagioşi nr.2, ca dar din partea M.S. Reginei. Mulţumesc respectuos cu 
recunoştinţă, în numele bolnavilor noştri, pentru această nouă dovadă de 
solicitudine"34. 

O altă importantă întreprindere în cadrul căreia Regina Maria a avut un 
rol determinant, dar şi Colette Lahovary-Plagino 1-a avut pe al său, a fost 
"Societatea pentru ocrotirea orfanilor din război". La 30' decembrie 1917, sub 
înaltul patronaj al Majestăţii Sale Regina Maria sunt alcătuite şi votate cele dintâi 
statute ale acestei societăţi 3 5, iar la 6 mai 1918 are loc prima ei adunare generală la 
Iaşi, chiar în localul orfelinatului "Regina Maria" 3 6 creat în septembrie 1916 din 
iniţiativa suveranei. Din informaţiile deţinute aflăm că şi Colette Lahovary-Plagino 
a făcut parte din Societatea "Ocrotirea orfanilor din război", de la fondarea 
acesteia, până la desfiinţarea ei, rămasă fără obiect, în anul 193 5 3 7 . 

Două femei, două destine, care în împrejurări dramatice pentru ţară s-au 
întâlnit şi au conlucrat cu folos pentru binele acesteia, pentru salvarea vieţii unor 
viteji, dar şi a unor oameni obişnuiţi, şi cărora le datorăm deopotrivă recunoştinţă 
chiar dacă una era regină, iar cealaltă doar o demnă supusă a sa. 

NOTE 

1. Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol. I , Bucureşti, 1934, p. 
296. 

2. Nicolae G. Pravilă, Majestatea Sa Regina Maria â României. însemnări 
biografice, Bucureşti, 1916, p. 42. 

3. Medic căpitan C. Săndulescu, Istoria serviciului sanitar al armatei române în 
campania 1916-1919, vol. I , Bucureşti, 1940, p. 55. 

4. Buletinul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a României. Număr jubiliar 50 
de ani de la înfiinţarea Crucei Roşii. 1876-1926, Bucureşti, 1926, p. 57. 

5. Medic căpitan C. Săndulescu, op. cit., p. 34. 
6. Ibidem, p. 186. 
7. Ibidem, p. 187. 
8. Maria, Regina României, op. cit., vol. I I I , Bucureşti, 1936, p. 102. 
9. Ibidem, p. 216. 
10. General Radu Rosetti, Amintiri despre Regina Maria, Bucureşti, 1942, p. 

116. 
11. Ibidem, p. 117; vezi şi Maria, Regina României, op. cit., p. 217. 
12. Muzeul National de Istorie al României (în continuare se va cita M.N.I.R.), 

nr. inv. 86.873. 
13. Ibidem, nr. inv. 86.861. "Buletin de nascere" pe numele Mariei-Nicula 

Lahovary, 1/13 iunie 1885. 
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14. Ibidem, nr. inv. 86.910. 
15. Ibidem, nr. inv. 60.880, testamentul Colettei Lahovary-Plagino. 
16. Cele două vizite sunt plasate de Regina Maria pe 2/15 august 1917 şi 

respectiv 24 august/6 septembrie 1917. Din eroare sau dintr-o festă jucată de 
memorie, Suverana a menţionat cele două date, dar lucrul este imposibil 
întrucât la datele respective Colette Lahovary-Plagino lucra la spitalul din 
Muşunoaiele şi apoi la cel din Câmpurile. 

17. Nepoata este pictoriţa Sandra Slătineanu, fiica uneia din surorile Colettei 
Lahovary-Plagino, Alexandra Slătinenu. 

18. M.N.I.R., nr. inv. 86.854. 
19. M.N.I.R., nr. inv. 86.855; 86.856;86.857r 
20. Maria, Regina României, op. cit . , vol. I I I , p. 296. 
21. Ibidem, p. 318. 
22. Ibidem, p. 319. 
23. M.N.I.R., nr. inv. 86.901, p . l . 
24. M.N.I.R., nr. inv. 86.879 (Brevetul de decorare). 
25. Ibidem, nr. inv. 86.885; 86.922; 86.886. 
26. Ibidem, nr. inv. 86.950. 
27. Ibidem, nr. inv. 86.881; 86.880 
28. Ibidem, nr. inv. 86.882/a-b; 86.883. 
29. M.N.I.R., nr. inv. 60.878. 
30. M.N.I.R., nr. inv. 86.889; 86.887/a-b. 
31. M.N.I.R., nr. inv. 86.901, p. 2. 
32. Ibidem, p. 5. 
33. Ibidem, nr. inv. 86.920. 
34. Ibidem, nr. inv. 86.912. 
35. Dare de seamă asupra încheierei activităţii Societăţii «Ocrotirea orfanilor de 

război», prezentată de Principesa Olga M . Sturza..., Iaşi, 1936, p. 11. 
36. Ibidem, p. 16. 
37. Maria Ioniţă, Mărturii documentare inedite privind activitatea Colettei 

Lahovary-Plagino, infirmieră voluntară în timpul primului război mondial în 
Mehedinţi-istorie şi cultură, vol. I , Drobeta-Turnu-Severin, 1978, p. 149. 
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PORTRAITS PARALLÈLES EN TEMPS DE GUERRE: LA REINE MARIE 
E T COLETTE LAHOVARY-PLAGINO. 1916-1919 

-Résumé-

L'auteure fait une originale parallèle entre l'activité déployée dans le 
cadre de la Croix Rouge, pendant la Première guerre mondiale, d'un côté par la 
Reine Marie et d'un autre côté par Colette Lahovary-Plagino. La parallèle n'est pas 
un hazard parceque les relations entre les deux héroïnes dépassées les limites 
officielles, elles étaient d'amitié et de collaboration. 

Pour en prouver, une fois en plus, cette chause, est présenté un lot de 
photos et de témoins documentaires du patrimoine du Musée National d'Histoire de 
la Roumanie qui marque des moments pendant lesquels les chemins et l'activité des 
deux personnes mentionées plus haut se sont intersecté et couplé. Les deux avaient 
le même but - le soin des militaires malades ou blessés, la sauvegarde et la 
récupération de vies humaines. 
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Fig . 1. - S p i t a l u l de campanie d i n loca l i t a tea C ă i u ţ i . M o l d o v a , 1917. 
L'hôpital de campagne de Căiuţi, Moldavie, 1917. 

Fig. 2. - Pe r sona lu l şi o par te d i n b o l n a v i i s p i t a l u l u i de campan ie de la C ă i u ţ i . A t re ia d i n s t â n g a , î n r â n d u l î n t â i , este 
C o l e t t e L a h o v a r y - P l a g i n o . 
Le personnel et une partie des malades de l'hôpital de campagne de Căiuţi. La troisième de gauche, en premitre 
rangée, Colette Lahovary-Plagino. 
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F i g . 3. - C o l e t t e L a h o v a r y - P l a g i n o l â n g ă u n g r u p de of i ţ e r i r o m â n i şi francezi i n 
t i m p u l v i z i t e i gene ra lu lu i H e n r y B c r t h e l o t la sp i t a lu l d i n C ă i u ţ i , 22 i un i e 1917. 
Colette Lahovary-Plagino a côte d'un groupe d'officiers roumains et français 
pendant la visite du Général Henry Berthelot h l'hôpital de Căiuţi, 22 Juin 1917. 

Fig . 4. - C o l e t t e L a h o v a r y - P l a g i n o î n cos tum de i n f i r 
m i e r ă v o l u n l a r ă , a v â n d pe p i e p t d o u ă d i n 
d e c o r a ţ i i l e p r i m i t e : Crucea Reg ina M a r i a şi 
Reconnaissance f r a n ç a i s e . Fo tog ra f i a d a t e a z ă 
d i n an i i 1919-1924. 
Colette Lahovary-Plagino en costume 
d'infirmière volontaire, portant sur sa poitrine 
deux dès décorations reçues: „ Le Croix la Reine 
Marie" el „La Reconnaissance française". 
Photographie des annés 1919-1924. 
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- I m a g i n e d i n t i m p u l v i z i t e i R e g i n e i M a r i a la sp i t a lu l de campan ie d i n C ă i u ţ i . I u n i e , 1917. 
Image du temps de la visite de la Reine Marie à l'hôpital de campagne de Căiuţi. Juin, 1917. 

Fig. 6. - I n s t an t aneu real izat î n t i m p u l v i z i t e i R e g i n e i M a r i a la sp i t a lu l d i n C ă i u ţ i . I u n i e , 1917. 
Instantané réalisé pendant la visite de la Reine Marie a l'hôpital de Căiuţi. Juin, 1917. 
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F i g . 8. - I n s p e c t a r e a p a r c u l u i de a m b u l a n ţ e d i n c a d r u l s p i t a l u l u i d i n C ă i u ţ i de c ă t r e R e g i n a M a r i a . I u n i e , 1917. 
L'inspection du parc des ambulances de l'hôpital de Căiuţi par la Reine Marie. Juin, 1917. 
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DISCURSURI R E G A L E L A ACADEMIA ROMÂNĂ. C A R O L I 

loan Spătan 

începem aici seria de prezentări a discursurilor regale către Academia 
Română cu cele ale întâiului Rege al României, Carol I . A venit ca Principe şi a 
sfârşit ca un mare Rege. în toate domeniile. 

De ce facem aceasta, se vor întreba mulţi? Nu din considerente politice -
suntem slujitori ai adevărului istoric doar! - ci datorită faptului că ei, Regii 
României, au impulsionat dezvoltarea ştiinţei şi culturii româneşti, nu numai prin 
cuvinte mari, dar şi prin contribuţii băneşti, care nu aveau nici o legătură, de multe 
ori, cu Ministerul Finanţelor ca în zilele noastre. O mai facem pentru frumuseţea 
acestor cuvinte ale Majestăţilor Lor, dar şi pentru a le transmite generaţiilor din 
ultimii cincizeci de ani, care n-au avut posibilitatea să le cunoască. 

Carol I ( Carol - Ludovic ) de Hohenzollern - Sigmaringen (8/20 aprilie 
1839, Sigmaringen, Germania - 27 septembrie/10 octombrie 1914, Sinaia), Principe 
şi Rege al României. 

A urmat cursurile Şcolii de cădeţi din Munster, ale Şcolii de Artilerie şi 
Geniu din Berlin; a audiat cursuri de limbă franceză la Universitatea din Bonn. A 
intrat în armata prusacă (sublocotenent în Regimentul de artilerie al gărzii, apoi 
căpitan de cavalerie); a participat, ca voluntar, la războiul purtat de Prusia contra 
Danemarcei (1864). După numirea sa ca Principe al României, (1866), Carol a 
depus eforturi în vederea redesenării situaţiei politice şi economice a României. în 
războiul de independenţă (1877-1878) a fost comandant al Armatei de Vest 
(româno-ruse). în 1881 a devenit Rege al României, preocupându-se de dezvoltarea, 
pe toate planurile, a ţării. în lunga sa domnie (1866-1914), Carol I a trebuit să facă 
faţă unor momente grele (pierderea Basarabiei în 1878, răscoala din 1907, războiul 
din Balcani din 1913, izbucnirea primului război mondial în 1914). Carol I a fost un 
constant sprijinitor al culturii: în 1891 a pus bazele Fundaţiei universitare Carol I , 
înzestrată cu o bogată bibliotecă; din iniţiativa -şi cu cheltuiala sa, Academia 
Română a început alcătuirea monumentalei lucrări Etymologicum Magnum 
Romaniae. A lăsat lucrări memorialistice ("Memorii", 17 vol., 1909-1912; 
"Memorii", 2 voi. 1892; "Treizeci de ani de domnie", 2 vol., 1909-1912; "Cuvântări 
şi scrisori", 1919). 

Membru de onoare (15 septembrie 1867) al Societăţii Academice Române; 
protector (15 septembrie 1878-27 septembrie 1914) şi Preşedinte de onoare (27 mai 
1878-27 septembrie 1914) al Academiei Române. 

Aşa este prezentat Carol I de Dr. Dorina Rusu în volumul "Membrii 
Academiei Române, 1866-1996, Mic dicţionar, Fundaţia Academică Petre Andrei, 
Iaşi, 1996, p. 69". 
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în şedinţa Academiei Române din 10 mai 1911, Secretarul general 
Dimitrie Sturdza (membru titular al Societăţii Academice Române din 15 septembrie 
1871, vicepreşedinte, 2 iulie 1879-21 martie 1882, preşedinte, 21 martie 1882-5 
aprilie 1884 şi secretar general, 5 aprilie 1884-28 mai 1915), rostea următoarea 
cuvântare: 

"Ziua de 10 mai este şi va rămâne pentru poporul român o mare zi de 
sărbătoare a cărei memorare se cuvine să o reânoim în fiecare an pentru a duce 
Atotputernicului Dumnezeu mulţumirile noastre, ale tuturor, că după multe şi grele 
suferinţe a asigurat restul existenţei noastre. 

Nu cred că afară de poporul român este un altul care în una şi aceeaşi zi să 
serbeze trei momente mari şi însemnate ale dezvoltării, întăririi şi înaintării sale: 

în 10 mai 1866 s-a proclamat domnia ereditară a Principelui Carol, 
conform cu dorinţele manifestate de Adunările ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în 1857; 

în 10 mai 1877 s-a proclamat independenţa României; 
în 10 mai 1881 s-a proclamat România ca Regat şi Carol I Rege al 

României; 
în toate aceste zile Carol I a expus Programul său propriu şi Programul 

viitorului poporului român" 1. 
în 8 mai 1866, Principele Carol de Hohenzollern trimitea o telegramă din 

Tumu-Severin la Bucureşti membrilor Locotenenţei Domneşti, Nicolae Golescu, 
Nicolae Haralambie şi Lascăr Catargiu: 

"Punând piciorul pe pământul României, noua Mea patrie, Mă grăbesc a 
exprima membrilor Locoteneţei Domneşti simţămintele cele mai sincere. Fericit că 
mă aflu în mijlocul naţiunii care M-a onorat cu încrederea sa, adresez, mai înainte 
de toate, rugăciunile Mele Cerului pentru ca să-Mi ajute a împlini cu demnitate 
marea şi frumoasa misiune ce providenţa Mi-a impus"2. 

în a treia zi, 10 mai 1866, după depunerea jurământului în Adunarea 
Deputaţilor, Principele Carol rostea următoarea declaraţie solemnă: 

"Ales de către naţiune, cu spontaneitate, Domn al Românilor, Mi-am 
părăsit, fără a sta la îndoială, şi ţara şi familia, spre a răspunde la chemarea acestui 
popor, care Mi-a încredinţat destinele sale. 

Punând piciorul pe acest pământ sacru am şi devenit Român. Primirea 
plebiscitului îmi impune, o ştiu, mari datorii; sper că îmi va fi dat a le îndeplini. Eu 
vă aduc o inimă leală, cugetări drepte, o voinţă tare de a face binele, cu devotament 
fără margini către noua Mea patrie şi acel neânvins respect către lege, pe care l-am 
cules din exemplul alor mei. 

Cetăţean astăzi, mâine, de va fi nevoie, soldat, Eu voi împărtăşi cu 
Domniile Voastre soarta cea bună, ca şi pe cea rea. Din acest moment totul este 
comun între noi: credeţi în Mine, precum Eu în Domniile Voastre! 

Providenţa, care a condus pe Alesul Domniilor Voastre până aici şi care a 
înlăturat toate piedicile din calea Mea, nu va lăsa neîndeplinită opera sa. 
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Trăiască România!" 
Publicând această declaraţie Secretarul general al Academiei, Dimitrie A. 

Sturdza, remarca: 
"Pentru întâiaş dată se auzea în România o declaraţie simplă, energică, 

călduroasă şi inimoasă, cuprinzând în puţine cuvinte un întreg program, care se 
încheia cu accente de entuziasm înalt pentru viitor."4 

Principele şi Regele Carol I a avut în lunga Sa perioadă de domnie 29 de 
luări de cuvânt către şi la şedinţele Academiei Române. In cele ce urmează vom 
prezenta selectiv, ce am crezut noi că îi creionează rolul avut de El în înfiinţarea şi 
dezvoltarea acestei instituţii fără de care un popor nu se poate prezenta în faţa lor. 

La 27 august (8 septembrie) 1867, membrii Societăţii Literare în frunte cu 
Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice au fost primiţi la palat pentru a supune 
Domnitorului spre aprobare Statutele societăţii. După câteva cuvinte ale ministrului 
Guşti, Carol răspunde: 

"Domnilor, 
Am primit cu o vie plăcere statutele lucrate de Domniile Voastre şi 

considerându-le ca pactul definitiv ce constituie Societatea Literară, le-am aprobat 
cu cea mai mare mulţumire. Eu sunt convins că frumoasa operă, demna lucrare ce a¬
ţi întreprins, nu va întârzia de a fi încoronată cu cel mai bun succes"5. 

Nu peste mult timp Principele adresează Ministrului Cultelor o scurtă 
scrisoare: 

'Trebuie ca neapărat şi numaidecât să puneţi la dispoziţia Academiei o 
mie de galbeni; lipsa de bani a oprit azi toate lucrările. De nu puteţi dispune de 
această sumă, o ve-ţi lua din lista Mea civilă"6. 

La deschiderea sesiunii Societăţii Academice Române din 15 (27) 
septembrie 1868, preşedintele ei, I . Eliade-Rădulescu îşi începea scurta cuvântare 
astfel: 

"Societatea Academică, întrunită la 1 august anul trecut, vine astăzi a-şi 
manifesta, ca întotdeauna, profunda sa recunoştinţă pentru protecţiunea de care, de 
la începutul său, se bucură de înaltul guvern al Măriei Tale"7. 

Principele Carol răspunde: 
"Sunt mândru de a Mă afla astăzi în mijlocul domniilor voastre ca 

Membru, dar şi ca Protector. Văd cu mare bucurie că a-ţi pus fundamentul pentru 
literatura şi limba noastră, spre a ridica acum, templul lui Apollon în România. 

Istoria ne arată că o naţiune care ţine la dezvoltarea artelor şi a ştiinţelor, 
ajunge lesne acest fericit scop care este mărirea, tăria şi independenţa unui popor"8. 

La 27 mai (8 iunie) 1878, Principele Carol primeşte în audienţă la palatul 
de la Cotroceni pe membrii Academiei Române, organizată atunci ca Institut 
Naţional din Societatea Academică Română. 

Preşedintele de atunci al Academiei, Ion Ghica, spunea printre altele: 
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"Ideea fundamentală de a face ca limba să fie una, precum una este şi 
viaţa naţională în noul stat român, a dat naştere Societăţii Academice Române. 

Noi, membrii acestei instituţiuni venim dar respectuos a exprima 
simţămintele noastre de gratitudine înaltului nostru Protector, şi totodată a ruga pe 
Suveran să binevoiască a primi Prezidenţia Onorarie a Academiei Române" 9. 

La cuvintele lui Ion Ghica, Carol răspunde: 
"Sunt mândru că sub Domnia Mea s-a fundat Societatea care astăzi devine 

Academia Română. Urez din toată inima ca această frumoasă instituţiune să fie un 
avut izvor pentru ştiinţă, precum limba şi istoria noastră naţională. 

Primesc cu o vie satisfacţiune a fi Preşedintele Onorar al acestui doct corp, 
precum am fost fericit de a fi, chiar de la fundarea ei, Preşedintele Societăţii 
Academice"10. 

Consider că nu putem trece fară a supune atenţiei câteva fragmente din 
cuvântarea rostită de Regele Carol I în şedinţa solemnă din 23 martie (4 aprilie) 
1884: 

"... Ţara datoreşte astăzi Academiei un şir de documente istorice, ascunse 
până acum şi care au fost scoase din întuneric prin ostenelile neobosite ale 
membrilor săi, răspândind astfel o lumină asupra trecutului neamului românesc. Nu 
mai puţin însă trebuie să ne ocupăm şi de viitor ... de limba noastră, care s-a păstrat 
neatinsă în câmpiile roditoare ale Dunării, în plaiurile măreţe ale Carpaţilor, aceste 
ţinuturi încântătoare, descrise cu măiestrie în o limbă aşa de curată de poetul nostru 
poporal V. Alecsandri. Ce sarcină mai dulce poate avea Academia decât a lua sub 
paza sa această limbă veche, pe care poporul o înţelege şi o iubeşte? Menţinem dar 
aceste frumoase expresiuni întrebuinţate de străbuni şi nu ne temem de cuvinte care 
au căpătat de veacuri împământenirea: Superflua non nocent. 

Ce limbă are norocul de a dispune de patru cuvinte pentru o însuşire, care 
trebuie să fie mândria fiecărui popor, care trebuie să fie scrise pe steagul fiecărei 
armate: voinicie, vitejie, bravură, eroism? Să ne ferim însă de o îmbelşugare de 
expresiuni moderne care, nepunând o stavilă la timp, vor înstrăina poporului limba 
noastră. 

Supun dar la chibzuirea domniilor voastre, dacă nu ar fi folositor de a face 
un fel de "Etymologicum magnum Romaniae", conţinând toate cuvintele vechi, care 
altminterea vor fi pierdute pentru generaţiile viitoare: Verba volant, scripta manent. 

Spre a sprijini această întreprindere, pentru care patru, cinci, şase ani vor 
fi trebuincioşi, pun în fiecare an modesta sumă de şase mii lei la dispoziţia 
Academiei"11. 

După o cuvântare mai lungă rostită al Academie cu prilejul jubileului de 
25 de ani ai Academiei Române, 1 (13) aprilie 1891, la prânzul dat la Palat în 
onoarea ei, Regele Carol I spunea, printre altele: 

"De la început s-a dat tinerei noastre Societăţi a Academiei o deosebită 
importanţă, chemând ca membri pe mulţi bărbaţi de stat care au lucrat şi luptat 
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pentru Unirea Principatelor Române şi care au fost sfetnicii Mei credincioşi în 
timpul renaşterii României. Ei au scris dar prin fapte istoria noastră modernă, ei au 
făcut prin cercetările lor istorice lumina asupra unui trecut întunecos şi au deşteptat 
simţământul naţional, care ne-a dus la izbândă şi ne-a dat neatârnarea. 

Academia are astfel o frumoasă parte la dezvoltarea şi întărirea ţării. 
Dorind ca şi în viitor lucrările Domniilor Voastre să încălzească inimile tinerimii şi 
să înflăcăreze în ei iubirea de patrie, ridic acest pahar în onoarea Academiei, pe care 
0 salutăm astăzi cu vie mulţumire în Casa Noastră. în sănătatea membrilor 
Academiei"12. 

Ce vremuri pentru Academia Română! Astăzi ea nu are nimic din ce a 
avut. Ar putea fi independentă financiar dacă ar revendica tot ce marii ei donatori i¬
au dat. Dar cine se mai gândeşte la Academie decât atunci când este invitat să ia 
cuvântul într-o aulă unde nu va ajunge niciodată să fie printre "nemuritori"? 

Trecem peste multe cuvinte adresate Academiei Române, oprindu-ne asupra 
răspunsului adresat de Rege, Preşedintelui ei, la prezentarea lucrării "Treizeci de ani 
de domnie ai Regelui Carol I , 1866-1896" editată de Academie, răspuns dat la 10 
(22) mai 1897 şi din care cităm: 

"Primesc cu atât mai multă bucurie această lucrare bine îngrijită, cu cât ea 
cuprinde un material folositor pentru istoria noastră contimporană, aşa de bogată în 
fapte însemnate, săvârşite cu multe nevoi şi trude. 

Regatul român a fost întemeiat prin fiii săi cei distinşi, care M-au sprijinit 
prin lumina şi energia lor. Din nenorocire un mare număr dintre ei au murit; 
memoria lor însă va trăi de-a pururea şi recunoştinţa Mea pentru toţi sfătuitorii Mei 
va rămâne neştearsă în inima mea. Ridicarea şi dezvoltarea României arătate în 
aceste două volume într-un mod sistematic, este doar o operă comună împlinită de 
ţara întreagă şi de acei care au luptat prin cuvânt, prin pană şi prin sabie"13. 

Participând la şedinţa Academiei Române din 13 (26) martie 1900, şedinţă 
solemnă, în care ea a primit în sânul său pe P.S.S. Episcopul Caransebeşului, Carol 
1 nu vine nici de această dată cu mâna goală. Dar mai bine să-I ascultăm câteva 
fragmente din acest răspuns: 

"O judecată sigură asupra condiţiunilor de trai şi dezvoltare ale unui 
popor, neputându-se dobândi fără o adâncită cunoştinţă a întregii sale istorii, privesc 
ca o datorie de a studia deamănuntul şi trecutul neamului românesc - care se 
coboară din aşa o mândră obârşie - spre a putea înţelege mai bine firea lui şi 
însuşirile proprii care l-au îmboldit pas cu pas prin greutăţi şi lupte seculare, spre a-1 
aduce acolo unde se află astăzi. Multe documente s-au publicat deja privitoare la 
istoria ţării. în fruntea acestor publicaţiuni se află bogata colecţiune a lui 
Hurmuzacki, acest tezaur de informaţiuni sigure şi de date certe. Cred însă că 
fiecare document nou, chiar de un interes mai puţin obştesc, va fi bine primit de 
Academie, mai ales că autenticitatea lui va fi pusă în afară de orice îndoială. 
Aceasta Mă îndeamnă a aduce astăzi un manuscript inedit, din timpul lui Alexandru 
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Ipsilanti în Moldova, scris de Abatele Comite D'Hauterive. Am primit această carte 
de la un urmaş al acestei vechi familii din Franţa, astăzi ofiţer al armatei ţării sale. 
Dânsul îmi scria că strămoşul său, autorul documentului, care a făcut parte din 
Ordinea "Orotarianilor" până la izbucnirea revoluţiei franceze, fusese numit secretar 
al hospodarului Moldovei la 1775 de către Corniţele Choiseul Gouffrier, 
ambasadorul Franţei la Constantinopol. In lipsa unui agent sau consul în Principatul 
Moldovei, Ludovic X V I găsise cu cale a numi pe Corniţele D'Hauterive în această 
calitate, cu consimţământul Porţii, spre a menţine politica hospodarului în 
sentimente de bună prietenie cu regatul său. Astfel în timp de doi ani Corniţele 
D'Hauterive ţine corespondenţa politică a lui Ipsilanti, studiază starea socială şi 
administraţia Moldovei şi, apoi, înainte de a părăsi postul său, scrie pentru hospodar 
cartea intitulată: «Mémoi r e sur l'état ancien et actuel de la Moldavie», pe care 
am plăcerea a vi-1 aduce în original"1 4. 

După ce prezintă conţinutul cărţii Carol I înainte de a-şi încheia cuvântul 
spune: 

"Acest însemnat memoriu scris în fermecătoarea limbă din secolul lui 
Voltaire, de un diplomat iscusit la minte şi cald la suflet, poate fi privit ca un 
document istoric de valoare pentru epoca pe care o descrie. A fost dar pentru Mine o 
îndoită plăcere de a-1 primi şi, apoi, de a-1 oferi Academiei"15. 

Donaţia sa nu se opreşte aici. Chiar în următorul an, 1901, Regele mai8 
aduce ceva: 

"In anul trecut am avut plăcutul prilej de a remite un manuscript inedit 
privitor la domnia lui Alexandru Ipsilanti în Moldova; astă dată doresc a atrage 
atenţiune Domniilor Voastre asupra corespondenţei politice a lui Frederic al II-lea, 
Rege al Prusiei în care am găsit câteva interesante însemnări, atingătoare de 
relaţiunile internaţionale ale Moldovei, pe la sfârşitul veacului XVII . 

Această mare publicaţie începută la 1879 cuprindea deja 26 de volume şi 
aproape 17.000 de scrisori ale Regelui Frederic, în care se oglindesc iscusita 
judecată, minunata prevedere, precum şi celelalte strălucite însuşiri ale bărbatului de 
stat care au asigurat acestui mare Suveran o înrâurire precumpănitoare în rezolvarea 
chestiunilor ce mişcau Europa în a doua jumătate a secolului X V I I " 1 6 . 

Amintim că însemnările, pe care le prezintă de altfel Regele, pe scurt, în 
cuvântarea sa, se referă la perioada 1764-1767, până la Grigore Calimachi, şi 
acestea în contextul în care Prusia cumpăra din Moldova cai pentru cavaleria sa. 

1904, 21 martie (3 aprilie). Comunicare istorică rostită la Academia 
Română: Nicopole: 1396-1877-1902. 

Regele, însoţit de Principele Moştenitor Ferdinand, prezidează şedinţa 
solemnă a Academiei. Invitat, după cuvenitele cuvinte adresate Regelui de P.S. 
Aurelian, Preşedintele de atunci al Academiei Române, Carol I spunea: 

"Măgulitoarea primire ce Academia a făcut comunicărilor Mele anterioare 
Mă îndeamnă a nădăjdui că şi de astă dată va asculta cu interes ochirea ce doresc a 

www.mnir.ro



DISCURSURI R E G A L E LA ACADEMIA ROMÂNĂ: CAROL I 239 

arunca asupra a două epoci - una foarte depărtată, în care un strămoş al Meu se 
află în luptă sub stindardele creştinătăţii alături de un Domn român, - alta recentă, 
care poate fi privită ca o încununare a celei dintâi. 

Aceste evenimente s-au desfăşurat în jurul vechii cetăţi Nicopole, care 
prezintă astfel pentru Mine un îndoit interes, căci sub zidurile sale s-au strâns acele 
legături de prietenie între Regele Sigismund al Ungariei şi Corniţele Frederic VI de 
Zollem, care a întemeiat mărirea Casei Mele, şi tot acolo, după cinci secole aproape, 
urmaşii lui Mircea răzbunând pe strămoşii lor, au început lupta de dezrobire, care a 
întemeiat Regatul Român" 1 7. 

De ce 1902? Ne spune tot Carol I : 
"Un sfert de veac în urmă, în anul când ţara sărbătorea a douăzeci şi 

cincea aniversare a acestor evenimente (războiul din 1877-1878, n.n.), am avut 
nepreţuita mulţumire de a revedea câmpul de luptă de la Plevna, împreună cu 
Principele Ferdinand al Bulgariei. 

...Pe pragul paraclisului, Mitropolitul de Vraţa Ne-a întâmpinat cu o 
mişcătoare cuvântare: «Sculaţi-vă din morminte», zicea el, arătând câmpul de luptă 
unde zăceau cei căzuţi «sculaţi-vă, voinicilor, iată ca a venit Regele vostru să vă 
mulţumească»" 1 8. 

Este cea mai lungă cuvântare a Regelui Carol I prezentată la Academia 
Română. Cele trei momente, 1396-1877-1902 le putem considera un adevărat studiu 
pe parcursul a 25 de pagini tipărite. 

Cu trecerea fiecărui an Carol I este prezent tot mai rar şi la Academie. In 
1905 şi 1906 obiceiul este păstrat, dar până în 1912 nu-L mai întâlnim la Academie. 
Şedinţa din 25 mai (7 iunie) 1912, prezidată de Regele Carol I , care a venit însoţit 
de Principele Ferdinand este deschisă de I.C. Negruzzi, Preşedintele Academiei 
Române, care spune la începutul cuvântării sale: 

"Sunt trecuţi şapte ani de când Majestatea Voastră a făcut pentru ultima 
dată Academiei Române onoarea de a prezida o şedinţă a ei. In primăvara trecută, o 
indispoziţie neaşteptată a oprit pe Majestatea Voastră să ne facă vizita proiectată. 
Astăzi, cu voinţa lui Dumnezeu, pe deplin sănătos, Majestatea Voastră a venit să ne 
de-a o nouă dovadă de solicitudinea sa şi de interesul ce poartă acestui înalt institut 
de cultură. 

...Sire, Academia, sub auspiciile Majestăţii Voastre, se găseşte azi în stare 
de plină prosperitate. La multiplele şi bogatele ei premii se prezintă cea mai mare 
parte a scriitorilor naţionali mai însemnaţi; şcoalele ce întreţineau prin liberlitatea 
multor vrednici donatori progresează toate: un foarte mare număr de bursieri ai 
Academiei caută cu hărnicie, atât în şcoalele din ţară, cât şi în altele renumite din 
străinătate, să-şi însuşească ştiinţele cele mai diverse, care vor aduce Patriei servicii 
însemnate" 1 9. 

Ce răspunde Regele Carol I la aceste cuvinte ale Preşedintelui Academiei? 
Iată două fragmente: 
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"Vin astăzi cu atât mai mare plăcere în mijlocul Domniilor Voastre, cu cât 
un timp mai îndelungat a trecut de când n-am mai putut lua parte la lucrările 
Academiei, ceea ce nu m-a împiedicat totuşi a le urmări cu acel statornic interes ce 
Mă însufleţeşte pentru acest înalt Institut de cultură naţională. 

...Dintre bogatele şi variatele publicaţiuni prin care Academia în timpii din 
urmă a tras brazde nouă pe tărâmul studiilor economice, etnografice, istorice şi 
ştiinţifice am văzut cu plăcere însemnate lucrări care vor lua loc de onoare în 
literatura română. 

Dar marea Mea dorinţă ar fi ca lucrarea Dicţionarul limbii române să se 
grăbească cât mai mult, spre a putea avea mulţumirea sufletească de a-1 vedea dus 
la bun capăt încă în zilele Mele"2 0. 

Zilele trec, problemele vin, iar anul 1913 va fi ultimul în care Regele Carol 
I mai are răgazul necesar pentru a se gândi la Academie. La 25 februarie trimite 
fostului Preşedinte al Academiei, Dimitrie A. Sturdza, o telegramă care spunea şi 
cităm doar un fragment: 

"Cu o vie plăcere vă aduc astăzi când împliniţi frumoasa vârstă de 80 de 
ani, felicitările şi caldele Mele urări, rugând pe Dummnezeu să vă păstreze în 
sănătate, ca să vă bucuraţi încă mulţi ani de rodul spornicei dv. Munci, închinate pe 
de-antregul binelui scumpei noastre patrii" 2 1. 

Vine războiul din 1913. Se apropie uraganul anului următor. îl vedem într-
o splendidă fotografie pe Carol I şi Nicolae al - II-lea la Constanţa în 1914. Nu mai 
are timp pentru Academie. A făcut mult pentru cea care 1-a ales Preşedinte de 
onoare. Şi a fost bine că am avut un neamţ pentru români. Oare câţi ne-ar trebui 
astăzi ca să ne scoată din indiferenţa celor care ar trebui să se îngrijească şi de 
Academia Română? 

NOTE 

1. Cuvântările M.S. Regelui Carol I către Academia Română, 1867-1913, 
adunate şi tipărite de Dimitrie A. Sturdza, secretarul general al Academiei 
Române, Bucureşti, pag. 1. 

2. Ibidem, p.2. 
3. Ibidem, p.3. 
4. Ibidem, p.3. 
5. Ibidem, p.22. 
6. Ibidem, p.22. 
7. Ibidem, p.23. 
8. Ibidem, p.24. 
9. Ibidem, p.26. 
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10. Ibidem, p.27. 
11. Ibidem, p.29-30. 
12. Ibidem, p.39-40. 
13. Ibidem, p.49-50 
14. Ibidem, p.57-58. 
15. Ibidem, p. 60. 
16. Ibidem, p. 63. 
17. Ibidem, p. 72-73. 
18. Ibidem, p. 95. 
19. Ibidem, p. 105-106. 
20. Ibidem, p. 107-108. 
21. Ibidem, p. 108-109. 

ROYAL SPEECHES AT THE ROMANIAN ACADEMY CHARLES I 

Abstract 

The author wishes to present excerpts of King Charles Γ  s speeches held at 
the Romanian Academy during 1867-Ί913, some of them being real studies related 
to the Romanian and world history. For his support to the Romanian Academy 
Charles I remains a moral and financial upholder of the Romanian culture. 
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MARIA BAIULESCU- O BRAŞOVEANCĂ ÎN ANTURAJUL 
R E G I N E I MARIA. CONSIDERAŢII PE MARGINEA UNUI FOND 

DE CORESPONDENŢĂ INEDIT 

Ruxandra Nazare 

Scriitoare şi militantă pe tărâmul culturii, al asistenţei sociale şi sanitare, 
Maria Baiulescu (1860-1941), era originară dintr-o familie de preoţi şi intelectuali. 
A urmat studiile la şcoala secundară germană şi institutul francez de domnişoare din 
Braşov1. Autodidactă şi beneficiind de un mediu familial elevat, şi-a completat 
educaţia prin lecturi din literatura română şi clasicii francezi, englezi, germani. A 
început activitatea literară cu traduceri din franceză şi engleză apărute în revista 
"Meseriaşul român" (Braşov, 1860-1889)2. A semnat poezii şi proză atât sub 
pseudonimul Sulfina, cât şi sub nume propriu în revistele "Vatra", "Familia", 
"Literatura şi Arta Română", "Revista noastră", "Cele Trei Crişuri", 
'Transilvania", "Societatea de mâine", "Boabe de grâu", 'Tribuna", "Românul", 
Drapelul", "Epoca literară", "Universul", "Gazeta Transilvaniei", "Ritmuri", 
"Prometeu"3. în 1896 a publicat în seria "Biblioteca Nouă" din Craiova un volum de 
proză intitulat "Note şi impresiuni", în 1898 două comedii localizate "Un om 
buclucaş" după M . Michel şi Labiche şi "Idil la ţară" după Juin şi Flerx şi o 
comedie originală "Vacanţii" în 1903, editate în seria "Biblioteca teatrală" a 
Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român. A colaborat la "Enciclopedia 
Română" coordonată de Comeliu Diaconovici cu articole despre costume, economie 
de casă şi industrie textilă. în 1908 a tipărit un volum de poezii "Extaz" (Bucureşti, 
Minerva). A tradus "Hermann şi Dorotea" de Goethe (Braşov, 1911)4. Militantă 
pentru drepturile naţionale ale românilor şi pentru drepturile femeii, în 1906 este 
aleasă preşedinta Reuniunii Femeilor Române din Braşov. în 1911 a susţinut ideea 
unirii tuturor reuniunilor de femei din Transilvania şi Ungaria şi în 1913 a fondat 
Uniunea Femeilor Române din Transilvania5. în anul 1916, după intrarea armatei 
române în Transilvania, a organizat Crucea Roşie Română, alături de Elena 
Săbădeanu şi Maria Popescu Bogdan6, şi a refăcut spitalele. Retrasă la Iaşi, a 
activat în cadrul spitalului Reginei Maria şi a contribuit la punerea bazelor 
Societăţii pentru Ocrotirea Orfanilor din Război. Reîntoarsă la Braşov, a înfiinţat o 
cantină pentru săraci şi orfani şi Orfelinatul Uniunii Femeilor Române (1919)7. 

S-a afirmat în activitatea de unificare a asociaţiilor filantropice, prin 
organizarea congreselor mişcării feministe: congresul Uniunii Femeilor Române de 
la Iaşi (1925) sub preşedenţia Principesei Olga Sturza, cele de la Craiova (1931), 
Chişinău (1933), Constanţa (1935) etc.8 A activat în diferite societăţi locale şi 
naţionale, fiind preşedinta societăţilor Cercul Analelor, Mângâerea, filialelor 
Asociaţiei pentru Emanciparea Civilă şi Politică a Femeii Române, Crucii Roşii şi 
Graiului Românesc din Braşov, vicepreşedinta Societăţii Ocrotirea Orfanilor din 
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Război, membră în Comitetul Asistenţei Universitare, în Ateneul Popular "N. 
Iorga", Societatea pentru Educaţiune Cetăţenească condusă de mitropolitul Miron 
Cristea, în Asociaţia Română pentru Societatea Naţiunilor şi în alte "comitete şi 
comiţii". Semn al recunoaşterii meritelor ei, M . Baiulescu a fost distinsă cu ordine şi 
medalii româneşti şi străine precum Medalia Crucii Roşii Suedeze, clasa a-II-a şi 
Medalia de Aur a Crucii Roşii din Belgia, clasa I . 

Din prea lunga trecere în revistă a biografiei Măriei Baiulescu reţinem, 
pentru tema care ne interesează amănuntul că în timpul războiului a activat în cadrul 
Spitalului Reginei Maria. Scrisorile primite de Maria Baiulescu şi păstrate în arhiva 
documentară a Bibliotecii Judeţene Braşov furnizează câteva ştiri noi despre 
activitatea ei în domenii şi instituţii patronate de Regina Maria. Datând din perioada 
1896-1940, corespondenţa poartă semnătura unor oameni politici şi de cultură 
printre care se numără E. Bucuţa, A. Sacerdoţeanu, D. Guşti, H.H. Stahl, Sabina 
Cantacuzino, Dinu Brătianu, R. Rosetti, Pia Alimănişteanu, Simona Lahovary, 
Izabela Sadoveanu, Alexandrina Cantacuzino, Eugenia de Reuss Ianculescu, Irina 
Procopiu şi alţii. 

Se observă prezenţa unor militante şi conducătoare ale organizaţiilor de 
femei şi aşezămintelor de ocrotire. Prin urmare, activitatea medicală şi filantropică, 
preocuparea pentru categoriile defavorizate, au fost primul punct de convergenţă al 
Măriei Baiulescu cu Regina Maria. De altfel, pentru contribuţia sa pe teren sanitar 
în războiul de reîntregire a României, M. Baiulescu a fost decorată cu ordinul 
Crucea Regina Maria, clasa I 9 , în 16 mai 1924. Totodată, cu prilejul discursului 
rostit la Adunarea Generală a Societăţii Invalizilor de Război, filiala Braşov, din 
martie 1925 - în care pleda pentru construirea unei case pentru invalizi - , 
preşedinta acesteia, M . Baiulescu, invoca personalitatea Reginei drept model şi 
spirit tutelar al societăţii: "Exemplu ni-1 dă Maiestatea Sa Regina Maria care poartă 
interesul şi veghează asupra tuturor societăţilor de caritate precum stă şi în fruntea 
acestui aşezământ ca preşedinta noastră de onoare, căreia îi prezentăm cele mai 
înalte omagii de admiraţiune în numele Adunării Generale"10. 

Implicarea Măriei Baiulescu în mişcarea de femei din Transilvania şi 
legăturile cu organizaţiile feministe din Vechiul Regat erau convergente cu interesul 
purtat faţă de acestea de către Regina Maria. Noile probleme sociale ivite după 1918 
au reclamat unirea societăţilor feminine şi de caritate. Idee discutată în epocă, 1 1 ea 
era acceptată de M . Baiulescu care, aflându-se în 1919 la Bucureşti, în casele 
mareşalului curţii H. Catargi, aşadar într-un cerc apropiat Reginei Maria, cerea 
părerea episcopului Miron Cristea despre fuziune şi aspectele practice presupuse de 
realizarea ei 1 2 . M . Baiulescu şi-a asumat sarcina dificilă de a contribui la unirea 
eforturilor organizaţiilor de femei din România, cu ţeluri similare, dar cu statute, 
orientări şi modalităţi practice de realizare diferite. Procesul a fost îndelungat şi 
dificil, înregistrând mai multe etape. Pe plan local ea a devenit reprezentanta 
asociaţiei feminine extinsă aproape la nivelul întregii ţări. Astfel, în calitate de 
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preşedintă a Ligii Naţionale a Femeilor Române, secţiunea Braşov, M. Baiulescu era 
solicitată să participe la Congresul de la Craiova din 6-7 iunie 1925 la care asista şi 
M.S. Regina Maria şi la care "costumul tradiţional autentic este de rigoare", cum 
preciza adresa semnată de Pia Alimănişteanu din 10 aprilie 192513. 

Scrisorile pun în lumină participarea Măriei Baiulescu şi la alte acţiuni 
culturale sub patronajul Reginei. La 5 martie 1933, în numele Comitetului Universităţii 
Libere, S. Cantacuzino invita pe M . Baiulescu la Adunarea Generală de la Facultatea de 
Ştiinţe ce urma să se desfăşoare sub preşedinţia Reginei14. Dar, mai cu seamă în 
domeniul literar, mai precis al premiilor literare, Maria Baiulescu a conlucrat cu Regina 
României. în 19 octombrie 1924 doamna de onoare a Reginei, Irina Procopiu, scria 
Măriei Baiulescu, solicitând-o să facă parte din Comitetul Premiului Femina* decernat la 
1 ianuarie 1925 celei mai bune opere literare a anului. In fondul de corespondenţă 
braşovean se găsesc mai multe scrisori de convocare a M. Baiulescu la şedinţele de 
acordare a premiului din 1927, 1929, 1930, 1932, 1937. Din şirul acestor adrese concise, 
cele mai multe simple anunţuri ale datei întâlnirilor, aflăm scrierile literare propuse spre 
discuţie. In 1927 volumele înscrise erau romanele "La Medeleni I . Hotarul nestatornic" 
de Ionel Teodoreanu, "Sub flamura roşie" de Dem Theodorescu, "Diplomatul, actriţa şi 
tăbăcarul" de Carol Ardeleanu, 'Ήârdăul lui Satan" de Eugen Todie, "Vadul hoţilor" de 
Vasile Savel şi volumele de versuri "Fluturi de noapte" de O. Cazimir, "Biserica de 
altădată" de I . Pillât, "Scut şi targă" de Perpessicius. In 1929 cărţile aflate în dezbaterea 
Comitetului erau "Omul care şi-a găsit umbra" de Cezar Petrescu, "Călugări şi ispite" şi 
"Necazurile părintelui Ghedeon" de Damian Stănoiu, "Hronicul măscăriciului Vălătuc" 
de Al. O. Teodoreanu, 'Viaţa cu şi fără haz a numitului Stan" de Isac Peltz, "Conu 
Enache" de N.M. Condeescu, "Cetatea cu porţile deschise" de Al. Stamadiad15. 

Am selectat două scrisori care oferă detalii despre componenţa Comitetului, 
desfăşurarea şedinţelor la Palatul Cotroceni sau Palatul Regal din Calea Victoriei, 
discuţiile purtate, criteriile care au stat la baza alegerii. Prima scrisoare, datată de noi, 
post 11 noiembrie 1930, este relatarea întâlnirii Comitetului, cu prilejul decernării 
premiului, de către Constanţa Marino-Moscu, delegată de M. Baiulescu în comisie în 
locul ei. In după-amiaza friguroasă de noiembrie, în marele salon de primire al Palatului 
Cotroceni, conţinând piese de artă impresionante, în acest "colţ de poveste" "zâna cea 
frumoasă, Regina noastră a răspândit farmecul pe care-1 ştiţi" nota C. Marino-Moscu. La 
orele 6,30 s-a întrunit Comitetul format din Izabela Sadoveanu, Cella Delavrancea, 
probabil Simona Lahovary, C. Marino-Moscu, doamna Caribol, domnişoara Păun şi 
secretarul Comitetului. Onorurile erau făcute de Irina Procopiu. Comitetul a eliminat din 
dezbatere pe L. Rebreanu şi M. Sadoveanu "ca scriitori consacraţi demult şi cunoscuţi de 
occident" şi "mult mai bine în cazul de faţă" conchidea într-o paranteză de sfârşit C. 
Marino-Moscu. Obiecţia I . Sadoveanu faţă de Constanţa Hodoş a fost că "ar fi scris alte 
lucruri mai frumoase", obiecţie la care a subscris majoritatea Comitetului. Alegerea s-a 
făcut între "La Paradis General" de Cezar Petrescu şi 'Tuga lui Şefki" de E. Bucuţa. 
Opţiunea C. Marino-Moscu a fost conformă principiului acceptat de Comitet "ca 

www.mnir.ro



246 RUXANDRA NAZARE 

scrierile să confie elemente şi parfum curat românesc" astfel că "am votat, çu 
Dumneavoastră (subi. C.M.M.) pentru Bucuţa, care a avut cinstea să fie votat de M.S. 
Regina şi de majoritatea Comitetului." Expresia "am votat cu Dumneavoastră" dezvăluie 
faptul probabil că, M. Baiulescu împărtăşise suplinitoarei ei preferinţa sa, dar lăsase 
acesteia libertatea de exprimare. în continuare C. Marino-Moscu justifică alegerea sa: 
"Scrierea domnului C. Petrescu poate fi bună, dar e îmbibată de psychologie şi, se pare, 
noi suntem mai preţuiţi când ne descriem în alt chip. Am considerat apoi că Bucuţa e 
ardelean (!) şi, cum are talent trebuie încurajat cu atât mai mult." Odată hotărârea luată, 
conversaţiile au continuat într-o atmosferă "mai caldă chiar decât căminul" şi s-au 
plănuit "mari schimbări pentru binele şi răspândirea literaturii române"16. Putem 
presupune că astfel s-au desfăşurat şi alte şedinţe ale Comitetului Premiului Femina la 
care M . Baiulescu a fost prezentă. 

A doua scrisoare datată de noi în 1937 şi semnată de E. Bucuţa informa pe M. 
Baiulescu de întârzierea convocării Comitetului şi în consecinţă cerea trimiterea în scris a 
adeziunii sau nu la propunerea Secretariatului: cartea "Doamna Elena" de domnişoara 
Lucia Borş. Argumentele enumerate de secretarul Comitetului sugerează o schimbare a 
criteriilor ce prezidau selecţia operelor literare. Dar, să-i dăm cuvântul lui Emanoil 
Bucuţa să explice: "Motivele noastre sunt: 1) Cartea este bine scrisă şi intră în 
prevederile regulamentului Premiului (nu este istorie, ci viaţa unei femei încoronate); ea 
este epuizată după 3 luni de apariţie. 2) Cartea este scrisă de o femee; 3) Cartea are ca 
obiect viaţa unei femei, care ne este tuturor scumpă şi apare la aniversarea de 75 de ani a 
celui mai însemnat act cultural al Doamnei Elena, Azilul Elena Doamna. Ar fi frumos ca 
Regina României să fie pusă în măsură să încununeze o lucrare despre fosta doamnă a 
Românilor, atât de iubită pe vremea ei de popor". Punctul de vedere al Măriei Baiulescu 
îl aflăm din adnotarea din colţul drept al scrisorii: "răspuns admis"17. 

Acestea sunt mărturii indirecte ale activităţii Măriei Baiulescu în anturajul 
regal. Recunoaşterea colaborării şi devotamentului M . Baiulescu de către Regina 
Maria sunt exprimate în scrisoarea expediată de Irina Procopiu la 20 ianuarie 1936 
din însărcinarea reginei prin care îi transmitea o fotografie, semnatara rândurilor 
adăugând că: "Sunt sigură că vei fi foarte fericită să posezi această fotografie a 
iubitei noastre Regine, care întotdeauna se gândeşte să aducă o bucurie acelora care, 
ca Dumneata, poartă atâta dragoste ţării şi dinastiei.18 " 

Scrisorile reuşesc să pună în lumină figura Măriei Baiulescu şi dezvăluie 
activitatea acesteia alături de Regina Maria, restituind frânturi din viaţa literară 
interbelică. Timpul a cemut personalităţile literare de prim plan de cele din eşalonul 
doi, să zicem, creaţia Măriei Baiulescu nereţinând atenţia posterităţii. Dincolo de 
uitarea aşternută peste această latură a activităţii ei, memoria a păstrat chipul şi 
faptele acestei animatoare culturale entuziaste şi dinamice care a fost Maria 
Baiulescu, ce a contribuit esenţial la o viaţă literar-culturală, în care s-au afirmat 
atât liderii de opinie, cât difuzorii şi animatorii ideilor fără prezenţa cărora orice 
mişcare intelectuală autentică e de neînchipuit. 
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NOTE 

1 Figuri contimporane din România. Dicţionar biografic ilustrat, Bucureşti, 
1909-1911, p. 149. 

2 Ibidem. 
3 Lucia Cosma, Maria Baiulescu, în revista Transilvania, nr. 5-6, 1941, p. 385; 

Maria Baiulescu (necrolog), în Gazeta Transilvaniei, 45, 26 iunie 1941, 104, 
p. 5. 

4 Cărturari braşoveni (sec. XV-XIX). Ghid biobibliografic, Braşov, 1972, p. 23. 
5 Mircea Băltescu, Contribuţii la istoricul Reuniunii Femeilor Române din 

Braşov, în Culegere de studii şi cercetări, vol. I , 1967, p. 208; Măriuca Radu, 
File din activitatea Reuniunii Femeilor Române din Braşov (1850-1918), în 
Cumidava, XV-XIX, 1990-1994, p. 173-174. 

6 Luana Popa, Margareta Spânu, Militante braşovene pentru unitate şi progres, 
în Almanahul Coresi, 1985, p. 119. 

7 L. Cosma, art.cit., p. 386; Maria Baiulescu, în loc.cit., p. 5. 
8 Ibidem. 
9 Biblioteca Judeţeană Braşov (citată în continuare BJB), Colecţii Speciale, 

fond Maria Baiulescu, ms. nr. 1950. 
10 Carpaţii, Braşov, V, 271, 22 martie 1925,, p. 2. 
11 Maria, Regina României, însemnări zilnice (decembrie 1918-decembrie 

1919), I , îngrijire de ediţie, introducere şi note de Vasile Arimia, Bucureşti, 
Albatros, 1996, p. 236. 

12 BJB, Colecţii Speciale, fond Maria Baiulescu, ms. nr. 1970, 5/18 mai 1919, 
scrisoarea episcopului Miron Cristea către Maria Baiulescu. 

13. BJB, Colecţii Speciale, fond Maria Baiulescu, ms. nr. 1985. 
14. Ibidem, ms. nr. 1977. 
* Premiul Femina a fost fondat în 1902 de doamna C. de Broutelles cu numele 

premiul Fémina-Vie heureuse şi era decernat la câteva zile după premiul 
Goncourt de către un juriu feminin unei opere de imaginaţie. în România 
acest comitet avea. rostul de a alege operele literare pentru recomandare către 
Comitetul din Paris şi de a contribui la cunoaşterea literaturii române în 
străinătate. 

15 Ibidem, ms. nr. 2020, 2021, 2022. 
16 Ibidem, ms. nr. 2023. 
17 Ibidem, ms. nr. 2018. 
18 Ibidem, ms. nr. 2017. 
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MARY BAIULESCU - A WOMAN-WRITER FROM BRAŞOV IN THE 
QUEEN'S MARY COMPANY. THE APPRECIATIONS ABOUT AN 

UNPUBLISHED CORRESPONDENCE FUND 

Abstract 

Known as writer, militant on the domain of culture, of social and sanitary 
assistance, with dynamic organization spirit, Mary Baiulescu (1860-1941) was 
remarking in the rich activity within the framework of different societies and 
domains. Using new documents from the correspondence fund which is in the 
documentary archive of the County Library "George Baritiu" Braşov, the article put 
forth new data on the collaboration between Mary Baiulescu and Queen Mary. 
Begun during the first world war, on the medical ground, the collaboration between 
M . Baiulescu and the Queen has continued under the sign of the feminist movement 
and especially of literature in inter war period. The author has insisted particularly 
on the correspondence regarding the Femina Literary Prize. From the letters 
concerning this topic, dated from the years 1927, 1929, 1930, 1932, 1937, one can 
detach the informations about the authors and the books which were proposed for 
awarding of prizes, about the debates on these, about the choice criteria. A letter 
dated after November 11 t h 1930, sent to Mary Baiulescu by Constanţa Marino-
Moscu, who was delegated in her place in the Committee of Femina Prize, describes 
widely the awarding of prizes for E. Bucuţa's novel, ""Fuga lui Sefki" by a 
committee composed from Izabela Sadoveanu, Cella Delavrancea, S. Lahovary, 
under Queen's Mary patronage. In the discussion of the Committee were anothers 
Romanian writers too, like L. Rebreanu, M . Sadoveanu, Constanţa Hodoş, Cezar 
Petrescu. In a letter from 1937, E. Bucuţa informed Mary Baiulescu on the proposed 
book for the prize, "Doamna Elena Cuza" by Lucia Borş and the reasons of its 
selection, a prevalent criterion being the political and the anniversary one. The 
intention of the Committee is to award a work abuot Elena Cuza with occasion of 
the celebration of 75 years from founding of Doamna Elena Asylum, one of the first 
Romanian hospital institutions. The documents add new informations concerning the 
co-operation relationships between Mary Baiulescu and Queen Mary, they 
emphasize Mary Baiulescu's contribution to the Romanian cultural and institutional 
like from inter war age and they enlighten unknown aspects on the inner mechanism 
of the Romanian literary life. 
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VIZITA R E G E L U I FERDINAND ŞI A R E G I N E I MARIA 
ÎN MAREA BRITANIE, 12 -15 MAI 1924 

Dorina Tomescu 
Radu Coroamă 

După încheierea primului război mondial România a manifestat un interes 
statornic pentru realizarea unor raporturi de strânsă prietenie cu Puterile Aliate, în 
special cu Franţa şi Anglia precum şi cu ţările vecine. In mod prioritar ţara noastră 
urmărea formarea unor alianţe cu caracter defensiv pentru păstrarea statu-quo-ului 
teritorial. 

Deoarece litigiul României cu statul sovietic nu se rezolvase deşi românii 
răspunseseră în general pozitiv propunerilor sovietice, s-a încercat capacitatea 
vechilor aliaţi pentru obţinerea unui ajutor diplomatic. 

Pe la începutul anului 1924, România însă constată că relaţiile dintre 
Franţa şi Anglia se răciseră evident. De fapt contradicţiile dintre cele două ţări s-au 
observat încă din timpul Conferinţei de la Genova (1922). Guvernul englez ar fi 
dorit reluarea legăturilor comerciale cu Rusia pe când Franţa care urmărea să aibă 
un rol de frunte în politica europeană, va fi adversara unui acord cu Rusia Sovietică 
şi a rediscutării tratatelor de pace. 

Mai mult decât atât cercurile guvernamentale româneşti au observat o 
oarecare schimbare de atitudine a Franţei faţă de ţara noastră. Aceasta se explica 
prin poziţia pe care se situase România la Conferinţa de la Lausanne unde sprijinise 
delegaţia Marii Britanii. De asemenea, cu toate că românii solicitaseră cu doi ani în 
urmă un împrumut Franţei, guvernanţii francezi au amânat acordarea lui. Totuşi, la 
începutul anului 1924, dorind să-şi întărească influenţa în rândul statelor Micii 
înţelegeri, guvernul francez se angaja să acorde Iugoslaviei şi României credite în 
scop de apărare. Deoarece Anglia şi-a manifestat nemulţumirea, politicienii români 
temându-se de faptul că se va cere restituirea creditelor din timpul războiului, 
România refuza, în ianuarie 1924 oferta franceză. 

Neînţelegerile şi contradicţiile franco-engleze au provocat o îngrijorare 
profundă în cercurile guvernamentale române. Astfel, diplomatul român Nicolae 
Petrescu-Comnen îi transmitea lui I . Gh. Duca, printr-o telegramă, că datoria 
României este să împiedice, pe măsura modestelor ei mijloace, o ruptură a relaţiilor 
între Franţa şi Anglia. 

In acest context are loc în perioada 6 aprilie - 15 mai 1924 un turneu al 
Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria în 4 state occidentale reprezentând toate 
tipurile de guvernare cunoscute în Europa democratică: monarhie constituţională în 
Marea Britanie şi Belgia, republică semiprezidenţială în Franţa, şi confederaţie 
statală în Elveţia. 

Vizita în Franţa s-a desfăşurat începând cu 6 aprilie, cea din Elveţia a 
început în 27 aprilie, a urmat Belgia în 10 mai, unde familia regală a stat mai puţin 
timp, iar ultima ţară vizitată a fost Marea Britanie în perioada 1 2 - 1 5 mai. De 
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menţionat că înainte de începerea turneului familiei regale în Europa occidentală, 
aceasta primise la Bucureşti vizita prinţului moştenitor al Japoniei, între 2 şi 6 
aprilie. 

în ziua de 12 mai 1924, trenul regal sosea în portul Calais, suveranii 
români fiind întâmpinaţi de Amiralul Comandant al frontierei maritime de Nord. 
Din Calais, Regele Ferdinand şi Regina Maria au călătorit cu yahtul "Maid of 
Orleans" până în portul Dover. încă de la ieşirea din apele teritoriale franceze 
yahtul a fost escortat de patru distrugătoare britanice iar în apropiere de Dover o 
escadrilă de 5 avioane engleze a însoţit vasul până în port. 

întâmpinaţi de Principele de Wales, Regele şi Regina României au trecut 
în revistă campania de onoare în prezenţa primarului şi a Consiliului Comunal. în 
cuvântul său primarul a asigurat-o pe regina Maria de "mândria şi bucuria ce o simt 
locuitorii din Kent în prezenţa unei fiice a Kentului care este totodată şi regină". 
După primirea de la Dover suveranii României şi-au continuat călătoria cu un tren 
special care a ajuns la Londra la ora 1500, în gara Victoria, unde au fost întâmpinaţi 
de Regele şi Regina Marii Britanii, primul ministru Mac Donald şi alţi membri ai 
familiei regale, ai guvernului şi ai diferitelor arme. Drumul prin Londra spre 
Buckingham Palace a fost străbătut în trăsuri à la Daumont. La intrarea în strada 
Victoria fusese ridicat un Arc de Triumf ce purta următoarea inscripţie: "Cetăţenii 
din Westminster urează bun venit Regelui şi Reginei României." 

La sosirea în curtea interioară a palatului a fost intonat imnul regal român 
de către un detaşament al regimentului "Coldstream Guards" şi a fost trecută în 
revistă garda şi escorta de cavalerie. După acest moment în sala cea mare a 
palatului au fost prezentaţi familiei regale române, demnitarii Curţii şi alte 
persoane oficiale britanice. După o scurtă odihnă în apartamentele particulare ce le-
au fost rezervate, membrii familiei regale au mers la Monumentul Ostaşului 
Necunoscut unde au depus o coroană de flori. Drumul a continuat la Catedrala 
Westminster unde se afla mormântul ostaşului necunoscut. Aici, suveranii ţării 
noastre au depus o coroană cu panglici în culorile tricolorului naţional. 

Reîntorşi la Buckingham Palace, Regele Ferdinand şi Regina Maria au 
fost invitaţi de suveranii Marii Britanii la o cină de gală - la care au luat parte şi 
reprezentanţi ai familiei regale, primul ministru al ţării, membrii ai guvernului, 
comandanţi militari şi conducători ai Bisericii anglicane împreună cu soţiile. 

în discursurile ţinute de Regele Marii Britanii şi de Regele Ferdinand au 
fost evocate curajul tenace al armatei române în faţa superiorităţii covârşitoare a 
duşmanului în timpul războiului şi sprijinul acordat de România Angliei la 
Conferinţa de la Lausanne. 

A doua zi, după primirea şefilor de misiuni ai corpului diplomatic, în 
Salonul de ceremonie al Palatului Buckingham, Ferdinand şi Maria s-au întreţinut 
cu Consiliul Comitetului Londrei şi membrii Camerei de Comerţ anglo-română. 

Apoi, la ora prânzului, împreună cu persoanele din suita şi cu ministrul 
României la Londra, Nicolae Titulescu, au plecat să facă o vizită la Primăria 
Londrei. Sosirea la primărie s-a făcut în sunetul fanfarei de trompete. Aici Regina 
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Maria a depus o coroană de flori la monumentul morţilor din război aflat lângă 
intrare. 

In sala bibliotecii primăriei a avut loc o ceremonie în cadrul căreia Lordul 
Primar al Londrei a oferit Regelui României mesajul oraşului Londra. Acesta se 
afla într-o casetă de aur aşezată pe o placă de marmură verde şi exprima urările de 
bun venit ale populaţiei Londrei familiei regale române, precum şi faptul că Marea 
Britanie nu va uita bravura, curajul şi suferinţele poporului român în timpul 
războiului. De asemenea, se exprima dorinţa ca "legăturile sociale şi comerciale 
între România şi Marea Britanie, să se strângă din ce în ce mai mult, spre folosul 
reciproc al ambelor naţiuni libere." 

A urmat dejunul, în Sala cea mare a primăriei. La sfârşitul dejunului 
Lordul Primar a menţionat în discursul său că în 1923, importul românesc din 
Marea Britanie s-a ridicat la 3 milioane lire sterline iar importul englezesc din 
România la 2,5 milioane lire sterline. Tot el arăta că deşi aceste cifre sunt 
impresionante, ele vor creşte negreşit deoarece Marea Britanie în nevoile ei privind 
transportul va trebui să privească mai mult spre România şi către petrolul ei. 
Răspunzând, Regele Ferdinand arăta: "Ne dăm perfect seama că independenţa 
noastră economică, cere o colaborare strânsă cu capitalul şi comeţul străin, şi că 
printr-o colaborare de felul acesta cu Marea Britanie, am putea obţine cele mai 
mari beneficii, prin independenţa noastră economică, şi am putea astfel contribui la 
refacerea economică a Europei cu bogăţiile, cu care providenţa binefăcătoare, ne-a 
înzestrat." 

De la această ceremonie, Muzeul Naţional de Istorie a României posedă 
trei documente: invitaţiile lui Nicolae Titulescu şi ale soţiei sale Ecaterina la 
ceremoniile de la Primăria Londrei precum şi programul acestora. 

După ce în cursul după-amiezei familiile regale ale României şi Marii 
Britanii au asistat la un joc de polo, seara suveranii români au oferit o masă la 
Legaţia României de la Londra, în onoarea suveranilor englezi. După masă a avut 
loc o serată muzicală cu participarea unor cunoscuţi artişti români, avându-1 în 
frunte pe George Enescu. 

Ziua de 14 mai a fost rezervată diferitelor vizite printre care cea de la 
Expoziţia Imperiului Britanic. Intre orele 1700 şi 19°° la reşedinţa Ministrului 
României la Londra au fost primiţi membrii corpului diplomatic cu soţiile, membrii 
guvernului cu soţiile, reprezentanţii universităţilor, băncilor, presei precum şi 
membrii Legaţiei şi ai coloniei române din Londra. 

Seara, între orele 22 0 0 - 24°°, Regele şi Regina Marii Britanii au oferit un 
bal în onoarea Regelui şi Reginei României. Acest bal a încheiat vizita oficială a 
suveranilor români în Anglia. 

In ziua de 15 mai, Regele Ferdinand pornea spre ţară pentru a participa la 
sărbătoarea naţională de pe 10/23 mai. Preşedenţia Consiliului de Miniştri hotărâse 
în ziua de 2/15 mai 1924 "Programul serbării naţionale". Aceasta trebuia să 
înceapă la ora 10 3 0 la Mitropolie în prezenţa Regelui şi a Reginei. (Monitorul 
Oficial nr. 104. 16 mai 1924, pag. 5423 - 5424). 
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în pofida hotărârii Consiliului de Miniştri, Regina Maria a rămas la 
Londra urmând să petreacă câtva timp în vizită particulară. 

In acest fel la ceremoniile desfăşurate cu ocazia zilei naţionale a 
României, Regele Ferdinand a fost însoţit de Principesa Moştenitoare Elena, iar 
Principele Moştenitor Carol a fost însoţit de sora sa, Prinţesa Ileana. (Monitorul 
Oficial nr. 138, 28 iunie 1924, pag. 7273 - 7282). 

Regele Ferdinand a părăsit Londra şi, după traversarea Mării Mânecii, s-a 
întors la Paris unde a rămas până în ziua de 18 mai când a pornit spre ţară. A doua 
zi, 19 mai, ajungând în Iugoslavia, trenul regal a fost întâmpinat de fiica Regelui, 
Regina Maria a Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. Aceasta a călătorit împreună cu 
tatăl său până la Liubliana. Pe 20 mai Regele Ferdinand sosea în România. 

Rămasă în Anglia împreună cu Infanta Beatrice, cea mai tânără soră a sa, 
Regina Maria a petrecut o săptămână la sediul Legaţiei României de la Londra 
după care cele două surori au fost invitatele prietenilor lor, lordul şi Lady Aslor. în 
acest timp prezenţa Reginei a fost semnalată de presa engleză. Astfel, suverana 
României acorda ziarului "Daily Mirror" un interviu despre modă şi "transmitea un 
mesaj poporului englez exprimându-şi admiraţia pentru curajul lui în timpul 
războiului, în publicaţia "Sunday Express". 

Abătându-se de la protocolul tradiţional, "Garrick Club" începuse să 
primească şi doamne în saloanele sale şi astfel Regina Maria a putut să dea un 
prânz în acest select club britanic. 

Presa română anunţa pentru zilele de 30 şi 31 mai, vizita Reginei la 
Plymouth, la invitaţia soţilor Astor. Aici, în ziua de 31 mai, la Primărie a primit o 
adresă de bun venit scrisă pe pergament având dimensiunile 25x15 cm. In partea 
superioară a documentului, aflat astăzi în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie 
a României, se află stema oraşului, la mijlocul laturii din stânga stema României, în 
mijlocul laturii din dreapta data înmânării mesajului iar în partea inferioară se află 
cifrul Reginei Maria. Documentul era rulat şi depus într-o casetă din aur cu 
greutatea de 342 gr. având următoarele dimensiuni: lungime: 180 mm, diametrul: 
50 mm. 

Pe casetă este gravată stema oraşului Plymouth şi inscripţia " H M. The 
Queen of Romania from the Mayor Aldermen and Bargesses of the Borough of 
Plymouth. 31 may 1924." împreună cu caseta şi mesajul, Reginei i-a fost înmânată 
cheia de aur a oraşului, tot din aur, având o lungime de 115 mm. şi o greutate de 
77,68 gr.. Toate acestea se află în prezent în patrimoniul Muzeului Naţional de 
Istorie a României. 

Tot în timpul acestei vizite particulare Regina, întovărăşită de sora sa şi 
de soţia ambasadorului român la Londra, a vizitat la Millais House o expoziţie de 
artă românească, organizată special pentru Maria. Cu această ocazie suverana 
României şi-a amintit că în copilărie a pozat pentru un portret realizat de către Sir 
John Millais. 

Pe 3 iunie, Regina a oferit la sediul Legaţiei României din Londra un 
prânz de rămas bun, iar în ziua de 6 iunie ambasadorul Franţei în Marea Britanie, 
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contele de Saint-Aulaire, a oferit un dineu urmat de o. serată muzicală în onoarea 
Măriei. 

A doua zi ea a plecat spre Paris unde a rămas trei zile după care a pornit 
spre ţară. Sosind în ziua de 16 iunie, a fost întâmpinată în halta Cotroceni de 
Regele Ferdinand, membrii ai familiei regale române, sora sa, Marea Ducesă Kiril, 
doamne de onoare, miniştrii cu soţiile lor şi ofiţeri. 

Turneul regal din Franţa, Elveţia, Belgia şi Marea Britanie s-a înscris pe 
linia politicii româneşti de a folosi toate mijloacele diplomatice pentru păstrarea 
statu-quo-ului teritorial. 
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LA VISITE DU ROI FERDINAND ET DE LA REINE MARIE EN GRANDE 
BRETAGNE. 12-15 MAI 1924 

- Résumé -

Après la première guerre mondiale la Roumanie a manifesté un vif intérêt 
pour établir des sincères rapports d'amitié avec les Forces Alliées, spécialement 
avec la France et l'Angleterre, prenand en considération que celles-ci étaient 
intéressées de maintenir le systhème de Versailles. 

Les nonconcordances et les contradictions franco-anglaises du 
commencement de l'année 1924 ont provoqué une profonde inquiétude dans les 
cercles gouvernementaux roumains. 

Etant d'avis que le devoir de la Roumanie était d'empêcher, malgré ses 
modestes moyens, une rupture des relations entre la France et l'Angleterre, le Roi 
Ferdinand et la Reine Marie ont éffectué entre le 6 avril et le 15 mai 1924 une 
tournée en France, Suisse, Belgique et Grande Bretagne. 

Un acceuil à part de la famille royale de la Roumanie a eu lieu en 
Angleterre (12-15 mai), occasion qui a permis au roi d'Angleterre d'évoquer le 
courage de l'armée roumaine pendant la guerre. 

Quelques témoins de cette visite se gardent au Musée National d'Histoire 
de la Roumanie. 
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T E Z A U R U L ROMÂNIEI L A MOSCOVA 

Florin Georgescu 

Pentru multe generaţii problema tezaurului român evacuat în anii 
Primului război mondial la Moscova a constituit un subiect tabu, lipsa aproape 
totală, la un moment dat, a informaţiilor asupra acestei chestiuni împiedicând 
cunoaşterea de către români a avatarurilor uriaşelor valori depuse oficial de 
guvernul României în safé-urile Imperiului de la Răsărit şi cărora, cu timpul, 
oficialităţile acestui Imperiu au căutat să le piardă urma, păgubind dezastruos 
poporul român. 

Chestiunea tezaurului pasionează de la Primul război mondial încoace 
întreaga populaţie românească, şi pe drept cuvânt, pentru că bunurile transportate la 
Moscova aparţineau nu numai statului ci şi instituţiilor publice sau particulare de 
tot felul precum şi nenumăraţilor cetăţeni. 

Odiseea tezaurului românesc transportat la Moscova nu poate fi urmărită 
fără a ţine cont de evenimentele din Rusia anului 1917, an care marchează 
declanşarea Revoluţiei ruse. Revolta a izbucnit în primele luni ale anului 1917 şi, 
cu scurte întreruperi, a dăinuit până către sfârşitul aceluiaşi an, când bolşevicii au 
cucerit puterea. Cunoaşterea evoluţiei politice a Rusiei din acest timp va permite să 
se poată urmări problema tezaurului depozitat la Moscova în lunile ianuarie şi 
august 1917. 

în condiţiile creşterii pericolului german şi a trădării din partea Rusiei, 
conducerea ţării a hotărât mutarea capitalei la Iaşi precum şi a tuturor instituţiilor 
statului. Ca urmare a acestei hotărâri, vice-guvernatorul Băncii Naţionale, I.G. 
Bibicescu, în şedinţa din 29 septembrie 1916, comunica Consiliului General că şi 
guvernul împărtăşeşte aceeaşi părere. Conform înţelegerii avute cu ministrul 
justiţiei, mutarea sediului Băncii Naţionale la Iaşi urma să se hotărască printr-un 
decret regal. Gravitatea evenimentelor l-au determinat pe vice-guvemator să 
convoace din nou Consiliul General al Băncii, şedinţa ţinându-se pe 11 octombrie 
1916, aici hotărându-se mutarea sediului Băncii Naţionale la Iaşi, în acelaşi oraş 
unde urma să funcţioneze şi guvernul. 

După retragerea la Iaşi Banca Naţională se găsea în imposibilitatea de a 
mai tipări biletele necesare circulaţiei, care era în continuă creştere. Maşinile 
speciale lipseau, hârtia şi celelalte materiale se apropiau de sfârşit iar aducerea lor 
din Anglia sau Franţa întâmpina mari greutăţi. Singura soluţie era ca tipărirea 
biletelor să se facă în Rusia. In acest scop, o delegaţie a Băncii Naţionale, compusă 
din inginerul G. Dobrovici, M.G. Vidraşcu, D. Manoilov, mecanicul Băncii 
Naţionale şi Theodor Ardeleanu ca interpret, s-a deplasat la Petrograd, capitala 
Rusiei. Era în februarie 1917 şi primele mişcări revoluţionare începuseră. Ministrul 
României la Petrograd nu obţinuse încă autorizaţia guvernului rus pentru 
imprimarea biletelor la Tipografia Băncii imperiale. în cele din urmă între delegaţia 
română şi autorităţile ruse s-a ajuns la un acord care urma să fie perfectat în zilele 
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următoare, ceea ce nu s-a mai întâmplat datorită tulburărilor. Ulterior delegaţia a 
revenit la tipografie unde, în locul directorului acesteia, Tabildarrov, care a fost 
înlocuit, a găsit un căpitan care a declarat că nu-şi poate lua angajamentul pentru 
biletele româneşti deoarece tipografia abia poate face faţă marilor cereri de ruble. 

In cele din urmă, datorită unor noi înţelegeri, s-a ajuns, în a doua jumătate 
a lunii martie, la începerea imprimării biletelor de 2 lei la Tipografia Casei de 
Depuneri şi ulterior, a celor de 5 şi de 100 lei. Hârtia albă, americană, pentru 
biletele de 2 lei şi cea filigranată, de provenienţă japoneză, pentru biletele de 5 şi 
100 lei, a fost pusă la dispoziţie de Tipografia Băncii Imperiului. 

Referitor la tezaurul propriu-zis, la 21 decembrie 1916 a sosit la Moscova 
primul transport, în valoare de 321 580 456, 84 lei aur, din care 7 000 000 lei aur 
reprezentau valoarea a două casete care conţineau bijuteriile Maiestăţii Sale Regina 
Maria. Verificarea lui, începută la 9 ianuarie 1917, a durat până la 4 februarie. 
Protocolul care constata depunerea valorilor Băncii Naţionale la Kremlin sub 
deplina garanţie a Guvernului rus, a fost redactat şi semnat la 16 februarie. 

In condiţiile marilor frământări din Rusia, a executării ţarului şi a familiei 
sale, a avut loc al doilea transport din tezaurul român în valoare de peste 9 miliarde 
lei aur. 

După ce revoluţia bolşevică a triumfat şi relaţiile diplomatice dintre 
România şi Rusia au fost rupte, s-au pus la Tipografia Băncii Naţionale, instalată la 
Moscova, bazele unei societăţi al cărei nume era Organizaţia Lucrătorilor şi 
Ţăranilor Români din Moscova şi care a fost recunoscută de comisarii bolşevici. 
Membrii ei se considerau ca singurii şi adevăraţii reprezentanţi în Rusia ai 
poporului român. In virtutea drepturilor cu care se credeau împuterniciţi, prima lor 
grijă a fost să intre în posesia tezaurului român. în acest scop au numit doi 
comisari: I . Tomescu, comisar al tezaurului şi Th. Ardeleanu, comisar al 
Tipografiei Băncii. Aceştia, însoţiţi de Al . Henegaru, preşedintele Organizaţiei, i¬
au somat pe membrii delegaţiei române din Rusia care duceau tratative pentru 
transportarea tezaurului, sub garanţia aliaţilor, în America, să le predea cheile de la 
compartimentul unde se aflau depozitate valorile Băncii Naţionale. încercările 
Partidului Revoluţionar ţărănesc Român au fost zadarnice. Delegaţii români nu mai 
deţineau cheile de la acest compartiment. 

Aliaţii, garantând României 310 milioane lei aur din tezaurul său, 
Guvernul francez a însărcinat, în urma ruperii relaţiilor diplomatice româno-ruse, 
pe ambasadorul său la Petrograd, Noulens, cu protecţia temporară a intereselor 
noastre în Rusia. Cu acest prilej i s-a dat şi misiunea să se ocupe în mod special de 
conservarea integrală a valorilor romaneşti. 

Ambasadorul francez 1-a însărcinat pe consulul francez de la Moscova, 
Ejrik Labonne, să-1 informeze asupra stării rezervei de aur a Băncii Naţionale a 
României, pe care o presupunea "întotdeauna intactă"1. Labonne a luat în primire 
de la consulul României la Moscova, Guérin, arhiva Consulatului General Român, 
precum şi protocoalele de depunere la Kremlin a tezaurului Băncii Naţionale, 
cheile de la compartimentele unde au fost aşezate valorile, protocoalele de 
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depunere a valorilor Casei de Depuneri şi actul de cumpărare a Tipografiei de către 
Banca Naţională pe numele domnului Dobrovici. 

Labonne a făcut un demers pe lângă comisarii poporului din Moscova, 
cărora le-a semnalat faptul că tezaurul român este şi rămâne garanţia câtorva 
guverne ale Antantei şi în special a celui francez, pentru împrumuturile acordate 
României în timpul războiului. Demersul consulului Franţei, căruia i s-a asociat şi 
consulul Angliei la Moscova, a fost făcut în ziua de 14 februarie 1918 sub forma 
unei note verbale citită lui V. Fritsche, comisarul afacerilor străine din Moscova. 
La 27 februarie 1918 acesta s-a prezentat consulului francez căruia i-a cerut în 
numele Guvernului sovietic cheile compartimentelor de la Sudnaia-Kassna unde 
erau depozitate valorile Casei de Depuneri şi o parte din biletele Băncii Naţionale, 
tipărite la Moscova, pretextând că are nevoie de ele pentru a lua de acolo 8 lăzi care 
aparţineau Sovietelor. 

La obiecţia ridicată de Labonne că, în virtutea mandatului pe care îl are, 
nu le poate preda decât reprezentanţilor oficiali ai Guvernului român sau 
delegaţilor Băncii Naţionale, Fritsche i-a răspuns că, întemeindu-se pe hotărârea 
Consiliului Comisarilor Poporului prin care tezaurul român a fost confiscat şi 
ţinând seama de războiul existent între România şi Rusia, are dreptul, la nevoie, să 
intre chiar cu forţa în posesia cheilor şi a bunurilor româneşti. 

Faţă de această ameninţare, Labonne, de acord cu consulii englez şi 
american, a hotărât să predea lui Fritsche cheile în ziua de 1 martie 1918, redactând 
un proces verbal prin care arăta că cedează sub ameninţarea forţei. Formula nu i-a 
convenit lui Fritsche care şi-a redus pretenţiile, cerând ca respectivele chei să-i fie 
remise temporar pentru a ridica, în prezenţa consulului francez, cele 8 lăzi. Noua 
propunere a fost acceptată de acesta cu condiţia ca Fritsche să garanteze în scris că 
nu se va atinge de valorile româneşti. 

Consimţind Fritsche a adresat la 1 martie 1918, sub numărul 7595, o 
scrisoare consulului general al Franţei prin care Guvernul sovietic recunoştea în 
mod oficial dreptul de proprietate al României asupra tezaurului depozitat la 
Moscova căruia i-a asigurat integritatea. 

La 2 martie 1918 cheile au fost predate lui Fritsche care a ridicat de la 
Sudnaia Kassna 8 lăzi care nu aparţineau Sovietelor, ci Băncii Naţionale a 
României şi conţineau 960 000 bilete a 2 lei definitiv imprimate, în valoare de 1 
920 000 lei. Operaţiunea a avut loc în prezenţa lui Lewitzky, director la Sudnaia 
Kassna, a lui Fritsche şi a lui Marc Haulegatte, secretarul Consulatului Franţei, care 
au redactat şi semnat un proces verbal. Operaţia a reprezentat o încălcare de către 
Guvernul sovietic a promisiunii de a nu se atinge de tezaurul românesc. Cele 8 lăzi 
au ajuns la Sevastopol unde au fost găsite de germani către sfârşitul lunii iulie 
1918. 

Insă cheile au fost restituite lui Labonne şi au rămas în păstrarea sa până 
în august 1918 când a fost arestat şi expulzat din Rusia împreună cu personalul 
Consulatului. Cu acest prilej el le-a predat, în urma stăruinţelor verbale şi scrise ale 
delegaţilor români aflaţi acolo, consulului Danemarcei însărcinat cu protecţia 

www.mnir.ro



258 FLORIN GEORGESCU 

intereselor franceze şi române din Rusia iar acesta le-a încredinţat ulterior vice
consulului care a fost silit să revină în Danemarca şi care intenţiona să lase cheile 
domnului Vidraşcu sau consulului norvegian, tolerat în Rusia de comisarul 
afacerilor străine, Cicerin, cu care era bun prieten. Domnul M.G. Vidraşcu a 
obiectat însă că lăsarea cheilor la Moscova era foarte primejdioasă şi 1-a rugat, în 
scris, pe vice-consulul danez să le ia la Copenhaga de unde să le expedieze 
Ministerului de Externe de la Paris. Dorinţa domnului Vidraşcu a fost îndeplinită, 
vice-consulul danez însărcinându-1 pe consulul norvegian cu protecţia intereselor 
Franţei, Danemarcei şi României în Rusia. 

Profitând de relaţiile amicale existente între Cicerin şi consulul 
norvegian, Banca Naţională a trimis în Rusia spre sfârşitul lunii august 1918 pe 
domnul Dobrovici pentru ca împreună cu domnul Vidraşcu să obţină, prin 
intermediul reprezentantului Norvegiei, autorizaţia de a repatria arhiva, bancnotele 
tipărite şi hârtia necesară imprimării biletelor, care se găseau sechestrate la 
Tipografia sa din Moscova. Intervenţia a fost făcută pe lângă Cicerin care a răspuns 
consulului Norvegiei prin adresa numărul 335/9 septembrie 1918 că în această 
chestiune care priveşte direct România, nu poate lua nici o hotărâre fără avizul 
prealabil al "tovarăşului Racovski"2 , preşedintele Sovnarcom-ului. Avizul acestuia 
nu a fost dat niciodată. 

Peste puţin timp au plecat din Moscova ultimii reprezentanţi ai României. 
După aceea soarta tezaurului a fost învăluită în mister. Sigur este faptul că în iulie 
1918 valorile erau intacte. Declaraţiile făcute la Paris de fostul director al Casei de 
Depuneri a Rusiei, Zaremba, destituit de bolşevici şi telegrama lui Guérin cu 
numărul 4438/8 iulie 1918, sunt certe dovezi în această privinţă. 

Referitor la soarta bijuteriilor familiei regale a României, depozitate la 
Moscova, au apărut o serie de informaţii, mai mult sau mai puţin reale, cum sunt şi 
cele din ziarul emigranţilor ruşi de la Paris, "Poslednia Novosti", informaţii reluate 
şi de ziarul "Dimineaţa", numărul 9494 din iunie 1933 la pagina întâi. Conform 
ziarului rus bijuteriile "au fost date în păstrare domnului Diamandi, pe atunci 
ministru plenipotenţiar al României la Petrograd."3 în cele din urmă, conform 
relatărilor ziarului, bijuteriile, după ce au trecut prin mai multe mâini, ar fi ajuns la 
un anume K., german de origine, care ar fi aflat de la un fost servitor rus, angajat al 
Consulatului norvegian, pe unde ar fi trecut bijuteriile, că acestea erau zidite în 
peretele unei încăperi a clădirii. Această persoană, rămasă anonimă, se pare că ar fi 
dezvăluit autorităţilor sovietice locul unde au fost ascunse bijuteriile, el obţinând 
promisiunea că un anumit procent din valoarea tezaurului îi va reveni. Conform 
ziarului rus în 1928 K. ar fi aflat că tezaurul a fost găsit şi că a fost înşelat. Ca 
urmare, acesta ar fi dat în judecată Sovietele prin notarul berlinez Bruno Marwitz 
căruia i s-a atras atenţia că "unui notar german nu-i este permis să apere interesele 
unui tăinuitor de obiecte furate, căci K. a pornit să se judece fără asentimentul 
adevăratului proprietar, Guvernul român. Deci acţiunea lui K. a fost din capul 
locului incorectă şi de aceea pretenţiile lui erau nule. Avocatul Marwitz s-a văzut 
astfel silit să renunţe la proces " 4 . 
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Referitor la aceste informaţii Grigore Romaşcanu a făcut o serie de 
observaţii. Bijuteriile Maiestăţii Sale Regina Maria în valoare de 7 000 000 lei aur 
au fost transportate de la Iaşi la Moscova pe 14/27 decembrie 1916, odată cu 
tezaurul Băncii Naţionale şi depuse în compartimentul de rezervă de la Kremlin al 
sucursalei Băncii de Stat ruse. Casetele cu bijuteriile reginei au fost primite de 
autorităţile ruse fără a l i se verifica conţinutul. In această privinţă cele două 
protocoale încheiate la Iaşi pe 14/27 decembrie 1916 şi la Moscova pe 16 februarie 
1917, sunt dovezi clare. Din aceste documente a rezultat că bijuteriile n-au fost 
date în păstrare domnului Diamandi, ci s-au depozitat la Kremlin, reprezentanţii 
Guvernului rus garantând restituirea lor. în concluzie Constantin Diamandi nu 
putea să încredinţeze consulului american bijuteriile pentru simplul motiv că nu se 
aflau în posesia sa. 

Pe lângă această probă care dovedeşte netemeinicia unora dintre 
informaţiile publicate de ziarul rus, mai există încă una. Publicaţia susţine că 
Diamandi a predat obiectele preţioase consulului american din Moscova în 
primăvara anului 1918. Acest lucru era imposibil deoarece Diamandi a fost 
expulzat din Rusia în primele zile ale anului 1918. 

în ziarul respectiv există un sâmbure de adevăr. Conform relatărilor lui 
M.G. Vidraşcu, fost şef al Serviciului Controlului la Banca Naţională, în luna mai 
1918, "la plecarea în ţară, d-1 Th. Capitanovici a încredinţat consulului francez o 
casetă sigilată care conţinea diferite valori şi obiecte de valoare. Această casetă, 
care împreună cu altele, care aparţineau supuşilor francezi, au fost depuse într-un 
tezaur zidit în localul Consulatului Francez unde au rămas şi după plecarea 
consulului şi a personalului Consulatului " 5 . Acelaşi lucru a făcut însuşi domnul 
Vidraşcu care a încredinţat consulului norvegian6 din Moscova un pachet sigilat 
care conţinea obiecte de valoare proprii, rugându-1 să-1 trimită prin Legaţia 
României de la Stockholm, Băncii Naţionale a României. Pachetul nu a ajuns la 
Bucureşti. în iunie 1919 soţia consulului norvegian 1-a informat pe domnul 
Vidraşcu printr-o scrisoare că, la plecarea din Moscova, Sovietele făcându-le mari 
greutăţi, au fost nevoiţi să lase pachetul în localul Consulatului. 

în urma acestor relatări se pot face o serie de presupuneri. Cert este că 
atât Th. Capitanovici cât şi M.G. Vidraşcu au încredinţat celor doi consuli obiecte 
de valoare proprii. Bijuteriile Reginei Maria, depozitate la Kremlin în două casete 
sigilate sub garanţia Guvernului rus şi alături de stocul metalic al Băncii Naţionale, 
nu au fost ridicate de delegaţii oficiali ai României aflaţi în Rusia. 

în urma războiului, în cadrul Conferinţei de pace de la Paris, deschisă la 
18 ianuarie 1919 şi unde au fost reprezentate toate ţările învingătoare, s-au depus 
sute de memorii în care acestea şi-au formulat pretenţiile asupra învinşilor. între 
cererile adresate de către România pentru a fi puse în discuţia Conferinţei, s-a aflat 
şi problema tezaurului. 

Astfel, în şedinţa Comisiei Reprezentanţilor din 8 aprilie 1919, G. 
Danielopol, delegatul Băncii Naţionale la Conferinţa de pace, a adus în dezbatere 
problema tezaurului. Cu acest prilej el a arătat că în 1916 Banca Naţională şi-a pus 
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în siguranţă stocul său metalic la Moscova. Guvernul rus a garantat păstrarea şi 
restituirea lui iar Puterile Aliate, mai târziu, au dat asigurări României în acest sens. 
Starea revoluţionară din Rusia a împiedicat statul român de a obţine valorile sale 
care depăşeau un miliard de franci sau o promisiune că ele vor fi înapoiate. Faţă de 
această situaţie delegatul român propunea ca, în interesul ţării sale şi al Aliaţilor 
care garantau restituirea tezaurului, Germania să fie făcută răspunzătoare până în 
momentul restituirii acestuia. 

Cu toate intervenţiile făcute de reprezentanţii României la Conferinţa de 
pace de la Paris în vederea obţinerii contravalorii tezaurului său sau măcar o 
garanţie din partea foştilor inamici că îi va fi restituit, stăruinţele au fost zadarnice 
deşi dreptatea era de partea României. Valorile au fost transportate în Rusia 
datorită războiului. Deci inamicii erau răspunzători de soarta acestora. Atitudinea 
ostilă pe care România a luat-o faţă de bolşevici şi care i-au determinat pe aceştia 
să sechestreze avutul românesc, ne-a fost impusă de Aliaţi. Aceştia erau deci 
obligaţi să găsească mijloacele practice pentru ca România să intre în posesia 
tezaurului cu atât mai mult cu cât au garantat 310 milioane lei aur din valoarea sa. 

La 10 ianuarie 1920 Banca Naţională a Românie a înaintat un memoriu în 
care erau rezumate pierderile suferite de România în timpul războiului şi asupra 
cărora urma să se pronunţe Comisia Reparaţiunilor, constituită de către Aliaţi în 
acest sens. 

Insuşindu-şi acest punct de vedere, Guvernul român 1-a susţinut şi apărat 
în faţa acestei Comisii. Cu toate acestea ultimele speranţe au fost retezate. Comisia 
Reparaţiunilor a ajuns la concluzia că transportarea tezaurului la Moscova, nefiind 
consecinţa directă a războiului, România nu poate ridica nici o pretenţie asupra 
foştilor inamici. 

Ulterior, în aprilie 1922, Guvernul român, bazându-se pe aliniatul al 
treilea al rezoluţiei adoptate de Consiliul Suprem în Conferinţa de la Cannes din 6 
ianuarie 1922, a supus problema tezaurului Conferinţei Economice de la Genova. 
Memoriul înaintat cuprindea un scurt dar exact istoric al împrejurărilor în care a 
avut loc operaţiunea şi era completat de numeroase documente din care rezulta 
dreptul de proprietate al României asupra tuturor valorilor depozitate la Moscova, 
în final Guvernul de la Bucureşti cerea puterilor reprezentate la Genova să 
hotărască "restituirea integrală şi imediată a depozitului făcut de România în Rusia, 
în împrejurările mai sus expuse " 7 . 

Pretenţia României fiind găsiţă dreaptă, Conferinţa Economică de la 
Genova din 1922 a statornicit prin cea de a XIII-a clauză că "Guvernul sovietic rus 
va restitui Guvernului român valorile depozitate la Moscova de numitul Guvern 
român " 8 . Hotărârea aceasta a fost comunicată în mod oficial delegaţiei ruse prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Străine al Franţei la 2 mai 1922. 

Depozitarea tezaurului la Moscova a avut şi serie de urmări pentru 
România. Actele, documentele, manuscrisele, monedele vechi, tablouri, cărţi rare, 
odoare ale mănăstirilor şi ale bisericilor, arhive, depozite şi colecţii ale instituţiilor 
publice sau particulare, toate reprezentând mărturii datorită cărora multe dintre 
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problemele îndepărtatelor vremuri ar fi putut fi dezlegate, au luat drumul pribegiei. 
Aceste mărturii constituiau pentru poporul român actele cele mai autentice de 
proprietate asupra acestui pământ, cultura românească având mult de suferit. 

Instituţiile publice şi particulare cum ar fi: Banca Naţională, Casa de 
Depuneri, Academia Română, Creditul Rural ce şi-au trimis la Moscova arhivele şi 
depozitele, au întâmpinat în activitatea lor ulterioară, în urma acestei operaţii, 
multe neajunsuri, mari pagube şi destule greutăţi. 

In privinţa efectelor publice expediate la Moscova România nu a avut nici 
o pierdere. Conform legii promulgate la 15 septembrie 1920 şi publicate în 
Monitorul Oficial numărul 153 din 14 octombrie 1920, instituţiile de credit, 
judeţele, comunele, societăţile pe acţiuni au eliberat titularilor duplicate pentru 
titlurile, acţiunile, obligaţiunile şi foile de cupoane evacuate. Similar a procedat şi 
statul. 

Referitor la aur, în majoritatea lui proprietatea Băncii Naţionale, se poate 
spune că în cazul când acesta în valoare de 315 179 980 lei n-ar fi fost evacuat, prin 
multiplicarea lui cu 32,258 lei - cursului leului aur în lei stabilizaţi - s-ar fi obţinut 
suma de 10 167 075 794 lei şi 84 de bani stabilizaţi cu care s-ar fi putut realiza fără 
finanţare externă opera stabilizării monetare, leul suferind după 1918 o depreciere 
destul de accentuată. 

Pe scurt acestea au fost urmările pe care le-a avut asupra României 
evacuarea tezaurului Românie la Moscova. 

In 1956 o parte a tezaurului a revenit în ţară, aceasta conţinând 39 320 
piese dintre care aproximativ 35 000 monede şi medalii, 1350 tablouri şi desene 
iar restul, cam 2500 obiecte de orfevrărie medievală şi broderii liturgice, icoane şi 
stofe datând din secolul al XIV-lea când se pun bazele primelor state bine 
organizate româneşti şi până la finele secolului al XVIII-lea. O altă parte este 
posibil să se afle în continuare la Moscova, eforturile depuse după 1990 de către 
autorităţile române de recuperare a sa nedând nici un rezultat. 

NOTE 

1. Mihail Gr. Romaşcanu - 'Tezaurul român de la Moscova", pag. 74. 
2. Idem, pag. 80. 
3. Idem, pag. 95. 
4. Idem, pag. 97. 
5. Idem, pag. 99. 
6. Consulul norvegian a părăsit Moscova în cursul anului 1919, nu la sfârşitul 

anului 1918 cum informează ziarul rus "Poslednia Novosti". 
7. Mihail Gr. Romaşcanu - 'Tezaurul român de la Moscova", pag. 112. 
8. Ibidem. 
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L E TRÉSOR DE LA ROUMANDZ A MOSCOU 

Résumé 

Cette comunication traite le destin du trésor roumain évacué à Moscou 
pendant la première guerre mondiale. 

La passion de l'opinion publique roumaine pour le trésor roumain remonte 
au debut de la première guerre mondiale. De nos jours elle reste toujours vive car les 
biens transportés à Moscou appartienent à l'Etat roumain, aux diverses institutions 
publiques et privées, ou aux nombreux citoyens. 

L'odyssée du trésor roumain envoyé à Moscou est étroitement liée aux 
événements passés dans la Russie de 1917. L'Etat révolutionnaire russe a empêché 
l'état roumain de regagner son trésor dépassant un milliard de francs. Deux coffrets 
contenant les bijoux de S.M. la Règne Marie fait partie du trésor. 

En 1956, une partie du trésor - 39 320 pièces - est restituée. On y trouvent 
35 000 monnaies et médailles, 1350 tableaux et dessins et environ 2500 divers objets 
d'orfèvrerie medievale et broderies liturgiques, icônes et tissus du X I V e siècle 
attestant la fondation des premiers états roumains bien organisés - et arrivant jusqu'à 
la fin du XVILT siècle. Le fameux trésor de Pietroasa fait partie de ces 39 320 pièces 
récupérées. I l est possible qu'une autre partie du trésor se trouve toujors à Moscou. 
Tous les efforts des autorites roumaines, a partir de 1990, de la récupérer sont resté 
sans résultat. 
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Ileana Stanca Desa 

Cea mai eficace modalitate de a cunoaşte în toată complexitatea ei şi sub 
toate aspectele - politic, economic, social, ştiinţific şi cultural - viaţa unei 
comunităţi este aceea de a-i studia presa. Ne poate oferi o imagine de ansamblu 
asupra unor caracteristici, care individualizează şi scot din anonimat această 
comunitate; cuprinde aspecte ale vieţii cotidiene, precum şi relaţii ale ei cu 
naţiunea în mijlocul căreia se dezvoltă. Evidenţiază conexiunile celor două culturi -
majoritară şi minoritară - asimi-larea elementelor specifice celei dintâi, dar şi 
păstrarea caracteristicilor celei de-a doua. 

Un exemplu edificator în acest sens ni-1 oferă etnia germană din 
România, a cărei presă ocupă un loc aparte, bine definit în istoria publicisticii 
româneşti, care este, în mod vădit, parte componentă a istoriei noastre naţionale şi 
nu numai puţin universale. 

Informaţiile privind influenţa exercitată de cultura germană asupra culturii 
române sunt, de altfel, numeroase. încă din secolele XVI-XVII circulau în 
Principatele Române foi imprimate, efemere, intitulate "Zeytungs". (Câteva 
exemplare se găsesc şi la Cabinetul de manuscrise al Bibliotecii Academiei 
Române). 

La 17 mai 1605, tipograful Abraham Verhoeve din Anvers scoate prima 
publicaţie cu apariţie constantă - săptămânală. în 1609, ca urmare a strădaniilor 
librarului Johann Carolus, la Strasbourg, se editează şi primul ziar german, tot 
hebdomadar, intitulat "Relation". Scopul mărturisit al publicaţiei era de a face 
relatări importante şi memorabile pentru istorie: "fur nehmen und gedenkwiirdigen 
Historien". în paginile lui erau prezentate şi evenimentele petrecute în 
"Transilvania, Walahia, Moldova".1 Este de la sine înţeles că locuitorii din aceste 
regiuni aveau să le citească asiduu. Domnitorii români înşişi, constată N.Iorga, 
cercetând corespon-denţa şi listele de cheltuieli ale acestora îşi procurau aceste 
publicaţii. Aşa, de exemplu, Grigore Alexandru Ghica, în 1776-1777, primea gazete 
nemţeşti din Braşov, Aachen, Altona, Utrecht, aduse cu bani mulţi de serdarul 
Saul2. Desigur, şi învăţaţii şi unii dintre boierii timpului urmăresc astfel de jurnale, 
în orice caz, depozitele Bibliotecii Academiei păstrează colecţii din secolul al 
XVII-lea (ex. Wôchentliche Nachrichten, Berlin, 1773-1778). Cele mai multe sunt 
însă din secolul XIX, când publicaţiile germane apăreau atât în Transilvania, Banat 
şi Bucovina, cât şi, lucru demn de remarcat, în cele două Principate Române. 

între 1844-1861, se editează Bukarester Deutsche Zeitung (numit o scurtă 
perioadă de timp, ianuarie-mai 1852: "Deutsche Wallachische Zeitung"), sub 
redacţia lui G.W.Scheweitzer, ziar care se va implica în toate evenimentele majore 
ale vremii. A susţinut fervent unirea din 1859. De fapt, putem menţiona un alt ziar 
de limbă germană, de aceeaşi factură: Bukarester Intelligenzblatt, Bucureşti, 1859¬
1860. 
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Odată cu venirea la tron a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, 
care a încurajat stabilirea în ţară a unor specialişti veniţi din Germania, comunitatea 
vorbitorilor de limbă germană şi-a sporit numărul. Proporţional, a crescut şi 
numărul publicaţiilor editate de ei, care, în afara scopului utilitar, de informare, au 
fost o punte de legătură cu o anumită parte a Europei. 

Din rândul ziariştilor germani s-au ridicat adevăraţi patrioţi, pentru că aşa 
poate fi socotit Oswald Neuschotz, cel care în 1889 scotea revista Das Literarische 
Rumănien Organ fur Verbreitung der rumănischen Literatur, Geschichts und 
Volkskunde. (Organ de răspândire a literaturii, istoriei şi folclorului românesc). In 
cele numai zece numere apărute au fost publicate poezii de M.Eminescu (traduse 
de Carmen Sylva şi Mitte Kremnitz), Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, 
Iulia Haşdeu, articole de Teodor Burada despre folclorul român, poveşti populare, 
traduceri din scrierile lui Miron Costin, Veniamin Costachi şi ale Mitropolitului 
Dosoftei, nuvele de loan Slavici, N . Gane etc. La moartea lui M . Eminescu, revista 
publică un necrolog impresionant. Publicaţia, de ţinută, deosebit de elegantă, era 
imprimată la tipografia lui Carol Gobi - renumită, de altfel, pentru acurateţea 
tipăriturilor. Numeroasele portrete incluse printre texte îi sporesc frumuseţea. 

Nu de mai mică importanţă, a fost Rumănische (Rumanische) Revue, 
editată în limba germană de un român de peste Carpaţi, Cornelius Diaconovici. 
Avea să fie editată cu multă greutate, între 1885-1894, redactorul fiind nevoit să-i 
mute sediul în mai multe oraşe, care aparţineau pe atunci Imperiului Austro-Ungar: 
Budapesta, Reşiţa, Viena, Sibiu, Timişoara. In afara numeroaselor traduceri din 
M.Eminescu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, A l . Macedonski, Ion 
Creangă, N . Densuşianu, Al . D. Xenopol, publicaţia militează pentru înfăptuirea 
dezideratului major al românilor - unirea. 

Se pare că audienţa publicaţiilor germane din regatul României era destul 
de mare peste hotare. Aşa reiese din publicarea necrologului, lui M. Eminescu. 
Ziarele şi revistele din Bucureşti l-au scris: Bukarester Tagblat, Das Literarische 
Rumănien, Rumănischer Lloyd ş a. apoi, a fost preluat de cele din Transilvania: 
Kronstadter Zeitung din Braşov, Siebenbiirghisch Deutsches Tageblatt din Sibiu 
iar, la urmă, de cele din străinătate ex. Neue Freie Presse din Viena. 

Totuşi, presa de limbă germană din ţară nu era prea bogată ca număr de 
titluri. Situaţia se va schimba după Marea Unire, odată cu întregirea teritoriului. 

în Ardeal, Banat şi Bucovina locuiau de secole, în bună înţelegere cu 
românii, populaţii germanice. O parte a acestora, cei din Transilvania erau 
cunoscuţi sub numele de saşi (Sachsen - locuitor al Saxoniei). Se stabiliseră aici 
începând cu secolul al XII-lea şi şi-au păstrat acest nume chiar dacă ulterior l i s-au 
adăugat şi alţi locuitori veniţi din părţile Rinului şi Moselei sau din ducatul 
Lotaringiei. în Banat, erau cunoscuţi sub numele de şvabi (adică veniţi din Suabia), 
momentul colonizării lor fiind mai recent, în timpul împărătesei Maria-Tereza 
(1717-1734). 

Cu obiceiuri diferite, vorbind dialecte diferite, aceste populaţii au o 
trăsătură comună: dorinţa de prosperitate prin muncă. Majoritară era clasa de 
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mijloc formată din ţărani, meseriaşi, negustori, intelectuali. Nevoia lor de cultură se 
manifestăjnai puternic decât la celelalte etnii. 

încercările de a-şi crea o presă proprie se fac simţite în timpul domniei lui 
Iosif I I de Habsburg, de fapt, în aceeaşi perioadă în care şi românii se străduiesc să-
şi editeze un ziar. Chiar dacă subiectul acestei lucrări este existenţa presei germane 
pe teritoriul României, cred că merită amintit numele doctorului oculist, român, cu 
studii la Viena, loan Piuariu-Molnar, care luptă cu disperare pentru a scoate 
publicaţii periodice în limba română. Prima avea să se numească Foaie română 
pentru economie "Wallachische Zeitung fur den Landmann". Nu ştim sigur dacă 
nu a rămas doar un proiect, dată fiind lipsa fondurilor impuse de o aşa 
întreprindere. în orice caz, cererea de aprobare a fost menţionată în raportul pe care 
Cancelaria Aulică din Viena 1-a înaintat împăratului la 17 septembrie 1789. Există 
o mărturie, şi nu a oricui, ci a lui George Bariţiu, cum că, în 1852, la biserica din 
Ocna Sibiului, se mai află un exemplar din această publicaţie, datat 17923. Acelaşi 
I.Piuariu-Molnar face şi alte încercări de a scoate ziare româneşti, care se pare că 
nu au fost încununate de succes. Viitorul însă ne mai poate rezerva surprize, aşa 
cum s-a întâmplat cu Courrier de la Moldavie, Iaşi, 1790, despre care mult timp s-a 
crezut că fusese pierdut. Oricum se ştie că Martin Hochmeister şi Peter Barth, 
tipografi saşi din Sibiu, se oferiseră să imprime presă în limba română. 

Saşii şi şvabii vor avea mai mult noroc, datorat, probabil, influenţei lor 
politice şi dezvoltării economice. în secolul al XVIII-lea, mai precis în 1771, se 
editează, la Timişoara, Die Temesvarer Zeitung; în 1783, Siebenburger Zeitung, la 
Sibiu, ambele cu apariţie îndelungată, ajungând, cu unele schimbări de titlu, până 
în 1944. 

în veacul al XIX-lea, are loc o creştere spectaculoasă a publicaţiilor în 
limba germană, majoritatea având o mare continuitate. 

Cum au perceput saşii şi şvabii Marea Unire? Sunt destule dovezi că au 
fost de acord şi au susţinut-o. Istoria consemnează că la 27 decembrie 1918/8 
ianuarie 1919, la Mediaş, a avut loc "Adunarea Naţională a Saşilor", iar la 10 
august 1919, la Lugoj, "Adunarea şvabilor din Banat", ambele declarându-se de 
acord cu unirea. 

Cine a urmărit presa germană a simţit apropierea ei de idealurile 
românilor chiar înainte de prezentarea acestor declaraţii. Gemot Nussbăcher a 
prospectat publicaţia braşoveană Kronstadter Zeitung, în perioada noiembrie 1918 
- ianuarie 1919, număr de număr, şi a găsit multe articole privitoare la iminenţa 
unirii, considerată o legitimă dorinţă a românilor. 

La 20 noiembrie 1918, H. Fabritius, fost pretor de Sighişoara, sublinia în 
articolul său că "poporul frate român...vrea să trăiască în înţelegere cu saşii" 4. Era o 
formă de răspuns la scrisoarea deputatului român Amos Frâncu, tradusă în acelaşi 
ziar, în numărul din 13 noiembrie 1918, care transmisese pe această cale "fraţilor 
germani salutul său de libertate"5 şi demonstrase interesele comune ale celor două 
etnii. în alte numere, s-a publicat Apelul Consiliului Naţional Român, intitulat 
"Către popoarele lumii" şi "Proclamaţia Armatei Române". Interesaţi de părerile 
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personalităţilor române, la 28 octombrie 1918 au publicat părerea lui N . Iorga 
despre saşi, iar la 28 ianuarie 1919, când delegaţia Consiliului Naţional Săsesc a 
predat memoriul său Consiliului Dirigent Român din Sibiu, se scotea în evidenţă că 
Iuliu Maniu "şi-a exprimat stima faţă de naţiunea săsească"6. Conducători ai 
saşilor, precum Rudolf Brandsch, sunt adepţii unirii şi îşi exprimă ideile în paginile 
lui Kronstader Zeitung. 

Dar această publicaţie nu este o excepţie, însoţită fiind de multe altele. De 
fapt, în "Introducerea" lucrării "Ce sunt şi ce vor fi saşii din Ardeal", N . Iorga 
sublinia că, "România întregită a căpătat prin aceasta (unirea n.n.) nişte cetăţeni 
care deşi neromâni s-au alăturat cu inimile deschise patriei lor nouă şi nu sunt siliţi 
de împrejurările exterioare".7 

România "a căpătat" prin reîntregire un număr mare de publicaţii de 
limbă germană. Foarte multe ziare, în special cotidianele, apăreau de multă vreme 
(ex. Temesvarer Zeitung din Timişoara sau Siebenbiirgisch Deutsche Tagesblatt 
din Sibiu). în 1927, "Congresul presei latine" consemna 65 de ziare germane 
(nesocotind revistele). De fapt presa germană avea o bună tradiţie, şi într-un climat 
bun, cum a fost cel dintre cele două războaie mondiale, s-a dezvoltat mai mult 
decât presa română. N . Istrate, şeful Serviciului de Statistică pentru Ardeal, 
remarca în 1926, în "Almanahul Presei Române" că: "Nemţii ar putea să citească 
numai marile cotidiene din Germania şi Austria.Totuşi ei au "Tagesblatt"-ul lor la 
Sibiu, Braşov, Timişoara" 8. 

într-adevăr, urmărind presa anilor 1919-1930, se poate constata că fiecare 
oraş în care trăiau vorbitori de limbă germană îşi scotea un ziar propriu (ex. 
Agnethler Zeitung, Agnita, 19201924; Arader Zeitung, Arad, 1920-1941; Bistritzer 
Deutsche Zeitung, Bistriţa, 1919-1941; Czernowitzer Morgenblatt, Cernăuţi, 1919¬
1941 etc.). Publicaţiile germane, după cum se vede, nu numai că nu şi-au întrerupt 
apariţia în România Mare, dar au şi sporit, de îndată ce situaţia economică de după 
război s-a îmbunătăţit. O paralelă între presa germană şi cea română evidenţiază că 
multe din periodicele româneşti, pe care vitregiile vremurilor de război le-au 
obligat să-şi sisteze apariţia, nu au mai fost în stare să se redreseze sau, chiar atunci 
când au făcut-o (ex. Universul care a reapărut la 31 noiembrie 1918), în primii ani 
au avut un tiraj diminuat şi mai puţine pagini, "Tenacitatea germană" a dus la 
păstrarea numărului mare de pagini, între 16 şi 22, chiar dacă pentru tipărire au 
folosit câteodată hârtie de împachetat. Specific pentru anul 1919 a fost că multe 
periodice germane se intitulau "Amtlichblatt" (Foaie oficială). 

Ulterior a existat o concurentă între ziarele politice şi economice, care 
căutau să se impună pe o arie mai largă, erijându-se în purtătoare de cuvânt pentru 
toţi germanii din România sau a unei mari majorităţi (ex. Deutsche Volkszeittung. 
Organ des Deuschen Volksrates fur die Bukowina, Cernăuţi, 1920-1922; Deutsche 
Wacht. Organ der Deutsche-Schwăbischen Volkspartei, Timişoara, 1922-1924; 
Kronstadter Zeitung. Tagesblatt fur Politik und Volkswirtschaft in Grossrumanien, 
Braşov, 1919-1944 etc.). 
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Am avut multe reviste lunare, trimestriale sau semestriale, care se adresau 
diverselor categorii de specialişti (ex. Bauarbeiter, Cluj, 1922-1932; Juristiche 
Rundschau, Sibiu, 1922; Der Banater Philatelist, Timişoara, 1920-1924; Banater 
Musik-Zeitung, Timişoara, 1922-1927, precum şi reviîte religioase diferite (ex. 
Katholische Pfarrblătter, Sibiu, 1919-1920; Glaube und Heimat. Evangelisches 
Gemeindeblatt, Sibiu, 1922-1925; Der Sămann. Zeitschrift der Deutschen 
Baptisten Germeinden in Rumănien, Bucureşti, 1921-1935). 

Publicaţiile cu caracter cultural ocupă un loc aparte. Mai puţine imediat 
după război, tot mai multe o dată cu scurgerea anilor, făceau traduceri din operele 
scriitorilor români, cu care uneori, şi colaborau (ex. Die Briicke. Wochenschrift zur 
Popularisierung der rumànischen Literatur, Cernăuţi, 1922; Klingsor. 
Siebenburgische Zeitschrift, Braşov, 1924-1930. Prin ele se realizează 
întrepătrunderea celor două culturi: germană şi română. 

în această categorie se înscrie şi revista Ostland. "Monatschrift fur die 
Kultur der Ostdeutschen", Sibiu, iunie-septembrie 1921 şi ianuarie 1926 - iulie 
1931, sub redacţia lui Richard Csaki şi a lui Bernhard Capesius. în paginile ei apar 
traduceri din Victor Eftimiu, Emil Isac etc., studiul lui Emil Sigerus "Die deutsche 
periodische Literatur Siebenbiirgen" şi multe ilustraţii executate cu măiestrie în 
atelierele lui E. Marvan. 

Mai amintim revista Von der Heide. "Illustrierte Montsschrift fur Kultur 
und Leben", din Timişoara, care apare, mai bine zis reapare, cu unele întreruperi, 
din 1922 până în 1937, sub conducerea cunoscutului traducător şi om de litere 
Viktor Orendi-Hommenau. Pe măsură ce înainta în timp, era din ce în ce mai 
frumos tipărită. 

O altă revistă cu un aspect grafic deosebit, dar care din păcate η-a apărut 
decât în 1922, este Illustrierte Weltkronik. "Wochenschrift fur Kultur, Kunst und 
Literatur". Ea îşi propusese să fie difuzată şi în Iugoslavia, Cehoslovacia, Austria şi 
ar fi ajutat la cunoaşterea literaturii române, pentru că avea traduceri din Mihai 
Eminescu, Emil Isac, Bucura Dumbravă. 

Uneori, chiar ziarele cu profil preponderent politic sau economic rezervă 
o rubrică literaturii, cu traduceri din literatura română şi apelând la colaboratori 
români. în 1930, cel mai vechi ziar german: Temesvarer Zeitung editează un 
frumos număr jubiliar. în cele 48 de pagini figurează nume de seamă: Caius 
Brediceanu, Aurel Cosma, Sever Bocu, Coriolan Baltă, alături de Viktor Orendi-
Hommenau, Kaspar Muth, Josef Gabriel, Franz Xever Kappus9. 

Germanii din România nu vor renunţa la scrierea cu litere gotice multă 
vreme după ce în Germania se trecuse la tipărirea cu caractere latine; unii gazetari 
nu doreau să se adreseze decât comunităţii căreia îi aparţin şi tipăreau în dialectul 
sas sau şvab, chiar şi lunile anului fiind uneori trecute cu denumirea populară, (ex. 
Wovon man spricht, Sibiu, 20 februarie - 10 martie 1924).Munca de depistare a 
ediţiilor este destul de anevoioasă. în mai multe alte ţări apăreau cotidiene cu 
denumiri diferite. La o cercetare amănunţită, s-a dovedit că sunt, de fapt, ediţii ale 
aceluiaşi ziar. Astfel, Czernowitzer Deutsche Tagepost (1924-1944) din Cernăuţi şi 
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Bukarester Tagespost (1923-1944) din Bucureşti sunt ediţiile lui Siebenburghisch 
Deutsche Tagespost (ulterior având titlul Deutsche Tagespost) din Sibiu. Elementul 
cel mai relevant a fost subtitlul, toate trei definindu-se "Allgemeine Volkzeitung 
fur das Deutschtum in Gross-Rumănien" (Ziar popular pentru toţi germanii din 
România Mare), sub conducerea lui Fritz Theil, redactorul şef, având şi suplimente 
cu acelaşi titlu şi aceeaşi evoluţie. In fapt, suplimentele numeroase care apăreau în 
cadrul cotidienelor sunt o caracteristică a presei de limba germană, destul de puţin 
uzitată de presa română. 

Prin ele, ziarul încerca să-şi atragă categorii cât mai variate de cititori: 
Das Blatt der Hausfrau şi Modeblatt pentru femei, Jungendblatt, pentru tineret, sau 
Technische Rundschau, Wirtschafi und Technik, Akademische Blăter, Sportblatt 
etc., care veneau în întâmpinarea dorinţelor celor cu preocupări preponderente într-
un anumit domeniu. Chiar ultimele ştiri, Letzte Nachrichten apăreau câteodată 
separat, tot sub formă de supliment. In unele cazuri, ajungeau publicaţii de sine 
stătătoare, independente, greu de identificat provenienţa, având redactor, 
numerotare şi paginaţie proprie, uneori cu preţ neinclus în costul cotidianului din 
care se formaseră (ex. Frauen-Zeitung, Sibiu, 22 iunie 1919-19 februarie 1923, 
redactor: Eisa Sigerus, fost supliment la Siebenbiirgisch-Deutsche Tagespost) 

De Paşte şi de Crăciun germanii se respectau. Apăreau "numere 
speciale", cu multe pagini frumos ilustrate, uneori, colorate, chiar dacă ziarul 
fusese tipărit până atunci numai în alb-negru. Abundă în producţii literare originale 
sau traduceri. Câte un număr era închinat "Carnavalului", pe care catolicii îl serbau 
la începutul Postului, de obicei în februarie. Orice eveniment deosebit era marcat 
de ziar, scriind pe numărul din ziua respectivă "Special-Ausgabe" sau "Extra-
Ausgabe" (ediţie specială). 

Toate acestea formează specificul unui cotidian nemţesc. 
Având probabil o situaţie bună economică, publicaţiile germane din 

România îşi permit să aibă corespondenţi în multe oraşe, pentru o mai corectă şi 
rapidă informare. "Deutsche Politiche Hefle aus Grossrumănien", editată la Sibiu 
de cunoscutul om politic sas, Rudolf Brandsch, în perioada 1921-1927, are 
corespondenţi la Taurino, Cernăuţi, Riga, Viena, Berlin, Hamburg şi Zurich. 

Mai monotone, ziarele şi revistele scoase pentru economişti sau meseriaşi 
ţin şi ele să aibă cât mai mulţi cititori, aşa că se adresează nu numai etnicilor 
germani şi scot ediţii în limba română şi maghiară. Apar separat, în paralel (ex. 
Bauarbeiter, Constructorul şi Epitômukàs, Cluj, 1922-1932; Eisen und 
Metallarbeiter, Metalurgistul, Cluj, 1920-1940, la care se adaugă din 1924 ediţia 
maghiară Vas és Fémmunkâs), sau în ediţii contopite în acelaşi ziar (ex. Der 
Gewerbetreibend. Meseriaşul. Azi Iparos, Timişoara, 1926-1929). 

Trebuie însă amintit că ediţiile puteau să-şi schimbe modul de prezentare, 
contopindu-se sau separându-se, în funcţie de cerinţele dezvoltării economice ale 
perioadei respective, care impuneau numărul de solicitanţi. 

Pragmatismul germanilor s-a resimţit şi în viaţa ziarelor. Când din varii 
motive, mai ales de natură economică, apariţia le era periclitată, recurgeau la o 
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"unire". De exemplu, s-a unit Banater Voltiblatt, care apărea la Luvrin, cu 
Hatzfleder Volkiblatt din Jimbolia. A rezultat Illustriertes Banater Volhblatt. în 
subtitlu, se menţiona "vereint mit dem Hatzfelder Volksblatt", adică "unit cu...". 
Aceste publicaţii au rămas astfel un an, în 1928. în 1929, fiecare a revenit la titlu şi 
la numerotarea proprie. în alte cazuri, rămâneau unite până la dispariţie. 
Bineînţeles, au existat şi alte situaţii, mai apropiate de ceea ce se petrecea în presa 
română, când, după fuzionare, cel puternic s-a impus, eliminându-şi partenerul. 

Ziarele, ca şi oamenii, au viaţa lor. Publicaţiile româneşti au avut rareori 
viaţă lungă. S-au născut, s-au zbătut mult pentru cele câteva pagini în care apăreau, 
apoi au sucombat. Cele germane au fost longevive, chiar foarte longevive. Ele, ca 
şi cele care le-au creat, au lăsat o impresie de stabilitate şi siguranţă, poate chiar de 
opulenţă, apărând în multe pagini, cu suplimente multe, numere speciale şi festive. 
Au fost mai puţin influenţate de evenimentele politice şi mai mult de dorinţa de 
prosperitate. Se adresau unor cititori cu obiceiul format de a informa şi care 
susţineau publicaţia prin abonamente. 

Dar şi ziarele germane, ca şi cele române, au reflectat realitatea, acesta 
fiind principalul lor merit. în paginile lor prăfuite, trăieşte încă o lume dispărută: 
cea a bunicilor având personalitatea care le-a fost imprimată. Dincolo de o 
clasificare aridă, în cotidiane, săptămânale etc., sau politice, economice, culturale, 
toate cuprind frânturi de gânduri şi simţire omenească şi aşteaptă răbdătoare, ca 
toate scrierile, un ochi dornic să vadă şi o minte făcută să poată citi o istorie vie, 
aşa cum curgea ea zi de zi. Presa germană poate să reînvie o generaţie, care dorea 
să trăiască în această patrie, alături de români, în mijlocul lor. Un cercetător de 
presă ştie că ea face parte din cultura germană, dar este şi o componentă a culturii 
istoriei române. 
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LA PRESSE DE LA COMMUNAUTÉ ALLEMANDE 
DE ROUMANIE. 1919-1930 

Résumé 

L'article met en évidence l'importance de la presse allemande pour les 
publications roumaines. Après une brève considération sur les revues éditées par la 
communauté allemande du Royaume de Roumanie, l'article s'occupe des 
caractéristiques de la presse des saxons (saşi) et des schwabens (şvabi) de 
Transylvanie et de Banat, ausi que celle de Bucovine, qui depuis 1919 est devenue 
partie intégrante du patrimoine de la culture roumaine. 

L'article met en valeur ses débuts au X V I I I i e m e s , en mettant l'accent sur le 
moment de l'Uniuon, soutenu par les idées présentées dans les journaux de langue 
allemande (ex. Kronstadter Zeitung, Braşov: 1918-1919). 

On souligne également les caractéristiques de la presse allemande, la 
continuité, la divesité des documents qui ont contribué à l'apparition de 
publications périodiques, ayant un grand nombre de pages, de nombreaux 
rédacteurs et correspondents dans différentes régions du pays et du monde, 
beaucoup de collaborateurs et de supplements. 

Implicitement on fait une paralelle avec la presse roumaine. 
On rappelle que le désir de satisfaire les demandes des lecteurs allemande 

a mené à l'apparition de certains journaux, quotidiens, édités dans de nombreuses 
villes, ainsi que des revues de spécialité et des hebdomadoires à contenu bien 
défini. 

On met an relief l'apport de la presse allemande à caractère littéraire à la 
popularisation de la culture roumaine et son ouverture vers le monde occidental, 
par les traductions publiées. 

On explique la bonne situation de la presse, par l'état économique 
prospère de cette ethnie, qui a contribué à tous les niveaux au développmenet de la 
Roumanie. 

L'article veut être un encouragement pour les connaisseurs de langue 
allemande à utiliser cette source d'information pour la période d'entre 1919-1930. 
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COMPETIŢII SPORTIVE L A SINAIA 
ŞI ÎN ÎMPREJURIMILE S A L E 

Nicolae Petrescu 

începuturile activităţilor sportive la Sinaia şi în împrejurimile sale se 
identifică prin drumeţiile practicate în zonă şi în Bucegi în general încă din veacul 
al XIX-lea prin excursiile întreprinse de unii oameni de ştiinţă şi cultură, de 
diplomaţi străini. Astfel după cum scria Mihai Haret "începând din prima jumătate 
a secolului trecut, se făceau excursiuni în munţii româneşti, poate mai des decât ne 
închipuim noi, deşi nu erau nici drumuri, nici poteci, nici oţeluri, nici călăuze, nici 
pelerine impermeabile, dar mai cu seamă nici hărţi şi mici cabane de adăpost. 
Dintre toţi munţii, Bucegii, erau desigur cei mai umblaţi, măcar că valea Prahovei 
de la Posada în sus, era o adevărată pustietate, lipsită de siguranţă, de sate şi de 
orice urmă de şosea". 

Printre primii exploratori ai Bucegilor, Mihai Haret, aminteşte pe bunicul 
său Carol GOLLD inginer hotamic, care în verile anilor 1837, 1838, 1842 şi 1843 a 
ridicat planurile unor munţi din Bucegi, pe J. A. VAILLANT fost profesor la 
Colegiul Sf. Sava, cu camaradul său sulgerul Angelescu în iulie 1839, pe Barbu 
Catargiu în vara anului 1852 şi enumerarea continuă cu baronul TALLEYRAND 
PERIGORD comisarul Franţei în principate în august 1857 şi J. BECLARD. 
Comisarul a vizitat timp de o săptămână mănăstirile Sinaia, Predeal şi Lespezi 
precum şi "punctele cele mai înalte din această parte a Carpaţilor care separă 
Valahia de Transilvania". J. Beclard consul general al Franţei în Valachia a 
cutreerat în iulie-august 1858 întreaga regiune a Sinaiei, împreună cu munţii 
înconjurători. Ceva mai târziu englezul LESLIE STEPHEN a făcut şi el drumeţii în 
zonă şi în 1971 va include o descriere a Bucegilor în lucrarea sa "THE 
PLAYGROUND OF EUROPE". 

După anii 1885 apar şi lucrări autohtone ca aceea a arhimandritului Nifon 
menită să călăuzească paşii celor veniţi în "Preumblările în Sinaia". 

Afluxul de turişti a dus la înlocuirea vechilor hanuri, ca cel numit "La 
fruntea lui Văsâi" aflat pe locul actualului motel "Izvorul Rece" sau al lui Iancu, cu 
hoteluri ca cel construit încă din 1870 în vatra actuală a hotelului "Păltiniş. 
Construirea acestora a fost de bun augur deoarece hotelul "Sinaia" "era plin de 
vizitatori" încă din vara anului 1871. 

Darea în folosinţă a tronsonului de cale ferată dintre Braşov şi Ploieşti în 
1879 a sporit circulaţia turistică spre Sinaia. 

Localitatea devine din 1880 oraş, un oraş cu profil turistic luat cu asalt de 
clienţii veniţi în "trenuri de plăcere", în căutarea de locuri la "hotelurile" ca: 
"Mazăre", aproape de gară, "Manolescu" de vale, "Voinea" la Izvor, "Opller" şi 
altele. 

Complexul Peleş a sporit faima oraşului devenit şi reşedinţă regală. în 
polarizarea activităţilor spojtive în împrejurimile castelului Peleş un rol mare îl va avea 
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regele Carol I al României precum şi principele moştenitor viitorul rege Carol al H-lea, 
amândoi patronând unele competiţii pe care le-au şi dotat cu trofee, ultimul participând 
chiar şi la unele întreceri. 

Prin înfiinţarea unor asociaţii s-a putut trece la marcarea de trasee 
turistice şi amenajarea unor adăposturi sau cabane ca cele construite de Societatea 
Carpatină "Sinaia", după 1893, începând cu cele din zona oraşului şi terminând cu 
casa "Peştera". 

Aşa au apărut în Bucegi: Drumul Eforiei de la Sinaia la Peştera, pe la 
Vârful Dor, Drumul Mihai Haret de la Sinaia la Omul prin Piatra Arsă - Babele-
Coştila, Drumul Murgoci prin Valea Jepilor de la Babele spre Buşteni, Drumul 
Nestor Urechia din Buşteni la Omul pe Valea Cerbului, Drumul Bucura Dumbravă 
de la Peştera la Omul pe Valea Ialomiţei. 

"Societatea Carpatină" din Sinaia se ocupa nu numai de turism, dar şi de 
tir şi mai ales de vânătoare şi sporturile de iarnă pentru care zona oferea condiţii 
bune. Societatea avea să fie reorganizată doi ani mai târziu, în 1895, având în 
conducerea sa nume de prestigiu ca arhimandritul Nifon, Take Ionescu şi Bucura 
Dumbravă. 

Pârtiile modeste improvizate la început de Societatea Carpatină aveau să 
fie înlocuite de unele amenajate special. 

Apariţia schiului pe Valea Prahovei s-a produs în iarna 1907-1908. 
Primul concurs de bob s-a desfăşurat la noi în ţară la Sinaia în luna decembrie a 
anului 1909, Competiţia a avut loc din iniţiativa Principelui Carol, secretar al 
Clubului Sportiv Român. Cursa a fost câştigată de Ion Cămărescu în 3 min. şi 37 
sec pe o pârtie de 400 m. lungime. 

Doi ani mai târziu, a fost organizat tot la Sinaia un nou concurs 
considerat ca primul Campionat Naţional al României, câştigat de inginerul Ion 
Costinescu. 

In perioada următoare vechea pârtie din Sinaia va găzdui an de an competiţii 
de bob şi sanie, sport mult îndrăgit de localnici şi nu numai de ei. 

Dar Sinaia nu a fost o zonă de atracţie numai pentru turism şi sporturile 
de iarnă. Cursele cicliste de fond vor conţine ca etapă şi Sinaia aşa cum s-a 
întâmplat cu cea din 15/27 iunie 1885 desfăşurată pe traseul Predeal-Sinaia-
Ploieşti-Bucureşti şi retur. 

în vara anului 1909 Perla Bucegilor oferea cadrul necesar de trecere de la 
sporturile de iarnă la sportul alb estival în luna iunie organizându-se Campionatele 
Sinaiei la tenis de câmp, o competiţie intercluburi care va căpăta un caracter anual. 
Anul următor finala "Campionatului Sinaiei" la tenis a fost câştigată de echipa 
Clubului Doherty din Bucureşti. 

Totuşi, sporturile de iarnă au ţinut capul de afiş la Sinaia, ele câştigând în 
frecvenţă competiţională, amploare şi diversificare. La 30 decembrie -12 ianuarie 
1910a avut deschiderea oficială a "Concursurilor pentru sporturile de iarnă", (schi, 
bob, săniuţă) iniţiate tot de Clubul Sportiv Român. Concursurile au fost dotate cu 
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cupe dăruite de Regele Carol I , suveranul României şi de împăratul Wilhelm al 
Germaniei şi de prinţul polisportiv George Valentin Bibescu. 

Tot pentru ianuarie 1910 s-a instituit Cupa A.S.R. Principele Carol, 
pentru echipele feminine de bob, româneşti şi străine, dar trofeul nu a putut fi 
acordat, competiţia neputându-se desfăşura din lipsa zăpezii şi astfel a fost 
reprogramată pentru luna ianuarie a anului următor. La 22 februarie 1910 pe o 
pârtie de 400 m. s-a desfăşurat un concurs de bob dotat cu două trofee: Cupa 
"George Valentin Bibescu" câştigată de Nicolae Filiti şi Cupa de Argint adjudecată 
de Principele moştenitor Carol. 

A treia ediţie a concursurilor la sporturile de iarnă desfăşurată între 23-24 
ianuarie /5-6 februariel911 va decerna Marele Premiu de Schi, Premiul Săniuţa, şi 
trei cupe pentru bob. Traseul venea pe lângă drumul care coboară de la Piatra Arsă 
trecând pe lângă Pelişor şi prin faţa Peleşului. Avea cea. 400 de m. şi multă zăpadă. 

Anul următor în cadrul campionatelor naţionale din 2/15 -3/16 ianuarie 
proba de schi s-a desfăşurat pe o lungime de 3 Km, iar trei săptămâni mai târziu s-a 
ţinut concursul internaţional de sanie dotat cu Cupa "Ion Cămărăşescu". 

Iarna anului 1914 a fost sezonul consacrării supreme a echipelor unor 
binecunoscute instituţii şcolare din Bucureşti. Cupa "George Valentin Bibescu", 
trofeul Campionatului Naţional de bob inter-cluburi, a fost adjudecată de echipa 
Liceului Mihai Viteazul. Campionatul Naţional interşcolar de bob a fost câştigat de 
cei de la Liceul Gheorghe Lazăr. Sportivii şcolii Comunităţii Evanghelice din 
Bucureşti au reputat o dublă victorie, la Campionatul Internaţional de bob pe 
echipe, dotat cu Cupa Kronprinfului Germaniei şi la Campionatul Naţional de schi 
(3 Km) dotat cu Cupa "Ion Cămărăşescu", pentru amatori, seniori şi şcolari. 

Vara anului 1914 avea să aducă în peisajul montan una din primele 
ascensiuni din ţara noastră efectuată de Theodor Rosseti Solescu pe "Acele 
Morarului" din Bucegi. 

în ianuarie 1915, tot la Sinaia s-au ţinut primele concursuri de schi pentru 
grănicerii militari din care unii vor participa în anul următor la Campionatele 
Naţionale de Schii (fond şi sărituri). Cursurile de schi aveau să dea rezultate nu 
peste mult timp. între ianuarie-martie 1917 în cadrul acţiunii de refacere a armatei 
române au luat fiinţă primele unităţi militare de Vânători de Munte, alcătuite din 
tinerii selecţionaţi şi antrenaţi anume pentru războiul în munţi. Ele au avut un rol 
important în răspândirea practicării schiului în ţara noastră. 

Dacă războiul pentru întregire naţională a dus la sistarea mişcării sportive 
înfăptuirea visului de veacuri al poporului nostru, desăvârşirea unităţii naţionale a 
creat un cadru nou de dezvoltare a ei în aria României Mari unde Sinaia îşi va 
recăpăta din nou importanţa în viaţa sportivă. 

Astfel, în 1919 lua fiinţă "Hanul Drumeţiilor" ca "asociaţie patriotică 
pentru răspândirea turismului şi crearea de parcuri naţionale în România". 

în 1920 a avut loc prima ediţie a Cupei "Prinţul George Valentin 
Bibescu" la bobsleigh - competiţie intercluburi şi a Cupei Maior P. Boerescu la 
schi. 
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Sportivii antrenaţi pe pârtiile din apropierea Peleşului aveau să participe 
în anul 1922, pentru prima dată, la Jocurile Nordice, organizate la Stockholm dar 
fără să înregistreze rezultate notabile. 

Oraşul Sinaia a avut cinstea în toamna anului 1922, să găzduiască un 
Congres Olimpic al Naţiunilor vecine. Iniţiativa se înscria în cadrul general al 
politicii externe a ţării noastre privind promovarea unui climat de destindere, de 
pace şi colaborare pe multiple planuri cu toate ţările lumii, dar mai ales cu cele mai 
apropiate în spiritul bunei vecinătăţi. Din punct de vedere concret, reuniunea de la 
Sinaia îşi propunea strângerea relaţiilor sportive dintre aceste ţări şi a pregătirii lor 
pentru Jocurile Olimpice. 

Turismul montan, drumeţiile şi escaladările vor lua un nou avânt după ce 
la 24 ianuarie 1924 s-a creat, la Sinaia, Secţia Alpină a Bucegilor care a organizat 
conferinţe şi excursii, a deschis şi marcat noi trasee, realizările sale fiind 
consemnate în Anuarele turistice pe anii 1926-1928. 

Turing-Clubul României, legalizat la 2 aprilie 1926 şi afiliat în iunie 1929 
la Alianţa Internaţională de Turism, va desfăşura sub preşedenţia lui Mihai Haret o 
activitate bogată în promovarea alpinismului. De numele Turing-Clubului Român 
sunt legate şi o parte din performanţele ilustrului pionier al alpinismului modern 
Nicolae Comănescu, autorul premierei de iarnă a Văii Seci a Caraimanului şi care 
probabil a bătut şi primele pitoane în Bucegi.. 

De altfel suflul înnoitor s-a manifestat şi în introducerea unor noi probe 
sportive sau darea în folosinţă a altor amenajări. Aşa s-a întâmplat la campionatele 
Naţionale de schi de la Sinaia din februarie'1924 când pe lângă combinata nordică 
şi coborâre s-a introdus proba de fond 30 km câştigată de Gh. Leurzeanu. în 
ianuarie 1926 la a X I - ediţie a Campionatelor Naţionale de bob şi săniuţă s-a 
inaugurat noua pârtie care modernizată şi finisată anul următor atingea o lungime 
de peste 2000 m şi prezenta 6 viraje. 

Un rol important în organizarea unor amenajări 1-a avut Asociaţia de 
Turism Peleş din Sinaia, care cu ocazia primului concurs internaţional de amploare 
la sporturile de iarnă a dat în folosinţă trambulina de sărituri cu schiurile de la 
Cioplea. Concursul a fost organizat între 30 ianuarie -3 februarie 1929 cu 
participarea unor sportivi din Cehoslovacia, Iugoslavia şi Polonia. 

Anii următori vor aduce participări tot mai dese ale sportivilor români în 
competiţiile externe din sezonul de iarnă şi unele succese de-a dreptul 
extraordinare. 

Pe 18-19 februarie 1933, la Campionatele Mondiale de bob de la 
Schreiberhau din Germania, echipajul A l . Papană - D. Hubert s-a clasat pe primul 
loc, stabilind un nou record al pârtiei, iar Al . Frim şi V. Dumitrescu, concurând pe 
un bob de lemn a ocupat locul IV. La Campionatele Mondiale Universitare 
desfăşurate în aceeaşi lună la Bardonechia, în Italia, echipajul bobului de 2 
persoane a ocupat locul IV şi locul IX la schi pe distanţa de 8 Km. 

Rezultate notabile au fost obţinute de boberii români şi în Campionatele 
Internaţionale ale Franţei desfăşurate la Chamonix. Echipajul de bob 4 persoane a 
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ocupat locul IV, dâr Cupa Campionatului Franţei şi Derbiul Chamonix-ului pe anul 
1933 au revenit lui D. Gheorghidiu şi E. Angelescu. Echipajul român condus de E. 
Angelescu şi-a reconfirmat valoarea ocupând locul I I la Campionatele Mondiale de 
bob pentru patru persoane desfăşurat la Garmisch Partenkirchen în 27-28 ianuarie 
1934. Echipajul bobului de 2 persoane Al . Frim-V. Dumitrescu au cucerit însă titlul 
suprem la Campionatele mondiale din 3-4 februarie din acelaşi an de la Engelberg. 

Meritoriu a fost şi rezultatul obţinut de D. Hubert-Al. Papană clasaţi pe locul 
IV. Alexandru Popană împreună cu coechipierul său Ostropov va cuceri medalia de 
argint la Campionatele Mondiale de la IGLS din 1935. . 

Sporturile cu motor nu au ocolit nici ele împrejurimile Peleşului având un 
rol preponderent în sezonul estival. în 1927 Basil George Assan escalada pe 
motocicletă vârfurile Omul şi Caraiman din Bucegi, iar anul următor pe 1 Mai s-a 
desfăşurat pe muntele Păduchiosul cursa d viteză în coastă organizată de Moto 
Clubul Român şi câştigată de M. Moraru. 

Dacă motocicliştii au preferat riscurile escaladei sau duritatea cursei în 
coastă, automobiliştii au organizat prin Automobil Clubul Regal Român la Sinaia, între 
11-12 august 1934 un concurs de eleganţă şi confort. 

Cu acest prilej s-a organizat şi cursa pe "kilometru lansat". Capul de afiş 
1-a deţinut Cursa de Coastă Sinaia, care a avut şi caracter internaţional, dar a fost 
câştigată de Jean Calcianu. Anul următor Sinaia a găzduit un ansamblu mai larg de 
manifestări sub genericul "Săptămâna Automobilului" conţinând: Raliul Sinaia, 
Cupa Carpaţilor, Concursul de eleganţă şi confort şi Cursa de Coastă. 

Cel de al II-lea război mondial şi anii de după el a adus la diminuarea 
mişcării sportive din România. 

Activitatea competiţională de la Sinaia va fi abandonată mai ales după 30 
decembrie 1947 când Regele Mihai a fost constrâns să semneze actul de abdicare la 
tronul României, iar Peleşul şi-a pierdut rolul de reşedinţă regală. 

Cu timpul pârtiile de schi au început să fie refolosite, dar ele au fost 
depăşite de cele din Poiana Braşov, sau aceea din Azuga care coboară vârful Sorica 
şi prin lungimea sa de 3000 este considerată a treia sau a patra din Europa. 

Pârtia de bob amenajată în anii regimului socialist, deşi în 1967 era 
considerată a treia din Europa, a intrat în anonimat prin lipsa instalaţiei de îngheţare şi 
traseul rămas prea scurt. Lucrările de modernizare începute acum câţiva ani au fost însă 
întrerupte din lipsă de fonduri. 

Singurele şanse de revitalizare a activităţilor competiţionale în zona 
oraşului Sinaia le-ar putea aduce acelea legate de drumeţii, orientare turistică şi de 
turismul automobilstic. 

începuturile le-ar putea face automobilismul, încercându-se o revenire, ca 
o reverberaţie nostalgică peste timp, la acţiunile grupate altă dată sub genericul de 
"Săptămâna Automobilului". 
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COMPETITIONS SPORTIVES A SINAIA ET SES ENVIRONS 

-Résumé-

L'activité sportive à Sinaia et ses environs a son commencement pendant 
la deuxième moitié du XLX-ème siècle - i l s'agit des promenades dans les 
montagnes. 

La construction du Palais de Peleş a donné un grant essor aux actions 
sportives qui reçoivent avec le temps un caracteré organisé, un important rôle 
revenant aux membres de la famille royale. 

Chaque anneé, sauf la période de la premiere guerre mondiale, à Sinaia 
ont eu lieu des competitions sportives autant pendant l'hiver que l'été. Beuacoup 
d'entre ellles ont eu un caractère national et même international. 

De même, une ampleure de plus en plus grande ont pris les sports 
mécaniques, Sinaia occupant une place importante dans les courses 
d'automobilisme, de motocyclettes et de bicyclettes. 

Le cadre généreux offert par les montagnes de Bucegi a eu comme 
résultat le développement du turisme montagnard. 
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Fig. 1. - Bobsleigh - Sinaia 1910. Principele Carol a câştigat Cupa 
A.S.R. şi a kronprinţzului Germaniei. 
Bobsleigh, Sinaia 1910. Le prince Carol a gagné la coupe 
A.S.R. et du kronprinz de TAlemagne. 

f.XS'ï 

Fig. 2. - înaintea plecării în concursul de ski în dreptul castelului Pelişor. De la stânga: contesa Czernin, laureata doam
nelor; Alexandru Bellio, cronometror; contele Otto Czernin; Munteanu Murgoci, cronometror; Ion Cămărăşescu, 
starter şi Ion Costinescu, membru în Comisia de Organizare, ianuarie 1912. 

Avant le depart pour le concours de ski, devant le Palais de Peleş, en commencent de gauche: la comtesse Czernin 
lauréatte des dammes, Alexandre Bellio chronométreur, le comte Otto Czernin, G. Munteanu-Murgoci 
chronométreur, Jean Cămărăşesco starter et Jean Costinesco membre de la commission d'organisation. Janvier 1912. 
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F i g . 3. - Pr incipesa M a r i a l â n g ă P e l e ş , i anuar i e 1912. 
La princesse Marie tout près de Peleş. Janvier 1912. 

Fig. 4. - D u m i t r u Badu le scu , s tar ter d ă plecarea une i seri i la concursu l de schi. D e la s t â n g a : P r inc ipe l e C a r o l , D o r e l 
D a v i l a , I . N i c o l e s c u şi N i c o l a e F i l i t t i , c â ş t i g ă t o r u l C u p e i P r i n ţ u l u i B i b e s c u (1910) la bobs l e igh , f eb rua r i e 1911. 
Demètre Bădulesco, starter, donne le départ d'une série du concurs de ski. De gauche: le prince Carol, dr. Davilla, 
J. Nicolaesco et Nicolas Filitti, le gagnant de la Coupe Prince Bibesco (1910) pour bobsleigh. Février 1911. 
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Fig . 5. - E c h i p a S o c i e t ă ţ i i ge rmane „ W a n d e r K l u b " pe b o b u l „ W o k a n " . C ă p i t a n dr . R o h l e r , e c h i p i e r i M i i l l e r , Seehaase. 
Ca r i u s şi Busch i ; Sinaia , f eb ruar ie 1914. 
L'équipe de la Société allemande „ Wanter Klub" sur le bob „ Wothan". Capitaine dr. Rohler, équipage - Miiller, 
Seehaase, Carius et Busch. Sinaia, février 1914. 

F i g . 6. - B o b u l e c h i p e i „ C o l t z e a F . C . " d i n B u c u r e ş t i î n a n t r e n a m e n t la S ina ia sub c o n d u c e r e a l u i B a r b u G r ă j d ă n e s c u , 
i anua r i e 1916. 
Le bob de l'équipe „Coltzea F.C." de Bucarest pendant un entraînement ii Sinaia sous la conduite de Barbu 
Grăjdănesco. Janvier 1916. 
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F i g . 7. - R o g e r N a n u , c â ş t i g ă t o r u l concu r su lu i de s ă r i t u r i cu sch iu r i l e , Sinaia , f eb rua r i e 1916. 
Roger Nanu, le gagnant du concours de saut avec les skis. Sinaia, février 1916. 

Fig . 8. - G e o r g e V . B ibescu . D e ţ i n ă t o r p e n t r u a ş a s e a 
o a r ă , consecut iv , a l „ C o l a n u l u i " o f e r i t de Regele 
F e r d i n a n d . 
Georges V. Bibesco, gagnant pour la sixième fois, 
consécutivement, du „colan" offert par le roi 
Ferdinand. 

F i g . 9. - J e a n W a l t t e r c â ş t i g ă t o r u l „ c i r c u i t u l u i 
M u n t e n i e i " , 1911. 
Jean Walter, le gagnât du „circuit de la 
Muntenie", 1911. 
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Fig. 10. - Grigore Blumarin „Câştigătorul campionatului 
simplu al Sinaiei şi dublu al României", septem
brie 1910. 
Grégoire Blumarin, le gagnant du championat de 
simple de Sinaia et de double de la Roumanie, 
septembre 1910. 

4\ 

Fig, 11. -- I o n C ă m ă r ă ş e s c u „ R e c o r d m e n u l i u ţ e l e i , a at ins o 
med ie de 97 K m pe o r ă şi u n c i r cu i t accidentat de 
141 K m " , iu l i e 1910. 
Jean Cămărăşesco, le recordman de la vitesse, a 
obtenu une moyenne de 97 km à l'heure sur un 
circuit accindenté de 141 km. Juillet 1910. 
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CRONICA ILUSTRATĂ A VIEŢII F A M I L I E I R E G A L E EXTRASĂ 
DIN "ILUSTRAŢIUNEA ROMÂNĂ" 

Ileana Stanca Desa 

încercarea de a alcătui o cronică de familie folosind o publicaţie apărută 
în vremea respectivă nu este o noutate. Am ales "ILUSTRAŢIUNEA ROMANĂ" 
care a apărut la Bucureşti între anii 1911-1916 din mai multe motive. A fost o 
adevărată frescă a societăţii române contemporane pe care ne-o prezintă într-o 
ţinută grafică demnă de invidiat şi în zilele noastre: hârtie velină, fotografii 
artistice, copertă scrisă cu litere aurite. în plus şi-a atras colaborări ilustre. Era o 
copie mai mult decât reuşită a revistei pariziene "L'Ilustration" cunoscută şi 
apreciată în întreaga lume. A. de Hertz scriitor şi director al revistei argumentează 
peste vreme în articolul editorial din ianuarie 1913: "întradevăr ce a făcut 
ILUSTRAŢIUNEA ROMÂNĂ este demn de reţinut. Vor trece ani de zile şi după 
ce se vor culege roadele unei seminţe aruncată la întâmplare toţi ştiutorii de carte şi 
iubitorii de frumos vor preţui, cum au început să preţuiască de acuma şi cum se 
cuvine, publicaţiunea cea mai artistică a noastră care se poate măsura, păstrând 
proporţiile, cu toate publicaţiile asemănătoare din străinătate. ...Revistele ilustrate au 
o menire mult mai însemnată decât s-ar crede. Ceea ce numim noi acuma actualitate, 
devine mai târziu un document de nepreţuit"1 

La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX cererea de reviste 
ilustrate era mare, cititorul dorind informarea sa să fie cât mai completă prin 
reproducerea în imagini a evenimentului comentat. în Bucureşti începând cu anul 
1860 au apărut numeroase reviste de acest fel. Numai cu titlul ILUSTRAŢIUNEA 
ROMANĂ au apărut la începutul secolului trei reviste: în 1901, 1903, şi cea pe 
care o prezentăm, în 1916. Aceasta a avut o mai lungă perioadă de apariţie 
încheindu-şi existenţa în 1916. Apărea lunar şi s-a întreţinut în principal prin 
munca redactorilor săi. în decembrie 1914 în articolul ÎNCĂ UN AN CARE 
TRECE se sublinia "...Şi totuşi avem mândria să spunem că suntem singura revistă 
ilustrată care apare în aceleaşi condiţiuni ca şi revistele străine şi mai avem 
mândria să spunem că trăim din munca noastră neajutaţi de nimeni nici pe faţă de 
nici pe ascuns " 2 . Deseori în paginile ei au fost inserate apeluri adresate cititorilor 
pentru a-şi achita abonamentul condiţie esenţială pentru a exista. Supravieţuirea se 
datora şi condeelor de marcă pe care izbutise să şi le atragă. în 1913 este publicată 
lista colaboratorilor: B. Ştefănescu-Delavrancea, M . Sadoveanu, Duiliu 
Zamfirescu, Em. Gârleanu, D. Anghel, Corneliu Moldoveanu, Şt.O. Iosif, Radu D. 
Rosetti, G. Cair, T. Teodoru, Mircea Rădulescu, Al . Cazaban, D. Karnabatt, L. 
Bachel, I . Minulescu, Victor Eftimiu, ş.a. în 1915 se măreşte lista literaţilor cu G. 
Diamandy, I . Dragoslav, Tzigara-Samurcaş şi colaboratorii artişti plastici: Jean Al . 
Steriade, Palady, Basarab, Vermont, Sanielevici, Ressu. Se pare însă că meritele 
acestei publicaţii nu au fost îndeajuns de cunoscute pentru <:ă lucrările de istorie 
literară, dicţionarele de literatură sau de presă ori alte lucrări de referinţă pentru 
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publicistica română nu au prezentat-o, printre cercetători chiar fiind asimilată cu 
alte reviste având acelaşi titlu. Excepţie face bibliografia naţională a presei unde 
conform regulilor stricte de consemnare a tuturor publicaţiilor este descrisă în voi. 
al doilea. 

Publicaţia de care ne ocupăm în dorinţa de a-şi atrage cât mai mulţi ctitori 
şi-a ales printre temele prezentate şi viaţa privată şi activitatea oficială a Casei 
Domnitoare. A urmărit cu atenţie legătura cu armata. Manevrele regale care se 
desfăşurau anual erau comentate pe larg şi ilustrate din plin cu fotografii de la faţa 
locului. In 1911, de exemplu, fotografiile îi înfăţişează pe Rege şi pe Principele 
moştenitor, Ferdinand, în mijlocul ofiţerilor de Stat Major ori în compania unor 
miniştri, de pildă a Ministerului de Război N. Filipescu. în 1912 se sublinia "în 
timp ce spectrul Războiului Balcanic îndeamnă pe muntenegreni, sârbi, bulgari şi 
greci să-şi ascută săbiile de luptă în preziua conflagraţiei din Balcani, armata 
noastră a făcut obişnuitele manevre anuale... Astăzi manevrele se apropie cu mult 
mai mult de realitatea războiului decât în trecut."3 în revistă sunt reproduse 
instantanee cu Carol I şi principele Ferdinand, dar se reproduc şi câteva cadre dintr-
o filmare a operaţiunilor executate de Const. T. Teodorescu. ("M.S. Regele asistat de 
domnul general Argetoianu, ministru de război, primeşte din partea d-lui gen. 
Averescu raportul de situaţiune a ambelor partide combatante: partidul albastru-
corp I I de Armată condus de general Gr. Crăiniceanu - şi partidul roşu - corpul A 
de Armată condus de generalul de divizie Al . Iarca", "M.S. Regele privind 
desfăşurarea manevrelor.", "A.S R. principele Ferdinand şi dl. A. Cotescu în gara 
Periş aşteptând sosirea M.S.Regelui"). Importanţa dată de Carol I armatei este 
scoasă în evidenţă şi de articolele realizate în timpul inspecţiilor pe care le făcea în 
diverse unităţi militare. Articolul SINAIA, O INSPECŢIE A M.S. REGELE 
CAROL scris în numărul din iulie 1912 îl prezintă, însoţit de Ferdinand, la 
inspectarea "batalionului IV de vânători, chemat de la Iaşi să facă garnizoana pe tot 
timpul şederii Suveranului la Sinaia"4. Una din fotografii este cea a Reginei care 
dorise să fie prezentă în ciuda stării sănătăţii sale care o obligase să stea pe un 
scaun sprijinită de baston. în 1913, u articol semnat H. (probabil A. de Hertz) 
INSPECŢIUNILE M.S. REGELE LA ŞCOLILE DE INFANTERIE ŞI 
ARTILERIE DE GENIU informa că: "După un vechi obicei Suveranul nostru 
inspectează în fiecare an şcolile militare " 5 . Pe coperta numărului apăruse în format 
mare Carol cu doi elevi. în cadrul articolului erau date fotografii: "Regele primeşte 
onorul", ,Regele şi soldaţii în poziţie de tragere", "Regele şi ofiţerii superiori 
urmărind harta", "Regele verificând starea unui tun". 

Foarte bine poate fi urmărită în revistă implicarea familiei regale în cel 
de-al II-lea Război Balcanic. Nr. 6-7 din 1913 care apăruse cu întârziere datorită, 
aşa cum explica, "mobilizării aproape totale a personalului are informaţii şi 
fotografii datorate corespondentului său de război, ziaristul A l . Ciurcu participant 
la campanie şi veteran în războiul din 1877. Sunt surprinşi Regele Ferdinand şi 
tânărul principe Carol" "trecând podul de la Corabia" sau în Marele Cartier 
general. Numărul următor, 8-9 îi prezintă pe Rege împreună cu principesa Maria la 
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Turnu Măgurele. Fotografiile îl surprind la barăcile de holerici dovedind încă de 
atunci puterea de sacrificiu a viitoarei Regine Maria. 

Iminenţa intrării în Primul Război Mondial s-a făcut simţită în paginile 
revistei începând cu nr. 5 din 1915 unde se prezintă instantanee de la defilarea de 
10 Mai: "A.S. principele Carol defilând în fruntea companiei I I vânători"; "M.S. 
Regele Ferdinand şi M.S. Regina Maria şi principii Nicolae şi Carol primind 
defilarea", "M.S. Regina Maria, călare în uniformă de roşior, defilând în faţa 
Regimentului V. Roşiori...". Pentru prima dată parada se transformase în defilare 
militară şi aşa a fost şi în 1916. In noiembrie 1915 Regele a participat şi la 
jurământul noilor recruţi. Articolul publicat cu acest prilej: SOLEMNITATEA 
DEPUNERII JURĂMÂNTULUI RECRUŢILOR, accentua: "în Bucureşti 
solemnitatea a avut loc chiar în prezenţa Şefului Suprem al Armatei, M.S. Regele 
Ferdinand I " 6 . Cu această ocazie Suveranul a adresat un discurs patriotic soldaţilor 
reprodus integral în revistă. Ca de obicei este însoţit de fotografii de la eveniment: 
"M.S.Regele trecând în revistă trupele înşirate în curtea cazărmii Malmaison", 
"M.S. Regele şi întreaga familie primind defilarea recruţilor", ş.a. 

înaintea izbucnirii unei conflagraţii ţara noastră primea diverse vizite 
diplomatice. Din articole şi fotografii se conturează clar încercările de atragere într-
o sferă sau alta de influenţă. în noiembrie 1912 se comentează vizita Marelui Duce 
Nicolae, emisarul Ţarului. Era în ajunul izbucnirii războiului în Balcani. 
ILUSTRAŢIUNEA ROMÂNĂ a pus pe coperta numărului anterior un tablou al 
Regelui Carol în uniforma şi cu bastonul de feld-mareşal al armatei ruse. (Tabloul 
pictat de Ajoukievicz era prelucrat de fotograful revistei, Duratzo). Numărul apărut 
în timpul vizitei bine înţeles că a ilustrat-o din plin. O mare importanţă s-a acordat 
scurtei vizite a Familiei Imperiale Ruse care a avut loc înaintea Primului Război 
Mondial. Dintre fotografii pot fi menţionate cea care prezintă defilarea în faţa 
Ţarului, fotografia de grup a Familiei Imperiale şi a Familiei Regale din care nu 
lipseşte nici un membru, instantanee cu debarcarea în portul Constanţa, ş.a. 
Articolul în care au fost inserate concluziona:" Părerea tuturor este că împăratul 
tuturor ruşilor a ţinut să-şi manifeste personal simpatia care ne-o poartă şi să 
încerce dacă este cu putinţă o apropiere mai mare între cele două popoare în sensul 
politic al cuvântului atrăgând astfel pe orbita de gravitaţie rusă România puternică 
de astăzi" 7. în acelaşi număr a fost prezentată şi asasinarea arhiducelui Franz 
Ferdinand. Articolul ASASINAREA MOŞTENITORULUI TRONULUI 
AUSTRO-UNGAR ŞI A SOŢIEI SALE, dovedeşte o bună intuiţie a consecinţelor 
acestui act. Prezentându-1 pe arhiduce drept un filo român, se aminteşte vizita 
acestuia în România făcută în anul 1910. S-au reprodus mai multe fotografii. 

Politica internă a ţării a preocupat şi ea în mare măsură familia regală. în 
fiecare an deschiderea lucrărilor Parlamentului era făcută de rege care citea 
"Mesajul". în fiecare an "Ilustraţiunea Română" reproducea textul şi dădea 
instantanee. Primăvara executa, toată familia, o excursie pe Dunăre, care era de 
fapt un prilej de a inspecta graniţa de sud şi de a veni în contact cu noii supuşi. La 
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Olteniţa, Balta Filipoiu, Silistra, Călăraşi, Turtucaia, Brăila sunt înfăţişaţi de revistă 
alături de oficialităţi şi în mijlocul localnicilor. 

Despre aportul adus dezvoltării culturii se poate afla tot din paginile 
revistei. în fiecare an articole pline de fotografii de le vernisajele expoziţiilor 
"Tinerimea română" o prezentau pe Regina Maria preşedinta Societăţii. Academia 
Română avea la şedinţele sale adeseori ca participanţi membrii casei regale. în nr. 
5 din 1912 articolul O ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ PREZIDATĂ DE M.S. REGELE se 
referă la şedinţa de confirmare ca membrii ai Academiei a lui Grigore Antipa, B. 
Ştefanescu-Delavrancea şi a gen. Crăiniceanu. Carol I este fotografiat la biroul 
prezidenţial. La semicentenarul Universităţii de la Iaşi când a fost inaugurată şi 
statuia lui M . Kogălniceanu participarea regelui a fost considerată obligatorie. Din 
acest motiv ne informează T. Adam în articolul SERBĂRILE DIN CAPITALA 
MOLDOVEI, acestea au avut loc în 1911 nu în 1910"...conştiinţa ţării cerând ca 
M.S. Regele să le prezideze şi M.S. Regele fiind împiedicat atuncea..."8. Un alt 
moment din istoria culturii române surprins în revistă a fost punerea pietrei de 
temelie a "Muzeului Naţional la 17 iunie 1912. A fost reprodus actul de fundaţie 
emis de Carol I:"...Am pus pe locul fostei Monetării a Statului şi a ruinelor 
palatului Mavrogheni temelia Muzeului Naţional menit să întrunească colecţiile de 
artă, acum răzleţite, spre a lăsa generaţiilor viitoare o oglindă desăvârşită a întreg 
tezaurului artistic din cuprinsul pământului românesc, începând cu vârsta 
preistorică până în zilele noastre"9. Şi Muzeul actual de artă îşi are începuturile 
legate de preocupările artistice ale primului rege. într-un amplu articol datorat 
secretarului acestuia aflăm că nucleul său preţios a fost "Galeria Carol I " explicând 
şi provenienţa acestora: "Mulţumită împrejurărilor ivite o însemnată parte din 
galeria spaniolă a palatului regal, "Galerie d'Orléans" vândută la Londra în 1853 a 
trecut în posesia d-lui Bamberg şi apoi în cea a M.S.Regele împreună cu tablouri 
din colecţia mareşalului Soult şi a marchizului Las Marismas"10. Regii României 
s-au implicat după cum dovedesc articolele publicate în revistă, şi în refacerea 
mănăstirii Curtea de Argeş şi Căldăruşani. Se mai desprinde din diverse articole 
rolul avut de principii regali la promovarea sporturilor în România. într-un cuvânt, 
toate preocupările casei regale sunt surprinse şi prezentate ilustrat în revista 
noastră. Cel care vrea să alcătuiască o cronică poate folosi şi articolele scrise cu 
ocazia aniversării a 70 de ani ai reginei Elisabeta, şi a 75 de ani ai regelui Carol. 
Deosebit de bine documentate sunt numerele 8-9/1914 şi numărul 2/1916 dedicate 
regelui Carol I şi Reginei Elisabeta. Sunt panoplii care cuprind fotografii din 
copilărie până la cele realizate pe patul mortuar. Fiecare din aceste numere ar trebui 
studiate separat, fiind o trecere în revistă a întregii vieţi a perechii regale. 

Izbucnirea Războiului Mondial a dus la încetarea apariţiei revistei. De 
altfel, ca şi oamenii, revistele au viaţa lor, se nasc, se dezvoltă, apoi mor. Unele se 
sting din diverse cauze în deplină înflorire. "Ilustraţia Română" a făcut parte din 
acestea. 
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NOTE 

1. Ilustratiunea Română, Bucureşti, 1913 (III), nr. 1, ian., pag. 2 
2. Ibidem, 1914, (IV), nr. 12, dec., pag. 134. 
3. Ibidem, 1912 (II), nr. 9, sept., pag. 152. 
4. Ibidem, 1912 (II), nr. 7, iulie, pag. 118. 
5. Ibidem, 1913 (IU), nr. 9, aprilie, pag. 39. 
6. Ibidem, 1915 (V), nr. 11/12, nov/dec., pag. 31. 
7. Ibidem, 1914 (TV), nr. 5, mai, pag. 72. 
8. Ibidem, 1911 (I), nr. 8, oct., pag. 85 
9. Ibidem, 1912 (II), nr. 6, iunie, pag. 102. 
10. Ibidem, 1912 (II), nr. 11, nov., pag. 191. 

LA CHRONIQUE ILLUSTRÉE DE LA VEE DE LA FAMILLE ROYALE 
EXTRAITE DE "ILUSTRATIUNEA ROMÂNĂ" 

(L'ILLUSTRATION ROUMAINE) 

- Résumé -

"L 'Illustration roumaine" est une des revues parues au début du siècle a 
Bucarest (1911-1916). 

La différence par rapport aux autres c'est son aspect graphique 
particulièreinment élégant et l'examen complexe de la vie contemporaine. On a 
chosi le rôle de la famille royale dans tous les problèmes de politique intérieure et 
extériure. 

J'ai commenté les articles et les images annexe. 
En concurrence avec des revues ayant le même titre, dont certaine ont 

parus avant la guerre, "L'Illustration roumaine" dont je m'ocupe, bien qu'un 
document illustré de la période, en preséntant l'atmosphère spécifique, est passée 
presque inaperçue par les auteurs des oeuvres qui se rapportent à la presse. 
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DESPRE STAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL MARII 
UNIRI: IMPACTUL OCUPAŢIEI STRĂINE. MĂRTURII E X T E R N E 

Constantin Iordan 

Hotărârea guvernului român din august 1916 - intrarea în primul război 
mondial alături de Antantă - a reprezentat opţiunea decisivă a întregului popor în 
efortul de împlinire a idealului naţional - unirea tuturor românilor. Tratatul de 
alianţă cu Quadrupla înţelegere era expresia politico-juridică a acestei voinţe, iar 
convenţia militară stabilea mijloacele practice ale realizării ei responsabilităţile 
fixate ambelor părţi. 

Din cauze multiple, asupra cărora nu vom insista aici, dar care privesc 
modul de împlinire a obligaţiilor asumate, începând din toamna anului 1916 şi până 
în noiembrie 1918, o mare parte a teritoriului românesc a fost supus ocupaţiei 
militare a trupelor Puterilor Centrale Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi 
Turcia. Marea Revoluţie bolşevică din Rusia, armistiţiul şi apoi pacea separată 
încheiate de Puterile Soviete cu Puterile Centrale la Brest Litovsk (3 martie 1918) 
au consacrat dispariţia frontului rus şi încercuirea completă a forţelor române din 
Moldova, ultimul suport militar al Antantei în zonă. Orice efort de rezistenţă 
armată devenea cel puţin disperat, dacă nu sinucigaş, realitate recunoscută chiar de 
reprezentaţii Aliaţilor. In aceste condiţii, noul guvern român, condus de Al . 
Marghiloman, a fost obligat să accepte clauzele onerosului diktat de la Bucureşti (7 
mai 1918) impus de Puterile Centrale invadatoare. La începutul lunii noiembrie, 
trupele române reintrau în luptă, contribuind la înfrângerea forţelor inamice din 
nordul Dunării şi la capitularea Germaniei. La 1 decembrie 1918, Câmpul lui 
Horea din Alba Iulia era ultimul martor al împlinirii programului naţional - Marea 
Unire a tuturor românilor. 

* 

Intenţia noastră esfe să stăruim asupra unor aspecte ale dramatismului 
existenţei cotidiene a celei mai importante forţe sociale româneşti a epocii, 
ţărănimea, şi a stării agriculturii. Dacă ne-am oprit asupra acestei probleme, a fost 
nu pentru că starea agriculturii din Câmpia Bărăganului şi a Dunării ar fi fost 
privată de atenţia economiştilor sau istoricilor, care ne-au oferit analize preţioase1, 
nu pentru că unele informaţii noi ar putea modifica substanţial imaginea pe care 
deja o avem; dorinţa noastră este de a vă prezenta câteva mărturii străine 
contemporane despre avatarurile vieţii ţăranului român. Interesul acestora poate 
decurge din mai multe considerente: 1) sunt rodul investigaţiilor, observaţiilor unor 
personalităţi şi instituţii oficiale ale Antantei - Legaţia Franţei la Iaşi, Serviciul de 
Informaţii al Biroului 2 al Statului Major General al armatei franceze; 2) sunt 
documente oficiale trimise guvernelor aliate, datând din perioada aprilie 1918 -
ianuarie 1919; 3) reflectă, deci, nivelul de informare a factorilor de decizie ai 

www.mnir.ro



286 CONSTANTIN IORDAN 

Aliaţilor asupra situaţiei generale din teritoriul ocupat; 4) permit, în consecinţă, 
cunoaşterea unor motivaţii ale atitudinii Antantei faţă de România în acea perioadă, 
şi nu mâi puţin unele proiecte de viitor; 5) în sfârşit, pentru această categorie de 
informaţii - schiţând imaginea pe care o aveau străinii despre noi într-un domeniu, 
deloc spectaculos, dar inepuizabil, l-am numit pe cel al vieţii cotidiene a cărui 
cunoaştere este esenţială pentru înţelegerea rnarilor înfăptuiri ale unei naţiuni. 

* 

La 20 aprilie 1918, secretariatul "Comitetului de Restricţie a 
Aprovizionării şi Comerţului Inamicului" din cadrul "Ministerului Blocusului şi 
Regiunilor Eliberate" al Franţei redacta o amplă notă (28 p.) intitulată "Resursele 
economice ale României" 2, ale cărei informaţii aveau în vedere numai situaţia 
statistică din momentul intrării noastre în război. Interesul Aliaţilor pentru 
cunoaşterea acestor resurse era firesc: evaluarea bogăţiilor pe care le putea utiliza 
adversarul în condiţiile iminenţei încheierii diktat-u\ui de la Bucureşti. Concluzia 
notei releva faptul că "dacă România nu oferă populaţiei sale şi ţărilor care impun 
actualmente dominaţia lor economică o mare varietate de resurse, deoarece 
cerealele şi petrolul sunt singurele produse de care dispune din abundenţă, este 
pentru că nici înainte de război nu se afla într-o stare de dezvoltare economică 
accentuată"3. Era evident că Aliaţii nu ignorau importanţa strategică a acestor 
bogăţii, care se aflau la dispoziţia Puterilor Centrale. Preocuparea lor a crescut în 
momentul în care au cunoscut clauzele economice ale tratatului de la Bucureşti. La 
22 mai, ministrul Franţei la Iaşi, Contele Saint Aulaire, trimitea un lung raport (20 
p.) - solicitat probabil de ministrul de externe Stephen Pichon - privind 
"exploatarea economică de către germani", precizând că "acest studiu este foarte 
serios şi documentarea sa deosebit de precisă; se poate acorda totală încredere 
informaţilor conţinute şi ar fi de mare interes utilizarea lor pentru propaganda 
noastră"4. Cu toate acestea, chiar în introducerea studiului - cu siguranţă opera 
colectivă a unor specialişti -, autorii observau prudenţi: "Este dificil să se comunice 
datele complete asupra ocupaţiei germane în România, asupra efectelor acesteia şi 
condiţiilor viitoare. Deoarece armata germană nu va evacua Valahia decât la o dată 
nedeterminată, orice anchetă în această privinţă fiind imposibilă sub regimul de 
teroare care domina ţara, noi nu putem ridica decât un colţ al vălului care acoperă 
actele comise de germani în teritoriile ocupate. Vom limita acest expozeu la fapte 
concordând cu sistemul de exploatare inventat de germani de care ei sunt atât de 
mândri, încât economiştii lor nu încetează să-i laude virtuţile"5. 

Abordând ansamblul problemelor privind modalităţile cu care Puterile 
Centrale şi-au exercitat controlul economic asupra teritoriului ocupat, raportul 
subliniază că prima preocupare a germanilor a fost "de a inventaria minuţios toate 
resursele ţării", observând că "producţia agricolă şi viticolă, animalele, păsările, 
materiile prime, obiectele, maşinile, metalele au fost declarate indisponibile"6. 
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Ce soartă i-a fost rezervată agriculturii în aceste condiţii? "Ţara - observa 
studiul - a fost invadată de o mulţime de agenţi de toate categoriile şi, alături de 
administraţiile militare, au fost create administraţii, economice. Totul a fost atât de 
bine reglementat, încât nu se poate spune că procedeele utilizate au fost opera unor 
indivizi izolaţi, lipsiţi de scrupule. De altfel, toate faptele sunt concordante şi fac 
parte dintr-un sistem general a cărui încununare este tratatul de pace impus 
României. în momentul invaziei, existau în teritoriul ocupat peste 3,5 milioane de 
tone de cereale şi plante oleaginoase, iar numărul animalelor acoperea din nevoile 
agriculturii şi consumului populaţiei; existau, de asemenea, multe păsări şi întreagă 
recoltă de vinuri a anului 1916. Lăsând populaţiei numai strictul necesar pentru ca 
aceasta să nu moară de foame, toate produsele alimentare au fost împărţite de către 
aliaţi şi expediate în afara ţării. Aproximativ jumătate a fost confiscată, cealaltă 
jumătate rechiziţionată, după ce a suportat o reducere de 30%. Preţurile de 
rechiziţie au fost fixate la 2/3 din valoarea lor de vânzare. Animalele şi păsările au 
fost confiscate în masă şi expediate în Germania, fără a se ţine cont de necesităţile 
culturii sau de alimentaţia populaţiei. Atunci când s-au dat bonuri de rechiziţie, 
valorile au fost fixate la cifre ridicole. Pierderile proprietarilor au atins o cifră 
foarte ridicată. Din lipsă de date suficiente, aceasta nu poate fi determinată, dar ea 
depăşeşte în mod sigur 2 miliarde de franci"7. 

Raportul oferă detalii sugestive privind organizarea muncilor agricole în 
anul 1917, deoarece "pământul trebuie muncit cât mai mult pentru a obţine 
maximul de hrană ce urma să fie trimisă în Germania"8. în această privinţă, 
ocupanţii au procedat în maniere diverse. Astfel, luând o mare parte din vite, 
germanii le-au înlocuit cu tractoare automobile; ei au înfiinţat întreprinderi pentru 
aratul mecanic, obligându-i pe proprietari să plătească preţuri mult superioare celor 
care i-ar fi costat muncile făcute cu animalele confiscate. Aceste munci prost 
executate au diminuat considerabil producţia ţării, şi cum preţul cerealelor nu a fost 
fixat ţinându-se cont de costul real, veniturile proprietarilor au scăzut 
considerabil"9. 

Informaţiile privind rechiziţiile nu sunt mai puţin semnificative, autorii 
remarcând cinismul sistemului care s-a generalizat în teritoriul ocupat: "Orice 
rechiziţie trebuie să constituie un beneficiu pentru germani, iar victima rechiziţiei 
trebuia să devină după aceea debitorul celui care 1-a furat"10. Astfel, a fost 
rechiziţionată întreaga producţie de came, lapte, unt, brânză, ouă, lână şi 70% din 
cea de vin şi fructe. Consecinţa ? "Hrana populaţiei a fost fixată la 500 gr. porumb 
pe zi/persoană; în anumite regiuni din România, toate cerealele au fost 
rechiziţionate, apoi revândute cu preţuri triple aceloraşi ţărani; cum cu această raţie 
trebuiau hrănite animalele şi păsările, cum toate celelalte produse alimentare erau 
rechiziţionate şi rezervate germanilor şi exportului, populaţia a fost puternic slăbită, 
iar epidemiile au distrus o mare parte a acesteia; copii mai ales au murit din lipsă 
de lapte; interdicţia fabricării săpunului, sub sancţiuni severe, la care s-a adăugat 
rechiziţia pânzeturilor, chiar de la săraci, au provocat declanşarea unei puternice 
epidemii de tifos exantematic"11. 
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Sistemul de exploatare a dobândit forme ingenioase; germanii - observa 
raportul s-au întrecut pe ei înşişi ca organizatori, atunci când au decis numărul de 
ouă pe care trebuie să-1 dea fiecare găină şi numărul de li tri de lapte pe fiecare 
vacă; cum găinile şi vacile, de altfel foarte prost hrănite, nu vroiau să se supună 
ordinelor Kommandatur-ii, proprietarii sau comunele erau supuse la amenzi 
crescând în progresie geometrică; nu numai că laptele şi ouăle smulse din hrana 
copiilor şi ţăranilor nu erau plătite, ci chiar locuitorii erau cei care trebuiau să 
plătească germanilor rechiziţiile făcute" 1 2. 

Raportul punea în lumină modul de exploatare a pământului. In acest 
sens, autorităţile de ocupaţie au instituit trei categorii de terenuri: " 1 . cele din zona 
armatelor; 2. cele din interior, exploatate de organizaţii germane; 3. cele date în 
arendă de Kommandatur-ă sau de organizaţiile economice. 

Primele, cuprinzând patru departamente din Valahia şi întreaga Dobroge -
cea. 1/3 din teritoriul ocupat, sunt exploatate de armatele germane. Nimeni, nici 
chiar administratorii terenurilor sechestrate, numiţi de organizaţia economică 
germană, nu poate obţine nici o informaţie asupra stării bunurilor sau a 
exploatărilor. Este interzis a se merge acolo şi a se obţine o informaţie, chiar după 
semnarea păcii. 

Proprietăţile din afara acestei zone sunt parţial exploatate de germani sau 
austrieci, în pofida prezenţei administratorilor terenurilor sechestrate. Aceste 
exploatări se fac în contul proprietarului absent, în aşa fel încât veniturile să fie 
subtilizate. 

Numirile de personal s-au dublat. Animalele fiind confiscate, fie în 
întregime, fie în limite care împiedică arăturile şi lucrările câmpului, direcţia 
exploatării rechiziţionează alţi boi sau aduc un tractor automobil. Lucrările .sunt 
prost făcute şi costă extrem de scump, încât veniturile proprietarului sunt 
suprimate. Un foarte numeros personal militar, uneori câteva sute de oameni 
trăieşte pe spezele proprietăţii respective. 

In cazul în care există vaci cu lapte nerechiziţionate, acestea sunt hrănite 
cu furaje cumpărate, în timp ce furajul produs local este rechiziţionat pentru 
armată. Cantităţile de produse declarate sunt totdeauna considerabil inferioare 
realităţii. Valoarea lor este fixată de preţuri de rechiziţie ridicole în raport cu preţul 
de vânzare. Sunt numeroase cazurile când proprietarul a rămas debitor pentru 
animalele rechiziţionate de germani. Conturile sunt trimise la Banca Generală din 
Bucureşti, bancă germană, care a fost desemnată administrator sechestru pentru 
toate terenurile de pe care absentau proprietarii. 

Proprietarul rămânând debitor cu sume mari faţă de serviciile militare 
germane, acestea se despăgubeau de pretinsele lor pierderi prin instalaţii, obiecte, 
mobilă şi chiar maşinile şi materialele exploatării. 

Pentru pământurile date în arendă, preţurile variază după caz. O etapă 
austriacă oferă pentru un teren de 500 de ha de primă calitate, cu instalaţii vaste 
plus 50 de ha de grădini de zarzavaturi irigate şi o livadă producând singură în 
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valoare de 6 - 7.000 franci pe an, preţul total de 10.000 de franci..., aceeaşi etapă 
obţinând anul trecut un beneficiu de 70.000 de franci"13. 

Studiul remarcă, printre altele, şi faptul că administraţia germană 
"favoriza" pe unii proprietari atunci când aceşţia ofereau "bacşişuri bune"14. 

Jefuirea aproape în întregime a producţiei agricole a anului 1917 prin 
rechiziţii la preţuri foarte reduse în raport cu costul vieţii a determinat o "scumpire 
generală". Pentru a obţine noi beneficii, autorităţile de ocupaţie au revândut "o 
parte din aceste produse necesare alimentaţiei populaţiei şi însămânţărilor". Sunt 
oferite câteva exemple în acest sens: 1 litru de lapte rechiziţionat cu 15 centime, era 
revândut cu 2 franci; 1 kg. de unt = 5 franci, revândut cu 30 franci; 1 decalitru de 
vin = 7 franci, revândut cu până la 80 franci... S-au luat chiar seminţele necesare 
recoltei şi proprietarii au fost forţaţi să le răscumpere cu preţuri triple 1 5. 

Raportul indică şi alte repere de ordin financiar. Astfel, "evaluând la 4,5 
miliarde ceea ce au luat sau au furat (ocupaţii - C.I.), ar fi inferior realităţii; această 
sumă ar fi trebuit să fie plătită în bilete ale Băncii României sau în mărci; ei au 
găsit mijlocul foarte ingenios de a nu le plăti deloc, adoptând următorul sistem: 
confiscarea sau furtul unei părţi, bonuri de rechiziţie neachitate pentru o a doua 
parte, emiterea de bilete de bancă fără acoperire pentru rest"16. 

Sunt comentate apoi unele clauze ale tratatului de pace de la Bucureşti, 
raportul observând că prin acesta, România a "fost silită să plătească toate bonurile 
de rechiziţie date de germani şi toate biletele de bancă emise sau ce vor fi emise de 
Banca Generală timp de 6 luni după ratificarea tratatului de pace. In acest fel, nu 
numai întreţinerea armatei, dar şi enorma cantitate de produse şi articole de toate 
felurile exportate de Puterile Centrale vor fi plătite de statul român, deci de 
contribuabilii români" 1 7 . 

Raportul nu ignoră nici faptul că în afara obligaţiilor impuse concret de 
tratat, "România este forţată să cumpere din Basarabia 125.000 tone de grâu care îi 
sunt plătite la preţuri de rechiziţie, dar pentru care plăteşte preţuri de piaţă; va plăti 
deci o diferenţă de peste 70 de milioane de franci; va da, de altfel, din Basarabia 
11.000 tone de grâu bulgarilor. Germanii ameninţă guvernul român că vor lua 
României ultimele resurse de porumb rămase pentru hrana ţăranilor, dacă nu le vor 
furniza grâu la preţuri de rechiziţie. Bulgarii declară că vor lăsa să moară de foame 
prizonierii care au supravieţuit, dacă nu l i se dau imediat 11.000 tone de grâu" 1 8. 

în legătură cu perspectivele agriculturii româneşti în lumina stipulaţilor 
tratatului, este subliniat faptul că "cea mai gravă condiţie este aceea privind 
viitoarele recolte agricole; timp de nouă ani din momentul ratificării păcii, 
România este obligată să vândă Puterilor Centrale întreaga sa producţie agricolă şi 
viticolă la preţuri fixate de o comisie în care ea nu are decât un vot din trei. Totuşi, 
germanii nu au nici o obligaţie: ei nu cumpără recolta decât dacă aceasta le convine 
şi în limitele în care aceştia le consideră necesare. România nu va putea vinde 
surplusul decât cu permisiunea Puterilor Centrale, şi numai după ce acestea vor fi 
ridicat tot ceea ce vor fi cumpărat. 
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Preţurile fixate pentru primii doi ani sunt inferioare preţurilor de cost ale 
agricultorilor, aceste cereale trebuind să suporte, pe spatele vânzătorilor, impozitele 
pentru despăgubirile de război. Pentru grâu, proprietarul român nu obţine decât 28 
franci/quintal. Dacă se ţine cont de scumpetea vieţii şi de valoarea la care va scădea 
leul (= 1 franc), când statul va fi emis peste 3 miliarde în 6 luni pentru a plăti 
contribuţiile de război, se observă că agricultura românească obţine un preţ care ar 
echivala, cu preţul antebelic de 7 franci/quintal. Germania cumpără acelaşi grâu din 
Ucraina cu 85 franci/quintal, deci de 12 ori mai scump. Bulgarii îl cumpără de la 
conaţionalii lor din Basarabia de sud - în contul guvernului român - cu 200 
franci/quintalul... " 1 9 . 

Ce concluzie trag autorii studiului? Una logică: "Ceea ce se petrece în 
România şi aşa-zisul tratat de pace şi prietenie care i-a fost impus de Germania, va 
arăta lumii întregi de o manieră neîndoielnică ceea ce înseamnă pacea fără anexiuni 
şi fără despăgubiri a Germaniei şi care va fi regimul la care ar fi supusă întreaga 
lume în cazul victoriei acesteia. Dar această victorie este imposibilă, căci nu se 
poate găsi un alt stat care să repete crima pe care Rusia a făcut-o contra umanităţii 
şi contra ei însăşi. Popoarele conştiente de pericolul care le ameninţă vor învinge 
Germania şi vor distruge edificiul de nedreptate şi spoliere pe care aceasta încearcă 
să-1 construiască în Orient. România, care a suferit cel mai mult, va obţine atunci 
restituirea pierderilor sale şi va vedea împlinirea aspiraţiilor sale naţionale" 2 0. 

Ştirile care soseau în capitalele Aliaţilor la mijlocul anului 1918 privind 
starea populaţiei rurale, aprovizionare, viitoarea recoltă erau din ce în ce mai 
alarmante. La 27 iunie, Saint Aulaire telegrafia: "Seceta excepţională din acest an, 
atât din Basarabia, cât şi din România, combinată cu ansamblul situaţiei, inspiră 
cea mai vie temere în legătură cu aprovizionarea populaţiei. După previziunile cele 
mai serioase, producţia totală ar reprezenta abia 40-50% din cantităţile de grâu, 
porumb şi uleiuri vegetale etc. ... indispensabile consumului local. Se cuvine 
subliniat că din diverse motive, rezervele vor fi complet epuizate încă înaintea noii 
recolte"21. 

Remarcând starea dezastruoasă a agriculturii, o notă a Secţiei economice 
a Biroului 2 din 11 iulie afirma: "Numai în caz că îi condamnă pe români la 
foamete, dar germanii nu pot obţine nimic de la România în acest an. Munca 
agricolă a fost militarizată şi a devenit obligatorie cu pedepse mergând până la cea 
capitală..." 2 2. 

In aceeaşi perioadă, secretarul Legaţiei Franţei la Iaşi, Henry, care reuşise 
să se repatrieze, informa: "România se va găsi foarte curând într-o situaţie 
alimentară fără precedent. Germanii au rechiziţionat toate cerealele din recolta 
1917, lăsând ţăranilor numai alimentele necesare supravieţuirii până la 1 iulie. Din 
cauza secetei din acest an, se prevede o foamete înspăimântătoare în câteva 
săptămâni" 2 3. 

La sfârşitul lunii iulie, Biroul 2 primea noi informaţii: "Seceta a avut 
consecinţe dezastruoase pentru recoltele care, în anumite districte, nu vor da în nici 
un fel cantitatea necesară de grâne. Germanii au stipulat în tratatul de pace că 
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teritoriul neocupat trebuia să furnizeze 13.300 vagoane de cereale, ceea ce 
depăşeşte cantitatea pe care o va putea produce Moldova. In Valahia, recolta de 
grâu nu a atins nici 1/3 din nevoile ţării. In Mica Valahie (Oltenia) va fi un 
excedent, dar provinciile în care vor fi recolte proaste nu vor putea profita, 
deoarece germanii, în momentul rechiziţiei, iau în consideraţie fiecare provincie în 
mod separat fără a ţine seamă de nevoile celor vecine. Populaţia nu mai poate conta 
decât pe recolta de porumb, şi dacă şi aceasta va fi, în egală măsură, proastă, 
alimentaţia va deveni imposibilă. Seceta a provocat deja o foarte serioasă penurie 
de furaje care întârzie refacerea şeptelului, şi pentru care nu există decât 1/4 din 
cantitatea de furaj de care avea nevoie în timp de pace. Ministerul Agriculturii a 
calculat că vor trebui 10 ani pentru reconstituirea stocurilor. După ce au impus 
demobilizarea, germanii au rechiziţionat toţi caii. Jaful ţării este organizat cu o 
rigoare implacabilă" 2 4. Pe de altă parte, nota releva faptul că "fiecare soldat este 
autorizat să trimită familiei sale din Germania un pachet de 5 kg. în fiecare 
săptămână şi chiar ofiţerii superiori au declarat că familiile lor nu ar putea trăi rară 
această contribuţie" 2 5. 

Aceeaşi notă confidenţială comenta conţinutul şi implicaţiile unor noi 
măsuri de natură economică impuse ţării de Germania: 1) crearea unei "Direcţii 
generale de importuri, exporturi şi aprovizionare", cu autoritate asupra întregii vieţi 
economice a ţării; nimeni nu poate importa sau exporta mărfuri fără autorizaţia 
"Direcţiei", care va avea, în consecinţă, puterea de a închide piaţa română Antantei 
şi de a dirija toate produsele româneşti către Puterile Centrale. "Direcţia", trebuie 
să decidă, fără nici un drept de apel, în ce fel va fi cultivat pământul; are dreptul de 
a ordona deportarea" populaţiei agricole dintr-o regiune în alta şi, în egală măsură, 
să aplice pedepse cu închisoarea şi amenzi; 2) decretul care furnizează mijloacele 
dominaţiei; toată populaţia rurală de la 14 la 50 de ani este supusă la muncă 
obligatorie conform unui program minuţios; fiecare ţăran nu se va putea ocupa de 
propriul pământ decât câteva zile; restul timpului va fi la dispoziţia autorităţilor 
care îi vor da un salariu ridicol; "această măsură nu este decât sclavie în forma sa 
cea mai severă"; 3) recolta de vin va fi vândută aproape în întregime Germaniei; 
aceasta s-a angajat să livreze 25 kg. de sulfat pentru fiecare hectar cultivat şi va lua 
în schimb 75% din producţie cu 25 franci/hectolitrul; în plus, Germania şi-a arogat 
dreptul de a deposeda proprietarii dacă nu li se pare suficientă cultura26. 

La sfârşitul lunii august, alte informaţii confirmau dimensiunile situaţiei 
majorităţii populaţiei din teritoriul ocupat, care "nu poate fi descrisă decât prin 
cuvântul <foamete>; recolta este proastă şi puţinul care există a fost luat de 
autorităţile germane"27. 

Ce ştiau Aliaţii despre starea de spirit a românilor? Care a fost atitudinea 
Aliaţilor în faţa acestei situaţii tragice cu perspective catastrofale? Problema 
prezintă interes, deoarece este cunoscut faptul că unele cercuri politice aliate au 
condamnat România pentru încheierea păcii separate de la Bucureşti, semnificând -
în opinia lor - abdicarea de la obligaţiile asumate în 1916. Câteva repere pentru 
posibile răspunsuri. 
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In lunile mai-iulie 1918, reprezentanţii Antantei la Iaşi propuseseră 
guvernelor lor măsuri vizând aprovizionarea României în felul în care acest gen de 
acţiune s-a efectuat în Belgia şi departamentele franceze ocupate de trupele 
germane timp de trei ani. Diplomatul francez Henry motiva astfel utilitatea acestei 
acţiuni: "Am putea să ne întrebăm dacă Antanta are interes să vină în ajutorul unei 
ţări, care a abandonat alianţa sa şi al cărei guvern îţi este ostil. Gândind astfel, nu 
ne-am da însă seama în mod exact de situaţia politică actuală a României. De 
câteva luni, de când pacea germană a împovărat ţara şi de când fiecare cetăţean este 
afectat în mod direct în demnitatea şi libertatea sa, în bunurile sale personale, aşa 
cum ţara întreagă este în destinul ei public; nu mai există germanofil în România. 
Toţi românii privesc spre Antantă a cărei victorie completă o doresc, singurul 
sfârşit pe care îl prevăd aservirii lor actuale. Guvernul actual nu are decât un număr 
infim de adepţi şi nu se poate menţine decât datorită sprijinului pe care i-1 dau 
diviziile germane care ocupă Valahia. Se poate deci considera că, practic, 
România, este asimilabilă unei provincii prietene ocupate şi că în nici un fel nu este 
o ţară, care, abandonând Antanta, a făcut pace cu duşmanii săi. 

Argumentele practice în favoarea aprovizionării de către noi sunt trei: 1) 
argumentul umanitar asupra căruia nu trebuie insistat; poporul român a făcut tot ce¬
i stătea în putinţă pentru a evita nenorocirea care i-a fost impusă de către 
evenimente şi în special de trădarea rusă; el a servit bine cauza Antantei; 2) 
propaganda care ar făcea-o Antantei.ajutorul dat României în nenorocire ar avea în 
această ţară un răsunet considerabil; 3) prin acest ajutor Antanta ar putea controla 
achiziţiile făcute de germani şi, în consecinţă, să le diminueze, să reducă volumul 
de alimente pe care Germania le-ar lua din România. Nu ar fi vorba de a livra pur şi 
simplu un număr de vagoane de cereale. Ar fi cazul să se trimită în România 
controlori neutri, repartizaţi în toată ţara, care ar afla de ce este nevoie şi ar 
supraveghea folosirea alimentelor trimise. Controlorii neutri ar putea proveni din 
Elveţia. Elveţienii sunt mai cunoscuţi şi mai iubiţi în România decât olandezii, 
scandinavii sau spaniolii. Transporturile cu alimente ar putea trece prin 
Constantinopol - Galaţi sau Dedeagaci - Ruse. Din punct de vedere material, ar mai 
comod cu vaporul până în Galaţi, dar trecerea prin Strâmtori este mai dificil de 
negociat. Traversarea Bulgariei ar necesita o supraveghere severă, dar ar fi mai 
uşor de obţinut principiul. Nu este sigur că guvernul german ar fi de acord, dar 
negocieri ar trebui angajate, pentru a ne permite să aruncăm asupra inamicilor toată 
infamia unui refuz şi să ne batem ca să spunem poporului român că Puterile 
Centrale ne-au împiedicat" 2 8. 

Implicaţiile politice erau evidente şi statutul României de aliat al Antantei 
a fost incert suficient timp. Nu întâmplător, în noiembrie - imediat după reintrarea 
României în luptă -, diplomaţii francezi de la Iaşi - cei mai buni cunoscători străini 
ai situaţiei din ţară după 1916 - încercau să risipească reticenţele guvernului de la 
Paris - implicit ale celorlalţi Aliaţi - în legătură cu situaţia de jure a României în 
conflict. In argumentele lor găsim atât motivaţii specifice opticii unei Mari Puteri, 
dar nu mai puţin recunoaşterii evidente ale sacrificiilor şi drepturilor românilor. 
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Două documente sunt revelatoare în acest sens prin conţinut şi spirit. La 10 
noiembrie, Saint Aulaire telegrafia la Paris: "Din punct de vedere moral şi politic, 
România are drept la realizarea revendicărilor sale; se ştie că Aliaţii îl recunosc în 
virtutea principiilor pe care aceştia le reprezintă şi care au fost formulate de 
preşedintele Wilson la 27 septembrie 1918, când a declarat că soluţiile războiului s¬
au născut din natura însăşi şi din împrejurările războiului; tot ceea ce oamenii de 
stat sau parlamentele pot face este de a le împlini sau a le trăda. într-adevăr, 
problema românilor din Ungaria s-a impus prin natura sa, chiar în ziua când au fost 
proclamate principiile dreptăţii, independenţei şi libertăţii popoarelor. Ea s-a 
impus, de asemenea, în împrejurările războiului când, prin tratatul din 4/17 august 
1916, Aliaţii s-au angajat să asigure românilor unitatea lor naţională; România a 
executat partea sa din tratat. Spiritul de dreptate care-i animă pe Aliaţi i-a făcut să 
recunoască faptul că în opera comună a celor mari şi a celor mici, România şi-a 
adus în mod vitejeşte şi loial contribuţia sa de eforturi, sacrificii şi rezultate, 
deoarece în unul din momentele care ar fi putut fi decisiv pentru inamic, sprijinul 
său a determinat retragerea de pe alte fronturi şi atragerea asupra ei a unui efort 
mult superior proporţional cu forţele pe care ea le prezenta în luptă, dar ale cărui 
rezultate au fost, în mod firesc şi în egală măsură mai mari decât era îndreptăţit să 
se aştepte de la intervenţia sa. Pacea de la Bucureşti, care nu a fost niciodată 
sancţionată de Rege, nici ratificată, nu ar putea anula angajamentele acestui tratat, 
deoarece România nu a fost supusă la aceasta decât după pacea de la Brest Litovsk 
şi supunerea Ucrainei de către Puterile Centrale, adică în faţa unei stări de fapt care 
făcea orice efort militar să fie lipsit de speranţă, şi în faţa unei stări de drept în care 
Rusia - reprezentanta Aliaţilor pe lângă România, a cărei colaborare directă aceştia 
i-o promiseseră - pactizase cu duşmanul. Până la ultima speranţă în refacerea - cel 
puţin parţială - a unui front rus, România rezistase la toate ameninţările, tot aşa 
cum până în ultimul moment ea rezistase la toate propunerile care, înainte de pacea 
rusă definitivă, i-ar fi putut uşura situaţia. Reprezentanţii oficiali ai Aliaţilor la Iaşi 
au recunoscut că tentativa exercitată de armata română contra bolşevicilor era 
ultimul efort militar care i se putea cere. După acest efort, marea grijă impusă de 
interesul comun era de a sustrage armata română condiţiilor care i-ar fi luat orice 
posibilitate de acţiune nouă într-o altă fază a războiului mondial; această fază a 
început. Era firesc, deoarece este drept, ca tot ceea ce a urmat păcii de la Brest 
Litovsk şi supunerii Ucrainei de către inamic să fie considerat drept nul în esenţa şi 
în rezultatul său şi de aceea, de îndată ce posibilitatea i s-a prezentat, România -
fără nici un moment de întârziere - a reluat şi pe terenul" militar colaborarea cu 
Aliaţii dictată de legăturile pe care Regele şi ţara nu le-au considerat niciodată 
dizolvate"29. 

La 18 noiembrie, o nouă telegramă pleda din nou recunoaşterea 
drepturilor României: 

"Toţi românii patrioţi, toţi cei care de patru ani au rămas în mod 
invariabil credincioşi cauzei noastre, întreg acest popor de instinct latin, pe care 
gustul său pentru măsură, ordine şi bună rânduială nu a încetat să-1 îndrepte spre 
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noi, aşteaptă cu mare nelinişte un cuvânt de la Antantă, cuvântul care i-ar dovedi că 
Aliaţii nu-l abandonează şi că rămân pregătiţi să sprijine satisfacerea idealului său 
naţional; acest cuvânt nu a venit încă; dacă nu ar veni - tuturora l i se pare, de altfel, 
imposibil să nu vină - s-ar provoca o daună ireparabilă, mai întâi României şi apoi 
Franţei, şi ar fi săvârşită cea mai mare nedreptate şi în acelaşi timp cea mai mare 
gafă; se cuvine adăugat că Franţa mai ales ar purta răspunderea , deoarece cum spre 
ea se îndreaptă maximum de simpatie, tot spre ea se va îndrepta - la ora decepţiei -
maximum de resentimente; nu este numai imensul interes personal al Franţei, ci şi 
acela al echilibrului european şi chiar al civilizaţiei întregi care cere formarea 
României Mari; românii merită această mărire materială şi morală: ei au intrat în 
luptă, fără a fi constrânşi la aceasta, în momentul fixat de noi, în pofida unei poziţii 
geografice deplorabile, ameninţaţi concomitent pe toate frontierele, asaltaţi 
simultan de bulgari, austrieci, germani şi de acest flagel - tifosul; depăşind, totuşi, 
cele mai grele suferinţe, ei au luptat atât cât au putut, şi efortul lor a fost destul de 
serios pentru că la dată de 1 decembrie 1917 aproape 80 de divizii austro-germane 
erau concentrate contra lor, uşurând astfel frontul nostru de un anumit număr de 
unităţi inamice; dar ca o culme a nenorocirii, Rusia sfârşită a devenit pentru ei - în 
spatele lor - adversarul cel mai redutabil; jefuiţi, decimaţi, încercuiţi, în ciuda marii 
victorii de la Mărăşeşti - una din cele mai costisitoare pe care germanii le-au avut 
de suportat, după mărturisirea însăşi a mareşalului Mackensen - românii au trebuit 
să depună armele: au trebuit atunci să suporte pacea cea mai monstruoasă, cea mai 
samavolnică, să-şi vadă teritoriul micşorat, portul lor cel mai frumos, munţii lor cei 
mai · frumoşi, în mâinile duşmanului, comerţul şi industria lor ruinate pentru 
totdeauna, în plus ocupaţia inamică cea mai brutală care a dezvoltat dreptul de 
rechiziţie până la infamia jafului, a instalat în toate micile cămine disperarea şi 
foametea; un singur gând i-a susţinut pe români trecând prin aceste încercări, acela 
că cele 6 divizii menite să-i ruineze erau sustrase în acest timp din bătăliile de pe 
frontul occidental. într-adevăr, România păstrase credinţa în victoria noastră. 
Această victorie a sosit; ea (România - CI . ) aşteaptă acum ca lumina şi căldura 
razelor sale să ajungă până la ea; dacă tăcerea Antantei asupra soartei rezervată 
României s-ar prelungi, ar furniza germanilor şi prietenilor lor o puternică armă 
contra noastră; ei încearcă deja să se servească de aceasta cu vigoare şi perfidie; 
chiar învinsă, Germania gândeşte încă să-şi păstreze acţiunea sa economică în 
această ţară a cărei bogăţie incredibilă o cunoaşte şi nu ţine decât de noi să o avem 
definitiv alături. România poate fi mâine nu un aliat - nu ar fi îndeajuns - , ci o altă 
Franţă dispusă să primească totul de la noi - învăţământ superior şi primar, şcoli 
tehnice, îndrumare şi colaborare industrială şi comercială; ora realizării unui câştig 
formidabil şi decisiv în destinul Orientului a sunat. Dacă vom lăsa să treacă acest 
moment, vom pierde această ţară pentru totdeauna; dacă vom şti să profităm de 
aceasta, o vom câştiga pentru totdeauna; germanii ştiu aceasta, şi de aceea 
multiplică intrigile şi ştirile false cu complicitatea unui guvern care nu are nimic 
românesc decât numele; prin intermediul său, Germania promite României să o 
susţină la Congresul de pace şi să-i restabilească frontierele. Este indispensabil să 
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dejucăm aceste promisiuni care nu sunt decât ameninţări deghizate; este suficient 
pentru aceasta să afirmăm net şi loial României că angajamentele luate odinioară 
faţă de ea sunt mereu valabile şi că Transilvania îi va fi atribuită. Noi am contribuit 
la surescitarea sentimentului naţional al acestui popor; el nu ne-ar ierta dacă l-am 
trăda, şi noi am pierde iremediabil ceea ce ne-a dat atât de spontan, prietenia şi 
stima sa; dacă sub pretextul de a câştiga favorurile Ungariei, unele naţiuni ale 
Antantei ar gândi să-i lase Transilvania - care nu îi aparţine decât prin dreptul celui 
mai puternic - noi am întreţine în Orient un focar de incendiu de temut, ne-am 
dezice de principiile noaste de bun simţ şi de dreptate ca şi politica noastră asupra 
naţionalităţilor, şi noi am pierde pentru totdeauna influenţa într-o ţară care poate, 
care trebuie să fie (subl. în text - CI . ) mâine o naţiune de 15 milioane de locuitori 
şi care ni se oferă printr-un impuls frăţesc cu toate resursele vitale ale solului şi 
rasei ei; noi ne-am vedea astfel frustraţi de unul din cele mai mari rezultate ale 
acestui război, acela de a avea în pragul Asiei o veritabilă marcă franceză , care va 
deveni în câteva luni avanpostul tuturor ideilor şi intereselor noastre; în sfârşit, noi 
am refuza sprijinul ei solid în bariera popoarelor eliberate şi unite pe care noi voim 
să o ridicăm între Germania şi Orient ca să ruinăm pentru totdeauna în acest sens 
nevoi de cucerire brutală pe care ea nu a putut să şi-o îndeplinească în Occident; şi 
ce am răspunde noi acestui soldat român care lăsându-şi un picior pe panta 
Carpaţilor, striga cu o încredere tulburătoare împlinirea idealului: mi s-a luat, dar 
îmi este egal, deoarece ştiu că francezul mi-1 va reda; acest soldat mutilat - ale cărui 
priviri sunt îndreptate spre vest, nu numai pentru că într-acolo este Transilvania, ci 
şi pentru că mai departe este Franţa - este imaginea întregului popor român" 3 0. 

Urmările se cunosc. După unele ezitări, care au durat până la sfârşitul 
lunii decembrie, Antanta a recunoscut României calitatea de aliată 3 1. O notă de la 
Statul Major General al armatei franceze privind situaţia României la 1 ianuarie 
1919 schiţa tabloul jafului practicat de Puterile centrale, crizei alimentare şi de 
materii prime, suferinţele populaţiei, observând printre altele: "Toate aceste 
calamităţi au părut uşoare poporului român când a aflat, una după alta, trecerea 
Dunării de către armatele franceze, Unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi' 
Banatului şi constituirea <României Mari>". Pentru că a declarat război la timp -
aproape la două zile - România se va prezenta la Congresul de pace nu ca 
cerşetoare, ci ca Aliată. După doi ani de sclavie, ea devine, fără tranziţie, cea mai 
puternică naţiune din Orient"32. 
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NOTE 

1. Vezi, de pildă: Emil Răcilă, Contribuţii privind lupta românilor pentru 
apărarea patriei în primul război mondial. Situaţia administrativă, 
economică, politică şi socială a teritoriului vremelnic ocupat, 1916-1918, 
Bucureşti, 1981, 423 p. + anexe; Şerban Rădulescu-Zoner, Beatrice 
Marinescu, Bucureştii în anii primului război mondial, 1914-1918, 
Bucureşti, 1993,317 p. 

2. Arhivele Naţionale ale României. Arhiva Istorică Centrală. Microfilme. 
Franţa (în continuare ANR-A1C.M.F.), rola 192, cadrele 804 - 832. 

3. Ibidem, c. 832. 
4. Ibidem, c. 834: Raport Iaşi, f. nr./ 22 mai 1918, Saint Aulaire. 
5. Ibidem, c. 835. 
6. Ibidem, c. 836. 
7. Ibidem, c. 836-837. 
8. Ibidem, c.840. 
9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem, c. 841. 
13. Ibidem, c. 841-842. 
14. Ibidem, c. 843. 
15. Ibidem, c. 844. 
16. Ibidem, c. 848. 
17. Ibidem, c. 849. 
18. Ibidem, c. 850. 
19. Ibidem, c. 852-853. 
20. Ibidem, c. 853-854. 
21. Ibidem, c. 856: Telegramă Iaşi (via Salonic), nr. 624/27 iunie 1918, Saint 

Aulaire. 
22. Ibidem, c. 871: Notă secretă a Statului Major al armatei franceze, Biroul 2, 

Secţia economică intitulată "Note sur la situation en Roumanie", Paris, 11 
iulie 1918; informaţii furnizate de ofiţerii francezi reveniţi din România, care 
au plecat din Iaşi la 28 iunie 1918. 

23. Ibidem, c. 866: "Note de M . Henry sur le ravitaillement de la Roumanie par 
, les Alliés", Paris, 12 iulie 1918. 

24. Ibidem, c. 877: Notă (confidenţială), Paris, nr. 677/31 iulie 1918. 
25. Ibidem. 
26. Ibidem, c. 877-878. 
27. Ibidem, c. 880: Notă (conf.) a Biroului 2, Paris, nr. 697/24 august 1918; cf. 

c. 1044: T. Iaşi, nr. 149/27 august 1918, Saint Aulaire. 
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28. Ibidem, c. 866-868: Nota lui Henry, Paris, 12 iulie 1918. 
29. ANR-AIC.M.F, r. 182, c. 224-225: T. Iaşi, nr. 767/11 noiembrie 1918, Saint 

Aulaire, în numele celor 4 miniştri aliaţi. Notă în final: "Această telegramă a 
fost remisă postului român de T.F.F. din Vaslui, η-a putut fi expediată din 
cauza îmbulzelii". Telegrama a fost primită abia la 25 ianuarie 1919 prin 
curier de la Misiunea militară franceză din România. 

30. Ibidem, c. 235-238: T.Iaşi (via Salonic), nr 252/18 noiembrie 1918, Graillet. 
31. Două ipostaze ale acestor ezitări. La 24 noiembrie 1918, Georges 

Clémenceau telegrafia lui I.I.C.Brătianu: "Guvernul francez, pe care o veche 
şi încrezătoare prietenie îl leagă de România şi care a simpatizat cu ea în 
cursul încercărilor prin care a trecut, se felicită să o vadă astăzi revenită în 
alianţă (subi. ns. - CI . ) sa şi lucrând pentru realizarea unităţii provinciilor 
româneşti. îi urez o dezvoltare paşnică şi prosperitate."; cf. ibidem, c. 271: T. 
Paris către Iaşi (via Salonic), nr. 717/24 noiembrie 1918, G. Clémenceau şi 
Stephen Pichon. La 8 decembrie 1918, în cursul conversaţiei avută cu 
ministrul României la Paris, Victor Antonescu, şeful diplomaţiei franceze 
Stephen Pichon declara că "de drept, guvernul român nu putea încă să fie 
considerat că a redevenit Aliatul (subl. ns. - CI . ) guvernului francez. 
Aceasta nu înseamnă, bineînţeles, că noi nu suntem animaţi de cele mai 
prieteneşti sentimente faţă de România, şi că nu avem hotărârea de a lucra în 
interesul justelor ei revendicări/.../. Dar situaţia de drept rămâne să fie 
reglementată, iar situaţia de fapt nu este încă în mod complet; cf. ibidem, c. 
306: Minuta lui Stephen Pichon, Paris, 8 decembrie 1918. 

32. ANR-AIC.M.F., r. 192, c. 888-889: Notă (secretă) a Statului Major către 
Ministerul Afacerilor Externe, Paris, 30 ianuarie 1919, cuprinzând informaţii 
privind situaţia din România la 1 ianuarie 1919. 

SUR L* ÉTAT ÉCONOMIQUE DE LA ROUMANIE PENDANT L' ANNÉE 
DE LA GRANDE UNION: L'IMPACT DE L ' OCCUPATION 

ÉTRANGÈRE. TÉMOIGNAGES EXTERNES 

Résumé 

L'auteur se propose à présenter des informations inédites des Archives du 
Quai d'Orsay (La Collection des Microfilms des Archives Nationales) concernant 
la vie économique de la Roumanie, surtout après le diktat de Bucharest (le 7 mai 
1918). On a insisté sur certains aspects du dramatisme de l'existence quotidiene de 
la plus importante force sociale de l'époque - la paysannerie - et de l'état de 
l'agriculture. 
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L'intérêt de ces documents découle de plusieurs considérations: 1. ils sont 
le fruit des investigations des observations, des informations de certaines 
personnalités et institutions officielles de l'Entente en Roumanie - la Légations de 
France à Jassy, le Service d'Informations du Deuxième Bureau de l'Etat-Majeur de 
l'armée française; 2. ils sont des documents officiels envoyés aux gouvernements 
alliés, datant de là période avril 1918 - janvier 1919; 3. ils reflètent, donc le degré 
d'information des facteurs de décision des Alliés sur la situation générale du 
territoire occupé; 4. ils permettent, par conséquent, la connaissance de certaines 
motivations de l'attitude de l'Entente à l'égard de la Roumanie dans cette période -
là et pas moins de certains projets pour l'avenir. 
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O REUNIUNE DIPLOMATICĂ PRELUNGITĂ 
PE PLAIURI ARGEŞENE 

Nicolae Petrescu 

Reuniunea diplomatică menţionată în titlu a reprezentat-o Conferinţa 
Micii înţelegeri, desfăşurată la Bucureşti, între 9-11 mai 1925, care a constituit un 
eveniment important la acea dată. 

Conferinţa, potrivit declaraţiilor făcute presei de I.G. Duca, ministrul de 
externe al României "prezintă un mare interes european, considerând situaţia 
generală îngrijorătoare. Dacă marii aliaţi, arăta I.G. Duca, âr fi urmat o politică de 
strânsă colaborare între dânşii aşa cum au făcut-o ţările Micii Antante - atunci 
situaţia de azi nu mai era cum este şi nici n-ar fi fost cu putinţă recrudescenţa 
spiritului de revanşă în Germania şi în Ungaria"1. 

Reuniunea Micii înţelegeri la Bucureşti venea cu adevărat într-o perioadă 
agitată şi care aducea importante frământări în cadrul relaţiilor internaţionale 
promovate de Societatea Naţiunilor. 

Această situaţie avea drept cauze atât neînţelegerile dintre cele două mari 
puteri Anglia şi Franţa, cât şi atitudinea revizionistă a Germaniei, Italiei şi Ungariei 
nemulţumite de prevederile Conferinţei de pace. Acestora se mai adăuga şi 
pericolul pe care-1 constituia Rusia Sovietică. 

Raporturile anglo-franceze se depreciaseră ca urmare a Angliei, care 
văzând războiul terminat şi Germania micşorată şi slăbită se temea ca Franţa să nu¬
i ia locul pe continent având armata cea mai mare şi cu dotare modernă, un 
potenţial economic bogat şi diferiţi aliaţi2. Din aceste motive Marea Britanie se 
întorsese la vechiul principiu al lordului Palmerston potrivit căruia Imperiul 
Britanic nu are nici duşmani şi nici prieteni permanenţi, ci doar interese 
permanente. Astfel Anglia a început să se dezintereseze nu numai de problemele 
Franţei, dar şi de cele ale întregii Europe, ea având ca preocupări importante 
datoriile interaliate, reparaţiile şi crizele interne prin care a trecut. S-a ajuns în 
situaţia ca legăturile dintre Anglia şi Franţa să fie practic întrerupte, iar reluarea lor 
să se facă în anul 1924 în urma mediaţiei întreprinse de Nicolae Titulescu pe lângă 
premierul francez Edouard Herriot la cererea pe care i-a făcut-o omologul britanic 
Ramsay Mac Donald diplomatului român. 3 

în cadrul politicii europene chestiunea securităţii colective a avut un rol 
primordial în perioada interbelică, dar şi asupra ei cele două mari puteri au avut 
păreri diferite. Franţa considera ca o condiţie absolută în asigurarea păcii 
securitatea fără de care nu putea exista dezarmarea, în timp ce Anglia susţinea că 
dezarmarea determină securitatea. Rezerva Angliei fată de primordialitatea 
securităţii colective pornea de la teama că acordarea unor garanţii Franţei ar face-o 
prin aliaţii săi atotputernică pe continent, mai ales că Guvernul britanic nu agrea 
tratatele cu obligaţii precise. Din această cauză după eşecul tratatului de asistenţă 
mutuală din 1922 şi protocolul de la Geneva din 1924 Franţa va căuta realizarea 
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unor înţelegeri regionale. Inerţia Angliei care nu era dispusă să garanteze graniţele 
Cehoslovaciei sau Poloniei au determinat Franţa să încheie tratatul de asistenţă 
mutuală cu Cehoslovacia la 25 ianuarie 1924. Actul a părut un pas pe calea izolării 
Germaniei, care a încercat să ajungă la o înţelegere cu Franţa, mai ales că acesta 
evacuase Ruhrul dar Renania continua să fie ocupată. In acest sens la 9 februarie 
1925 Guvernul german a propus garantarea situaţiei create pe Rin ca o obligaţie 
combinată cu tratate de arbitraj. Franţa a pus în discuţie şi recunoaşterea graniţelor 
Poloniei şi Cehoslovaciei, aliatelor sale, dar Marea Britanie s-a pronunţat doar 
asupra vecinilor din vestul Germaniei.4 

Atitudinea Angliei a întărit poziţia cercurilor de la Berlin asupra refuzului 
de a garanta frontierele vecinilor răsăriteni într-o perioadă în care germanii erau 
expulzaţi în masă din Silezia poloneză. 

Alţi factori care au perturbat relaţiile internaţionale au fost Italia şi 
Ungaria cu pretenţiile lor revizioniste. 

Ungaria deşi nu întâmpinase nici un fel de opoziţie din partea Micii 
înţelegeri cu ocazia intrării ei în Societatea Naţiunilor la 18 septembrie 1922 a 
continuat să provoace incidente pe graniţă şi să-şi intensifice propaganda 
revizionistă cu toate că România îşi afirma dorinţa de a avea legături de bună 
vecinătate. Doar dificultăţile economice tot mai grave au determinat Ungaria să se 
apropie de Cehoslovacia ca prin sprijinul ei să poată primi un împrumut printr-un 
protocol din 14 martie 1924 şi care îi reamintea obligaţia de a executa dispoziţiile 
tratatului de la Trianon5. 

Italia la rândul său crease probleme serioase Iugoslaviei prin faptul că 
anexase la 25 ianuarie 1925 Fiume considerat oraş liber în tratatul semnat la 
Rapallo în 12 noiembrie 1920 de cele două ţări. De atunci Italia a deschis o 
campanie având drept scop izolarea Iugoslaviei motiv pentru care va sprijini 
Ungaria şi va nemulţumi ţările Micii înţelegeri6. 

O teamă mare a inspirat Rusia sovietică, un pericol comun, care dădea 
mult de gândit diferitelor guverne prin activitatea subversivă a Internaţionale 
Comuniste. Rezultatele acţiunilor sale începuseră să se simtă prin revoluţia 
declanşată la sfârşitul anului 1924 la Reval pentru sovietizarea Estoniei, prin 
aruncarea în aer a catedralei de la Sofia şi un complot pentru producerea unei 
răscoale, cartierul general al activităţilor comuniste fiind în Bulgaria. De 
influenţele nocive ale Internaţionalei a IlI-a nu a fost scutită nici Marea Britanie, 
greva generală engleză fiind susţinută tot de Moscova7. România avusese şi ea 
experienţele sale cu Rusia Sovietică-conferinţa comună din martie 1924, de la 
Viena, eşuând, deoarece vecinul de la răsărit refuzase să recunoască unirea 
Basarabiei după care a trecut la intensificarea acţiunilor subversive în această 
provincie românească mergând până la organizarea răscoalei de la Tatar Bunar. 
Din această cauză România s-a opus din nou şi la Conferinţa Micii înţelegeri de la 
Pragadin iulie 1924 recunoaşterii "de jure" a guvernului sovietic. 

TratatWele preliminare pentru acordurile de la Locano purtate la 
începutul anului au creat numeroase temeri şi reacţii justificate în rândul ţărilor 
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Micii înţelegeri. In instrucţiunile pe care I.G. Duca le trimitea la 11 martie 1925 lui 
Diamandi şi Nicolae Titulescu avertiza: "Pactul va spori nesiguranţa Europei 
împărţind-o în două în ţările cu graniţele garantate şi în cele lăsate în voia 
propriilor lor mijloace. O asemenea distincţiune - avertiza I.G. Duca - crează o 
adevărată ispită pentru puterile ca Rusia ce vor să ameninţe pacea. Statul Ligei 
Naţiunilor şi Protocolul de la Geneva cu toate imperfecţiunile şi lipsurile lor de 
sancţiuni - continuă ministrul de externe al României - ofereau totuşi o garanţie 
mai reală de pace decât pactul care se preocupă numai de pericolul german". Ca 
atare el recomanda "Vă rog deci să atrageţi serios atenţia guvernului pe lângă care 
sunteţi acreditaţi asupra primejdiilor pentru pacea europeană a unor atari înţelegeri 
unilaterale şi să f i arătaţi că dacă urmăresc într-adevăr consolidarea situaţiei create 
de război trebuie să caute neapărat mijlocul de a da o garanţie de securitate şi 
celorlalte state"8. 

Ministrul de externe al României era îngrijorat, ca şi omologii săi din 
Mica înţelegere, deoarece Franţa participa la o acţiune prin care se lovea în fond de 
tratatul de la Versailles, iar guvernul englez nu era de acord cu propunerile 
franceze, ca tratatele de arbitraj ce aveau să se încheie cu Cehoslovacia şi Polonia 
să formeze un tot indivizibil cu pactul rhénan şi deci nu puteau fi asimilate pactului 
de garanţie propriu-zis9. 

Atitudinea Micii înţelegeri faţă de viitoarele tratate de la Locano a fost 
criticată în cercurile politice britanice chiar în zilele în care se desfăşurau lucrările 
Conferinţei de la Bucureşti. Astfel, Austin Chamberlein declara presei londoneze 
că: "Organizaţia Micii înţelegeri a fost o mişcare de încercuire a Germaniei", iar 
"soliditatea sa, e un element de la care nu se poate aştepta mult" 1 0. Aceste declaraţii 
apăreau de fapt cu totul surprinzătoare din moment ce Winston Churchill avea să 
recunoască în memoriile sale că "pactele de la Locarno nu priveau decât pacea în 
Europa occidentală", iar Germania "refuza să abandoneze orice revendicare privind 
frontierele răsăritene" 1 1. 

Conferinţa Micii înţelegeri ţinută la Bucureşti a avut în programul 
lucrărilor următoarele puncte12: 

- Schimb de vederi asupra situaţiei politice generale; 
- Raporturile statelor Micii înţelegeri cu Ungaria; 
- Raporturile statelor Micii înţelegeri cu celelalte ţări vecine; 
- Chestiuni speciale privind România-Cehoslovacia, România-Iugoslavia, 

Iugoslavia-Cehoslovacia. 
Prima şedinţă s-a desfăşurat pe 9 mai, dimineaţa, la Ministerul de 

Externe, fiind urmată de un dejun la restaurantul "Athénée Palace", iar a doua după 
amiază cu un dineu la Palatul Cotroceni13. 

Pe 10 mai Eduard Beneş, ministrul de externe al Cehoslovaciei cu soţia şi 
Momtchilo Nincici, omologul iugoslav, cu soţia au asistat la defilarea trupelor cu 
prilejul zilei naţionale a României. Dejunul a fost servit la Legaţia Iugoslaviei. A 
treia şedinţă a fost urmată de un dineu şi o recepţie la Ministerul de externe14. 
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Concluziile lucrărilor Conferinţei de la Bucureşti au fost publicate în trei 
comunicate după cum urmează 1 5: 

Comunicat oficial nr. 1 : 
în şedinţa de dimineaţă şi în cea de după amiază domnii Benes 

Minchitch, Brătianu şi Duca au examinat îndelung situaţia politică generală. Au 
trecut în revistă toate problemele internaţionale la ordinea zilei şi au fost întrutotul 
de acord asupra menţinerii solidarităţii statelor Micii Antante, cu atât mai strânsă 
cu cât situaţia internaţională nu este complet stabilită. 

Mica Antantă a fost creată în scopul menţinerii şi garantării păcii pe baza 
tratatelor existente. Deci ele nu-şi pot exercita acţiunea decât în sensul întăririi 
statutului teritorial actual al Europei. Cehoslovacia, Iugoslavia, România sunt ferm 
hotărâte să-şi urmărească printr-o colaborare strânsă ţelul alianţei lor care în 
contextul evenimentelor din ultimii ani, care se dovedeşte din zi în zi mai drept şi 
mai necesar. 

în acelaşi sens s-a început examinarea problemelor speciale care privesc 
situaţia actuală a Statelor Micii Alianţe. Discuţiile asupra raporturilor cu Austria, 
Ungaria şi Bulgaria vor continua în şedinţa de mâine. 

Comunicat oficial nr. 2: 
Domnii Benes, Minchitch şi Duca au continuat în cursul dimineţii şi 

după-amiezii discuţiile referitoare la raporturile Micii Alianţe cu statele vecine. 
Domnul Benes i-a pus pe domnii Minchitch şi Duca la curent cu rezultatele 
negocierilor sale cu Polonia. Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi România 
sunt satisfăcute în mod special de aceste rezultate, căci le consideră ca un pact 
important spre stabilirea păcii. Totodată domnul Minchitch i-a pus la curent pe 
domnii Benes şi Duca cu negocierile ce se desfăşoară în acest moment, în acelaşi 
scop cu Grecia. 

Cehoslovacia, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi România 
interesată în aceeaşi măsură ca pacea să nu fie tulburată în jurul lor, constată cu 
satisfacţie că uneltirile bolşevice nu au reuşit să împiedice triumful definitor al 
ordinii în Bulgaria. 

Totodată ele nu puteau să admită creşterea eforturilor, dacă acestea nu 
corespundeau unei necesităţii veritabile, pentru că s-ar crea în Delta Dunării o stare 
de lucruri contrară bazelor fundamentale ale literei tratatelor. 

Raporturile cu Ungaria au fost obiectivul unei discuţii detaliate în urma 
cărora s-a putut constata că nici modul în care s-au urmărit realizarea operei de 
asanare financiare, nici aplicarea anumitor clauze tratatului de pace, mai ales cel 
referitor la dezarmare, nu a fost de natură să introducă în raporturile Ungariei cu 
statele vecine, încrederea necesară pentru consolidarea păcii în Europa Centrală. 

Raporturile de încredere vor fi serios ameninţate de declaraţiile 
referitoare la schimbarea statutului juridic prezent stabilit prin tratatele de pace 
prezente. 

Statele Micii Alianţe vor fi obligate să i-a act şi să acţioneze în 
consecinţă. 
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In fine problema austriacă a fost discutată în detaliu s-a hotărât că se va 
continua politica de însănătoşire financiară începută în Societatea Naţiunilor. 
Puterile Micii Alianţe sunt de acord în ceea ce priveşte Austria, că înainte de toate 
este absolut necesar să se menţină toate clauzele tratatului de pace în mod integral. 

înainte de încheierea Conferinţei s-a procedat la examinarea situaţiei 
europene, aşa cum se prezintă ea după ultimele evenimente, referitor la protocolul 
de la Geneva şi noile propuneri referitoare la un pact de garanţie. Statele Micii 
Antantei s-au decis să urmărească aceste negocieri cu atenţie, să ajungă la 
înţelegerea comună şi să acţioneze în comun. 

Comunicat oficial nr. 3 
Domnii Benes, Minchitch şi Duca au examinat în cursul zilei de astăzi 

diferite chestiuni speciale care interesează statele lor şi au luat hotărâri referitoare 
la diferite măsuri ce trebuiesc luate în ceea ce le priveşte. 

Pe 11 mai miniştrii de externe ai Micii înţelegeri împreună cu secretarii 
lor şi miniştrii lor şi miniştrii Cehoslovaciei şi Iugoslaviei la Bucureşti au făcut o 
vizită la Curtea de Argeş şi Florica. în trenul special care a plecat din Gara de Nord 
se găsea şi Ion I.C. Brătianu, preşedintele consiliului de Miniştri şi ministrul casei 
regale. Ion I.C. Brătianu şi soţia au coborât din tren plecând cu automobilul la 
Florica, în aşteptarea oaspeţilor. 1 6 

La Curtea de Argeş înalţii oaspeţi după ce au fost întâmpinaţi de 
reprezentanţii autorităţilor au vizitat Mănăstirea, palatul şi oraşul, pornind apoi spre 
Florica. Aici în jurul orelor 12 au servit masa, după care au vizitat fermele.17 

Vizitele făcute la Curtea de Argeş şi Florica nu au fost stabilite pe agenda 
Conferinţei la întâmpinare ca simple puncte pe un itinerar oarecare. 

loan I . C. Brătianu i-a adus cu justificată mândrie pe înalţii oaspeţi la 
Curtea de Argeş lângă simbolurile noastre sacre, mărturii ale începuturilor puse de 
basarabii întemeietori de ţară şi ale dăinuirii noastre de veacuri. 

Aceleaşi sentimente de mândrie l-au încercat pe LLC. Brătianu când a 
ales şi popasul de la Florica, deoarece conacul său îl reprezenta foarte sugestiv pe 
ctitorul României Mari aflat spre sfârşitul uneia dintre cele mai rodnice guvernări. 

Pentru "Florica" loan I.C. Brătianu, după cum scria sora sa Sabina 
Cantacuzino avea o iubire moştenită şi care "a mers crescând până la sfârşitul vieţii 
lui şi devenise pasiune: tot ce avea băga la Florica în clădiri, grădini, grajduri, vite 
de tot felul, păsări, drumuri pe deal şi în pădure, nu mai vorbesc de confortul şi 
înfrumuseţările interioare ale casei"18. 

Fermele vizitate căpătaseră un renume binemeritat încă de pe vremea lui 
loan Brătianu, bătrânul, ele întrecând prin calitatea produselor lor chiar pe acelea 
obţinute pe Domeniile Coroanei după cum recunoştea regele Carol I într-un popas 
la Florica. 

Vizita efectuată la "Florica" pe lângă consemnarea ei în presă a fost 
reţinută şi de memoria peliculei în câteva secvenţe cinematografice care se mai 
păstrează şi azi. 

www.mnir.ro



304 NICOLAE PETRESCU 

Prin revenirea oaspeţilor la Bucureşti şi plecarea lor a doua zi spre ţările 
pe care le reprezentaseră Conferinţa de la Bucureşti a luat sfârşit. Ea lasă în urmă 
convingerea că între cele trei ţări se va menţine solidaritatea permanentă ca un 
factor de pace şi de ordine în sud-estul Europei19. 

Conferinţa Micii înţelegeri de la Bucureşti deşi criticase "împărţirea 
Europei în ţări cu hotare garantate şi în ţări cu hotare negarantate" nu a putut 
impune măsuri împotriva acordurilor de la Locama. Odată cu ele a încetat etapa 
aplicării riguroase a tratatelor de la Versailles crescând pericolul revizionist20. 
Ungaria începuse deja din mai 1925 să-şi coreleze declaraţiile revizioniste cu cele 
ale Germaniei şi să-şi propună "spargerea" Micii înţelegeri 2 1, care însă va cunoaşte 
un proces de consolidare prin Pactul de organizare de la 16 februarie 1933. 
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UNE RÉUNION DIPLOMATIQUE PROLONGÉE DANS 
L E DÉPARTEMENT DE ARGEŞ 

Résumé 

A Bucharest, entre le 9 et le 11 mai 1925, ont eu lieu les travaux de la 
Conférence de la Petite Alliance. Mais en même temps les relations internationales 
étaient assez tendus à cause d'une accentuation des anciennes disputes du temps 
des tratatives concernant les accords de Locarno. 

La Conférence a eu dans son programme un échange des points de vue 
concernant la situation internationale, les rapports des pays de la Petite Alliance 
avec les pays voisins et des problèmes spéciaux entre les membres de l'alliance. 

A la fin des travaux les ministres des affaires étrangères des pays de la 
Petite Alliance ont participé à une visite de Curtea de Argeş et de la villa "Florica" 
de Ion I C. Brătianu. 
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ÎNSEMNĂRI DESPRE ION INCULEŢ 

Chira Jurcă 

în fondul de manuscrise al Muzeului Naţional de Istorie a României se 
află un caiet cu însemnări privind unele momente semnificative din viaţa şi 
activitatea lui Ion Inculeţ. Datorăm aceste însemnări secretarului său, colonelul 
Vladimir Ν. Sachelarie1. Din cele consemnate în caiet, ştim că ofiţerul Sachelarie 
s-a aflat în preajma lui Inculeţ atât înainte cât şi după 1922, când s-a încheiat 
reforma administrativa, el având sarcini speciale de îndeplinit şi primind ordine 
direct de la Inculeţ. Printre domeniile de activitate în care şi-a adus contribuţia se 
numără "aşezarea confraţilor basarabeni în cadrul noilor legiuiri ale patriei. în 
calitate de delegat al Ministerului Forţelor Armate (sic) în Ministerul Basarabiei, 
am vegheat la îndeplinirea dispoziţiunilor centrale privind problemele militare 
locale"2. 

în relatările sale, autorul se opreşte la două mari momente din activitatea 
lui Ion Inculeţ: "felul în care ... a iniţiat, a stimulat, a organizat şi a condus luptele... 
pe drumul restabilirii dreptăţii istorice a neamului şi, felul în care a reacţionat... la 
vârtejul fascist din vara anului 1940"3. Cele două momente sunt privite într-o 
inseparabilă corelaţie ce se poate realiza numai între un început, 27 martie 1918, şi 
sfârşitul unei etape istorice aşa cum o vede autorul însemnărilor, petrecut la 28 
iunie 1940. 

însemnările propriu-zise încep după o introducere de 21 de pagini de 
manuscris şi sunt intitulate "Răzeşul din Răzeni, Ion Inculeţ, progresist al vremii", 
ca moto al lucrării sale, colonelul Sachelarie a ales un citat din Ion Inculeţ despre 
care afirmă că 1-a rostit în vara anului 1917. "...A trecut un veac de când, încătuşaţi, 
rătăcim printre străini, flămânzi şi goi...A venit vremea să rupem lanţurile robiei"4. 

Paginile următoare prezintă exclusiv date viaţa şi activitatea lui Ion 
Inculeţ. Pe când era elev la Seminarul teologic de la Chişinău, a venit în contact cu 
cei care, în clandestinitate propagau ideea originii româneşti a moldovenilor şi a 
necesităţii luptei pentru înfăptuirea idealului naţional, unirea lor într-un singur stat. 
A lucrat în tipografiile clandestine în care se tipăreau materiale care răspândeau 
ideile democratice şi pe care moldovenii "însetaţi de a auzi un cuvânt în limba lor 
maternă, le primesc cu uni interes deosebit"5. 

Revoluţia rusă îl găseşte pe Ion Inculeţ la Petrograd, ca docent al 
universităţii de acolo. A venit la Chişinău unde a organizat şi apoi a condus 
ofensiva naţională sub lozinca: Vrem drepturi şi dreptate; Vrem pământ şi voie "6. 

Semnificative sunt paginile în care autorul face portretul moral al lui Ion 
Inculeţ. Neîndoielnic, un astfel de portret nu poate fi decât subiectiv, credem că în 
linii generale, el corespunde realităţii, pentru că, aşa cum cunoaştem, viaţa lui Ion 
Inculeţ a fost inspirată de morala creştină. "Din fire, a fost iubitor de oameni 
necăjiţi, împovăraţi cu greutăţi şi mai ales, a celor nedreptăţiţi. A fost un om bun, 
bunătatea lui izvorând din înţelepciunea minţii şi a sufletului lui generos. Grijuliu, 
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plin de atenţie, el privea cu seriozitate tot ce era în legătură cu libertatea şi 
dreptatea omului". Puţin mai departe autorul continuă: "Gânditor şi matematician, 
Ion Inculeţ nu a făcut nimic la voia întâmplării. Cultura şi vastele lui cunoştinţe 
sociale, îl ajută să-şi exprime uimitor de limpede gândul pe înţelesul popular, 
facându-te să vezi ca printr-un cristal cele mai complicate situaţii"7. "Umorul lui 
remarcabil...înţepăturile lui glumeţe dădeau o notă de bună dispoziţie şi o 
însufleţire pe linia scopului urmărit...un îndemn la prietenie pentru cei care nu se 
cunoşteau şi un stimulent de împăciuire pentru cei certaţi. Pe toţi îi făcea să 
lucreze unul cu altul în urmărirea şi atingerea scopului propus. Comunicativ şi 
şăgalnic dar precis şi clar în vorbă, ne ştiind ce este frica şi panica, Inculeţ, cu 
vocea lui blajină şi moale, cu bonomia ce-1 caracteriza şi care i se putea citi pe faţă, 
ataca întotdeauna miezul problemei, răspândind printre colaboratorii săi, precum şi 
în masele care-1 ascultau un suflu de optimism, de siguranţă în reuşită"8. In 
încheierea acestui portret autorul reliefează şi alte aspecte: "Toţi colaboratorii, 
admiratorii, prietenii şi chiar adversarii de opinie recunoşteau în Inculeţ o mână 
puternică şi un conducător de seamă. Energia lui neobişnuită şi mai ales calmul ce 
nu-1 părăsea niciodată, nici chiar în momentele cele mai grele, degaja ceva din 
spiritul lui...care parcă îndemna şi dădea forţe noi. A fost întruchiparea omului 
modest. Bunul lui simţ, admirabila lui facultate morală de a nu-şi proclama 
niciodată meritul de căpetenie când acţiunea iniţiată de el a avut un bun sfârşit. Cu 
un surâs blajin, cu un gest stânjenit Inculeţ oprea manifestările de simpatie şi 
respect care i se aduceau atunci când apărea la întrunirile publice"9. 

Foarte curând de la Petersburg au început să vină sfaturi şi indicaţii 
despre cum trebuie interpretat principiul autodeterminării, cu menţiunea expresă de 
a se abandona ideea separării de Rusia. Răspunsul lui Inculeţ a fost: "Moldovenii, 
care au tras la jugul rusesc mai bine de 100 de ani, ştiu ce au de făcut şi cum să 
înţeleagă principiul leninist de liberă autodeterminare. Ei nu cer sfaturi şi nu 
cerşesc dreptatea. Ei singuri vor găsi aşezări cu o viaţă mai bună şi mai tihnită" 1 0. 

Vorbind despre evenimentele petrecute în Basarabia începând cu anul 1917, 
autorul însemnărilor aduce în discuţie activitatea potrivnică curentului naţional 
desfăşurată de Rumcerod care era organizaţia bolşevică a tineretului şi care acţiona pe 
plan internaţional. Iniţial ea a acţionat la Iaşi dar, având în vedere puternica mişcare 
naţională din Basarabia, ea a fost adusă in grabă la Chişinău cu scopul de a împiedica 
mişcarea naţională dintre Prut şi Nistru. In activitatea sa Rumcerodul s-a folosit de 
militarii ruşi fugiţi de pe linia frontului. Dezordinilor de tot felul provocate de aceştia 
le-au fost opuse acţiunile întreprinse de gărzile formate din ţărani si muncitori ca şi din 
soldaţi, care între timp au devenit ai "armatei naţionale". Intenţia acestor gărzi de a 
păstra ordinea şi liniştea publică erau dejucate de actele anarhice, de jefuire şi 
batjocorire a populaţiei organizate de Rumcerod. Cu privire la această situaţie, Ion 
Inculeţ spunea: "Sunt convins că cei de la Petrograd vor să ne oblige la o bătălie 
decisivă şi să ne frângă grumazii. Adversarii idealului nostru naţional sunt periculoşi. 
Ei ştiu să sugrume şi, când reuşesc, sugrumă până la capăt. Ei urmăresc să vadă tânăra 
noastră Republică, căzând însângerată cu faţa la pământ, la picioarele ruşilor"11. Mai 
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departe, Inculeţ continuă: "Dacă ruşilor le plac încăierările sângeroase, să le facă la ei. 
Ţăranii basarabeni sunt sănătoşi la minte şi la trup. Tăria noastră este să păzim 
Basarabia de agitaţii dăunătoare... şi mai ales de vărsări de sânge. Să dăm posibilitatea 
cetăţenilor Basarabiei să-şi spună liber gândul şi dorinţa lor"1 2. La acţiunile organizate 
de Rumcerod, Inculeţ a dat curs voinţei exprimate de poporul din Basarabia. "De acord 
cu principalii săi colaboratori, a cerut guvernului român care încă se mai afla la Iaşi, să¬
i pună la dispoziţie o misiune militară română care, împreună cu tânăra armată a 
republicii, să vegheze la ordinea şi liniştea publică"1 3. 

A fost prima mare acţiune întreprinsă de România pentru stăvilirea 
procesului de sovietizare a ţării noastre. Acţiuni de acest fel au continuat şi în 
perioada imediat următoare când, la cererea aliaţilor, armata română a intervenit în 
Ungaria sovietizată de Bela Kun punând din nou stavilă intenţiilor lui Lenin. Troţki 
şi Cristian Racovski 

Acest prim capitol al însemnărilor sale, autorul îl încheie cu cuvinte calde la 
adresa lui Inculeţ: "Va trece timpul şi când vremea se va însenina şi patimile politice se 
vor potoli, figura luminoasă a lui Ion Inculeţ va strălucii ca o pildă de curaj, de eroism, 
de clarviziune, a spiritului de sacrificiu, a naţionalismului şi patriotismului devotat. 
Duhul lui va continua să însufleţească generaţiile viitoare în lupta pentru neam şi 
pentru patrie"14. 

Cel de al doilea capitol al însemnărilor este intitulat "Ion C. Inculeţ în 
năprasnicul vârtej fascist". Titlul propriu-zis este precedat de o frază pe care 
autorul a scris-o între ghilimele şi care sună astfel: "De la drepturi şi dreptate - din 
nou în străinătate". Capitolul are ca moto o frază rostită de Ion Inculeţ în 1940 "Noi 
am aprins torţa care a luminat calea ieşirii Basarabiei din robia rusească...Stihia 
fascistă a stins-o... Generaţiile viitoare o vor mai aprinde şi nimeni nu o va mai 
stinge..."15. 

Din consemnările colonelului Sachelarie aflăm că în iunie 1940 când 
guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului român notele sale ultimative, Ion Inculeţ se 
afla la Băile Herculane. Autorul ne spune că a aflat întâmplător despre acţiunea 
întreprinsă de guvernul sovietic, de la şeful protocolului Casei Regale. O jumătate 
de oră mai târziu 1-a anunţat telefonic pe Ion Inculeţ. în dimineaţa zilei următoare, 
acesta sosea în Gara de Nord din Bucureşti, unde a fost aşteptat de către colonel. 
Acesta din urmă îl roagă pe Inculeţ să grăbească paşii pentru a-1 "prinde" pe Gh. 
Tătărescu care se afla într-un alt tren, gata de plecare şi de la care, se spera, puteau 
afla mai multe amănunte. în vagon, cei doi s-au întreţinut timp de 18 minute. După 
care, palid, Inculeţ a coborât. Intr-o tăcere totală, cei doi au ajuns la locuinţa lui 
Inculeţ de pe str. General Cristescu. Era ora prânzului. Cei doi fii ai săi, Ionel şi 
Georgel care au rămas în Bucureşti îl aşteptau cu masa pusă. A fost invitat să 
rămână la masă şi autorul, ceea ce îi dă prilejul să observe şi să ne comunice cele 
petrecute. Inculeţ a rămas abătut, a servit doar câteva fructe şi cu toate încercările 
de a-1 antrena într-o discuţie care să-1 distragă de la gândurile ce-1 apăsau au rămas 
fără nici un rezultat. "Deodată, parcă revenindu-şi din toropeală, îngrozit a întrebat: 
A i lut măsuri ca mama şi cele două surori ale mele să fie evacuate din casa 
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părintească de la Chişinău şi să fie trimise la Bucureşti?" . Este grăitor faptul că 
întrebarea η-a fost pusă nici în ziua precedenta când a avut loc convorbirea 
telefonică, nici pe peronul gării ci abia după scurgerea mai multor ore. Era vorba 
despre mama şi surorile sale. 

Soseau primii refugiaţi. Pe drept cuvânt, autorul îi numeşte "fugari" 
pentru că "îngroziţi de procedeele şi măsurile dezlănţuite de ruşi, care au invadat 
multe sate şi oraşe înainte de expirarea termenului fixat în Nota ultimativă, au fugit 
paste Prut, aşa cum se aflau la munca câmpului sau la alt loc de muncă, 
abandonând tot avutul lor, viu şi mort, fără ca măcar să mai treacă pe acasă. Din 
casele moldoveneşti, începuse să se audă bocete ,de mare şi amară jale" 1 7. Tabloul 
de jale adâncă este zugrăvit de autor în continuare: "Ostaşii români în coloane de 
marş, cu armele încărcate şi baionetele puse, zdrobiţi de durere sufletească, cu 
capul în jos, părăseau pământul românesc al Basarabiei, retrăgându-se în ordine 
către Prut. Poporul basarabean plângând, privea în tăcere pe ostaşii îndureraţi, 
făcându-le semne de duioşie" 1 8. 

în seara aceleiaşi zile colonelul Sachelarie a revenit în casa lui Inculeţ, 
găsindu-1 pe acesta la biroul său. După ce i-a ascultat ultimele noutăţi aduse din 
oraş cu privire la nenorocirea care se abătuse asupra basarabenilor, după un oftat 
adânc, fără să spună nici un cuvânt a continuat să scrie. Scriind, i-a spus: "Caută la 
telefon pe colonelul Radu Rusescu19 şi roagă-1 să indice când şi unde, în această 
seară, regele va putea să primească de la mine o scrisoare"20. 

Scrisoarea despre care relatam mai sus a ajuns la Carol al II-lea în seara 
aceleiaşi zile. Ea a fost dusă la Palatul Cotroceni personal de către colonelul Sachelarie. 
Conţinutul ei a fost nu numai un protest faţă de uşurinţa cu care a fost acceptată Nota 
ultimativă a sovieticilor, ci şi modul prin care, factorul constituţional era anunţat că el 
refuză să se prezinte la Palatul regal pentru a depune jurământul ca ministru de Stat în 
guvernul în care fusese inclus din oficiu. Tot ca o formă de protest al lui Inculeţ este şi 
consemnarea care urmează: "A fost firesc ca ei să fie surprinşi de Nota Diplomatică cu 
caracter insolent... Şi tot atât de firesc a fost şi faptul că, fără să le tremure mâna, fără să 
li se strângă inima să arunce peste hotarele ţării - aşa de uşor - pe cei peste două 
milioane şi jumătate de moldoveni împreună cu vetrele lor, pentru că ei nu au fost 
pătrunşi de suferinţele lor în robia străină şi nici nu au contribuit cu nimica la scoaterea 
lor din neagra robie ţaristă...21. Seara târziu, când colonelul s-a întors la locuinţa lui 
Inculeţ, 1-a găsit pe acesta în biroul său de lucru şi în aceiaşi stare sufletească. N-a 
schiţat nici un gest, η-a scos nici o vorbă când i-a spus că scrisoarea era aşteptată de 
rege şi că fusese remisă imediat acestuia. A continuat să rămână mai departe cu 
privirea pierdută spre un colţ al camerei, dus pe gânduri şi cu o profundă tristeţe 
întipărită pe faţă. Revolta şi durerea lui, notează autorul, era 'îndreptată împotriva 
faptului că a fost inclus de Rege - fără ca în prealabil să fi fost consultat - într-un 
guvern care avea să ateste cu semnătura lui că Basarabia nu sete pământ românesc şi că 
moldovenii basarabeni nu sunt români" 2 2. După o lungă perioadă de tăcere grea care 
pusese stăpânire pe încăpere, se auzii vocea stinsă şi îndurerată a lui Inculeţ "...noi am 
făptuit după cum ne-a cugetat sufletul moldovenesc şi după cum ne-a dus capul de 
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români...noi am aprins torţa care a luminat calea scoaterii Basarabiei din robia 
rusească...Stihia fascistă a stins-o...Suferinţele fraţilor abandonaţi vor fi mari şi 
grele...Stalin nu cunoaşte noţiunea cuvântului Patria...El nu simte şi nici nu înţelege 
dragostea de Patrie...Vor trece toate...şi toate vor intra şi vor rămâne în împărăţia 
amintirilor...dar românul nu va uita tragedia sfâşietoare...Veni-va vremea şi generaţiile 
viitoare vor aprinde din nou torţa izbăvirii Basarabiei şi nimeni, niciodată nu o va mai 
stinge"23. 

Reflexiile au fost întrerupte de telefon. La celălalt capăt al firului era N. 
Iorga care se oferea să găzduiască la Văleni de Munte pe mama şi cele două surori 
ale sale. 

La începutul lunii noiembrie 1940, Inculeţ a primit la locuinţa sa din str. 
General Cristescu vizita neaşteptată a generalului Antonescu, devenit între timp 
conducător al statului. Timp de aproape o jumătate de oră, cei doi au purtat o 
discuţie la care nimeni nu a mai asistat. Inculeţ, η-a vorbit niciodată despre cele 
discutate cu prilejul întâlnirii menţionate. Din însemnările colonelului Sachelarie 
ştim că acesta a aflat despre întâlnirea dintre cei doi câteva zile mai târziu, de la 
doamna Inculeţ care, preocupată de sănătatea soţului său, i-a mărturisit colonelului: 
"Zilele trecute a venit pe aici Antonescu. Am încercat să aflu de la Vanişor măcar 
ceva din cele ce a vorbit cu Antonescu, dar el s-a mărginit să-mi spună 
«Antonescu vrea ceva imposibi l» . Eu nu am mai insistat pentru a nu impieta cu 
nimic asupra stării pe care, o vezi şi tu cât de mult şi cât de tare îl zbuciumă şi-1 
frământă" 2 4 . 

Starea de spirit care 1-a cuprins când a aflat vestea tragică care s-a abătut 
peste românii basarabeni, nu 1-a mai părăsit niciodată. Toate încercările, plimbările 
lungi în împrejurimile capitalei, n-au reuşit, nici măcar vremelnic să-1 scoată din 
starea aceasta sufletească. A fost sfătuit insistent şi în mod repetat să consulte un 
medic. Răspunsul lui Inculeţ a fost: "...nu există medicament care ar putea să 
cicatrizeze rana inimii mele, după cum nu există nici o putere care să poată tămădui 
durerea şi să oprească jalea ce răsună în casele confraţilor mei dincolo de Prut"25. 

Profesorul dr. Hortolomei, ca medic dar mai ales ca prieten al familiei, 1-a 
sfătuit să-1 ducă pe Ion Inculeţ la Bârnova - Iaşi unde soţia sa avea o proprietate şi 
unde omul politic se retrăgea ori de câte ori simţea nevoia unei réconfortait După 
mai multe insistenţe, cu condiţia să fie întovărăşit de colonelul Sachelarie, Inculeţ a 
acceptat. 

In seara zilei de 14 noiembrie, cei doi, însoţiţi şi de fiul cel mare al lui 
Inculeţ, Ionel, au plecat cu trenul la Bârnova. Şederea însă η-a dat rezultatele dorite. 
Ion Inculeţ a rămas tot abătut, cu gândul la dezastrul pe care-1 trăiau basarabenii. lui 
dincolo de Prut. După două zile de rătăciri pe aleile proprietăţii amintite de sub poalele 
dealului Repedea, în dimineaţa zilei de 17 noiembrie s-au înapoiat în capitală. In ziua 
următoare, 18 noiembrie, Sachelarie a luat cina împreună cu familia Inculeţ. Spre 
bucuria tuturor, acesta prezenta o stare sufletească mai bună decât de obicei, schimbare 
care a bucurat pe toţi cei cinci comeseni. Au hotărât ca a doua zi să facă o excursie la 
Snagov, urmând să ia masa de prânz acolo. După cină, cei doi copii s-au retras în 
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camerele lor de studii, iar Ion Inculeţ, soţia sa Ruxandra şi cu Sachelarie s-au retras în 
cabinetul de lucru al acestuia pentru o cafea. Pe la douăzeci şi două şi patruzeci şi cinci 
de minute, doamna Inculeţ, simţindu-se obosită, s-a retras. După o oră, deci cu puţin 
înainte de miezul nopţii s-a retras şi colonelul Sachelarie, care a revenit la biroul lui din 
Gara de Nord pentru a vedea ultimele telegrame de serviciu şi pentru că era târziu, a 
rămas peste noapte în camera alăturată biroului. La ora două şi patruzeci de minute, 
colonelul a fost anunţat telefonic de către Ionel care-1 roagă să vină repede pentru că 
"tatei îi este rău". După câteva minute, însoţit de medicul de gardă din Gara de Nord 
se afla la locuinţa familiei Inculeţ. I-a deschis menajera care, izbucnind în plâns şi abia 
silabisind, 1-a anunţat: "A murit". 

încă din zorii zilei de 19 noiembrie, la casa din str. General Cristescu nr. 
6 au început să se adune cei care l-au iubit şi l-au stimat pe ilustrul dispărut. Printre 
aceştia s-a aflat şi Gh. Tătărescu, fost prim ministru şi şef al Partidului liberal2 5. S-a 
ajuns la concluzia că tristul eveniment trebuie adus la cunoştinţa Preşedinţiei 
Consiliului de Miniştrii, obligaţie ce decurgea din statutul înaltelor ordine, 
româneşti şi străine cu care Ion Inculeţ fusese distins. Cu îndeplinirea acestei 
misiuni a fost însărcinat colonelul Sachelarie. în aceiaşi zi, la ora 9 dimineaţa, 
acesta se afla, la Preşedinţia Consiliului de Miniştrii unde a anunţat moartea celui 
ce fusese unul din înalţii demnitari români. Colonelul Elefterescu, adjutantul 
generalului Ion Antonescu, i-a cerut să formuleze în scris o notă în care să arate 
scopul audienţei pe care o solicita. Scopul audienţei precizat în nota solicitată mai 
sus a fost: "spre a raporta că în noaptea trecută ... a încetat din viaţi Ion C. Inculeţ". 
Colonelul Elefterescu a intrat în cabinetul de lucru al generalului iar colonelul 
Sachelarie a rămas în sala de aşteptare, pregătit să intre de îndată ce va fi chemat. 
La ieşirea din cabinetul lui Ion Antonescu, colonelul Elefterescu i-a cerut lui 
Sachelarie să-1 urmeze în cabinetul acestuia, unde i-a înapoiat nota prin care se 
solicita audienţa. Pe ea conducătorul statului notase: "Nu am de spus nimica la 
moartea acestui om" 2 6. 

Inters la locuinţa familiei Inculeţ, a transmis celor care îl aşteptau apostila 
menţionată mai sus. Toţi au rămas consternaţi. 

S-a hotărât ca sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Ion Inculeţ să fie 
depuse în aceiaşi zi în Biserica Amzei, urmând ca a doua zi, după oficierea 
prohodului să fie aşezat provizoriu într-o boltă din subsolul capelei cimitirului 
Şerban Vodă. Ulterior, urma ca familia să hotărască unde va fi depus pentru odihna 
veşnică. 

în ziua prohodului adjutantul Regal în ţinută de mare ceremonie, în 
numele Majestăţii sale Regale a depus două coroane de flori la catafalcul pe care se 
găsea sicriul lui Ion Inculeţ. Pe panglica uneia dintre ele scria: "Lui Ion Inculeţ, 
mare patriot şi om de stat. Regele Mihai I " . Pe cea de a doua textul de pe panglică 
era: "Inimosului naţionalist basarabean, Ion Inculeţ. Regina-mamă Elena"27. 

Pe când soborul de preoţi, în frunte cu fostul mitropolit al Basarabiei aflat 
acum în exil, înălţau rugăciuni pentru odihna sufletului mult şi greu încercatului Ion 
Inculeţ, în curtea Bisericii Amzei, spre surprinderea tuturor, a răsunat muzica militară. 
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Era fanfara militară a Regimentului de Escortă Regală care, însoţind un escadron din 
acea unitate, din înaltul ordin al Regelui a venit să cinstească prohodul bărbatului de 
stat Ion Inculeţ. La sfârşitul prohodului, adjutantul regal, în numele Regelui şi al 
Reginei-mamă, a prezentat condoleanţe familiei îndurerate. 

Când, odată cu trecerea timpului, sfâşietoarea durere s-a mai potolit în 
sufletul doamnei Inculeţ, colonelul Sachelarie a rugat-o să-i spună câte ceva despre 
cele întâmplate după plecarea sa, în seara zilei de 18 noiembrie. După rugăminţi 
repetate, doamna Inculeţ a început să povestească: "Iţi aminteşti că în seara zilei de 18 
noiembrie, după masa, eu am mai stat puţin cu voi în biroul lui Vanişor. Apoi, v-am 
lăsat pe amândoi şi m-am retras în dormitor. Eram atât de fericită ca Vanişor manifesta 
o bună dispoziţie. Fiind obosită, am adormit curând. In somn, am auzit sunetul 
telefonului. (Casa Inculeţ avea, pe acelaşi fir, câte un aparat telefonic la fiecare etaj şi 
toate sunau în acelaşi timp). Deşteptându-mă, am văzut că Vanişor lipseşte din pat iar 
telefonul a încetat să mai facă apel. Mi-am închipuit că voi sunteţi încă în birou şi că 
Vanişor a ridicat receptorul, am adormit din nou. Când a venit Vanişor în dormitor? 
Când s-a urcat în pat? Eu nu l-am simţit. La un moment dat, am fost trezită din somn 
de un horcăit. Părându-mi-se că Vanişor sforăie, fără să deschid ochii am spus: Vanişor 
întoarce-te. Cum horcăitul continua, am aprins veioza de pe noptieră şi mişcându-1 am 
repetat să se întoarcă.... M-am îngrozit când am văzut că deşi clătinâdu-1, el continuă 
să horcăie cu ochii închişi. Am trecut repede în camera de dormit a copiilor şi 
trezindu-1 pe Ionel i-am spus să te cheme urgent pe tine. Trecuse doar o clipă şi când 
m-am întors în dormitor Vanişor nu mai horcăia. Doctorul cu care tu ai venit pesta ΙΟ
Ι 5 minute, căutându-i pulsul, m-a privit cu dezolare. Am înţeles" 2 8. Doamna 
Inculeţ şi-a întrerupt povestirea pentru că a cuprins-o plânsul. 

Cine 1-a sunat? Ce veste tristă i-a trasmis? Rămâne un mister pe care Ion 
Inculeţ 1-a lut cu el în mormânt. 

însemnările colonelului Sachelarie despre Inculeţ continuă şi după încetarea 
acestuia din viaţă. După eliberarea Basarabiei în vara anului 1941 mai mulţi 
colaboratori ai celui care a avut un rol atât de însemnat în unirea acestui pământ 
românesc contribuind astfel la realizarea României Mari şi-au exprimat dorinţa ca 
rămăşiţele sale pământeşti să fie duse în provincia în care el s-a născut şi a crescut şi 
pentru a cărei dezrobire a luptat. Pentru realizarea în practică a acestei idei, colonelul 
Sachelarie s-a adresat patriarhului Nicodim al României pe care 1-a consultat în 
legătură cu formele şi rânduielile creştineşti care trebuie îndeplinite. Prea Fericitul 
Părinte Patriarh a aprobat cererea prezentată de Sachelarie, astfel: "Binecuvântăm şi 
aprobăm înmormântarea lui Ion Inculeţ în naosul Catedralei de la Chişinău în semn de 
omagiu binemeritat de acest înfocat naţionalist basarabean şi patriot român de 

-<c30 

seama . 
Dar, această dorinţă, chiar însoţită de binecuvântarea patriarhului 

Nicodim, η-a putut deveni realitate din cauza împotrivirii mareşalului Ion 
Antonescu. 

Văzând împotrivirea mareşalului, văduva lui Ion Inculeţ a hotărât, către 
sfârşitul anului 1941, să zidească biserica pe proprietatea domniei sale din satul 
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Bârnova-Bucium din jud. Iaşi, unde să facă loc pentru odihna veşnică a bunului ei 
tovarăş de viaţă. Au apărut din nou obstacolele. în timp ce mitropolitul Moldovei, 
înalt Prea Sfinţia Sa Irineu a aprobat zidirea proiectatei biserici şi înmormântarea 
lui Inculeţ acolo, autorităţile civilie au "recomandat" ca rămăşiţele pământeşti ale 
lui Inculeţ să fie înhumate într-unui din cimitirele bucureştene. 

în aprilie 1942 au început lucrările la fundaţia bisericii. Pe neobservate, în 
interiorul său s-a construit o boltă unde, la momentul potrivit, urma să fie aşezat sicriul 
cu rămăşiţele pământeşti ale lui Ion Inculeţ. 

în noaptea de 20 spre 21 mai 1942 a încetat din viaţă şi doamna Ruxandra 
Inculeţ, descendentă a familiei Cantacuzino - Başotă. Cu înmormântarea ei s-a 
urmat acelaşi procedeu folosit şi în cazul lui Ion Inculeţ: După slujba de 
înmormântare, sicriul a fost depus într-una din bolţile alăturate cu cea care 
adăpostea rămăşiţele soţului ei, decedat în urmă cu un an şi jumătate. 

în înţelegere cu Mitropolia Moldovei s-a hotărât ca duminică, 7 iunie 
1942 să se oficieze slujba creştinească pentru punerea pietrei de temelie a bisericii. 
Ocazia aceasta a fost considerată potrivită şi pentru înhumarea lui Inculeţ şi a soţiei 
sale în bolta de mai înainte rânduită. 

în zorii zilei de 6 iunie 1942, cu ajutorul paznicului de noapte al 
Cimitirului Belu, Colonelul Sachelarie a scos sicriele celor doi din subsolul capelei 
şi, cu o dubă de la Biroul Funebru din Bucureşti au pornit spre satul Bârnova 
comuna Bucium judeţul Iaşi. Autoduba era precedată de maşina oficială folosită 
de colonelul Sachelarie în calitatea sa de responsabil cu securitatea CFR. maşină în 
care au călătorit şi cei doi fi i ai soţilor Inculeţ. Coloana se încheia cu o maşină care 
transporta echipa de intervenţii a CFR-ului şi care trebuia să rezolve situaţiile 
neprevăzute. Din fericire, n-au apărut nici un fel de dificultăţi. Spre seara aceleiaşi 
zile tristul cortegiu a ajuns la destinaţie. Cele două coşciuge au fost aşezate pe 
marginile bolţilor în care Ion şi Ruxandra Inculeţ aveau să odihnească veşnic. 
Duminică, 7 iunie 1942, Î.P. S. S. Irineu, Mitropolitul Moldovei, însoţit de un 
sobor de preoţi au ţinut sfânta slujbă pentru punerea pietrei de temelie a bisericii 
dar şi cea de înmormântare a soţilor Inculeţ. 

Lucrările privind zidirea bisericii de la poalele dealului "Repedea" 
înaintau greu. Era vreme de război şi procurarea materialelor de construcţie era 
dificilă. Cei doi copii ai soţilor Inculeţ au plecat în 1947, cu forme legale în SUA şi 
s-au stabilit la New York. Cu sprijinului patriarhului bisericii de la Bârnova a 
căpătat destinaţia nouă de mănăstire cu denumirea de "Mănăstirea Vanişor". în 
1948, în calitate de procurist al familiei Inculeţ, Colonelul Sachelarie a făcut toate 
actele de înzestrare a acestei mănăstiri cu vii , livezi şi teren arabil în jurul bisericii 
şi în comuna Leţcani - Iaşi. 

La 12 octombrie 1948 mănăstirea a fost sfinţită cu un ceremonial deosebit 
de un sobor de preoţi în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Iustinian. La această sfântă 
slujbă au asistat creştinii din împrejurimi, dar şi mulţi care au venit de la mari 
depărtări. La dispoziţia lor s-au pus două trenuri cu mers de accelerat pe distanţa 
Bucureşti - Iaşi. 
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Pe lângă informaţiile transmise în mod voit, cele mai multe cu privire la Ion 
Inculeţ din care am prezentat doar pe cele care mi-au reţinut atenţia în mod deosebit, 
însemnările colonelul Sachelarie sunt, credem, importante şi pentru că transmit, în mod 
indirect, numeroase informaţii privitoare la vremea în care însemnările au fost 
redactate. Credem că acest gen de informaţii merită să reţină atenţia, iar strădania de a 
le analiza poate fi răsplătită cu satisfacţii dintre cele mai deosebite. 

NOTE 

1. în caiet, la pp. 8-9, autorul însemnărilor ne informează că în legătură cu 
persoana sa, există date în documentele MFA nr. 53389/1923, p. 103 şi nr. 
759/1918, p. 101. 

2. Caietul de însemnări, p. 15. 
3. Idem, pp. 16-17. 
4. Idem, p. 22. 
5. Idem, p. 26. 
6. Idem, p. 27. 
7. Idem, p. 30. 
8. Idem, p. 32. 
9. Idem, p. 34-35. 
10. Idem, p. 39-40. 
11. Idem, p. 44-45. 
12. Idem, p. 46. 
13. Idem, p. 47-48. 
14. Idem, p. 56-57. 
15. Idem, p. 58. 
16. Idem, p. 67-68. 
17. Idem, p. 69. 
18. Idem, p. 69-70. 
19. Colonelul Radu Rusescu era primul adjutant Regal. 
20. Caiet de însemnări, p. 72. 
21. Idem, p. 72-73. 
22. Idem, p. 76. 
23. Idem, p. 79-80. 
24. Idem, p. 87. 
25. Idem, p. 85. 
26. Ion Inculeţ a fost membru marcant al PNL. Vezi Guverne şi guvernanţi. 
27. Caiet de însemnări, p. 109. 
28. Idem, p. 112. 
29. Idem, p. 116-117. 
30. Idem, p. 120. 
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NOTICES CONCERNANT ION INCULEŢ 

Résumé 

Les notices concernant Ion Inculet sont faites par le colonel Vladimir 
Sachelarie, ancien secrétaire, avant 1922, du grand homme politique. 

Dans l'Introduction le colonel Sachelarie mentionne l'existence de deux 
périodes dans l'activité de Ion Inculet. La première concerne les actions pour 
l'union de la Bessarabie avec la Roumanie, la deuxième les événements de l'été 
1940 quand la Bessarabie a été re-annexée à l'empire ruse, devenu entre temps 
soviétique. Cette dermière période de l'activité de Ion Inculeţ est présentée par 
l'auteur comme une dramatique négation de la première. Les souffrance qu'a du 
subir Inculeţ sont relatées par l'auteur des notices avec beaucoup d'affection et, en 
même temps, de dramatisme. Est evidentié l'écroulement spirituel souffer du quel, 
par malheur, i l ne s'est revenu. 

La dernière partie des notices fait des refférences à la veritable odyssée 
des corps inanimés des époux Ion et Ruxandra Inculeţ. Malgré l'opposotion de Ion 
Antonescu, qui n'a pas pardonné le refus de Inculeţ de collaborer avec lui sur le 
plan politique après le rapt de la Bessarabie, en secret, les deux corps ont été 
transportés et enterrés à Bârnova - Iaşi. L'office divin d'enterrement a eu lieu en 
même temps avec la messe de fondation de l'église de la famille Inculeţ. 

Les notices ont été écrites après 1965. Le dégelé politique d'après 1964 
dans la société roumaine ressort et des renseignements de Sachelarie. Pour cela, 
toutes ces notices sont importantes autant pour la période d'entre les deux guerres 
mondiales, que pour la période quand elle ont été écrites. On peut ainsi, emarguer 
"le nouveau esprit" de glorification "du bien-aimé conducteur" qui ressort des 
pages du cahier. 
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII 
SCULPTORULUI IOAN IORDĂNESCU 

Virgiliu Z. Teodorescu 

Sculptura primelor decenii ale secolului al XX-lea a cunoscut pe plaiurile 
româneşti numeroase creaţii apreciate la timpul respectiv, multe realizări ajungând 
în forul public, în muzee ale statului sau în colecţii de artă ale unor particulari. In 
acea perioadă artiştii plastici, creatori ai acestor lucrări au fost cunoscuţi, apreciaţi, 
căutaţi pentru noi comenzi. Evenimente majore au contribuit la o triere artificială 
atunci când a fost vorba de integrarea în lucrări de referinţă a informaţiilor care să 
permită urmaşilor cunoaşterea contribuţiei acestor artişti, astfel că în prezent datele 
biografice, evoluţia artistică, piesele realizate, locul unde eventual pot fi cunoscute 
au devenit inaccesibile cunoaşterii genezei unei lucrări. Pentru o bună definire a ceea 
ce am moştenit ca patrimoniu artistic este necesară o atentă reuniune a informaţiilor 
care să permită cunoaşterea şi analizarea acestor contribuţii artistice. O recentă 
"corectură"1 la o carte s-a constituit la rându-i o generatoare de eroare cu referinţă 
la unul din artiştii respectivei epoci. 

Ne propunem ca în acest caz să evidenţiem, prin mărturii predilect 
depistate în arhive, activitatea sculptorului loan Iordănescu. Menţionăm că avem, în 
acest studiu ce-1 întreprindem un substanţial ajutor în memoriul2 alcătuit de artist 
prin care a făcut cunoscută succesiv majoritatea realizărilor. 

loan Iordănescu s-a născut în casa părintească din oraşul Bucureşti, 
Culoarea Galben, suburbia Cişmelei, str. Filantropiei nr. 1 la 18 iulie 1881. Părinţii 
i-au fost Dumitru în vârstă de 32 de ani, de profesie cizmar şi Maria în vârstă de 20 
de ani, casnică.3 

Primele trepte ale şcolii le-a parcurs în şcoala din cartier din nordul 
Capitalei. Remarcându-i-se posibilităţile artistice a fost îndrumat spre şcoala de 
Belle Arte din Bucureşti, care în acei ani a fost frecventată tocmai de artiştii care şi-
au etalat posibilităţile şi calităţile în perioada interbelică prin lucrări de amploare, 
între anii 1900-1904 a frecventat4 cursurile acestei şcoli de Arte Frumoase. 
Remarcat încă din anii de pregătire, ca tânăr diplomat al şcolii a fost acceptat să 
participe la Salonul Oficial5 din anul 1904 unde a expus bustul tatălui său. 

A fost încadrat ca suplinitor pentru anul şcolar 1905-1906 la catedra de 
desen din cadrul Liceului "Principele Carol" din oraşul Tulcea6. Aici a fost solicitat 
să realizeze bustul patronului şcolii. în anul 1906, în perioada 12 martie-aprilie, la a 
V-a ediţie a Societăţii Tinerimea Artistică a expus bustul "Florica", lucrare turnată 
în gips7. Realizând modelarea statuii "Micul dorobanţ" pentru Ministerul de Război 
a reuşit să primească mai multe comenzi de la regimentele din ţară 8. încasările i-au 
oferit posibilitatea să acumuleze o parte din suma de care avea nevoie pentru 
desăvârşirea pregătirii profesionale. Alte demersuri făcute în diverse locuri s-au 
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concretizat şi prin suma de 70 de lei oferită lunar de Societatea Tinerimea . 
Rezolvând problema materială a plecat la Paris în anul 1907. A fost primit la 
Academia Julien devenind elev al sculptorului Varlet pe care-1 frecventa în orele 
dimineţii iar după amiezile modela în propriul atelier-locuinţă10. Tenace şi 
perseverent a reuşit ca în anul 1908 să-i fie acceptată participarea la Salonul Oficial 
din Paris al Societăţii artiştilor francezi cu două lucrări. Prima a intitulat-o 
"Fericirea unei tinere mame" iar a doua "Grija zilei de mâine" 1 1. A fost prilejul de a 
fi remarcat şi apreciat afirmându-se: "loan Iordănescu nu caută simplul efect plastic 
al formelor, ci se sileşte a le da putere de viaţă, care zguduie şi emoţionează"1 2. 

A căutat să cunoască şi alte centre consacrate pentru activitatea 
desfăşurată pe tărâm artistic, inclusiv al pregătirii viitorilor artişti, locuri de 
confruntare a ideilor generatoare de progres. în anul 1909 se afla la studii în Italia 
unde a urmat cursurile ultimului an la Academia regală de Belle Arte 1 3. La timpul 
respectiv o serie de români i-au fost înaintaşi iar cu alţii s-a întâlnit sau reântâlnit în 
peninsula trezorieră a valorilor înaintaşilor dar şi făuritoare în continuare de opere 
care au cunoscut consacrarea prin integrarea în patrimoniul artisitc naţional al Italiei 
şi a celui universal. loan Iordănescu a fost remarcat prin lucrarea "Nud" concepută 
în mărime naturală, precum şi prin compoziţia executată în atelierul său din Posilipo 
în care a reunit şapte personaje care s-au constituit "Imnul orbilor". Şi în acest caz 
lucrarea a fost concepută în mărime naturală 1 4. 

La 3 iunie 1909 Ministerul Instrucţiunii Publice şi a Cultelor intervenea la 
Societatea Ateneul Român 1 5 pentru a obţine aprobarea ca loan Iordănescu să expună 
în incinta rorondei o lucrare de mari proporţii menţionând că piesa a fost adusă din 
străinătate şi fusese depozitată în holul Şcolii de Belle Arte. De fapt la revenireaîn 
ţară a adus mai multe realizări din etapa de studii de la Neapole. Este menţionată1 6 

în acest sens "Studiul de cal", lucrare concepută în mărime naturală. Aceasta a 
intrat ulterior în patrimoniul Societăţii Ateneul Român. A mai expus "Vagabondul" 
precum şi zece capete de expresie. Toate s-au constituit exponatele cu care a 
organizat şi a deschis la 27 septembrie 1909 prima expoziţie la Societatea Ateneul 
Român în rotonda Pinacotecii. Expozanţii au fost Eugenia şi loan Iordănescu1 7. 

în anul 1909 a obţinut la Expoziţia artiştilor în viaţă împreună cu 
Constantin Brâncuşi şi Dimitrie Paciurea premiul I I , fiecare primind câte 1.000 lei 1 8, 
loan Iordănescu a prezentat patru lucrări: "Grija zilei de mâine", "Fericirea tinerei 
mame", "Luigi" şi "Studiu de portret"19. Cronicarul de artă al cotidianului Adevărul, 
B. Brănişteanu remarca, trecând în revistă realizările participanţilor, că loan 
Iordănescu este "indiscutabil un talent promiţător" 2 0. 

La 29 octombrie 1909 comitetul de iniţiativă constituit la Galaţi pentru 
ridicarea monumentului Costache Negri, reunindu-se pentru a analiza lucrările 
prezentate la concursul lansat anterior a hotărât în unanimitate să acorde execuţia 
lucrării lui loan Iordănescu pentru suma de 38.000 lei. Sculptorul a modelat 
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lucrarea redându-1 în postura de orator, susţinător al ideii de Unire a Principatelor. 
După avizarea lucrării turnată în gips a fost încredinţată spre turnare în bronz21. 

Apreciat de colegii parizieni a expus şi în anul 1910 la Salonul Oficial al 
Societăţii artiştilor francezi "Cap de copil", piesă executată în atelierul din 
Neapole22. 

Societatea Ateneul Român i-a încredinţat spre realizare bustul lui Ion 
Ghica pentru a completa suita lucrărilor care-i evoca pe fondatorii societăţii. In luna 
februarie loan Iordănescu solicita prima parte a sumei cuvenite conform 
contractului, pentru a putea încredinţa turnarea ei în bronz23. 

Operativ, în luna aprilie loan Iordănescu preda administratorului Societăţii 
Ateneul Român bustul Ion Ghica turnat în bronz, solicitând primirea şi a restului de 
bani ce i se cuveneau24. Fiul lui Ion Ghica, diplomatul Dimitrie I . Ghica, văzând 
bustul 1-a găsit bun ca asemănare cu cel evocat iar ca execuţie, o lucrare excelentă2 5. 
Pentru finalizarea amplasării, loan Iordănescu făcea oferta pentru piedestalul 
necesar, obligându-se să-1 execute din piatră de Câmpulung la suma de 175 de lei. 
Rezoluţia precizează însă: "S-a obţinut la suma de 120 de lei de la firma Băleanu" 2 6. 

La Salonul Oficial al anului 1910 a participat cu patru lucrări: "Imnul 
orbilor", "Cal-studiu", "Bustul poetului C. A." şi "Ţigănuşul" 2 7. în memoriu loan 
Iordănescu defineşte, după ani, această ultimă lucrare "Ţigan râzând" 2 8. Ca 
apreciere, juriul expoziţiei i-a acordat premiul de onoare (medalia a II-a) 2 9. 

La expoziţia de toamnă a Societăţii Tinerimea Artisitcă, deschisă la 14 
noiembrie 1910 la Bucureşti, loan Iordănescu a expus un "Studiu de expresie", 
lucrare turnată în bronz, evaluată la suma de 2000 de lei 3 0 . 

Pentru şcoala generală din comuna Galbenu, judeţul Râmnicu Sărat, azi 
judeţul Brăila, Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice i-a comandat bustul 
Toma Tâmpeanu, lucrare care după modelare şi avizare a fost încredinţată spre 
turnare în bronz la firma "Turnătoria de bronz V.V. Răşcanu et comp. Bucureşti 
1910", text poansonat dreapta jos. Lucrarea este semnată stânga jos "Iordănescu" 
iar la spate la mijloc este datată 1910. împreună cu soclu lucrarea are 3,20 metri, 
bustul având 0,95 metri şi a fost evaluată în anul 1937 la suma de 5.000 de lei 3 1 . 
Lucrarea a fost dezvelită în luna aprilie a anului 1910. 

în anul 1910 a fost organizatorul la Ateneul Român a primei expoziţii 
numai de sculptură în care a reunit participarea mai multor artişti plastici. Salonul 
artiştilor sculptori a fost prezentat printr-un catalog dactilografiat32. 

Şcoala Normală a Societăţii pentru învăţătura poporului român i-a 
încredinţat spre execuţie bustul Barbu Constantinescu pentru a fi amplasat în faţa 
edificiului şcolii din strada Sf. Ecaterina. La solemnitatea dezvelirii organizată la 8 
mai 1911 au participat mitropoliţi, episcopi, reprezentanţi ai Ministerului 
instrucţiunii Publice şi al Cultelor, profesori, elevi33. Pe soclul monumentului a fost 
dăltuită inscripţia: "Lui Barbu Constantinescu 1839-1891 şcolari şi prieteni". Bustul 
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turnat în bronz are în dreapta jos semnărtura autorului şi datarea: Iordănescu, 1911. 
George Bezviconi menţionează ca an al naşterii lui Barbu Constantinescu 183734. 

La 19 octombrie 1910 loan Iordănescu solicita spaţiu de expunere în sala 
Esarcu din clădirea Ateneului Român pentru luna ianuarie sau februarie pentru a 
expune pictură şi sculptură împreună cu soţia 3 5. Expoziţia a fost organizată în luna 
februarie fiind vizitată şi de familia princiară3 6. Ca apreciere a rezultatelor şi pentru 
stimularea activităţii viitoare loan Iordănescu a fost desemnat să facă parte din 
juriul Salonului Oficial al anului 19113 7. Ca exponat la această manifestare a 
participat cu lucrarea "Poveste din trecut". Compoziţia redă pe un bărbat cu baston 
sprijinindu-se de un copil care îl ascultă cu atenţie cum povesteşte. Tot cu acest 
prilej au putut fi remarcate şi lucrările "Studiu de expresie" şi "Resemnarea". 
Aprecierea pieselor expuse a fost încununată cu acordarea premiului al H-lea. 

Ministerul instrucţiunii Publice şi Cultelor i-a încredinţat executarea 
monumentului Teodoru, fost secretar general al ministerului38. 

Ca apreciere din partea prinţului moştenitor Ferdinand a fost invitat la 
Palatul de la Cotroceni unde i-a pozat pentru realizarea unui bust dăltuit în 
marmură, lucrare comandată de Ministerul Lucrărilor Publice39. 

în anul 1911a participat la concursul lansat la Craiova pentru executarea 
monumentului loan Maiorescu. A obţinut pentru macheta prezentată premiul I şi 
comanda lucrării 4 0. 

Concomitent cu preocuparea realizării acestei comenzi a fost prezent în 
expoziţiile anului. La Ateneul Român a reuşit să deschidă o nouă expoziţie 
personală oferind publicului posibilitatea de a analiza modul cum a evoluat, 
subiectele tratate, calităţile lucrărilor expuse41. La Paris, în cadrul Salonului Oficial 
al Societăţii artiştilor francezi a prezentat "Cap de expresie", lucrare care a intrat 
ulterior în patrimoniul Muzeului A. Simu4 2. 

în anul 1911 preşedintele Camerei Deputaţilor i-a încredinţat executarea 
bustului Gheorghe Panu pentru a fi aşezat în incinta palatului43. Presa a înregistrat 
şi reacţiile faţă de preconizatul monument "Peneş" care urma să fie realizat pentru 
oraşul Vaslui. Astfel gazetarul Kapa Ro 4 4 recomanda pe loan Iordănescu pentru a-i 
fi încredinţată această lucrare45. 

Juriul, reunit de comitetul de iniţiativă, i-a acordat în anul 1912 premiul I 
şi comanda executării acestui monument în urma vizionării lucrărilor prezentate la 
concurs46. 

Calendarul Minerva din anul 1912 a publicat fotografia lucrării "Cap de 
expresie" realizată de loan Iordănescu. Este un portret ce-1 redă pe un bătrân. 
Lucrarea este semnată în faţă jos 4 7. 

La Salonul Oficial, făcând parte din juriul abilitat cu organizarea 
expoziţiei, loan Iordănescu a participat cu trei lucrări: "Portretul prinţului F." 
(Ferdinand), "Pe gânduri", "Fântână pentru grădină" 4 8. A fost prilejul ca în cronica 
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intitulată "Un talent remarcabil" Cridim 4 9 să formuleze aprecierea: "un talent fericit, 
încununat de o muncă prodigioasă" 5 0. 

In anul 1912 a modelat şi monumentul funerar al familiei Christu pentru a 
fi aşezat în cimitirul Bellu 5 1. Este un basorelief cu două persoane redând pe Petre S. 
Christu (1821-1887) şi pe Luxa (1825-1912). Lucrarea a fost turnată în bronz la 
turnătoria V. Răşcanu et comp. în anul 191352. 

în anul 1912 a realizat compoziţia "Luarea Gri viţei" reprezentând un grup 
de militari în atac, redaţi în mărime naturală 5 3. 

La Salonul Oficial al Societăţii artiştilor francezi a expus "Ţigănuşă" şi 
"Portretul R.I.". Autorul a menţionat că ulterior aceste lucrări au fost integrate în 
colecţia Muzeului A. Simu5 4. 

La 17 iunie 1912 în mijlocul Pieţei Regale din Galaţi a avut loc 
solemnitatea dezvelirii monumentului Costache Negri (1817-1876). Monumentul a 
fost realizat prin subscripţie publică. Pe un soclu executat cu piatră din cariera de la 
Albeşti - Câmpulung Muscel, având înălţimea de 6 metri, a fost aşezată statuia. 
Piesele modelate de sculptorul loan Iordănescu au fost încredinţate firmei 
"Turnătoria artistică V.V. Răşcanu et comp." pentru a fi turnate în bronz55. Cu 
ocazia dezvelirii monumentului au fost rostite o serie de discursuri care au evidenţiat 
contribuţia lui Costache Negri la propăşirea României precum şi simbolul ce i-a fost 
dedicat de către locuitorii urbei56. în anul 1944, în condiţiile războiului care a lovit 
atât de năpraznic zona, monumentul a fost deteriorat. Ulterior a fost restaurat şi 
reamplasat în zona verde de la intersecţia străzilor N. Bălcescu şi Brăilei. Realizator 
al restaurării a fost sculptorul Vasile Onuţ 5 7. 

La concursul organizat la Râmnicu Vâlcea pentru realizarea monumentului 
dedicat eroilor din 1877-1878 participarea sculptorului loan Iordănescu a fost încununată 
de acordarea premiului I şi executarea lucrării. Studierea viitorului amplasat preconizat 
la poalele dealului Capela cu o frumoasă deschidere spre zona centrală a localităţii 
străbătută de artera de circulaţie care asigura legătura cu gara şi podul peste râul Olt i-a 
permis să realizeze o fericită ambianţă a accesului spre terasa destinată aşezării 
monumentului. Remarcabil prin proporţii de la distanţă, monumentul reclamă apropierea 
pentru a-i cunoaşte componentele, mesajul către viitorime. Gheorghe Sabin, iniţiatorul şi 
coordonatorul lucrării, a avut în artistul sculptor un inspirat realizator care a integrat în 
compoziţie o statuie dăltuită în piatră albă. Lucrarea, ronde bosse, redă o femeie, 
întruchiparea simbolului Patriei, ţinând în mâna dreaptă o coroană de lauri din metal, iar 
în mâna stângă un drapel. La baza acestei statui este plasată o "Carte de onoare" turnată 
în bronz, având înscrise numele a circa 200 de fii ai judeţului Vâlcea. O placă de 
marmură are dăltuite cuvinte de recunoştinţă către toţi cei care au contribuit la actul 
Independenţei de Stat a României. Monumentul a fost dezvelit în cadrul unei 
impresionante solemnităţi la 17 mai 191558. 
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In anul 1912, ca apreciere a anterioarelor bune colaborări, Ministerul 
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor i-a încredinţat spre realizare un bust menit a fi 
amplasat în curtea liceului din Buzău 5 9. 

La Craiova, la 7 ianuarie 1913 a avut loc dezvelirea monumentului loan 
Maiorescu în parcul Poporului - Romanescu. Iniţiativa din anul 1909 aparţinea 
foştilor elevi reuniţi în Societatea Culturală din Colegiul Carol I , sub conducerea 
profesorului Vasile Mihailescu. Pentru a putea realiza acest obiectiv au fost lansate 
liste de subscripţii difuzate în ţară şi peste hotare. Numele contribuabilor au fost 
publicate în revista Ramuri. O substanţială contribuţie a avut-o Titu Maiorescu. 
între anii 1909-1913 au fost adunaţi 18.000 de lei. Sculptorul loan Iordănescu a 
finalizat lucrarea în 1911 aducând la Craiova componentele monumentului, piesele 
turnate în bronz şi piatra de la Câmpulung pentru soclu. Iniţial s-a preconizat şi 
realizarea amplasamentului în Parcul Poporului la intrarea principală, pe locul unde 
acum se află bustul realizatorului parcului, Nicolae Romanescu. Festivitatea 
dezvelirii a fost amânată pentru a se realiza şi volumul omagial dedicat lui loan 
Maiorescu. Pe soclul monumentului au fost înscrise cuvintele: "Lui loan Maiorescu 
(1811-1864), apostol al idealurilor naţionale în teritoriile româneşti". Un citat dintr-
un discurs al său a fost plasat la spatele monumentului. în anul 1928 monumentul a 
fost mutat în faţa clădirii fostei şcoli centrale, pe locul unde el a citit la 13 iunie 
1848 textul Proclamaţiei de la Islaz. Pe locul respectiv la 1848 se afla un copac în 
care s-a urcat loan Maiorescu pentru a fi auzit de cei ce se adunaseră ca să afle 
cuprinsul Proclamaţiei şi să asiste la un Te Deum la biserica Madona Dudu. La 
festivitatea de dezvelire au luat cuvântul N . Guran, primarul oraşului, C. Dissescu, 
Ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice. La banchetul de la Prefectura judeţului 
Dolj au luat cuvântul episcopul Sofronie Craioveanu, V. Mihăilescu, Bărbulescu, 
directorul liceului, N . Guran, primarul oraşului, C. Dissescu, ministrul instrucţiunii, 
Al . Marghiloman, ministru. Comitetul de iniţiativă a publicat o dare de seamă în 
care a arătat evoluţia problemei monumentului de la idee şi până la lichidarea 
gestiunii. Din juriul care a hotărât câştigătorul concursului de machete au făcut 
parte Ermil Pangratti, Mihai Săulescu, Simion Mehedinţi, Alexandru Tzigara 
Samurcaş şi Gheorghe Bogdan Duică 6 0. 

în anul 1913, în incinta Ateneului Român, soţii Iordănescu au avut o nouă 
expoziţie de pictură şi sculptură. în periodicul Acţiunea, gazetarul Cristea N. 
Dimitrescu, semnând cu pseudonimul Cheops61, a formulat aprecieri la adresa 
realizatorilor, soţii Iordănescu.6 2. 

Pentru oraşul Iaşi i-a fost încredinţat spre realizare un amplu monument 
funerar pentru a cinsti memoria filantropului Vasile Conta. 

Duminică 17 noiembrie 1913 în Cimitirul Eternitatea, cu participarea 
autorităţilor civile şi militare, a avut loc pomenirea şi dezvelirea monumentului. La 
solemnitate au luat cuvântul Ion I.C. Brătianu, Alexandru D. Xenopol, Dimitrie 
Guşti, dr. Panait Zosim. în compunerea monumentului artistul sculptor a integrat un 
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om sprijinit cu spatele de o movilă privind spre bustul monumental Vasile Conta. 
Componentele monumentului au fost turnate în bronz la Bucureşti în anul 1913 de 
turnătoria V.V. Răşcanu et comp. Pe soclu au fost înscrise cuvintele: Vasile Conta 
1846-1882. Lucrarea este semnată şi datată " I . Iordănescu, 1913"63. 

O altă lucrare de amploare i-a fost încredinţată pentru piaţa centrală a 
oraşului Corabia menită să evoce momentul "Trecerii Dunării" în anul 1877 de către 
armata română pentru a participa la acţiunile militare împotriva oştilor otomane. 
Iniţiativa localnicilor pentru a deveni realitate a impus lansarea unei campanii 
naţionale de strângere a fondurilor necesare64. 

Conceptul ca un amplu monument impunător şi cu o largă deschidere are 
ca personaj central o femeie simbolizând România care arată unui ostaş drumul 
izbăvirii la Dunăre, drumul datoriei pentru obţinerea Independenţei de Stat. Femeia 
ţine în mâna stângă o coroniţă iar cu dreapta steagul tricolor. Ostaşul este redat cu 
arma la picior. Modelarea componentelor cu promptitudine de către artist, consiliat 
de către beneficiar, finalizarea în material definitiv a întârziat amplasarea. Multe au 
fost motivele care au favorizat tergiversarea: războiul, anii de dificultăţi financiare. 
La 8 august 1928 mai erau de turnat basoreliefurile care trebuiau plasate pe feţele 
laterale ale soclului. In acest scop se solicita Ministerului Cultelor şi Artelor sprijin 
material65. Un soclu înalt susţine grupul statuar ronde bosse. Monumentul este 
protejat de un grilaj metalic şi este plasat într-un spaţiu verde. 

La 27 octombrie 1929 a fost lansată iniţiativa pentru participarea la 
dezvelirea Monumentului Independenţei care a avut loc la 3 noiembrie 1929. La data 
dezvelirii se menţiona că acest monument era dedicat cinstirii eroilor din anii 1877¬
1878, 1913, 1916-1919 şi a fost ridicat cu concursul tuturor oamenilor de bine66. 

La Salonul Oficial din 1913 loan Iordănescu a participat cu trei lucrări: 
"Griviţa 1877", gips, lucrare evaluată la 10.000 de lei; "în rugăciune", piesă 
dăltuită în marmură; "Portretul doamnei S.G.", modelaj turnat în gips67. 

La Paris, la Salonul Oficial al Societăţii artiştilor francezi a fost înscris în 
catalog cu lucrarea "Bustul pictoriţei Eugenia Iordănescu". Ulterior lucrarea a intrat 
în patrimoniul Muzeului A. Simu cu titlul "Pictoriţa". Piesa a fost turnată în 
bronz68. 

La expoziţia Tinerimea Artistică a participat cu un bust dăltuit în 
marmură redându-1 pe principele Ferdinand şi alte două statuete69. 

Pentru oraşul Alexandria i-a fost încredinţată realizarea monumentului de 
cinstire a domnitorului "Cuza Vodă". Modelarea a fost întârziată de mobilizarea 
artistului pentru a participa cu grad de sublocotenent în rezervă la campania militară 
din anul 1913. Revenit în atmosfera atelierului a modelat în anul 1914 compoziţia în 
care a integrat pe un soclu două personaje care încadrează bustul monumental ce-1 
redă pe Alexandru loan I . Cuza. în stânga este o femeie cu spatele la soclu, iar în 
dreapta un bărbat privind spre domnitor care are în mâna stângă un sul cu un text. 
Lucrarea este semnată şi datată dreapta jos: I . Iordănescu, 1914, iar în stânga jos 
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poansonat: Turnătoria V.V. Răşcanu, Bucureşti 1914. Realizarea acestui monument 
a fost iniţiată de avocatul Florea Georgescu70. La festivităţile dezvelirii 
monumentului organizate în ziua de 24 ianuarie 1915 au participat autorităţile locale 
şi invitaţi din ţară. Au luat cuvântul: I . Antonescu, institutor, S. Stănculescu, 
învăţător, N . Racotă, prefectul judeţului Teleorman, căpitanul Palade din Iaşi. 
Monumentul a fost amplasat în parcul central al oraşului Alexandria. Prin înălţimea 
sa este într-un direct dialog cu cei ce se află în apropiere. 

In anul 1913 lui loan Iordănescu i-a fost comandat pentru localul senatului 
României executarea bustului Gheorghe Cantacuzino pe care 1-a modelat. Nu avem 
date despre materialul în care a fost definită această lucrare71. 

La Cerneţi, comuna Şimian, judeţul Mehedinţi, în anul 1914 o lucrare a lui 
loan Iordănescu a fost integrată în monumentul dedicat cinstirii memoriei lui Tudor 
Vladimirescu, realizat după proiectul arhitectului V. Mironescu care a răspuns 
apelului Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din România pentru a fi sprijinită 
la realizarea acestui obiectiv. S-a preconizat ca orice gen de contribuţie să fie bine 
receptată de iniţiatori. La realizarea componentelor a fost antrenat şi sculptorul 
Alexdandru Severin (Talpoşin). Pe faţada principală a fost plasat relieful cu efigia 
lui Tudor Vladimiresscu. Lucrarea a fost modelată de loan Iordănescu şi a fost 
turnată în bronz. La 29 iunie 1914 a avut loc solemnitatea dezvelirii 
monumentului72. 

La Salonul Oficial al Societăţii artiştilor francezi organizat la Paris în anul 
1914 a fost prezentată lucrarea "Vers de ciel" (Către cer)73. La Salonul Oficial 
organizat în Bucureşti în acelaşi an a participat şi a fost apreciat obţinând din partea 
juriului o medalie74. 

La Salonul Oficial al anului 1915 deschis la 3 mai a expus lucrarea 
"îndemnul Patriei". A făcut parte din juriul expoziţiei, şi a fost reales pentru 
următorul salon75. 

La a 15-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică deschisă la 29 martie 
1915 a participat cu lucrarea "Către cer" turnată în bronz evaluată de artist la 800 
de lei 7 6 . 

în anul 1915 a realizat şi lucrarea "Visătorul de vise"77. 
Pentru familia Davidescu a realizat două medalioane: primul redă efigia 

farmacistului Spini A. Davidescu, iar al doilea efigia Ecaterinei Davidescu. Ambele 
lucrări sunt semnate stânga jos: " I . Iordănescu". Piesele au fost turnate în bronz la 
firma V.V. Răşcanu în anul 191578. 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică care a avut vernisajul la 27 
martie 1916 a expus lucrarea "Visătorul de vise". Artistul a fost inspirat de romanul 
Reginei Maria. Lucrarea a fost evaluată de realizator la suma de 4.000 de lei. 
Acestei lucrări i s-au alăturat "Lumina celui fără lumină", bust evaluat la 1.200 de 
lei, "Măscuţa", statuetă evaluată la 500 de lei şi "Desfrâu", statuetă evaluată la 500 
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de lei 7 9 . în 1916 a expus la Salonul Oficial lucrările: "Pasiunea fumătorului", 
"Ştrengărită", "Portretul maiorului F." 8 0. 

La începerea acţiunilor militare, în august 1916, loan Iordănescu a fost 
mobilizat participând până în anul 1918 la campanie cu gradul de sublocotenent 
rezervist la Etapa ordinară nr. 13, apoi după înaintare în grad de locotenent a 
comandat această unitate. Din înalt Ordin al regelui Ferdinand I a predat această 
responsabilitate fiind trimis pe frontul Armatei a Il-a pentru a se documenta. A fost 
prilejul de a realiza numeroase schiţe care i-au folosit în anii care au urmat atunci 
când a fost solicitat să realizeze monumente dedicate cinstirii faptelor de eroism care 
au evidenţiat bravura ostaşului român. A intervenit o nouă măsură adoptată de 
Marele Cartier Geberal al Armatei Române prin care artiştii pictori şi sculptori au 
fost reţinuţi pentru a forma o echipă cu sarcina expresă de a aduna la faţa locului 
scene semnificative de război care să surprindă apărătorul de glie în diverse ipostaze 
atât în linia întâia, în contact nemijlocit cu inamicul, cât şi în unităţile de rezerve, în 
taberele de refacere şi instrucţie ale unităţilor, în spitale şi în unităţile de transporturi 
etc.81. La Iaşi primele creaţii ale acestori artişti au fost reunite într-o expoziţie 
patronată de Marele Cartier General al Armatei Române 8 2. 

Multitudinea şi gravitatea celor cunoscute l-au determinat să lucreze febril 
pentru a da contur multora din scenele cunoscute ca majore participări la apărarea 
teritoriului naţional. A avut satisfacţia ca în oraşul Iaşi, vremelnicia capitală a 
României a anului 1918, să organizeze şi o expoziţie personală împreună cu pictorii 
Moscu Alexandru şi Cristoloveanu83. 

în anul 1918 a fost demobilizat având astfel posibilitatea să se întoarcă în 
Bucureşti, în ambianţa atelierului, să reia activitatea creatoare şi să se implice în tot 
ceea ce se constituia chemare pentru metamorfoza societăţii româneşti în noile 
condiţii după realizarea Marii Uniri. Este prezent la expoziţia colectivă organizată în 
incinta Ateneului Român 8 4. 

Preocupat să promoveze măsuri de îmbunătăţire a statutului creatorilor 
sculpturii româneşti, loan Iordănescu a acţionat pentru constituirea Societăţii 
Sculptorilor Români. Ca atare, pentru strădaniile sale, colegii l-au ales ca preşedinte 
al Societăţii8 5. Ca un prim rezultat, în anul 1919 a organizat primul salon al 
membrilor societăţii care a reunit rodul muncii acestora ce s-a constituit o 
semnificativă carte de vizită, ulterior aceştia primind o serie de comenzi, lucrările 
realizate omagiind faptele de eroism ale celor care prin sacrificiul lor au contribuit la 
făurirea României Mari 8 6 . 

Lucrările originale realizate pentru a evoca anii primului război mondial 
au fost reunite în patrimoniul Muzeului Militar Naţional 8 7. 

In luna aprilie 1919 loan Iordănescu a deschis o expoziţie personală la 
Ateneul Român împreună cu pictoriţa Denis Urlăţeanu. Publicul a avut prilejul până 
la închiderea expoziţiei, în luma mai, să admire realizările, evoluţia artistului, 
varietatea subiectelror abordate, modalităţile de concepere, mesajul acestora88. 
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La 5 iunie 1919 s-a căsătorit cu artista plastică Denis Urlăţeanu, 
realizatoare predilect a tablourilor inspirate de flora spontană ca şi de cea cultivată 
şi ameliorată de specialişti8 9. 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică a participat cu două lucrări 
concepute şi realizate în perioada prezenţei la Iaşi: "Nisim ovreiul" şi "Santinela"90. 

Participând la concursul menit a desemna pe realizatorul simbolului de 
cinstire a memoriei foştilor funcţionari ai Primăriei Capitalei, căzuţi la datorie în 
anii războiului, s-a clasat pe primul loc obţinând şi executarea lucrării. în acest caz 
şi-a luat ca partener la conceperea machetei şi a lucrării definitive pe arhitectul 
Constantin Nănescu. Placa comemorativă a fost hărăzită să fie amplasată în localul 
Primăriei Municipiului Bucureşti. în al patrulea deceniu, prin edificarea Palatului 
Funcţionarilor Publici, din strada Batiştei, această placă, având o frumoasă ramă 
ornamentală şi textul care evoca pe cei plecaţi pe drumul fără întoarcere, a fost 
reamplasată pe peretele scării de legătură dintre holul de la etajul I şi holul sălii de 
conferinţe de la etajul I I . După cel de al război mondial, schimbarea funcţionalităţii 
clădirii a dus la amplasarea în nişa respectivă a unei mari oglinzi. Nu cunoaştem 
dacă placa a fost înlăturată sau numai "protejată" prin această măsură. Cum 
mesajul nu mai era în concordanţă cu noile viziuni iar bronzul era "vânat" pentru a 
fi trasnformat în simbolurile socialismului de genul "ostaşilor sovietici eliberatori", 
este posibil ca lucrarea să fi fost sacrificată9 1. 

La sfârşitul anului 1919 sub titlul "protagoniştii sculpturii" cronicarul 
Crist formula o semnificativă apreciere referitoare la creaţia lui loan Iordănescu în 
Arta Românească92. Articolul a fost însoţit de o serie de reproduceri fotografice care 
redau lucrări ale artistului. Amintim în acest sens compoziţia "Ultima sforţare" care 
surprindea la afetul unui tun pe ultimul apărător rănit trăgând cu pistolul în inamic 
având lângă el pe camarazii căzuţi în timpul luptei. 

La a 18-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică, deschisă la 18 mai 
1920, loan Iordănescu a expus lucrarea "îngrijirea tovarăşului", o statuetă turnată 
în gips patinat evocând acordarea primului ajutor celui căzut în luptă 9 3. 

Tot în primăvara anului 1920, lunile mai-iunie, împreună cu soţia au avut 
o expoziţie personală găzduită de Ateneul Român 9 4. 

Consecvent de a fi prezent cu ultimele creaţii în spaţii publice, la Cercul 
Militar, în luna decembrie a avut loc o altă expoziţie personală 9 5. A participat şi la 
expoziţia colectivă găzduită de Maison d'Art din strada Corăbiei 9 6. 

în anul 1920 a primit comanda din partea comitetului de iniţiativă din 
oraşul Mizil pentru un monument dedicat cinstirii eroilor. în acest caz a conceput o 
compoziţie cu un personaj central, o femeie în costum naţional redată în picioare în 
postura de demnitate a Patriei pe care o simbolizează, cu mâna dreaptă ridicată în 
semn de omagiu, iar mâna stângă o are pe hampa unui drapel. La picioarele ei se 
află un ostaş rănit în costum de campanie sugerând jertfa şi o femeie cu o carte pe 
genunchi simbolizând istoria care a înregistrat, aceste sacrificii pentru binele 
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României. Monumentul dedicat Eroilor Regimentului 72 Infanterie care a avut în 
compunere fii acelor plaiuri, are înscrise la loc de maximă vizibilitate cuvintele: 
"Onoare vouă! Patria vă este recunoscătoare". Monumentul Eroilor din Mizil a fost 
dezvelit duminică 20 noiembrie 1921. Cu anticipaţie iniţiatorii se adresau cu o 
invitaţie primului ministru, generalul Alexandru Averescu, de a participa la 
festivitatea organizată în acest scop97. 

In anul 1921 a expus la Societatea Tinerimea Artistică lucrarea 
"Provocatoarea", statuetă turnată în gips, evaluată la 1.500 de lei sau în bronz la 
6.500 de lei 9 8 . 

Ministerul de Război i-a încredinţat executarea unui grup alegoric în 
mărime naturală, având în centru statuia regelui Ferdinand. Lucrarea a fost 
achiziţionată intrând în patrimoniul Muzeului Militar Naţional 9 9. 

Finalul anului 1921 îl găsea în toiul lucrărilor de modelare a 
componentelor Monumentului Eroilor comandat de un comitet de iniţiativă din 
localitatea Băileşti, judeţul Dolj. Iniţiatorii i-au solicitat ca numele tuturor 
combatanţilor căzuţi la datorie în anii 1916-1919 să fie consemnate pe plăcile de 
onoare. Numărul acestora a impus soluţia ca partea inferioară să fie o amplă 
platformă pe peretele căreia au fost plasate 20 de plăci de marmură gravate cu 300 
de nume de Eroi. Pe platformă, în centru se afla soclul pe care a fost iniţiată 
compoziţia. Tot pe platformă, flancând soclul, sunt aşezate două mari urne. 
Compoziţia ronde bosse redă un ostaş lovit de glonţul ucigaş având la spate o femeie 
cu trâmbiţa vestind biruinţa în luptă. Piesele sculpturale au fost turnate în bronz. 
Monumentul a fost dezvelit la 21 octombrie 1924100. 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică a participat cu lucrarea "Pe 
gânduri" 1 0 1. Gazetarul N. Pora a formulat în revista Flacăra aprecieri la adresa 
operei lui loan Iordănescu. 

Pentru finalizarea decorării Arcului de Triumf din Bucureşti arhitectul 
Petre Antonescu a solicitat unui grup de artişti sculptori să realizeze în stucatură o 
serie de lucrări. Printre cei aleşi a fost şi loan Iordănescu, căruia i-a fost încredinţată 
realizarea statuii "Dorobanţul", cu înălţimea de 5,30 metri pentru a face pereche cu 
ostaşul campaniei 1917 care urma să străjuiască unul din pilonii Arcului de Triumf. 
Din păcate, starea de provizorat pentru zilele încoronării Suveranilor României, 
solemnitate ce a avut loc în luna octombrie 1922, s-a perpetuat mai mult de un 
deceniu, piesele artistice deteriorându-se, fapt ce a impus reluarea efectivă a 
lucrărilor de finalizare. A fost însă pentru arhitectul proiectant prilejul de a 
restructura şi adapta noilor concepte ale deceniului patru decorarea monumentalului 
edificiu 1 0 2. 

în anul 1923 loan Iordănescu, împreună cu soţia sa, a avut o expoziţie 
organizată în sala Mozart 1 0 3. 

în anul 1924, la a 22-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică, alături 
de Frederic Storck, Oscar Spăthe, loan Schmidt, Richard Hette şi Comeliu Themeli, 
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loan Iordănescu a expus lucrările: "Fumătorul", "Primii fiori", ultima fiind evaluată 
la 3.000 de lei 1 0 4 . 

La Salonul Oficial din anul 1924 a participat cu lucrările "Portretul 
doamnei Denis Iordănescu", "întâia şedinţă", "Studiu", ultimele două fiind turnate 

-105 

in ceara . 
în anul 1924 a primit comanda pentru Monumentul Eroilor din localitatea 

Moara Săracă din judeţul Ilfov, astăzi această aşezare numindu-se Moara Vlăsiei. în 
compunerea monumentului au fost încorporate o platformă înaltă de un metru cu 
laturile de 3,85 metri, iar deasupra un trunchi de piramidă cu înălţimea de 4,50 
metri. Pe soclu sunt adosate plăcile cu numele Eroilor şi însemne militare. Lucrarea 
a costat 150.000 de lei. Monumentul a fost dezvelit în anul 1925106. 

Interesul manifestat pentru sculptură după primul război mondial a dus şi 
la promovarea învăţământului particular de specialitate. Sculptorii Horia Igiroşeanu 
şi loan Iordănescu au pus bazele unei Academii de sculptură în anul 1924. La 9 
noiembrie a avut loc deschiderea cursurilor107. 

Pentru loan Iordănescu edificiul Ateneului Român nu i-a fost numai gazdă 
temporară a expoziţiilor în care şi-a etalat adeseori realizările. în anul 1924 i-a fost 
acceptată oferta pentru realizarea unor decoraţiuni la sala bibliotecii Ateneului 
Român. Artistul a trecut la transpunerea proiectului în realitate, astfel că la 25 
ianuarie 1925 obţinea aprobarea pentru lucrările executate108. 

în anul 1925 au fost dezvelite Monumentele Eroilor din localităţile 
Căciulaţi şi Buftea amândouă din judeţul Ilfov. Cel din Căciulaţi de mici proporţii a 
costat 12.000 de lei, iar cel din Buftea ridicat lângă localul şcolii a costat 102.000 
de le i 1 0 9 . 

La a XXIII-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică organizată în 
perioada 6 martie - 1 aprilie 1925 loan Iordănescu a participat cu două lucrări: 
"Rezistenţa", evaluată la 60.000 de lei, şi "Portretul domnului C A " , evaluată la 
5.000 de lei 1 1 0 . într-o cronică intitulată "Note de artă Tinerimea Artistică a XXIII-a 
expoziţie" gazetarul Olimp Grigore loan îşi exprima părerea de rău pentru lucrarea 
hibridă lipsită de orice armonie a domnului Iordănescu intitulată "Rezistenţa" 1 1 1. 

La Salonul Oficial organizat în incinta palatului Ateneului Român, loan 
Iordănescu a participat cu trei lucrări: "Portretul doamnei M.M." , "întâia şedinţă de 
poză" şi "Florăreasa" 1 1 2. 

Pentru localitatea Slobozia din judeţul Ialomiţa, în anul 1926 a realizat 
Monumentul Eroilor din anii 1916-1918 amplasat pe strada Matei Basarab. Pentru 
acest monument a modelat o statuie care redă pe un ostaş român cu uniforma de 
campanie a anului 1917 ţinând un drapel la piept cu ambele mâini. Pentru a fi 
adosat pe soclu a modelat un relief redându-1 pe lt. col. Ion Popescu. Ambele piese 
au fost turnate în bronz1 1 3. 

în anul 1927 loan Iordănescu a început realizarea componentelor 
Monumentului Eroilor din comuna Afumaţi, judeţul Ilfov 1 1 4 . La expoziţia 
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retrospectivă Salonul Ateneului Român a participat cu două lucrări turnate în gips: 
"Argetoianu" şi "Violonistul" 1 1 5. A fost prezent la Salonul Oficial din anul 1927 cu 
lucrarea "Măscuţa" turnată în gips 1 1 6. 

La 4 decembrie 1927 cronicarul Ion Vitianu a publicat în Clipa o analiză 
care se referea la creaţiile lui loan Iordănescu 1 1 7. 

Lucrările pentru realizarea efectivă a Monumentului Eroilor pentru 
localitatea Afumaţi înaintau lent ca urmare a dificultăţilor financiare întâmpinte de 
comitetul de iniţiativă pentru lucrarea de amploare contractată cu artistul realizator. 
A fost o iniţiativă a localnicilor care au ales un comitet desemnându-1 pe Aurel 
Solacolu ca preşedinte. Se conta pe experienţa sa ca fost prefect al judeţului Ilfov. în 
compunerea monumentului au fost integrate piesele: în stânga grupul dăltuit în 
piatră a patru ostaşi în avântul atacului, un vultur cu aripile desfăcute, însemne 
militare, un basorelief dăltuit în marmură, iar pe soclu statuia turnată în bronz. 
Dominantă, această statuie redă Victoria întruchipată de o femeie cu trâmbiţa şi 
cununa de lauri. Monumentul a fost definit "în amintirea Eroilor din comuna 
Afumaţi ce şi-au jertfit viaţa pentru întregirea neamului 1916-1919". Sunt înscrise 
numele a 98 de Eroi. Dezvelirea monumentului a avut loc de Ziua Eroilor din anul 
1932. Lucrarea a costat 600.000 de lei 1 1 8 . 

în anul 1927 a modelat bustul ofiţerului Nicolae Pleşoianu, lucrare 
comandată pentru oraşul Râmnicu Vâlcea 1 1 9. 

Tot în anul 1927 a fost expozant la Societatea Tinerimea Artistică120. 
La alegerile pentru desemnarea organelor de conducere a Sindicatului 

Artelor Frumoase din anul 1928 a fost ales secretar general, ca apreciere a calităţilor 
de bun organizator121. 

Retrospectiva de la Ateneul Român a prilejuit organizarea unui banchet la 
Hotelul Boulevard cu care prilej loan Iordănescu a rostit un discurs relevând 
misiunea artiştilor în concordanţă cu evoluţia sculpturii1 2 2. 

în perioada 6 mai - 6 iunie 1928, ca rod al preocupărilor lui loan 
Iordănescu, a fost deschis Salonul Artiştilor Sculptori. Cu acest prilej el a expus 13 
piese. Au fost reunite lucrări mai vechi şi proiecte recente care îi erau în atenţie la 
timpul respectiv. Menţionăm: fragment din monumentul "Peneş Curcanul", "Joc de 
copii" (motiv pentru fântână, evaluată la 450.000 de lei împreună cu bazinul), 
"Florăreasa", lucrare turnată în bronz evaluată la 10.000 de lei, macheta unui 
Monument al Eroilor, "Portretul doamnei pictor Denise", "Bustul generalului P.", 
lucrare turnată în bronz evaluată la 50.000 de lei, "Visătorul de vise", lucrare 
turnată în bronz evaluată la 80.000 de lei, "După bae" (nud), lucrare turnată în 
bronz evaluată la 100.000 de lei, "Portretul d-rei M.N.", două "Nuduri", statuete 
turnate în bronz evaluate la 10.000 de lei fiecare123. 

Concomitent a fost organizat şi Salonul Ateneului Român (6 mai - 6 iunie 
1928). în acest caz a participat cu trei lucrări toate tunate în gips: "Portretul 
doamnei S.V.", "Pe gânduri", "Măscuţa" 1 2 4. La finalul expoziţiei, lucrarea 
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"Măscuţa" a fost achiziţionată cu suma de 25.000 de lei 1 2 5 pentru completarea 
colecţiei Ateneului Român. 

In toamnă, la 26 octombrie 1928 a fost deschisă expoziţia Societăţii 
Tinerimea Artistică la care loan Iordănescu a participat expunând un "Portret" 
(bustul d-rei M.N.) 1 2 6 . 

Reţinem participarea în luna decembrie 1928 şi la Saloanele Regele Mihai 
I , manifestare organizată de Cercul Artistic în localul Băncii Urbane din calea 
Victoriei nr. 5. loan Iordănescu a expus: "Boboc de gâscă", piesă turnată în bronz, 
două capete de expresie, trei nuduri şi "Ţigan", piese turnate în gips. A fost ales 
vicepreşedinte al acestei societăţi 1 2 7. 

în anul 1928 a lucrat la monumentul dedicat lui Corneliu Botez128. Pentru 
localitatea Bazargic din judeţul Caliacra a realizat Monumetul Eroilor. Iniţiativa a 
aparţinut colonelului Stratulat. Lucrarea a fost amplasată în Piaţa Păcii situată în 
zona centrală a localităţii. Lucrarea de amploare 1-a costat pe beneficiar 850.000 de 
lei 1 2 9 . A fost perioada când a participat şi la concursul pentru desemnarea 
realizatorului preconizatului monument "Reanexarea Dobrogei"130. 

în propria locuinţă-atelier din strada Sf. Voievozi a deschis împreună cu 
sculptorul Gheorghe Dimitriu o "Academie de desen şi sculptură"131. 

Pentru şcoala de ofiţeri din Sibiu a executat cu promptitudine un amplu 
monument dedicat cinstirii Eroilor ofiţeri care au contribuit la realizarea unităţii 
neamului românesc. El a integrat în compunerea acestei lucrări următoarele 
elemente: grupul statuar ronde bosse format din două personaje, o femeie 
simbolizând Patria care cu demnitate priveşte încrezătoare înainte având mâna 
stângă ridicată în semn de omagiu pentru Eroii căzuţi la datorie şi un ofiţer lovit de 
glonţul inamic, aflat la picioarele femeii. Pe o faţă a soclului este plasat un relief 
care redă scena de luptă la care atacatorii sunt respinşi cu impetuozitate de ostaşii 
români. O serie de trofee completează suita pieselor turnate în bronz. Monumentul, 
prin proporţii şi amplasament, are o fericită alură reţinând atenţia trecătorului 
pentru a-i transmite mesajul. Această realizare a fost rodul colaborării între 
sculptorul loan Iordănescu şi arhitectul Nicolae Georgescu cu iniţiatorii acţiunii 1 3 2, 
între cele două războaie mondiale, pentru realizarea monumentelor de o anumită 
amploare, a existat frecvent o asemenea colaborare între sculptori şi arhitecţi. 
Participanţii la concursurile de atribuire a realizării monumentelor se confruntau cu 
numeroase probleme ce puteau fi rezolvate tocmai prin asemenea asocieri pentru a 
obţine o reuşită arhitectură, urbanistică şi peisagistică care să confere monumentului 
maximă prestanţă la data integrării în forul public, mijloc de a se încorpora în 
conştiinţa oamenilor133. 

A fost unul dintre organizatorii celui de al doilea Salon al Ateneului 
Român făcând parte din juriu. A expus lucrările: "Statuetă", "Ştrengăriţa" şi 
"Florăreasa". Salonul a fost deschis în perioada 1 decembrie 1929 - 26 ianuarie 
1930134. 

www.mnir.ro



CUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII SCULPTORULUI IOAN IORDĂNESCU 331 

In aceeaşi perioadă a fost expozant şi la Cercul Artistic găzduit în 
Saloanele Regele Mihai I din sediul Băncii Urbane din Calea Victoriei nr. 5. 
Expoziţia a fost deschisă la 16 decembrie 1929. Catalogul îl menţionează la poziţia 
21 dar nu se precizează ce a expus135. 

O situaţie aparte o reprezintă datele înscrise în catalogul Salonului Oficial 
din anul 1929. La expoziţia 251 este menţionat artistul Iordănescu Iordan cu 
lucrarea "Maternitate". Considerăm că este o greşeală de tipar întrucât nici anterior, 
nici ulterior nu întâlnim un asemenea prenume în rândurile artiştilor sculptori 
români 1 3 6. In memoriul lui loan Iordănescu este menţionat că a participat la Salonul 
Oficial 1929 şi a fost ales în juriul anului 1930137. 

în anul 1929 a lucrat la realizarea monumentului cinstirii Eroilor care 
urma să fie amplasat în centrul rondului de pe strada gării din oraşul Olteniţa. Prin 
proporţii, zveldeţe şi amplasament sunt bine puse în evidenţă calităţile artistice şi 
arhitecturale ale acestui monument. Lucrarea a fost evaluată la suma de 850.000 de 
lei. A fost dezvelit la 29 iunie 1930138. 

în anul 1929 a realizat şi bustul omului politic Iuliu Maniu 1 3 9. Pentru al 
difuza pe teritoriul României în instituţiile publice, loan Iordănescu se adresa la 15 
mai 1930 cu o ofertă de achiziţionare la preţul de 5.500 de lei pentru sala 
Consiliului Comunal. Pentru aprecierea lucrării autorul anexa şi fotografia bustului, 
în cazul Primăriei oraşului Sf. Gheorghe rezoluţia a fost "La arhivă" 1 4 0. 

Pentru cavoul familiei Davis din Cimitirul Bellu, în anul 1929 a realizat 
patru medalioane141. 

în anul 1929, printr-un memoriu adresat Ministerului Cultelor şi Artelor 
aducea la cunoştinţă că în timpul studiilor la Paris, în anul 1908 a expus la Salonul 
Oficial din capitala Franţei organizat de Societatea artiştilor francezi: 1) "Grija zilei 
de mâine", lucrarea turnată în bronz, redă un bărbat cu mâna sprijinindu-şi flaca 
având în colţul gurii o lulea. A fost achiziţionată de către Ministerul Instrucţiunii 
Publice din Franţa. 2) "Fericirea unei tinere mame", dăltuită în marmură de Cararra, 
mărime naturală. Piesa a fost păstrată de artist. Acum, prin memoriul înaintat, 
propunea achiziţionarea, anexând ofertei o filă de revistă cu text şi fotografie. 
Rezoluţia din 20 martie 1929 solicita avizul inspectorului general Teodorescu Sion. 
Acesta înlătura însă posibilitatea achiziţionării făcând menţiunea: "... în lipsă de 
fonduri se amână. La acte."142 

în anul 1930 Cercul Artistic a organizat o amplă expoziţie în perioada 23 
februarie - 23 martie în incinta Ateneului Român la care loan Iordănescu a fost 
organizator. A participat cu 12 lucrări 1 4 3: "Imn orbilor", "Nud", "Studiu", 
"Fericirea mamei", "Desfrâu", "Portretul d-nei L " (două piese), "Portretul d-nei B", 
"Evacuare", "Portretul d-rei E", "Cap de expresie", "Studiu". 

loan Iordănescu a expus şi la Curentul Artistic făcând parte din jur iu 1 4 4 . 
La Salonul Oficial a participat cu lucrările "Nud" şi "Cap de expresie", 

ambele lucrări turnate în gips1 4 5. Cronicarul H. Blazian a semnat o semnificativă 
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cronică publicată în Adevărul literar la rubrica Plastică integrând şi fotografia 
lucrării "Nud" 1 4 6 . 

La Salonul Oficial de toamnă organizat în Pavilionul Artelor de la şoseaua 
Kiseleff a participat cu câteva desene147. 

în anul 1930 i-a fost încredinţată realizarea monumentului Mihai Cantacuzino 
pentru oraşul Călăraşi. Lucrarea a fost dezvelită în anul 1937148. 

în anul 1930 a realizat Monumentul Eroilor din localitatea Ion I.C. 
Brătianu din judeţul Ilfov, plasa Săruleşti, astăzi numită Valea Argovei 1 4 9. 

Pentru finalul anului a fost organizatorul celui de al treilea Salon al 
Ateneului Român deschis între 21 decembrie 1930 - 21 ianuarie 1931. Personal a 
expus "Portret", evaluat la 15.000 de lei, "Plachetă", evaluată la 3.000 de lei şi 
"Studiu" 1 5 0. 

La a 41-a expoziţie organizată în perioada 15 februarie - 15 martie 1931 a 
prezentat patru lucrări turnate în bronz: "După somn", "Gânduri bune", 
"Ştrengăriţa", evaluate fiecare la 12.000 de lei, şi "Cu steaua", evaluată la 8.000 de 
lei 1 5 1 . Avem semnalată şi participarea la Salonul Nudului organizat în Bucureşti în 
primăvara anului 1931 1 5 2. 

în toamna aceluiaşi an a participat la Salonul Oficial cu lucrarea 
"Măscuţa" 1 5 3. Cronica lui V.B. a consemnat valoarea artistică a exponatului. 

La expoziţia colectivă găzduită la sala Mozart în luna noiembrie 1931 a 
participat cu lucrarea "Ţiganca" (sau "Ţigăncuşa") 1 5 4. 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică organizată între 8-30 noiembrie 
1931 în saloanele Palatului Universul, loan Iordănescu a participat cu lucrarea 
"Lumina orbilor" 1 5 5. 

Fiind ales în anul 1931 preşedinte al Sindicatului Artelor Frumoase a 
procedat la înscrierea organizaţiei în Confederaţia Asociaţiei de profesionişti 
intelectuali şi a participat la lucrările acesteia156. A iniţiat şi finalizat ca din 
fondurile S.A.F. să cumpere o casă la Balcic, judeţul Caliacra pentru a deveni cămin 
al artiştilor plastici. A realizat astfel condiţii de odihnă dar şi de creaţie pentru cei 
prezenţi în mirificul peisaj al zonei. Relieful, apa şi soarele ca şi prezenţa umană se 
constituiau elemente predilect de inspiraţie pentru artiştii care au beneficiat în al 
patrulea deceniu de condiţiile acestui adăpost 1 5 7. 

Pentru cinstirea Eroilor, predelenii au preconizat înălţarea unui monument 
reprezentativ. în acest scop au fost lansate mai multe concursuri la care a participat 
şi loan Iordănescu. .în urma unor asemenea etape, în calitate de premianţi, loan 
Iordănescu şi loan Constantin Dimitriu-Bârlad au realizat o nouă machetă comună 
pe care doreau s-o expună în incinta Ateneului Român pentru a fi cunoscută şi 
comentată de bucureşteni. Solicitând aprobarea au obţinut avizul din partea 
conducerii societăţii pentru expunere timp de câteva zile 1 5 8. 

în anul 1932 a lucrat la realizarea comenzii pentru localitatea Şuteşti din 
judeţul Vâlcea. Monumentul Eroilor a fost amplasat în curtea şcolii 1 5 9. A fost anul 
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care i-a solicitat timp de documentare, de modelare şi de participare la tot ceea ce 
însemna emoţiile unui concurs de anvergură. Ne referim la acţiunea care a antrenat 
multe pasiuni, interese şi relaţii, toate subordonându-se problemei cui îi va fi 
retribuită realizarea unui monument de amploare pentru a fi simbolul cinstirii 
Infanteriei române. Rezolvarea a fost un act de compromis, presa şi opinia publică 
găsindu-se în faţa unei soluţii mult discutată 1 6 0. 

în anul 1932, în cadrul Salonului Artiştilor Plastici Români, Curentul 
artistic a expus lucrarea "Maica Smara", bust turnat în gips1 6 1. 

în calitate de organizator al celui de al IV-lea Salon al Ateneului Român 
deschis între 14 februarie - 14 martie a expus "Portretul d-nei Smara", lucrare 
turnată în bronz162. 

A reuşit ca şi Sindicatul Artelor Frumoase să organizeze în perioada 30 aprilie 
- 25 mai 1932 o expoziţie de pictură şi sculptură impunând atenţiei publice creaţiile 
membrilor acestui for de specialitate. loan Iordănescu a prezentat lucrările "Nud", "Cap 
de expresie" şi "Statuetă"1 6 3. 

La Salonul Oficial de toamnă care a reunit lucrări de desen şi gravură în 
perioada nioembrie-decembrie în incinta Pavilionului Artelor de la şoseaua Kiseleff, 
loan Iordănescu a prezentat un "Peisaj"164. 

La sala Dalles, Salonul Oficial de toamnă a reunit lucrările pictorilor şi 
sculptorilor. loan Iordănescu a participat cu bustul "Maica Smara"165. 

în anul 1933, în sala Mozart din Calea Victoriei loan Iordănescu a 
organizat expoziţia Cercul Artistic în perioada 27 aprilie - 15 mai. în calitate de 
expozant a prezentat lucrările "Lumina celor fără lumină", "Primii fiori" şi 
"Portret"166. 

A fost anul când a cunoscut febra de concurent pentru ocuparea postului 
vacant de la catedra de sculptură de la Academia de arte frumoase. Avea avantajul 
anilor de creaţie, de expunere şi de muncă cu generaţiile în formare a viitorilor artişti 
în cadrul lecţiilor particulare pe care le patronase în anii anteriori. Acum, pentru a fi 
înţelese intenţiile sale, a expus 18 lucrări 1 6 7. 

Pentru rezultatele obţinute în munca desfăşurată în cadrul Sindicatului 
Artelor Frumoase adunarea membrilor a hotărât să-i prelungească mandatul de 
preşedinte 1 6 8. 

în anul 1934, reluând un proiect mai vechi de fântână, a realizat grupul 
copiilor, sculptură în marmură, devenit monument cu care Primăria sectorului 
Galben a înzestrat un mic scuar de pe strada Pitar Moş 1 6 9 . 

Pentru localitatea Crivina din judeţul Prahova a realizat Monumentul 
Eroilor dedicat cinstirii sacrificiilor umane din primul război mondial170. 

A fost unul din artiştii care a realizat un simbol al cinstirii memoriei 
fostului prim ministru, omul politic Ion G. Duca. Bustul realizat a căutat să-1 ofere 
spre achiziţionare. în acest sens s-a adresat prefecturilor şi primăriilor din ţară. 
Scrisoarea era însoţită de fotografia machetei lucrării 1 7 1. 
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' Χ Γ77  
Lucrarea "Violonistul" a fost reprodusă în revista Plastica 
Tot în anul 1934 a realizat pentru noua construcţie a Fundaţiei Regele 

Ferdinand I de la Iaşi grupul statuar "Domnul Ştefan cel Mare şi Regele Carol I " , 
compoziţie dăltuită în piatră albă. Atât el cât şi ceilalţi artişti realizatori ale 
celorlalte piese din suita respectivă au trebuit să ţină seamă de faptul că aceste 
lucrări erau menite prin proiectul arhitectului Constantin Iotzu să fie plasate pe 
aticul clădirii, la circa 30 de metri de la sol pe latura din bulevardul Carol I (Copou) 
cât şi pe latura dinspre starda Păcurari. Ca atare, ţinând seama de distanţa de unde 
puteau fi privite, au realizat o corecţie, micşorând înălţimea unor porţiuni ale 
trupurilor. Dar experienţa dobândită la cutremurul din 1940, când s-au prăbuşit 
piesele de la Universitatea ieşeană, a impus, din prudenţă, retragerea grupurilor 
statuare şi depozitarea în grădina Fundaţiei, iar după război s-au înlăturat cele care 
nu erau în vederea noii orânduiri. Atunci când s-a decis să fie scoase "la lumină" s-a 
completat cu noi personalităţi. Pentru aceste completări creatorii n-au mai fost 
obligaţi să facă corecţiile de distanţă şi, ca atare, au proporţiile "normale". 
Impunându-se redistribuirea lor s-a recurs la spaţiul din scuarul de vizavi de 
Fundaţie, lângă Casa de Cultură a Tineretului. Deşi au fost plasate pe un tăpşan, 
diferenţa este mică faţă de privitor şi, ca atare, necorelarea dimensiunilor este 
evidentă şi de aceea par ca nişte lucrări nereuşite ca realizări artistice, apreciindu-se 
chiar că modul de înghesuire în acel spaţiu se dovedeşte ceva hibrid, valoarea 
pieselor nu este pusă în evidenţă 1 7 3. 

Ca Sindicatul Artelor Frumoase să aibe o publicaţie în profitul membrilor, 
loan Iordănescu a pus bazele unei reviste intitulată Pictura şi Sculptura. Prin texte 
şi fotografii a oferit cititorilor informaţii asupra problemelor la ordinea zilei cu care 
se confruntau artiştii plastici. Primul număr a fost publicat în luna aprilie 1935. Din 
propriile creaţii a reprodus lucrările: "Evacuarea răniţilor" 1 7 4 şi macheta proiectului 
monumentului "Reanexarea Dobrogei" concepută împreună cu arhitectul Stavru Gr. 
Coţifide 1 7 5, textul şi fotografia solemnităţii inaugurării fântânii din strada Pitat Moş. 
Fotografia redă momentul rostirii discursului de către primarul I . Şerbănescu 1 7 6. In 
numărul 2 al revistei a publicat în luna mai o fotografie care prezintă o lucrare din 
patrimoniul Muzeului Militar Naţional şi care redă un cavalerist protejat de corpul 
calului căzut, trăgând cu arma în inamicul atacator177. Lucrarea este definită în 
volumele editate de Constantin Kiriţescu "Camaradul cavaleristului"178. Amintim că 
şi alte creaţii ale lui loan Iordănescu au fost reproduse de Kiriţescu pentru a ilustra 
paginile operei sale evocatoare a primului război mondial. Una din reproduceri 
prezintă un cavalerist acordând primul ajutor unui camarad rănit. In acest caz calul 
se află în apropiere, în picioare, lângă ostaşul aplecat peste cel rănit 1 7 9. O altă 
fotografie redă "Garda în tranşee", lucrare ce a surprins trei ostaşi efectuând 
responsabila misiune de a supraveghea zona poziţiei de tragere pentru a oferi 
camarazilor posibilitatea de a se odihni 1 8 0. 
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Revenim la revista Pictura şi sculptura semnalând şi prezenţa reproducerii 
care prezintă "Imnul orbilor", compoziţie cu şapte personaje de vârste diferite, 
formând un cor 1 8 1. Numărul din luna iunie 1935 cuprinde fotografia unui Monument 
al Eroilor 1 8 2, proiectul monumentului Avram Iancu1 8 3 şi bustul lui Constantin 
Argetoianu184. 

La al V-lea Salon al Ateneului Român organizat în perioada 18 mai - 18 
iunie 1935, component al programului Luna Bucureştiului, a participat cu lucrările 
"Cap de expresie" şi "In rugăciune" 1 8 5. 

Pentru lărgirea activităţii S.A.F. şi cunoaşterea acesteia, loan Iordănescu a 
procedat la organizarea unor expoziţii itinerante. A fost şi un mijloc de obţinere a 
fondurilor cu care putea asigura funcţionarea căminelor de odihnă şi creaţie de la 
Balcic, judeţul Caliacra şi Domneşti, judeţul Muscel. In acest sens, în cadrul Lunii 
Brăilei organizată în perioada 6 iulie - 6 august, a participat cu o bogată expoziţie a 
membrilor Sindicatului Artelor Frumoase. Personal a participat cu 5 lucrări (loan 
Iordănescu menţionează 6?!). Catalogul editat prezintă: "Pasiunea", "Lumea celor 
fără de lumină", "Ţigăncuşe", "Nud" şi "Florăreasa" 1 8 6. De la Brăila expoziţia a 
poposit la Galaţi 1 8 7 . 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică, loan Iordănescu a participat 
cu un "Bust" (portret)1 8 8. 

Pentru localitatea prahoveană Măgurele a realizat Monumentul Eroilor, o 
lucrare cu înălţimea de 4 metri, un postament de 3x3 metri şi a costat 62.000 de 
lei 1 8 9 . 

în anul 1936 a preluat mai multe comenzi pentru executarea de 
monumente dedicate cinstirii Eroilor. O astfel de realizare a fost pentru localitatea 
ialomiţeană Bueşti, azi integrată în comuna Albeşti. Monumentul Erojlor a fost 
plasat în centrul localităţii. Pe soclu sunt înscrise cuvintele: "Eroilor din Bueşti, 
comuna recunoscătoare" 1 9 0. 

Monumentul din oraşul Azuga, judeţul Prahova, este amplasat lângă 
şoseaua de pe valea Azugii la poalele masivului Clăbucetul Baiului în ambianţa 
terenului de agrement - Parcul Libertăţii. Monumentul este dedicat Eroilor ţării şi ai 
localităţii. Lucrarea a fost concepută cu două grupuri statuare reunite pe o 
platformă comună. Grupurile în mărime naturală sunt turnate în bronz. Grupul din 
dreapta redă o femeie simbolizând Patria, care acordă sprijin unui soldat rănit. în 
stânga este redată Ecaterina Teodoroiu în uniformă de campanie 1917 în momentul 
când a fost lovită de glonţul ucigaş şi un ostaş sprijinit de un tun. între aceste două 
grupuri sunt plasate trei panouri (două de marmură, unul de metal) pe care au fost 
înscrise texte, mesaj către viitorime care definesc menirea monumentului de a evoca 
sacrificiile generaţiilor anterioare. Monumentul a fost dezvelit la 23 august 1937191. 

Un alt monument pentru plaiurile prahovene a fost comandat de locuitorii 
satului Pleşa, comuna Bucov. Monumentul Eroilor a fost amplasat în centrul 
localităţii. Este o lucrare de mai mici proporţii. Proiectul a fost întocmit de Serviciul 
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Drumuri din cadrul Prefecturii judeţului Prahova. Comisiunea Superioară a 
Monumentelor Publice a avizat lucrarea condiţionat de realizarea unui soclu mai 
înalt. Statuia a fost turnată în bronz192. 

Pentru localitatea Seaca din judeţul Olt a realizat Monumentul Eroilor cu 
dimensiunile de 2,40x5,75 metri, amplasat în faţa localului Primăriei. Lucrarea a 
costat 70.000 de lei 1 9 3 . 

Preoţimea şi enoriaşii teleormăneni au vrut să cinstească faptele de bine 
ale preotului Haralambie Constantinescu (1868-1942), fost preot paroh, profesor şi 
protopop, pentru cei 30 de ani de apostolat în judeţ. Ca urmare au comandat 
sculptorului loan Iordănescu un bust care să-1 redea cu potcapul pe cap. Lucrarea, 
după modelare, a fost turnată în bronz. Bustul a fost amplasat lângă o biserică din 
Tumul Măgurele. Lucrarea a costat pe comanditar 72.000 de lei 1 9 4 . 

In localitatea Şoldanu din fostul judeţ Ilfov, astăzi în judeţul Călăraşi, a 
fost amplasat Monumentul Eroilor lângă biserică, în imediata apropiere a şoselei 
Bucureşti - Olteniţa. Şi în acest caz sculptorul loan Iordănescu a răspuns 
comanditarilor oferindu-le posibilitatea să aleagă unul din modelele care erau deja 
concepute, gradual, în funcţie de sumele pe care le aveau la dispoziţie iniţiatorii. Pe 
soclul monumentului au fost înscrise cuvintele: "Vouă Eroilor din Şoldanu, 
recunoştinţă de la comună şi camarazi"195. 

La expoziţia a 36-a organizată de Societatea Tinerimea Artistică în 
perioada 18 aprilie - 15 mai 1936 loan Iordănescu a participat cu bustul lui 
Constantin L. Naumescu, avocat şi publicist, fondator şi primul preşedinte al 
Uniunii Avocaţilor, lucrare care ulterior a fost turnată în bronz pentru a deveni 
monument funerar în cimitirul Bellu 1 9 6. 

în anul 1937 a realizat pentru Regimentul 26 Rovine din Craiova un 
monument al Eroilor 1 9 7. 

Tot în anul 1937 proiectul Monumentului Eroilor din localitatea Scăeni, 
judeţul Prahova, a primit avizul Comisiunii Superioare a Monumentelor Publice. 
Dedicat Eroilor anilor 1916-1919 a fost ridicat lângă biserica localităţii. în 
compunerea lui se află un obelisc realizat din ciment mozaicat având în faţă pe un 
soclu de piatră statuia ostaşului român. Pe plintă se află semnătura şi data 
executării: " I . Iordănescu 1938"198. 

Pentru localitatea Adâncată din judeţul Prahova, astăzi în judeţul Ilfov, 
loan Iordănescu a realizat un Monument al Eroilor care a fost amplasat în centrul 
localităţii. Monumentul înalt de 5 metri a costat comuna, suma de 37.000 de lei 1 9 9 . 

Pentru comuna Jirlău, judeţul Brăila, a realizat Monumentul Eroilor 1916¬
1919. în acest caz statuia a fost turnată în fontă. Semnătura este plasată stânga jos 
" I . Iordănescu", iar în dreapta, pe spatele soclului se află menţionată data. 
Monumentul a fost ridicat în august 1937 în faţa localului Primăriei 2 0 0. 

în această perioadă, disensiuni de tot felul, predilect cele politice, au 
provocat îndepărtarea lui loan Iordănescu din sindicat. Problema poate fi cercetată 
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şi în fondul Paula Molda unde sunt reunite documente ce reflectă viaţa S.A.F. din 
acei ani 2 0 1. Un proces verbal din 29 noiembrie 1937 încheiat într-o şedinţă a 
comitetului S.A.F., consemna că s-a hotărât reprimirea în sindicat a fostului 
preşedinte loan Iordănescu. 

La a 37-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică deschisă în perioada 4¬
30 aprilie 1937, loan Iordănescu a participat cu lucrările "Din alte vremuri" (Cap de 
expresie) şi "Portretul d-lui gen. V.D." (medalion)202. 

Monumentul Eroilor pentru cartierul Voineşti din oraşul Covasna, judeţul 
Covasna a fost realizat din iniţiativa unui comitet condus de preotul Eremia 
Ţicuşeanu. A fost un monument cu soclu de piatră. Statuia turnată în bronz reda un 
ostaş român în poziţia de atac în momentul când ajungea la tranşea inamicului gata 
să arunce o grenadă de mână. Monumentul a fost amplasat în faţa Şcolii nr. 1. La 
13 iunie 1938 a avut loc solemnitatea dezvelirii2 0 3. 

Pentru şcoala-cămin cu profil profesional din calea Şerban Vodă, la 
intersecţia cu şoseaua Viilor din Bucureşti a realizat bustul Gheorghe T. Cerchez204. 
Lucrarea turnată în bronz a fost amplasată în curtea şcolii. 

Liceul Iulia Haşdeu din Bucureşti a comandat pentru interiorul clădirii 
executarea bustului patroanei şcolii 2 0 5. , 

în anul 1938 arhitectul Grigore Ionescu, în lucrarea "Bucureşti - ghid" 
consemna prezenţa unor lucrări integrate în zestrea unor edificii sau colecţii. Astfel 
în Pinacoteca Statului adăpostită la Ateneul Român erau preluate lucrările: 
"Fumătorul", gips, "Cal", gips, "Bustul Regelui Ferdinand I " , marmură, "Cap de 
copil", bronz2 0 6. în colecţia Ateneul Român se afla "Bustul lui Ion Ghica"2 0 7. în 
Muzeul Casa Simu din Bucureşti era achiziţionată lucrarea "Cap de femeie", 
bronz208. Muzeul Simu achiziţionase piesa "Pictoriţa", bronz209. în sala Regiei din 
palatul Parlamentului se afla bustul Gh. Panu210. 

în anul 1938 a mai primit executarea Monumentului Eroilor pentru 
localitatea Popeşti-Leordeni. Monumentul a fost amplasat într-un mic spaţiu verde 
în faţa clădirii Primăriei. Dezvelirea a avut loc duminică 9 octombrie 1938211. 

în anul 1938 a realizat şi Monumentul Eroilor din Bod, judeţul Braşov 2 1 2. 
La a 38-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică deschisă între 3-30 

aprilie, loan Iordănescu a participat cu lucrarea "Ştrengărită" 2 1 3. Peste un an, în 
perioada 2-30 aprilie a onorat aceaşi societate participând la a 39-a expoziţie cu 
lucrările "Boboc" şi "Reculegere", ambele piese turnate în bronz214. 

La Salonul Oficial din 1939 a expus "Fiorii de altădată", lucrare turnată în 
gips215-

La a IV-a expoziţie S.A.F., organizată în perioada 5 noiembrie - 1 
decembrie 1939 a expus "Bustul dr. Cantacuzino", lucrare turnată în bronz şi 
evaluată la 18.000 de lei 2 1 6 . 

loan Iordănescu a realizat pentru cavoul familiei Gerota din Cimitirul 
Bellu un bust al profesorului doctor Dimitrie Gerota217. 
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La Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa, în al treilea deceniu, a fost ridicat un 
monument dedicat cinstirii Eroilor. După trecerea anilor locuitorii, inspiraţi de 
realizările altor comune, preconizau să realizeze pe baza investiţiilor încorporate în 
primul monument un alt simbol. S-au adresat în acest sens lui loan Iordănescu. 
Acesta a întocmit un proiect pentru refacerea şi completarea monumentului iniţial. 
Dosarul acestui proiect a fost înaintat spre avizarea Comisiunii Superioare a 
Monumentelor Publice. Aceasta a cerut însă să fie folosite alte materiale, blocurile 
de piatră existente fiind considerate necorespunzătoare şi a preconizat aplicarea 
proiectului întocmit de arhitectul Gheorghe Ionescu. loan Iordănescu revine 
argumentând că este util să fie păstrat proiectul iniţial. Era un obelisc ridicat în faţa 
bisericii, executat din piatră neregulată, fără inscripţii, fără o formă arhitecturală, 
loan Iordănescu propunea să adauge un vultur turnat în bronz, trei plăci de marmură 
cu numele eroilor. întreaga lucrare o estima la 60.000 de lei 2 1 8 . 

Dificultăţi a întâmpinat şi în cazul Monumentului Eroilor pentru 
localitatea Bălăneşti, judeţul Olt. Era o lucrare la care comanditarii doreau să fie 
folosite materiale ieftine, piatră artificială. C.S.M.P. recomanda o serie de 
modificări ale proiectului. S-a obţinut aprobarea la 14 noiembrie 1938. Monumentul 
a fost amplasat lângă localul Primăriei 2 1 9. 

loan Iordănescu menţionează un monument al Eroilor pentru localitatea 
Drăgăneşti din judeţul Ialomiţa. Nu este şi nu a fost o asemenea localitate în judeţul 
menţionat, probabil este vorba de Prahova220. 

în luna decembrie 1939 a avut o amplă expoziţie personală în care a reunit 
34 de lucrări, găzduită în sălile Palatului Universul221. 

în anul 1940 i-a fost încredinţată spre realizare de către Straja Ţării o 
statuie de 2 metri înălţime intitulată "O străjeriţă" şi două basoreliefuri tratând 
primul scena decorării Marelui Voievod de Alba Iulia de către Regele Carol al I I -
lea, iar al doilea investirea ca străjer al Marelui Voievod de Alba Iulia de către 
regele Carol al II-lea 2 2 2. 

în anul 1940 Cercul Artistic se afla într-un moment jubiliar marcând 50 de 
ani de activitate. Cu acest prilej a fost organizată o amplă expoziţie de pictură şi 
sculptură în sălile Palatului Universul. Preşedinte al comitetului a fost loan 
Iordănescu. Expoziţia a fost deschisă în perioada 7-30 decembrie 1940. El a expus 5 
lucrări de sculptură: 3 capete de expresie, un portret şi o statuetă şi 11 desene în 
cărbune 2 2 3 . 

La expoziţia Societăţii Tinerimea Arttistică din anul 1941 a participat cu 
două lucrări: "Surâzând" (cap d eexpresie) şi "Extaz"224. 

La Salonul Oficial din anul 1942 a participat cu "Studiu"2 2 5, iar la 
expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică deschisă în perioada 5-27 aprilie 1942 a 
participat cu lucrările: "Studiu", "Portret-bust Doamna M.V." 2 2 6 . 

A fost anul când a făcut un demers menit să dea finalitate unei lucrări 
elaborate la începutul activităţii artistice. S-a adresat Preşedinţiei Consiliului de 
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Miniştri pentru a-i fi achiziţionată lucrarea "Imnul orbilor". El menţiona că lucrarea 
ar putea împodobi o grădină publică sau o colecţie a unui muzeu. 

Referatul lui Ion Jalea recomanda achiziţionarea lucrării de Primăria 
Municipiului Bucureşti. Ministerul Cultelor şi Artelor, la 11 noiembrie 1942, 
considera că achiziţionarea modelului turnat în gips va conduce la asigurarea 
turnării în bronz. Dificultăţile obţinerii metalului în condiţii de război au generat o 
bogată corespondenţă purtată pe parcursul a doi ani. In anul 1944 Primăria, 
pierzând documentaţia ca urmare a bombardamentului, solicita copii pentru a putea 
rezolva problema227. Ea a fost reluată în anul 1962 când Uniunea Artiştilor Plastici, 
întocmind un referat privitor la loan Iordănescu în care amintea o parte din 
realizările sale din tinereţe şi până în anul 1947, menţiona şi această piesă 2 2 8. 

La începutul anului 1943 sculptorul loan C. Dimitriu - Bârlad solicita să-i 
fie acordată o lucrare pentru preconizata înregistrare a grădinii Cişmigiu cu busturi 
ale oamenilor de litere români. Cu acest prilej menţiona că pentru bustul Titu 
Maiorescu, Cercul Artistic recomanda ca realizator pe preşedintele societăţii, 
sculptorul loan Iordănescu. Ministerul a menţionat însă că anterioara repartiţie 
atribuise lui I.C. Dimitriu - Bârlad realizarea bustului Titu Maiorescu229. 

In anul 1943 loan Iordănescu se preocupa în continuare ca lucrări mai 
vechi rămase în stadiu de piese turnate în gips să capete definitivarea fie prin 
dăltuire în piatră, fie prin turnare în bronz. Vechea lucrare "Cap de bătrân" o 
propunea să fie dăltuită în piatră solicitând în acest scop Ministerului Cultelor şi 
Artelor suma de 40.000 de lei care includea preţul materialului, plata pietrarului 
dăltuitor şi drepturile sale de autor. Ministerul a aprobat achiziţionarea în material 
definitiv punându-i la dispoziţie prima rată din suma solicitată. La 8 iunie 1943 
comisia recepţiona lucrarea definitivată în piatră 2 3 0. 

La 20 august 1943 se adresa conducerii Ministerului Cultelor şi Artelor 
solicitând să primească o comandă pentru o lucrare care să fie inclusă în preconizata 
înzestrare a grădinii Icoanei, respectiv realizarea bustului Grigore Alexandrescu. 
Rezoluţia ministrului a fost favorabilă la recomandarea lui Ion Jalea231. 

Unul din bombardamentele aeriene a deteriorat bustul Traian Demetrescu 
din grădina Cişmigiu. loan Iordănescu s-a adresat ministerului angajându-se să-1 
refacă din marmură de Ruşchiţa după modelul vechi. Oferta a fost aprobată pentru 
suma de 200.000 de lei. La 3 septembrie 1943 Comisia de recepţie prelua de la 
sculptor bustul Traian Demetrescu apreciată fiind calitatea lucrării 2 3 2. 

Anul 1944 a fost momentul când, conform prevederilor legale în vigoare, 
putea cere acordarea pensiei de vârstă. A fost propus de comisie pentru categoria a 
IV-a cu o pensie lunară de 7.500 de lei 2 3 3 . Artistic însă loan Iordănescu era în 
deplină putere creatoare. 

La Salonul Oficial a participat cu lucrarea "Maica Smara"234. La 
expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică a fost prezent cu două lucrări: "Dragoste 
curată", turnată în gips şi "Voluptate", dăltuită în marmură 2 3 5. 
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O ultimă participare o înregistrăm în anul 1947 la expoziţia Societăţii 
Tinerimea Artistică cu lucrarea "Ghicitoare cu ghiocul"2 3 6. 

Procesul de metamorfozare a societăţii româneşti ca urmare a prezenţei 
trupelor de ocupaţie ale "eliberatorilor" de impusă sovietizare şi înlăturare a culturii 
naţionale, l-au definit pe loan Iordănescu ca inapt pentru regimentarea la noile 
misiuni care se doreau a fi urmate de artiştii plastici din România. Semnalăm o 
singură piesă care ar putea fi atribuită acestor ani. Ne referim la piesa păstrată în 
colecţia Muzeului de Artă din Iaşi, lucrare turnată în gips care redă bustul unui 
muncitor237. 

Am întreprins acest studiu prin anii de viaţă şi creaţie ai sculptorului loan 
Iordănescu cu dorinţa de a oferi posibilitatea de a cunoaşte sumar, şi suntem 
conştienţi că şi incomplet, ceea ce am reuşit să reunim până la această dată ca 
informaţie despre acest artist care pe parcursul a mai bine de 40 de ani a fost 
permanent preocupat de a realiza prin modelaj numeroase personaje în diverse 
ipostaze, galeria acestora relevând sentimente, trăiri, clipe de durere sau de bucurie. 
Compoziţiile sale sunt în directă relaţie cu tema care 1-a mobilizat să surprindă 
ipostaze, reacţii umane fireşti în funcţie de evenimente. Noi surse de informare vor 
putea completa datele reunite în acest studiu preliminar. Sperăm că accesul la 
sursele de informare reunite în decursul anilor în banca de date a Patrimoniului 
Cultural Naţional va facilita cunoaşterea a ceea ce astăzi se află în diverse colecţii 
de stat sau particulare. în acel moment se va putea întreprinde un amplu studiu 
definitoriu pentru locul ce i se cuvine în cultura artistică românească. în actuala 
etapă putem afirma, cu speranţa că nu greşim, că prin ceea ce a contribuit la 
propăşirea sculpturii româneşti, s-a dovedit un subjugat de munca creatoare, de 
căutarea ipostazelor care reflectă interiorizări, trăiri profunde. Faptul că a fost 
confruntat chiar de la începutul carierei artistice cu stări emoţionale ca cele impuse 
de tensiunea conflictelor armate l-au marcat şi pentru ani de muncă desfăşuraţi în 
oarecare linişte şi aparentă bunăstare din perioada interbelică. Ca unul care a 
cunoscut de aproape ce se aştepta de pe urma primului război mondial şi ceea ce a 
fost realele urmări a înţeles că generaţia acelor ani este marcată de intensitatea 
trăirilor. Personajele sale, fie în compoziţiile pentru monumente dedicate cinstirii 
Eroilor, fie redate în alte multe ipostaze au şi degajă o permanentă încordare a stării 
de veghe. Prin modelajul şi finalizările date ce l-au solicitat operativ a impus respect 
contemporanilor. Au existat şi pizmaşi, delatori, nemulţumiţi de fătul că avea 
"căutare". Este firesc întrucât modul cum se achita faţă de colaboratori şi 
comanditari l-au definit ca om de o seriozitate proverbială. Faptul că s-a integrat în 
activităţi sociale preocupându-se de soarta tagmei sculptorilor s-a situat printre 
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contraţi ca lider. Facilităţile obţinute, inclusiv în cadrul căminului de la Balcic sau 
de la Domneşti - Muscel sunt dovezi concludente a faptului că ceea ce îşi propunea 
devenea şi realitate. Decesul din anul 1950238 a coborât, din păcate, tăcerea, anii şi 
deceniile care au urmat contribuind, ca şi în alte cazuri, la înlăturarea sa din 
evocările scrise referitoare la evoluţia sculpturii româneşti din prima jumătate a 
secolului XX. A venit timpul să se întreprindă pentru el şi pentru toţi ceilalţi colegi 
de generaţie alcătuirea unor mici monografii care să faciliteze cunoaşterea creaţiilor 
lor. A continua să-i ignorăm înseamnă a lăsa deschisă uşa prin care creaţiile lor 
artistice pot cu uşurinţă dispărea din Patrimoniul Cultural Naţional. Concomitent 
trebuie realizată depistarea lucrărilor prezente peste hotare care în decursul anilor au 
reţinut interesul colecţionarilor sau muzeelor de specialitate. Avem speranţa că vor 
avea un cuvânt de spus şi cei ce i-au fost "învăţăcei" care au primit de la maestrul 
lor noţiunile ce le-au fost călăuză în viaţă 

Aşa cum în studierea geografiei se vorbeşte de cele mai înalte piscuri ale 
munţilor fără a se uita şi de cele mai puţin înalte dar caracteristice în peisaj, şi în 
domeniul sculpturii, pentru a analiza evoluţia şi moştenirea patrimoniului, avem 
nevoie de date la dispoziţie pentru a face la momentul respectiv conexiuni, 
comparaţii, atribuiri şi alte multe facilităţi în procesul de cunoaştere a vieţii artistice 
româneşti. A ignora pe cei din aşa zisul eşalonul doi este o gravă eroare pe care 
avem datoria să o înlăturăm tocmai prin studiile ce trebuie întreprinse. Altfel, ne 
vom regăsi, încă odată, în postura ca enciclopedii străine să evidenţieze elementul 
românesc pe care noi îl ignorăm. Bineânţeles, adeseori în aceste enciclopedii se uită, 
voit sau nu, să se menţioneze obârşia, şcoala urmată şi altele care i-au format pe 
plaiurile româneşti. 

NOTE 

1. Lt. Col. Dr Gheorghe Bichiceanu, îndreptări necesare, în Observatorul 
Militar, anul X, nr. 38 (457), 23-29 septembrie 1998, p. 8. 

2. Arhivele Naţionale (în continuare A.N.), Direcţia Arhivelor Istorice Centrale 
(în continuare D.A.I.C.), fond Sindicatul Artelor Frumoase (în continuare 
S.A.F.), dosare personale-pensionări nr. 11, f. 22-27 (în continuare Memoriu, 
f. ...) 

3. A.N. - Direcţia Municipiului Bucureşti (în continuare D.M.B.), inv. 16, 
Registrul Stării Civile 3, f. 38, nr. Condicei 2985, f. 80v., poziţia 672, 
declarată naşterea la 20 iulie; referinţă la George Oprescu, Ştiri contemporane 
despre artele plastice în România între anii 1890-1909, în "Analecta", vol. I I I , 
1946, p. 147; Lucian Predescu, Bucureşti, 1940, p. 436. 

4. Memoriu, f. 22. 
5. Ibidem 
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6. Ibidem 
7. Catalogul expoziţiei, poziţia 145. 
8. Memoriu, f. 22. 
9. Ibidem, f.22v. 
10. Ibidem 
11. Ibidem 
12. George Oprescu. op.cit.; "Luceafărul" nr. 18/1908, p. 443 
13. Memoriu, f. 23v. 
14. A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1908, f.28. 
15. Ibidem; Memoriu, f. 23v. 
16. Memoriu, f. 23v. 
17. A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1998, f.30 
18. A.N.- D.A.I.C., fond Muzeul Alexandru Saint Georges (în continuare Muzeul 

...) dosar 12/1909, f. 7. 
19. Ibidem, f. 8, cup Adevărul, "Salonul Oficial". 
20. Ibidem, f. 7-8, cup Adevărul Expoziţia Oficială 1909 semnat de B. 

Brănişteanu; A.N.-D.A.I.C, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 
(în continuare M.C.I.P.), dosar 2176/1909 Salonul Oficial. 

21. Calendarul Minerva 1911, p. 59. 
22. Memoriu, f. 23v. 
23. Ibidem; A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 7/1909-1910, f. 8, 9, 10, 

20; dosar 4/1910, f.8; 13; Bibliografia românească modernă 1831-1918, voi. 
A-C, pag. 188. Dare de seamă a serbărei pentru inaugurarea bustului lui Ion 
Ghica care a avut loc în ziua de 16 mai 1910, conţinând textele discursurilor 
pronunţate şi telegramele primite cu acea ocazie, Bucureşti, Tipografia 
Cooperativă, 40 p. cu ilustraţii. Au luat cuvântul C. Dissescu, Em. 
Porumbaru, dr. C I . Istrati, Costescu, Comănescu, Dumitru I . Ghica; C I . 
Istrati, Discurs la dezvelirea bustului lui Ion Ghica din grădina Ateneului, 
1910, în Analele Academiei Române, seria a Il-a, 1909-1910; Calendarul 
Minervei 1911, p. 69,94; Grigore Ionescu, Bucureşti - ghid, Bucureşti, 1938, 
p.49,50; Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, vol. I , Bucureşti, 1974, p. 425¬
428. 

24. George Bzviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 141 ; A.N.-D.M.B., 
fond Ateneul Român, dosar 4/1910, f. 13. 

25. Ibidem, f. 2/15 aprilie 1910. 
26. A.N.-D.M.B, fond Ateneul Român, dosar 7/1909-1910, f. 10. 
27·. Catalogul Salonului Oficial 1910, p. 29, poziţiile 251-254; varianta 

Ministerului Instrucţiunii, Expoziţia Oficială, Salonul 1910, Catalog, p. 23, 
poziţiile 229-232; A ! N . - D . A . I . C , Muzeul dosar 17/1910, f.2. 

28. Memoriu, f. 23. 
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29. Juriul a fost format din Frederic Storck, Constantin Bălăcescu, Carol Storck, 
ultimul fiind delegat din partea artiştilor. 

30. Expoziţia de toamnă a Societăţii Tinerimea Artistică 1910, Bucureşti, 14 
noiembrie în localul propriu, lângă Primărie-Catalog poziţia 52. 

31. A.N.-D.A.I.C, fond Departamenul Artelor, inv. 819, dosar 70/1937, f. 36; 
Florian Anastasiu, Ana Maria Vicol, Monumentele judeţului Brăila, Muzeul 
Brăilei, 1977, p. 95. 

32. Memoriu, f. 23v. 
33. Calendarul Minervei 1912, p. 77; Memoriu, f. 23. 
34. George Bezviconi, op. cit., p. 99, Cimitirul Bellu, parcela 17, fig. 8. 
35. A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1910, f.26. 
36. Memoriu, f. 23. 
37. Salonul Oficial, Catalog 1911, poziţiile 345-347; A.N.-D.A.I.C, Muzeul 

dosar 19/1911, f.8 cup. Acţiunea, cronică semnată de I . Cerna; f.9 cup 
Ordinea, cronică semnată de Vasile Ravici menţionând că premiul I nu s-a 
acordat iar premiul I I l-au primit C. Bălăcescu, Filip Marian şi I . Iordănescu, 
f. 12 cup Epoca 1911, cronică de Mihai Burileanu + fotografia lucrării 
"Poveste din trecut", f. 23 cup Seara, cronică de Dan Ramiro. 

38. Memoriu, f. 23; George Bezviconi, op. cit., p. 270; Teodor Dimitrie A. 
(1866-1910), profesor de istorie şi publicist. 

39. Memoriu, f. 23. 
40. G.I. Ionescu Gion, Portrete istorice, Bucureşti, 1894, p. 67-99; N . Bănescu, 

V. Mihăilescu, loan Maiorescu, scriere comemorativă cu prilejul centenarului 
naşterii lui 1811-1911, Bucureşti, 1912, p. 138,170 fotografie; Vasile 
Mihăilescu, Subscripţia monumentului loan Maoirescu - Dare de seamă, 
Craiova, 1913, p.3; Calendar Minerva 1912, p.92; Albina, anul XVI , 
nr. 15/13 ianuarie 1913, p. 674-675; Revista Nouă, anul I I , nr. 11-12; Nicolae 
Iorga, op. cit., vol. I I , Bucureşti, 1935, p. 87-88; Calendarul Minervei pe 
1914, anul X V I , p. LXXIV-LXXV; Almanahul Adevărul şi Dimineaţa pe 
1914, p.81-82; Universul, anul L, nr. 166/21 iunie 1933, p. 2; loan 
Maiorescu, anul I I I , nr. 7-8/septembrie-octombrie 1933, număr festiv, p. 11¬
12; Oltenia - ghid, Bucureşti 1967, p. 52; Victor Adrian, Craiova, Bucureşti, 
1968, p. 13-14; înainte, anul XXXIV, nr. 10334/10 iunie 1976; Florian Tucă, 
Constantin Ucrain, Locuri şi monumente paşoptiste, Bucureşti, 1978, p. 179; 
Judeţele Patriei - Dolj - monografie, Bucureşti, 1981, p. 267; Florea Firan, 
Alexandru Firescu, Craiova - ghid de oraş, Bucureşti, 1982, p. 79; Paul 
Rezeanu, Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării edilitare a Craiovei între 
1831-1944, în Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Monumente, nr. 
1/1987, p. 71-73; Amintiri despre Titu Maiorescu, Iaşi. 1973, p. 104. 

41. Memoriu, f. 23. 
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42. Ibidem; Ministerul Cultelor şi Artelor, Muzeul A. Simu şi Casa Simu -
Muzeu, Fondul Anastasie Simu, Bucureşti, 1937, Catalog, p. 40, poziţia 362: 
"Cap de femeie", bronz, 0,39x0,40m, semnat. 

43. Memoriu, f. 23; Almanahul Adevărul şi Dimineaţa 1912; p. 129-131; 
Universul Literar, anul XLIV, nr. 51/15 decembrie 1928, p. 813-815; Grigore 
Ionescu, op. cit., p. 118; Parlamentul românesc, anul I I I , nr. 8-9/22 martie 
1932, p. 6-7, 18-19. 

44. A.N.-D.A.I.C, fond Muzeu inv. 654, dosar 22/1912, f. 14 cup Acţiunea 
1911 "Monumentul lui Peneş". 

45. "Kapa Ro" pseudonimul scriitorului şi gazetarului Christian N. Dimitrescu 
(1879-1949), vezi Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, 1973, p. 378,218. 

46. Memoriu, f. 23v; la Salonul artiştilor sculptori români deschis în perioada 6 
mai- 6 iunie 1928 loan Iordănescu a prezentat fragmente din compunerea 
acestui monument - poziţiile 61,65, vezi A.N.-D.A.I.C, fond Muzeul 
pachetul 3; M . Dragomir, Renaşterea edilitară a oraşului Vaslui, în Gazeta 
Municipală, anul X I I , nr. 581/10 octombrie 1943, p. 1-2; Florian Tucă, 
Monumentele neatârnării, Bucureşti, 1977, p. 191. 

47. Calendarul Minervei 1912, p. 88 fotografie. 
48. Salonul Oficial 1912 Catalog, p. 54, poziţiile 315-317. 
49. Cridim pseudonimul lui Christian Ν. Dimitrescu, vezi Mihail Straje, op. cit., 

p.183, 218. 
50. A.N.-D.A.I.C, fond Muzeu inv. 654, dosar 22/1912, f. 13. 
51. George Bezviconi, op.cit., p. 34, Cimitirul Bellu, parcela 21, loc 32. 
52. Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnătoriilor artistice în metal 

din România, în Muzeul Naţional X 1998, p. 181-188; A.N.-D.A.I.C, fond 
V.V. Răşcanu, fotografii I 1/19. 

53. Memoriu, f. 23v.; M.I.P.C, Expoziţiunea Oficială a artiştilor în viaţă 1913 
Catalog, poziţia 281 lucrare turnată în gips evaluată la 10.000 de lei. 

54. Memoriu, f. 23v.; afirmaţia lui loan Iordănescu nu este confirmată de 
catalogul muzeului publicat în anul 1937, numai dacă η-a intervenit achiziţia 
ulterior întocmirii acestuia. 

55. A.N.-D.J. Galaţi, fond Primăria Galaţi, dosar 4/1909, f. 2,165,201; pentru 
ziua de 17 iunie 1912 a fost realizat şi actul comemorativ semnat de 
personalităţile care au participat la solemnitate; Calendarul Minervei 1911, p. 
50,59, la 29 octombrie 1909 comitetul de iniţiativă a aprobat proiectul 
sculptorului loan Iordănescu evaluat la suma de 38.000 de lei, statuia 
urmând să-1 redea pe Costache Negri în postura de orator susţinându-şi 
discursul pentru Unirea Principatelor, loan V. Lupescu, Monumentele Unirii, 
Bucureşti, 1985, p. 132; Florian Tucă, Constantin Ucrain, op. cit., p. 182; 
Petre Oprea, Istoria turnătoriei, în Revista Muzeelor, nr. 1/1969, p.37. 

56. Nicolae Iorga, op. cit., Vol. I I , p.34-35. 
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57. Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, 
Bucureşti, 1983, p. 203. 

58. A.N.-D.J. Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dosar 148/1878, f.13,14; 
Constantin Marinoiu, Itinerare vâlcene, Bucureşti, 1987, p.49-50; Constantin 
Mateescu, Memoria Râmnicului, Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1979, 
p.181; Florian Tucă, Monumentele neatârnării, Bucureşti, 1977, p.88-94; 
Florian Tucă, Mircea Cociu, op. cit., p.322-323; I . I . Ionescu - Dunăreanu, 
Mihail Cristescu, Itinerare în nordul Olteniei, Bucureşti, 1978, p. 13; Corneliu 
Tamaş, Istoricul Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, 1994, p. 152. 

59. Memoriu, f. 23v. 
60. Calendarul Minervei 1912, p.92; loan Maoirescu, anul I I I , nr.7-8/septembrie 

- octombrie 1933, număr festiv; Albina, anul XVI , nr. 16/20 ianuarie 1913, p. 
720-721; ibidem nr. 15/13 ianuarie 1913, p. 674-675; Vasile Mihăilescu, 
Subscripţia monumentului loan Maiorescu - Dare de seamă, Craiova, 1913, 
p.3-4, 5-122,124,125; Almanahul Adevărul şi Dimineaţa pe anul 1914, p. 81¬
82; Calendarul Minervei 1914, p. LXXIV - LXXV; Universul, anul L, 
nr.166/21 iunie 1933, p.2; Oltenia - ghid, Bucureşti, 1967, p. 52; Victor 
Adrian, Craiova, Bucureşti 1968, p. 13-14; Amintiri despre Titu Maiorescu, 
Iaşi, 1973, p. 104; înainte, anul XXXIV, nr. 10334/ 10 iunie 1976, p. 2; 
Florian Tucă, Constantin Ucrain op. cit., p. 179; Paul Rezeanu, Contribuţii la 
cunoaşterea dezvoltării edilitare a Craiova între 1831-1944, în Revista 
Muzeelor şi Monumentelor, nr. 1/1978, p. 71-73; Judeţele Patriei - Dolj -
monografie, 1981, Bucureşti, p. 267; Florian Tucă, Mircea Cociu op. cit., 
p. 160; Florea Firan, Alexandru Firescu, op. cit., p.79. 

61. Cheops pseudonimul lui Christian Ν. Dimitrescu, vezi Mihail Straje, op. cit., 
p. 143,218. 

62. Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 2/1968, p. 67, Acţiunea dintre 13 
ianuarie 1913. 

63. Flacăra, anul I I I , nr. 6/23 noiembrie 1913, p. 51.56 Monumentul Vasile 
Conta; G.T. Inaugurarea monumentului Vasile Conta la Iaşi, în Albina, anul 
XVI I , nr. 8/23 noiembrie 1913, p. 345-347; G.T. (George Tofan) vezi Mihail 
Straje, op. cit., p. 315,726; Petre Oprea menţionează anul 1917, vezi op. cit., 
p. 37; Almanahul Convorbiri Literare '79, Iaşi, p. 171; Olga Rusu, 
Constantin Ostap, Adrian Pricop, Cimitirul Eternitatea Iaşi, Iaşi, 1995, p. 81, 
fotografie poziţia 246 (monumentul este amplasat în parcela 2/1, rândul 3, 
locul 7). 

64. A N . - D.J Galaţi,, fond Inspectoratul general al navigaţiei şi porturilor, dosar 
1/1912, f. 27, la 9 octombrie 1912 se desfăşura o asemenea colectare de 
fonduri. 

65. A.N. - D.A.I.C., fond M.C.A., dosar 135/1928, f. 79. 
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66. Ibidem, inv. 819, Departamentul Artelor, dosar 70/1937, f. 2v-3 lucrare 
evaluată la 1.500.000 de lei, f. 8 carte poştală ilustrată redând monumentul; 
ibidem Fototeca 11.2972 monumentul; Analele Academiei Române, tom L, 
Bucureşti 1930, p. 35; Florian Tucă, op. cit., p. 21; A.N. - D.J Olt - Slatina, 
fond Primăria oraşului Caracal, dosar 324/1929, f.2; pentru acoperirea 
cheltuielilor au fost necesare şi intervenţii ulterioare; A.N. - D.J Suceava, 
fond Prefectura jud. Rădăuţi, inv. 231, dosar 98/1933, f. 1-23; Florian Tucă, 
Mircea Cociu, op. cit., p. 157; Paul Rezeanu, Artele plastice în Oltenia 1821¬
1944, Craiova, 1980, p. 183. 

67. Expoziţia artiştilor în viaţă 1913, Catalog, p. 30, poziţiile 281-283; A.N. -
D.A.I.C., Muzeul dosar 23/1913, f. 5, cup Universul, M . Negru, 
Deschiderea expoziţiei oficiale a artiştilor în viaţă. 

68. Memoriu, f. 23v. 
69. Ibidem 
70. Albina, anul XVII I , nr. 18/1 februarie 1915, p. 650-652; Viitorul/l 1 ianuarie 

1915; Petre Oprea, op. cit., p. 37; Judeţele Patriei - Teleorman - monografie, 
Bucureşti, 1980, p. 277; Ion Haiduc, Lucrări de sculptură la Alexandria în 
Teleormanul, anul XIV, nr. 2316/10 octombrie 1981, p. 7; Stan V. Cristea, 
Ion Moraru, Ecaterina Ţănţăreanu, Gheorghe Popa, Dumitru Avram, loan 
Spiru, Alexandria - Monografie, Alexandria, 1994, p. 89. 

71. Memoriu, f. 24. 
72. Cecropid Dim., Monumentul comemorativ al lui Tudor Vladimirescu la 

Cemeţi, în Noua Revistă Didactică, anul I I , nr. 5-6/1913, p. 97-103; 
Cecropid Dimitrie, In amintirea lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării 
Naţionale Omagiu din partea Societăţii institutorilor şi institutoarelor din 
România. Descrierea participării celor prezenţi la al 10-lea congres didactic 
organizat la Bucureşti, la o excursie făcută la Cerneţi pentru dezvelirea 
monumentului Tudor Vladimirescu, p. 21 fotografia arh. Vladimir Mironescu, 
p. 64, istoricul monumentului, p. 67 medalia cu toartă; George Demetrescu, 
Din istoria Craiovei, în Arhivele Olteniei, anul V 1924, p. 29; Albina, anul 
X V I I , nr. 41-42/13 iulie 1914, p. 1644; A.N. - D.A.I.C., fond Departamentul 
Artelor, inv. 818, dosar 61/1943, f. 76; M. Guşiţă, Evocarea personalităţii lui 
Tudor Vladimirescu, în Revista Muzeelor nr.3/1964, p. 275-278; Oltenia -
ghid, Bucureşti, 1967, p. 123; Gabriel Popescu, Septimiu Todea, Dicţionar 
turistic pentru tineret, Bucureşti, 1968, p. 80; Florian Tucă, Mircea Cociu, 
op. cit., p. 129; Dumitru Almaş, loan Scurtu, Turism cu manualul de istorie, 
Bucureşti, 1973, p. 194. 

73. Memoriu, f. 24. 
74. Ibidem. 
75. A.N. - D.A.I .C, fond Muzeul f. 38 invitaţie la vernisaj duminică 3 mai, 

ora 11 la Ateneul Român; ibidem f.6 cup Minerva, Ν. Pora, Expoziţia 
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oficială a artiştilor în viaţă sau Salonul Oficial, cronicarul evidenţiind 
participările artiştilor; ibidem f. 5, L. Iliescu Sculptura la Salonul Oficial 
1915, la poziţia 291 din Catalog se menţionează lucrarea lui loan Iordănescu. 

76. A 15-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică, Catalog poziţia 389 loan 
Iordănescu, "Către cer", bronz; ibidem f. 21-22, N. Pora, Cronică artistică -
Expoziţia Tinerimea Artistică; Flacăra 1915 citează pe sculptorul loan 
Iordănescu cu "Cap de expresie"; un catalog cu preţuri al expoziţiei are 
evaluarea lucrării "Către cer" la suma de 800 de lei. 

77. Memoriu, f. 24 autorul menţiona: "lucrez la ..." 
78. A.N. - D.A.I.C., fond V.V. Răşcanu, Fotografii Τ  1/24; 
79. A 16-a expoziţie de pictură şi sculptură a Societăţii Tinerimea Artistică în 

localul propriu, lângă Primăria Capitalei, Catalog poziţiile 391-394. 
80. Expoziţia artiştilor în viaţă 1916, p. 40, poziţiile 349-351; lucrarea 

"Ştrengăriţa", semnată şi datată faţă jos "Iordănescu 1916" i-a fost 
achiziţionată de minstru Morţun, care i-a cerut să nu mai toarne o replică şi 
ca atare, la solicitarea dr. C I . Istrati de a achiziţiona şi el această lucrare, 
sculptorul îi trimite fotografia însoţită de o scrisoare în care îi explica de nu-i 
putea satisface solicitudinea, vezi A.N. - D.J. Mehedinţi - Drobeta Tumu 
Severin, Colecţia dr. Constantin. I . Istrati 1429-1945, Inventar arhivistic nr. 
13, Bucureşti 1988, p. 382, poziţia 1824. 

81. Memoriu, f. 24. 
82. Ibidem, f. 24v. 
83. Ibidem. 
84. Ibidem. 
85. Ibidem. 
86. Ibidem; cronica lui Alexandru Agnese a evidenţiat realizările sculptorilor Spiridon. 

Georgescu, loan Iordănescu, George Dimitriu, Viitorul, 29 mai 1919; Adevărul, 
20 mai 1919; Sburătorul, 7 iunie 1919. 

87. Din lucrările citate atât de loan Iordănescu cât şi de o serie de referinţe de 
epocă care menţionează patrimoniul Muzeului Militar Naţional, constatăm că 
în prezent, în evidenţa instituţiei sunt înscrise următoarele piese: bustul 
"General David Praporgescu", grupul statuar "Blestemul unei ţărănci", 1918, 
bustul "Generalul Poetaş", bustul "Mareşalul Alexandru Averescu", grupul 
statuar "Pe aici nu se trece", toate turnate în bronz. 

88. Viitorul, 28 mai 1919; Adevărul, 20 mai 1919; Sburătorul, 7 iunie 1919. 
89. Memoriu, f. 24; Adevărul, 20 aprilie 1919 Expoziţia de la Ateneu I . 

Iordănescu şi Denis Urlăţeanu. 
90. Memoriu, f. 24v. 
91. Ibidem. 
92. Ilustraţia neamului nostru, revistă lunară, anul V, nr. 6/decembrie 1919, 

Bucureşti, p. 4. 

www.mnir.ro



348 VrRGILIU Ζ. TEODORESCU 

93. A 18-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică la Palatul Universităţii, 
Catalog, poziţia 149. 

94. Memoriu, f. 24v. 
95. Ibidem. 
96. Ibidem. 
97. A.N. - D.A.I .C, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (P.C.M.), dosar 

73/1921, f. 118; Pictura şi sculptura, nr.3/iunie 1935, p. 27 fotografia 
Monumentului Eroilor din Mizil, detaliu un basorelief; Florian Tucă, op.cit., 
p. 188-190,389; Combinatul Poligrafic Presa Liberă, Fototeca, clişeu 
161.534; Florian Tucă, Mircea Cociu, op.cit., p. 270-271. 

98. Expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică 1921, Catalog, poziţia 141. 
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE CONCERNING THE 
A C T I V I T Y OF THE SCULPTOR IOAN IORDĂNESCU 

Abstract 

The author has embarked upon a study that presents the contribution of 
plastic artist Ion Iordănescu to the promotion of Roumain sculpture during the first 
half of the twentieth century. 

Born on the 18 th of July 1881 in Bucharest, deceased on the 26 t h of 
December 1950 also in Bucharest, he attended art studies in the Romanian capital 
and afterwards he specialized in Paris and Naples. Following his return in Romanian 
he became part of the artistic movement by joining public exhibitions, at the same 
time having a series of personal exhibitions. Being part of the military campaign in 
1916-1917, he had several live experiences that later became inspiration sources for 
building monuments in the memory of war heroes. He continuously had an active 
role in organizing artistic life, by running the Beautiful Arts Syndicate for years. 

He exhibited his preoccupation for the transmission of his vast knowledge 
to the young learning generations by initianing and leading private artistic teaching, 
associating with his sculptor colleagues for this purpose. 

The presence of many of his works in the public forum stands proof of the 
way his work was received and the way the sculpting artist handled the orders from 
initiative committees. To support this idea, the author mentions several cultural 
institutions that own works signed by the hand of loan Iordănescu. 

Emphasizing the sculptor's role in the art's progress during the time 
between the two world wars is a contribution to studying sculptor artists in the 
"second league", about whom, unfortunately, there are practically no monographic 
works. This state of facts often leads to regrettable confusions and mistaken 
judgements generated by the lack of these biographical instruments. 
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MARIA MIŞU POP - REPREZENTANTĂ A MIŞCĂRII FEMINISTE 
ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

Dorina Tomescu 
Smaranda Bilţ 

"Exista un principiu bun, care a creat ordinea, lumina şi bărbatul, şi un 
principiu rău, care a creat haosul, întunericul şi femeia", spunea Pitagora1. Iată o 
concepţie care s-a perpetuat secole de-a rândul şi care s-a transformat apoi în 
formula "Femeia este o proprietate, care se câştigă prin contract" (Honoré de 
Balzac). 

Cea dintâi care a combătut concepţia pe care bărbaţii şi-o făceau despre 
femei, despre situaţia şi rolul lor în societate, a fost poeta Cristina de Pisan care a 
trăit în Franţa secolului al XIV-lea. Ea a fost considerată "fondatoarea şi mama 
feminismului, înţelegând prin feminism înălţarea femeilor până la noţiunea marilor 
datorii morale, politice şi domestice2. 

Mişcarea de emancipare a femeii a început cu timiditate în secolul al 
XVIII-lea, odată cu răspândirea ideilor de libertate şi egalitate ale filozofilor 
iluminişti. Astfel, numeroşi scriitori francezi susţin schimbarea mentalităţilor 
privind femeia în societate, Montesquieu şi Condorcet cerând chiar participarea 
femeilor la viaţa politică3. 

Prima organizatoare a mişcării feministe a fost Olympe de Gouge de 
naţionalitate franceză cunoscută în timpul revoluţiei din 1789. Ea este autoarea 
"Declaraţiei drepturilor femeii şi ale cetăţenei" (1791). "Femeia se naşte liberă şi 
egală în drepturi cu bărbatul", afirma Olympe. Revendicând drepturi politice, lansa 
cu curaj următoarea formulă: "Dacă femeia are dreptul să urce pe eşafod, atunci ea 
trebuie să aibă dreptul să urce şi la tribună". Din păcate ea nu a apucat decât să urce 
pe eşafod după ce în timpul procesului lui Ludovic al XVI-lea, 1-a apărat pe rege 
înaintea Convenţiei, combătând sistemul Teroarei4. 

Codul napoleonian adoptat de întreaga Europă a înăbuşit toate 
revendicările feministe pentru că el plasa femeile măritate alături de minori şi 
nebuni. 

In această situaţie s-a aflat şi ţara noastră care nu a mai ţinut seama de 
vechile legiuiri înscrise în Codul Calimachi, Caragea sau Donici unde femeia 
măritată'avea aceeaşi capacitate ca şi bărbatul sau unde era înscrisă o oarecare 
libertate în privinţa bunurilor5. 

O schimbare reală începe pentru femei în secolul al XIX-lea, când munca 
lor devine un element indispensabil al economiei. "Muncind alături de bărbat... tot 
aşa de bine ca şi el şi fiind supusă la aceleaşi sarcini, ea cere să i se recunoască prin 
legi, aceleaşi drepturi egale cu ale bărbatului şi în ce priveşte persoana şi bunurile 
ei proprii, cât şi în ce priveşte familia şi viaţa socială; ea vrea ca dreptul participării 
la viaţa de conducere, de îndrumare a societăţii să i se recunoască prin legi" 6. 
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Apariţia capitalismului în Ţările Române avea să determine anumite 
schimbări corespunzătoare în întreaga suprastructură socială, inclusiv în domeniul 
relaţiilor familiale. Astfel, în Constituţia Moldovei de la 1822, pentru prima dată se 
pomenea de egalitate înaintea legilor "fără deosebire de obraji, de asemenea şi în 
privinţa libertăţii individuale şi a muncii7. 

De asemenea, chestiunea dreptului de vot pentru femei se punea în 
discuţie pentru prima dată, la 1866, când Ion Heliade Rădulescu explica în 
Parlament că,în principiu era de acord ca femeilor să l i se dea dreptul de vot dar în 
momentele acelea era inoportun acest lucru. El numea acordarea votului universal 
fără nici o restricţie "boliaclâc" (de la numele lui Cezar Boliac care era adeptul 
votului universal)8. 

După obţinerea independenţei de stat, guvernul român propunea în mai 
1878 un proiect de lege pentru organizarea comunală ceea ce deschidea o cale de 
dezbatere în Parlament asupra problemelor votului femeilor. Era vorba de a 
participa indirect la alegerile comunale prin care femeia văduvă putea, pentru 
imobilele care le avea, să delege dreptul de alegător unuia dintre fii sau unuia 
dintre ginerii săi. Dar Adunarea Deputaţilor refuză o reformulare a acestui articol. 
O nouă încercare s-a făcut cu prilejul modificării din 1884 a Constituţiei. 
Propunerea semnată de 17 deputaţi printre care C. A. Rosetti, N . Ionescu, I . 
Sturdza, C. Nacu a fost respinsă în şedinţa Camerei din 16 mai 1884. "Nu putem da 
dreptul de vot femeilor, adică să le egalăm politiceşte cu bărbaţii, când noi nu am 
egalat până acum nici pe bărbaţi împreună. Nu avem egalitatea dreptului de vot"9 

spunea Vasile Lascăr în discursul de respingere. 
Intre timp societăţile feministe care la începutul secolului aveau o 

activitate filantropică şi educativ-culturală încep să se deosebească de alte societăţi 
care declarau egalizarea drepturilor celor două sexe şi se constituiau cu scopul 
special al emancipării femeii. Cu toate acestea multe asociaţii, chiar şi acelea 
patronate de membrii ai familiei regale, cu scopul de îndrumare profesională pot fi 
considerate, de asemenea, că mergeau pe drumul emancipării femeii. 

Primul război mondial cu prefacerile sale a trezit din adâncuri nevoia unei 
vieţi noi. 

Româncele adunate în capitala Moldovei în vara anului 1917 au înaintat 
Parlamentului un memoriu semnat de 200 femei printre care: Maria Moruzi, Cella 
Delavrancea, Calypso Botez prin care cereau drepturi civile şi politice. Deşi au 
avut sprijinul unor personalităţi ca: Grigore Trancu-Iaşi, N . Lupu, G. Diamandi, N. 
Iorga, în dezbaterile parlamentare din mai-iunie 1917, problema nii a fost 
rezolvată 1 0. 

In luna iunie a anului 1918, la Iaşi, mai multe intelectuale democrate 
printre care Eleonora Stratilescu, Maria Mişu Pop, Sanda Ghica, Calypso Botez, 
Margareta Ghelmegeanu pun bazele "Asociaţiei pentru emanciparea civilă şi 
politică a femeilor române" 1 1. în programul adoptat se specifica foarte clar scopul 
urmărit: "lupta pentru emanciparea deplină civilă şi politică a femeii române şi 
pregătirea femeii pentru exerciţiul drepturilor politice şi pentru îndeplinirea 
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funcţiunilor publice" . In curând Asociaţia şi-a deschis secţii noi în aproape toată 
ţara şi după unire chiar la Cernăuţi şi Chişinău. 

Intre anii 1919 - 1920 membrele secţiunii din Bucureşti printr-un ciclu de 
conferinţe atrag atenţia lumii bărbaţilor. Personalităţi marcante precum Nicolae 
Iorga, Vasile Goldiş, I.G. Duca, C. Dissescu, D. Negulescu se declarau tot mai 
răspicat alături de lupta feministă. Chiar şi regina Maria, în audienţa pe care a 
acordat-o la 18 iulie 1919, delegatelor Asociaţiei a declarat, de asemenea, că este 
părtaşă a dreptului de vot pentru femei şi a îmbrăţişat cu căldură mişcarea femeilor 
din România pentru emancipare13. 

Printre membrele marcante ale conducerii Asociaţiei a fost şi Maria Mişu 
Pop. Originară din Craiova, Maria Pop a fost una din cele patru fiice ale vestitului 
negustor şi podgorean Marocneanu. Şi-a făcut studiile în Franţa, la un pension din 
Paris, unde a învăţat cinci ani 1 4. Ea şi-a cucerit un loc de frunte în mişcarea 
feministă din Oltenia. 

In preajma primului război mondial a depus o muncă intensă pentru 
strângerea fondurilor necesare Crucii Roşii şi flotei naţionale. Apoi în anii grei ai 
războiului s-a dovedit a fi una din cele mai pregătite şi energice surori de caritate 
care a organizat spitale de răniţi la Iaşi. A fost decorată cu Ordinul "Crucea Regina 
Maria"1 5.-

Temperament vivace şi fire îndrăzneaţă Maria Mişu Pop a început lupta 
în cadrul mişcării feministe la Iaşi, în anul 1917, pe când Oltenia se afla sub 
ocupaţie. Organizează alături de Eleonora Stratilescu, Calypso Botez şi Maria 
Buţureanu şi altele, întruniri în Aula Universităţii ieşene. In conferinţele pe care le¬
a ţinut a demonstrat drepturile femeii moderne la viaţa publică, atât din punct de 
vedere politic şi social cât şi economic. 

După încheierea păcii Maria Mişu Pop a reluat lupta cu mai multă 
intensitate, de data aceasta în Oltenia, ca preşedinte al Asociaţiei - filiala Craiova. 

într-o conferinţă susţinută la 23 februarie 1919, în sala Teatrului Naţional 
din Craiova, referindu-se la înfiinţarea Asociaţiei, Maria Pop remarca: "Nu mai 
este timp pentru încercări timide, ci de măsuri radicale şi pentru a le realiza ne 
trebuie autoritatea şi cuvântul în întrebuinţarea veniturilor statului"16. 

In 1919 Asociaţia pentru emanciparea femeilor obţinea prin decretul lege 
din 4 mai un mic succes - acordarea dreptului femeilor de a participa la 
Comisiunile interimare. Tot în acelaşi an Tribunalul Ilfov numea prima femeie 
expertă, iar Serviciul C.F.R. anunţa prin Regulamentul său admiterea femeilor în 
unele funcţii din C.F.R. iar Ministerul Muncii la rându-i permitea femeilor să facă 
parte din Consiliul Superior al Muncii. 1 7 Erau primele succese după Marea Unire 
pentru că drepturile civile şi politice pentru femei promise la Alba Iulia fuseseră 
lăsate pe seama Constituantei ce urma să vină. Femeile participaseră la război 
conştiente de înfăptuirea idealului naţional. De altfel, prima iscălitură pusă pe actul 
Unirii Basarabiei cu România a fost a unei femei - Dr. Alistar, deputat în Sfatul 
T - --18 ani . 
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Un an mai târziu, în 1920, Asociaţia pentru emanciparea femeilor s-a 
afiliat la "Alianţa internaţională pentru sufragiul feminim", participând la 
congresele sale prin delegate între care: Cornelia Meisner, Isabela Sadoveanu, 
preşedintă a secţiunii Bucureşti, Maria Mişu Pop şi altele. 

Pentru lărgirea câmpului de propagandă feministă, în 1921 se va constitui 
Consiliul Naţional al Femeilor Române 1 , la Bucureşti. Consiliul va fi condus de 
două personalităţi recunoscute în lupta feministă: Principesa Alexandrina 
Cantacuzino şi Calypso Botez. O activitate deosebită are în acest organism central 
şi Maria Mişu Pop. Ea deţinea preşedenţia Comisiei pentru pace a Consiliului şi era 
membră în Consiliul pentru Societatea Naţiunilor. Va scrie, în această calitate, în 
toamna anului 1926 o broşură intitulată "Constituţie şi organizarea Societăţii 
Naţiunilor". De asemenea a făcut legătura cu Parisul unde a conferenţiat cu prilejul 
unor întruniri internaţionale. 

Un mare rol 1-a avut Consiliul Naţional al Femeilor prin constituirea 
Micii înţelegeri Feminine20. (România, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Bulgaria 
şi Grecia) care va fi condusă tot de principesa Alexandrina Cantacuzino. 

O primă încercare de a acorda drepturi politice femeilor a fost "Legea de 
organizare administrativă" dată de guvernul Maniu în 1929. Condiţiile impuse însă 
şi de această lege îngrădeau o participare largă a femeilor care ar fi trebuit să fi 
absolvit ciclul inferior al Şcolii Secundare, să fie văduvă de război şi să fie 
decorate pentru activităţi în timpul războiului. Maria Mişu Pop va semna în calitate 
de preşedinte a Asociaţiei pentru emancipare un memoriu adresat guvernului în 10 
aprilie 1929, alături de reprezentantele Consiliului Naţional al Femeilor Române, 
Liga drepturilor şi datoriilor femeii, Societatea "Solidaritatea" şi Uniunea Femeilor 
din România Mare. Erau nume remarcabile precum Alexandrina Cantacuzino, 
Calypso Botez, Ianculescu de Reuss, Elena Odobescu, Maria Baiulescu21. în 
memoriu se spunea: "Exerciţiul dreptului de vot nu constituie o meserie... ci o 
datorie cetăţenească de a participa la conducerea şi la supravegherea bunului 
comun, ţara în care trăim". 

După aplicarea legii din 1929 o găsim pe Maria Mişu Pop în funcţia de 
vice-primar al Craiovei, candidat din partea Partidului Ţărănesc în cadrul căruia 
conducea şi un sector. O contribuţie deosebită a avut Maria Mişu Pop în cadrul 
"Societăţii pentru profilaxia tuberculozei" - filiala Craiova, a cărei preşedinte era. 
Tot meritul ei a fost şi în construirea sanatoriului de la Leamna, procurarea 
terenului de la Marea Neagră din staţiunea balneară Carmen Sylva şi înfiinţarea 
dispensarului din strada 10 Mai din Craiova22. A fost de asemenea şi preşedinte al 
Comitetului şcolar al Şcolii de gospodărie "Dima Popovici" din Craiova. 

O problemă mult discutată în organizaţiile feministe a fost integrarea 
femeilor în partidele politice. Este adevărat că unele partide politice îşi înscriseseră 
în programele lor drepturi pentru femei: Partidul Muncii, Partidul Ţărănesc, 
Partidul Progresist, Partidul Socialist şi altele. Partidul Poporului şi Partidul Liberal 
au înscris în programele lor numai dreptul de a participa la Consiliile Comunale şi 
Judeţene. 
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Congresul asociaţiilor feministe din ianuarie 1930 hotăra că femeile 
trebuie să intre în viaţa politică: ..."Să se încadreze în partidele politice existente, 
neadmiţând lupta dintre sexe, deci nici ideea unui partid politic pur feminin..."2 3. 
Astfel, multe dintre feministe s-au integrat în Partidul Naţional Ţărănesc, printre 
ele numărându-se şi Maria Mişu Pop precum şi Calypso Botez care ajunge 
consilier comunal la Primăria Bucureşti. în schimb o parte a asociaţiilor feminine 
precum şi Alexandrina Cantacuzino s-au opus ideii colaborării feministelor cu 
partidele politice. în 1937, Consiliul Naţional al Femeilor va organiza o întrunire 
cu reprezentanţii unor partide politice. în general s-a susţinut activitatea comunală 
a femeilor de către reprezentanţii PN.Ţ. şi ai Partidului Naţional Creştin. Gheorghe 
Brătianu, deşi a fost de acord că "femeia nu poate fi mai prejos decât bărbatul" dat 
fiind că se întrevedea un nou război, declară că nu este oportună acordarea 
drepturilor politice femeii. După ce s-ar fi terminat războiul femeii i se vor 
deschide - spunea el - toate căile de participare la viaţa publică 2 4. 

Prevederea lui Gheorghe Brătianu s-a realizat mult mai repede şi sub altă 
formă. Astfel, Constituţia din februarie 1938, deşi instaura un regim politic 
antidemocratic, acorda dreptul de vot femeilor. Desigur că mişcarea feministă a 
primit cu satisfacţie acest lucru. Numeroase ţări europene, şi nu numai, acordaseră 
de mult drepturi politice femeilor: Finlanda 1906, Norvegia 1907, Danemarca 
1915, Suedia 1921, Canada şi Australia - 1919, Anglia 1918 iar Noua Zeelandă a 
fost o pionieră în acest sens, acordând drept de vot femeilor încă din 1 i9325: Franţa 
are însă o situaţie paradoxală - ţara în care s-a născut mişcarea feministă - va 
acorda dreptul la vot femeilor de abia după Eliberare, în 1945. Iată de ce femeile 
din România au considerat un succes înscrierea dreptului la vot în Constituţia din 
1938. 

"Noua Constituţie fixează definitiv rostul femeilor în viaţa publică, 
acordându-le aceleaşi drepturi de a vota pentru toate categoriile de reprezentanţi 
sociali, ca şi bărbaţilor" spunea Calypso Botez într-un interviu. "Femeile române 
au obţinut prin noua Constituţie drepturi integrale. Prin aceasta n-au rămas în urma 
colegelor lor, femeile bulgare, care au şi participat la recentele alegeri 
parlamentare". Şi continuă parcă nevenindu-i să creadă, fiindcă "era prea frumos ca 
să fie adevărat." "Evident este de văzut cum vor participa femeile la vot, după ce 
norme. Aşteptăm legea electorală, ca să vedem dacă ne va fi dat să ne bucurăm 
integral"26. 

Legea electorală din 1939 acorda drept de vot femeilor dar ele nu puteau 
fi alese însă în Adunarea Deputaţilor. La alegerile din 1-2 iunie 1939, în Senat a 
pătruns o singură femeie, Maria Mişu Pop, aleasă în Colegiul agricultorilor din 
Dolj, cu un număr de 306 voturi 2 7. 

Prezenţă activă în cadrul mişcării feministe, Maria Mişu Pop devenea 
astfel, prima femeie senator din România. 
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România, Bucureşti, 1919, pag. 3. 

8. Idem, pag. 6. 
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- "Mişcarea democratică şi revoluţionară a femeilor din România", Craiova, 
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15. Idem, pag. 295. 
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române". 
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23. "Dreptatea", 9 ianuarie 1930. 
24. Idem, 8 februarie 1937. 
25. Mathilde Niel - op.cit., pag. 48 - 49. 
26. "Ilustraţiunea română", 1938, p. 16. 
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www.mnir.ro



364 DORINA TOMESCU şi SMARANDA BLLŢ 

M A R I A M I Ş U P O P - R E P R É S E N T A N T E D U M O U V E M E N T F É M I N I S T E 
R O U M A I N P E N D A N T L A P É R I O D E D ' E N T R E - G U E R R E S 

Résumé 

Au XVIIIème siècle, une fois avec la diffusion des idées de libérté et 
d'égalité répandues par les philosophes des lumières, a commencé aussi le 
mouvement d'émancipation des femmes. Comme partout et en Roumanie les 
femmes commencent a militer pour l'égalité des femmes en face des lois. 

Dans ce sense on doit mentionner l'activité déployée par "L'Association 
pour l'émancipation civile et politique des femmes roumaines" crée à Jassy, 
pendant l'été de 1918. 

Parmis les plus connues personnalités féminines qui se sont impliqué 
dans ce mouvement on doit remarquer: Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino, 
Maria Baiulescu, Maria Mişu Pop, Sanda Ghica etc. 

Une active présence a eu Maria Mişu Pop de Craiova qui à detennu des 
importantes fonctions: présidente de la Commission pour la paix du Conseil 
National des Femmes (1921), vice-maire de Craiova (1929), présidente de la 
Société pour la prophylaxie de la tuberculose et la première femme sénateur de 
Roumanie (1939). 
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SEMNALAREA PRINCIPALELOR COLECŢII E X I S T E N T E ÎN 
PATRIMONIUL M.N.I.R., C A R E ILUSTREAZĂ PROBLEMATICA 

SANITARĂ. 1920-1940. 

Emilia Stancu 

Patrimoniul unui muzeu de istorie naţională trebuie constituit avându-se 
în vedere realizarea unei palete cât mai largi de reprezentativitate, în măsură să 
ilustreze toate aspectele unei societăţi în evoluţia sa istorică. în mod firesc sectorul 
sanitar îşi are propria devenire în interrelaţie permanentă cu evoluţia celorlalte 
domenii. Un patrimoniu variat, creat pe baza principiilor muzeografiei, în măsură 
să ilustreze şi problematica sanitară, permite crearea de ansambluri expoziţionale în 
care, prin conexiuni şi iluminări reciproce, diversele exponate să ofere imagini 
asupra cât mai multor faţete ale fenomenului istoric, a societăţii în ansamblu. Toată 
această reţea invizibilă, însă acut perceptibilă, de sensuri şi semnificaţii care se 
crează între obiectele expuse într-un ansamblu bine închegat expoziţional este în 
măsură să se constituie într-o atmosferă care să redea în fapt însăşi esenţa a ceea ce 
a însemnat o etapă sau un moment istoric. Este vorba de acel plus de semnificaţie 
pe care îl capătă obiectul în cadrul ansamblului şi care, prin scoaterea din context, 
se goleşte de o mare parte a capacităţii sale de expresie. Un patrimoniu variat 
permite o reconstituire istorică eficientă, cât mai apropiată de ceea ce - conform 
nivelului de cunoaştere şi capacităţii proprii de înţelegere şi redare - reprezintă 
pentru istoricul muzeograf o perioadă sau un eveniment. 

în cazul Muzeului Naţional de Istorie a României dezideratul 
patrimoniului diversificat tematic a însoţit acţiunea de creare şi îmbogăţire a 
acestuia, astfel încât problematica sanitară se regăseşte în spaţiile de expunere 
abordată punctual pentru fiecare din perioadele istorice prezentate expoziţional. în 
plus faţă de acest fond patrimonial aflat în expunere, depozitele deţin şi alte valori 
muzeale care într-o nouă viziune muzeografică sau pur şi simplu în contextul unor 
alte abordări tematice ar putea ilustra noi aspecte ale vieţii sanitare. 

Am considerat necesară semnalarea principalelor colecţii cu profil sanitar 
din perioada interbelică pentru o mai bună cunoaştere a patrimoniului în vederea 
reorganizării expoziţiei de bază a secţiei de istorie contemporană. Ulterior vom 
putea face o evaluare corectă a posibilităţilor de ilustrare muzeografică şi să 
acţionam în consecinţă - practicarea unei politici de achiziţie ţintită. Metodologia 
pe care am aplicat-o la realizarea lucrării a constat într-o primă etapă în consultarea 
fişelor semnal pentru perioada 1920-1940 în vederea precizării numerelor de 
inventar. Am completat apoi această informaţie primară cu date obţinute din 
parcurgerea fişelor de evidenţă analitică a obiectelor respective, a registrelor 
inventar şi uneori prin contactul direct cu obiectul. Pentru achiziţiile şi donaţiile 
mai recente, care nu au fost prelucrate, a trebuit să mă limitez numai la consultarea 
registrelor inventar şi a referatelor de achiziţie. Materialul acumulat prin aceste 
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demersuri se impunea să fie clasificat şi am optat pentru două criterii de 
sistematizare: 

a) criteriul tematic 
b) criteriul achiziţiei sau donaţiei şi implicit al numerelor de inventar. 
Am menţionat acest al doilea criteriu întrucât acesta este cel cu care 

operează curent evidenţa noastră gestionară şi ar fi derutant să se introducă un nou 
sistem de clasificare care să funcţioneze în paralel cu cel gestionar înainte de a se 
stabili căile de interconvertibilitate. Tehnica de lucru, greoaie, cu o eficienţă care 
nu este pe măsura efortului şi mai ales a timpului investit, mă determină să 
consider realizarea lucrării de fată numai o etapă preliminară stabilirii unui sistem 
computerizat de evidenţă a patrimoniului, care să permită o regăsire rapidă a 
informaţiei şi regruparea ei flexibilă de un criteriu arbitrar ales de muzeograf. 

Vom prezenta în continuare principalele colecţii cu tematică sanitară 
pentru perioada 1920-1940, precum şi o serie de obiecte disparate, urmând ca, în 
final să realizăm un tablou sintetic pe baza ambelor criterii de clasificare. 

COLECŢIA COLETTE PLAGINO LAHOVARY 

Cuprinde decoraţii, brevete, corespondenţă, fotografii de epocă, 
documente în manuscris sau tipărite care ilustrează cazul concret al. activităţii 
doamnei Colette Plagino Lahovary ca infirmieră voluntară în cele două războaie 
mondiale, dar şi ipostaza ei de membră a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război 
şi a Societăţii Crucea Roşie Română pentru perioada interbelică. Sunt marcate de 
asemenea şi unele aspecte ale vieţii personale. Colecţia este importantă nu numai 
datorită posibilităţi de a fi valorificată expoziţional, ci şi datorită potenţialului 
documentar. Chiar şi fără a adânci studiul, simpla parcurgere a fişelor este în 
măsură să ofere o serie de informaţii primare. Astfel, din copia buletinului de 
naştere 1 şi din cele două autobiografii, dintre care una este în manuscris2 aflăm că 
s-a născut în 1885, fiind nepoata pe linie maternă a medicului Nicolae Kretzulescu. 
In timpul primului război mondial a condus echipa "Regina Maria" a Crucii Roşii 
de la trenul sanitar permanent nr. 9 şi a făcut parte din personalul medical al 
spitalului de contagioşi din Căiuţi în Moldova3. Toate aceste activităţi i-au fost 
apreciate şi recompensate prin acordarea de medalii şi decoraţii ale statului român 
şi francez4. Ca doamnă de onoare a Principesei Elena a fost decorată în 1924 şi cu 
ordinul Saint Sépulcre ortodox5, iar în 1933 a participat, împreună cu soţul său 
George Plagino, la serbările semicentenarului Castelului Peleş6. Deşi se referă la 
cazul particular al evenimentelor vieţii doamnei Colette Plagino Lahovary, prin 
depăşirea cadrului îngust impus de particularizare se pot pune în lumină o serie de 
aspecte generale. Astfel, există o dare de seamă asupra activităţii echipei de Crucea 
Roşie "Regina Maria"7 şi hărţi pe care este marcat sectorul în care acţiona această 
echipă 8. Din corespondenţa doamnei Colette Plagino Lahovary cu membrii ai 
Crucii Roşii Americane aflăm că în 1919 se purtau tratative în vederea înfiinţării 
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unui spital pentru copiii orfani . Adresa nr. 8853 ne furnizează informaţia că la data 
de 18 decembrie 1920 avea loc inaugurarea unui orfelinat pe strada Şerban Vodă 
nr. 22 la care urma să asiste şi M.S. Regina Maria 1 0. Prin delegaţia nr. 2548 luăm 
cunoştinţă că în 1940, cu ajutorul Societăţii Naţionale de Crucea Roşie, în judeţul 
Prahova se înfiinţaseră centre pentru refugiaţii basarabeni şi bucovineni. De 
asemenea se pot reconstitui unele aspecte ale activităţii Societăţii Ocrotirea 
Orfanilor de Război, apelând la procesele verbale ale adunărilor, la ordinele de 
convocare, la chitanţele de donaţie şi de cotizaţie 1 1. Aş menţiona numai 
documentul manuscris, privind activitatea Societăţii Ocrotirea Orfanilor de 
Război 1 2 şi adresa de convocare nr. 2700 din 8 decembrie 191913 însoţită de tabloul 
nominal14 al persoanelor ce trebuiau vizitate şi ajutate, ceea ce denotă că imediat 
după război una din cele mai importante preocupări ale Societăţii era luarea în 
evidenţă şi asistarea văduvelor şi orfanilor. Ca alte obiecte mai importante ale 
colecţiei aş semnala: cartea de membru a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război,, 
aprilie 1921 1 S; carnet de alegător al Colettei Plagino Lahovary, 9 ianuarie 1931 1 6; 
carnet de soră infirmieră voluntară a Societăţii Naţionale de Crucea Roşie, 193717; 
brevet de soră infirmieră voluntară, 14 iunie 193918; carte de vizită a directorului 
Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război-domnul, loan Hasnaş 1 9. 

COLECŢIA IOAN CANTACUZINO 

Grupează material documentar şi expoziţional care să marcheze momente 
din activitatea doctorului loan Cantacuzino, dar şi din cea a şcolii de medicină 
create de el la Institutul de Seruri şi Vaccinuri, care astăzi îi poartă numele. Din 
păcate, fondul referitor strict la profesorul Cantacuzino este restrâns şi aş aprecia că 
de mică însemnătate. Acesta se reduce în fapt la câteva fotografii dintre care una cu 
autograf20, câteva cărţi de vizită 2 1 şi un lot de chitanţe, care consemnează 
cheltuielile făcute la înmormântarea sa22. 

Mai importante în cadrul colecţiei sunt fondurile George Magheru şi 
Alexandru Slătineanu Turcu, ambii fiind medici care au lucrat alături de profesorul 
loan Cantacuzino în cadrul Institutului şi au făcut parte din ceea ce a însemnat în 
epocă "şcoala Cantacuzino". Primul din aceste fonduri se constituie în principal din 
corespondenţa ştiinţifică a doctorului George Magheru ca medic cercetător al 
Institutului de Seruri şi Vaccinuri din Bucureşti cu colegi ai institutelor similare din 
diverse centre universitare ale lumii: doctor C. Hallauer de la Institutul de 
Bactériologie din Berna, 34  Χ  194023, doctor Jensen şi doctor Schmidt de la 
Institutul de Sérologie din Copenhaga, 28 I 1933 şi 8 I I I 193224, doctor J. Diesych 
de la Institutul Pasteur, 28 I I 193825, profesorul F. Rezzesi de la Universitatea din 
Bologna, 8 V 194026. şi unele instituţii ca Universitatea Loyola din Chicago în 
193727, Biroul Imperial pentru Ocrotirea Sănătăţii din Anglia în 193228 şi Institutul 
de Terapie Experimentală din Frankfurt în 1931 îşi manifestau interesul faţă de 
lucrările de cercetare ale dr. George Magheru solicitând extrase. în plus, fondul 
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conţine şi alte documente a căror informaţie, asamblându-se precum piesele într-un 
joc de puzzle, vin să reconstituie întregul a ceea ce a fost un om şi o viaţă. Aflăm, 
astfel, dintr-o scrisoare datând din 188729 că este nepotul lui Ion Ghica şi a 
generalului Gheorghe Magheru, ai căror copii - Ana Ghica şi Romulus Magheru -
se căsătoreau în acel an 1887. Biletul de identitate emis în 3 iulie 191830 

menţionează unele date personale despre George Magheru, care în acea perioadă 
era mobilizat ca student practicant în spitalele de pe frontul din Moldova3 1. Două 
schiţe, nesemnate, realizate în creion, îl surprind în această ipostază3 2. Din 
corespondenţa particulară 3 3 întreţinută în perioada interbelică aflăm de preocupările 
literare ale doctorului George Magheru, care se afla într-un schimb amabil de 
publicaţii şi cu profesorul Gheorghe Brătianu 3 4. Aş mai menţiona în cadrul acestui 
fond paşaportul doctorului George Magheru datând din 193835, fotografia 
compozitorului George Enescu36 oferită cu dedicaţie lui George Magheru şi 
fotografia casei din strada Justiţiei nr. 36 în care au locuit între anii 1920-1952 
familia Alice şi George Magheru37. 

Fondul Alexandru Slătineanu Turcu este constituit din fotografii ale 
medicilor Institutului Cantacuzino alături de care, aproape la paritate sub aspect 
numeric, se constituie lotul fotografiilor de familie. Avem astfel imagini ale 
profesorului Cantacuzino alături de colaboratori38, fotografii de grup ale medicilor 
Institutului, dar şi fotografii individuale: dr. G. Zotta40, dr. Mihai Ciucă4 1, dr. 
Alexandru Ciucă 4 2, dr. Ionescu Mihăieşti 4 3, soţii Combiescu44, dr. Alice Magheru45. 
Le-am menţionat pe acestea din urmă întrucât ele ar putea fi folosite pentru 
identificări în cadrul fotografiilor de grup. Mai sunt surprinse imagini din sălile 
Institutului4 6, precum şi un aspect din timpul vizitei doctorului Jean Perrin, laureat 
al Premiului Nobel, profesor la Institutul Pasteur47. Pentru cazul fotografiilor de 
familie, studiul acestora mi-a permis să întocmesc următoarea schiţă (arborele 
genealogic) ce redă unele din legăturile de rudenie ale doctorului Alexandru 
Slătineanu Turcu: 

Eliza Slătineanu) [Alexandru Slătineanu [Maria Caracaş: Ignaţie lacovenco 

[Al Slătineanu Turcu Irina Metaxa (?) Nicolae Kretzulescui Sofia lacovenco 

Anna Kretzulescu Al Em. Lahovaryj 

Barbu Slătineanul Alexandra Lahovary Colette Lahovary 

In plus faţă de cele menţionate se adaugă două documente: paşaportul48 şi 
abonamentul pe C.F.R.49 care, amândouă, au aparţinut medicului Alexandru 
Slătineanu Turcu. 
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COLECŢIA GHEORGHE MARINESCU 

Grupează fotografii, documente şi tipărituri care se constituie ca 
material documentar pentru activitatea întemeietorului şcolii de neurologie din 
România, profesorul Gheorghe Marinescu, dar şi a doctorului Oscar Sager, unul 
din principalii săi elevi şi colaboratori. Fondul de fotografii al colecţiei conţine 
imagini ale profesorului Gheorghe Marinescu, singur50 sau împreună cu membrii 
ai colectivului din clinica de neurologie a Spitalului Colentina51, precum şi două 
fotografii de familie 5 2. Una din acestea îl redă pe savantul Gheorghe Marinescu 
alături de cumnatul său, fizicianul Nicolae Vasilescu Karpen, rector al şcolii 
Politehnice din Bucureşti 5 3, iar în cealaltă apare profesorul Gheorghe Marinescu 
împreună cu soţia sa Olga şi este oferită cu dedicaţie lui Nicolae Vasilesu Karpen 
în 1933. Mai există şi o fotografie a celor doi medici împreună - maestrul 
Gheorghe Marinescu şi discipolul Oscar Sager54 - precum şi o scrisoare nedatată 
pe care profesorul o adresează lui Oscar Sager din Buenos Aires cu prilejul uneia 
din cele două misiuni ştiinţifice din 1928 şi 1930 efectuate în America de Sud. 
Scrisoarea de invitaţie pentru prima din aceste călătorii, trimisă la 4 august 1928 
de Academia Naţională de Medicină din Buenos Aires 5 5, este unul din 
documentele colecţiei alături de care se mai remarcă actul de numire a 
profesorului Gheorghe Marinescu ca membru de onoare a Societăţii Americane 
de Neurologie în 20 iunie 193256. Menţionăm şi o scrisoare din 192657 a 
directorului Institutului Cajal din Madrid, domnul Ramon Y. Cajal, laureat al 
Premiului Nobel în 1908, cel care în 1909 prefaţa ediţia franceză a lucrării în 
două volume a medicului Gheorghe Marinescu "Celula Nervoasă" 5 8. Această 
lucrare avea să stârnească ecouri şi după aproape un sfert de veac când, în revista 
"Science", august 1951 5 9, cercetătorul Murray Barr făcea trimiteri la tratatul 
profesorului. O altă publicaţie apărută în 1938 sub patronajul doctorului 
Gheorghe Marinescu grupează articole în care medicii români de marcă din epocă 
se pronunţau asupra stării de fapt din diversele ramuri ale ştiinţelor medicale în 
România acelui an 6 0. In ceea ce privesc documentele colecţiei cu referire la 
activitatea doctorului Oscar Sager, acestea sunt puţin numeroase pentru perioada 
interbelică şi aş aminti numai două adrese61 din care aflăm că în anul şcolar 1929¬
1930 precum şi în 1932 Oscar Sager a beneficiat de burse de specializare în 
Olanda. 
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COLECŢIA CONSTANTIN L PARHON 

Poate ilustra documentar unele momente din activitatea medicală a celui 
care, printre primii din lume, a fost preocupat şi s-a remarcat prin lucrările din 
domeniul endocrinologiei şi geriatriei. Folosindu-mă exclusiv de materialul 
colecţiei voi puncta câteva momente biografice. Născut în 1874 la Câmpulung 
Muscel6 2, Constantin I . Parhon urmează liceul Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti 6 3. Ca 
tânăr medic intern, în 1898 lucra la Clinica de Neurologie a profesorului Gheorghe 
Marinescu din Spitalul Pantelimon64, iar în 1909 era numit medic primar provizoriu 
la Ospiciul Mărcuţa 6 5. Deşi încă din acel an 1909 Constantin I Parhon îşi vădea 
preocupările în domeniul endocrinologiei publicând în colaborare cu M . Goldstein 
un tratat de endocrinologie, formaţia sa iniţială în domeniul neurologiei îl 
determină să profeseze la Spitalul Socola din Iaşi, unde, în 1921 deţinea funcţia de 
director66. Peste ani, este surprins fotografic alături de colegi din acest spital67 şi 
chiar împreună cu profesorul Gheorghe Marinescu. Părăseşte Socola în 1928 când 
este transferat la Spitalul Central din Bucureşti înfiinţat în 1923 prin strădaniile 
profesorului Alexandru Obregia şi căruia Constantin I . Parhon îi urmează devenind 
director ştiinţific6 9 şi coordonator al serviciului V de psihiatrie legală. Ca urmare a 
acestei din urmă calităţi, în mai 1933 devenea membru în Comisia Medico-Legală 
de pe lângă Ministerul Justiţiei 7 0, iar în 1934 era numit inspector general al 
spitalelor de alienaţi din întreaga ţară 7 1. în 1933 Constantin I . Parhon devenea 
profesor la nou înfiinţata catedră de endocrinologie din cadrul Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti 7 2, iar în 17 februarie 1934 îşi susţinea cursul inaugural73. 

Din 31 martie 1935, acestei catedre i-a fost ataşată o secţie spitalicească 
ce funcţiona în clădirea Spitalului Central74. Acest parcurs prin viaţa socio-
profesională a medicului Constantin I . Parhon ar fi incomplet dacă nu am marca 
participarea sa la manifestările ştiinţifice internaţionale7 5 lucrările publicate76 

brevetele de decorare77 şi ca un corolar al recunoaşterii sociale - acceptarea în 1939 
ca membru activ în Academia Română 7 8. Referitor la valoarea muzeistică a 
colecţiei Constantin I . Parhon, trebuie menţionat că, din păcate, multe din 
documente şi chiar brevete enumerate mai sus sunt în fotocopie. 

în continuare voi încerca o prezentare sinoptică a celor expuse, realizând 
în acest sens un tabel care - eventual - să se constituie într-un instrument de lucru. 
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Colecţia /fondul/ 
obiecte izolate 

Intervalul numerelor de inventar 
(achiziţii/donaţii) 

Numere de 
inventar 
izolate 

1. Colecţia Colette 
Plagino Lahovary 

a) 86.609 - 87.248 (achiziţia 3374/16 V 
1975, ofertant Alexandra Sturdza) 
b) 60.877 - 60.880 (achiziţia 4746/10 IX 
1974, ofertant Alexandra Slătineanu) 

74.691 

2. Colecţia loan 
Cantacuzino 
a) fondul Ghe. 
Magheru 
b) fondul A l . 
Slătineanu Turcu 

a) 104.138 - 104.191 (achiziţia 2551/2 IV 
1976, ofertant Alice Magheru 
Focşeneanu) 
b) 60.386 - 60.572 (achiziţia 4746/10 IX 
1974, ofertant Alice Magheru) 
c) 60.767 - 60.910 (achiziţia 4746/10 IX 
1974, ofertant Alexandra Slătineanu) 

102.810 

3. Colecţia Ghe. 
Marinescu 

a) 154.005 - 154.038 (donaţia 527/23 X I 
1981, Oscar Sager) 
b) 67.565 - 67.567 (donaţia 129/1974, 
Maria Marinescu) 
c) 1415 - 1426 (achiziţia 86.706/28 I 
1971, ofertant Maria Ghe. Marinescu) 

4. Colecţia C. I . 
Parhon 

a) 170.006 - 170. 140 (donaţia 534/1981, 
Ştefan Milcu) 

5. Diverse 68.226; 
18.328; 
60.671; 
68.100; 
102.879; 
116.095-097; 
127.029; 
146.221; 
146.453; 
146.570; 
148.566; 
161.763; 
161.959; 
162.121; 
165.363; 
166.053. 
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NOTE 

1. M.N.I.R., (Muzeul Naţional de Istorie a României),*nr. inv. 86.861 
2. M.N.I.R. nr. inv. 86.863; 86.864 
3. M.N.I.R. nr. inv. 86.844 - 86.850 
4. M.N.I.R. nr. inv. 86.878 - 86.890 
5. M.N.I.R. nr. inv. 86.892 
6. M.N.I.R. nr. inv. 74.691 
7. M.N.I.R. nr. inv. 86.953 
8. M.N.I.R. nr. inv. 86.898; 87.105 
9. M.N.I.R. nr. inv. 87.032; 87.084; 87.087 
10. M.N.I.R. nr. inv. 87.024 
11. M.N.I.R. nr. inv. 87.054; 87.204 - 87.205; 87.210 - 87.211 
12. M.N.I.R. nr. inv. 87.052. 
13. M.N.I.R. nr. inv. 87.036 a 
14. M.N.I.R. nr. inv. 87.036 b 
15. M.N.I.R. nr. inv. 86.871 a 
16. M.N.I.R. nr. inv. 86.872 
17. M.N.I.R. nr. inv. 86.869 
18. M.N.I.R. nr. inv. 86.867 
19. M.N.I.R. nr. inv. 87.090 
20. M.N.I.R. nr. inv. 60.426 
21. M.N.I.R. nr. inv. 60.418-60.420 
22. M.N.I.R. nr. inv. 60.433-60.454 
23. M.N.I.R. nr. inv. 104.180 
24. M.N.I.R. nr. inv. 104.182; 104.183 
25. M.N.I.R. nr. inv. 104.184 
26. M.N.I.R. nr. inv. 104.189 
27. M.N.I.R. nr. inv. 104.174 
28. M.N.I.R. nr. inv. 104.177 
29. M.N.I.R. nr. inv. 60.388 
30. M.N.I.R. nr. inv. 104.138 
31. M.N.I.R. nr. inv. 104.141 
32. M.N.I.R. nr. inv. 104.153; 104.154 
33. M.N.I.R. nr. inv. 60.404-60.407 
34. M.N.I.R. nr. inv. 60.403 
35. M.N.I.R. nr. inv. 102.810 
36. M.N.I.R. nr. inv. 1722 
37. M.N.I.R. nr. inv. 60.504 
38. M.N.I.R. nr. inv. 60.834-60.835 
39. M.N.I.R. nr. inv. 60.821; 60.823 - 60.826; 60.828 - 60.829Γ 60.844 - 60.845; 

60.847 - 60.848 
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40. M.N.I.R. nr. inv. 60.462 
41. M.N.I.R. nr. inv. 60.463 
42. M.N.I.R. nr. inv. 60.460 
43. M.N.I.R. nr. inv. 60.459 
44. M.N.I.R. nr. inv. 60.464 
45. M.N.I.R. nr. inv. 60.466 
46. M.N.I.R. nr. inv. 60.469 
47. M.N.I.R. nr. inv. 60.485; 102.807 
48. M.N.I.R. nr. inv. 60.872 
49. M.N.I.R. nr. inv. 60.873 
50. M.N.I.R. nr. inv. 154.006 
51. M.N.I.R. nr. inv. 1420; 67.565; 154.028; 154.012 
52. M.N.I.R. nr. inv. 1418; 1419 
53. M.N.I.R. nr. inv. 1418 
54. M.N.I.R. nr. inv. 154.011 
55. M.N.I.R. nr. inv. 1422 
56. M.N.I.R. nr. inv. 1421 
57. M.N.I.R. nr. inv. 1426 
58. M.N.I.R. nr. inv. 1415; 1416 
59. M.N.I.R. nr. inv. 1424 
60. M.N.I.R. nr. inv. 1417 
61. M.N.I.R. nr. inv. 154.116; 154.017 
62. M.N.I.R. nr. inv. 170.118 
63. M.N.I.R. nr. inv. 170.119 
64. M.N.I.R. nr. inv. 170.121 
65. M.N.I.R. nr. inv. 170.092 
66. M.N.I.R. nr. inv. 170.054 
67. M.N.I.R. nr. inv. 170.130 
68. M.N.I.R. nr. inv. 170.127 
69. M.N.I.R. nr. inv. 170.096 
70. M.N.I.R. nr. inv. 170.108 
71. M.N.I.R. nr. inv. 170.107 
72. M.N.I.R. nr. inv. 170.093 
73. M.N.I.R. nr. inv. 170.094 
74. M.N.I.R. nr. inv. 170.139 
75. M.N.I.R. nr. inv. 170.033; 170.132; 170.135; 170.114; 170.080; 170.079 
76. M.N.I.R. nr. inv. 170.084; 170.085; 170.075 - 170.078; 170.069-170.071 
77. M.N.I.R. nr. inv. 170.018; 170.026 - 170.028 
78. M.N.I.R. nr. inv. 170.098 
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UNE MENTION DES PRINCD7ALES COLLECTIONS DU PATRIMOINE 
DU MUSÉE NATIONAL D'HISTOIRE DE LA ROUMANIE, RELATIVES 

AU PROBLÈME SANITARE. 1920-1940 

-Résumé-

L'ouvrage se propose de passer en revue les principales collection avant 
un spécifique sanitaire et appartenant à l'histoire contemporaine. D'ici ressort, en 
même temps, l'importance d'un pareil patrimoine pour une illustration globale du 
phénomène historique contemporain. On mentionne ainsi les collection Colette 
Plagino - Lahovary, loan Cantacuzino qui contient les fonds George Magheru et 
Alexandru Slătineanu-Turcu, Gheorghe Marinescu et Constantin I . Parhon. 

Dans un tableau final on présente les numeros d'inventaire des pièces de 
chaque collection. 
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A S P E C T E PRIVIND PARTICIPAREA A VIA J I E I ROMÂNE 
DE VÂNĂTOARE ŞI BOMBARDAMENT ÎN BĂTĂLIA 

D E L A STALINGRAD 

Şerban Constantinescu 

După eliberarea teritoriului românesc-Basarabia „şi Bucovina de nord, 
precum şi căderea Odesei-16 octombrie 1941, ca urmare a unor grele pierderi 
grosul armatei române-unităţi terestre şi aeriene au fost retrase de pe front, 
revenind în ţară pentru refacere. Excepţie au făcut unele unităţi din compunerea 
Armatei a 3-a, comandată de generalul Petre Dumitrescu, care au continuat 
operaţiile militare la est de Nipru în direcţia Crimeea şi Marea de Azov. 

In primăvara anului 1942, s-a hotărât ca armata română să continue 
acţiunile militare alături de Germania, în consecinţă fiind angajate şi unităţile 
aviaţiei noastre - flotilele de vânătoare, bombardament, recunoaştere îndepărtată, 
grupul aero-transport, escadrile sanitare şi alte formaţii auxiliare, cu un total de 
cea. 150 de aparate. 

Aceste mari unităţi ale armatei române-terestre şi de aviaţie vor participa 
la marea bătălie din Cotul Donului de la Stalingrad. 

Bătălia de la Stalingrad constituie un complex de mari operaţiuni militare 
desfăşurate în sud-estul Rusiei pe un front de mare întindere-câteva sute de 
kilometrii şi este apreciată ca o cotitură cu mari implicaţii în desfăşurarea ulterioară 
al celui de al doilea război mondial. Concretizând, s-au desfăşurat trei mari bătălii 
conjugate: prima la vest de Stalingrad în Cotul Donului, a doua în Stepa Kalmucă 
şi a treia, bătălia propriu-zisă de la Stalingrad1. Concepută de comandamentul 
german în scop ofensiv, ea s-a declanşat în august 1942, păstrându-şi acest caracter 
până la 19 noiembrie 1942, când iniţiativa ofensiva a trecut de partea armatei 
sovietice, rolurile fiind inversate în sensul că germanii au fost siliţi să adopte o 
defensivă disperată. In această mare încleştare militară au fost implicate şi 
efectivele celor două armate române, 3 şi 4 de peste 400.000 de militari, care au 
acţionat în cadrul Grupului de Armate "B" - comandat de feldmareşalul von 
Weichs, alături de armatele 6 germană, 2 ungară, 8 italiană şi 4 blindată germană 2. 

Dispozitivul Armatei a 3-a română a fost în Cotul Donului, sectorul unde 
s-a produs lovitura de "ciocan" a trupelor sovietice la 19 noiembrie 1942 când s-a 
declanşat marea ofensivă a acestora, iar Armata a 4-a română a ocupat zona cea 
mai avansată a frontului de la Stalingrad, la sud-vest de oraş, în aşa numita Stepă 
Kalmucă 3. Ambele mari unităţi au suferit pierderi dureroase în această bătălie, care 
au fost evaluate la 115.000 militari (morţi, răniţi, dispăruţi) din care peste 95.000 
dispăruţi, mare parte dintre ei căzând în captivitate. Printre militarii noştri care au 
făcut suprema jertfă în această mare bătălie s-au aflat şi numeroase grade 
superioare ale oştirii, 26 de generali şi 40 de colonei, mulţi dintre ofiţeri şi soldaţi 
fiind decoraţi pentru bravura probată pe câmpul de luptă cu înalte ordine şi medalii 
româneşti şi germane. In timpul desfăşurării marii bătălii de la Stalingrad, 
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mareşalul Ion Antonescu îşi manifestă încrederea în trupele române în pofida 
dezastrului general care se profila, el asumându-şi întreaga răspundere pentru 
înfrângerile suferite, arătând totodată şi cauzele insucceselor. într-o telegramă 
adresată la 3 decembrie 1942 generalului Ilie Şteflea şef al Marelui Cartier 
General, Mareşalul menţiona: "Arătaţi generalului [P.] Dumitrescu şi 
comandanţilor că încrederea mea în ei a rămas neclintită; eu ştiu că s-au bătut ca 
cei mai buni soldaţi din toate timpurile, că o greşeală de concepţie [a Marelui 
Cartier General al lui Adolf Hitler], de conducere şi neputinţă din cauza lărgirii 
excesive a - liniilor de comunicaţii şi a subestimării inamicului a dus fatal la 
distrugerea armatei noastre... Răspunderea în faţa Istoriei o port eu, pentru că nu 
am făcut mai mult decât am făcut pentru a împiedica masacrarea armatelor, datorită 
uşurinţei cu care a procedat conducerea germană, a lipsei de prevedere şi a 
impasivităţii cu care a primit semnalele noastre de alarmă şi pregătirile ştiute din 
vreme ale inamicului"4. 

Pierderile înregistrate de armata română la Stalingrad au îndoliat întreaga 
ţară, au umplut inimile de tristeţe la gândul atâtor speranţe spulberate, aducând 
doliu în multe familii. La Catedrala Patriarhiei române din Bucureşti, în februarie 
1943, în prezenţa Regelui Mihai, a mareşalului Ion Antonescu, a membrilor 
guvernului şi a altor demnitari, precum şi a unui număr impresionant de 
credincioşi, s-a oficiat un parastas de pomenire a celor decedaţi şi dispăruţi în 
această bătălie. 

în continuare, voi prezenta unităţile de aviaţie, de vânătoare şi 
bombardament, participante pe frontul Stalingradului, misiunile mai importante 
îndeplinite de acestea, faptele de arme, pierderile dureroase în oameni şi tehnică de 
luptă, şi episoade din timpul luptelor, aşa cum au fost ele trăite de unii dintre 
participanţi - pilotul.de vânătoare Tudor Greceanu şi aviatorul Ion Popescu-Oiţă, 
din cadrul formaţiilor de bombardament, ambii trecuţi în lumea umbrelor acum 4 şi 
respectiv 3 ani. 

Am avut cinstea şi onoarea să-i cunosc personal pe aceşti doi eroi, 
participanţi la această bătălie, care au purtat cu demnitate uniforma aviaţiei 
române. Curajoşi, modeşti, fiind nişte parteneri de dialog plini de farmec şi dând 
dovadă de verticalitate, ambii au avut de pătimit pentru faptele de arme pe frontul 
antisovietic, suferind nemeritat după anul 1948 ani grei de temniţă şi persecuţii, 
viaţa care a urmat pentru aceştia a fost un întreg calvar, fiind socotiţi mult timp de 
societatea comunistă incomozi şi inoportuni. 

în vara anului 1942 pe frontul de la Stalingrad au fost trimise din ţară trei 
"grupuri" ale aviaţiei de vânătoare, cu un total de 8 escadrile, care însumau 96 
aparate. Acestea au fost: Grupul 7 - dotat cu avioane de fabricaţie germană - Me-
109, Grupul 8 - dotat cu aparate I.A.R.-80, de fabricaţie românească şi Grupul 6 -
prevăzut cu 2 escadrile, având în dotare avioane Me-109 şi aparate I.A.R.-81. 

Aceste unităţi de vânătoare au acţionat la început de pe aerodromul 
Tuzov, situat la circa 70 km sud-vest de Stalingrad şi apoi au avut baza la 
Karpovka şi Pitomnic- aerodromuri situate în suburbiile oraşului de pe Volga. 
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Aviaţia de bombardament a fost prezentă în această bătălie cu două 
"grupuri", respectiv Grupul 1 Flotila 2 Bombardament şi Grupul 5 din Flotila 1 
Bombardament. Grupul 1 a fost format din două escadrile (18 aparate) şi era dotat 
cu bombardiere bimotoare, Savoia-Jumo, construite în licenţă la uzinele I.A.R. 
Braşov, echipate cu două motoare Junkers-Jumo de către 1.200 CP. fiecare. 
Grupul 5 era prevăzut tot cu două escadrile, (18 aparate) având în compunere 
bimotoare Heinkel-111 de fabricaţie germană, superioare ca performanţe aparatelor 
Savoia-Jumo. Ambele "grupuri" au acţionat de pe aerodromul de la Tacinskaia, 
situat la 200 km vest de Stalingrad. 

Remarcăm că cea mai numeroasă participare a avut-o aviaţia de 
vânătoare, circa 100 aparate. Principalele misiuni îndeplinite de aceasta pe frontul 
de la Stalingrad au constat în asigurarea protecţiei aviaţiei de bombardament şi 
recunoaşterea şi atacarea coloanelor motorizate ale inamicului. Piloţii românii au 
avut o activitate intensă, executând zilnic câte 10-12 misiuni, care deveneau tot mai 
dificile în confruntarea cu un inamic tenace şi dotat cu o tehnică de luptă tot mai 
modernă. 

Se impune a sublinia condiţiile meteo vitrege care existau în zonă, în 
sensul că începând cu luna octombrie 1942 timpul s-a înrăutăţit, terenul a fost 
acoperit de zăpadă, iar temperatura a scăzut la minus 15°C. întregul front a fost 
acoperit de aşa numitul "ger alb" în care aerul a devenit albicios şi opac, chiar fără 
ceaţă, opacitatea datorându-se suspensiei moleculare de cristale de gheaţă, fapt ce a 
determinat ca atmosfera să fie albă, deci o vizibilitate extrem de redusă 5. Aceste 
condiţii naturale din zonă, precum ceaţa şi plafonul de nori foarte jos, care vor 
persista o bună perioadă de timp, vor deveni în această bătălie un "inamic" pentru 
aviaţia română şi germană şi un "aliat" al unităţilor armatei sovietice, camuflându-
le acţiunile şi direcţiile principale ale loviturilor. Cu toată această vizibilitate 
redusă, piloţii noştri atacau toate ţintele mişcătoare ale inamicului, deşi acestea 
erau camuflate, blindatele deplasându-se cu precădere în cursul nopţii, fiind totuşi 
dificil ca ele să fie descoperite la viteza de 500 km/h a avioanelor noastre de 
vânătoare6. înaintea declanşării ofensive de către sovietici la 19 noiembrie 1942, 
piloţii noştri au semnalat Comandamentului Corpului aerian român în subordinea 
căruia acţionau , situaţie grea care se profila pentru întregul front germano-român, 
prin încercuirea lor de către masive unităţi sovietice de blindate. Pilotul Tudor 
Greceanu, participant la această bătălie, un temerar al aerului şi un distins zburător, 
mi-a relatat că ulterior a aflat că în urma acestor semnalări privind mişcările de 
trupe şi tancuri din spatele frontului sovietic cu mult înainte de încercuire, 
generalul aviator Ermil Ghiorghiu - comandantul Corpului aerian s-ar fi exprimat 
astfel: "Vă speriaţi, vreţi să râdă nemţii de noi? Nu mai fiţi alarmişti şi vedeţi-vă de 
treabă". Odată cu spargerea frontului de către sovietici, condiţiile devenind 
dramatice, piloţii din compunerea Grupului 7 Vânătoare aflaţi pe aerodromul din 
suburbiile Stalingradului, la Karpovka, au primit o radiogramă din partea Corpului 
aerian român de a trece sub ordinele unităţii germane de pe aerodrom, având 
misiunea de a asigura protecţia escadrilelor Stukas în acţiunile de bombardament în 
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picaj ale acestora. In condiţiile apropierii trupelor inamice de acest aerodrom, 
escadrilele germane s-au retras tară a-i anunţa pe români. Aviatorii noştri au rămas 
singuri pe aerodrom, care a fost încercuit de tancurile sovietice situaţia devenind 
disperată. Bateriile antiaeriene româneşti care asigurau protecţia acestei baze 
aeriene au fost aduse pe aerodrom; s-au dublat posturile de santinelă şi s-au 
organizat patrule comandate de ofiţeri. Atacul sovietic asupra aerodromului s-a 
produs în seara zilei de 23.11.1942, când renumitele tancuri T-34 au apărut la 
marginea pistei, ele fiind întâmpinate de focul artileriei a.a care fixaseră tunurile la 
orizontală. Pilotul T. Greceanu îmi relata că în această situaţie care părea fără 
ieşire, a existat la Karpovka, un fel de consiliu al ofiţerilor, în asemenea condiţii 
comandanţii se selectează singuri, oamenii le acceptă autoritatea, curajul şi 
iniţiativa şi execută ordinele lor. Cel care a luat comanda - spunea Tudor Greceanu 
- a fost pilotul Alexandru Şerbănescu, un as al aviaţiei noastre de vânătoare, "cel 
mai viteaz vânător" cum a fost numit de comandantul Leu Romanescu - unul din 
comandanţii "vânătoarei" româneşti din al doilea război mondial. S-a dat ordin ca 
toate aparatele de zbor să fie urcate cu coada pe butoaiele de ulei pentru a trage cu 
tunurile şi mitralierele de bord la orizontală. Sovieticii au declanşat al doilea atac in 
jurul orelor 22°° şi la comanda pilotului Alexandru Şerbănescu militarii români au 
deschis focul. Infernul s-a produs, tunurile tancurilor sovietice au incendiat câteva 
avioane care au început ardă ca nişte torţe, mulţi soldaţi şi ofiţeri români fiind 
sfârtecaţi, iar cei grav răniţi erau târâţi în bordeie. S-a hotărât ca unica soluţie de a 
ieşi din acest iad o constituie încercarea de a decola, pentru a evita în ultima clipă 
căderea în captivitate şi perspectiva de a fi împuşcaţi de către inamic. Tot 
personalul navigant împreună cu mecanicii au scos din avioane o serie de piese 
auxiliare facilitând condiţii ca fiecare aparat să poată lua la bord încă un pilot în 
fuselaj. "A fost acea noapte de apocalips de la Karpovka, sub zidurile 
Stalingradului despicat de ruguri... Acea noapte cu foc şi groază, cu panică şi ceaţă, 
cu gerul scăzut sub treizeci de grade şi proiectilele tancurilor T-34 sovietice care 
trăgeau razant, din marginea aerodromului, direct în oameni şi avioanele lor... 
Douăzeci de piloţi decolează cu 13 avioane de vânătoare din care s-a scos 
armament, blindaj, staţii radio, spre a se putea lua la bord oameni... Aparatele 
decolează împotriva focului şi a nopţii, împotriva morţii şi a proiectilelor care se 
sparg razant... amestecând carne de om, ghiaţă şi pământ împietrit"7. Astfel, Grupul 
7 Vânătoare a înregistrat pierderi dureroase în piloţi, personal terestru şi avioane, 
din cele 42 aparate care au ajuns la Karpovka în septembrie 1942, au rămas numai 
13 în stare de zbor şi 25 de piloţi în viaţă 8. Ultima imagine de la Karpovka a 
pilotului Tudor Greceanu, care mi-a relatat-o cu lacrimi în ochi în anul 1993, la 
peste 50 de ani de la această bătălie era aceea a blindatelor sovietice care striveau 
ca nişte aşchii bateria comandată de căpitanul Apostolescu, care refuzase 
evacuarea, rămas singur în viaţă, rănit şi plin de sânge, în cămaşă pe un ger 
năprasnic, încărca şi trăgea cu tunul în tancurile inamice. Ulterior, a aflat că acesta 
a fost strivit de şenilele tancurilor sovietice, fiind şi el unul dintre zecile de mii de 
militari români jertfiţi fără glorie la Stalingrad. 
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Escadrilele aviaţiei noastre de bombardament au acţionat pe frontul de la 
Stalingrad începând din septembrie 1942. Misiunile lor de bombardament au fost 
executate până dincolo de Don, având ca obiective aglomerările de trupe, cu 
precădere blindate şi coloanele motorizate ale inamicului. Au fost cazuri când s-au 
executat şi două sau trei bombardamente într-o singură zi, baza de pe care acţionau 
fiind aerodromul de la Tacinskaia. Dramatice au fost misiunile executate la 
sfârşitul lunii noiembrie 1942 şi începutul lunii decembrie 1942, când în cotul 
Donului se aflau încercuite Diviziile 7 şi 5 comandate de generalii Lascăr şi 
Mazarini, ambele din Compunerea Armatei a IlI-a. Urgenţa acestor misiuni a 
constat în aprovizionarea trupelor noastre încercuite cu cantităţi de alimente, 
muniţie şi combustibil, prin lansarea de paraşute de la mică înălţime. 

General aviator (r) Ion Popescu Oiţă, participant la această bătălie, cu 
gradul de căpitan aviator în cadrul Flotilei 2 Bombardament, trecut în lumea 
umbrelor la vârsta de 89 de ani în decembrie 1995, îmi relata despre un moment 
cutremurător la care a fost martor ocular, în decembrie 1942, pe aerodromul de la 
Tacinskaia. In momentul aterizării unui avion românesc care transporta răniţi, un 
trimotor Junkers-52 a observat că pe ampenajul aparatului (partea din spate) se afla 
încolăcit trupul îngheţat al unui soldat. Alarmaţi, brancardierii şi medicul 
aerodromului s-au apropiat, au frecat cu zăpadă şi alcool trupul militarului, l-au dus 
în bordei unde se afla infirmeria şi l-au tratat pe acesta care părea fără speranţă de 
supravieţuire. Spre bucuria şi surprinderea generală, militarul care avea gradul de 
caporal a devenit a doua zi vioi şi a povestit această întâmplare .care pare 
neverosimilă, în urma căreia s-a ales cu câteva degete degerate. Tânărul caporal a 
relatat că, la sosirea pe aerodromul Pitovnik aflat în încercuirea de la Stalingrad a 
unui avion de transport pentru a evacua militarii grav răniţi, el şi un camarad 
neavând altă soluţie de a scăpa din acel iad au hotărât ca în momentul decolării 
aparatului să se agaţe de ampenaj. S-au ghemuit de o parte şi de alta a cârmei fixe 
de direcţie ţinându-se cât mai strâns cu mâinile de unele piese fixe, tabla fiind 
alunecoasă. 

Când avionul s-a desprins de sol şi datorită unor salve trase de artileria 
inamică, s-a produs o dezechilibrare şi câteva balansări ale aparatului, timp în care 
camaradul caporalului s-a prăbuşit în gol. Rămas singur, îngheţat de curentul de 
aer, asurzit de zgomotul celor 3 motoare ale avionului, curajosul caporal a fost 
cuprins de o stare de somnolenţă, trezindu-se abia în bordei unde fusese dus după 
aterizarea avionului, fiind înconjurat cu o mare curiozitate de sanitari şi aviatori9. 
Pilotul de bombardament Ion Popescu Oiţă a regretat că în acele momente 
halucinante nu a avut inspiraţia să noteze numele acestui soldat şi se întreba-în anul 
1992 când mi-a povestit această întâmplare-dacă autorul acestei senzaţionale 
acţiuni mai trăieşte. 

Participarea aviaţiei române de vânătoare şi bombardament în bătălia de 
la Stalingrad s-a încheiat cu un bilanţ extrem de tragic. în timpul executării 
misiunilor aeriene au fost pierdute cea. 70% dintre avioane, marea majoritate fiind 
doborâte de focul apărării antiaeriene şi de aviaţia Sovietică. Mulţi piloţi şi membrii 
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ai echipajelor au căzut în flăcări, aparatele lor arzând ca nişte torţe. Dintre 
numeroasele jertfe ale aviaţiei române pe frontul de la Stalingrad amintim 
următoarele: în luna octombrie 1942 - căpitan av. Holban Mihai, comandant de 
escadrilă în Grupul 5 Bombardament, căzut în flăcări cu tot echipajul unui He-111, 
locotenent av. Georgescu Toma, doborât de artileria a.a. inamică, este luat 
prizonier şi va deceda în lagăr în ianuarie 1944, locotenent av, (r) Istrăţeanu Ion, 
era judecător în Bucureşti şi a intrat voluntar în aviaţia de vânătoare pe un I.A.R.-
81, va fi doborât într-o luptă aeriană. In luna noiembrie 1942-locotenent av. Boldur 
Radu, căpitan av. Manoliu Alexandru-comandantul escadrilei 57 din Grupul 7 
Vânătoare, cade într-o luptă aeriană cu aviaţia sovietică, locotenent av. Simioneta 
Gheorghe cade la Karpovka la 23.11; în luna decembrie 1942-căpitanii aviatori 
Dumitru Mihalache şi Antonescu Gheorghe, din cadrul escadrilelor de 
bombardament, adj.av. Hedeşiu Ion, pilot de vânătoare, căpitan av. Nicolau 
Mircea, pilot de bombardament pe un aparat He-111, cade cu întregul echipaj la 19 
decembrie, locotenent av. Raicea Ştefan, din cadrul Grupului 5 Bombardament este 
doborât de aviaţia inamică într-o luptă aeriană precum şi mulţi alţii 1 0. 

Am menţionat numele a mai multor eroi cu gândul că cei peste 55 de ani, 
care au trecut de la această bătălie a făcut în mod nedrept ca peste faptele lor să se 
aştearnă tăcerea. Mai mult decât atât, o bună perioadă de timp ei au fost în mod 
deliberat ignoraţi şi nu în ultimă instanţă faptul că, în mod nemeritat ei nu mai sunt 
menţionaţi de nimeni, intrând în anonimatul timpului din partea unor urmaşi 
nerecunoscători. Este cazul să înţelegem că indiferent de zona în care au acţionat, 
ai au făcut-o în numele Ţării, Onoarei militare şi a unor culori dragi pe care le-au 
purtat cu mândrie pe aripi. Apreciez ca fiind extrem de actuale şi astăzi cuvintele 
"Imnului eroilor" care se încheie cu versurile: 

"Dezveliţi tot adevărul 
şi le spuneţi tuturor, 
Cum muriră fraţii noştri 
Pentru neam şi ţara lor". 
Consider ca potrivit să ne amintim cuvintele marelui istoric Nicolaie 

Iorga: "învinşilor nu l i se ridică statui, nici busturi, nu li se cântă laude, ci numai pe 
mormântul uitat picură din când o lacrimă pioasă de la un tovarăş de luptă şi de 
suferinţe, pe care nu 1-a cosit înfrângerea". 
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ASPECTS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'AVIATION 
ROUMAINE DE CHASSE ET BOMBARDAMENT DANS LA BATAILLE 

DE STALINGRAD 

-Résumé-

La bataille de Stalingrad est appréciée comme un tournant dans l'histoire 
de la Deuxième guerre mondiale. À côté de différentes unités militaires des 3-éme 
et 4-éme Armées Roumaines - cotenent 400.000 militaires - ont participé aussi des 
formations de l'aviation roumaine. Les action héroïques de l'aviation roumaine de 
chasse et de bombardement pendant les luttes de Stalingrad ont eu comme résultat 
des grandes pertes humaines et de technique de querre. Environ 70% des avions ont 
été abbatu par l'ennemi. 
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LEGISLAŢIA IN DOMENIUL C U L T U R A L ADOPTATA 
D E PARLAMENTUL " A L E S " L A 19 NOffiMBRTE 1946 

Florin Georgescu 

"Alegerile" din 19 noiembrie 1946 au avut ca rezultat aducerea la putere 
a Partidului Comunist din România care îşi propusese, "cu sprijinul Uniunii 
Sovietice, exercitarea unui control strict asupra societăţii, asupra tuturor 
manifestărilor ei economico-sociale, politice, de exercitarea acestui control nefiind 
scutit nici domeniul cultural. Un instrument de bază prin care statul a dorit să-şi 
subordoneze creaţia cultural-artistică a fost elaborarea unui cadru legislativ adecvat 
care să limiteze şi chiar să desfiinţeze tot ceea ce ar fi putut împiedica introducerea 
regimului de "democraţie populară" în domeniul cultural. Majoritatea legilor cu 
caracter cultural (învăţământ, teatru, cinematograf şi literatură) vizau instaurarea 
controlului Partidului Comunist asupra oricărei manifestări culturale independente 
şi a fost adoptată pe parcursul anului 1947. 

Autorităţile au iniţiat de la sfârşitul lunii decembrie 1946 o acţiune de 
intimidare a personalului didactic prin constituirea unor comisii de purificare a 
membrilor corpului didactic. Un exemplu îl constituie decizia Ministerului 
Educaţiei Naţionale numărul 398 949 din 16 decembrie 19461 care prevedea 
formarea unei comisii de înlăturare a profesorilor incomozi din judeţul Timiş 2 . 
Alte decizii care urmăreau instituirea unui control strict asupra învăţământului au 
fost acelea date de Ministerul Muncii, pe 16 ianuarie 1947 şi care prevedeau 
înfiinţarea universităţilor muncitoreşti aparţinând Oficiului Muncitoresc de 
Educaţie şi Cultură în oraşele Reşiţa şi Turda unde era "foarte necesară" crearea 
unor astfel de instituţii de învăţământ superior. S-a mers şi mai departe, acelaşi 
minister hotărând pe 6 februarie 19473 constituirea unui conservator muncitoresc 
aparţinând aceluiaşi Oficiu. Semnificativă este titulatura acestor instituţii. 
Termenul de "muncitoresc" ascundea dorinţa Partidului Comunist şi a sovieticilor 
de a crea un nou model educativ cu scopul formării "omului nou". 

O altă lege care privea învăţământul a fost legea 138, publicată în 
Monitorul Oficial numărul 93/25 aprilie 1947 privind înfiinţarea Universităţii 
craiovene. Aceasta era subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale care "va 
institui prin decizie ministerială pentru fiecare Facultate, câte un consiliu profesoral 
provizoriu compus din câte şapte-nouă profesori titulari de catedre"4. Acelaşi 
minister îl numea pe rectorul provizoriu şi pe decanul provizoriu al fiecărei 
facultăţi din cadrul consiliului profesoral provizoriu numit de minister. 
Departamentul Educaţiei numea şi "un Senat universitar provizoriu alcătuit din 
rectori, decani şi un membru al fiecărui consiliu profesoral"5. Activitatea consiliilor 
şi avizul Senatului asupra acestei activităţi urmau să fie aprobate de minister. 

In aceste condiţii, când conducerea Universităţii din Craiova era numită 
de către Ministerul Educaţiei Naţionale, orice posibilitate de manifestare a 
autonomiei universitare era exclusă. 
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Ministerul Educaţiei Naţionale s-a ocupat şi de problema manualelor prin 
adoptarea unei decizii în ziua de 11 iulie 1947, care prevedea modalităţile de 
întocmire a manualelor didactice. în articolul I , paragraful trei, se prevedea: 
"Comisia instituită de minister va admite cel mult patru manuale pentru fiecare 
specialitate, cu excepţia manualelor de istorie, instrucţie civică, geografie, care vor 
fi unice"6. Se pune întrebarea de ce aceste trei categorii de manuale urmau să fie 
unice comparativ cu altele? Răspunsul este foarte clar. Autorităţile considerau ca 
manualele de istorie, instrucţie civică şi chiar cel de geografie trebuiau să 
"beneficieze" de un control strict deoarece în aceste manuale elaborate înainte de 
1944 se puteau strecura o serie de adevăruri, mai ales în cazul celor de istorie, şi de 
idei care veneau în contradicţie cu punctul de vedere al puterii totalitare de sorginte 
comunistă şi împiedicau formarea preconizatului "om nou". Acelaşi articol 
enumera condiţiile care trebuiau să stea la baza elaborării manualelor. Alineatul c 
prevedea: "Nu sunt admişi autorii care au fost epuraţi sau cei care au alcătuit în 
trecut manualele cu spirit fascist şi antidemocratic"7.' în categoria acestor autori 
intrau acei profesori care nu doreau să se alinieze politicii educaţionale a Partidului 
Comunist. 

Sub aceste expresii se ascundea dorinţa autorităţilor de a împiedica 
accesul oricărui specialist în elaborarea manualelor şi de a face imposibilă o 
prezentare reală a faptelor, cum ar fi cazul istoriei. Următorul alineat prevedea că 
manualele adaptate nu vor fi primite, dorindu-se nu o simplă modificare a acestora 
ci o schimbare de structură care să se conformeze "cerinţelor dezvoltării actuale a 
ţării noastre, noilor date ştiinţifice şi spiritului democratic"8. 

Partidul Comunist din România dorea şi o modificare structurală a 
creaţiei teatrale şi cinematografice faţă de ceea ce fusese înainte. Se intenţiona 
crearea unui nou mod de a face teatru şi film care să corespundă regimului de 
"democraţie populară" ce urma a fi instaurat în România. 

Primele măsuri legislative pentru reglementarea activităţii teatrale şi 
cinematografice au apărut la sfârşitul anului 1946 şi vizau crearea unor instituţii în 
care să fie prezentate piese şi filme care să "educe" opinia publică după principiile 
noului regim. în acest sens, în 30 decembrie 1946, Ministerul Muncii, Asistentei şi 
Asigurărilor Sociale a hotărât înfiinţarea 'Teatrului Cinema-Muncitoresc Obor" 
care intra sub controlul Oficiului Muncitoresc de Educaţie şi Cultură. 

Ministerul Artelor a adoptat pe 15 ianuarie hotărârea cu numărul 7139 

care instituia o autorizaţie pentru jucărea oricărui tip de spectacol. Cele şase 
articole ale deciziei prevedeau măsuri care aveau scopul sa îngrădească orice 
activităţi artistice. Articolul I introducea "Autorizaţia de reprezentare" care era 
"eliberată de către Direcţia Generală a Teatrelor [.. .] pe baza unei cereri însoţită de 
următoarele acte: avizul comisiei de cenzură, avizul Sindicatului Artiştilor şi a 
tuturor salariaţilor din întreprinderile de spectacole, avizul Casei de Pensii a 
Artiştilor" 1 0 şi pe ultimul plan, semnificativ de altfel, avizul Societăţii Autorilor 
Dramatici Români, deci a celor care îşi aduceau cea mai importantă contribuţie la 
realizarea spectacolelor. 
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Articolul IV prevedea că autorizaţia putea fi "refuzată celor cu situaţii în 
neregulă, până la intrarea în legalitate"11, fară a enunţa concret care erau aceste 
situaţii în neregulă, aprecierea caracterului acestora fiind lăsată la latitudinea 
Direcţiei Generale a Teatrelor. Penultimul articol prevedea interzicerea unui 
spectacol fără autorizaţie iar nerespectarea obligaţiilor legale amintite anterior 
puteau duce la retragerea autorizaţiei de reprezentare şi interzicerea spectacolului. 

Tot Ministerul Artelor prin decizia numărul 1074 din 20 ianuarie 194712 

şi care intra în vigoare începând de la 1 decembrie 1946, deci retroactiv, instituia 
noile drepturi de autor plătite de cinematografe şi condiţiile în care vor fi plătite. Se 
prevedeau şi unele măsuri care instituiau, s-ar putea spune, o cenzură ascunsă. In 
conformitate cu articolul doi cinematografele urmau să prezinte "în mod 
obligatoriu, Societăţii Compozitorilor Români, în fiecare lună, programul filmelor 
rulate sau ale compoziţiunilor muzicale executate de orchestră" 1 3. Faţă de filmele 
artistice pentru care trebuiau plătite impozite, pentru filmele culturale şi de 
propagandă nu se plăteau aceste impozite pentru a determina cinematografele să 
prezinte în primul rând aceste spectacole care serveau direct şi eficient intereselor 
autorităţilor. 

Acelaşi Minister a hotărât prin decizia cu numărul 2198 din 5 februarie 
194714 înfiinţarea unui comitet de lectură care avea atribuţii foarte clare de 
cenzurare a textelor pieselor de teatru: "stabilirea normelor şi directivelor cu 
caracter general, după care urmează a se efectua controlul textelor teatrale, avându-
se în vedere înălţarea nivelului cultural şi dezvoltarea educaţiei artistice a 
publicului, precum şi cultivarea limbii româneşti, examinarea tuturor textelor de 
teatru, sub orice formă, care urmează sa fie prezentate pe o scenă în public, 
examinarea şi selecţionarea repertoriului pentru turnee"15. Comitetul de lectură şi 
control era format din directorul general al teatrelor ca preşedinte, un profesor 
universitar, de specialitate literară, doi inspectori din Direcţia Generală a Teatrelor, 
un autor şi un critic dramatic, un secretar şi după caz "un reprezentant pentru 
limbile naţionalităţilor conlocuitoare"16. 

O altă decizie a Ministerului Artelor a fost cea cu numărul 2280 din 6 
februarie 194717 prin care se stabilea că între premierele teatrale trebuia să existe 
un interval de timp. Se interziceau mai multe premiere într-o singură zi (articolul 
unu) iar teatrele aveau obligaţia să anunţe "cu cel puţin zece zile înainte Direcţiei 
Generale a Teatrelor datele premierelor programate"18. Această Direcţie avea 
dreptul de a hotărî "datele definitive ale premierelor, luând măsuri de distanţare" 1 9. 
Articolul patru prevedea obligaţia teatrelor de informa pe cale scrisă în fiecare 
Vineri Direcţia Generală a Teatrelor asupra repertoriului săptămânii următoare. 

Prin hotărârea numărul 5228 din 17 martie 194720 Ministerul Artelor 
instituia un consiliu de îndrumare a Teatrului Poporului aflat "sub controlul direct 
al Ministerului Artelor, prin Direcţia Generală a Teatrelor"21. Teatrul era controlat 
pe teren de un inspector de specialitate. 

Pentru cenzurarea spectacolelor, Ministerul Artelor a adoptat decizia 
8842/17 mai 194722 pentru supravegherea spectacolelor. Articolul unu prevedea că 
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ministerul "va delega reprezentanţi ai Direcţiei Teatrelor în localităţile în care 
aceste manifestări au loc" 2 3 care urmau să supravegheze desfăşurarea spectacolelor, 
fapt evidenţiat de instrucţiunile anexate deciziei. Punctul trei al acestora prevedea: 
"Nici un spectacol nu poate avea loc fără aprobarea prealabilă a textelor [...] care se 
dă, după caz, de către Direcţia Teatrelor sau comisiunile teatrale judeţene. Această 
aprobare a textelor face parte [...] din autorizaţia respectivă care nu poate fi valabilă 
fără ea"24. Punctul patru prevedea: "în privinţa cenzurii textelor şi a autorizării de 
spectacole [.. .], nici un alt for nu are căderea de a interveni cu vreun control"2 5 ; 
punctul şase stabilea că reprezentantul Direcţiei Teatrelor era însărcinat cu 
autorizarea spectacolelor şi cenzura textelor şi "făcea parte din comisia teatrală 
judeţeană dacă locuia în reşedinţa de judeţ sau îşi prezenta avizul comisiei dacă se 
afla în altă localitate"26. Articolul doi stabilea atribuţiile delegaţilor; cea mai 
importantă era informarea Direcţiei Teatrelor asupra spectacolelor prezentate. 
Scopul deciziei era instituirea cenzurii asupra textelor teatrale. 

Tot printr-o decizie a Ministerului Artelor 2 7 se organiza un Oficiu al 
corurilor şi fanfarelor din ţară care era subordonat ministerului şi avea ca scop 
"îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi a formaţiunilor şi a 
asociaţiilor de coruri şi fanfare, pe baza unui program unitar elaborat de Consiliul 
de îndrumare al corurilor şi fanfarelor, aprobat de noi" 2 8. Articolul patru instituia 
conducerea acestui oficiu care era încredintaţă unui consiliu de îndrumare format 
din: consilierul tehnic superior al ministerului, cu grad de secretar general, ca 
preşedinte, directorul general al muzicii sau un înlocuitor, directorul literelor şi 
manifestărilor artistice populare sau un înlocuitor al său, delegatul Fundaţiei 
Regale "Regele Mihai I " şi un profesor de specialitate de la Conservatorul Regal de 
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. Scopul deciziei, ca toate deciziile 
adoptate, era acela de a controla şi cenzura activitatea muzicală desfăşurată în 
Bucureşti şi în ţară. 

De ceea ce s-a numit cenzura şi supraveghere a "beneficiat" şi arta 
populară românească. 

O decizie care instituia controlul asupra folclorului românesc a fost dată 
pe 23 iunie 1947, având numărul 10 900 şi fiind publicată în Monitorul Oficial 
numărul 144 din 27 iunie 1947 sub semnătura ministrului Artelor, Ion Pas. Se 
prevedea organizarea unui Ansamblu de artă populară care avea ca scop 
"organizarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul manifestărilor de artă populară 
(cântece, coregrafie, ţesături ţărăneşti şi muncitoreşti, ceramică simplă şi pictată, 
iconografie populară şi sculptură în lemn şi piatră), pe baza unui program unitar, 
elaborat de Consiliul de îndrumare al ansamblului de artă populară şi aprobat de 
noi" 2 9 . Componenta acestui consiliu nu era foarte diferită de cea a Consiliului de 
îndrumare al corurilor şi fanfarelor. în cadrul acestui organism de îndrumare a artei 
populare intrau: consilierul superior tehnic al ministerului, cu gradul de secretar 
general ca preşedinte, directorul literelor şi manifestărilor artistice populare sau un 
înlocuitor, directorul general al muzicii sau un înlocuitor, directorul artelor sau un 
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înlocuitor al său, directorul secţiei de artă populară din Muzeul de Artă Naţională, 
(articolul trei). 

Şi această decizie urmărea formarea unei noi creaţii populare ruptă de 
tradiţiile poporului român, această nouă creaţie trebuind de acum încolo să 
servească scopurilor propagandistice ale Partidului Comunist din România. 

Aceste decizii care nu aveau un caracter normativ au stat la baza celor 
două legi principale emise între 1946 şi 1948 în domeniul cultural şi anume legea 
numărul 264, pentru Statutul salariaţilor Teatrelor, Operelor şi Filarmonicelor de 
Stat30 şi legea numărul 265, pentru organizarea Teatrelor, Operelor şi 
Filarmonicelor de Stat, precum şi pentru regimul spectacolelor publice, apărută în 
Monitorul Oficial numărul 262 din 18 iulie 1947. 

In privinţa legii numărul 264 din 17 iulie 1947 se poate spune că aceasta 
conţine o serie de prevederi, cuprinse în partea a treia referitoare la drepturile 
politice ale salariaţilor şi în partea a patra referitoare la îndatoririle generale ale 
acestora, care instituie unele norme restrictive în privinţa activităţilor politice şi a 
îndatoririlor salariaţilor. Privitor la drepturile politice, în articolul 82 se spune că 
"salariatul poate ocupa orice funcţie politică: ministru, subsecretar de Stat, secretar 
general de minister, deputat, prefect, primar, membru în consiliile comunale şi 
judeţene. Salariaţii pot face parte din grupări politice democrate"31. Esenţial este 
faptul că nu se specifică ce se înţelege prin "grupări politice democrate" dar este 
clar că autorităţile ştiau care erau acestea şi anume dizidentele din partidele 
tradiţionale şi formaţiunile politice create sub oblăduirea Partidului Comunist. 

Prin această prevedere se urmărea împiedicarea accesului membrilor 
partidelor cu adevărat democratice de a activa în instituţii culturale, creând totodată 
posibilitatea înlăturării şi a celor care erau neutri din punct de vedere politic şi nu 
se integrau în formaţiunile politice aşa-zis "democrate". 

Referitor la îndatoriri, prevăzute în articolul 90, se enunţa ca salariaţii nu 
pot face "parte din grupări politice şi asociaţiuni antidemocratice"32, dorindu-se 
întărirea a ceea ce se prevăzuse în articolul 82, adică excluderea funcţionarilor care 
simpatizau cu partidele de opoziţie sau nu doreau să fie afiliaţi politic. 

Cele două articole ale legii 264 din 1947 au un caracter intenţionat 
ambiguu pentru a da posibilitatea autorităţilor de a face aprecieri asupra 
caracterului democrat sau nedemocrat al partidelor politice şi de a nu permite 
persoanelor incomode de a-şi desfăşura activitatea în teatre, opere, filarmonice, 
cinematografe, într-un cuvânt în instituţiile culturale publice. 

Cel de-al doilea act normativ33 avea ca scop instituirea şi în cadrul 
activităţii teatrale a unei "unităţi de concepţie, a unui fir conducător în viaţa noastră 
artistică." 3 4 Se urmărea o supraveghere strictă a creaţiei artistice, acest fapt fiind 
recunoscut de o serie de deputaţi provenind sau nu din rândurile Partidului 
Comunist. Deputata Mihaela Manasse, reprezentantă a Partidului Social Democrat, 
aliat cu comuniştii, aprecia că prin această lege se caută "să se pună la dispoziţia 
publicului o creaţie dramatică şi muzicală supravegheată de competenta unor foruri 
alcătuite din cele mai alese şi mai pregătite elemente în acest domeniu."35 
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Legea conţinea prevederi separate asupra organizării Teatrului Naţional 
din Bucureşti (partea a doua) şi a teatrelor naţionale din provincie (partea a treia), 
asupra Teatrului Poporului (partea a patra), asupra Operei de Stat din Bucureşti 
(partea a cincea) şi a operelor din provincie (partea a şasea), asupra Filarmonicii de 
Stat din Bucureşti (partea a şaptea) şi a celor din provincii (partea a opta), asupra 
Teatrelor particulare (partea a noua) şi asupra spectacolelor populare (partea a 
unsprezecea). 

Supravegherea activităţilor artistice era prevăzuta încă din articolul unu 
care instituia controlul Ministerului Artelor prin Direcţia Generală a Teatrelor, 
Direcţia Generală a Muzicii şi Direcţia Literelor şi Manifestărilor Artistice 
Populare asupra culturii în general. Articolul doi prevedea înfiinţarea Consiliu 
Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale care avea ca principală 
însărcinare aceea de a interzice prezentarea operelor artistice cu caracter 
"reacţionar". 

Acest calificativ avea menirea de a împiedica jucărea acelor spectacole 
care nu erau în concordanţă cu ceea ce dorea Partidul Comunist a fi instituit în 
domeniul cultural. Membrii săi erau numiţi anual de Ministerul Artelor deci erau 
sub controlul acestuia. 

Tot deputata Mihaela Manasse aprecia că acest Consiliu Superior al 
Literaturii Dramatice şi a Creaţie Muzicale "constituie o garanţie că de aici înainte 
toate repertoriile Teatrelor Naţionale, Operelor şi Filarmonicelor vor fi astfel 
alcătuite încât să-şi poată atinge ţinta lor de ridicare a nivelului artistic al poporului, 
de luminare şi de completare a educaţiei lui în spirit democratic."36 

In legătura cu acelaşi Consiliu, deputatul Petre Drăgoescu a adresat o 
întrebare raportorului Elena Teodorescu asupra răspunderii pe care o are directorul 
Teatrului Naţional Bucureşti în alcătuirea repertoriului şi dacă activitatea acestui 
organism nu constituia o îngrădire a atribuţiilor directorului. Raportorul aprecia că 
acest Consiliu stabilea "liniile mari în care trebuie să se dezvolte arta românească. 
El nu va stingheri câtuşi de puţin alegerea pieselor decât atunci când va considera 
că valoarea lor artistică este sub nivelul care se cere sau - cazul al doilea - când o 
piesă are un caracter rasist, şovin şi aşa mai departe. Acest Consiliu numai 
îndrumează şi, în unele cazuri, când găseşte de cuviinţă că nivelul artistic sau piesa 
nu corespunde concepţiilor democratice, atunci ia măsuri, însă el nu vine, efectiv, 
să se amestece în lucrările de fiecare zi ale directorului teatrului."37. Sub aceste 
calificative şi expresii intens folosite de guvernanţi se ascundea adevăratul scop al 
Consiliului Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale, acela de a 
cenzura şi chiar interzice piesele de teatru incomode. 

Deputatul Ion Drăghici adresează o întrebare raportorului în legătură cu 
sarcina alcătuirii şi aprobării repertoriului. Elena Teodorescu, în răspunsul dat, 
afirma foarte clar că "ultimul cuvânt îl are acest for superior"38 , adică Consiliul 
Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale. Articolul 16 paragraful C 
vine să dovedească că repertoriul va fi întocmit în luna aprilie a fiecărui an sub 
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îndrumarea Consiliului. Deci încă din faza de elaborare a repertoriului acest 
organism îşi făcea simţită prezenta. 

Referitor la organizarea Teatrului Naţional Bucureşti, articolul nouă 
prevedea că acesta "stă sub supravegherea şi controlul direct al Ministerului 
Artelor" 3 9 şi are scopul "de a cultiva, dezvolta şi răspândi arta teatrală în masele 
largi ale poporului"4 , cu alte cuvinte cenzurarea artei dramatice româneşti. 

In cadrul Teatrului Naţional Bucureşti funcţiona şi un Comitet de Lectură 
format, este adevărat, din oameni de teatru dar care erau, ca şi în cazul membrilor 
Consiliului Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale, numiţi anual 
prin decizie ministerială aşa cum se prevedea în articolul 26 şi deci făceau numai 
ceea ce se hotăra la nivelul Ministerului Artelor, fiind lipsiţi de putere de decizie. 
Comitetul alegea piesele româneşti şi străine ce urmau să formeze repertoriul 
Teatrului Naţional care era înaintat Consiliului ce putea dispune, în baza propunerii 
motivate a directorului general al Teatrului Naţional, eliminarea unei piese admise 
în repertoriu (articolul 28). Din punct de vedere financiar, Teatrul Naţional 
Bucureşti se afla sub controlul Ministerului Artelor care numea un contabil pentru 
a verifica gestiunea acestei instituţii. 

Teatrele naţionale provinciale (Iaşi, Cluj, Craiova) şi Teatrul Maghiar de 
Stat de Dramă şi Operă din Cluj funcţionau în condiţii identice cu Teatrul Naţional 
Bucureşti şi se aflau sub supravegherea Ministerului Artelor. 

Partea a patra se referă la organizarea Teatrului Poporului. Articolul 89 
prezintă ceea ce se urmărea prin crearea acestei instituţii: "Pentru ridicarea 
culturală a maselor populare şi educarea lor artistică, se înfiinţează Teaţrul 
Poporului, cu trupe permanente, stabile şi volante, repartizate pe regiuni."4 1 Este de 
subliniat că 'Teatrul Poporului stă sub controlul direct al Ministerului Artelor, prin 
Direcţia Generală a Teatrelor"42. 

In privinţa Operei din capitală, organizarea şi funcţionarea acesteia este 
cuprinsă în partea a cincea a legii. Articolul 103 instituie controlul Ministerului 
Artelor asupra acestei instituţii precum şi scopul acesteia: "organizarea de 
manifestaţiuni artistice muzicale, educarea muzicală a publicului şi încurajarea 
creaţiei muzicale originale"43.' Deputata Mihaela Manasse prezintă într-un mod 
mai clar decât articolul 103 care era scopul organizării Operei: "Dispoziţiile care 
reglementează acest capitol, prin felul cum au fost alcătuite, prezintă toate 
garanţiile că arta muzicală simfonică va putea să aducă un real aport de cultivare, 
de ridicare a nivelului artistic muzical al maselor"44. Această frazeologie ascundea 
intenţia P.C.R. de a forma din punct de vedere cultural un "om nou" care să se 
supună necondiţionat hotărârilor autorităţilor. 

Concluzia este că formarea unei culturi de masă se înscria în politica 
Partidului Comunist din România de consolidare a noului regim. 

Repertoriul Operei de Stat era elaborat de directorul general în acord "cu 
Comitetul de Direcţie, pe baza materialului propus de Comitetul de Lectură şi a 
îndrumării Consiliului Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale"43. 
Articolul 113 stabilea că membrii Comitetului de direcţie erau numiţi anual prin 
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decizie ministerială, aflându-se sub controlul Minsterului Artelor. Această filieră 
parcursă de un repertoriu pentru a fi aprobat avea ca scop împiedicarea prezentării 
oricărei manifestări artistice care ar fi venit în contradicţie cu intenţiile P.C.R. de 
creare a unei culturi pusă în slujba sa. Aceste organisme aveau, în ultima instanţă, 
misiunea de a cenzura activitatea cultural-artistică. Exista şi un Comitet de Lectură 
ai cărui membrii erau numiţi anual prin decizie ministerială (articolul 119). 
Articolul 121 prevedea rolul acestuia: "alege operele care urmează să formeze 
repertoriul Operei de Stat şi-1 înaintează Consiliului Superior"46. Deci, alături de 
Comitetul de Direcţie şi Consiliul Superior, apărea un alt organ care avea sarcina 
cenzurării creaţiei culturale. Comitetul era format din: un şef de orchestră, un 
director de scenă, un cântăreţ solist, un compozitor, un critic muzical şi un director 
tehnic. Din punct de vedere financiar Opera era subordonată Ministerului Artelor. 

Organizarea şi funcţionarea Operelor din provincie (Cluj şi Timişoara) se 
făcea sub supravegherea Ministerului Artelor şi a Direcţiei Muzicii, fiind identică 
cu a Operei bucureştene. 

Partea a şaptea se referă la organizarea Filarmonicii de Stat bucureştene 
care avea menirea ridicării "nivelului artistic muzical a tineretului din şcoli şi 
universităţi, prin organizarea de manifestaţiuni superioare de artă" 4 7 . Filarmonica 
de Stat, a cărei organizare se înscria în cadrul instituit de autorităţi era "supusă [...] 
controlului direct al Ministerului Artelor" 4 8. Repertoriul urma o cale identică cu a 
repertoriului Teatrului Naţional Bucureşti şi a Operei de Stat. Filarmonicile 
provinciale ("Moldova" - Iaşi, "Ardealul" - Cluj, "Banatul" - Timişoara şi 
"01tenia"-Craiova) erau subordonate Ministerului Artelor prin Direcţia Muzicii. 

Un alt capitol al legii numărul 265 instituia controlul Ministerului Artelor 
asupra teatrelor particulare. Declaraţia deputatei din partea Partidului Social 
Democrat, Mihaela Manasse vine în sprijinul acestei afirmaţii: "Capitolul "teatrele 
particulare" care au fost aproape total neglijate în legea veche - ceea ce dădea loc la 
prea mult "bun plac", atât în alegerea repertoriilor, cât mai ales în organizarea 
turneelor în provincie, care lăsau foarte mult de dorit în privinţa nivelului şi a 
calităţii lor, neservind aproape deloc publicului provincial - a fost de asemeni cu 
grijă reglementat prin legea de fată. 

Teatrele particulare sunt supuse controlului Ministerului Artelor, 
stabilindu-se anumite condiţiuni, care sunt de natură a aduce un progres în 
activitatea acestora, încadrându-le în rolul social pe care ele trebuie să-1 aibă." 4 9 

Articolul 210 consfinţea acest control al Ministerului Artelor prin 
autorizaţia de funcţionare pe care o acorda prin intermediul Direcţiei Generale a 
Teatrelor şi a Direcţiei Generale a Muzicii. Tot Ministerul Artelor stabilea 
"condiţiile generale de funcţionare a teatrelor particulare şi de autorizare a pieselor 
sau spectacolelor şi turneelor acestora"50. Cu privire la repertoriu, acesta trebuia să 
fie aprobat de Consiliul Superior al Literaturii Dramatice şi Creaţiei Muzicale. 

Partea a unsprezecea stabilea modalităţile de organizare a spectacolelor 
populare care erau "îndrumate şi controlate de Ministerul Artelor prin Direcţia 
Literelor şi Manifestărilor Artistice, cu concursul Direcţiei Teatrelor şi a Muzicii şi 
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în colaborare cu Uniunea Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti, şi cu orice alte 
instituţiuni de Stat sau particulare"51. Articolul 238 instituia Comisia de control a 
spectacolelor de amatori şi a spectacolelor populare, comisie constituită prin 
decizia Ministerului Artelor, şi formată din: secretarul general al Ministerului ca 
preşedinte, directorul general al Teatrelor, directorul general al Muzicii, directorul 
Literelor şi Manifestărilor Artistice, reprezentantul C.G.M., un director de scenă, 
un autor dramatic sau compozitor (articolul 239). 

Articolul 240 prevedea atribuţiile Comisiei de control a spectacolelor de 
amatori: organizarea şi îndrumarea echipelor de amatori, a spectacolelor jucate de 
amatori, întocmirea repertoriului spectacolelor cu un caracter popular, în vederea 
educării maselor. 

în concluzie această comisie avea ca principal scop supravegherea şi 
cenzurarea oricărei manifestări artistice desfăşurate de trupele de amatori care ar fi 
contravenit instituirii şi consolidării regimului de "democraţie populară" în 
domeniul cultural. 

Alături de aceste instituţii artistice existau şi teatre constituite de 
organizaţiile-satelit ale Partidului Comunist din România, ca de exemplu: ale 
Confederaţiei Generale a Muncii, ale sindicatelor, ale organizaţiilor democratice de 
masă (Federaţia Democrată a Femeilor Române, Federaţia Democrată a Tineretului 
Român), Apărarea Patriotică şi care erau controlate de acestea (articolul 258). 

Ultimul articol al legii prevedea abrogarea legii pentru organizarea 
Teatrelor Naţionale, a Operelor Române şi Spectacolelor din 20 martie 1937, cu 
modificările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare noii legi votată de 
Adunarea Deputaţilor pe 19 iunie 1947. Legea a fost publicată în Monitorul 
Oficial, partea întâi, numărul 262 din 18 iulie 1947, fiind semnată de rege, 
ministrul artelor, Ion Pas şi ministrul justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu pe 12 iulie 1947. 

Ca o concluzie asupra principalei legi de organizare a creaţiei culturale în 
conformitate cu dorinţa P.C.R. de a controla strict aceasta creaţie, trebuie avută în 
vedere declaraţia deputatei M . Manasse care reflectă scopul real al actului 
normativ: "în concluziune, legea adusă de către domnul ministru al artelor, 
reprezintă pentru stat încadrarea armonioasă a unuia din cele mai importante 
domenii ale vieţii publice, teatrul şi muzica, în ansamblul activităţii statului în 
spiritul vremii [.. .]. 

Legea de faţă, în sfârşit reprezintă pentru întreg poporul posibilitatea de a 
se bucura de cele mai bine alese opere şi manifestări ale literaturii dramatice şi 
muzicale"52. 

Referitor la existenţa unor cazuri concrete de manifestare a opoziţiei faţă 
de subordonarea teatrului intereselor Partidului Comunist, se poate spune că 
acestea au fost puţine ca număr dar venind din partea unor mari realizatori de 
teatru, printre care şi regizorul Ion Şahighian. 

Uniunea Sindicatelor de Scriitori, Artişti şi Ziarişti a înfiinţat o Comisie 
de producţie teatrală a Uniunii care organiza întâlniri la care participau şi oameni 
de teatru, întâlniri care se transformau în "şedinţe de producţie prealabile intrării în 
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repetiţie, unde respectivul regizor trebuia să-şi desfăşoare, cât mai în amănunt 
intenţiile asupra punerii în scenă a piesei"53. 

Aceste şedinţe reprezentau o modalitate de a cenzura activitatea 
regizorilor şi felul în care aceştia vedeau punerea în scenă a unei piese. Respectiva 
comisie venea în completarea celorlalte organisme existente şi enumerate anterior, 
eliminând ceea ce se mai putea strecura şi nu era în conformitate cu principiile 
regimului de "democraţie populară" din textul pieselor şi care scăpase analizei 
celorlalte instituţii create pentru a superviza activitatea culturală în general. 

Iniţiativele Uniunii Sindicatelor de Scriitori şi Ziarişti urmăreau, 
intenţionat de altfel tulburarea muncii regizorale, unul dintre putinii regizori de 
mare valoare ai teatrului românesc care şi-a exprimat nemulţumirea faţă de această 
situaţie fiind Ion Şahighian care a refuzat, în preajma începerii repetiţiilor la piesa 
"Furtuna" de William Shakespeare să participe la o producţie teatrală care, afirma 
el, "constrângea rolul creaţiei" 5 4. Ca o consecinţă a refuzului regizorului de a fi 
părtaş la limitarea drepturilor artiştilor în general şi a regizorilor în special, piesa 
"Furtuna" realizată de marele dramaturg englez şi pusă în scena de un proeminent 
regizor român nu a mai fost prezentată în stagiunea 1947. 

Activitatea' cinematografiei a fost şi ea reglementată printr-un act care 
însă nu avea un caracter normativ. Prin decizia Ministerului Informaţiilor numărul 
4597 din 9 decembrie 1947, semnată de ministrul Octav Livezeanu, se hotăra, în 
conformitate cu legea numărul 130 din 1946, pentru organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Informaţiilor, înfiinţarea unui "oficiu de studii şi documente pentru 
planificarea şi îndrumarea activităţii cinematografice din întreaga ţară" 5 5. Acest 
oficiu era sub controlul Direcţiei Cinematografice din Ministerul Informaţiilor şi 
urma să funcţioneze "cu personal din cadrele Direcţiei Cinematografice"56. 

Situaţia era asemănătoare cu cea a teatrelor, operelor, filarmonicelor şi a 
altor instituţii culturale din ţară. Fiind sub controlul Direcţiei Cinematografice, 
funcţionând cu personal provenit din interiorul acestei Direcţii subordonată 
Departamentului Informaţiilor, se poate spune că şi creaţia cinematografică 
cunoştea acelaşi regim strict de supraveghere. 

Sectorul muzeistic nu a scăpat dorinţei Partidului Comunist de a-1 
modifica din punct de vedere structural. 

In aparenţă un fapt minor dar care exprima intenţiile PCR, schimbarea 
tradiţionalelor denumiri ale muzeelor avea ca scop şi eliminarea din mintea 
oamenilor a ceea ce a reprezentat pentru România regimul monarhic în primul 
rând. Un exemplu al acestor schimbări de denumiri îl reprezintă două decizii ale 
Ministerului Artelor care aveau ca ţel tocmai acest lucru. 

Hotărârea numărul 400 din 10 ianuarie 194857 prevedea că "Muzeul 
Naţional de Artă şi Arheologie Regele Carol I din Bucureşti va purta pe viitor 
numirea de "Muzeul Naţional de Artă şi Arheologie" din Bucureşti." 5 8 

Cea de a doua decizie59 semnată ca şi prima de ministrul Artelor, Ştefan 
Tita şi dătă pe 12 ianuarie 1948, deci după proclamarea Republicii Populare 
Române la începutul lunii ianuarie a aceluiaşi an, instituia schimbarea denumirii 
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Conservatorului Regal de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti care urma să se 
numească "Conservatorul de Stat din Bucureşti al Republicii Populare Române" 6 0 , 
urmărindu-se ştergerea definitivă din memoria oamenilor a tot ceea ce avea 
legătură cu monarhia care fusese abolită la 30 decembrie 1947 prin abdicarea silita 
a regelui Mihai. 

Literatura a fost şi ea supusă sub supravegherea autorităţilor. Metoda de 
bază a fost interzicerea unui număr mare de cărţi aparţinând unor valoroşi oameni 
de cultură, unele titluri trebuind să dispară din panteonul cultural al poporului 
român. în sprijinul acestei politici de cenzurare a creaţiei literare româneşti şi 
universale, autorităţile invocau prevederile articolului cinci al Tratatului de pace.61 

Un exemplu al interzicerii operelor literare este circulara dată de 
Ministerul Informaţiilor şi publicată în Monitorul Oficial numărul 32 din 9 
februarie 1948, circulară care cuprindea două liste cu numerele 49 şi 50 ce 
conţineau 183 şi respectiv 180 de cărţi ce urmau a fi scoase din rafturile 
bibliotecilor. Retragerea din circulaţie a acestor cărţi a fost hotărâtă de comisia 
pentru îndrumarea manifestărilor culturale din cadrul Ministerului Informaţiilor. 

Prima lista cuprindea creaţii lirice şi istorice româneşti aparţinând unor 
valoroşi scriitori. 

Lista se deschidea cu o carte intitulată "Călătorii. Misiuni diplomatice" 
aparţinând lui Vasile Alecsandri. Unele cărţi se refereau la istoria monarhiei din 
România şi acestea au reprezentat una din ţintele principale ale autorităţilor care 
doreau cu orice preţ ca poporul român să uite de ceea ce a însemnat regalitatea. 
Intre aceste cărţi se afla creaţia lui Alexe Anastasiu - "Dinastia regală şi poporul 
român" cu o prefaţă de Nicolae Iorga, apărută la Bucureşti în 1924 sub egida 
Institutului de Arte Grafice "Convorbiri Literare" - sau cea a lui Nichifor Crainic -
"Regele şi biserica", apărută la Editura Georgescu-Delafras. 

Multe cărţi care tratau probleme ţinând de religie au fost trecute prin sita 
cenzurii, putându-se aminti aici cartea lui S. Elisan - "Prin credinţa în Dumnezeu la 
lumină", apărută la Bucureşti în 1930 la Editura Universul. 

Poezia nu a fost scutită de imixtiunea autorităţilor. Creaţii lirice şi politice 
ale poetului naţional Mihail Eminescu au fost interzise. Se pot aminti aici: "Poezii. 
Ediţie aleasă", apărută la Editura Biblioteca pentru Toţi sau "Scrieri politice", 
apărută la Craiova. 

O altă categorie a cărţilor interzise era cea care amintea de existenta 
României Mari ciuntită de Uniunea Sovietică prin ocuparea Basarabiei, nordului 
Bucovinei şi Ţinutul Herţa. între aceste cărţi se aflau: loan Lupaş - "Istoria Unirii 
Românilor", apărută la Bucureşti în 1937 sub patronajul Fundaţiei Culturale Regale 
"Principele Carol" sau cea a generalului de divizie N. Mihăilescu - "Amintiri şi 
învăţăminte din războiul de întregire a Neamului. 1916-1919", apăruta în 1936 în 
capitală. 

A doua lista cuprindea cărţi maghiare propuse pentru epurare de către 
Biblioteca Universităţii din Cluj şi care deranjau şi prin titlu autorităţile sovietice. 
Se poate exemplifica cu o serie de cărţi scrise în limba maghiară printre care: Buza 
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Barva - "Conspiraţia comunistă", Essad Bey - "Tragedia unei ţări. Tarul Nicolae al 
II-lea", Fabian Bela - "Dezastrul Rusiei sub dominaţia comunistă" sau Forbath 
Ferenc - "în iadul Siberiei". 

De asemenea Monitorul Oficial, partea I , numărul 70 din 25 martie 1947 
a publicat trei liste cu cărţi interzise de Comisia care funcţiona pe lângă Ministerul 
Informaţiilor. între acestea se aflau o serie de creaţii literare şi istorice de mare 
valoare: LV. Băncilă - "Semnificaţia Ardealului", Bucureşti, 1944; Mihai 
Eminescu - "România şi panslavismul. Studii şi articole". Cu introducere de Horia 
Nifulescu, Bucureşti, 1944; P. Ispirescu - "Basmele românilor", Bucureşti, 1941; 
Simion Mehedinţi - "Le pays et le peuple roumain", Bucureşti, 1944; Ion I . Nistor -
"Unirea Bucovinei cu România", Bucureşti, 1940; Victor Papacostea - "Un 
observator prusian în ţările române acum un veac", Bucureşti, 1942; Ovidiu 
Papadima - "Poezie şi cunoaştere etnică", Bucureşti, 1944; Gheorghe I . Brătianu -
"La Moldavie et ses frontières historiques", Bucureşti, 1941; dr. V. Bianu -
"însemnări din războiul României Mari", volumul I I : "De la pacea din Bucureşti 
până la încoronarea de la Alba Iulia", Cluj, 1926; 'Transilvania, inima României", 
Bucureşti, Şcoala Poporului62. 

Efortul autorităţilor de a elimina o serie de cărţi, unele de certă valoare, 
din circuitul public, se înscrie în politica culturală dusă de Partidul Comunist din 
România pentru a forma acel "om nou" care să corespundă dorinţelor noilor 
guvernanţi. 

Concluzia este că Partidul Comunist a încercat şi a reuşit şi în domeniul 
cultural, ca şi în celelalte domenii, a-şi impune propria politică care urmărea 
distrugerea oricărei tradiţii culturale a poporului român. 

NOTE 

1. M.O. (P.I.), nr. 295, 20 decembrie 1946, p. 13075. 
2. într-un raport al lui Burton Y. Berry către secretarul de stat american privitor 

la situaţia politică a României în februarie 1947, raport trimis din Bucureşti 
pe 5 martie acelaşi an, reprezentantul american face şi o serie de referiri la 
epurările care aveau loc în cadrul corpului didactic al Universităţii Bucureşti. 
Acesta afirma că în Universitate au fost aduşi noi profesori cu aprobarea 
Ministerului Educaţiei şi fără acordul facultăţilor respective. Raportorul 
american prezintă" şi reacţia de nemulţumire a socialiştilor independenţi în 
faţa acestor acţiuni, reacţie concretizată prin publicarea unei declaraţii în 7 
februarie 1947 prin care nu recunoşteau dreptul Departamentului Educaţiei 
de a numi profesori în facultăţi. B Y. Berry prezintă şi exemplele date de 
socialişti cu privire la aceste numiri. Este vorba despre numirea ca profesori 
a dr. Simeon Oeriu, a dr. Simon Iagnov la Şcoala de Medicină, precum şi 
numirea lui A. Graur şi Herbert Silber la Facultatea de Litere, toţi aceştia 
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fiind simpatizanţi ai Partidului Comunist. Raportul este publicat în 
"România - Viaţa politică în documente - 1947", pp. 127-140. 

3. M.O. (P.I.), nr. 39, 17 februarie 1947, p. 1235. 
4. M.O. (P.I.), nr. 93, 25 aprilie 1947, p. 3223-3224. 
5. Idem, p. 3224. 
6. M.O. (P.I.), nr. 172, 30 iulie 1947, p. 6703. 
7. Ibidem. 
8. Ibidem. 
9. Ibidem. 
10. M.O. (P.I.), nr. 17, 21 ianuarie 1947, p. 491. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem. 
13. M.O. (P.I.), nr.19, 23 ianuarie 1947, p. 549. 
14. Ibidem. 
15. M.O. (P.I.), nr. 35, 12 februarie 1947, p. 1084. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem. 
18. Idem, p. 1074-1075. 
19. Idem, p. 1074. 
20. Ibidem. 
21. M.O. (P.I.), nr. 68, 22 martie 1947, p. 2148. 
22. Ibidem. 
23. M.O. (P.I.), nr. 117, 26 mai 1947, p. 4159-4160. 
24. Idem, p. 4159. 
25. Idem, p. 4160. 
26. Ibidem. 
27. Ibidem. 
28. Decizia are numărul 10642 şi a fost dată pe 18 iunie 1947, fiind publicată în 

M.O. (P.I.), nr. 141, 24 iunie 1947, p. 5128. 
29. Ibidem. 
30. M.O. (P.I.), nr. 144, 27 iunie 1947, p. 5247. 
31. M.O. (P.I.), nr. 161, 17 iulie 1947, p. 6156-6176. 
32. Idem, p. 6165. 
33. Idem, p. 6166. 
34. M.O. (P.I.), nr. 162, 18 iulie 1947, p. 6198-6223. 
35. M.O. (P.III), nr. 36,4 septembrie 1947, p. 885. 
36. Idem, p. 952. 
37. Ibidem. 
38. Idem, p. 955. 
39. Ibidem. 
40. M.O. (P.I.), nr. 162, p. 6199. 
41. Ibidem. 
42. Idem, p. 6206. 
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43. Ibidem. 
44. Idem, p. 6208. 
45. M.O. (P.m.), nr. 36, 4 septembrie 1947, p. 953. 
46. M.O. (P.I.), nr. 162, 18 iulie 1947, p. 6209. 
47. Idem, p. 6210. 
48. Idem, p. 6214. 
49. Ibidem. 
50. M.O. (P.m.), nr. 36, 4 septembrie 1947, p. 953. 
51. M.O. (P.I.), nr. 162, 18 iulie 1947, p. 6218. 
52. Idem, p. 6221. 
53. M.O. (P.m.), nr. 36, 4 septembrie 1947, p. 953. 
54. loan Massoff - "Teatrul Românesc. Privire istorică", volumul opt, p. 469. 
55. Ibidem. 
56. M.O. (P.I.), nr. 289, 13 decembrie 1947, p. 10965. 
57. Ibidem. 
58. M.O.(P.L), nr. 10, 13 ianuarie 1948, p. 281. 
59. Ibidem. 
60. M.O. (P.I.), nr. 15, 19 ianuarie 1948, p. 454. 
61. Articolul cinci al Tratatului de pace este enunţat astfel: 

"România, care, în conformitate cu Convenţiunea de armistiţiu a luat măsuri 
pentru dizolvarea tuturor organizaţiunilor de tip fascist pe teritoriul român, 
fie ele politice, militare sau paramilitare, precum şi a altor organizaţiuni 
făcând o propagandă ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre celelalte 
Naţiuni Unite, nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor 
organizaţiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de 
drepturile sale democratice." 

62. S. Rădulescu-Zoner, D. Buse, B. Marinescu - "Instaurarea totalitarismului 
comunist în România", p. 201. 
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LA LÉGISLATION DANS L E DOMAINE CULTUREL ADOPTÉE 
PAR L E PARLEMENT "ELU" L E 19 NOVEMBRE 1946 

- Résumé -

La Roumanie avait été englobée dans la sphère d'influence de l'Union 
Soviétique non seulement du point de vue politique et économique, mais aussi du 
point de vue culturel. 

Les deux lois organiques importantes (la loi pour le Statut des salariés des 
Théâtres, des Opéras et des Philharmoniques d'Etat et la loi pour l'organisation des 
Théâtres, des Opéras et des Philharmoniques d'Etat) ont représenté le mécanisme 
principal pour la surveillance des actions avec le caractère culturel. 

L'épuration des intellectuels, la censure des oeuvres cinématographiques, 
des spectacles d'opéra et des pièces de théâtre et la interdiction des livres ont 
contribué à la formation "d'homme nouveau" de type soviétique. 
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