Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 203-212

ALEXANDRU MARGHILOMAN, FIU AL ORAȘULUI BUZĂU,
OMAGIAT LA CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA,
INCLUSIV PRIN MEDALISTICĂ
Laurențiu Popescu
Zusammenfassung
Große politische, kulturelle, kirchliche und militärische Persönlichkeiten
Rumäniens haben zur Großen Vereinigung des Jahres 1918 beigetragen, als unter
fremder Herrschaft befindliche Gebiete in die Heimat zurückgekehrt sind:
Bessarabien am 27. März 1918 (alten Stils); die Bukowina am 28. November 1918
(neuen Stils); Siebenbürgen, Banat, Crişana, Maramureş und Sathmar am 1.
Dezember 1918 (neuen Stils).
Unter diesen prominenten Persönlichkeiten finden wir auch den Bürger der
Stadt Buzău, Alexandru Marghiloman (27. Januar 1854, alten Stils – 10. Mai 1925),
welcher bis vor kurzem, was die Medaillen-Ehrung betrifft, nur ein einziges mal von
seinen Freunden, Mitarbeitern und Bewunderern mit einer Medaillenprägung, zu
einem doppelten Jubiläum, geehrt wurde: sieben Jahrzehnte erreichten Lebens
(1854-1924) und sechs Jahre seit der Vereinigung Bessarabiens mit dem Mutterland
Rumänien (1918-1924). Die Medaille wurde von dem Künstler und Graveur Anton
Rudolf Wienberger (1879-1936) gestaltet und unter Parteikollegen (Konservative
Fortschrittliche Partei), wie auch dem Geehrten nahestehenden Personen, in der
zweiten Hälfte des Monats April 1924, verteilt.
Im März 2018, nach fast einem Jahrhundert, anlässlich der
kulturwissenschaftlichen Feierlichkeiten zum „Hundertsten Jahrestag der
Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien am 27. März 1918” um die Dankbarkeit
der heutigen Generation der Bürger der Stadt Buzău ihrem brillanten Vorgänger
und Mitbürger zu unterstreichen hat das Bürgermeisteramt des Munizipiums
Buzău zwei Huldigungs-Medaillen (und ein Monogramm-Abzeichen) zu Ehren
von Alexander Marghiloman prägen lassen – dem einzigen Sohn von Buzău,
welcher seinem Land im hohen Amt des Ministerpräsidenten (Vorsitzender des
Ministerrats vom 5. März – 24. Oktober 1918, alten Stils) gedient hat. Beide
Ehren-Medaillen – mit einer herausragenden Rolle als Auszeichnung von Seiten
der öffentlichen Verwaltung – wurden an 200 Persönlichkeiten aus Rumänien
und dem Ausland überreicht.
Gleichzeitig eine kurze Erwähnung der anderen sechs besonderen Münzund Medaillen-Ausgaben, erfolgt ebenfalls im Frühjahr 2018 von beiden
Institutionen, sowohl in Rumänien wie auch in der Republik Moldau, in der
Absicht dasselbe denkwürdige Ereignis zu feiern – die Erfüllung eines
Jahrhunderts seit der Vereinigung Bessarabiens mit dem Königreich Rumänien
am 27. März 1918 durch die ausdrückliche Abstimmung im Landesrat von
Chişinău.
Schlüsselwörter: Alexandru Marghiloman, Hundertjahrfeier der Vereinigung
von Bessarabien mit Rumänien, Bürgermeisteramt der Stadt Buzău, Medaillen.

Eveniment cardinal în istoria românilor, Marea Unire din anul 1918 a marcat
făurirea statului naţional unitar, independent şi suveran, cunoscut sub denumirea generică
România Mare sau Regatul României Întregite, sub domnia Regelui Ferdinand I (n.1865-
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d.1927; Rege al României între 28 septembrie 1914 – 20 iulie 1927, încoronat la 15
octombrie 1922 la Alba Iulia, împreună cu soţia sa Regina Maria, n.1875-d.1938).
Mari personalităţi politice, culturale, ecleziastice şi militare din România au
contribuit la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918, când teritorii româneşti aflate sub
dominaţie străină au revenit la Patria-Mamă, România: Basarabia la 27 martie 1918 (stil
vechi); Bucovina la 28 noiembrie 1918 (stil nou); Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş
şi Sătmar la 1 decembrie 1918 (stil nou). Între aceste proeminente personalităţi se înscriu
prim-miniştrii Ion I. C. Brătianu şi Alexandru Marghiloman, în Regatul României,
Pantelimon Halippa şi Ion Inculeţ, în Basarabia, Iancu Flondor şi Ioan Nistor, în Bucovina,
Vasile Goldiş, Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Hossu, Miron Cristea şi Iuliu Maniu, în
Transilvania, Banat şi Crişana, şi încă mulţi alţii. La Iaşi, Mitropolitul Pimen Georgescu al
Moldovei şi Sucevei, în anii refugiului, 1916-1918, a fost personalitatea ecleziastică de primă
mărime care, prin multitudinea activităţilor desfăşurate a sădit încrederea în izbândă şi în
energiile fără seamăn ale Neamului românesc întru împlinirea idealului de veacuri al
unităţii naţionale a tuturor românilor. În pofida unor frecvente situaţii dramatice în cei doi
ani de grea cumpănă, noiembrie 1916 – noiembrie 1918, oraşul Iaşi şi-a îndeplinit în mod
admirabil onoranta poziţie de capitală (de război) a României, iar un fapt semnificativ, în
circumstanţele de atunci, este acela că întâia sărbătorire a Unirii Basarabiei cu România a
avut loc tot la Iaşi, la 30 martie 1918 (stil vechi), când o delegaţie basarabeană
reprezentativă a înfăţişat Suveranului Ferdinand I și guvernului român, Declaraţia despre
Unirea [Basarabiei] cu România-Mamă (Album istoric 1993).
Solicitat de la Iaşi de către Regele Ferdinand I la 5 martie 1918 (stil vechi),
Alexandru Marghiloman (27 ianuarie 1854, stil vechi, Buzău – 10 mai 1925, Buzău), om
de stat, preşedintele Partidului Conservator, a format un nou guvern, în locul celui
condus de Generalul Alexandru Averescu (29 ianuarie – 5 martie 1918, stil vechi),
demisionat. Guvernarea Alexandru Marghiloman a durat până la 24 octombrie 1918 (stil
vechi), când Regele l-a însărcinat pe Generalul Constantin Coandă să formeze un alt
guvern. Marele merit al Consiliului de Miniştri condus de Alexandru Marghiloman
constă în întreprinderea tuturor diligenţelor ca, după 106 ani de asuprire ţaristă,
teritoriul românesc dintre Nistru şi Prut, până la Marea Neagră, Basarabia, cu capitala la
Chişinău, să revină la Patria-Mamă, Regatul României, la 27 martie/9 aprilie 1918,
deschizând astfel procesul complex şi măreţ al făuririi României Întregite.
În chip evident şi necesar, sărbătorirea Centenarului Marii Uniri din anul 1918 a
solicitat cinstirea personalităţilor româneşti care au contribuit la făurirea României Mari în
acel an, 1918, inclusiv a lui Alexandru Marghiloman, sub multiple aspecte, inclusiv
medalistice, ca simbolică recunoştinţă a faptelor respectivilor conaţionali.
După cum este cunoscut, din perspectivă medalistică, Alexandru Marghiloman
se situa, până de curând, în galeria românilor care fuseseră onoraţi de către prieteni,
colaboratori şi admiratori doar printr-o singură emisiune medalistică jubiliară
(Urziceanu 1924; Buzdugan, Niculiţă 1971; Ievreinov et alii 1999; Ion et alii 2018 108).
Iniţiativa realizării acestei – în fapt, a primei (sale) – medalii omagiale (precum şi a unui
„volum comemorativ”) a aparţinut unui comitet şi a fost anunţată public (cotidianul
Timpul, anul 23, nr. 273, 9 februarie 1924) în preziua împlinirii venerabilei vârste de 70
ani a şefului Partidului Conservator-Progresist, Alexandru Marghiloman, la 9 februarie
1924 (născut la 27 ianuarie 1854, stil vechi). Preţioase informaţii despre solemnitatea
care i se organiza, am identificat într-o sursă primară – o scrisoare datată 26 martie 1924,
trimisă chiar de către Alexandru Marghiloman prietenului şi colaboratorului său,
Constantin Meissner (n.1854-d.1942) – unde, printre alte detalii de ordin privat, se
precizează: „Medaliile şi probabil volumul (Album omagial 1924, n.n.), nu le vom avea în
timp util. Dar aceste accesorii cad pe planul al doilea deoarece, în unanimitate, s-a decis că
la 9 Aprilie noi sărbătorim alipirea Basarabiei (subliniere cu creionul în document, n.n.); cu
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acest prilej se sărbătoreşte, ocazional, şi primăverile mele. Fondul însă este comemorarea
zilei de la Chişinău (subliniere cu creionul în document de către destinatar, n.n.)”.
Drept urmare, în seara zilei de 9 aprilie 1924, în saloanele Hotelului AtheneePalace din Bucureşti s-a aniversat o „îndoită” sărbătoare – şapte decenii de viaţă
împlinită (1854-1924) şi, respectiv, şase ani de la Unirea Basarabiei cu România-Mamă
(1918-1924) – printr-un fastuos banchet cu 300 de invitaţi (termenul utilizat de jurnalişti
era de „tacâmuri”), care „au venit să salute pe acela care sărbătorea odată cu o vârstă
aşa de frumoasă o activitate atât de rodnică şi de măreaţă în serviciul ţării” (cotidianul
Timpul, anul 24, nr. 323, 11 aprilie 1924). Într-un alt cotidian al vremii care îşi informa cu
promptitudine cititorii despre manifestaţia organizată pentru a 70-a aniversare a lui
Alexandru Marghiloman, regăsim în final valoroase clarificări privind inedita medalie:
„Cu acelaşi prilej s-a bătut şi o medalie comemorativă de bronz, care a fost executată la
Viena de artistul Wienberger (Anton Rudolf Wienberger, n.1879–d.1936, n.n.) şi care va
fi distribuită în curând membrilor partidului. Un volum de omagiu (Album omagial
1924, n.n.) pentru şeful progresiştilor este sub presă şi va fi gata şi el peste câteva zile”
(cotidianul Adevărul, anul 37, nr. 12333, 10 aprilie 1924). Este astfel lesne de înţeles că
nici medalia jubiliară şi nici albumul omagial nu au fost înmânate la festivitatea din 9
aprilie 1924, fiind mai probabil ca respectivele izvoare istorice – asimilate arsenalului
propagandei politice partidice – să fi fost difuzate prietenilor şi colegilor de partid
începând din a doua jumătate a lunii aprilie 1924.
În lumea iubitorilor de artă plastică, menţionata apariţie medalistică nu a
trecut neobservată, aşa încât, spre sfârşitul anului 1924, colecţionarul C. G. Urziceanu
semna un articol numismatic informativ unde prezenta detalii despre Medalia jubiliară
a d-lui Alexandru Marghiloman precizând că, sărbătoritului i-au fost înmânate „drept
omagiu” trei exemplare, fiecare dintr-un metal diferit – „de aur, de argint şi de bronz”
(Urziceanu 1924). O posibilă discrepanţă apare însă la diametrul comunicat de autor –
„55 mm” – deoarece, în urma măsurătorilor efectuate în prezent asupra mai multor
exemplare, diametrul (real) este de 60 mm (Ion et alii 2018 102). Printr-o inspirată
inserare tipografică, ambele feţe ale medaliei semnată de artistul-gravor Weinberger au
fost reproduse fotografic pe coperta interioară a volumului omagial, la scară sensibil
redusă, diametrul imaginilor fiind astfel de numai 28 mm (Album omagial 1924).
Ulterior lansării acestei mărturii în metal de certă valoare artistică, din
primăvara lui 1924, datorită contextului politic din sud-estul Europei, precum şi a
particularităţilor diferitelor forme de guvernământ pe care România le-a cunoscut în
evoluţia sa în următoarele nouă decenii, nimeni – instituţie oficială, organizaţie privată
ori persoană fizică – nu a mai reuşit să îi dedice lui Alexandru Marghiloman vreo altă
realizare medalistică sau numismatică (Ievreinov et alii 1999; Schäffer 2015; Ion et alii
2018 108), în pofida faptului că ar fi existat momente-reper cu caracter evocator: spre
exemplu, la începutul anului 2004 s-au împlinit 150 de ani de la naşterea sa – 27
ianuarie 1854 (data calendaristică este exprimată în stil vechi, cunoscut şi sub denumirea
de calendarul Iulian, aflat în vigoare pe teritoriul românesc pe parcursul secolelor XVIIIXIX şi, în continuare, până la 1 aprilie 1919, zi care a „devenit” 14 aprilie 1919 ca urmare a
adoptării oficiale a calendarului Gregorian de către Statul român) ş.a.
După aproape un secol, în martie 2018, spre a se arăta recunoştinţa generaţiei
buzoienilor de astăzi faţă de ilustrul lor înaintaş şi concitadin, această „nedreaptă” ipostază
medalistică a fost definitiv „înlăturată” de către Primăria municipiului Buzău cu ocazia
manifestărilor cultural-ştiinţifice prilejuite de sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei
cu România – evenimentul subsumându-se Anului Centenarul Marii Uniri. Venind în
întâmpinarea aşteptărilor comunităţii, la 1 decembrie 2017, la solemnitatea de Ziua
naţională a românilor – simbol al înfăptuirii României Mari din anul 1918 – primarul
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municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, a anunţat public un ambiţios program de
celebrare pe plan local a Centenarului Marii Uniri. Pentru ca proiectata paletă de
evenimente să obţină un caracter oficial, la 15 februarie 2018 Consiliul Local al
municipiului Buzău a adoptat Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Programului
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate
aniversării Centenarului României, în anul 2018. Astfel, prin intermediul acestui act
normativ, oficialităţile locale au stabilit şapte direcţii principale de acţiune: I)
Alexandru Marghiloman şi Unirea Basarabiei cu România; II) Comemorarea Eroilor
Neamului înhumați în „Cimitirul Eroilor” din municipiul Buzău; III) Unirea Bucovinei
cu România; IV) Centenarul Marii Uniri 1918-2018; V) Personalităţi buzoiene la
Centenarul Marii Uniri; VI) Biblioteca Scriitorilor Buzoieni – Cărţi pentru Centenar;
VII) Buzăul la Centenar, în haine de Sărbătoare.
În acest sens, Primăria municipiului Buzău împreună cu un valoros partener,
Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” – instituție publică de cultură și educație
aflată în subordinea Consiliului Local, au trecut la realizarea planificatelor activităţi de
omagiere, un prim capitol important fiind reprezentat de desfăşurarea „Zilelor
Alexandru Marghiloman la Buzău” în perioada 12-31 martie 2018 (Volumul sesiunii
2018, Addenda). Acţiunile au demarat prin talk-show-ul aniversar „Alexandru
Marghiloman, un mare român”, realizat şi transmis de Televiziunea Română în data
de 18 martie 2018, în România şi în Republica Moldova, împreună cu spectacolul
folcloric intitulat „Din suflet românesc”. Moderată de Monica Ghiurco, emisiunea de
istorie a avut ca invitaţi pe Irina Vlăduca Marghiloman – strănepoata marelui om
politic, precum şi pe istoricii dr. Jipa Rotaru şi dr. Marius-Adrian Nicoară. A urmat
amenajarea unei camere memoriale „Alexandru Marghiloman” în Vila „Albatros” –
fostă rezidenţă a familiei Marghiloman – proiect lansat pe 19 martie 2018, odată cu
donaţiile de obiecte tematice făcute de către primarul Constantin Toma. În aceeaşi
reşedinţă şi la aceeaşi dată, a fost vernisată „Expoziţia de drapele istorice ale României
şi Republicii Moldova”, curator fiind colecţionarul Petru Costin din Republica Moldova
(expoziţia a rămas deschisă publicului până la 30 martie 2018).
Suita numeroaselor manifestări cultural-științifice de anvergură organizate cu
prilejul Centenarului Marii Uniri la nivel internaţional a debutat cu sesiunea de
comunicări științifice care și-a ținut lucrările la Buzău cu tema „100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România şi rolul politicianului buzoian Alexandru Marghiloman”,
desfăşurată în perioada 22–23 martie 2018. Bazându-se pe documente autentice,
cercetători din România și Republica Moldova au avut ca obiectiv fundamental relevarea
măreţului act politic din primăvara anului 1918 – Unirea Basarabiei cu România –,
precum şi evidenţierea rolului determinant al lui Alexandru Marghiloman, proeminentă
personalitate politică a deceniilor de la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
De altfel, în cadrul sesiunii de comunicări au fost lansate public două albume,
unul omagial – „Alexandru Marghiloman, un mare român” și unul istoric – „1918.
Anul înfăptuirii României Mari”, ambele lucrări având parte de calitate artistică și
editorială deosebite. Apărute prin grija Primăriei municipiului Buzău, albumele au fost
elaborate de Cosmin Iovan (concept), Eduard Schlecht (grafică) şi doctor în istorie
Marius-Adrian Nicoară (consultanţa de specialitate), sarcina editării lor fiind rezervată
editurii MAD Linotype din Buzău. Pentru cititorul interesat de personalitatea lui
Alexandru Marghiloman și evenimentele legate de Centenarul Marii Uniri, toate
comunicările susținute în cadrul sesiunii de comunicări științifice au fost strânse în volumul
„100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și rolul politicianului Alexandru
Marghiloman”, lucrare editată, de asemenea cu sprijinul Primăriei Buzău, care a ajuns în
bibliotecile instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar din România și din
Republica Moldova.
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Următorul eveniment s-a materializat la 27 martie 2018, printr-o festivitate, cu
ceremonie militară şi religioasă de dezvelire a statuii marelui om politic Alexandru
Marghiloman - lucrare a sculptorului Ciprian Dominoschi - care a fost amplasată în
parcul domeniului Marghiloman din Buzău. În acest fel, la împlinirea unui veac de la
Unirea Basarabiei cu Regatul României, buzoienii l-au sărbătorit pe remarcabilul lor
concitadin Alexandru Marghiloman, omul providenţial care a reuşit în scurtul şi unicul
său mandat de prim-ministru să aducă Basarabia la Patria-Mamă, în dificilele condiţii
interne şi internaţionale care caracterizează începutul anului 1918.
În data de 30 martie 2018, Primăria municipiului Buzău împreună cu Centrul
Cultural au găzduit momentul artistic „Discursul lui Alexandru Marghiloman la
împlinirea vârstei de 70 de ani” susţinut de actorul buzoian Vlad Trifaş, urmat de un
picnic de epocă în parcul domeniului, ca parte a manifestării cultural-științifice cu tema
„Repere culturale ale Unirii Basarabiei cu România şi Alexandru Marghiloman”.
Spre a rămâne pildă generaţiilor viitoare, organizatorii acţiunilor aniversative
de la Buzău din martie 2018 au ales să îşi venereze celebrul înaintaş şi într-un limbaj
plastic aparte – prin intermediul a patru elocvente realizări artistice tematice:
a) Medalia jubiliară „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România 27 martie
1918 – 27 martie 2018 – Preşedintele Consiliului de Miniştri Alexandru Marghiloman”;
b) Medalia omagială „Buzău 1918-2018”, care îl are pe avers pe Regele Ferdinand
I al României, iar pe revers pe Alexandru Marghiloman, fiu al Buzăului;
c) Insigna omagială cu monograma lui Alexandru Marghiloman;
d) Timbrul poștal aniversar cu Alexandru Marghiloman şi plicul prima zi („First
Day Cover”), ambele efecte filatelice fiind lansate oficial de către Romfilatelia la 27 martie
2018, prin intermediul unei emisiuni de mărci poştale intitulată „100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România”.
Medalia jubiliară „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România 27 martie
1918 – 27 martie 2018 – Preşedintele Consiliului de Miniştri Alexandru Marghiloman”
cuprinde pe avers – cu dublă semnificaţie – harta stilizată a Basarabiei din acea epocă, cu
ieşire directă la Marea Neagră (publicarea unei hărţi etnografice a Basarabiei în 1915 –
întocmită de Alexis Nour – a fost posibilă prin susţinerea materială a lui Alexandru
Marghiloman, după cum se consemnează în Albumul omagial din 1924; harta etnografică
– rezultat al unei remarcabile activităţi de cercetare şi documentare – este reprodusă în
Catalogul expoziţiei 2018), cu evidenţierea capitalei CHIŞINĂU – locul unde Sfatul
Ţării a adoptat Declaraţia despre Unirea [Basarabiei] cu România-Mamă. În partea
superioară, s-a poziţionat inscripţia semicirculară UNIREA BASARABIEI CU
ROMÂNIA , iar în partea inferioară, de asemenea semicircular, intervalul cronologic 27
III 1918 – 27 III 2018 – în fapt, simbolizarea concretă a împlinirii unui secol de la
istorica hotărâre de Unire a Basarabiei cu Regatul României (Figura 1). Pe revers,
medalia are bustul lui Alexandru Marghiloman, în costum cu papion, iar în partea
superioară este consemnat semicircular ALEXANDRU MARGHILOMAN, portretul
fiind încadrat în stânga de data naşterii – 27 I 1854 (stil vechi) şi în dreapta de data
decesului – 10 V 1925 (stil nou). Medalia are un diametru de 50 mm, cântăreşte 41
grame, este realizată din argint pur (cu puritate de 999‰), iar ca finisaj s-a apelat la
tehnica proof. Autorul expresivului avers al medaliei este artistul-modelor Alexandru
Prioteasa. Sub anul 1854 de pe revers se găseşte monograma CC formată din iniţialele
numelui gravorului Codruţ Ciobănescu, artistul care a imortalizat în metal portretul lui
Alexandru Marghiloman.
A doua medalie (omagială) lansată de oficialităţile buzoiene – „Buzău 19182018” – prezintă pe avers efigia Regelui Ferdinand I (proclamat Rege la 28 septembrie
1914 şi încoronat Rege al României Mari la 15 octombrie 1922), în uniformă de Mareşal al
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Armatei Române, în profil privind spre dreapta, având consemnat în partea superioară,
semicircular, supranumele Suveranului, atribuit din admiraţie de către români,
FERDINAND I ÎNTREGITORUL , în stânga portretului este menţionată data naşterii
acestuia – 12 VIII 1865 (stil vechi), în dreapta este data încetării din viaţă – 20 VII
1927 (stil nou), iar în exergă, semicircular, BUZĂU 1918 – 2018 , text ce evidenţiază
sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România de către municipiul Buzău. Pe
reversul medaliei, în oglindă, este portretul fostului preşedinte al Consiliului de Miniştri,
Alexandru Marghiloman (5 martie – 24 octombrie 1918, stil vechi), în profil privind spre
dreapta, având consemnat în partea superioară, semicircular, ALEXANDRU
MARGHILOMAN, în stânga portretului este menţionată data naşterii – 27 I 1854 (stil
vechi), în dreapta acestuia este data decesului – 10 V 1925 (stil nou), iar în exergă,
semicircular, BUZĂU 1918 – 2018 (spre a se accentua semnificaţia evenimentului,
legenda este sugestiv repetată pe ambele feţe). Medalia are un diametru de 50 mm,
cântăreşte 58 grame, este realizată din cupru argintat, iar ca finisaj s-a apelat la tehnica
patinării. Pe avers, sub anul 1865, se regăseşte monograma LC formată din iniţialele
numelui gravorului Lincă Constantin, artistul care a retranspus pe suport de metal efigia
Regelui Ferdinand I (Fig. 2). Reversul medaliei – cu bustul celebrului fiu al oraşului
Buzău, Alexandru Marghiloman, preşedinte al Consiliului de Miniştri în anul 1918 – a
fost cizelat de artistul-modelor Cristian Guţă.
Insigna omagială – al treilea produs tematic lansat la Buzău în martie 2018 –
are formă de pătrat (30x30 mm), cu un chenar liniar lat pe margine, având poziţionată
central monograma lui Marghiloman Alexandru, alcătuită din iniţialele numelui şi
prenumelui acestuia, în care majuscula M este obţinută din intercalarea a două
potcoave, iar majuscula A dintr-o artistică îmbinare a unei crose de polo-călare cu o
cravaşă de jocheu, stilizarea simbolizând pasiunea buzoianului pentru hipism (Fig. 3).
Insigna este executată din argint aurit, la o puritate de 925‰, cu o greutate de 14
grame, pe revers având un sistem de prindere tip pin-cu-fluture.
Alături de cei patru artişti-modelori (Schäffer 2015) care au concretizat
compoziţiile feţelor celor două medalii omagiale (fiecare machetist-grafician a realizat
câte o faţă) a participat şi o echipă formată din alţi trei specialişti, care şi-a asumat
sarcina de a stabili conceptul iconografic urmărit cu stăruinţă de către organizatori: dr.
Marius-Adrian Nicoară - concept şi documentare; Eduard Schlecht - grafician; Cosmin
Iovan - coordonatorul relaţiei cu Monetăria Naţională. Toate cele trei tipuri de artefacte
medalistice au fost executate la Monetăria Statului din Bucureşti, care a emis pentru
fiecare exemplar în parte câte un Certificat de autenticitate, garanţie a caracteristicilor
tehnice. Fiecare dintre cele trei produse medalistice a avut câte un tiraj de 200 de
exemplare, iar la acordarea oficială a acestora a fost înmânată şi câte o diplomă Certificat de atestare – remise de asemenea tuturor personalităţilor care au participat
la manifestările de la Buzău de la sfârşitul lunii martie 2018.
Din perspectiva specialiştilor în ştiinţe auxiliare ale istoriei, a muzeografilor,
precum şi a colecţionarilor care apreciază Arta medalistică, era necesară o prezentare
detaliată a originalelor „medalii-premiu” decernate de Primăria Buzău, deoarece
„instituirea” lor prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31 din 15
februarie 2018 este componenta (aparte) care le individualizează în faţa majorităţii
medaliilor şi plachetelor care sunt lansate – preponderent în mod informal – în
România, începând cu anul 1990. Mai mult decât atât, „conferirea” lor într-un cadru
oficial (împreună cu o diplomă personalizată), printr-o unică „promoţie” şi unui număr
limitat de cetăţeni, indică intenţia vădită a autorităţilor buzoiene de a le considera
(concomitent) echivalentul unor însemne onorifice (nepurtabile) – reprezentarea fizică
a conceptului de distincţie onorifică – semn al aprecierii ori al recunoaşterii unor
merite (personale) privind activităţi ori eforturi depuse în promovarea temei licitate –
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„Alexandru Marghiloman şi (contribuţia acestuia la) Unirea Basarabiei cu România
de la 27 martie 1918”.
Este de remarcat că, în noianul de informaţii care ne asaltează zilnic, astfel de
creaţii medalistice se disipă cu repeziciune (în lipsa publicării unor precizări şi detalii
cu caracter multidisciplinar juridic-istoric-artistic-tehnic), iar peste ani urmaşii nu vor
mai regăsi cu uşurinţă „emitentul” şi/sau „scopul” în care respectivele „însemne” au fost
atribuite unor cetăţeni merituoşi (ori, după caz, au fost propuse spre achiziţie ca
„simple” produse comerciale). Trebuie reamintit că, după o muncă susţinută de peste
cinsprezece ani, pasionatul colecţionar Alexandru Ievreinov, sprijinit de alţi patru
colegi numismaţi, au reuşit în 1999 să editeze cel mai important catalog de medalii
româneşti, care acoperă o perioadă de peste patru secole, 1551-1998 (Ievreinov et alii
1999). Or, prin contrast, în pofida accesului „neîngrădit” la aplicaţii informatice şi, prin
acestea, la informaţii prezumat „nelimitate” pe care ni le oferă Internetul, curând se vor
împlini două decenii de când nu a mai fost editată vreo listă-repertoriu (sistematizată)
cu medaliile şi plachetele româneşti apărute în anii pe care tocmai îi traversăm.
În acest context, apreciem oportun a menţiona succint alte şase „emisiuni”
medalistice-numismatice speciale, difuzate tot în primăvara anului 2018, care au (avut)
menirea de a celebra acelaşi memorabil eveniment – împlinirea unui secol de la Unirea
Basarabiei cu Regatul României, act înfăptuit la 27 martie 1918 prin votul expres
acordat în Sfatul Ţării de la Chişinău – deoarece relativ la aceste preţioase documente
în metal, precum şi despre cele patru diferite instituţii publice care şi-au asumat
calitatea de emitent a acestora, există suficiente surse de informaţii, cu detalii
corespunzătoare (predominant expuse în mediul virtual):
1) Setul de trei monede dedicat împlinirii a „100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România” a fost emis de Banca Naţională a României şi este format dintr-o monedă
cu valoarea nominală de 100 Lei (din aur cu puritatea de 900‰), o monedă cu valoarea
nominală de 10 Lei (din argint pur cu puritatea de 999‰) şi o monedă cu valoarea
nominală de 1 Leu (din tombac cuprat). Tirajul emisiunii de trei monede a fost de 200
seturi, toate trei însemne monetare au o iconografie identică – cu excepţia valorii
nominale înscrise – însă caracteristicile tehnice ale fiecărui tip de însemn monetar sunt
diferite: 100 Lei cântăreşte 6.45 grame, iar diametru are 21 mm; cel de 10 Lei are 31.1
grame şi un diametru de 37 mm; cel de 1 Leu are 23,5 grame şi cu 37 mm în diametru.
2) Moneda din alamă dedicată împlinirii a „100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România” cu valoarea nominală de 50 Bani a fost emisă de Banca Naţională a
României şi are o iconografie comună cu cea a monedelor din setul omagial de trei
monede – singura excepţie fiind, evident, valoarea nominală. Tirajul emisiunii a fost de
5000 de bucăţi, iar moneda cântăreşte 6.1 grame şi are un diametru de 23.75 mm.
3) Moneda comemorativă „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”
cu valoarea nominală de 100o Lei (moldoveneşti) a fost emisă de Banca Naţională a
Moldovei şi este din aur pur (cu puritatea de 999‰). Tirajul emisiunii este de 300 de
exemplare, iar moneda cântăreşte o uncie (31.1 grame) şi are un diametru de 37 mm.
4) Moneda comemorativă „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”
cu valoarea nominală de 100 Lei (moldoveneşti) a fost emisă de Banca Naţională a
Moldovei şi este din argint pur (cu puritatea de 999‰), având o iconografie identică cu
moneda de 1000 Lei. Tirajul emisiunii este de 1200 de exemplare, iar moneda
cântăreşte de asemenea o uncie (31.1 grame) şi are un diametru de 37 mm.
5) Medalia omagială „Unirea Basarabiei cu România” a fost lansată de
Monetăria Statului din Bucureşti şi constituie prima realizare dintr-o (proiectată) serie
de patru medalii intitulată „Anul Centenar al Marii Uniri”. Tirajul medaliei – oferit
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spre achiziţie – este de 200 bucăţi, iar principalele date tehnice sunt: aliaj de argint cu
puritatea de 925‰; greutate 22 grame; diametru 37 mm; finisaj în tehnica proof.
6) Medalia aniversară „Centenarul Unirii Basarabiei cu România, 1918-2018”
a fost „instituită” de Primăria municipiului Iaşi spre a se „conferi” unui număr de
maximum 60 de personalităţi, împreună cu o diplomă individualizată, „cu ocazia
aniversării împlinirii a 100 de ani de la actul istoric înfăptuit la data de 27 martie
1918 şi în memoria membrilor Sfatului Ţării, făuritori ai României Mari”. În fapt,
oficialităţile ieşene au decis să acorde trei tipuri de medalii aniversare: a) Medalia de
Aur (din tombac aurit) pentru 10 personalităţi; b) Medalia de Argint (din tombac
argintat) pentru un număr de 20 personalităţi; c) Medalia de Bronz (din tombac)
pentru maximum 30 de personalităţi. Medaliile au un diametru de 60 mm (fiind din
tombac, sablate şi patinate) şi sunt însoţite, fiecare în parte, de câte un Certificat de
autenticitate emis de Monetăria Statului. Aversul medaliei are poziţionat central – pe
trei rânduri – inscripţia Centenarul Unirii Basarabiei cu România 27 Martie
2018. Pe reversul medaliei se regăseşte, în jurul stemei Primăriei municipiului Iași, în
partea superioară semicircular Iași, Capitala Renașterii Naționale, în partea
inferioară semicircular Oraș al Marii Uniri, iar lateral stânga-dreapta anul 1916 şi,
respectiv, anul 1918 (anii extremi ai perioadei în care oraşul Iaşi a îndeplinit, în vremuri
de război, rolul de capitală a românilor aflaţi în teritoriul naţional neocupat de trupele
Puterilor Centrale). Ca autor al medaliei este creditat artistul-modelor Alexandru
Prioteasa. Cum perspectiva phaleristică a administraţiei locale ieşene este asemănătoare
celei îmbrăţişate de către oficialităţile publice din Buzău, „scopul” esenţial al acestor
„medalii-premiu” a fost tot acela de a fi „conferite” într-un cadru oficial şi unui număr
limitat de cetăţeni, aşa încât intenţia autorităţilor din Iaşi de a le considera distincţii
onorifice – dar cu însemne nepurtabile – este evidentă, faptul fiind (re)confirmat
(formal) prin legislaţia secundară adoptată la 31 octombrie 2017 de către Consiliul Local
al municipiului Iaşi – Hotărârea nr. 410 privind aprobarea Calendarului proiectelor,
manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului
Iași pentru perioada 2017-2020.
Prin urmare, având în vedere componenta juridică („instituirea” prin acte
normative) care caracterizează „medaliile-premiu” supuse examinării, precum şi celelalte
trăsături speciale semnalate, reiterăm concluziv statornica noastră opinie că, „scopul”-„rolul”
(creării) unui artefact prevalează (asupra) formei lui.
Mulţumiri deosebite adresăm domnului dr. Marius-Adrian Nicoară pentru
amabilitatea cu care ne-a furnizat informaţii relevante privind manifestările culturalştiinţifice organizate de Primăria municipiului Buzău în martie 2018 şi ne-a pus la
dispoziţie spre studiu cele două medalii omagiale (şi insigna-monogramă) conferite de
către oficialităţile buzoiene la ceas aniversar în onoarea şi dedicate memoriei lui
Alexandru Marghiloman, fiu şi marcant cetăţean al oraşului Buzău.
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Explicația planșelor / Erklärung der Platten
Planşa 1 – Medaliile omagiale – cu rol de distincţie onorifică (nepurtabilă) – conferite
în martie 2018 de Primăria municipiului Buzău în onoarea lui Alexandru Marghiloman.
Tafel 1 – Ehrenmedaillen überreichen, als Auszeichnung (nicht tragbar), im März
2018, vom Bürgermeisteramt der Stadt Buzău zu Ehren von Alexandru Marghiloman.
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