337

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXXI II, 201 2

TREI CEASURI, TREI PERSONALITĂŢI ŞI UN SINGUR
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Abstract:

From the illustrious names with a great deal of contribution in the act of the
Great Union, three personali/ies - Nicolae Iorga, Alexandru Averescu and
Nicolae Titulescu - contributed, in different periods, to the carrying out of this
great event, a historical necessity stronger than any other government or
party. The clocks of these personalities from three different categories (table
watch, poket watch and the regular watch) are part of the patrimony of the
Clock museum " Nicolae Simache " Ploieşti.
La 1 Decembrie 1 9 1 8, la Alba Iulia, s-a înfăptuit cel mai mare deziderat al
locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România. Măreţia acestui
eveniment, considerat a fi principalul eveniment al istoriei României, vine din faptul
că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera unui singur om politic, al unui singur
partid sau guvern - este fapta istorică a întregii naţiuni române.
Atunci, la Alba Iulia românii veniţi din toate colţurile Transilvaniei, au
consfinţit în mod liber de orice constrângere hotărârea de unire cu patria-mamă. Acest
act istoric a fost precedat de hotărârea Congresului Naţional al românilor din
Bucovina, care la 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8 a proclamat unirea acestei părţi din Moldova
de Nord, cu România. Încă de la 24 ianuarie 1 9 1 8, acea parte a Moldovei, cuprinsă
între Prut şi Nistru, condusă de Sfatul Ţării, s-a proclamat republică "de sine stătătoare
şi neatârnată, având ea singură dreptul de a-şi hotărî soarta în viitor" ca mai apoi la 27
martie 1 9 1 8, Sfatul Ţării să hotărască unirea acestui teritoriu cu România 1 • De fapt,
cele trei decizii istorice, de la Cernăuţi, Chişinău şi Alba Iulia, au concretizat prin
unirea cu patria-mamă a tuturor provinciilor istorice româneşti aflate sub dominaţie
străină, visul de secole al tuturor românilor.
Spuneam că Marea Unire nu este opera unui singur om politic, dar este
rezultatul eforturilor conjugate ale clasei politice şi ale oamenilor de cultură ai
începutului de secol XX, împreună contribuind astfel la pregătirea acestui moment
istoric. Înaintea momentului Marii Uniri, România se afla între două mari puteri
europene rivale - Austro-Ungaria şi Imperiul Ţarist - ambele având în componentă
teritorii româneşti şi interese privind instituirea şi consolidarea dominaţiei în zonă.
' Conservator, Muzeul Ceasului "Nicolae Simache " din Ploiesti.
1 Constantin C. Giurescu/Dinu C. Giurescu, ISTORIA ROMÂNILOR, Editura Albatros, 1 975, p.695
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Această situaţie a detenninat factorii români de decizie să adopte o politică externă
suplă, care să ţină seamă de necesităţile momentului. Din acest punct de vedere,
diplomaţia română a ţinut seama de poziţia strategică importantă pe care o avea ţara,
în timp de pace, de neutralitate şi chiar de război. Poate de aceea apreciată de unii,
condamnată de alţii, soluţia neutralităţii de dinaintea intrării României în Primul
Război Mondial, a pennis primului ministru I.I.C.Brătianul să pregătească mai bine
angajarea ţării în război, obţinând la final din partea Rusiei, Marii Britanii, Franţei şi
Italiei, recunoaşterea legitimităţii aspiraţiei naţionale a reunirii provinciilor româneşti
din Imperiul austro-ungar.
Marea Unire a trebuit pregătită, iar după 1 decembrie 1 9 1 8 a trebuit susţinută,
mai ales atunci când politica externă a României a trebuit să se adapteze la noua
situaţie complexă care se crease prin tratatele de pace.
Dintre ilustrele nume cu contribuţie în actul unirii, am ales, nu întâmplător,
trei personalităţi - Nicolae Iorga, Alexandru Averescu şi Nicolae Titulescu - fiecare
dintre ei contribuind, din domenii diferite, la momentul Unirii de la 1 9 1 8. Ceasurile
acestor personalităţi şi ele din trei categorii diferite (ceas de masă, de buzunar şi de
mână) se află în patrimoniul Muzeului Ceasului "Nicolae Simache" Ploieşti.
Naţionalist moderat şi apărător al
tradiţionalismului rural, Nicolae Iorga ( 1 8 7 1 - 1 940)
s-a implicat activ în viaţa socială şi politică a
României. Împreună cu Alexandru C. Cuza a
fondat la 23 aprilie 1 9 1 O, Partidul Naţionalist
Democrat, partid care nu a avut o extindere foarte
mare. Iorga nu a fost preocupat de această
extindere, pentru că, întrebat ce reprezintă
fonnaţiunea sa politică, savantul a răspuns:
"Paltonul, pălăria şi bastonul meu sunt partidul! " .
Istoric, profesor universitar, enciclopedist,
poet, dramaturg, critic literar, memorialist, gazetar,
publicist, om politic, membru titular al Academiei
Române, cu o activitate ştiinţifică prodigioasă,
Nicolae Iorga a fost numit pe bună dreptate cel mai
mare istoric şi savant român.
În momentul Marii Uniri din 1 9 1 8, foarte
mulţi şi-au adus aminte de rolul lui Nicolae Iorga şi al instituţiilor culturale create de
2
el Ia Vălenii de Munte Menţionez aici Universitatea Populară, referitor la care
transilvăneanul Constantin Bucşan, fost cursant al aceleiaşi universităţi, îi scria la 7
decembrie 1 9 1 8 lui Iorga: "Înaintea Annatei, d-voastră aţi început desfiinţarea
graniţelor blestemate, prin înfiinţarea Cursurilor de la Văleni, cari erau un focar de
cultură şi de puternică conştiinţă naţională pentru toţi românii deopotrivă"3

2 Petre Ţurlea, NICOLAE IORGA LA VĂLENJJ DE MINUTE, Editura ROMÂNIA pur şi simplu, 2008,

p.204

3 Ibidem, p.205
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Numeroasele conferinţe ale istoricului Nicolae Iorga, au avut deasemeni darul
de însufleţire a maselor în atingerea idealului naţional. Memorabil rămâne discursul
din 1 4 decembrie 1 9 1 6, ţinut la şedinţa Parlamentului, despre care I.G.Duca menţiona:
"Iorga a fost mai presus de orice laudă. El a rostit atunci [ ... ] incontestabil, cel mai
elocvent discurs din viaţa lui. [ ... ] Iorga a ştiut să exprime ceea ce era în conştiinţa
fiecăruia, să aprindă flacăra care lâncezea în toate sufletele să redeştepte prin evocarea
gloriei trecutului speranţele naţionale"4 •
În acest discurs, publicat peste 23 de ani sub titlul Rezistenţa până la capăt"
"
printre altele Iorga spunea: "Pe pământul curăţit de hoarde şi astăzi, însă, în adâncul
codrilor săi stă bisericuţa de stejar, înfăţişând în ea o învăţătură aşa de mare. Ea ne
spune astăzi: [ ... ] în colţul acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânţa
de credinţă, şi vom vedea şi noi la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine şi
vom putea zice ca Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că ; «vom fi iarăşi ce am fost, şi încă
mai mult decât atât»" 5
Nicolae Iorga nu a participat la Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia din
1 9 1 8, dar a trimis o telegramă: "In clipa când ceea ce au urmărit trudele şi suferinţele
voastre de mucenici timp de câteva sute de ani ajunge crez de biruinţă, lăsaţi să vie
către voi şi înduioşatul glas al cuiva care o viaţă întreagă a urmărit pas cu pas fiecare
din aceste silinţi şi dureri şi s-a împrietenit, în gândul său, cu toţi aceia dintre voi cari,
ca şi dânsul, au muncit şi au crezut" 6 (publicată în "Românul" Arad, 5/1 8 decembrie
1 9 1 8). Marele istoric a primit răspuns din partea unui grup de participanţi la adunare,
foşti conferenţiari sau cursanţi; aceştia i-au telegrafiat că se gândeau "cu dragoste la
pregătitorul sufletelor pentru Unirea tuturor românilor" 7
Exemplele de discursuri şi cuvântări celebre rostite de savantul Iorga, din
România până la Cernăuţi sunt numeroase şi nu fac decât să întregească imaginea de
"
"mare învăţător al Neamului aşa cum a mai fost numit de presa română, marele
istoric.
Născut la Botoşani, Nicolae Iorga se mută în anul 1 908 la Vălenii de Munte,
acolo unde trăieşte aproape jumătate din viaţa sa. Din acest motiv, în mai toate
muzeele prahovene se găsesc obiecte care i-au aparţinut marelui Iorga, crescând astfel
valoarea patrimoniului memorial prahovean. În colecţia Muzeului Ceasului "Nicolae
Simache" din Ploieşti se găseşte un ceas de masă (fig. 1 ), Junghans Wurttenberg,
Germania, sec.XIX. Carcasa ceasului, din bronz, este bogat ornamentată cu doi
îngeraşi şi motive vegetale, iar în partea inferioară are o pictură policromă pe porţelan,
cu reprezentarea unei scene de gen. Ceasul a intrat în patrimoniul muzeului în anul
1 97 1 , din colecţia "Nicolae Iorga" de la Academia R.S.R.
B ibliografia istoriei militare naţionale însumează numeroase titluri dedicate
înfăptuirii, consolidării şi existenţei statului naţional unitar. În acelaşi timp, numeroase
4 După retragerea Annatei române în toamna lui 1 9 1 6, guvernul de coaliţie trebuia să fie pentru Ţară un

semnal de afinnare a dorinţei de rezistentă până la capăt, prilej cu care a avut loc în decembrie şedinta
Parlamentului, în clădirea Teatrului din Iaşi
5 Petre Ţurlea, NICOLAE IORGA LA VĂLENII DE MINUTE. Editura ROMÂNIA pur şi simplu, 2008,
p.203
6 Ibidem, p.205
7 ldem.
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titluri amintesc cu recunoştinţă şi omagiu numele celor care, de sub steagul oştirii, i-au
dat viaţă, cu preţul unor mari sacrificii, făcându-1 să dăinuiască.
În panoplia numelor sonore în domeniul militar Alexandru Averescu şi
Constantin Prezan sunt cele mai ilustre personalităţi militare româneşti din prima
jumătate a secolului al XX-lea, afirmate plenar în timpul Primului Război Mondial.
Recunoscând meritele şi valoarea lor deosebită, regele Carol al II-lea i-a avansat, în
iunie 1 930, la gradul de mareşa!, treapta cea mai înaltă în ierarhia militară.
Alexandru Averescu ( 1 859 - 1 93 8),
personalitate distinctă şi complexă a vieţii
militare,politice şi culturale, mai bine de cinci
decenii, a dominat scena socio-politică a
României prin gesturile şi faptele sale. A ocupat
importante
funcţii
militare,
dintre
care:
comandant al Şcolii Superioare de Război din
Bucureşti şi profesor de tactică, ataşat militar la
Berlin, şef al Secţiei Organizare din Marele Stat
Major, şef al Marelui Stat Major, comandant al
Corpului 1 Armată, al Armatei a 2-a şi şef al
Grupului de Armate Sud.
Pe plan politic, a fost preşedintele Ligii
Poporului ( 1 9 1 8). A deţinut înalte funcţii de stat:
prim-ministru şi ministru interimar la externe,
ministru de interne, al industriei şi comerţului,
preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru secretar de stat şi consilier al Coroanei.
Născut in Ţinutul Bugeacului, lângă Ismail, mareşalul Averescu a fost o
figura atipică pentru viaţa politica a României interbelice şi a avut norocul să-şi
împletească întreaga-i carieră cu paginile luminoase ale Istoriei noastre care începe cu
războiul pentru neatâmare şi sfărşeşte cu războiul cel mare pentru întregirea neamului.
Averescu a condus armata română spre marile victorii de la Mărăşti şi Oituz în
Războiul pentru Întregirea Neamului, iar pe scena politică a avut succes prin
întemeierea propriul partid, Partidul Poporului. În primii ani de după război, s-a creat
un adevărat mit în jurul său, ţăranii considerându-1 un "Mesia al neamului românesc" .
Acesta se va spulbera însă rapid în timpul guvernărilor sale, când s-a văzut limpede că
între imaginaţia colectivă şi realitate este o mare diferenţă. Acest lucru s-a întâmplat
pentru că acceptat influenţa politică dominantă a lui Ion 1. C. Brătianu prin intermediul
căruia a ajuns de fiecare dată prim-ministru, iar când a încercat o oarecare politică
guvernamentală de independenţă, fruntaşul liberal 1-a "pedepsit" aspru.
Astfel, de la alegerile din iulie 1 927, când partidul său nu a mai întrunit scorul
electoral necesar accederii în Parlament, eroul general Averescu nu a mai avut un
cuvânt important de spus în viaţa politică 8 •
Cu toate acestea rămâne o personalitate marcantă în realizarea Unirii de la
Alba Iulia, unire ce reprezintă "cea mai mare faptă din toată viaţa neamului
românesc" - Nicolae Iorga.
8

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Aiexandru Averescu
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Î n anul 1 97 1 , intră în patrimoniul Muzeului Ceasului, un ceas de buzunar
(fig.2 şi 3) din aur de 1 4K, lucrat de firma I.W.C. (Internationat Watch
Co.Schaffhausen) Elveţia, datat 1 909- 1 9 1 O. Pe capacul mediu, ceasul poartă inscripţia
9
General Averescu Al./ 30 august 1 9 1 2 /Wien
Faptul că în data de 3 0 august este sărbătorit Sf. Alexandru mă îndreptăţeşte
să cred că acest ceas a fost cu un dar primit de generalul Averescu, posibilitatea de fi
fost comandat chiar de el fiind mult mai puţin probabilă. În procesul verbal de
achiziţie din 1 97 1 , ofertantul menţionează faptul că, după acest ceas s-a dat semnalul
atacului de la Mărăşeşti, atunci când Alexandru Averescu comanda Armata a 11-a. Nu
menţionează de unde are această informaţie, aşa încât presupun că a fost doar un
amănunt cu care ofertantul a considerat că măreşte valoarea documentară acestui ceas.
După realizarea unităţii naţionale, România a devenit un stat de mărime
mijlocie (locul 1 0 pe continent) în urma creşterii suprafeţei ţării şi sporirea numărului
de locuitori. Concomitent cu apărarea Marii Uniri prin forţa armatelor, guvernul
român a trebuit să desfăşoare o susţinută activitate diplomatică, astfel că, politica
externă a României s-a adaptat noilor condiţii create în urma acestui proces amplu
10
derulat în întreg spaţiu central, estic şi sud-estic european
În noile condiţii istorice, după Primul Război Mondial, iniţiativa încheierii
unor noi alianţe a aparţinut iniţial unor state mici şi mijlocii din centrul şi sud-estul
Europei, printre care s-a numărat şi România. Scopul declarat al acestor alianţe - Mica
Înţelegere ( 1 920) şi Înţelegerea Balcanică ( 1 934) - consta în apărarea statu-qua-ului
teritorial, a independenţei naţionale.
România a fost un membru fidel şi activ al Micii Antante; diplomatul Nicolae
Titulescu a acţionat permanent pentru consolidarea acestei alianţe, ca factor de pace.
Nicolae
Titulescu
( 1 882- 1 94 1 ),
diplomat, profesor universitar, jurist şi om politic,
a fost singurul român care a ajuns preşedinte al
Ligii Naţiunilor şi singurul preşedinte care s-a
bucurat de două mandate în perioada 1 930- 1 932.
Titulescu, născut la Craiova, a fost
1 907 al Partidului Liberal
membru din
Conservator condus de Take Ionescu. A avut o
ascensiune fulminantă şi în 1 9 1 2 este ales pentru
prima dată deputat, poziţie din care militează
pentru reîntregirea României prin intrarea în
război.
Este de menţionat în acest sens, discursul
cu titlul "Inima Românie" din 1 9 1 5 de la Ploieşti.
Atunci, Titulescu spunea: "Din împrejurările de
azi, România trebuie să iasă întreagă şi mare!
România nu poate fi întreagă fără Ardeal; România nu poate fi mare fără jertfă!
9

Ceasul a fost publicat în Revista TEMPORIS, nr.2, aprilie 2007

1 ° Constantin Olteanu, Relaţiile militare externe ale României în secolele XIX-XX. Editura Fundaţiei

România de mâine,2008, p. l l 5
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Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit neamul, e
farmecul care i-a susţinut viaţa. Ardealul e scânteia care aprinde energia, e mutilarea
care strigă răzbunare, e făţărnicia care cheamă pedeapsa, e sugrumarea care cere
libertate! Ardealul e românismul în restrişte, e întărirea care depărtează vrăjmaşul, e
viaţa care cheamă viaţă! Ne trebuie Ardealul! Nu putem fără el! Vom şti să-I luăm şi
mai ales, să-I merităm! " 1 1 •
După înfăptuirea Unirii, Nicolae Titulescu, personalitate marcantă în
domeniul diplomaţiei, a avut un rol esenţial în recunoaşterea unităţii naţionale a
României în opinia publică internaţională. Este creditat cu introducerea ideii de
"
"spiritualizare a frontierelor , care presupune o apropiere transnaţională bazată pe
valorile spirituale şi culturale.
A atras simpatiile unor personalităţi importante din viaţa publică franceză şi
sovietică iar datorită abilităţilor şi realizărilor sale a fost supranumit ,,Ministrul
Europei".
După un episod biografic descris de academicianul G.Oprescu, darurile făcute
de Nicolae Titulescu "intimilor" săi, erau pe măsura personalităţii sale; se face chiar
referire la faptul că a comandat şi dăruit apropiaţilor ceasuri elegante, din aur alb şi aur
galben.
Colecţia Muzeului Ceasului, cuprinde şi un ceas de mână, din aur, realizat în
Geneva după un patent LeCoultre. (fig.4 şi 5)
Ceasul, model "Reverso" datat 1 93 1 12 este inscripţionat pe spate
"
"N. Titulescu/1 0. 1 2.34 ; este de fapt chiar semnătura diplomatului.
La 1 O decembrie 1 934, Nicolae Titulescu participă în calitate de ministru de
externe al Românie, la cea de a 1 5-a Sesiune extraordinară a Consiliului Naţiunilor,
unde rosteşte un nou discurs. Nu este exclus ca acest ceas, produs în Elveţia să fie
legat de acest eveniment, conform uzanţelor vremii, când astfel de evenimente erau
marcate pe obiecte de uz personal.
Această piesă a intrat în patrimoniul Muzeului Ceasului în anul 1 967,
achiziţionată fiind de la dna. Maria Ionescu din Bucureşti. Ceasul a fost dăruit de
Nicolae Titulescu soţului acesteia; cei doi au fost prieteni şi au făcut parte din
delegaţia României la deschiderea lucrărilor Societăţii Naţiunilor din 27 august 1 920.

1 1 Nicolae Titulescu, discurs rostit Ia 3 mai 1 9 1 5 Ia întrunirea Acţiunei Naţionale" din Ploieşti şi tipărit
"
în publicaţiile " CERCULUI STUDENŢESC PPRAHOVEAN" sub titulatura ARDEALUL, tipografia
" Prahova" 1 9 1 5
1 2 Ceasul a fost publicat în Revista TEMPORIS, nr.2, iulie-septembrie 2007
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