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ORDINE ȘI MEDALII.
DATAREA UNOR TABLOURI ÎNFĂȚIȘÂNDU-L PE CAROL I
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article presents the problem of dating of two paintings representing
Prince and King Carol I of Romania. Out of the two paintings only one is signed
by Carol Popp de Szathmari, but none of them are dated. In identifying the time
period in which these paintings were made the representations of the orders
which appear on the ruler’s uniforms were used. Also, some medals from the
collection of the museum, depicting Alexandru Ioan Cuza and Carol, were used
for the identification.
Key words: orders, medals, paintings, Charles I, Alexandru Ioan Cuza, Carol
Popp de Szathmari.

Prezentul articol abordeză problema datării a două tablouri care îl înfățișează pe
domnitorul, și mai apoi, regele Carol I. Dintre cele două tablouri doar unul este semnat,
de Carol Popp de Szathmari, dar niciunul nu este datat. Pentru a identifica perioada în
care au fost realizate tablourile au fost folosite reprezentările decorațiilor care se
regăsesc pe uniforma lui Carol I, în ambele tablouri, dar și câteva medalii din colecția
muzeului, pe care apar Alexandru Ioan Cuza și Carol I.
1. Un tablou cu regele Carol I pictat de Carol Popp de Szathmari

Fig. 1 - Tablou pictat de Carol Popp de Szathmari (MNIR, nr. inv. 66320)
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1. Ordinul regal al Casei de Hohenzollern, 2. Ordinul princiar al Casei de Hohenzollern, 3.
Ordinul Turnul și Spada - Portugalia, 4. Ordinul Coroana de Fier - Imperiul Austriac, 5.
Baretă cu distincții germane și austriece, 6. probabil ordinul Pour le Mérite/Vulturul Roșu.

După maniera de reprezentare a principelui, a vestimentației acestuia, precum
și a elementelor din fundal (tron, masă, cărți, sceptru și căciulă) pare a fi un tablou
realizat înainte de Războiul de Independență (1877-1878).
În tablou apar o serie de decorații - ordinul regal al Casei de Hohenzollern, în
grad de colan; ordinul Turnul și Spada - Portugalia, în grad de colan; ordinul princiar
al Casei de Hohenzollern, clasa I; ordinul Coroana de Fier - Imperiul Austriac, în grad
de Mare Cruce; ordine, medalii și cruci germane și austrice prinse în baretă și probabil
ordinul Pour le Mérite sau Vulturul Roșu.
Faptul că nu apare nicio decorație românească conduce la aceeași concluzie - că
tabloul a fost realizat înainte de Războiul de Independență, mai exact 10 mai 1877 când a fost instituit primul ordin românesc, Steaua României.
Ordinele în grad de colan se acordau, și încă se acordă, șefilor de stat, deci au
fost primite de Carol I după ce a devenit principe (1866).
Câteva cuvinte despre decorații:
1.-2. Ordinul princiar și regal al Casei de Hohenzollern - fondat în anul 1841 (cel
princiar), respectiv în anul 1851 cel regal, când cele două principate de Hohenzollern au
intrat în componența Prusiei. În acest tablou ordinul princiar este în cel mai mare grad,
clasa I fără spade - spadele fiind un indicator al meritelor obținute pe câmpul de luptă.
În alte tablouri de epocă, dar și în fotografii această decorație este cu spade, aici
probabil artistul a făcut o mică omitere, reprezentând doar forma generală a distincției.
Principele Carol ar fi putut primi acest ordin, în acest grad, cel mai probabil în legătură
cu participarea la al doilea război germano-danez din anul 1864. În schimb, ordinul
regal este reprezentat în toate tablourile în gradul de colan. Acest grad fiind acordat, în
general, conducătorilor de state - putea să îl fi primit după venirea în România, dar
înainte de obținrea independenței (1866/7-1876/7).
3. Ordinul Turnul și Spada din Portugalia - fondat în 1459, dar cu forma
regăsită în tablou începând cu anul 1808, până în anul 1910 când Portugalia devine
republică. Având în vedere că acest ordin este tot în grad de colan, ca și în cazul
ordinului regal al Casei de Hohenzollern, se poate trage concluzia că i-a fost acordat
după ce a devenit domnitor, dar înainte de Războiul de Independență.
4. Ordinul Coroana de Fier din Imperiul Austriac - Fondat în anul 1815 și
acordat până la destrămarea Imperiul Austro-Ungar. Această distincție apare în tablou
în cel mai înalt grad, cel de Mare Cruce (cu eșarfă și placă pe piept). Probabil această
distincție, având în vedere gradul, a fost primită tot în urma Războiul Germano-Danez
din anul 1864, Prusia și Imperiul Austriac fiind aliate împotriva Danemarcei.
5. Baretă cu o serie de distincții germane și austrice - acestea au fost primite de
către Carol I, de-a lungul timpului, având în vedere cariera sa de militar. Bareta apare
în toate tablourile și fotografiile, decorațiile fiind obținute și înainte de sosirea în țară și
probabil, și după ce a devenit domnitor al României.
6. Ordinul Pour le Mérite sau Vulturul Roșu ambele din Prusia - Ordinul Pour
le Mérite a fost fondat în anul 1740 și acordat până la sfârșitul Primului Război Mondial
(1918). În acest tablou nu se distinge clar forma decoraţiei, fiind imposibil de menţionat
dacă este într-adevăr o decorație sau un element al uniformei. Dacă în realitate este o
decorație, aceasta poate fi ordinul Pour le mérite (care este întâlnit în marea majoritate
a tablourilor și fotografiilor în care este reprezentat domnitorul/regele Carol I). Acel
obiect prezent în tablou mai poate fi și ordinul Vulturul Roșu, care a fost înființat în
anul 1792 și acordat până la sfârșitul Marelui Război. În diferite tablouri apare cu
ambele distincții la gât, deci este posibil să fie una dintre cele două, sau chiar
amândouă.
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Un alt argument care susține faptul că tabloul a fost realizat înainte de Războiul
de Independență este reprezentat de diferite medalii pe care este ilustrat domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, printre care și cea cu numărul de inventar 325794 - Expoziția
Regională de la Fălticeni din anul 1864, păstrată în colecția Muzeului Național de
Istorie a României. Se poate observa că domnitorul poartă o tunică asemănătoare cu
cea purtată de Carol I în tablou, elementele decorative ale acesteia fiind identice.

Fig. 2 - Medalie cu potretul lui Alexandru Ioan Cuza (MNIR, nr. inv. 325794).

O altă reprezentare foarte asemănătoare cu cea din tablou, dar de data aceasta a
lui Alexandru Ioan Cuza, este întâlnită într-o litografie realizată tot de Carol Popp de
Szathmari. Cadrul în care este reprezentat Cuza în această litografie este aproape
identic cu cel al tabloului anterior, câteva elemente fiind diferite în cazul ambelor
lucrări (numărul de cărți, poziția căciulii, prezența documentelor pe masă, stema de pe
tron, unele ornamente vestimentare de pe mâneci, decorațiile, fundalul etc.).

Fig. 3 - Litografie cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza de Lemercier dupa Carol Popp de
Szathmari - sec. XX – Viena.1
Disponibilă la adresa http://www.ioanscurtu.ro/alexandru-ioan-cuza-am-fost-fericit-sa-realize
z-unirea/ (accesat în 25.03.2018).
1
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2. Un tablou cu regele Carol I cu autor necunoscut

Fig. 4 - Tablou autor necunoscut (MNIR, nr. inv. 150540).
1. Ordinul regal al Casei de Hohenzollern, 2. Ordinul Sfântul Andrei - Imperiul Rus, 3. Ordinul
Steaua României, 4. Ordinul Pour le Mérite - Prusia, 5. Ordinul Vulturul Roșu - Prusia, 6.
Baretă cu distincții austriece, germane, românești și rusești, 7. Locul unde trebuia să apară
ordinul princiar al Casei de Hohenzollern.
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Luând în considerare decorațiile prezente pe uniforma lui Carol I, precum și
reprezentarea acestuia, putem trage concluzia că este vorba despre un portret realizat
după Războiul de Independență (1877-1878), probabil cu ocazia proclamării regatului
din anul 1881.
Ca și în cazul primului tablou avem prezente două ordine în grad de colan
(ordinul regal al Casei de Hohenzollern și ordinul Sfântul Andrei - Imperiul Rus), care
se acordau numai șefilor de stat.
Câteva cuvinte despre decorații:
1. Ordinul regal al Casei de Hohenzollern - apare și în primul tablou, deci,
rezultă că fusese primit înainte de obținerea independenței statului român.
2. Ordinul Sfântul Andrei din Imperiul Rus - fondat în anul 1698 și acordat
până la destrămarea Imperiului. A fost primit de către Carol I în urma participării la
Războiul de Independență, alte cazuri de colaborare româno-rusă nemaifiind până la
intrarea României în Primul Război Mondial (1916), la doi ani după moartea regelui
Carol I. Pe pieptul suveranului se poate observa și o placă, foarte neglijent realizată
(doar forma și fără prea multe detalii), care a fost identificată ca aparținând acestui
ordin prin comparația cu un alt tablou unde distincțiile sunt mai bine realizate.
3. Ordinul Steaua României - instituit la data de 10 mai 1877, prezentat în
tablou în gradul cel mai mare, Mare Cruce - cu spade, arată clar că acest tablou a fost
realizat după anul 1878.
4-5. Ordinele Pour le Mérite și Vulturul Roșu din Prusia - Față de tabloul de mai
sus, unde există certitudinea existenței unuia dintre ele, în acest tabloul ordinul Pour le
Mérite este clar vizibil, iar ordinul Vulturul Roșu este cam neglijent realizat, nefiind
identificabil decât cu ajutorul comparării cu alte tablouri unde această decorație se
poate observa mai clar.
6. Baretă cu distincții austriece, germane, românești și rusești - aceasta apare și
în primul tablou, doar că numărul distincțiilor crește fiind adăugate și câteva românești
(crucea Trecera Dunării și semnul onorific pentru 18/25 de ani de serviciu militar) decorații care nu ar fi putut fi afișate înainte de obținerea independenței. Pe lângă cele
românești mai apare și una rusească - cel mai probabil ordinul militar Sfântul
Gheorghe, de la care se poate observa doar panglica distinctivă (dungi portocalii și
negre), fiind prima prinsă pe baretă, de la stânga la dreapta. Ca și în cazul ordinului
Sfântul Andrei și acestă decorație a fost primită în urma Războiului de Independență.
7. Locul unde trebuia să apară ordinul princiar al Casei de Hohenzollern - În
tabloul de față acest spațiu este liber, dar prin comparația cu un alt tablou, care cel mai
probabil a fost folosit ca inspirație în realizarea acestuia, s-a constatat că în acel loc ar fi
trebuit să apară și ordinul princiar (ordin care apare în tabloul cu numărul de inventar
66320).
Pentru datarea tabloului ca fiind pictat după Războiul de independență (18771878), pe lângă argumentele aduse de distincțiile înfățișate ar mai fi comparația cu o
altă reprezentare a suveranului român realizată tot de Carol Popp de Szathmari, în anul
1881 sau 1886. Comparând cele două lucrări se poate observa clar că, cea realizată de
Szathmari a fost sursa de inspirație pentru cea din colecția muzeului. Se pot distinge
unele diferențe în cazul celei semnate de autor - se poate observa unde se termină
colanul ordinului Sfântul Andrei, placa neidentificabilă (care de fapt era a ordinului
Sfântul Andrei) de pe pieptul monarhului este mult mai atent realizată, ordinul
Vulturul Roșu este mult mai vizibil la gât (lângă ordinul Pour le Mérite), bareta cu
decorații este mult mai lungă ajungând aproape pe mâneca stângă, ordinul princiar al
Casei de Hohenzollern este prezent sub plăcile mari, eploleții suveranului nu au stele.
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Fig. 5 - Litografie cu portretul lui Carol I.2

3. Concluzii
Primul tablou, semnat de Carol Popp de Szathmari, a fost realizat în stilul celor
pictate pentru Alexandru Ioan Cuza. Știm că zona capului și centrul pieptului
domnitorului sunt de fapt o litografie adăugată pe pânză și ulterior pictată 3. Din ce
motiv artistul a apelat la această metodă, nu știm - probabil pentru a realiza o
asemănare foarte fidelă cu portretul regelui. Întreg tabloul reprezintă un mic mister de ce să reprezinți două peronalități diferite în posturi atât de asemănătoare? Poate
artistul a dorit să sublinieze o continuitate între cei doi domnitori, la voia sa sau poate
așa a fost dorința comanditarului, ori având deja un model prestabilit a făcut doar
câteva mici ajustări și l-a pictat pe noul suveran.
Imagine disponibilă la adresa - https://www.observatorcultural.ro/media/expozitia-regelecarol-i/ (accesat în 05.04.2018).
3 Aș dori să îi mulțumesc doamnei restaurator Sorina Gheorghiță pentru informațiile furnizate
care au fost folosite în realizarea articolului.
2
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Al doilea tablou, care prezintă repictări succesive4, a avut ca model un alt tablou
pictat de către Carol Popp de Szathmari. Este clar că cei care au pictat și repictat partea
inferioară (uniforma cu decorații) nu au acordat o atenție deosebită formei și detaliilor
decorațiilor prezente pe uniformă, dorind să evidențieze chipul lui Carol I. Pe de altă
parte, omisiunile și diferențele față de tabloul semnat de Szathmari se pot datora lipsei
modelului în momentul realizării lucrării, lipsa atenției acordate decorațiilor putând fi
determinată și de necunoașterea acestora de către pictor care probabil a avut în față un
alt portret al suveranului.
Cele două tablouri au fost pictate undeva în perioada Războiului de
Independență, cu câțiva ani înainte și cu câțiva după, poate cu ocazia încoronării
(1881). Cu siguranță nu sunt realizate la începutul domniei, când Carol I este înfățișat
pe medalii doar cu favoriți și mustață, dar fără barbă așa cum se poate observa în cazul
portretului de pe medalia Reconstrucția Ospiciului Sfântul Pantelimon, 1868 (nr. inv.
325747, colecția MNIR) și nici către finalul domniei când regele este portretizat bătrân
și cu barbă mai bogată, așa cum este portretizat pe placheta Inaugurarea portului
Constanța, 1909 (nr. inv. 322948, colecția MNIR).

Fig. 6 - Medalie cu portretul regelui Carol I reprezentat pe avers (MNIR, nr. inv. 325747)

Fig. 7 - Medalie cu portretul regelui Carol I reprezentat pe avers (MNIR, nr. inv. 322948)

4

Constatare tehnică făcută de către doamna restaurator Sorina Gheorghiță.
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Faptul că aceste două tablouri au fost realizate în perioada menționată mai sus
este demonsnstrat și de o altă lucrare semnată de pictorul american George Healy, care
l-a portretizat pe Carol I în anul 1873.

Fig. 8 - Portretul regelui Carol I realizat de George Healy.5

Imagine disponibilă la adresa - https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei#/
media/File:George_Healy_-_Carol_I.jpg (10.04.2018).
5
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Explicația planșelor / Explanation of the plates

Planșa 1 – Tablou reprezentându-l pe princepele Carol al României, realizat de Carol
Popp de Szathmari, nr. inv. 66320, colecția MNIR.
Plate 1 – Painting of prince Carol of Romania, made by Carol Popp de Szathmari, inv.
no. 66320, NHMR collection.
Planșa 2 – Tablou reprezentându-l pe regele Carol I al României, autor necunoscut, nr.
inv. 150540, colecția MNIR.
Plate 2 – Painting of king Carol I of Romania, unknown author, inv. no. 150540 ,
NHMR collection.
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