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Abstract
How crusades did influenced heraldry? Even if they did not induced the
emergence of heraldry, the religious wars succeeded to put together, to develop and
settle a very well organized system of crusaders insignias. The cross, the shell, the
bessants, and most of heraldic colours became important objects in the escutcheon of
the participants at the crusades. In the course of time coats of arms come to
represents the proof of an old and honourable family
Key words: crusades, heraldic system, religious wars.
Izvorâte din convingeri politice, morale, religioase şi materiale, războaiele
purtate în numele credinţei, desfăşurate între secolele XI-XIII şi cunoscute în istorie
sub numele de cruciade clasice au reprezentat cea mai importantă manifestare
politică a Evului Mediu. De ce cruciade clasice? Deoarece, odată cu pierderea
Ierusalimului în secolul al XIII-lea, ideea de cruciadă nu se perimase, doar că direcţia
ei avea să fie îndreptată în secolul al XIV-lea împotriva Imperiului otoman, care
constituia o ameninţare pentru popoarele creştine ale Europei. Dacă expediţiile
desfăşurate între secolele XI-XIII au avut în primul rând un caracter ofensiv şi
religios, cruciadele târzii, cuprinse între secolele XIV-XVII, au îmbrăcat o formă
defensivă şi politică, care a menţinut, printr-o serie de alianţe, ideea unităţii între
statele creştine. Aşadar, se punea de data aceasta problema apărării, şi nu a cuceririi,
pericolul venind acum din partea turcilor otomani. Din secolul al XIV-lea, cruciada
antimusulmană va deveni cruciada antiotomană.
În anul 1070 căderea Ierusalimului în mâinile turcilor selgiucizi şi
dificultăţile întâmpinate din această pricină de călătorii creştini aflaţi în pelerinaj la
Mormântul Sfânt l-au determinat pe papa Urban al II-lea să lanseze un apel la arme
către întreaga Europă creştină. Regi, prinţi şi alţi reprezentanţi de seamă ai acestor
state, dar şi oameni de rând, erau chemaţi în anul 1095, să lupte împotriva
musulmanilor, să apere Locurile Sfinte şi credinţa creştină. Pe de altă parte,
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papalitatea a folosit cruciada şi ca un mijloc de a pune capăt deselor războaie feudale
şi manifestărilor violente ale cavalerilor cauzate de conflictele dintre seniori.
Pentru cei nevoiaşi, cărora în apelul papei li se promitea dobândirea
mântuirii şi iertarea păcatelor, cruciadele au constituit o speranţă de îmbunătăţire a
situaţiei lor materiale. Susţinători ai aceluiaşi crez politic şi religios, nobili, cavaleri,
ţărani, cu toţii întrevedeau în aceste expediţii militare începutul unei noi vieţi pe
“pământul făgăduinţei”, o cale de îmbogăţire, un mijloc de a scăpa de datorii, iar
pentru unii, un prilej de a-şi câştiga prestigiul.
În opinia istoricului Jean Flori, prima cruciadă (1096-1099) a reprezentat, nu
doar un pelerinaj armat, ci şi o amplă mişcare ideologică de sacralizare a războiului
şi a recuceririi creştine sub formele sale religioase, morale, dar în special militare1.
Au urmat expediţiile de ajutor în urma regrupării forţelor islamice: cruciada
a 2-a (1147-1149) provocată de pierderea Edessei în 1144, încurajată de Sfântul
Bernard şi avându-i în frunte pe Ludovic al VII-lea al Franţei şi pe Conrad al III-lea
al Germaniei şi cruciada a 3-a (1189-1192) pentru recucerirea Ierusalimului din
mâinile necredincioşilor, care i-a reunit pe regii Franţei şi Angliei, Filip al II-lea
August şi Richard Inimă de Leu, alături de împăratul german Frederic I Barbarossa.
Odată cu cea de-a patra cruciadă (1202-1204), prin deturnarea ei de către
veneţieni şi înfiinţarea Imperiului latin în Orient în 1204, va începe declinul
„războiului sfânt”. Cel mai bogat oraş al Creştinătăţii, Constantinopol, a fost atât de
devastat de creştinii din Apus, încât abia după cucerirea sa de către turcii otomani şia putut recăpăta gloria2.
Prin cruciada a 6-a (1228-1229) Ierusalimul a fost redat temporar în
stăpânirea latinilor. Cunoscută în istorie drept o cruciadă „diplomatică”, prin
negocierile dintre împăratul german (rege al Neapolelui şi Siciliei), Frederic al II-lea
şi sultanul Egiptului (suveran al Palestinei) al-Kamil, oraşele Ierusalim, Nazaret şi
Bethleem au reintrat în posesia cruciaţilor. A fost singura cruciadă în urma căreia
Oraşul Sfânt a fost cucerit fără a se întreprinde acţiuni militare şi care a avut ca lider
un împărat excomunicat.
Încercările ulterioare ale regelui Franţei, Ludovic al IX-lea - aflat în fruntea
cruciadelor a 7-a (1248-1250) şi a 8-a (1270-1291) - de a recupera Ierusalimul, căzut
în mâinile musulmanilor în anul 1244, au înregistrat un fiasco total.
Odată cu pierderea cetăţii Acra, în 1291, ultimul bastion deţinut de cruciaţi
în Orient, războaiele de eliberare a Ierusalimului au luat sfârşit.
La finele secolului al XIII-lea, Locurile Sfinte au ajuns din nou în mâinile
musulmanilor, iar tot ceea ce a fost clădit de cruciaţi timp de aproape două secole cu
atâta vărsare de sânge, atâtea speranţe, cu atât de mult efort şi eroism, nimic din toate
acestea nu a rezistat. Prelevând interesele economice în detrimentul necesităţilor de
1
2

Jean Flori, Croisade et Chevalerie: XIe-XIIe siecles, Ed. De Boek Université, 1998, p. 18-19.
The Fourth Crusade, ORB – The On line Reference Books for Medieval Studies, în www.the-orb.net.
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apărare şi de supravieţuire a aşezărilor de cruciaţi, idealul cruciadelor a dispărut,
acestea căpătând din secolul al XIII-lea un caracter politic.
Complexitatea şi amploarea cruciadelor au avut implicaţii majore în toate
domeniile. Sub aspect politic, social, economic, cultural, confruntarea celor două
civilizaţii a înregistrat influenţe reciproce. Însă, cele mai importante schimbări au
avut loc în Europa, unde procesul de centralizare a statelor occidentale, a permis
concentrarea întregii puteri în mâinile monarhului. Mari beneficii în urma
cruciadelor s-au înregistrat din punct de vedere economic. Relaţiile comerciale cu
Levantul capătă de acum un caracter durabil, supremaţia negoţului maritim revenind
Italiei prin intermediul negustorilor genovezi şi pisani.
În plan cultural, ciocnirea dintre cele două civilizaţii, cea a Orientului şi cea
a Occidentului, nu putea să nu producă schimbări, chiar dacă nu din cele mai
consistente. Influenţe orientale în Europa Apuseană, mai cu seamă bizantine, s-au
manifestat în special în domeniul industriei textile şi al prelucrării metalelor, precum
şi în arta italiană3. Noi obiceiuri în privinţa vestimentaţiei, mâncării, al gustului
pentru lux pătrund în Europa, în general prin filieră italiană4.
În literatură tema cruciadei a fost preluată de poeţi şi trubaduri care
preamăreau în creaţiile lor idealul cavaleresc şi virtuţile cavalerului, fără a menţiona
însă şi eşecul acestor expediţii militare. Cavalerismul a avut menirea de a oferi o
imagine mai puţin barbară a războaielor. Ritualizând războiul, cavalerismul a
departajat din rândul războinicilor o elită, care prin statutul ei s-a constituit ca model.
Acest model avea valorile, ritualurile şi tehnicile sale, creând un nou tip de erou –
cavalerul - şi un nou ideal – etica cavalerească5.
Influenţele orientale şi-au pus amprenta şi asupra arhitecturii europene, ca de
exemplu: rozeta, vechi simbol solar, introdusă la mânăstirea St. Denis, pătratele
cvadrilobate, presupuse a fi de provenienţă fatimidă, prezente pe unul din portalurile
catedralei din Rouen, secolul al XIII-lea; tulpinele de arbori sculptate în piatră şi
terminate cu capete de vulturi şi feline de pe catedrala din Nântes; o serie de
elemente bizantine specifice catedralelor din oraşele italiene6. Unele catedrale
construite între secolele XII-XIII reproduceau planul Cetăţii Sfinte la exterior
(catedrala de la Reims), iar dacă arhitectura nu permitea acest lucru, era redat drumul
cruciatului, prin incizarea în dale, pe toată lăţimea navei, a traseului unui labirint, ce
semnifica pelerinajul la Locurile Sfinte (catedrala din Chartres)7. Pentru a simboliza
Ierusalimul ceresc au fost încastrate pietre preţioase, a căror strălucire lăsa impresia
unei „lumini divine”8.
3

Cécile Morrisson, Cruciadele, Ed. Meridiane, Bucureşti, p. 227.
Ibidem.
5
J. Flori, Qu-est que la cavalerie?, în „Historia special”, nr. 55/sept. 1998, p. 38.
6
Fl. Căzan, Cruciadele. Momente de confluenţă între două civilizaţii şi culturi, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1990, p. 163.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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Cruciadele, cu consecinţele lor financiare, comerciale şi de migraţii ale
populaţiilor, au determinat apariţia unei varietăţi crescânde de blazoane, ca semn
individual sau de grup, dar şi ca simbol al identităţii juridice. În urma acestor
aventuri spre îmbogăţire, mulţi reprezentanţi ai nobilimii şi-au găsit sfârşitul, ori s-au
întors fără nimic, astfel încât suveranii şi biserica au folosit acest prilej pentru a
concentra puterea în mâinile lor9. Sărăciţi în urma expediţiilor repetate, nobilii căutau
acum protecţia monarhului lor în scopul emancipării politice şi sociale10. Este
momentul apariţiei noilor „ordine de curte”(al Sf. Gheorghe în Anglia, fondat de
Carol I al Ungariei în 1325, al Stelei în Franţa, fondat în 1351, al Semilunii în
Lorena, al Lânii de Aur în Burgundia, fondat de Filip al III-lea ducele Burgundiei, în
jurul anului 1348), înfiinţate de suverani cu scopul de a dobândi un mai bun control
asupra nobililor, fără ca acestea să aibă însă vreo semnificaţie în afara curţii11.
Sistemul ierarhiei vasalice atinge perfecţiunea, iar pe baza acestuia, odată cu
înnobilarea, apare ca element secundar acordarea blazonului. Dornici de a intra în
posesia acestuia, nobilii urmăreau realizarea unor alianţe matrimoniale cu membrii ai
unor familii cu prestigiu, al căror blazon includea figuri ce aminteau de cruciade12.
Aşa sunt, de pildă, cei trei pui de vultur, din armeriile Casei de Lorena vânaţi cu o
singură săgeată de unul din principii de Lorena la asediul Ierusalimului din timpul
Primei Cruciade, ori prezenţa celor trei capete ce figurează pe blazonul familiei de
Chatillon, în urma decapitării în cruciadă a trei emiri de către Reginald de
Chatillon13.
Astăzi, teoria conform căreia heraldica şi-ar găsi obârşiile în timpul Primei
Cruciade, prin împrumutul unei tradiţii bizantine de către cruciaţi, este unanim
negată de către cercetători14. Cu toate acestea nu putem contesta rolul cruciadelor
asupra heraldicii.
Heraldistul Ottfried Neubecker ne propune să începem căutarea originilor
heraldicii chiar pe Pământul Sfânt, acolo unde întâlnirea brutală a celor două
civilizaţii – creştină şi musulmană – a generat în urma cruciadelor o îmbogăţire
culturală reciprocă15.
Apariţia heraldicii a fost strâns legată de transformarea echipamentului
militar care s-a produs între sfârşitul secolului al XI-lea şi mijlocul secolului al XIIlea16. Din pricina coifului care le acoperea faţa, făcându-le imposibilă recunoaşterea
pe câmpul de luptă, cavalerii au simţit nevoia să se identifice, adoptând embleme sau
9

V. Roşulescu, Cruciadele, Ed. Scorillo, Craiova, 1999, p. 337.
Fl. Căzan, Cruciadele... p. 144.
11
J. Le Goff, Omul Medieval, Ed. Polirom, Bucureşti, 1999 p. 100.
12
Ibidem.
13
I. Căzan, Imaginar şi Simbol în heraldica medievală, Ed. Silex, Bucureşti, 1996, p. 66-67.
14
M. Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Ed. Cartier, Bucureşti, 2004, p. 244.
15
O. Neubecker, John Philip Brooke-Little, Heraldry: Sources, Symbols and Meaning, McGraw-Hill,
University of Michigan, 1976, p. 6.
16
Ibidem.
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simboluri constând într-un obiect personalizat, fixat pe coif, în purtarea unor culori
distincte pe piesele ce constituiau armura, dar în special pe scut17. Clima foarte
călduroasă le-a impus folosirea unei bucăţi de pânză peste coifuri, care, în bătaia
vântului le oferea răcoare. Faptul că această învelitoare era sfâşiată în timpul luptelor
de loviturile de spadă constituia un motiv de laudă, astfel luând naştere lambrechinii,
ornamente de stofă de forma unor panglici care par a flutura în vânt18.
Prin urmare, dezvoltarea armeriilor s-a datorat în primul rând evoluţiei
echipamentului militar.
În 1829, Hugh Clark publica la Londra O introducere în heraldică, carte
dedicată prinţului George de Cumberland. Referindu-se la rolul cruciadelor în
heraldică el făcea următoarea menţiune: „Cea de-a doua mare ocazie a heraldicii de a
ajunge la perfecţiunea de astăzi au constituit-o cruciadele, acele expediţii de război
purtate pe Pământul Sfânt împotriva infidelilor, începând cu anul 1096 şi în urma
cărora au luat naştere o serie de figuri heraldice noi…ce se pot observa în armerii în
întreaga Europă”19.
Referindu-se în continuare la Anglia, autorul consideră că apariţia armeriilor
în această ţară a avut loc în urma celei de-a doua cruciade20. În jurul anului 1189
găsim aceste figuri heraldice împodobind centurile luptătorilor, pentru ca apoi, în
timpul domniei lui Richard I, acestea să apară pe scuturile de luptă21.
Prin urmare, cel care a contribuit la adoptarea armeriilor a fost sistemul
feudal, în timp ce turnirurile şi cruciadele le-au perfecţionat şi le-au pus în ordine
utilizarea22.
Evoluţia heraldicii către un sistem complex de însemne de recunoaştere pare
să se fi produs în jurul anului 1140, atunci când nu era în desfăşurare nici o cruciadă,
iar formele vieţii cavalereşti erau în plin avânt, influenţând totul în jur23.
În opinia istoricului Paul Lacroix, utilizarea armeriilor s-a petrecut în urma
primei cruciade, iar alegerea smalturilor prezente în aceste compoziţii constituie una
din influenţele pe care heraldica o datorează acestor expediţii militare24. Heraldistul
Arthur Fox Davies atribuie preluarea unor figuri şi termeni folosiţi astăzi în heraldică
de la mauri şi sarazini, ca de exemplu, susţine autorul, cuvântul gueule şi azur ar
proveni din persanul gul, respectiv lazurd25. Denumirea de ultramarin (outremer) a
albastrului constituie o reminiscenţă a lungilor călătorii spre Palestina26. Culoarea
17

Ibidem.
Ibidem.
19
H. Clark, An Introduction to Heraldry, www. gutenberg.com, London, 1829, p. 27.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
O. Neubecker, op. cit., p. 66.
24
Paul Lacroix, La chevalerie et ses secrets, Tiquetonne Editions, Paris, 1990, p. 251.
25
A. Ch. Fox Davies, A complete guide to heraldry, Grammercy Books, New York, 1993, p. 13.
26
P.Lacroix, op.cit., p. 251.
18

7

RALUCA VELICU

verde, sau Sinople, amintea cruciaţilor de cucerirea cetăţii Sinope, care probabil le-a
dat impresia unei oaze de verdeaţă27. Pentru Islam, culoarea galben-auriu însemna
înţelepciune sau sfat bun, în timp ce galbenul pal era simbolul trădării şi al
dezamăgirii28. În privinţa negrului heraldic (sable), Michel Pastoureu face o trimitere
către textele literare şi operele de artă aparţinând sfârşitului de Ev Mediu, în care
conducători musulmani, precum Zengi, Nur-ad-Dîn, Saladin sunt redaţi purtând
scuturi asemănătoare cu cele ale cruciaţilor, pe suprafaţa cărora predomină culoarea
neagră, care, dacă până atunci era privită ca o culoare obişnuită, avea să devină la
sfârşitul secolului al XIII-lea un semn care prevestea răul29.
La 13 ianuarie 1188, în cursul celei de-a treia cruciade, aflaţi la Gisors, în
Normandia, Filip August (regele Franţei), Henric al II-lea (regele Angliei) şi contele
de Flandra au hotărât, ca pentru a se putea face recunoscuţi pe câmpul de luptă, să îşi
vopsească coifurile în culori diferite30. Prin urmare, culoarea roşie a fost atribuită
francezilor, verdele flamanzilor, iar albul a revenit englezilor31. Odată adoptate,
culorile au fost supuse regulilor stricte ale blazonului european, cum ar fi, de
exemplu, stabilirea unei organizări a culorilor din punct de vedere heraldic, sistem
care s-a păstrat şi astăzi: culorile nu se puteau suprapune, ele trebuiau separate prin
metale32.
Foarte multe piese reprezentate pe scut amintesc de prezenţa cavalerilor
cruciaţi pe Pământul Sfânt: mierlele, păsări călătoare, care iarna migrează spre ţările
cu climă caldă, duceau cu gândul la Ierusalim, apoi besanţii de aur, acele monede
arabe în schimbul cărora erau răscumpăraţi prizonierii cruciaţii din mâinile
infidelilor, dar şi toiagul sau scoica33.
Însă, elementul cu cea mai mare încărcătură simbolică arborat în cruciade l-a
constituit semnul crucii, pe care papa ordonase cavalerilor să îl poarte.
Acesta consta într-o bucată de pânză sau tafta, de culoare roşie, în forma
crucii, pe care soldaţii o coseau pe veşmintele lor, fie în dreptul inimii, fie pe umăr
sau între omoplaţi, pe pălărie sau pe mănuşi. Cu timpul, forma şi culoarea acestora sau diversificat, astfel încât fiecare lider se făcea cunoscut prin crucea pe care o purta.
Cu toate acestea, cea mai des utilizată a fost crucea latină, de mici dimensiuni, din
stofă de culoare roşie, aplicată pe umărul stâng. În secolul al XII-lea era la modă
crucea cu braţele în formă de ancoră, iar în secolul al XIII-lea, crucea de Malta34. Se
presupune că în urma celor de-a treia şi a patra Cruciade, semnul crucii, considerat a
fi mult prea provocator, a fost înlocuit cu toiagul şi scoica pelerinului. Despre crucea
27

I. Căzan, Imaginar şi simbol..., p. 66.
J.Chevalier, A. Gheerbrant, op.cit., vol. II, p. 84.
29
M. Pastoureau, Scoica şi crucea, emblemele cruciaţilor, în Cruciadele, Ed. Artemis, Bucureşti, p. 140.
30
O. Neubecker, op.cit., p. 67.
31
Ibidem.
32
M. Pastoureau, O istorie simbolică..., p. 258.
33
P. Lacroix, op.cit., p. 251.
34
Michel Pastoureau, Scoica şi crucea..., în Cruciadele, p. 135.
28
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purtată de cruciaţi, dar şi despre scoica pelerinului, Michel Pastoureau ne îndeamnă
să le privim pur şi simplu ca pe nişte semne de recunoaştere fără a căuta să le dăm
semnificaţii ascunse35. Ele au fost folosite de pelerini înaintea cruciadelor (scoica era
simbolul Sf. Iacob, iar pelerinajul la Compostella era foarte popular), însă se
presupune că în urma apelului papei Urban al II-lea, crucea a devenit emblema celor
porniţi în Prima Cruciadă, acestora atribuindu-li-se termenul latinesc de “cruce
signati”36.
Scoica, însemn al pelerinilor, era purtată de aceştia pe glugă sau pe pălărie.
În antichitate reprezenta simbolul dragostei sau era folosită ca amuletă împotriva
vrăjitoriei (farmecelor) sau bolilor. Iconografia creştină a scoicii a apărut odată cu
cultul Sf. Iacob, însă nu se ştie de ce a ajuns să fie simbolul acestui apostol. Treptat a
devenit simbolul oricărui pelerin37. A avut un caracter atât de însemnat, încât papa
Alexandru al IV-lea (1254-1261) a hotărât printr-o bulă papală, ca acest însemn să
fie purtat doar de cei nobili, astfel încât a ajuns să fie o piesă heraldică des folosită în
armerii38. Ca importanţă, ea se situează înaintea toiagului şi a escrepe-ei (desagă
purtată în bandulieră în care posesorii ţineau bani sau pâine), fapt care se datorează
modei pelerinajului de la Santiago de Compostela şi pelerinilor care aduceau cu ei
scoici culese de pe plajă, ca mărturie a reuşitei acţiunii lor39. Nu au ezitat însă să
apară şi falşii pelerini sau falşii cruciaţi, care puteau cumpăra aceste scoici sau
frunzele de palmier de la orice târg din Occident40.
Pe lângă emblemele personale, cruciaţii au folosit şi embleme colective, cu
specific militar sau feudal, care indicau apartenenţa lor la diferite formaţiuni de
luptă41. Este vorba despre baniere, acele fâşii de postav, de formă dreptunghiulară,
aşezate în vârful hampei şi paralele cu aceasta, pe care erau reprezentate armeriile
seniorului, în timp ce vasalii acestuia aveau imprimate pe steguleţul de lance culorile
heraldice ale seniorului42.
O bună parte din piesele heraldice prezente pe stemele vechilor familii,
provin din timpul cruciadelor43. Nobilii obişnuiau ca la întoarcerea din cruciade să-şi
arboreze pe turnul cel mai înalt al castelului în care locuiau, steagul pe care figura
stema lor44. A fost apoi aplicată pe îmbrăcăminte şi armură, dar în special pe scut.
Pentru aceasta s-a apelat la o reprezentare schematică a mobilelor (figurilor ce
alcătuiesc o stemă) stemei, de exemplu podul apărat de cavaler a fost redat sub forma
35

Ibidem, p. 134.
Ibidem, p. 135.
37
Xavier Barral y Altet, Compostelle, Le Grand Chemin, Paris, 1993, p. 62.
38
H. Clark, op. cit., p. 140.
39
Michel Pastoureau, Scoica şi crucea..., p. 136.
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unui arc, turnul cucerit era prezentat sub forma unui crenel, iar fondul ecusonului
avea culoarea steagului capturat cu aceea ocazie45. Celelalte elemente care alcătuiau
vestimentaţia cruciaţilor – coiful cu cimier, lambrechinii, mantia, dar şi valtrapurile
ce împodobeau caii, au fost introduse în blazon, ca elemente exterioare, care odată
devenit ereditar va preciza nobleţea şi vechimea unei familii46.
În fiecare moment din istoria omenirii, individul a încercat să se evidenţieze
în grupul social din care făcea parte, utilizând un simbol care îl deosebea de ceilalţi
membri. Această marcă a identităţii, folosită de toate categoriile sociale, devenise tot
mai necesară, în special pe câmpul de luptă. Între secolele XI-XIII, participanţii la
cruciade, fie că luptau sub stindardul unui senior, caz în care purtau însemnele
acestuia, fie că făceau parte din ordinele religioase sau erau simpli pelerini, cu toţii
au apelat la aceste mijloace de identificare. Ei au fost nevoiţi să recurgă la însemne
vizuale aparte, pentru a se putea recunoaşte în timpul luptelor. Această metodă a
contribuit la crearea unităţii şi disciplinei în rândul maselor mari de combatanţi. Cu
timpul, aceste însemne au devenit ereditare, iar imaginile heraldice cu amintiri din
cruciade au fost foarte des uzitate, evidenţiind vechimea şi onoarea unei familii.
Specialistul în heraldică, Arthur Fox Davies este de părere că uniformizarea
sistemului heraldic s-a petrecut în timpul cruciadelor, perioadă în care o mare
cantitate de figuri, termeni şi reguli folosite în cadrul acestei ştiinţe, erau identice în
toate ţările Europei Occidentale47.
Întregul sistem de semne europene, ajuns acum la scară universală se
datorează războiului religios şi maritim început în Mediterană în epoca cruciadelor48.
Bizanţul a reprezentat principalul exportator al emblemelor în Europa Apuseană,
unde acestea au fost asimilate rând pe rând de către Anglia, Franţa, statul burgund,
pentru ca zona cea mai însemnată să fie reprezentată de Sicilia, „un adevărat
laborator emblematic în inima Mediteranei, unde se întrepătrund sistemele bizantin,
normand şi musulman”49. Apoi, între secolele XVI – XVIII, Spania a fost cea care a
asigurat Europei şi Lumii Noi funcţia de ghid, de îndrumător al blazoanelor, pentru
ca, din secolul al XIX-lea, acest rol să-i revină Angliei, cea care va definitiva acest
proces de răspândire a codurilor heraldice europene în întreaga lume50.
Prin urmare, fără de a determina apariţia ştiinţei blazonului, cruciadele
clasice, aceste expediţii militare de cea mai mare anvergură cunoscute de Evul
mediu, au avut o influenţă majoră în heraldică, contribuind în mod semnificativ la
reglementarea sistemului armeriilor.
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UN POSIBIL MITROPOLIT NECUNOSCUT AL SEVERINULUI
DIN DECENIUL 9 AL SECOLULUI AL XIV-LEA
UN POSSIBLE METROPOLITE INCONNU DE SEVERIN DE LA 9E
DECENNIE DU XIVE SIECLE
Vasile Mărculeţ*

Résumé
Le transfert du métropolite Anthime de Sévérin dans le siège métropolitain
de la Hungrovlachie, d’Argeş, entre le juillet et le 23 novembre 1281, a été suivi de
la confirmation d’un nouveau prélat à Sévérin, qui était en même temps l’adjoint
de celui d’Amasie. Sa direction religieuse, qui couvre une grande partie de la 9-e
décennie du XIVe siècle, aurait pût durer depuis une date étendue entre le 23
novembre 1381 et le 1 septembre 1386, jusqu’à une date étendue entre le 1
septembre 1386 et le juillet 1389.
Parce que dans la période étendue entre le 23 novembre 1381 et le juillet
1389 on connaît un seul adjoint de la siège métropolitaine d’Amasie, dans la
personne de l’évêque Joseph de Liminion, investi dans cette fonction en octobre
1384, il n’est pas exclus que même lui aurait été prélat pas nominalisé de Sévérin.
Dans ce cas, son autorité religieuse en tête de l’éparchie valaque aurait pût durer
dès une date étendue entre le 1 septembre 1386 et le juillet 1389.
Mots clef: Anthime de Sévérin, Joseph de Liminion, Athanase, l’Amasie,
l’Hungrovlachie, l’Argeş, Ekthesis Nea, le métropolite, l’éparchie valaque.
Organizarea ecleziastică a Ţării Româneşti, în dependenţă de Patriarhia
Ecumenică de la Constantinopol, s-a aflat permanent în atenţia autorităţilor
patriarhale. Faptul s-a datorat, fără îndoială, rolului important jucat de Biserica
munteană în această zonă de interferenţă a ortodoxiei cu catolicismul.
O măsură organizatorică de primă importanţă cu privire la Biserica Ţării
Româneşti era luată de autorităţile patriarhale în august-octombrie 1370, când
Mitropolia „a toată Ungrovlahia”, consacrată canonic în mai 13591, era scindată în
două eparhii, cu statut juridic identic. În regiunile de la răsărit de râul Olt continua
să funcţioneze Mitropolia Ungrovlahiei, care îşi exercita jurisdicţia religioasă
*
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asupra unei jumătăţi din teritoriul ţării, al cărei titular, care rezida la Argeş, purta
titulatura de „mitropolit al unei părţi din Ungrovlahia, adică al unei jumătăţi”, sau
simplu, „mitropolit al Ungrovlahiei”2, iar în zonele de la apus de Olt era organizată
o nouă eparhie, Mitropolia Severinului, al cărei arhiereu apare cu titlul de „celălalt
al Ungrovlahiei” sau „de Severin”3.
Mitropolia Severinului a avut o existenţă relativ scurtă, din augustoctombrie 1370 până la cumpăna deceniilor 1 şi 2 ale secolului al XV-lea. În
această perioadă, documentele de care dispunem ne permit să cunoaştem doi
mitropoliţi care s-au perindat în fruntea acestei eparhii, ambii greci de origine:
Antimos, numit în august şi consacrat în octombrie 13704, şi Athanasios, menţionat
pentru prima oară în această demnitate în iulie 1389, cu care se încheie, de altfel,
scurtul şir al arhiereilor cunoscuţi ai Severinului5.
Din punctul de vedere al cunoaşterii arhiereilor eparhiei muntene, perioada
cuprinsă între noiembrie 1381, data transferului mitropolitului Antimos de la
Severin la Argeş în fruntea Mitropoliei Ungrovlahiei, şi iulie 1389, cea a primei
menţionări a lui Athanasios ca mitropolit de Severin rămâne una deosebit de
obscură. Penuria de informaţii referitoare la acest aspect a determinat decisiv
opiniile istoricilor. Ca urmare, specialiştii care au abordat în lucrările lor diferitele
aspecte ale istoriei şi evoluţiei Mitropoliei Severinului, sunt unanim de acord că
Antimos şi Athanasios au fost singurii mitropoliţi care au păstorit cea de-a doua
eparhie munteană pe toată durata existenţei şi funcţionării sale 6 . Sub influenţa
părerilor expuse de aceşti mari istorici, noi înşine am aderat la opiniile exprimate7.
În prezent, reanalizarea atentă a informaţiilor cuprinse în sursele de care dispunem,
coroborarea lor, ne determină să ne reconsiderăm radical opinia exprimată anterior.
Un prim set de informaţii, îl reprezintă cele cuprinse în manualul de
diplomatică bizantin, Ekthesis Nea, realizat în timpul patriarhului ecumenic Nilos
Kerameos (1379-1388). Lucrarea, afirmă istoricul francez Vitalen Laurent, bazat
2
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pe o precizare de la începutul manualului care înregistrează data de „1 septembrie
6895, indictionul 10” 8 , poate fi „foarte exact datată în septembrie 1386” 9 .
Precizarea care ne interesează pe noi, cuprinsă în această sursă, este aceea că „mai
pe urmă au fost creaţi şi în Ungrovlahia doi mitropoliţi; dintre care unul celui de
Nicomedia şi se cheamă exarh a toată partea ungurească şi al plaiurilor, iar
celălalt se cheamă mitropolit al unei părţi a Ungrovlahiei şi deţinând locul celui
de Amasia”10.
Primul arhiereu la care face referire Ekthesis Nea este, fără nicio îndoială,
mitropolitul Antimos, transferat de la Severin în scaunul mitropolitan al
Ungrovlahiei, la moartea omologului său de la Argeş, Hariton, survenită la
Constantinopol în intervalul iunie 1380 - martie 1381. Actele patriarhale pe care le
deţinem ne permit constatarea că Antimos a fost transferat la Argeş la o dată
cuprinsă între iulie 1381, când el apare încă în documente doar cu titlul de „cel al
Ungrovlahiei”, deţinut şi până atunci11, şi 23 noiembrie 1381, dată la care el apare
cu titlul identic cu cel din Ekthesis Nea, respectiv „cel al Ungrovlahiei, care ocupă
şi locul celui al Nicomediei”12. Mitropolitul Ungrovlahiei va gira scaunul arhieresc
al Nicomediei până la o dată anterioară celei de 16 octombrie 1385, când, în actele
sinodale, este menţionat un nou titular al acestui scaun mitropolitan13.
În ceea priveşte învestirea celui de-al doilea mitropolit al Ungrovlahiei, cel
al Severinului, menţionat în aceeaşi Ekthesis Nea, având în vedere faptul că încă
din momentul numirii el era şi locţiitor al celui de Amasia, considerăm că acest
lucru nu s-a putut face decât la o dată cuprinsă între 23 noiembrie 1381, când actele
patriarhale încă înregistrează un titular al acestui scaun arhieresc14, şi septembrie
1386, data redactării manualului de diplomatică amintit.
Identificarea acestui mitropolit al Severinului rămâne încă o problemă
majoră dar şi controversată în istoria eparhiei muntene. Sumarele informaţii cu
privire la arhiereii Bisericii Ţării Româneşti din această epocă pe care ni le oferă,
atât sursele interne, cât şi cele externe, nu au fost în măsură să faciliteze elucidarea
acestei probleme. În consecinţă, determinate direct de această situaţie, şi opiniile
specialiştilor diferă.
Spre exemplu, în studiul său consacrat înfiinţării mitropoliilor din Ţara
Românească şi Moldova, Constantin Marinescu îl identifică pe arhiereul menţionat
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în Ekthesis Nea cu mitropolitul Hariton 15 . Argumentul fundamental adus în
sprijinul identificării propuse este titlul de mitropolit al Ungrovlahiei şi locţiitor al
celui de Amasia deţinut atât de Hariton, cât şi de arhiereul la care face referire
manualul de diplomatică bizantin16.
Identificarea propusă de Constantin Marinescu nu se susţine însă. Decizia
patriarhală de învestire a lui Hariton, din august 1372, precizează cât se poate de
clar că acesta a fost numit în scaunul mitropolitan de la Argeş, nu în cel de la
Severin, „deoarece mitropolitul acela, Kyr Yakinthos, a plătit datoria morţii, a fost
nevoie să se aşeze altul în locul acela. […]. Şi a fost hirotonisit acesta de către noi
ca mitropolit al unei părţi a Ungrovlahiei, anume în acea jumătate pe care a ţinuto kyr Yakinthos”17.
Admiţând că la data formulării acestei opinii actul de numire a lui Hariton
în scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei, rămas vacant prin moartea lui Yakinthos,
nu era încă cunoscut, analiza atentă a informaţiilor transmise de sursele avute la
dispoziţie ne relevă flagrante neconcordanţe între acestea şi identificarea propusă
de Constantin Marinescu. În primul rând, din Ekthesis Nea reiese clar că acel
mitropolit nenominalizat al Severinului a fost învestit sub patriarhatul lui Nilos
Kerameos, fapt ce nu permite identificarea lui cu Hariton, care fusese învestit ca
mitropolit al Ungrovlahiei de către patriarhul ecumenic Philotheos Kokkinos, în
timpul celui de-al doilea patriarhat al său dintre octombrie 1364 şi 1376.
În ceea ce priveşte titlul de locţiitor al mitropolitului de Amasia, pe care
Hariton l-a primit încă din momentul învestirii sale în scaunul mitropolitan al
Ungrovlahiei18, trebuie să precizăm că el l-a deţinut doar până în august 1378, fapt
confirmat de un act de la Mănăstirea Zographou, pe care el îl semnează ca
„mitropolit al Ungrovlahiei şi protos, Hariton” 19 , dovadă a faptului că la data
respectivă, în scaunul arhieresc al Amasiei, fusese numit un nou titular. De altfel,
două acte patriarhale, datate în intervalul septembrie 1379 - iunie 1380,
înregistrează între participanţii la lucrările sinodului patriarhal şi un mitropolit al
Amasiei, care semnează cu titlul „smeritul mitropolit al Amasiei, hypertimos şi
proedros al Mediei, Mihail”, precum şi pe cei doi mitropoliţi ai Ungrovlahiei,
Hariton şi Antimos20. Constatăm deci din cele două acte că, în perioada septembrie
1379 - iunie 1380 în care patriarhatul lui Nilos Kerameos şi păstorirea
mitropolitului Hariton s-au suprapus, arhiereul Ungrovlahiei nu a deţinut statutul
de locţiitor la Amasiei, ceea ce reprezintă o nouă dovadă a faptului că acesta şi
mitropolitul menţionat în Ekthesis Nea au fost două persoane diferite.
15
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Majoritatea specialiştilor l-au identificat însă pe mitropolitul Severinului,
la care face referire Ekthesis Nea, cu Athanasios, cel de-al doilea mitropolit
cunoscut al acestei eparhii şi ultimul din şirul arhiereilor săi21. Parcurgerea obiectivă
a actelor patriarhale şi coroborarea tuturor informaţiilor pe care le deţinem ne
permit constatarea că nici această identificare nu este posibilă.
Ştirile pe care le avem despre Athanasios ne arată că în noiembrie 1387,
când sinodul patriarhal îl numea pe mitropolitul Matheos, viitorul patriarh
ecumenic, în funcţia de mitropolit de Cyzikos, el era mitropolit de Perge şi Attalia,
în Asia Mică. Faptul este confirmat de o relatare din octombrie 1397, a mitropolitului
Makarios de Ancyra, care consemna în dosarul său de acuzaţii de trisepiscopat
aduse patriarhului Matheos I, că mitropolitul Athanasios, la data redactării dosarului
mitropolit al Severinului, „a mărturisit că el se afla la Attalia, atunci când acesta
(Matheos I, n.n.) a devenit mitropolit de Cyzikos”22. Într-adevăr, actul sinodal de
numire a lui Matheos ca mitropolit de Cyzikos nu îl enumeră între arhiereii participanţi
la sinod şi pe Athanasios, la data respectivă mitropolit de Perge şi Attalia23.
Cu certitudine, Athanasios era una şi aceeaşi persoană cu mitropolitul de
Perge şi Attalia, care în ianuarie 1387 îşi disputa jurisdicţia asupra unor episcopii
din zonă, cu omologul său, mitropolitul Mirelor, neînţelegere care a determinat
intervenţia în dispută a Patriarhiei Ecumenice 24. Dacă avem în vedere faptul că
decizia finală în această dispută era dată de patriarhul ecumenic la 3 ianuarie
138725, suntem în măsură să conchidem că disputa era mai veche, datând, cel mai
târziu, din a doua jumătate a anului 1386, dată la care mitropolitul Severinului
fusese deja învestit.
O altă confirmare a faptului că nu Athanasios este mitropolitul Severinului
la care face referire Ekthesis Nea este oferită de un act sinodal din februarie 1389,
care confirmă excomunicarea şi depunerea lui Pimen, mitropolitul Rusiei Mari şi
înlocuirea lui cu Kyprianos. Athanasios participă la lucrările sinodului în calitate
de mitropolit de Perge şi Attalia, semnând actul sinodal cu formula „smeritul mitropolit
de Perge şi Attalia, Athanasios”26 . Fără nicio îndoială, tot Athanasios este acel
mitropolit „al Attaliei”, menţionat, uneori după „cel al Ungrovlahiei”, între
arhiereii participanţi la lucrările sinodului patriarhal, în mai multe acte sinodale din
februarie, dintre 17 martie şi aprilie 138927.
21
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Constatarea care se desprinde din informaţiile prezentate şi analizate este
una cât se poate de clară: în aprilie 1389, Athanasios nu era încă mitropolit al
Severinului. Concluzia noastră este întărită de o însemnare din 20 martie 1389 a
mitropolitului Isidoros Glabas al Thessalonikului, care prezentând dezbaterile pe
diverse chestiuni canonice din cadrul sinodului patriarhal, înregistrează între
participanţi un singur mitropolit „al Ungrovlahiei” 28 . Acest mitropolit al
Ungrovlahiei, menţionat atât de Isidoros Glabas, cât şi de actele patriarhale din
perioada februarie-aprilie 1389, nu a fost altul decât Antimos de la Argeş, prezent
neîntrerupt la lucrările sinodului patriarhal între 1379/1380 şi 1389.
O constatare pe care ne-o permite parcurgerea actelor patriarhale o
reprezintă absenţa neîntreruptă a mitropolitului Severinului de la lucrările sinodului
patriarhal. Care au fost motivele absenţei sale nu ştim. Credem însă că, foarte
probabil, el a fost reprezentat în cadrul înaltului for al Bisericii Orientale de
omologul său de la Argeş.
În contextul prezentat, s-a consumat şi sfârşitul păstoririi nenominalizatului
mitropolit de Severin. Când s-a întâmplat acest lucru este extrem de dificil de
precizat la actualul nivel al cercetării problemei şi pe baza ştirilor pe care le
deţinem. Daca avem însă Dacă avem însă în vedere faptul că în septembrie 1386,
manualul de diplomatică bizantin, Ekthesis Nea, îl arată a fi în viaţă, iar în iulie
1389 în fruntea Mitropoliei Severinului fusese deja numit mitropolitul Athanasios,
conchidem că sfârşitul păstoririi sale a avut loc la o dată cuprinsă în intervalul post
septembrie 1386 - ante iulie 1389. În concluzie, pornind de la informaţiile deţinute
şi de la constatările făcute, credem că putem admite septembrie 1386 ca un
terminus post quem şi iulie 1389 ca un terminus ante quem al încetării păstoririi
acestui mitropolit al Severinului.
O altă constatare pe care ne-o permit informaţiile transmise de documentele
avute la dispoziţie este aceea că Athanasios nu a fost nici un moment locţiitor al
scaunului arhieresc al Amasiei pe tipul funcţionării sale ca mitropolit al
Severinului. Semnificativ din acest punct de vedere este faptul că la data învestirii
sale în fruntea eparhiei Severinului, Mitropolia Amasiei îşi avea propriul titular,
menţionat, de altfel, ca participant, alături de alţi arhierei, inclusiv de Athanasios al
Severinului, la lucrările sinodului patriarhal29. Această constatare reprezintă un alt
temei în baza căreia respingem identificarea arhiereului de Severin, menţionat în
Ekthesis Nea, cu Athanasios.
Întrebările care se nasc în acest punct al demersului nostru sunt legate de
identificarea acestui mitropolit al Severinului. Cine este acest arhiereu? Poate fi el
identificat? Un răspuns categoric la aceste întrebări este extrem de dificil de
formulat, cel puţin, la actualul nivel al cercetării problemei şi pe baza sumarelor
informaţii pe care le deţinem. Concurează la această stare de lucruri, în primul rând,
28
29

F.H.D.R., IV, p. 318-319/ Isidoros Glabas.
Fr. Miklosich, Ios. Müller, op.cit., p. 135, doc. CCCXCIX.
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marile lacune existente în redactarea actelor patriarhale, care nu acoperă lungi
perioade de timp. Acestora li se adaugă absenţa referirilor la arhiereii Bisericii
muntene în actele interne, precum şi lacunele din pomelnicele Mitropoliei
Ungrovlahiei sau a altor lăcaşe religioase muntene, cu privire la înregistrarea
acestor arhierei. Singurul răspuns cert care poate fi totuşi formulat la aceste
întrebări este acela că mitropolitul Severinului, la care face referire Ekthesis Nea
nu a fost Athanasios, aşa cum s-a considerat sau continuă încă să se creadă.
Cu titlu absolut de ipoteză de lucru, dar a cărei posibilitate de a fi totuşi
veridică nu poate fi exclusă în totalitate, suntem în măsură, ca pe baza câtorva
informaţii conţinute de actele patriarhale, neglijate până în prezent, să propunem o
identificare ipotetică a mitropolitului de Severin nenominalizat de Ekthesis Nea.
Raportând informaţia din manualul de diplomatică bizantin, conform căreia
arhiereul Severinului era şi locţiitor al celui de Amasia, la conţinutul actelor
patriarhale, constatăm că între 23 noiembrie 1381 şi iulie 1398, perioadă în care
scaunul mitropolitan al Amasiei a fost vacant, care coincide cu păstorirea la
Severin a respectivului mitropolit, acestea înregistrează un singur locţiitor al
mitropolitului Amasiei. Conform informaţiilor transmise de aceste documente, în
octombrie 1384, patriarhul ecumenic Nilos Kerameos confirma alegerea
episcopului Ioseph al Limnionului ca administrator al Mitropoliei Amasiei 30 ,
funcţie echivalentă cu cea de locţiitor al titularului acestui scaun.
Cât timp a durat şi când a încetat această delegare a episcopului Ioseph de
Limnion ca administrator al scaunului mitropolitan al Amasiei, nu putem preciza
cu exactitate. Ea era însă cu certitudine încheiată în iulie 1389 când, aşa cum am
putut constata din respectivele acte patriarhale, scaunul arhieresc al Amasiei îşi
avea propriul titular.
Va fi fost acest episcop Ioseph al Liminonului unul şi acelaşi mitropolit cu
cel al Severinului şi locţiitor al celui de Amasia? Un răspuns categoric la această
întrebare este aproape imposibil de formulat din cauza penuriei de informaţii
semnalate. De altfel, după această dată, cel puţin, până în iulie 1389, perioadă care
ne interesează pe noi, respectivul ierarh dispare din actele patriarhale. Această
constatare nu exclude însă un răspuns afirmativ.
Mergând pe firul acestei ipoteze putem propune şi o datare, chiar şi numai
aproximativă a păstoririi sale. Astfel, dacă admitem ca plauzibilă posibilitatea ca
episcopul Ioseph de Limnion să fie una şi aceeaşi persoană cu mitropolitul
Severinului menţionat în Ekthesis Nea, atunci păstorirea lui în fruntea celei de a
doua mitropolii a Ţării Româneşti ar fi putut dura de la o dată cuprinsă între
octombrie 1384 şi 1 septembrie 1386, până la o dată cuprinsă între 1 septembrie
1386 şi iulie 1389. Mai exact, octombrie 1384 ar putea fi admisă ca un terminus
30

Ibidem, p. 64-65, doc. CCCLXV.
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post quem al debutului păstoririi sale la Severin, iar iulie 1389 ca un terminus ante
quem al încetării acesteia. Întrucât la actualul nivel al cercetării problemei teza
noastră nu este decât o ipoteză de lucru, rămâne ca studii ulterioare s-o valideze
sau nu.
Sintetizarea rezultatelor la care am ajuns în urma finalizării prezentului
studiu ne permite formularea următoarelor concluzii:
1. Transferarea mitropolitului Antimos de la Severin în scaunul
mitropolitan al Ungrovlahiei, de la Argeş, între iulie şi 23 noiembrie 1281, a fost
urmată de învestirea unui nou arhiereu la Severin, care era totodată şi locţiitor al
celui de Amasia. Păstorirea sa, care acoperă o mare parte a deceniului 9 al
secolului al XIV-lea, va fi putut dura de la o dată cuprinsă între 23 noiembrie 1381
şi 1 septembrie 1386, până la o dată cuprinsă între 1 septembrie 1386 şi iulie 1389.
2. Întrucât în perioada cuprinsă între 23 noiembrie 1381 şi iulie 1389
cunoaştem un singur locţiitor al scaunului mitropolitan al Amasiei, în persoana
episcopului Ioseph de Liminion, învestit în această funcţie în octombrie 1384 nu
este exclus ca el să fie şi acel nenominalizat arhiereu al Severinului. Într-un
asemenea caz, păstorirea lui în fruntea eparhiei muntene a putut dura de la o dată
cuprinsă între octombrie 1384 şi 1 septembrie 1386 până la o dată cuprinsă între 1
septembrie 1386 şi iulie 1389.
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Abstract
The year 1538 represented a turning point for the relationship development
between Moldavia and the Ottoman Empire. The military expedition led by
Suleyman against Moldavia resulted in the worsening of its dependency on the
Ottoman Empire. Poland, too, played a certain role in this military expedition.
Key words: Suleyman Kanunî, Petru Rareş, military expedition, Moldova,
Ottoman Empire
Preluarea tronului Moldovei de către Petru Rareş, în 1527, trezeşte
nemulţumirea Imperiului Otoman. Această nemulţumire se datora în primul rând
faptului că Petru Rareş devenise domn în urma recomandării predecesorului său,
care manifestase o vădită atitudine oponentă faţă de Poartă. Instalarea lui la tronul
Moldovei în aceste împrejurări era însă un motiv în plus şi deosebit de puternic
pentru ca sultanul să nu agreeze o astfel de succesiune care nu putea fi de bun
augur planurilor sale politice în sud-estul Europei. Sultanul urmărea să creeze în
Moldova o situaţie similară cu cea din Ţara Românească. Acestea fiind date,
sultanul Suleyman şi-a manifestat nedisimulat ostilitatea faţă de Petru Rareş,
împotriva căruia a susţinut, chiar din 1527, un pretendent aflat la curtea sa, tocmai
cu scopul de a avea la Suceava un domn fidel1. Înfrângerea de către Petru Rareş a
pretendentului nu însemna şi dispariţia pericolului de a fi pus în faţa unei tentative
similare din partea sultanului.
Pentru consolidarea poziţiei sale, Petru Rareş avea însă nevoie de
învestirea sultanului şi de normalizarea, pe această cale, a raporturile sale cu
Poarta, obiective care vor fi realizate în decursul celor 7 luni în care logofătul
Toader a stat la Istanbul2. ”
*
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Declanşarea războiului dintre Polonia şi Moscova, la începutul anului
1534, înnoirea alianţei Moldovei cu Moscova în iulie 1534 şi tratativele moldomoscovito-tătare în vederea unei alianţe antipolone, l-au determinat pe regele
Poloniei, Sigismund I, la reconcilierea cu Tarnowski3. Petru Rareş îi propunea
regelui, prin intermediul unui sol care l-a întâlnit pe Sigismund la Radom, la 11
octombrie 1535, începerea unor tratative cu Polonia în legătură cu Pocuţia, pe care
voievodul o atacase în vara anului 1535. Regele i-a răspuns că aceste tratative nu
se justifică în condiţiile în care Pocuţia aparţinea Poloniei. De fapt, regele urmărea
ca Polonia să-şi extindă influenţele în Moldova cu ajutorul Porţii. De aceea, regele
insistase, încă din februarie 1535, pe lângă sultan să dea domnia Moldovei
pretendentului Alexandru Cornea4.
Petru Rareş, care dorea declanşarea luptei antiotomane, i se adresează
regelui Sigismund I, la 7 decembrie 1535, invitându-l să-şi trimită plenipotenţiarii
pentru a începe tratativele. Înainte de a lua o decizie, regele a cerut sfatul
senatorilor, adunaţi în seimul de la Piotrkow. Aceştia au fost de acord cu începerea
negocierilor însă au respins ideea cedării Pocuţiei. Pe de altă parte, polonezii
contestau pretenţiile de suzeranitate ale Ungariei asupra Moldovei. De altfel,
contestând din nou drepturile Moldovei asupra Pocuţiei şi respingând categoric şi
pretenţiile de suzeranitate maghiară, Sigismund se folosea de prilej pentru a se
opune, şi pe această cale, penetraţiei influenţei maghiare la Dunărea de Jos5.
De cealaltă parte, sultanul, reîntors din războiul împotriva Persiei, în
ianuarie 1536 a încercat să-l determine pe Petru Rareş să participe la o plănuită
campanie antihabsburgică, prin trimiterea în ajutorul lui Ioan Zapolya a unei
armate de 6000 de oameni. Drept răsplată, sultanul îi promitea că îl va ierta pentru
moartea lui Gritti şi că va fi de acord cu dobândirea pe veci a Pocuţiei. Petru Rareş
a refuzat această ofertă fiind conştient că îndepărtarea lui Ferdinand de Hasburg6,
ar fi lăsat drum liber Porţii şi în Moldova. De aceea, Petru Rareş a persistat în
eforturile de a obţine Pocuţia cu ajutorul lui Ferdinand, care trebuia să joace şi
rolul de contrapondere a ameninţării polone.
Tratativele purtate de solii moldoveni la Cracovia, prin medierea
oamenilor lui Ferdinand, în prima parte a anului 1537, nu au dat nici un rezultat din
acest punct de vedere. Chiar Jan Tarnowski, un partizan al lui Ferdinand, s-a opus
în ceea ce priveşte cedarea Pocuţiei. În consecinţă, Sigismund I a început
preparativele militare în vederea unei expediţii împotriva Moldovei şi a renunţat
definitiv, în iulie 1537, la medierea lui Ferdinand de Habsburg. Expediţia ordonată
de rege a fost însă pe punctul de a se transforma într-un adevărat război civil.
3
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Şleahta era nemulţumită că a fost chemată în plin sezon de strângere a recoltelor.
Jan Tarnowski a urmărit să convingă şleahta că războiul împotriva Moldovei era
singura posibilitate de a apăra Polonia în faţa atacurilor acesteia.
La începutul lunii noiembrie 1537, trupele poloneze incendiază Cernăuţiul
şi zona înconjurătoare. Replica lui Rareş vine în ianuarie 1538, când o armată a
voievodului intră în Polonia fără a întâmpina rezistenţă. Abia la întoarcerea
acestora, trupele comandate de Sieniawski şi castelanul de Polaniec pornesc un
atac care eşuează, polonezii fiind învinşi pe Siret, la sud de Tremblowa.
Seimul de la Piotrkow din ianuarie/ februarie 1538, convocat de rege încă
din octombrie 1537, a luat următoarele măsuri: Sigismund mai întâi cerea
senatorilor ca ,,în urma atacului săvârşit de Petru Rareş asupra Poloniei, a
expediţiei nereuşite asupra acestuia şi a respingerii de către el a condiţiilor de pace,
să ia parte la dieta generală a regatului, convocată la Piotrkow pe ziua de 6 ianuarie
1538, pentru a hotărî, împreună cu ceilalţi senatori şi cu deputaţii provinciali,
asupra măsurilor de apărare împotriva duşmanului şi de răzbunare a faptelor rele
săvârşite de acesta; le cere să participe mai întâi la dieta particulară a Cracoviei,
convocată la Proszowice, precum şi la cea provincială a voievodatelor din Polonia
Mică, convocată la Nowe Miasto Korczyn, pentru a alege ca deputaţi la dieta
generală pe cei mai înţelepţi şi mai buni dintre nobili”7. Hotărârea senatorilor a fost
impunerea unor noi impozite necesare recrutării unei armate al cărei efectiv trebuia
să fie de trei ori mai mare decât al celei comandate de Tarnowski la Obertyn. Este
lesne de înţeles că intenţiile şi pregătirile regelui nu puteau să facă abstracţie de
sultan.
De aceea, regele a hotărât să se înţeleagă în prealabil cu sultanul în
problema înlăturării lui Petru Rareş. Instrucţiunile întocmite la 7 mai 1538 pentru
Erasmus Kretkowski, castelanul de Brezesk, desemnat să îndeplinească această
misiune, trădează însă temerea cercurilor conducătoare poloneze faţă de
transformarea Moldovei în provincie otomană. Pentru a evita un astfel de pericol,
solul polon trebuia să insiste asupra necesităţii instalării, în locul lui Rareş, a unui
domn autohton, care să constituie garanţia menţinerii bunelor raporturi statornicite
între Polonia şi Imperiul Otoman.
Solul polon la Poartă îl informează pe rege că sultanul şi-a trimis deja
trupele împotriva lui Petru Rareş şi că a cerut hanului să li se alăture. În aceste
condiţii, Sigismund I s-a decis să-l atace şi el, Jan Tarnowski începând la 18 august
1538 asediul Hotinului. Acest atac l-a împiedicat pe Petru Rareş să-şi concentreze
eforturile în vederea opririi trupelor otomane la graniţele Moldovei8.
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După ce Petru Rareş duce o politică defavorabilă Porţii în relaţiile cu
Polonia şi în urma încheierii unui tratat secret cu habsburgii, la Poartă i se hotărăşte
mazilirea, începând campania din 1538. Süleyman Kânunî îşi manifestase dorinţa
de a-l înlocui pe Petru Rareş încă din momentul atacului acestuia asupra Poloniei
din 1531. În 1533 Ştefan Lăcustă era socotit deja viitorul domn al Moldovei.
Cronicarul Nasuh Matrakçi menţiona că atunci când a sosit înştiinţarea că
sultanul este gata să oprească expediţia dacă Petru se va prezenta în persoană
înaintea sa, dezertorii au declarat că singurul lucru ce le rămâne de făcut este să se
închine9. Închinarea rămânea singura soluţie a lui Petru Rareş. Acesta refuză plata
tributului, aspect care, pe lângă intervenţia regelui Poloniei la Poartă în defavoarea
sa, i-a hotărât mazilirea. Dovadă a bunelor relaţii cu Poarta, în iulie 1538, 20.000
de polonezi atacă Hotinul, cetate condusă de pârcălabul Toader, fratele lui Petru
Rareş10. La 18 august, polonezii, conduşi de Tarnowski, au început asediul cetăţii
Hotin. Urmează atacul tătarilor cărora Petru Rareş le opune rezistenţă la Ştefăneşti.
În condiţiile hotărârii Porţii de a mazili pe voievodul Moldovei, noul
domnitor, numit de la Poartă, avea nevoie de sprijin pentru a fi aşezat în scaunul
Moldovei. Numirea unui nou domnitor atrăgea după sine apariţia unor pretendenţi,
care trebuiau anihilaţi prin activarea sistemului de supraveghere din jurul
Moldovei. Pentru asigurarea liniştii Moldovei, voievodul sau sultanul interveneau
pe lângă puterile vecine sau trimitea porunci bey-lor (în cazul sultanului) pentru a-i
prinde pe eventualii pretendenţi şi pentru a-i preda Porţii.
În momentul în care Petru Rareş refuză închinarea faţă de Poartă are loc
invazia unei armate numeroase, cu efective din Anatolia şi din Rumelia. Din
răsărit, Moldova e atacată de câteva zeci de mii de tătari, comandaţi de Şahib
Ghiray. Polonii, conduşi de Tarnowski, asediază Hotinul. La 17 septembrie,
Süleyman Kânunî ajunge la Suceava, însoţit de pretendentul Ştefan, fiu al lui
Ştefan cel Mare11.
La 18 august 1538, Ioan Zapolya, principele Transilvaniei şi regele
Ungariei, îi confirmă sultanului Süleyman Kânunî primirea unei porunci în
legătură cu paza drumurilor şi prinderea lui Petru Rareş, dacă acesta va încerca să
fugă în Austria sau în alte părţi, prin Transilvania12. Această scrisoare este
anterioară declanşării campaniei propriu-zise şi din ea observăm precauţia
sultanului pentru a-l anihila pe Petru Rareş, viitor pretendent la tronul Moldovei. În
răspunsul său, Ioan Zapolya menţionează, poate pentru a fi absolvit de orice
complicare a situaţiei, că Petru Rareş poate ieşi din Moldova şi prin alte zone.
9
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Aşadar, până în momentul declanşării campaniei împotriva Moldovei,
sistemul de supraveghere din zonă este pus în mişcare. După încheierea campaniei
se înmulţesc acele cereri ale voievodului Moldovei şi ale sultanului privind
anihilarea pretendentului Petru Rareş. Astfel, într-o scrisoare din 18 septembrie,
emisă din Suceava, cei trei viziri, Aias paşa, mare vizir, caimacamul Lütfi paşa şi
Mehmed paşa, îl roagă pe regele Sigismund I să-l sprijine pe Said bey, solul
sultanului, pentru ca fostul voievod al Moldovei, Petru Rareş, care a fugit spre
Polonia, să fie prins şi predat, viu sau mort13.
Într-o altă scrisoare, din 25 septembrie 1538, emisă de la „apa Prud“,
sultanul Süleyman Kânunî cere regelui polon Sigismund I, să-l prindă pe Tudor,
pârcălabul de Hotin, fratele fostului voievod al Moldovei şi să-l trimită sub escortă
severă la Poartă14. De asemenea cere ca toată averea şi familia acestuia să fie
trimisă noului voievod al Moldovei, Ştefan Lăcustă. Toate aceste informaţii
sultanul le aflase de la trimisul său în Polonia, Said bey. Prin această din urmă
scrisoare sultanul urmăreşte să anihileze un posibil pretendent în persoana fostului
voievod al Moldovei sau să împiedice pe fratele recentului mazilit de a-i oferi
ajutorul. Este foarte probabil ca sultanul să fi considerat pe Tudor, pârcălabul
Hotinului, un real pretendent la tronul Moldovei, având în vedere poziţia strategică
a Hotinului şi rezistenţa ei.
La rândul său, noul voievod al Moldovei, Ştefan Lăcustă, trimite o
scrisoare lui Sigismund I, înainte de iunie 1539, prin care îi cere să intervină pe
lângă Ioan Zapolya şi să-l alunge din regatul său pe Petru Rareş, pentru ca acesta să
nu pună la cale unele schimbări în Moldova15. În cuprinsul scrisorii, Ştefan Lăcustă
îi face şi un serviciu regelui, informându-l despre faptul că turcii pregătesc o
campanie împotriva Ungariei şi germanilor.
Răspunsul lui Sigismund I îl aflăm din scrisoarea acestuia către Ioan
Zapolya, prin intermediul căreia îl informează despre cele aflate de la Ştefan
Lăcustă. Într-o ţidulă ataşată scrisorii, regele polon îl sfătuieşte pe Ioan Zapolya să
nu alunge pe Rareş din Transilvania, fiindcă atunci Ştefan Lăcustă simţindu-se
eliberat de această grijă s-ar putea îndepărta de Polonia şi de Ungaria şi, în
consecinţă, ar trece la schimbarea politicii sale externe. Regele polon Sigismund I
este foarte precaut şi-i trimite o altă scrisoare lui Ioan Zapolya sugerându-i ca în
privinţa lui Petru Rareş să ia hotărârea pe care o va crede mai de folos pentru
ambele regate. Sigismund va fi de acord cu soluţia adoptată de Zapolya, „iar dacă
Ştefan Lăcustă îi va cere un răspuns grabnic, îi va spune că şi el îl aşteaptă de la
regele Ungariei“16.
13
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Referitor la situaţia Moldovei din 1538, există câteva elemente care
reliefează, o dată în plus, conflictul de interese dintre Polonia şi Imperiul Otoman
în problema viitoarei configuraţii politice de la Dunărea de Jos. Sultanul urmărea
ca la sfârşitul expediţiei în Moldova să nu fie nevoit să facă mai multe concesii
Poloniei. Ba chiar mai mult, pentru a evita apariţia unor divergenţe cu Polonia în
legătură cu disputa asupra Moldovei, sultanul îi transmitea lui Sigismund I, prin
solul acestuia, Kretkowski, că nu era necesar să participe la această campanie 17.
Potrivit opiniei lui Suleyman, era suficient ca Sigismund să ia măsuri pentru a
preveni refugierea lui Petru Rareş în Polonia. Totuşi, nu a neglijat necesitatea de a
menaja susceptibilitatea cercurilor conducătoare poloneze, în care scop a dat
asigurări că a ordonat supuşilor săi să nu mai atace teritoriul polonez, că va
respecta drepturilor polonilor asupra Pocuţiei şi că era dispus să le cedeze chiar şi
Hotinul. Sultanul era conştient şi de faptul că puternicele forţe militare pe care le
angajase în campania împotriva Moldovei nu puteau să nu-i provoace anumite
temeri şi lui Ioan Zapolya. Pentru a evita o înţelegere între Ioan Zapolya şi
Sigismund I, sultanul a interzis unui sol polon, trimis la el în vara anului 1538, să
se întoarcă prin Ungaria, acesta fiind nevoit să treacă prin ţinuturile tătare18.
Aşadar, sultanul se temea încă de posibilitatea unei intervenţii militare polone în
Moldova în scopul asigurării intereselor regatului, care l-ar fi pus, din motivele
amintite, într-o situaţie dificilă. Politica lui Sigismund nu urmărea însă intrarea în
conflict cu sultanul. De aceea, Jan Tarnowski a refuzat să satisfacă cererea lui
Petru Rareş de a-i pune la dispoziţie trupele sale, pentru a le folosi împotriva celor
ale sultanului, invocând tocmai o alianţă polono-otomană. În schimb, a acceptat în
numele regelui, acordul de pace propus de domnul Moldovei, Petru Rareş, mai ales
că acesta se angaja, între altele, să renunţe definitiv la orice pretenţie asupra
Pocuţiei. Mai mult, recunoştea dreptul Poloniei de drept şi de fapt asupra acestei
provincii. La rândul său, Suleyman, luând în considerare gravele complicaţii în
care a fost antrenat Imperiul Otoman, a renunţat la ideea transformării Moldovei în
provincie otomană. De altfel, un astfel de proiect nu putea fi agreat nici de regatul
polon, iar transpunerea lui în practică ar fi sporit dificultăţile cu care ar fi fost
confruntată politica otomană în Europa19.
Pacea cu Polonia din septembrie 1538 n-a fost fructificată de Petru Rareş,
deoarece pierdea pe aliaţii săi Zapolya şi Ferdinand. În aceste condiţii, boierimea
moldoveană a preferat supunerea de bună voie şi în anumite condiţii faţă de
sultan20. Potrivit lui A. Verancsics, sultanul, venind în Moldova la 1538,
făgăduieşte boierilor (se jură faţă de ei) ,,să le numească un domn din neamul lor...
Să nu ocupe ţara pentru sine, soţiile şi copiii să le fie nevătămaţi şi liberi de
17

Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 171.
Ibidem.
19
Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 112.
20
Tahsin Gemil, Românii şi otomanii (secolele XV-XVI), Editura Academiei, Bucureşti, 1991, p. 155.
18
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captivitate, să le îngăduie să le păstreze drepturile, legea şi credinţa lor, să
plătească tributul şi darurile sancţionate prin pactele strămoşilor şi să se
mulţumească cu acestea’’21. Regele polon a acceptat înţelegerea cu noul domn
impus de sultan, Ştefan Lăcustă, refuzând să trateze cu solii lui Rareş trimişi în
cursul lunii septembrie la Cracovia22.
Concluzionând, atitudinea lui Petru Rareş faţă de raporturile polonootomane trebuie apreciată în funcţie de întreaga evoluţie a raporturilor
internaţionale din centrul şi sud-estul Europei, nu numai din timpul domniei sale,
ci şi din partea anterioară. Nu trebuie omis unul din factorii principali ai
echilibrului de la Dunăre, Ungaria, care se afla sub dominaţia otomană. Pentru ca
Moldova să nu aibă aceeaşi soartă, se impunea ca celălalt factor de echilibru,
Polonia, să compenseze dispariţia Ungariei. Mai concret, trebuiau împiedicate
orice apropieri în raporturile polono-otomane, care, în ciuda unor interese
divergente, tindeau să se concretizeze într-o alianţă politică. De aceea, detaşarea
Poloniei faţă de Poartă a constituit unul din principalele obiective ale politicii
externe a lui Petru Rareş. Acesta n-a reuşit însă atingerea acestui deziderat pe cale
diplomatică.
Pe de altă parte, insuccesul politicii sale faţă de Polonia a contribuit la
strângerea raporturilor polono-otomane în detrimentul Moldovei. Astfel, Polonia,
prin politica sa, a înlesnit expansiunea otomană, ale cărei consecinţe le va resimţi
ea însăşi. Nicolae Iorga afirma că, prin înlăturarea lui Petru Rareş, Polonia pierduse
un rival, dar câştigase un stăpân, în persoana sultanului23.

21

Mihai Maxim, op.cit., p. 10.
Tahsin Gemil, op.cit., p. 158.
23
Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p.
113.
22
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NOUTĂŢI ADUSE ÎN CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ
DE EPOCĂ BRÂNCOVENEASCĂ
NOVELTIES BROUGHT BY PRINCE CONSTANTIN
BRANCOVEANU’S ERA IN THE ROMANIAN CIVILIZATION
Agnes Erich, Radu Ştefan Vergatti

Abstract
During the prince Constantin Brancoveanu’s ruling (1688-1714) a new
opening in Romanian culture and therefore in the European one was created. He
encouraged usage of perspective, reproducing human face expressivity, and group
portraiture in painting. It was a humanist novelty. Thus the seclusion imposed by
the Byzantine Erminia was exceeded. For each monument the proper land was
chosen in the field of architecture. Thereby was followed the path of subordinating
the nature to the man. The prince imposed the building of a network of palaces and
monasteries, which marked the permanent liaison with the open space. It was
another novelty: the style flourished out of the medieval fortification. He imposed
an equal ceremonial to the one that Western Europe had in the church. In the same
time he promoted the competent people, bourgeois included. For this purposes he
developed Academia Domneasca (The Royal Academy) of Bucharest. It was the
first modern institution of high education in the South-East of Europe, similar to
the Arts faculties of Western Europe. He paid scholarships so the students were
sent to Padua, Istanbul, Oxford and Vienna. He also supported books spreading. He
established five printings in Walachia, one in Damascus, and one in Tbilisi. All of
his initiative the first book ever printed in this part of the world in Turkish
language and the Ottoman-Turkish alphabet, a religious book for Orthodox use
called “Praschinatarul Ierusalimului si a toata Palestina”, was issued in 1701 in
Bucharest. In that time according to the Muslim religious percepts it was forbidden
for ottoman language writings to be printed, disseminated, and used so they had to
be printed outside the Sublime Porte. There are enough elements to prove that the
beginning of the 18th century represented an innovation era in the history of the
Romanian and European civilization.
Key words: Constantin Brancoveanu, culture, Erminia, architecture, the
Royal Academy, printings, students, scholarships.
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AGNES ERICH, RADU ŞTEFAN VERGATTI

Domnul Constantin vodă Brâncoveanu (29 octombrie 1688 – 24 aprilie
1714), politician şi mecenat, cărturar şi om de cultură, care a deschis un culoar nou
în civilizaţia românească, creator al unei adevărate epoci, a constituit obiectul a
puţine studii de sinteză1. Ca urmare, am decis să ne reunim eforturile, cele ale unui
om care de mulţi ani a dedicat studii epocii Brâncoveanului2 şi ale unei specialiste
în cultura scrisă, mai ales în arta tiparului3, pentru a încerca să luminăm, pe scurt,
mai mult ca în alte cazuri, ce s-a adus nou atunci pentru români, pentru europeni şi,
poate, pentru întreaga lume.
Epoca brâncovenească se integrează perfect în cel de-al XVII-lea secol.
Am procedat astfel deoarece ne-am referit la secolul istoric, încadrându-l între
două date fundamentale pentru evoluţia românilor: 1601 – asasinarea lui Mihai
vodă Viteazul şi 1716 – începutul domniilor turco-fanariote şi al dominaţiei
imperiale în Transilvania. Nu am încadrat veacul al XVII-lea între cifre rigide,
matematice, 1601-1700, deoarece ultima dată nu ar indica un an semnificativ
pentru istoria românilor sau pentru cea europeană. Această dată ar fi, cel mult, utilă
pentru protocronişti.
Primul merit extraordinar al lui Constantin Brâncoveanu, dotat de la natură
cu o inteligenţă deosebită, a fost acela de a fi înţeles ce i-au spus Cantacuzinii care
l-au crescut şi l-au educat4. Numai astfel se explică aleasa lui formaţie intelectuală,
gustul estetic şi artistic, aprecierea frumosului şi a cărţii. Puţini relevă că acest om,
înainte de a fi domn, a ieşit mai rar dintre hotarele Ţării Româneşti5. Este foarte
1

Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin vodă Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Bucureşti,
1969, passim; Constantin Şerban, Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, passim; Ştefan Ionescu,
Epoca Brâncovenească, Cluj-Napoca, 1981, passim.
2
Cf. R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Rolul oraşului Bucureşti în po1itica balcanică a lui Şerban Cantacuzino,
în „Revista Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti”, IX/1972, p. 129-136; idem, Pe urmele
stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, passim; Aspecte ale vieţii spirituale în epoca lui
Constantin – Vodă Brâncoveanu prin prisma relaţiilor cu Cantacuzinii, în Constantin Brâncoveanu,
red. coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Bucureşti, 1989, p. 219-232; idem, Constantin
vodă Brâncoveanu şi Cantacuzinii, în Constantin Basarab Brâncoveanu, vol. coord. Ion Pătroi,
secretari ştiinţifici Dinică Ciobotea, Dorin Teodorescu, Universitaria Craiova, Slatina, 2004, p. 342360.
3
Agnes Erich, Cartea târgovişteană în epoca lui Matei Basarab, în „Curier, revistă de cultură şi
bibliologie”, Târgovişte, Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu – Dâmboviţa, an XI, 2004, nr. 1
(20), p. 8-10; idem, Circulaţia tiparului târgoviştean în afara graniţelor ţării, în idem, an VIII, 2001,
nr. 2 (15), p. 4-5; idem, Textele de legi tipărite în timpul domniei lui Matei Basarab, în idem, an IX,
2002, nr. 2 (17), p. 5-7; Agnes Erich, Mihai Oproiu, Cultura medievală târgovişteană, Târgovişte,
2008, passim.
4
Târziu, când ajunsese la maturitate, Constantin vodă Brâncoveanu a mărturisit: „eu tată n-am pomenit,
de vreme ce am rămas mic fără de tată, fără cât pe dumnealui tata Costandin l-am cunoscut părinte în
locul tătâne-mieu” (Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717, ed. întocmită
de Constant Grecescu, Bucureşti, 1959, p. 120-121. În continuare se va cita Anonimul Brâncovenesc.
5
Spre exemplu, în anul 1678, tânărul Constantin Brâncoveanu a fost trimis de Duca vodă la Braşov,
pentru a convinge boierii pribegi să revină în ţară; în 1681 trimis sol la Istanbul cu misiunea de a cere
înlăturarea principelui Transilvaniei, Mihály Apaffi şi de a se întâlni cu contele Caprara, ambasadorul
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probabil să-şi fi însuşit multe din poveştile despre călătoriile bunicii sale materne,
bătrâna postelniceasă Elina6, ale unchilor săi materni, stolnicul Constantin
Cantacuzino7, spătarul Mihai Cantacuzino8 şi ale lui Şerban vodă Cantacuzino9.
Neîndoielnic, a fost pregătit de unchiul-domn Şerban vodă Cantacuzino (16781688), extrem de cultivat şi de energic, care l-a numit în dregătorii10, impunându-i,
cu ajutorul fratelui stolnic, să înveţe mai multe limbi de circulaţie internaţională:
slavona, turca, greaca, latina11 şi, poate, în oarecare măsură, maghiara, germana,
italiana. Şerban vodă a judecat bine în privinţa nepotului Brâncoveanu. L-a numit
în dregătoria de agă al Bucureştilor şi astfel l-a pus în contact cu viaţa modernă
urbană12. Apoi l-a numit ispravnic al tipăririi traducerii Bibliei, făcându-l să
înţeleagă valoarea limbii vernaculare şi a tiparului. Probabil, în aceiaşi ani a înţeles
importanţa lucrului într-un grup de învăţaţi şi cât este de însemnată cunoaşterea
limbilor străine care-i permitea să fie în contact direct cu un text şi cu venetici care
veneau să-i viziteze ţara.

Austriei la Sublima Poartă (cf. Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 126).
6
Cf. Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. critică întocmită de C. Grecescu
şi D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 180-181. În continuare se va cita Letopiseţul Cantacuzinesc.
7
Florica Dimitrescu, Stolnicul Constantin Cantacuzino: Însemnările de călătorie şi de studii la
Constantinopol, Veneţia şi Padova (1665-1669), în idem, Contribuţii la istoria limbii române vechi,
Bucureşti, 1973, p. 106-120; R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino,
Bucureşti, 1982, passim.
8
Letopiseţul Cantacuzinesc, p. 180-181.
9
Cf. Alexandru Popescu, Şerban Cantacuzino, Bucureşti, 1978, passim.
10
1663 mai 7 – 1666 aprilie 19, cocon mic (cf. Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab
Brâncoveanu voievod (1688-1714), publ. de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 266 arată că
Brâncoveanu şi-a început cariere de dregător „prin a fi postelnic cu dreptul de naştere”; prin urmare,
prin naştere, toţi fiii de boieri dobândeau rangul de postelnic (cf. N. Stoicescu, Dicţionar..., ed. cit., p.
127); 1672 iunie 25 paharnic; 1674 ianuarie 20 – 1675, vtori postelnic; 1675 noiembrie 1 – 1677
decembrie 30, vtori logofăt; 1678 februarie 27 – mai 31, biv logofăt; 1679 ianuarie 11 - decembrie 15,
agă; 1679 august 9, ispravnic al scaunului Bucureştilor (cf. N. Iorga, Documentele familiei
Cantacuzino, Bucureşti, 1902, p. 99); 1679 decembrie 28 – 1680 iunie 6, vel postelnic; 1681 ianuarie
28 – aprilie 7, biv vel postelnic; 1681 sol la Istanbul cu misiunea de a cere înlăturarea principelui
Transilvaniei, Mihály Apaffi şi de a se întâlni cu contele Caprara, ambasadorul Austriei la Sublima
Poartă (cf. Cf. N. Stoicescu, op.cit., p. 126); 1628 ianuarie 10 – 1686 noiembrie 14, vel spătar; 1686
decembrie 15 – 1688 septembrie 28, vel logofăt; 1687 iulie 23 - septembrie 25, ispravnic al scaunului
Bucureştilor (cf. Idem, p. 127).
11
O dovadă asupra cunoaşterii limbii latine o constituie corespondenţa cu lordul W. Paget (cf. Cf. Paul
Cernovodeanu, Arhiva diplomatică a lordului William Paget (1637-1713), în „Revista arhivelor”, LII,
(1975), 1; idem, În vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovate de Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), Bucureşti, 1997, passim (în anexă publică o serie de scrisori, inclusiv din
corespondenţa dintre domn şi lordul Paget); Andrei Pippidi, Un episod al relaţiilor româno-engleze:
Corespondenţa dintre Constantin Brâncoveanu şi lordul Paget, în Constantin Brâncoveanu, red.
Coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Bucureşti, 1989, p. 139-155.
12
A se vedea supra, nota nr. 10.
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Ca atare, în octombrie 1688, când împlinise 34 ani13, Constantin
Brâncoveanu era deplin şi complex pregătit pentru ocuparea tronului ţării. Dacă se
priveşte la domnii precedenţi lui, făcându-se histoire á rebours, Brâncoveanu le-a
fost superior tuturor din punctul de vedere al profunzimii intelectuale.
El ştia că venea în fruntea ţării într-o perioadă economică dificilă14. În
condiţii asemănătoare cu acelea de recesiune din Italia renascentistă15, a aplicat cu
succes formula redată sintetic de Hans Baron „timpuri grele, investiţii în cultură”16.
În această direcţie, Brâncoveanu a preluat şi a îmbinat ceea ce a auzit la înaintaşii
săi Cantacuzini, în special în programul unchiului său, domnul Şerban vodă
Cantacuzino17. Aşadar, şi-a orientat imediat atenţia în direcţia arhitecturii, fiind
convins, după conţinutul pisaniilor şi al cronicilor, că piatra putea „glăsui” în timp
cel mai bine despre magnificenţa unei epoci şi a unei personalităţi.
Locul principal l-a deţinut palatul, cum este numit în cronici, casa
domnească18. Aşezarea palatelor a fost totdeauna aleasă cu grijă de domn. Ne vom
referi aici la casele domneşti care mai există sau la cele care au lăsat urme vizibile:
Potlogi, Mogoşoaia, Doiceşti19. Prin prisma lor pot fi emise judecăţi de valoare
asupra ansamblului vieţii epocii.
Toate casele domneşti au fost aşezate pe terenuri întinse, cu suprafeţe
plane, sau aplatizate. S-a ajuns astfel la o deosebire netă faţă de trecut, unde terenul
era denivelat de la natură. Cazul cel mai semnificativ este al caselor de la Doiceşti
Dâmboviţa, cumpărate de la Bălăceni20. Acolo, domnul a modificat terenul,
nivelându-l, a „spart” casele vechi şi a ridicat altele noi, a făcut o grădină mare şi
un heleşteu21. A fost o dovadă cum omul nu s-a mai supus naturii, ci a înfruntat-o
şi a învins-o.

13

Anton Maria del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, publ. de N. Iorga,
Bucureşti, 1914, p. 166; idem, Revoluţiile Valahiei, trad. De S. Cris-Cristian, Iaşi, 1929, p. 112; A.
Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. Acte şi scrisori,
publ. de Andrei Veress, vol. X (1637-1660), Bucureşti, 1938, p. 287; Marcu Beza, Urme româneşti în
Răsăritul ortodox, Bucureşti, 1937, p. 12; J. G. Nandriş, The Role of „Vlah” and its Rulers on Athos
and Sinai. Reflections on a portrait of Constantin Brâncoveanu, Prince of Wallachia, at St.
Katherine’Monastery on Mt. Sinai, în R.E.S.E.E., 19, 1981, nr. 3, p. 605-610.
14
Cf. Panait I. Panait, Ştefan Ionescu, op.cit., p. 316.
15
Cercetările au demonstrat că Renaşterea s-a desfăşurat pe fondul unei crize economice acute (Joseph
Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsghschichte des Mittelalters und der Neuzeit, vol 2, Munchen-Berlin,
1954, passim; Edouard Perroy et.al., Histoire Generale de la civilisation, vol. III, Le Moyen Age,
Paris, 1957, passim; Roberto S. Lopez, Naissance de l’Europe, Paris, 1962, p. 399 şi urm.
16
Hans Baron, Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton University Press, 1966, p. 329, 391.
17
R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Rolul oraşului Bucureşti în po1itica balcanică a lui Şerban Cantacuzino,
loc.cit., p. 129-136.
18
Radu logofăt Greceanu, Istoria domniei..., ed.cit., passim.
19
Idem, p. 232.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
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Casa domnească era înconjurată de un parc. Din acesta, o parte era curtea
principală, de obicei în formă de patrulater. Prin ea se ajungea la scara care
permitea accesul în casă. Faţada principală a casei domneşti era cea opusă acesteia,
care avea vederea către o suprafaţă întinsă, odihnitoare, unde era de obicei un
heleşteu, aşa cum era cazul la Potlogi, la Mogoşoaia, la Doiceşti, Obileşti22. Pe
această ultimă faţadă apare un element nou în arhitectura Ţării Româneşti, creat în
epoca brâncovenească, aşa-numita „loggia”. Asemeni loggia din Veneţia este o
încăpere de mari proporţii, terminată spre exterior cu coloane, ceea ce o face să fie
deschisă. Ea putea servi la odihna stăpânului, sau la primirea oaspeţilor în zilele
toride şi în cele ploioase. Se pare că „loggia” a fost inspirată din modelul văzut de
domn în „cartoanele” cu planuri arhitectonice din biblioteca unchiului său,
stolnicul23 şi de elementele cerdacului şi ale pridvorului de la casele boiereşti.
Şi atunci când şi-a îndreptat atenţia şi munca pentru a ridica o ctitorie,
domnul a ales cu grijă locul. Cel mai grăitor exemplu este al nestematei ctitoriilor
brâncoveneşti – complexul monastic de la Hurezi. Acolo terenul a fost astfel
amenajat încât ochiul care priveşte peisajul, chiar dacă nu întâlneşte un heleşteu,
reuşeşte să se odihnească prin urmărirea culmilor line, unde se îmbină coloritul
verde al brazilor cu albastrul cerului. În interiorul complexului mănăstirii, armonia
formelor clădirilor, a volumelor, se apropie de perfecţiune24. Se abandonase astfel
modelul vechilor caravanseraiuri şi al hanurilor folosite de predecesorii lui
Constantin Brâncoveanu25. O pildă în acest sens este Biserica Sf. Gheorghe Nou –
Bucureşti, replică a mănăstirii Hurezi şi hanul din jurul ei26. Ridicată de
arhitectonul Veseleil27, ea a respectat exigenţele vizuale ale integrării într-un mare
oraş, Bucureştii28, al doilea ca mărime în sud-estul Europei după Istanbul29.
Biserica ridicată din porunca domnului, pe locul unde se aflase una mai veche,
ctitorită de marele dragoman Panaiot Nicoussios30, prin proporţiile ei mai
22

Ibidem.
Cf. R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului, ed.cit., p. 149 şi urm.
24
Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România. Vol. II, De la sfârşitul veacului al XVI-lea până
la începutul celui de al cincilea deceniu al veacului al XX-lea, Bucureşti, 1965, p. 130 şi urm.
25
Cf. George Potra, Istoricul hanurilor Bucureştene, Bucureşti, 1985, p. 27-33.
26
Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România. Vol. II, ed.cit., p. 93; C. C. Giurescu, Istoria
Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, ed. I, Bucureşti, 1966, p. 80, 82.
27
Cf. C. C. Giurescu, op.cit., p. 82.
28
Ibidem.
29
Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 1962, p. 44 şi urm.; R. Şt.
Vergatti, Populaţie. Timp. Spaţiu. Privire asupra demografiei istorice universale, Brăila, 2002, p. 147.
30
„În această vară s-au isprăvit şi chiliile hanului de la mănăstirea lui Sfetîi Gheorghie de aicea din
Bucureşti, carele era făcute mai dă dămult, din zilele lui Antonie vodă cel Bătrân, carele să făcuse cu
cheltuiala unui Panaiotache, ce fusese dragoman mare împărătescu, însă numai aşa, câte un rând de
bolte era făcute. Iar după aceia, când au fost în zilele mării sale lui Costandin vodă, după al 7 an din
domniia mării sale, apucatu-s-au măria sa cu multă nevoinţă şi multă cheltuială de au făcut pă dăsupra
celorlalte altu rându de chilii foarte bune şi boltite jur împrejur şi case patrierşăşti deosebi şi alt rând de
case igumeneşti, foarte bune, cum să cade, pre cum să şi văd, care în 3 ani acestea toate s-au făcut, şi
23

31

AGNES ERICH, RADU ŞTEFAN VERGATTI

generoase ca aceea de la Hurezi, domina peisajul urban creând privitorului ce se
afla în interiorul ei impresia că domina spaţiul urban.
Din păcate acest element nou spaţial din arhitectura brâncovenească, al
dominării terenului de către monument, a fost şi este prea puţin valorificat în
muzeografie.
O altă problemă, extrem de însemnată, legată de arhitectura epocii
brâncoveneşti, este cea a introducerii ceasului public în viaţa cotidiană. Tardiv, faţă
de Transilvania şi de Moldova31, în anul 1692, în urma unui trăsnet, a fost distrusă
pulberăria din turnul-clopotniţă, aflat la intrarea în Curtea Domnească, „Curtea
Veche” din Bucureşti32. Imediat domnul a poruncit să se refacă turnul-clopotniţă.
Arhitectul a montat în el un „ceasnic” care bătea orele33. Pentru bucureşteni şi
pentru locuitorii Ţării Româneşti a fost o noutate absolută. La scurt timp apoi, în
anul 1712, tot în centrul oraşului Bucureşti, în abia terminatul turn Colţea, atribuit
soldaţilor suedezi ai regelui Carol al XII-lea, s-a montat al doilea ceas public34.
Ceasul public a avut importanţă pentru mentalitatea epocii35. O dovadă în
acest sens este şi cumpărarea în acelaşi an, 1712, de către domn, a unui ceas
englezesc de buzunar, o bijuterie din aur36. Clar, rezultă de aici că lumea urbană nu
se mai putea mulţumi cu măsurarea timpului după durate lungi, specifice populaţiei
rurale şi muncilor agricole37. Într-o epocă în care societatea păşea de la Evul Mediu
la cel modernitate, oamenii aveau nevoie de măsuri precise ale întregii lor vieţi
cotidiene: rugăciunea, munca, învăţătura, odihna, pauzele destinate distracţiilor,
relaxării, călătoriilor etc.38.

acest bun lucru de folos, ce să începuse, s-au isprăvit” (Cf. Radu logofăt Greceanu, Istoria domniei...,
ed. 1970, p. 124).
31
În anul 1670, la Iaşi, pe Uliţa Strâmbă, erau pomeniţi ca foşti proprietari ceasornicarul francez
Garpard Caillé şi soţia sa Irina (Cf. Călători străini, vol. VII, publ. de M. Holban, M. M.
Alexandrescu Dersca-Bulgaru, P. Cernovodeanu, Bucureşti, 1980, p. 90, 222, 558; Catalogul
documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, vol. III (1653-1675), Bucureşti,
1968, p. 408); alături de acesta, mai erau menţionaţi la Iaşi: în 1662 Petre neamţul ceasornicarul (cf.
Catalogul documentelor moldoveneşti..., vol.cit., p. 202), la 10 mai 1667 Jaques Viollier, nepotul lui
Ivan ceasornicarul de la Ţarigrad (idem, p. 317).
32
Cf. Radu logofăt Greceanu, Istoria domniei..., ed. 1970, p. 90.
33
Ibidem. După unii autori atunci când marca orele, ceasul intona şi o melodie care rostea numele
domnului.
34
Cf. Cronica meşteşugarului Ion Dobrescu, publ. de Ilie Corfus, în SAI, VIII, 1966, p. 320.
35
Cf. Radu Ştefan Vergatti, Ceasul, ochelarii şi Evul Mediu, în vol. celui de-al patrulea simpozion
internaţional Limbi, culturi si civilizaţii europene in contact. Perspective istorice si contemporane,
Târgovişte, 2-3 noiembrie 2007, p. 22-26.
36
Cf. Constantin Brâncoveanu, Însemnări de taină, publ. de Ion-Radu Mircea, în „Manuscriptum”, XVI,
(61), 1985, nr. 4, p. 25.
37
Jaques Le Goff, Pour un autre Moyen Âge – Temps, Travail et Culture en Occident, Gallimard, Paris,
1991, passim.
38
Ibidem.
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Măsura modernă a timpului, realizată cu ajutorul ceasului montat de
„arhitectoni” în locuri de unde era vizibil şi i se auzeau bine bătăile clopotelor care
marcau trecerea orelor, a fost completată de folosirea ochelarilor. Inventaţi în
secolul al XIII-lea, în Europa apuseană, de călugării benedictini, ca urmare a
studierii Evangheliei lui Ioan şi a luminii, ochelarii au ajuns să se răspândească
rapid în Ţara Românească. Este cunoscută scrisoarea, din anul 1692, a stolnicului
Constantin Cantacuzino către lordul Paget, căruia-i cerea o pereche de ochelari. I sa răspuns rapid. În două săptămâni, ochelarii ceruţi au venit de la Londra la
Bucureşti39. Astfel, cu ajutorul lupelor se putea învinge vârsta sau boala şi se
prelungea viaţa activă.
Cele două mari realizări, preluate şi răspândite în epoca brâncovenească au
avut însemnătate deosebită pentru întreaga societate românească. Să nu se uite că
Renaşterea din Italia şi Europa occidentală şi Umanismul românesc au fost create
de oameni bătrâni. Ei aveau nevoie atât de ochelari, pentru a putea studia şi lucra,
cât şi de ceas, pentru a-şi măsura cursul vieţii şi efortul. Din păcate, nici aceste
mari realizări şi difuzări ale epocii brâncoveneşti nu au fost puse în valoare în
muzeografie sau lucrări de specialitate.
La fel de puţin cunoscută, deşi importantă prin noutate, este pictura murală
monumentală eclesiastică din epoca brâncovenească40. De atunci, din ultimul pătrar
al secolului al XVII-lea, s-a produs o schimbare profundă în acest domeniu. Ea s-a
datorat celor doi mari pictori-zugravi de geniu: Pârvu Pârvescu, cunoscut mai ales
sub numele de Pârvu Mutu Zugravul41 şi Constantinos42. Ambii au adus ca element
nou expresia de pe figura umană. S-a părăsit hieratismul existent în vechile erminii
bizantine, impus în pictura religioasă43. Acolo personajele apăreau cu chipuri
prelungi, inexpresive, ochii mari, cu mâinile cu degete lungi, descărnate, ades
deosebite, mai ales, prin îmbrăcăminte44.

39

Cf. Radu Ştefan Vergatt, Ceasul, ochelarii şi Evul Mediu …, p. 22-26.
Cf. I. D. Ştefănescu, La peinture religieuse en Valachie et Transylvanie depuis les origins jusqu’au
XIX siècle, vol. I, Paris, 1930, p. 173-176; idem, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale
româneşti, Bucureşti, 1973, p. 161 şi urm.; V. Drăguţ, Nicolae Săndulescu, Arta Brâncovenească,
Bucureşti, 1971, passim.
41
Cf. Teodora Voinescu, Pârvu Mutu Zugravu, Bucureşti 1968, passim; Radu Ştefan (Ciobanu)
Vergatti, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, p. 38 şi urm.
42
V. Brătulescu, Zugravul Constantinos, în MO, 1961, nr. 10-12, p. 688-698; Corina Popa, Constantinos
şi Ioan, autorii ansamblului de pictură de la biserica Doamnei – Bucureşti, în „Buletinul
Monumentelor Istorice”, 176, 2, p. 33-46.
43
Cf. André Grabar, La peinture Byzantine. Étude historique et critique, Skira, Genève, 1953, p. 31-47.
Vasile Grecu, Versiunile româneşti ale erminiilor de pictură bizantină, Cernăuţi, 1942, passim; Vasile
Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină, Cernăuţi, 1932, passim; Teodora Voinescu, Un caiet
de modele de pictură medievală românească, în Pagini de veche artă românească, III, Bucureşti,
1974, p. 148-243.
44
Cf. André Grabar, op.cit., p. 31-47; Teodora Voinescu, Un caiet de modele de pictură medievală
românească …, p. 148-243.
40
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În epoca brâncovenească a apărut un nou tip de portret de grup. A fost
imaginea din portretul ctitorilor, creată de Pârvu Mutu Zugravul în Biserica
Filipeştii de Pădure, pentru cei 55 membri ai familiei Cantacuzino45, sau la biserica
din Mărgineni, pentru 60 de componenţi din aceeaşi sirea46, la Mănăstirea Sinaia
ş.a.m.d.
În toate cazurile impresionează expresia de pe chipurile personajelor. În
Biserica de la Filipeştii de Pădure, cu toate că Matei aga a fost ctitor, continuat de
soţia sa Bălaşa47 şi de fiul lor Toma48, portretul votiv este dominat de figura
autoritară a postelnicului Constantin Cantacuzino, fondatorul neamului
„Şeităneştilor” din Ţara Românească49. Lui îi urmează fiii săi: Drăghici spătarul, cu
un chip blând şi înţelept; Şerban, viitorul domn, dominat de dorinţa de a conduce;
Constantin stolnicul, părând veşnic întors spre învăţătură; Mihai spătarul, cu
stigmatul arghirofilului bine imprimat în trăsături; Matei Aga, părând permanent
nehotărât şi Iordache, plăpând şi bolnăvicios50. Femeile Cantacuzino apar ca fiinţe
cu chipuri suave, încadrate de cosiţe negre, văluri din borangic. Figurile lor
exprimă o supunere aparentă, înţeleaptă, care părea să dea întotdeauna dreptate
bărbatului care se voia şi se credea singur conducător51.
Tot la Filipeştii de Pădure apare şi autoportretul lui Pârvu Mutu, alături de
ajutorul şi discipolul său, Stancu52. El impresionează prin figura unui om slab,
subţire, dar plin de energie exprimată, în special, prin ochii negri, vii, pătrunzători.
Îmbrăcămintea lui o imită pe aceea a boierilor53. Apariţia lui în biserica Filipeştii
de Pădure şi în biserica Bordeşti54, la vârste diferite, şi semnătura sa pe portrete,
demonstrează clar că artistul se bucura de o serioasă reputaţie în epocă.
45

Radu Ştefan (Ciobanu) Vergatti, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, p. 38
şi urm.
46
Teodora Voinescu, Pârvu Mutu, op. cit., p. 11.
47
Bălaşa era fiica marelui vornic Gheorghe Rodoş din Drugăneşti (cf. N. Stoicescu, Dicţionar..., p. 142).
48
Toma Cantacuzino, fiul agăi Matei Cantacuzino, a ajuns mare spătar între 1706 septembrie 1 – 1711
iunie 2; a fost, printre altele, solul lui Constantin Brâncoveanu la Adrianopol în 1704 şi la Braşov în
1709; în anul 1711 a trecut de partea armatei ruse şi a plecat în această ţară; Anton Maria del Chiaro la descris drept „om ales şi curajos, cunoscând la perfecţie limba latină şi italiană şi posedând o cultură
variată” (cf. idem, p. 145 şi notele aferente).
49
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O seamă de cuvinte, text stabilit, glosar, indice şi studiu
introductiv publ. de Iorgu Iordan, ed. II-a, revăzută, Bucureşti, 1959, p. 100.
50
Radu Ştefan (Ciobanu) Vergatti, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, p. 39 şi urm.
51
Ibidem.
52
Ibidem, p. 40; Cf. T. Voinescu, Pârvu Mutu…, p. 22; portretul se găseşte într-o firidă de unde începe
scara clopotniţei.
53
Ibidem, p. 195-198; la 9 mai 1709, în contractul de vânzare-cumpărare al casei din Bucureşti a lui
Pârvu Mutu, acesta împreună cu zugravul Trifan au semnat specificând că aveau rangul de „boiari”
(Paul Cernovodeanu, Casa zugravului Pârvu Mutu din Bucureşti, în S.C.I.A., 1960-62, p. 196-197);
acest detaliu este foarte însemnat deoarece arată poziţia socială, recunoscută, la care putea ridica
talentul un om de condiţie obişnuită.
54
Pârvu Mutu e însoţit de un alt elev şi ajutor al său, Radu (Teodora Voinescu, Pârvu Mutu…,
reproduceri, ultima imagine).
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În aceeaşi situaţie s-au aflat cei trei meşteri vestiţi, ale căror chipuri au
apărut pictate de Constantinos în pridvorul bisericii mari a Mănăstirii Hurezi:
Manea vătaful de zidari, Vucaşin Caragea pietrarul şi Istrate lemnarul55. Toate
aceste figuri ale artiştilor imortalizaţi, semnăturile lor, ca şi ale ajutoarelor lui
Constantinos şi ale lui Pârvu Mutu, arată că toţi se bucurau de un prestigiu
neobişnuit. Astfel se demonstrează că a fost o schimbare în mentalitatea epocii: i sa dat artistului-om importanţă în sens umanist. I se recunoştea talentul, harul şi
munca, fiind trecut în nemurire pentru creaţiile lui. Este o deosebire faţă de trecut,
chiar comparativ cu Italia renascentistă, unde, în majoritatea cazurilor picturilor
murale religioase, artistul rămânea anonim56.
Nu trebuie neglijată nici expresivitatea chipurilor din biserica Mănăstirii
Hurezi. Acolo, în portretul votiv dominat de Constantin vodă Brâncoveanu, se văd
figurile celor 43 de membri ai familiei voievodului. Dar aici apare un element nou,
cu măiestrie surprins de artist: stolnicul Constantin Cantacuzino nu-şi priveşte
nepotul. Are capul întors, iar buzele-i sunt arcuite într-un rictus plin de dispreţ. Şi
fratele său, spătarul Mihai, are pe chip acelaşi stigmat al supărării la adresa
nepotului-domn57.
Foarte probabil că prin expresivitatea din portretul votiv, Constantinos a
exprimat cu ajutorul penelului ceea ce se discuta la curte: ruptura dintre
Cantacuzini şi Brâncoveanu58. Un alt element nou, neobişnuit, este apariţia în
pictura din biserica Mănăstirii Hurezi a lui Brâncoveanu copil, în faţa mamei lui.
Domnul-copil are coroana pe cap. Prin acest element nou – apariţia a doua oară a
aceluiaşi personaj în portretul cu caracter votiv din biserică – se încearcă
transmiterea unui mesaj tuturor celor care intrau şi priveau pictura. În imensa lor
majoritate, aceştia erau analfabeţi, căci ştiinţa de carte era puţin răspândită. Ei
trebuiau să înţeleagă din pictură mesajul că încă din copilărie Brâncoveanu a fost
destinat să ocupe tronul.
A fost, probabil, o cerinţă a domnului, bine surprinsă şi redată de
Constantinos şi de elevii lui. În afară de expresivitatea chipurilor umane, unde s-a
ajuns până la redarea patimii, urii, suferinţei, bucuriei, dispreţului etc., este necesar
să se amintească şi înlocuirea fundalului tern al picturilor din erminii cu un colorit
viu – roşu, verde, albastru, azuriu, auriu etc. Pe acesta apăreau elemente ale naturii
– stele, lună, soare, păsări, flori, pomi etc.
Alături de picturile murale din epoca brâncovenească s-au păstrat multe
icoane. Chipurile expresive din imaginile sfinte impresionează prin umanitatea
55

Portretele lor se păstrează în pridvorul Bisericii Mănăstirii Hurezi, lângă „Judecata de Apoi”;
imaginea este reprodusă în Vasile Drăguţ, Nicolae Săndulescu, Arta Brâncovenească, fig. 101.
56
Cf. I. D. Ştefănescu, Iconografia..., p. 188.
57
R. Şt. Vergatti, Mormântul lui Constantin vodă Brâncoveanu, în „Argesis, Studii şi comunciări, seria
Istorie”, Tom XVI, 2007, p. 201-208; idem, Constantin vodă Brâncoveanu şi Cantacuzinii, în
Constantin Basarab Brâncoveanu, p. 342-359.
58
Ibidem.
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exprimată de ele. În general, în imensa majoritate a cazurilor, sunt anonime. Puţine
sunt semnate. Judecând după stil, desigur că în cele mai multe dintre cazuri,
icoanele aparţin şcolilor artistice ale celor doi maeştri ai penelului – Pârvu Mutu
Zugravu şi Constantinos. Între icoanele păstrate se remarcă cele împărăteşti din
Biserica Mitropoliei din Târgovişte, semnate de Constantinos59 şi icoana de hram a
„doctorilor fără de arginţi” Sf. Damian şi Sf. Cozma, din Biserica Mănăstirii
Colţea, semnată de Pârvu Mutu Zugravu60. Chipurile din icoane amintesc de omul
obişnuit din epocă. Pe chipurile sfinţilor sunt imprimate bucuriile şi necazurile
cotidiene. Îmbrăcămintea şi podoabele sunt cele ale epocii, putându-se astfel
reconstitui moda de atunci. Se poate spune, fără a greşi, că din epoca
brâncovenească s-a născut un gen nou, cel al picturii de şevalet, care va înflori în
veacul al XIX-lea61.
În aceiaşi ani, ai domniei Brâncoveanului, s-au dezvoltat şi artele minore.
Dintre ele nu putem să nu amintim broderia şi argintăria. În domeniul broderiei a
strălucit „şcoala” de la Hurezi. Acolo s-a remarcat călugăriţa Despineta, adusă
special de la Istanbul. Dintre capodoperele lăsate de ea s-a reţinut un epitrahil
brodat cu fir de aur şi de argint, marcat de perle. Pe el se distinge portretul
domnului şi al familiei sale62. Alături de Despineta, s-a impus prin măiestria lui, şi
călugărul Gherasim Galatianul. Cei doi au adus în broderie piese atât de bine
lucrate, încât, în acel moment, au depăşit şcolile moldoveneşti63. În argintărie,
Constantin Brâncoveanu a avut meritul de a fi adus în ţară meşteri pentru a-i
executa comenzile. Astfel au fost aceia de la Chiprovăţ64, sau cei de la Segarcea65.
În felul acesta a fost dezvoltat un meşteşug local. Este un aspect puţin relevat căci
s-a scris exclusiv despre meşterii argintari de la Sibiu, Braşov şi Alba Iulia66.
Explozia vieţii urbane de atunci a impus şi apariţia de şcoli elementare
pentru fiii de cupeţi, de meşteşugari-negustori şi boiernaşi etc. Astfel au fost cea de
la Sf. Gheorghe Vechi Bucureşti67, cea de la Mănăstirea Colţei – Bucureşti68, cea
59

Vasile Drăguţ, Arta românească, vol. I, Bucureşti, 1982, p. 394 şi urm.; A. Erich, M. Oproiu, op.cit.,
p. 441 şi urm.
60
N. Vătămanu. P. Ş. Năsturel, Icoana de hram a paraclisului din spitalul Colţea, operă a lui Pârvu
Mutu, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXVI, 1968, nr. 1-2, p. 184-188.
61
Cf. T. Voinescu, Pârvu Mutu…, p. 11.
62
Cf. V. Drăguţ, N. Săndulescu, op.cit., p. 25.
63
Ana Maria Musicescu, La broderie médiévale roumaine, Bucureşti, 1969, p. 23 şi urm.
64
Cf. V. Drăguţ, N. Săndulescu, op.cit., p. 25.
65
Ibidem.
66
A se vedea, de ex., Corina Nicolescu, Argintăria decorativă şi de uz casnic, în SM, I, 1957, p. 45-51;
idem, Argintăria laică şi religioasă în ţările române, sec. XIV-XIX, Bucureşti, 1968, passim.
67
Gheorghe Nedioglu, Cea mai veche şcoală românească cu caracter statornic, şcoala de la Sf.
Gheorghe Vechi, în „Convorbiri Literare”, XLV, III, 1913; G. Potra, Şcoala românească de slovenie
de la biserica Sf. Gheorghe Vechi din Bucureşti, în „Glasul Bisericii”, XX (1961), nr. 9-10, p. 837838; Constantin Bălan presupune că şcoala ar fi mai nouă, adică ar data fie din timpul domniei lui
Grigore I Ghica (1660-1664; 1672-1674); face această afirmaţie fără să ţină seama de cercetările
anterioare şi documentele Bucureştene (cf. C. Bălan, cap. VIII. Cultura în Ţara Românească şi
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de la Biserica Madona Dudu - Craiova69, cea de la Râmnic70 etc. În ele se predau
cunoştinţe elementare de citit, scris şi socotit. Alături de acestea, pentru fiii de
boieri, a apărut în anul 1646, în capitala ţării, Târgovişte, schola graeca e latina71.
Înfiinţată de postelnicul Constantin Cantacuzino, acolo au predat doi erudiţi ai
vremii: Ignatie Petritzis şi Pantelimon Ligaridis72. Ei au avut între elevi pe fraţii
Cantacuzino: Şerban, Constantin şi Mihai, alături de alţi 9 fii de boieri73. Abia în
anul 1683 în Bucureşti, în Mănăstirea Sf. Sava a fost deschisă Academia
Domnească. Cu acordul lui Şerban vodă Cantacuzino, ea a fost creată de fratele
domnului, eruditul stolnic Constantin Cantacuzino şi de foştii profesori stambulioţi
de la Marea Şcoală a Patriarhiei, Sevastos Kiminites, Ghermanos de Nyssis şi Ion
Cariofil74. Această înaltă şcoală, echivalentă cu o „facultate a artelor” de la
universităţile din Europa Occidentală, a strâns în jurul ei profesori de renume.
Aceasta a făcut ca spre Academie să se îndrepte numeroşi elevi din ţară, din
Peninsula Balcanică, din Rusia, din Istanbul75 etc. La rândul lui, Brâncoveanu a

Moldova, în Istoria Românilor, vol. V. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), coord.
Acad. Virgil Cândea, secetar ştiinţific Constantin Rezachevici, Bucureşti, 2003, p. 875; o altă eroare o
face Constantin Bălan când afirmă că viitorul stolnic Constantin Cantacuzino ar fi învăţat la Sf.
Gheorghe NOU Bucureşti, sub îndrumarea călugărului Dionisie (idem, p. 871); evident, este o
confuzie între profesorul numit „Chir Dionisie dascălul meu” în însemnările stolnicului, cu care a
învăţat stolnicul la Adrianopol, la un metoc al Ierusalimului şi Sf. Gheorghe Nou, care va deveni
metoc al Patriarhiei din Ierusalim abia în 1707 (cf. Însemnările de călătorie şi de studii la
Constantinopol, Veneţia şi Padova ale lui C. Cantacuzino, în Florica Dimitrescu, op.cit., p. 116).
68
Cf. Ion Ionaşcu, Şcoala de la Colţea, în B.O.R., LVI (1938), nr. 7-8, p. 810 şi urm.
69
Cf. “Carpaţii”, 17 ianuarie 1844, p. 2; N. B. Lăcusteanu, Amintiri din trecut, Craiova, 1896, p. 17-27.
70
În anul 1708 a fost înfiinţată la Râmnic o şcoală de către Mitropolitul Antim Ivireanu, care l-a numit
ca dascăl pe Ivan Făgărăşanul (cf. Vasile Olteanu, Antim Ivireanul şi românii din Scheii Braşovului.
Mărturii inedite, în B.O.R., nr. 3-4, 1980, p. 408).
71
Cf. George Călinescu, Altre notizie sui missionary catolici nei paesi romeni, în Diplomatarium
Italicum, vol. II, Roma, 1930, p. 362-363, 378-379, 395-396, 400-401, 404, 430-431.
72
Ibidem; Victor Papacostea, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică, Bucureşti, 1983, p. 259282.
73
Ibidem; R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului…, ed.cit., p. 59-63.
74
Ariadna Camariano-Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971, p. 23 şi urm.;
afirmaţia ei se bazează pe un manuscrise miscelaneu datat 28 august 1683, pe care un spudeu nota a
isprăvit de parcurs versurile „de aur ale lui Pitagora” cu ajutorul lui kir Sevastos Kiminites (BAR, Ms.
Grec., nr. 167, fol. 38); astfel se infirmă total teza datării în 1680 susţinută de Nicolae Iorga, reluat de
Constantin Bălan (cf. C. Bălan, op.cit., în Istoria românilor, vol. V, ed.cit., p. 876) şi cea a anului
1694, ipoteză avansată de I. Ionaşcu, Cu privire la data întemeierii Academiei Domneşti de la Sfântu
Sava din Bucureşti, în Studii, XVII, 1964, 6, p. 1253-1271.
75
Cf. Ucazul din 7 februarie 1705, care dispune trimiterea la Academia Domnească a unui slujbaş din
Possolskii Prikaz, Andrei Mihailov, „pentru învăţarea limbii latine şi a altor ştiinţe” (în Istoriceskie
sviazî narodov SSSR i Rumâinii v XV- naciale XVIII v., Documentî i materialî v treh tomah/Relaţiile
istorice dintre popoarele URSS şi România în veacurile XV- începutul celui de-al XVIII-lea,
Documente şi materiale în trei volume, tom III, 1673-1711, Moscova, 1970, p. 220, nr. 63); un alt
supus al ţarului Danilo Vasilev, elev al şcolii de ştiinţe matematice şi navigaţie, a fost trimis la
Academia Domnească pentru a-şi însuşi limba latină şi română (V. Papacostea, Doi bursieri ai lui
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trimis între 15-20 bursieri către Istanbul, Veneţia, Padova şi chiar la Oxford76. Dar
numărul mare de spudéi ajuns la circa 20077, ca şi profesorii, nu putea progresa fără
cărţi, tipografii şi biblioteci.
Astfel, priorităţile politicii sale culturale au fost legate de sprijinirea
activităţii tipografice, tipărind cărţi pentru propria ţară sau pentru alte teritorii
locuite de români, contribuind la introducerea limbii române în biserică prin
eliminarea treptată a culturii slavo-bizantine, apărând credinţa ortodoxă. Toate
acestea îl recomandă ca pe un principe umanist. Nu întâmplător Hrisant Notara îl
caracteriza astfel în stihurile la stemă din lucrarea Capitole îndemnătoare,
(Bucureşti, 1691): „cel mai mare dintre toţi principii, lumină strălucitoare până la
marginile pământului”78.
Domnul muntean şi-a început domnia printr-un act de cultură foarte
important pentru români, şi anume prin tipărirea Bibliei de la Bucureşti, prima
ediţie integrală a ei în limba română, operă de mari proporţii pentru acel timp
(format în folio mare, cu 2 coloane pe pagină, având caractere tipografice mici), în
numai 10 luni. Tipărirea a început la 5 noiembrie 1687, în atelierul tipografic
condus de Mitrofan, şi s-a sfârşit în septembrie 1688, pentru ca un al doilea tiraj să
fie terminat la 10 noiembrie 1688, într-o lună, pe ultima pagină a cărţii fiind
adăugate 16 rânduri în care se fac precizări asupra "izvodului elinesc" tipărit la
„Franco Fortu” (Frankfurt). Din punct de vedere bibliologic trebuie consemnată
erata anexată, prima în istoria tiparului românesc79.
Brâncoveanu a fost „ispravnicul” lucrării, de altfel o operă la care şi-au
adus contribuţia cărturarii români de pretutindeni. Viitorul domn a conştientizat
importanţa instrumentelor de referinţă necesare traducerii Bibliei de la Bucureşti şi
a creat un fond lexicografic care cuprindea, printre alte lucrări importante, ediţia
tipărită la Veneţia în 1522 a Lexiconului greco-latin al lui Varinus Favorinus sau
Biblia Sacra Polyglota, apărută între anii 1653–1659, la Londra80.
Trebuie semnalată aprecierea făcută în prefaţa lucrării de către patriarhul
Ierusalimului, Dosithei, cu privire la importanţa traducerii Bibliei în româneşte: „Şi
ajutor bisericii, cu tălmăcirea Bibliei în limba românească, ai făcut a se citi de
preoţii cei din ţară”, adăugând că înainte de traducere această scriere „era ca o

Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti, în Studii, XIV (1961), nr. 1, p. 115-121); R. Şt. Vergatti
(Ciobanu), Pe urmele stolnicului…, ed.cit., p. 173-174.
76
Cf. Andrei Pippidi, Putere şi cultură în epoca lui Brâncoveanu, în AIIAI, 25, 1988, 2, p. 361-367; R.
Şt. Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului…, ed.cit., p. 173-174.
77
„Numerus studiosorum quandoque CL, quandoque CC superat” (cf. Al Helladius, Status praesens
ecclesiae graecae, Altdorf, 1714, p. 17); autorul sublinia că instituţia merită denumirea de Academie:
„Neque miram est Bucurestium Academiam vocari”.
78
Bibliografia românească veche, I, nr. 93, p. 324.
79
Vasile Borca, Biblia de la Bucureşti, în „Bibliotheca Septentrionalis”, an 2, nr. 1, p. 14.
80
Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1981, p. 138.
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grădină închisă şi ca o fântână pecetluită şi de la amândouă nu putem avea nici un
folos...”.
Titlul lucrării apare pe o pagină întreagă încadrată în chenar floral şi arată
că s-a tradus „dupre limba elinească spre înţelegerea limbii româneşti” iar că
tipărirea “s-au săvârşit cu îndemânarea dumnealui Constantin Brâncoveanul,
marele logofăt”. Pe verso-ul foii de titlu, într-un medalion oval, înflorat, se află
stema ţării (corbul cu crucea în cioc), în mijlocul figurii unui „gripsor” uriaş cu
două capete, care ţine în ghearele lui spada şi buzduganul (stema familiei
Cantacuzino). Coroana imperială domină întreaga imagine şi evocă tăria, puterea şi
izbânda domniei lui Şerban Cantacuzino asupra duşmanilor „văzuţi şi nevăzuţi”,
după cum spun versurile închinate stemei: „Soarele, luna, gripsorul şi corbul
împreună, // Încă şi spata cu buzduganul spre laudă să adună; // Şi acêstea,
doamne-ţ împletesc stemă înfrumuseţată, // În loc de părinţi, soarele şi luna ţi să
arată. // Luminătoriu născîndu-te neamului şi moşiei, // Preavrêdnic stăpînitoriu
ţărîi şi politiei, // Iară corbul care au hrănit pre cel flămînd Ilie, // Aduce-ţi,
doamne, cu crucea putêre şi tărie. // Întinde-te ca gripsorul, spre toate stăpînêşte //
Spre cei văzuţi şi nevăzuţi cu mare biruinţă, // Precum rugăm pre Dumnezău cu
multă umilinţă // Să te întărească minunat în domnie slăvită, // Cu pace şi cu linişte,
cu viaţă norocită, // Şi întru al său dumnezăiescu lăcaş şi fericire // Să-ţ dea
cerescul împărat parte de moştenire. //”.
Volumele au fost pregătite pentru a fi împărţite tuturor celor ce puteau
înţelege semnificaţia istorică din predosloviile lor. Stolnicul însuşi îl rugase pe
Brâncoveanu să trimită în ţară exemplare pentru a se afla despre schimbarea
domniei, de unde putem afirma că ne aflăm, probabil, în faţa unui prim manifest
distribuit în scopul creării legăturilor politice necesare înfăptuirii reformelor sale.
Această carte va fi ultima apărută sub domnia lui Şerban Cantacuzino şi prima din
aceea a lui Brâncoveanu.
Începând cu Constantin Brâncoveanu, tiparul în limba greacă şi în limba
română, promovat de Şerban Cantacuzino, cunoaşte o dezvoltare fără precedent,
scopul fiind acela al răspândirii culturii în Peninsula Balcanică, aflată sub
dominaţie otomană, precum şi în tot Orientul grecesc. Chiar şi odraslele
domnitorului tipăresc o serie de predici şi encomioane în limba greacă.
Pentru perioada de început, cel care s-a îngrijit de secţia grecească a
tipografiei din Mitropolia Bucureştilor a fost Mihail Macri din Ianina, care o
conducea după îndemnul lui Hrisant Notara, pe atunci arhimandrit al Sfântului
Mormânt. Dosithei însuşi aduce laude şi mulţumiri domnitorului pentru că
poruncise „să se tipărească cartea cu spesele strălucirii sale şi să se împartă la
ortodocşi gratis din partea Înălţimei sale”81.

81

Bibliografia românească veche: 1508-1830, Bucuresci, Ediţiunea Academiei Romane, 1903, I, nr. 90,
p. 310.
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Constantin Brâncoveanu, în cadrul iniţiativelor sale de înnoiri culturale, îl
va chema în ţară pe Antim Ivireanul, care va duce „până la desăvârşire” arta
tiparului. Acesta va mărturisi în prefaţa la Eortologiu grecesc (tipărit la Snagov în
1701): „… eu, fiindcă nu am şi altă putere spre ajutorarea aproapelui decât am
porţia tipografiei, n-am lipsit şi nu voi lipsi vreodată ca să folosesc, după putinţa
mea, fraţilor... mei, tipărind deosebite cărţi de suflet folositoare şi mântuitoare”82.
Astfel, Ivireanul va decide tipărirea unei cărţi pe care „mulţi au vrut să o împiedice
pentru că spune adevărul”, adică Manualul lui Maxim din Peloponez îndreptat
contra schismei papistaşilor (Bucureşti, 1690), un lung tratat polemic, în care se
făcea referire la principalele puncte controversate de la Conciliul din Florenţa.
Stema Ţării Româneşti este însoţită de câteva versuri greceşti, simbolice, care
fixează rolul domnitorului C. Brâncoveanu în lumea ortodoxă: „Corbul duce în
cioc trofeul crucii, ca porumbiţa de odinioară ramura de măslin”. Se pare că la
începutul secolului al XVIII-lea nu se mai găseau exemplare din ediţia grecească
tipărită la Bucureşti în 1690, Alexandru Helladius, afirmând că „această carte este
mai rară decât corbul cel alb”.
În acelaşi an, 1690, se mai tipăresc la Bucureşti două lucrări importante,
Întâmpinare la principiile catolice şi la chestiunile lui Ciril Lucaris de Meletie
Sirigos şi Manual în contra rătăcirii calvine83 de Dosithei, patriarh al
Ierusalimului.
În vara anului 1691, Mitrofan este numit episcop de Buzău, fapt care îl
determină să încredinţeze conducerea tipografiei domneşti ieromonahului Antim,
unul din ucenicii săi. Deoarece episcopul transferase o parte din utilajul tipografic
la Buzău, Ivireanul este nevoit să repună tipografia pe picioare şi va turna o nouă
literă de rând grecească. Chiar în octombrie 1691 va scoate de sub teascuri prima
carte: Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon, pe care o
semnează: ieromonahul Antim84, fiind o traducere a lui Hrisant Notara din greaca
veche în neogreacă. Cu excepţia acestei lucrări, celelalte titluri sunt de natură
liturgică.
După aproape un an, Antim va da la lumină Slujbele Sfintei Paraschiva
celei Noue şi a Sfântului Grigorie Decapolitul85, scrisă de asemenea în limba
greacă. Tipăritura este de format in 40, având 116 pagini, cu 27 de rânduri pe
pagină, fiind simplu imprimată, fără multe ornamentaţii. Este de remarcat un
chenar cu podoabe tipografice simple ce încadrează titlul, o majusculă, două
viniete şi stema Ţării Româneşti, vulturul prezentat cu zborul deschis şi ţinând
crucea în cioc. Biblioteca Academiei păstrează un exemplar cu vechea legătură în
marochin86.
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Ibidem, nr 126, p. 418.
Ibidem, nr. 90, p. 298-315.
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Fanny Djindjihaşvili, Antim Ivireanul: cărturar umanist, Editura Junimea, , Iaşi, 1982, p. 28.
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Bibliografia românească veche: 1508-1830, nr. 94, p. 326-328.
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Gabriel Ştrempel, Antim Ivireanul, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 1997, p. 318.
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În 1693, Antim tipărea o lucrare bilingvă, Evangheliarul greco-român87,
fiind considerată cea care l-a impus pe Ivireanul ca pe un tipograf de excepţie, cu
un simţ artistic deosebit. Lui Antim îi revine atât rolul de tipograf cât şi de autor al
epilogului, în care roagă să-i fie iertate greşelile de limbă88. Volum de mari
proporţii, cuprinzând 372 de pagini, are textul în roşu şi negru, dispus pe două
coloane ale paginii (în stânga textul grecesc şi în dreapta cel românesc), despărţite
între ele printr-un stâlp uşor ornat cu frunze de stejar, având sus un capitel. Toate
iniţialele sunt gravuri în lemn, artistic lucrate, imprimate pentru ambele limbi
numai cu cerneală roşie. Foaia de titlu este reprezentată printr-o gravură realizată
în trei registre, care încadrează textul grecesc şi românesc. La baza gravurii, între
evangheliştii Marcu şi Luca, împăraţii Constantin şi Elena sprijină crucea de
factură rusească. Pe verso-ul foii de titlu, se află stema Ţării Româneşti, bogat
ornată, cu titulatura domnului de jur împrejur în limba greacă.
La 1694, Antim va mai tipări la Bucureşti o Psaltire, care are titlul încadrat
într-un chenar simplu, iar textul mărginit de linii. Pe verso-ul foii de titlu se află
stema ţării, destul de modestă ca factură artistică, însoţită de opt versuri. Cartea are
o gravură în lemn, ce-l reprezintă pe împăratul David, cu haină şi coroană
voievodală românească pe cap.
Şirul tipăriturilor din aceasta tipografie va fi reluat în 1701 şi va dura până
în 1705. În 1701, Antim va tipări două cărţi greceşti ale lui Ştefan Brâncoveanu:
Cuvânt panegiric la marele Constantin89 şi Cuvânt panegiric la martirul
Ştefan90, pentru ca în 1702 să tipărească, tot în greceşte, Slujba cuvioasei Matrona
Hiopolita91 şi o carte greco-arabă, Ceaslov grecesc şi arăbesc92. Anul următor avea
să tipărească în româneşte, pentru prima dată în Ţara Românească, Noul
Testament93. Din 1703 până în 1705, când se mută la Râmnic, Antim va mai tipări
aici 6 cărţi în limba greacă: Învăţătura dogmatică a bisericii răsăritene94,
Serviciul sfinţirii bisericii95, Cuvânt panegiric la adormirea Născătoarei96,
Cuvântare la patima cea mântuitoare97, Paralele greceşti şi române98, Slujba
Sfântului Visarion99, dar şi un Ceaslov slavo-român100, şi un Acatist101 în
româneşte.
87
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Ibidem, nr. 134, p. 440-441.
92
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Ibidem, nr. 139, p. 448-450.
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Ibidem, nr. 140, p. 450-451.
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Ibidem, nr. 141, p. 451-452.
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Ibidem , nr. 142, p. 452-453.
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Ibidem, nr. 145, p. 457-460.
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Ibidem, nr. 146, p. 460-462.
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Ibidem, nr. 148, p. 463.
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Am subliniat mai sus în lucrare că domnitorul dorea să sprijine Ortodoxia
prin intermediul tiparului, tipărind carte pentru creştinii ortodocşi din Imperiul
Otoman, carte pentru românii din Transilvania care trebuiau să reziste presiunii
catolicismului şi carte care să asigure lărgirea accesului lingvistic la învăţăturile
bisericeşti. Din această necesitate se naşte şi tipografia de la mănăstirea Snagov.
Înfiinţată în cursul anului 1694, prin transferarea de la tipografia domnească din
Bucureşti a unei părţi a utilajului tipografic la Snagov, Antim va pune bazele unei
mari oficine tipografice cu posibilităţi de imprimare în mai multe limbi, tipografie
independentă de cea bucureşteană. Din documentele vremii reiese că în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu mănăstirea ajunsese „la multă lipsă şi
slăbiciune”, fapt care l-a făcut să ia decizia de a-l muta pe Antim aici,venirea
acestuia deschizând o pagină nouă în istoria Snagovului102. Ivireanul se va ocupa,
atât de reorganizarea mănăstirii, cât şi de tăierea sau turnarea în matriţe noi a
literelor arabe, chirilice şi greceşti, noua tipografie având cel puţin 4 prese şi cel
puţin 4 case de litere pentru fiecare garnitură de litere. Se pare că exista şi o
colecţie de plăci xilogravate reprezentând elemente decorative de tipul porţilor
pentru paginile de titlu, frontispicii şi ornamente finale sau portrete de personaje
biblice şi sfinţi, unele din acestea fiind realizate de însuşi Antim şi Ioanichie
Bakov.
Prima tipăritură ieşită din această tipografie, la 6 februarie 1696, a fost
realizată de ucenicul lui Antim, Mihai Istvanovici şi poartă titlul Orânduiala
slujbei Sfiinţilor Constantin şi Elena103, în limba română. La mai puţin de un an,
în ianuarie 1697, Antim tipărea în greceşte un Antologhion104, text pe două
coloane, cu cerneală roşie şi neagră, titlul fiind încadrat într-un chenar negru din
flori de compoziţie tipografică. Cartea mai include şi două gravuri în lemn
reprezentând stema ţării, pe verso-ul foii de titlu, şi chipul împăratului David.
În acelaşi an tipăreşte în româneşte o Evanghelie105, bogat împodobită cu
gravuri, frontispicii, letrine xilogravate, precum şi cu ornamente tipografice de
colontitlu sau care separă textele evanghelice. Titlul cărţii este încadrat într-un
chenar format sus dintr-o vignetă, având în medalioane pe Iisus Hristos, Maica
Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul. Volumul cuprinde şi patru xilogravuri de
dimensiunea paginilor, reprezentându-i pe cei patru evanghelişti.
Prima dintre lucrările de literatură dogmatică tipărite în limba greacă de
către Antim este o carte a lui Ioan Cariofil, Manual despre câteva nedumeriri
(Egheiridion)106, tipărită tot în 1697. Şirul tipăriturilor greceşti a continuat în
100
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această oficină cu lucrarea lui George Maiota, Discurs panegiric despre Împăratul
Constantin107, care a văzut lumina tiparului în acelaşi an, pentru ca să se încheie cu
o carte slavonească intitulată Gramatica slavonească108 a lui Meletie Imdriţki, în a
cărei prefaţă Antim Ivireanul îşi etalează cunoştinţele filologice.
După o pauză de 2 ani, timp în care ucenicul său Mihai Istvanovici a fost
trimis de Constantin Brâncoveanu în Ardeal, Antim va da la lumină, în limba
greacă, Mărturisirea credinţei ortodoxe şi Expunerea despre cele trei virtuţi109
pentru ca trei luni mai târziu, în aprilie 1699, să tipărească în limba română, Carte
sau lumina110.
În ianuarie 1700, sub supravegherea lui Antim, ucenicul său, Gheorghe
Radovici, dă la lumină în limba română, Învăţături creştineşti111, iar Ivireanul
însuşi tipăreşte în româneşte Floarea darurilor112, urmând o Psaltire113 în greceşte
şi un Liturghier grecesc şi arăbesc (1701)114.
Tipografia domnească de la mănăstirea Snagov a mai fost importantă şi
pentru faptul că va dezvolta o şcoală pentru cei ce vroiau să înveţe meşteşugul
tiparului. Aici se vor forma ucenicii lui Antim: Mihai Istvanovici, Gheorghe
Radovici şi Dionisie Floru, ei fiind cei care, alături de meşter, vor iniţia probabil în
meşteşugul tipografiei pe cei ce vor activa la începutul secolului al XVIII-lea în
tipografiile din Ţările Române.
O altă tipografie care îşi datorează existenţa domnitorului Brâncoveanu
este cea de la Buzău, instalată de către Mitrofan, venit aici ca episcop la 10 iunie
1691. Tiparniţa buzoiană, sub Brâncoveanu, lucrează până în 1704, imprimând
cărţi de slujbă bisericească.
Prima tipăritură, Pravoslovnica mărturisire115, a apărut la 3 decembrie
1691, în limba română, după aceea, în mod inexplicabil, tipografia a fost inactivă
până în 1698, când se tipăresc cele 12 minee, tipograf fiind însuşi episcopul
Mitrofan.
Activitatea tipografică a acestui episcop constă în realizarea unor tipărituri
monumentale, atât ca artă tipografică, precum şi ca paginaţie, cum sunt Triodul şi
Mineele. Foile de titlu sunt de obicei adaptate textului, cuprinzând gravuri sau
frontispicii care sugerează oarecum conţinutul lucrării. Cărţile tipărite de Mitrofan
sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai frumoase tipărituri din secolul al
XVII-lea, distingându-se printr-o elegantă punere în pagină. În ceea ce priveşte
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reprezentarea stemei lui Constatntin Brâncoveanu din Pravoslavnica mărturisire
(1691), aceasta este o prelucrare a celei din Liturghia de la Bucureşti, din 1680,
coroana princiară fiind înlocuită cu acvila bicefală a Cantacuzinilor. În Octoih
(1700) şi Triod apare acelaşi tip de stemă, cu însemnele heraldice obişnuite, dar cu
un ancadrament nou, fitomórf, cu patru personaje.
Până în 1704 se vor mai tipări un Evhologhion (1701) „care cuprinde întru
sine toată treaba Besearicii ce se cuvine Preoţilor”, un Pentecostariu (1701) „care
acum întâii sau tipărit din porunca, şi toata cheltuiala Prea luminatului Domn Ioan
Constantin Basarab Voievod” şi o Psaltire în acelaşi an, pentru ca în 1702, sub
oblăduirea aceluiaşi domnitor să iasă de sub teascuri Învăţătura preoţilor pe scurt,
Sfânta şi dumnezeiasca liturghie, cu tipicul în limba românească şi Molitvele
vecerniei. Molitvele vecerniei si utrexliei, Psaltirea, Catavasierul (menţionat în
corespondenţa Mitropolitului cu Episcopul Damaschin) şi Apostolul vor fi tipărite
în perioada 1703-1704, toate, precum se zice în prefeţe, „în zilele prea înaltatului
Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumâneasca, Io Constantin Basaraba Voevod”,
dar de data aceasta, unele dintre ele, prin osteneala episcopului de Buzău,
Damaschin.
Înfiinţarea primei tipografii la Râmnicul-Vâlcea s-a realizat după 16 martie
1705, de către episcopul Antim Ivireanul, tot sub patronajul domnului, prin
aducerea utilajului tipografic pe care-l perfecţionase la Snagov. Prima carte tipărită
aici, şi una din cele mai importante este Tomul bucuriei116 (septembrie 1705), o
lucrare in folio, pe verso-ul foii de titlu aflându-se reprezentată stema ţării. În
acelaşi an va fi tipărit în româneşte şi un Antologhion117, al cărui titlu este încadrat
într-un chenar, în partea de sus având în medalion pe Iisus Hristos, Maica
Domnului şi Ioan Botezătorul, iar în partea de jos, în medalion, stema
Cantacuzinilor (vulturul bicefal încoronat) şi iniţialele MX.KT (ale lui Mihai
Cantacuzino). Pe verso-ul foii de titlu se află stema ţării, încadrată într-un chenar,
iar alături de stemă sunt redate iniţialele lui Constantin Brâncoveanu. Tot în limba
română, se va mai tipări în 1705, Învăţătura pre scurt pentru taina pocăinţii,
pentru ca următoarele cărţi să fie executate de ucenicul lui Antim, Istvanovici
(Slujba Născătoarei de Dumnezeu, Molitvenic118).
După 57 de ani de la apariţia ultimei lucrări care a ieşit de sub teascurile
tiparniţei din vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti119, se va înfiinţa o nouă
tipografie la Târgovişte. Aceasta, organizată de acelaşi Antim Ivireanul, îşi va
începe activitatea în anul 1709 prin transferarea materialului tipografic de la
Râmnic, având două secţii, una de limbă română şi cealaltă de limbă greacă.
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La Târgovişte, în timpul domniei lui Brâncoveanu, s-au imprimat lucrări în
limbile română, greacă şi slavonă, aria tematică circumscriindu-se literaturii,
moralei filosofice, învăţăturilor destinate preoţilor, didacticii sau literaturii
populare, opere importante pentru studiul ideologiei societăţii feudale de la
începutul secolului al XVIII-lea. Prima carte tipărită de Antim la Târgovişte,
cuprinzând slujbe diverse, se va realiza în august 1709, în limba greacă, având
titlul Serviciul bisericesc120, un volum in folio, de 973 pagini, cu titlul încadrat întrun chenar cu flori, având un medalion în care se află Iisus Hristos (sus) şi Maica
Domnului (jos). Pe verso-ul foii de titlu se află, de asemenea, stema ţării, sub care
sunt zece versuri dedicate lui Constantin Brâncoveanu. În 1710, din tiparniţa
târgovişteană iese la lumină o Psaltirea Proroculul şi Împăratului Davidu121
tipărită în româneşte. A doua carte tipărită în limba greacă este Panoplia
dogmatică122, apărută prin îngrijirea ieromonahului Mitrofan Grigoraş, în anul
1710, reprezentând un important izvor pentru cunoaşterea doctrinei ereziilor. Cea
de-a treia lucrare tipărită în 1710, în limba greacă, legată în piele şi cu ornamente
aurite, este Cartea cuprinzând Slujba Sfintei Ecaterina şi Proschimitarul
Sfântului munte Sinai, tipărită „pe timpul Domnitorului Ioan Constantin Basarab
Voevod, egumenul a toată Ungrovlachia, de către Prea Sfinţitul şi Prea Învăţatului
Mitropolit din Ivirea, în Mitropolia din Târgovişte”123, apărută prin îngrijirea
aceluiaşi Mitrofan Grigoraş şi, ceea ce este interesant, din punct de vedere
biblioteconomic, apare şi un fel de erată a greşelilor de tipar. Lucrarea Rugăciuni
în toate zilele săptămânii, „Tălmăcite de pe grecie şi tipărite acuma întâiu
întracestaş chip, spre folosul creştinilor”124, va fi tipărită în 1712, în acelaşi an
ieşind de sub teascuri, în româneşte, un Octoih125, tipograf fiind de această dată
Gheorghe Radovici.
Pentru a împlini nevoia din ce în ce mai resimţită a slujitorilor şi
credincioşilor români de a înţelege ce se citeşte în biserică, mitropolitul Antim a
tradus şi a dat la tipar, cu cheltuiala sa, în anul 1713, prima Liturghie126 din Ţara
Românească, realizată cu osârdia aceluiaşi Gheorghe Radovici. Tiparul este
executat în două culori, roşu şi negru, cu 26 de rânduri pe pagină, pe verso-ul foii
de titlu aflându-se stema Ţării Româneşti şi tradiţionalele versuri adresate
voievodului Constantin Brâncoveanu.
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În 1713, la Târgovişte, apare un nou Molitvenic127 (sau Evhloghion) având
pagina de titlu încadrată cu un chenar cu motive florale, pentru ca în acelaşi an să
se tipărească lucrarea Pilde filozofeşti128, tradusă de Antim, pentru nevoile şcolilor
din Bucureşti şi Maxime filozofice129, tipărită în două ediţii, grecească şi
românească.
În volumul al IV-lea al B.R.V., Ion Bianu şi Dan Simonescu mai descriu o
tipăritură pe care o consideră ca apărută la Târgovişte, în anul 1713, şi anume un
Catavasier130, cu tipicurile în limba română, căruia îi lipseşte foaia de titlu. Pentru
a stabili locul şi data tipăririi aceştia au observat că literele sunt identice cu cele ale
cărţilor apărute în această epocă, la Târgovişte (de exemplu Octoihul din 1712), că
„tipografulu Gheorghie”, care semnează prefaţa, este cunoscutul tipograf de la
Târgovişte, Gheorghe Radovici, precum şi faptul că pe verso-ul ultimei foi
liminare este tipărit „Anii Domnului 1713 Martie”.
Dintre ediţiile incerte, reconstituite după unele semnalări bibliografice sau
exemplare incomplete, trebuie amintite Evhologhionul (sau Molitvenicul), un
volum semnalat de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu ca aparţinând Bisericii Domniţa
Bălaşa din Bucureşti şi care se presupune că ar fi fost tipărit în perioada 17081712131. De asemenea, Nicolae Iorga132 semnala un alt Evhologhion133 ca fiind
tipărit la Târgovişte în 1713. În acelaşi sens, Anton Maria del Chiaro, secretarul
particular al lui Brâncoveanu, menţionează, în Istoria delle moderne rivoluzioni
della Valachia, că în 1713 a fost tipărită tot la Târgovişte şi Alexandria134, vestita
istorie fantastică şi imaginară a lui Alexandru cel Mare135.
Un alt aspect al domniei lui Constantin Brâncoveanu, care trebuie
subliniat, îl constituie ajutorul său permanent acordat aşezămintelor bisericeşti din
Balcani şi Orientul Apropiat, aflate sub dominaţie turcească. Aminteam mai sus ca
Antim Ivireanul a tipărit zeci de cărţi în limba greacă, răspândite în cuprinsul
patriarhiilor din Constantinopol, Alexandria şi Ierusalim. Unele din ele erau cărţi
de apărare a Ortodoxiei împotriva catolicilor şi calvinilor, altele erau cărţi de
slujbă. S-au mai tipărit şi două cărţi greco-arabe pentru bisericile din cuprinsul
Patriarhiei ortodoxe arabe a Antiohiei. În tiparniţa arabă oferită patriarhului
Atanasie Dabas şi instalată în Alepul Siriei s-au imprimat apoi alte cărţi liturgice
sau de învăţătură pentru credincioşii ortodocşi de limbă arabă. Pentru Biserica
ortodoxă din Iviria (Gruzia sau Georgia) s-au tipărit cărţi la Tbilisi, meşter tipograf
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fiind Mihail Istvanovici, trimis acolo de Constantin Brâncoveanu şi mitropolitul
Antim, la rugămintea regelui Vahtang VI al Georgiei136. Antim Ivireanul şi
Constantin Brâncoveanu vor rămâne ctitorii spirituali ai tiparniţelor din Alep şi
Tbilisi, jucând un rol important în cultura orientalistă datorită faptului că aceste
tipărituri au oferit carte de cult ţărilor arabe.
De asemenea, mai trebuie subliniat faptul că Brâncoveanu şi-a întemeiat şi
propriul monument livresc: Biblioteca de la Hurezu, adăpostită în mănăstirea cu
acelaşi nume. Importanţa acestei biblioteci o deducem şi din inscripţia aflată
deasupra uşii edificiului: „Bibliotecă de hrană dorită sufletească această casă a
cărţilor imbie înţeleaptă îmbelşugare”, locul unde fostul mare logofăt a adunat
aproximativ 425 de volume şi manuscrise din domenii variate, descoperite de către
Al. Odobescu în 1861137. La 1692, domnitorul poseda un ex libris cu însemnele
puterii domneşti, ex libris care a făcut posibilă reconstituirea parţială a bibliotecii.
Putem spune chiar că domnitorul a gândit organizarea la Hurez a unui complex
cultural cu, probabil, o intenţionată bibliotecă naţională, de vreme ce solicita celor
cinci tipografii să trimită la Hurez ceea ce astăzi am numi exemplarul de depozit
legal. O anumită perioadă de timp sarcina de bibliotecar a fost îndeplinită de către
Ioan Comnen, medicul curţii domneşti, care nota la un moment dat „ai întemeiat
biblioteca vrednica de văzut, cu multa cheltuială în mănăstirea cea frumoasa a
Hurezului, zidită de tine, şi ai umple-o cu cărţi felurite şi foarte de folos”.
Pe teritoriul Ţării Româneşti, aceasta a fost una dintre puţinele şi foarte
importantele biblioteci, care cuprindea alături de scrieri teologice şi spirituale în
limbile greacă şi slavonă, tipărite la Veneţia, Liov sau Kiev. Mario Ruffini constată
că existau scrieri variate, predominând totuşi cele istorice, şi care proveneau din
oficinele tipografice europene ale secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea138. Corneliu
Dima Drăgan, reconstituind parţial profilul colecţiei brâncoveneşti, constatată, la
rândul său, că aceasta era „de o mare diversitate tematică”139, regăsindu-se Biblia
sacra polyglota apărută la Londra (1653-1657), Odiseea lui Homer (Basel, 1541),
Tragediile lui Euripide (Basel, 1551), Novellae Constitutiones ale lui Iustinian I
cel Mare (Paris, 1568), Corpus Byzantinae Historiae, lucrările teologice ale lui
Origen, ale lui Clemens Alexandrinus, ale lui Vasile cel Mare etc.
Prin întreaga sa activitate Constantin Brâncoveanu se numără printre
figurile relevante ale istoriei Ţării Româneşti, un mare ctitor de cultură, un
sprijinitor al Ortodoxiei de pretutindeni, prin tipar şi carte.
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COMMERCIAL AND ART PHOTOGRAPHY IN ROMANIA 1900-1950
Adrian-Silvan Ionescu
Abstract
In the first two decades of the 20th century, the main topics which attracted
the 19 century photographers - studio portraits and folk types - were still in great
demand. Old photographers such as Franz Mandy, Alfred Brand, A. Ihalsky,
George Maksay, Christian Nielsen, al of them bearing the much coveted title of
“photographers of the Royal Court” were still active.
At the General Exhibition of 1906 which was mounted in Bucharest to
celebrate King Carol’s forty years of glorious rule over Romania, photography
benefitted a privileged position. The national topics were mostly appreciated.
Pictures with peasants wearing traditional costumes done by Alexandru Bellu and
the Manakia Brothers were utterly appreciated. The following generation of
photographers, both amateurs as Gheorghe Capşa, or professionals such as Adolph
Chevallier, or the Transylvanian-based Wilhelm Aurelich and Emil Fischer, did
their best to compete their seniors in the same kind of compositions, mostly
romanticizing the folk types.
During World War I, when Romania sided with the Allies in 1916, the
General Army Staff established a special department with professional
photographers which provided official and propaganda images. That was Serviciul
Fotografic al Armatei (The Army’s Photographic Department). Head of this
department was Lieutenant Ion Oliva who chose some experienced photographers
for his team. During World War II, the Photographic Department of the Army was
again very active. On 20th June 1941, it was affiliated, as its twin brother the Film
Department, to the Propaganda Department of the General Army Staff.
Professional photographers were concentrated in order to work for that department.
They were organized in two different sections: that which was involved in the
operative area (i.e. battlefield) and that in the interior (inside the country were they
where involved in processing the material taken on the front line).
Art photography was in obvious decline in the first decades of 20th century
while commercial photography was at its apex. Street photographers tempted the
passers-by with their advertisers “Fotografie la minut” (moment photography)
which were of low cost and of low quality either. Everybody could afford to have
his or her likeness taken on the spot. A lot of studios flourished all over the country
but there were produced only conventional portraits in stereotype style. In spite of
th
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some efforts to organize and to make a visual education both for photographers and
for customers, there was impossible to talk about art photography until mid and
late 1930s. There were just a few exceptions such as Brassaï, Constantin Brâncuşi,
Josif Berman and Nicolae Ionescu, who mastered a style of their own, full of taste
and artistry.
With ups and downs caused by wars and depression, the Romanian
photography in the first half of 20th century preserved its passion for folk-life
topics and, through the inspired eyes of such masters as Brâncuşi, Berman and
Ionescu, reached the peaks of Art.
Key-words: Photography, Iosif Berman, Nicolae Ionescu, Brâncuşi, The
Army’s Photographic Department, Ethno-photography.
In 1900s, the Kingdom of Romania – which was proclaimed in 1881 - was
at its apex. The Royal Court encouraged the photographers of whom some received
the much coveted title of Royal Court Photographer.
Until 1910, the old 19th century photographers1 were still active in the main
cities of the country. Franz Mandy (1848-1910) ranked among others due to the
quality of his works. He was an outstanding photographer active in Bucharest since
early 1870s until his death. Most of the portraits of the Royal Family were taken by
him. Skilled and inspired, he completed portraits full of artistry for Queen
Elizabeth, the celebrated poetess Carmen Sylva, and for Crown Princess Marie. It
was quite a co-operation between royal models and photographer in what concern
background, set designing, symbolic objects and light. All these portraits were
masterpieces of composition and expression. Shown wearing loose white robes and
surrounded by works of art, books, manuscripts and musical instruments, Queen
Elizabeth was the embodiment of the high-minded intellectual. Accompanied by
the young violinist, future composer of genius, George Enescu, the queen played
the organ or presided over larger musical Court events. In this way she wanted to
be remembered as a patroness of arts through Mandy’s pictures. On the other hand,
young Princess Marie played various literary characters such as Edmond Rostand’s
Princesse Lointaine. She wore either historic costumes for fancy balls or
fashionable gowns for formal Court receptions. She was also fond of her cavalry
uniform - for she was honorary commander of the 4th Roşiori (Red Hussars)
Regiment - and posed proudly, with due military bearing, for Mandy’s camera. She
often sported folk costumes as Queen Elisabeth did. But, unlike her aunt who liked
to have lots of objects around her, Marie preferred only a bunch of lilies, her
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beloved flowers. All these pictures were taken by Franz Mandy either in the Royal
Palace or the Cotroceni Palace in Bucharest2.
When Bucharest, the capital city, was lavishly decorated for Emperor
Franz Joseph’s 1896 visit to Romania, Mandy, along with Ioan Spirescu, Gustav
Waber and Franz Duschek Jr. took pictures with the triumph arches, fir-tree
garlands and monuments erected on that occasion. Mandy was awarded an
“honourable mention” at the 1900 Exposition Universelle in Paris for some of
these pictures. That was one of the many awards he received during his long
career. In his later years Mandy took as associate his assistant, Etienne Lonyai
(1885-1957), a gifted young photographer who continued his master’s legacy and
eventually became the co-founder and president of Uniunea Fotografilor din
România (The Romanian Photographer’s Union). In 1909, when the German
Crown Prince was guest of the Romanian Royal Family in Bucharest, Lonyai was
called to take pictures with the noble visitor. The picture taken in the garden of the
Cotroceni Palace, the residence of the Romanian Crown Prince Ferdinand and
Princess Marie, shows their elder son, Prince Carol - future King Carol II –
carrying a camera. In that period, Lonyai’s works were issued under the signature
of his patron, Mandy. He signed, for a while, as successor of his master but, in the
1920s, he worked under his own name. His portraits of Queen Marie were
masterpieces of the genre.
Both Prince Ferdinand and his wife, Princess Marie, were amateur photographers
and took their own pictures while spending the summer in Sinaia3. In her memoirs
edited years later under the title Story of My Life, Queen Marie remembered her
Kodak camera with which she took snapshots now and then4. Her favourite
subjects were her children playing on the valleys and meadows surrounding their
mountainous residence.
During summer, when the Royal Family moved to the Peleş Castle, the
summer residence in Sinaia, all formal and informal pictures were shot by Alfred
Brand or A. Ihalsky, two other Court Photographers who were located in that
mountain resort. They took pictures either inside the castle or outside, in the grand
mountainous scenery. Visiting royalties posed, along with their obliging hosts, on
the Peleş stairs and in its magnificent halls, or on top the Carpathian rocks or on
the forest’s shadow.
Two other photographers from Bucharest, Gustav Waber and Ioan
Spirescu, who began their career and co-operated in early 1880s, were still activate
there until 1910 and 1922 respectively.
2
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In Constanţa, the most important town on the Black Sea Coast, Christian
Nielsen was active until 1930s. After the Second Balkan War of 1913, when
Romania received the Quadrilater as territorial compensations, Nielsen moved to
Balchik and established a studio there. Around 1926 he photographed, Tenha
Juvah, the new summer residence Queen Marie built on the Silver Coast, along
with its magnificent gardens. The radiant queen of Romania, her family and guests,
were often his models.
Galaţi, an important Danubian port, had its master photographer too,
George Maksay. He was still active in late 1920s. He was honoured with the title
of Court Photographer. When the first congress of Romanian Professional
Photographers was held in Bucharest in 1924, old Maksay, unable to attend the
meeting, wrote a letter in which he greeted his younger colleagues5.
At the General Exhibition of 1906 which was mounted in Bucharest to
celebrate King Carol’s forty years of glorious rule over Romania, photography
benefitted a privileged position. The national topics were mostly appreciated.
Alexandru Bellu (1850-1921) was a wealthy landlord of noble descent who took
photography as his favourite pastime6. His models were peasant women and
gypsies from his estate of Urlaţi, Prahova County. Bellu was fast friend with
Nicolae Grigorescu (1838-1907), the outstanding Romanian artist, whose paintings
he collected with great enthusiasm. Consequently the amateur photographer’s
compositions were deeply influenced by the idyllic setting in Grigorescu’s
paintings. Bellu’s pictures became fashionable around the turn of the century. They
were successfully displayed at the 1906 exhibition and most of them were
multiplied and sold as picture postcards on that occasion. The same acclaim
received two photographers of Romanian origin who worked in Macedonia, then
part of the Ottoman Empire, the Manakia Brothers, Ianakis (1878-1954) and
Milton (1882-1964)7. In their works they depicted the daily life of the Macedonian
shepherds, their traditional costumes and ceremonies. All their collection on
display at the General Exhibition was afterwards acquired by Alexandru TzigaraSamurcaş, Director of the Museum of National Art (i.e. folk art) which
organization was then in progress. As a coronation of their success they were
received by King Carol I in private audience at the Peleş Castle in Sinaia where
they were awarded the Jubilee Medal and the title of Royal Court Photographers.
There were still other amateur photographers who devoted their time to
landscapes and folk types. Gheorghe Capşa (1870-1942) studied civil engineering
5

Scrisoarea D-lui George Maksai din Galaţi, “Fotograful” Nr.1/August 1924, p. 23.
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Balcanii mişcători, Arhiva Naţională de Filme – Cinemateca Română, Bucureşti, 2004; Idem,
Fraţii Manakia şi imaginea Balcanilor, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2009.
6

52

COMMERCIAL AND ART PHOTOGRAPHY IN ROMANIA 1900-1950

and worked all his life in this field. He got his doctoral degree in the U.S.A. which
was something strange for that period. In 1933 he travelled extensively in the
States. It was a good opportunity for him to take plenty of pictures there.
Unfortunately, all that material, some 1200 plates, remained unprocessed for he
wanted to improve the technique. His revolutionary idea was to develop and copy
more plates at a time but wasn’t able to complete his experiments. He never left
home his camera whenever he went on trips. He took pictures in the countryside:
traditional houses, carts, oxen, shepherds, ploughmen, hey stackers, peasants
returning from the fair, etc., were his favourite topics. He exhibited now and then
along with other amateur photographers but most of his pictures remained
unknown to the public and were kept by his family.
In the same period, ethno-photography was kept in great esteem in
Transylvania too. Transylvania was then included in the Austrian-Hungarian
Empire. Most of the photographers were either Germans or Hungarians. Wilhelm
Aurelich (1853-1917)8 was an outstanding photographer who activated since 1880
both in Braşov (Kronstadt) and Sibiu (Hermannstadt). After a few years spent in
Vienna where he opened a studio at the turn of the century, he returned to
Transylvania. In 1903 he remodelled his Sibiu studio after the one in Vienna. In
1906 and 1907 he took pictures at the First and Second Children Exhibitions held
in Apold and, respectively, Ilimbav9. His peasant children portraits were fine
examples of artistry in what concern the infantile pose which was one of the most
difficult to take. Affable or shy boys and girls clad in their finest clothes are shown
side by side with their parents. The tiny, delicate faces are in great contrast with the
stern traits of their elders. Aurelich was also instrumental in organizing the amateur
photographers in Sibiu whom he encouraged a lot. His legacy is very important for
he was a master portrait maker but he also felt propensity towards folk costumes,
mountain views and local cityscapes. Another photographer of pre-eminence was
Emil Fischer (1873–1965)10 who had a long career and wide-spread interests in
that field. After learning photography in a Bucharest studio he moved to Braşov
where he found employment as assistant photographer. In 1897 he took over
Camilla Asboth’s studio in Sibiu, the former Theodor Glatz11 studio. In 1903 he
followed the courses of the Lehranstalt für Photographie in Munich. His renown
8

For more information about Wilhelm Auerlich see: Konrad Klein, Fotografische Ateliers in
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53

ADRIAN-SILVAN IONESCU

crossed the borders and he was recognized as a master photographer both in the
Habsburg Empire and in neighbouring Romania. He received the title of
photographer to Grand Duke Josef’s court in 1904 and was also awarded the
“Romanian Cross” Order for the pictures taken at the Peleş Castle (1910). Later,
the title of Royal Romanian Court Photographer was bestowed upon him in 1920.
He took pictures with the winners of the 1908 and 1912 Children Exhibitions held
in Poiana Sibiului and, respectively, Răşinari. Fischer was co-founder of the Sibiu
Photo-Club (1904) and President of the Romanian Photographers’ Union in late
1930s. His legacy is very important for the modern photography: portraits,
landscapes, folk types and costumes, genre compositions and press snapshots such
as Aurel Vlaicu, the Romanian aviation pioneer and his 1911 airplane flight over
the Liberty Plain in Blaj. He was also a postcards editor.
One of the very few Romanian photographers from Transylvania,
Alexandru Roşu (1854-1913)12, who was based in Bistriţa, received a prize for his
exquisite works displayed at the 1906 Romanian General Exhibition. A few years
earlier he was commissioned by the ASTRA Cultural Association in Sibiu to take
pictures in forty-five villages from the Târgu Lăpuş area. Thus he created some
very interesting ethno-photographs.
Adolph Chevallier (1881-1962), a professional photographer of Swiss
descent, was born and brought up in the wooded area of Northern Moldavia. His
father was involved in the lumber industry there. Chevallier opened a photographic
studio in Piatra Neamţ and eventually became Royal Court purveyor in 192113.
Besides routine studio portraits he took outdoor pictures with peasants and
lumbermen, villages and traditional folk life. His portfolio is of great importance
for documenting a vanishing traditional peasant way of life in early and mid 20th
century. Due to his prints the picturesque, wind-bitten, white-head countenances of
long-forgotten grandfathers and grandmothers came to life. He photographed a
whole variety of topics, from old customs and festivals, both religious and secular,
such as weddings and funerals, the Sunday mess or the Easter service to carolling
boys on Christmas Day. He was also attracted by old trades and occupations such
as rafting on the Bistriţa River – the ancient way of shipping logs downriver by
stout lumbermen who were cutting wood up in the mountains - or returning from
the fair with the cart full of merchandise. Not far from Bellu and the other turn of
the century photographers bound to ethnographic topics, Chevallier kept an idyllic
way of viewing peasant life in most of his pictures. A selection of his photographs
was used for illustrating the book Valea Bistriţei – tradiţii populare (The Bistriţa
Valley – Folk Traditions), which was published in 1993 at Piatra Neamţ14.
12
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Another photographer from Transylvania made a brilliant career abroad in
the 1930s. That was the celebrated Brassaï (Gyula Halász 1899-1984)15 who was
born and brought up in Braşov (Brassó in Hungarian, from where he took his
pseudonym). He studied painting and sculpture at the Fine Arts Academy in
Budapest and, after he served in a cavalry regiment during World War I, he went to
Berlin and studied at Charlottenburg Art Academy. A multi-talented artist, he
settled in Paris, in 1924, where he was introduced to photography by André
Kertész and published extensively in such periodicals as “Minotaure” and “ParisMagazine”. All his life he kept a balanced relation between art and photography.
At a moment he ascertained his aesthetic creed stating that “I look for the surreal in
reality itself”16. While documenting the night life in Paris, from 1932 onwards, he
came upon the anonymous graffiti on the walls of the houses of the Left Bank of
the Seine. Captivated by their rudeness as well as by their strange force as
messages imbued with a mysterious symbolism, he tracked them down and
pictured them as often as he could. His first contribution to reconsidering these
humble wall scratches as real graphic art came as early as 1933 when he published
some pictures along with a text, Du mur des cavernes au mur d’usine (From Cave
Walls to Factory Walls), in the surrealist magazine “Minotaure”17. In the following
25 years he acquired an impressive collection of some 2000 images which he
finally exhibited in 1961. In the catalogue published on that occasion the author
stated: “Since the time when I first began to photograph graffiti, contemporary art
has passed through a historical development that may be as important as Cubism –
that is, the discovery of the wall by majority of contemporary painters, including
Klee, Miró, Dubuffet, informal painters, action painters, the Tachistes... art has
gone back to its origins, to the arts of all historical periods and above all of the
archaic period, of instinctive gestures and primordial signs”18. Nevertheless, his
most important work was Paris de nuit for which, in 1933, he made a selection of
63 pictures from his large portfolio and published them in an album which
benefitted of an introductory text by Paul Morand (1887-1976), himself a
distinguished writer, with close connections with Romania both by career, being a
diplomat, and by family ties, being married with a Romanian lady, Hélène Soutzo.
Brassaï used to make long walks on the streets of Paris and on the border
of the Seine taking pictures whenever he found something interesting. And almost
everything was interesting to him and turned to become interesting through his
pictures. Thus he unveiled an unknown – or ignored – world of modest, sometimes
suspect, people who strolled on the back streets or swarmed the bars, cafés and
15
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brothels. For his incessant wanderings, so rewarding in spectacular pictures, his
friend, the American writer Henry Miller nicknamed him “The Eye of Paris”.
In close relations with the artists and writers of the avant-garde Brassaï
was influenced by most of them. He portrayed his friends: Picasso, Dali, Miró,
Matisse, Giacometti, Eluard, Breton, Cocteau, Malraux and many others. Being
Picasso’s close friend Brassaï took many pictures in his studio from the Rue des
Grands Augustins, showing his works, mostly sculptures, in a special light. But he
also portrayed the artist either at work or relaxing among friends. Their long talks
were published into a volume, Conversation avec Picasso (Conversation with
Picasso)19. Picasso praised a lot Brassaï’s drawings and insisted to practice more
often and seriously: “Picasso (…) says ‘You’re a born draftsman. Why don’t you
go on with it? You have a gold mine and you’re working a salt mine.’ (…) Later,
whenever we met, the first question he asks is always: ‘And what about your
drawing? Have you started drawing again?”20. Taking his friend’s advice, between
1934 and 1935, the photographer produced a series of engravings on photographic
plates. Called cliché-verre, that method was not a new one: as early as mid-19th
century, a few painters - Delacroix, Daubigny, Millet and Corot - made such
engravings using a pen-point instead of the etcher’s dry-point to draw on the
emulsion of the glass plate. The only difference was that Brassaï drew on plates
which have been already used for photographs. Called Transmutations, they
depicted nudes taking the shape of musical instruments, such as guitar-woman or
mandolin-woman. These Transmutations were a new means of expressing himself
in the visual arts, a technique of his own in which he mingled photography,
drawing and engraving for obtaining a work with high artistic qualities. He also
used photographs as stage design for the ballet Rendez-vous by his friends, the poet
Jacques Prévert and the composer Joseph Kosma, himself a Romanian settled in
Paris.
Constantin Brâncuşi (1876-1957), father of modern sculpture, took
photography as means of presenting his works in the way he wanted them to be
understood, as forms in motion. A graduate of the Arts and Crafts School and of
the School of Fine Arts in Bucharest, he moved to Paris where he soon established
his reputation as an outstanding sculptor in the first decades of the 20th century. A
cherished company for his contemporaries, Brâncuşi’s studio was visited by many
representatives of the avant-garde, either artists, writers or composers: the painter
Amedeo Modigliani - who was, for a time, the sculptor’s pupil -, the sculptor and
designer Laszlo Moholy-Nagy, the poets Ezra Pound and Carl Sandburg, the
novelist Peter Neagoe, the photographers Edward Steichen, Man Ray and Brassaï,
19
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and the composer Erik Satie were among them. All of them were influenced, in a
way or another, by the Romanian sculptor’s art. For instance, inspired by
Brâncuşi’s works, Satie wrote, in 1903, a piano composition called Three pieces on
a pear shape. Sandburg dedicated a poem to the sculptor using as title his very
name, Brancusi, while Neagoe wrote a biographical novel called The Saint of
Montparnasse.
Brâncuşi was disappointed with the way professional photographers
pictured his works. So that, in 1921, he asked Man Ray to teach him how to take
good pictures and from that moment on he immortalized his own works21. His
cameras were, at first, a Thornton Pickard 13 x 18 cm with 250 BerthiotEurygraphe lens and a Voigtländer Killinear (16,5 cm l: 6.3) for smaller glass
plates. He later acquired a Mackina Plaubel 6,5 x 9 cm with Anticoma objective 1:
2.9. He also had a 35 mm Zeiss Ikon Kinamo movie camera with Zeiss Biotar
objective22. He used the most appropriate light in order to reveal the delicate
polished surfaces or the elegant shapes of his sculptures. Friedrich Teja Bach
states: “Reflective high polish is both the final consequence and the intensification
of the rigour of volume defined by its contours. Yet it at once undermines its
closeness and disturbs the clarity of severe shape through the multiplicity of
reflections that play along its contours. In the reflective brightness of its surface,
shape opens itself to time. It comes alive by reflecting the ransomness surrounding
it. As some of his photographs demonstrate, Brâncuşi often enhanced the effect of
high polish by meticulously calculating the incidence of light. (...) Brâncuşi’s
Golden Bird or the Newborn are no longer illuminated objects, but have
themselves become radiant figures, matter luminously oscillating. The drama of
light and shadow and the shining reflectivity in the photos radieuses engulf the
clear contours of the ideal. Essential form is not presented here as ideal form, as a
reductive, inert formal proposition, but as generative form; form in motion, as it
were”23.
General views or details from his studio have both artistic and
documentary value. “The site of the cumulative universe of form” – states Bach –
“is Brâncuşi’s studio, which developed from humble beginnings into an exhibition
hall for his sculptures, becoming the masterpiece of his art. Today only the artist’s
photographs provide an impression of its real quality”24. He also took pictures of
his “Endless Column”, “Gate of the Kiss” and ”Table of Silance” in Târgu Jiu
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when, in 1937, they were completed. At his death he left some 560 glass plates and
more than 1300 prints.
Both Brassaï and Brâncuşi did masterpieces in their field. But they
developed their talent abroad, not in their native country.
Art photography was in obvious decline in the first decades of 20th century
while commercial photography was at its apex. Street photographers tempted the
passers-by with their advertisers “Fotografie la minut” (moment photography)
which were of low cost and of low quality either. Everybody could afford to have
his or her likeness taken on the spot. A lot of studios flourished all over the country
but there were produced only conventional portraits in stereotype style.
During World War I, when Romania sided with the Allies in 1916, the
General Army Staff established a special department with professional
photographers which provided official and propaganda images25. That was
Serviciul Fotografic al Armatei (The Army’s Photographic Department). Head of
this department was Lieutenant Ion Oliva, an officer of the reserves who, in civil
life was an architect. Oliva chose some experienced photographers for his team,
such as Ştefan Mladenovici, Nicolae Cristea, Nicolae Ţaţu, Ion Viţă, Samuel Fucs,
Ion Maksai, Carol Ulrich, Virgil Reiter, Moriţ Grunberg, Herman Haimovici26.
King Ferdinand reviewing the troops or decorating the braves, Queen Marie in
white nurse’s apron caring for wounded soldiers, trenches, cannons and machineguns in action, soldiers cleaning and greasing their weapons, troopers washing and
sewing their rugged uniforms or eating their soup on the bottom of the trench,
young officers relaxing by reading a good book or playing a violin, German
prisoners and heaps of German captured helmets, destroyed railway stations and
bombed churches or city halls, were common topics for those pictures. Working in
teams it is difficult to state who was the author of each of those pictures. Some of
them were published in illustrated magazines and newspapers. Many prints were
sent to various units on the frontline as propaganda material meant to stir the
troops’ moral.
There were also many amateur photographers who met periodically and
discussed their work. They even tried to organize themselves and to edit
periodicals on photographic topics. On 11 July 1903 was founded Nagyváradi
Műkedvelő Fényképezők Köre (The Amateur Photographers’ Circle in Oradea)27.
Mezey Mihály was elected as its first president. In 1913 the name changed into A
Nagyváradi Photo-club (The Oradea Photo-Club)28.
25
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A Photo-Club was founded in Sibiu (Hermannstadt) in 1904. Emil Fischer,
the outstanding local photographer about whom we talked above, was instrumental
in its organization. An organization of amateur photographers was also based in
Alba Iulia beginning with 1926. Cercul Amatorilor Fotografi din România (The
Amateur Photographers Circle of Romania) published its own periodical,
Fotografia Română (The Romanian Photography).
The professional photographers organized themselves too. A few years
after the Great War, in October 1922, Asociaţia Fotografilor Profesionişti (The
Professional Photographers’ Association) was founded in Oradea29. It was the first
reunion of photographers in Greater Romania. A month later, on 8 November 1922,
at the Professional Photographers Congress held in Cluj, a larger organization was
established. Even though it was proudly called Uniunea Generală a Fotografilor
din România (The Overall Union of Photographers of Romania), its members were
exclusively from Transylvania at first. They had their own publication, the
magazine Fotografia (The Photography) which was published in Cluj beginning
with 15 July 1922. The following year, the name was changed into Fotografia.
Revista Uniunii Generale a Fotografilor din România (The Photography. The
Overall Union of Photographers of Romania Magazine), as well as the location, to
Alba Iulia. It lasted until 1926.
In late 1923, a few Bucharest-based photographers endeavoured to make
an organization which took form on 24 January 1924 under the name Uniunea
Fotografilor Români (The Romanian Photographers’ Union)30. First president was
elected Nicolae Buzdugan, Etienne Lonyai being the vice-president. Owing to
some misunderstandings concerning the organization’s management, Buzdugan
soon offered his demission and Lonyai replaced him. In August 1924 it was
published the first issue of Fotograful. Organul Uniunii Fotografilor Români (The
Photographer. The Romanian Photographers’ Union Organ). It was a trilingual
publication meant to inform all photographers of Greater Romania, either
Romanians or Hungarians and Germans. The first congress of the Romanian
Photographers was held in Bucharest, 14-15 May 1924, and was attended by
professional photographers from all over the country31. Their magazine ceased to
be published after the forth issue of February 1925 because of lack of financial
support from the Transylvanian members. Nevertheless, in its last issue it was
announced the organization of the first exhibition of photography in Greater
Romania, to be held between 6 and 18 May 1925 in Braşov32. There were two
sections for professional photographers and for amateurs. An exhibition of cameras
29
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and photographic material was also held alongside that of pictures. There were
awarded gold, silver and bronze medals for each section. The exhibited pictures
were mostly pictorial landscapes and portraits, some of them resembling in style
and pose the glamorous likenesses of well-known 1920`s Hollywood stars.
The Union’s magazine was again available, under a new name and a new
format in 1934. The editor and most prolific author of Revista Fotografică Română
was Etienne Lonyai, the very active president of Uniunea Fotografilor Români
(The Romanian Photographers’ Union). In 1926, Lonyai had founded another
publication, Foto-Curier (Photo-Courier). He authored most of the articles, either
of history of photography or of modern photography, making good analysis of each
epoch’s works and accomplishments.
In spite of all these efforts to organize and to make a visual education both
for photographers and for customers, there was impossible to talk about art
photography until mid and late 1930s. There were just two exceptions: Josif
Berman (1892-1941)33 and Nicolae Ionescu (1903-1974). Both of them were
employed as official photographers for the Sociological Teams organized and
managed by professor Dimitrie Gusti, head of the Bucharest Sociological School.
Berman had an adventurous life and long experience as press photographer when
he was hired, in 1929, by Gusti. He travelled a lot and covered an impressive
documentation in many villages such as: Fundul Moldavei, Drăguş Nereju, ŞanţNăsăud, Runcu. He was also Royal Court Photographer during Carol II’s rule and
took many pictures during ceremonies and official receptions, as well as in
informal occasions. Berman was also attracted by architecture, traditional or
modern, and took snapshots on the main streets of Bucharest, crowded at rush
hours. Innovative and inspired, he took pictures everywhere, in the countryside or
on the capital city, in the Royal Palace or on a gypsy hovel. His old peasants’
portraits are especially remarkable for their sharp lights and velvety shades,
resembling sometimes Rembrandt’s patriarchs. In 1940, at the rising to power of
the extreme right National Legionary Party in Romania, Berman, due to his Jewish
origin, was fired and his studio closed. Heart broken, he died a few months later, in
early 1941.
When the Sociological Teams went on the field Berman worked side by
side with Nicolae Ionescu. Their documentation was instrumental in organizing the
Village Museum in Bucharest, in 1936.
Nicolae Ionescu34 was born in a poor family. He was apprentice to a
printer and all his life he worked for publishing houses and newspapers. At an
early age he bought a camera and took pictures everywhere. Since 1927 he
33
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followed his dream to organize a museum of photography. In this respect he
embarked in making a comprehensive Bucharest “portrait”: he pictured streets,
houses, public gardens, events and festivals, both religious and secular and, most of
all, people of all classes, from the lowest to the elite: a merry crowd at the market,
a thirsty youngster enjoying a sip of fresh water at the corner of the street,
fashionable ladies at the hairdresser, a gentleman at the hatter, and even the
newborn children at the nursery or the dead people at the morgue. Brothels and
prostitutes were also one of his favourite topics, in this way becoming a Romanian
counterpart of Brassaï. Another connection with the French photographer was
Ionescu’s interest for circus and the comedians’ life. In 1938, Ionescu initiated the
Photographic Encyclopedia hoping that this will be a means to get public interest
and funding for his museum. The publication was elegantly printed and contained
fifty pictures, both landscapes and cityscapes, folk types and costumes. Following
his dream, in 1945 he founded the Romanian Photographic Encyclopaedia
Publishing House. There he published some 67 illustrated books which were well
sold. But when the communists took the power in 1948 he was obliged to give up
both his publishing house and the projected museum of photography. Perquisition
and investigations from the secret police ensued but he was fortunate enough not to
be imprisoned. At an old age he donated most of his fabulous collection of
photographs to the Library of the Romanian Academy.
An important photographic studio in Bucharest was the one called Julietta.
For many years its manager was Adolf Klingsberg, a skilled portrait maker.
Master and studio eventually get the much coveted title of Royal Court
Photographer. One of Julietta’s constant customers was Queen Marie. She posed
there quite often and even mentioned her pose sessions in her diary as important
even though exhausting events. In the entry of 19 March 1923 she complained that
she had to obey the artist’s request to have her pictured in her full dress cavalry
uniform and on horseback35. She even changed two horses, Virtus and Austral, for
that sitting. In late 1926 Queen Marie posed for her likeness as an American Indian
chieftain, clad in the fine buckskin gown and sporting the eagle feathers war
bonnet she received in a special ceremony of adoption into the Sioux and the
Blackfoot nations, respectively, during her recent visit to the United States36. Two
years later she had a portrait taken in the same studio smartly clad in white and
wearing her celebrated pearls and the fabulous halo-shaped diadem with huge
sapphires just “to look every inch a queen” as she herself often said when she put
on all her finery. In both pictures the blurred silhouette and the apparently
35
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unfocussed traits rendered an aura around the model. These artistic means of
portraying the model along with the soft shades and deep blacks partaking from
pictorialism, enhanced the mysterious and multi-talented personality of the
charming queen. Julietta might be considered one of the few Romanian studios
which had a professed interest for art photography in the 1930`s and 1940`s.
In 1932, those workers involved in photography processing associated into
an organization of their own, Asociaţia Lucrătorilor Fotografi (The Photographic
Workers’ Association) which lasted until 194037. In 1936, the outstanding
photographer Tadeus Cios was its president.
Another short-lived periodical was Fotografia. Revista Foto-amatorilor
(The Photography. The Photo-amateurs’ Magazine): only four issues were published
in 1933. But it was just a beginning for an amateur organization. On 16 December
1934 it was founded Asociaţia Fotografii Amatori Români (The Romanian Amateur
Photographers’ Association) – abbreviated F.A.R. (R.A.P.) - which issued its own
publication a year later38. Entitled at first Buletinul Asociaţiei Fotografilor Amatori
Români (The Romanian Amateur Photographers’ Association Bulletin), it changed
its name into Fotografia. Revista Asociaţiei F.A.R. (The Photography. The R.A.P.
Association Magazine). It ceased its publication in 1941 due to financial problems.
The R.A.P. numbered as many as 579 members in 1939 from all over the country.
The same year, at the photography’s centennial anniversary, the two major
organizations, Uniunea Fotografilor Români and Asociaţia Fotografilor Amatori
Români joined forces in celebrating the event.
A special mention is worth Willy Pragher (1908-1992), a renowned
German press photographer39. His father was born in Bucharest and the son has
strong ties with Romania where he travelled extensively, as a reporter, before and
during World War II. He made a comprehensive portrait of the country in the
1930s and 1940s. In 1939 he settled to Bucharest where he was employed as
photographer by OSIN-Distribution. He journeyed through the country and shot
such different subjects as fairs, folk festivals, industrial sceneries, political
meetings, military reviews, the king and his ministers during the National Day, war
destructions and victorious soldiers parading the conquered places. His pictures
were published in such periodicals as Die Woche, Die Linie and expecially.
Signal. His portfolio amounted to more than 20.000 negatives. After four
years spent in a Russian forced labour camp in Siberia he returned to Germany
where he resumed his activity as press photographer. Two exhibitions with his
works were opened a few years ago in Sibiu, Rumänische Bildräum 1922-1944
37
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(August-September 2007) and Bucharest, Refractions. Willy Pragher – Romanian
Visual Spaces 1924-1944 (September 2007).
The outbreak of World War II had an important part in disorganizing the
Romanian photographic associations.
During the war, the Photographic Department of the Army was very
active. On 20th June 1941, it was affiliated, as its twin brother the Film
Department, to the Propaganda Department of the General Army Staff.
Professional photographers were concentrated in order to work for that department.
They were organized in two different sections: that which was involved in the
operative area (i.e. battlefield) and that in the interior (inside the country). As in the
previous war, the main topics were battlefields, trenches, destroyed churches and
public buildings from the areas which were recently liberated from under the
Soviet Russian rule, fallen aircrafts and shattered tanks, troops reviewed by King
Mihai I and by Marshal Ion Antonescu or war conferences held at the headquarters.
All these pictures were used for stirring the patriotic sentiments of the troops and to
assure the civil population of the army’s strength and its victorious battles. Most of
the pictures were published in periodicals, such as “Armata” and “Signal” in its
Romanian version. Others were kept at the Military Archives and were intended to
illustrate a history of the war which was never completed.
After the conclusion of the war, even though Romania sided with the
Allies after 23rd August 1944 and fought its former allies, Germany, as far as Tatra
Mountains, in Czechoslovakia, the country was occupied by Russian troops (19441953). Commercial photography was at its apex although most of the old studios
were lost by the owners after the nationalization of all private properties, in 1948.
Consequently, the quality of studio photography (mostly portraits) was quite poor
for the former master photographers of mid 1940`s were replaced by
unexperienced employees with good references from the Communist Party.
More than a decade passed till photography gained its status due to a few
passionate photographers, both amateur and professionals, who founded, in 28th
November 1956, Asociaţia Artiştilor Fotografi (The Art Photographers’ Association).
Due to its meetings and exhibitions, either national or international, that organization
was able to produce emulation among its members and to stir the interest for art
photography.
With ups and downs caused by wars and depression, the Romanian
photography in the first half of 20th century preserved its passion for folk-life
topics and, through the inspired eyes of such masters as Brâncuşi, Lonyai, Berman
and Ionescu, reached the peaks of Art.
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1. Franz Mandy, Princess Marie,
29 x 22,5 cm, Courtesy Romanian
National Library

2. Franz Mandy/Et. Lonyai, Romanian Royal Family and the Crown Prince of
Germany, 1909, 17 x 23,9 cm, Courtesy Romanian National Library; to be noticed
the camera carried by prince Carol (first from right)
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3. Princess Marie, Prince Ferdinand taking pictures, c. 1910,
9 x 14 cm, private collection

4. Etienne Lonyai, Queen Marie and her dog, Crag, 1926,
postcard, Courtesy Romanian National Library
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5. Alexandru Bellu, Idyllic composition, postcard, author’s collection

6. Wilhelm Auerlich, Prized boy at The Children Exhibition of Apoldul
Român, 1906, cabinet, Courtesy Library of the Romanian Academy
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7. Emil Fischer, Large family, Răşinari, 1912, cabinet, Courtesy Library of
the Romanian Academy

8. Gheorghe Capşa, Returning from fair, 17 x 22 cm, author’s collection
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9. The Army’s Photographic Department, Romanian infantryman greasing
his bayonet, 1917, 16,5 x 21,5 cm, Courtesy The National Military
Museum

10. The Army’s Photographic Department, Playing the violin in trenches,
1917, 16,5 x 21,5 cm, Courtesy The National Military Museum
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11. Constantin Brâncuşi, The Endless Column, 1937, 20 x 24 cm, private
collection

12. Nicolae Ionescu, Market, 17, 8 x 24 cm, Courtesy Library of the
Romanian Academy
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13. Nicolae Ionescu, Thirst, 22,8 x 17, 5 cm, Courtesy Library of the
Romanian Academy

14. Nicolae Ionescu, At the hair dresser, 1926, 16,9 x 24, Courtesy Library
of the Romanian Academy
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15. Nicolae Ionescu, At the hatter, 1928, 17 x 23,7 cm, Courtesy Library of
the Romanian Academy

16. Nicolae Ionescu, Nursery in Bucharest, 1928, 16,3 x 23,9 cm, Courtesy
Library of the Romanian Academy
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17. Nicolae Ionescu, Clowns preparing for show, Franzini Circus, 1928,
16,5 x 24 cm, Courtesy Library of the Romanian Academy

18. Iosif Berman, Feast at a monastery, 15 x 23 cm, Courtesy The
Romanian Peasant Museum
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19. Iosif Berman, At the
church, Fundul Moldovei,
1928, 25, 3 x 14, 9 cm,
Courtesy The Romanian
Peasant Museum

20. Iosif Berman, Peasant
family, Drăguş, 1929,
18 x 24,5 cm, Courtesy The
Romanian Peasant Museum
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21. Iosif Berman, Bee in Drăguş, 1929, 18 x 24, 5 cm, Courtesy The
Romanian Peasant Museum

22. Iosif Berman, Selfportrait while teaching young King Mihai to use the
sledge, c. 1929, 9 x 10,2 cm, private collection
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23. Adolph Chevallier, Young
peasant woman at the window,
Neamţ County, 15 x 9,9 cm,
Courtesy The Ethnographic
Museum, Piatra Neamţ

24. Adolph Chevallier, Rafts on Bistriţa River, 9,9 x 15 cm, Courtesy The
Ethnographic Museum, Piatra Neamţ
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25. Adolph Chevallier,
Caroling on Christmas
Day, Neamţ County,
15 x 9,9 cm, Courtesy The
Ethnographic Museum,
Piatra Neamţ

26. Julietta, Queen Marie
as Morning Star, Honorary
Chieftain of the Blackfoot
Indians, 1926, 45 x 35 cm,
Courtesy National Peleş
Museum, Sinaia
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27. Julietta, Queen Marie of
Romania, 1928, 46 x 31 cm,
Courtesy Romania’s National
Museum of History

28. Christian Nielsen, Queen Marie and Princess Ileana at Balcik, 1930,
18 x 24 cm, Courtesy Romanian National Library
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29. Army´s Photographic
Department, Romanian
Destroyer in the Black
Sea, „Armata” No.5/15
August 1942

30. Army´s Photographic
Department, Romanian
U-Boat in the Black Sea,
„Armata” No.5/15 August
1942
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31. Army´s Photographic
Department, Rifle troops
attacking, „Armata”
No.6/1 September 1942

32. Army´s Photographic
Department, Romanian
planes, „Armata”
No. 7-8/4 October 1942
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Fig. 1. Comitetul de Acţiune al
Legiunii Române din Italia, 6/19
iunie1918.
Le Comité d'Action de la Légion
Roumaine d'Italie, 6/19 juin1918.

Fig. 2 Alexandru Emanuel Lahovary şi
colonelul Florescu în faţa trupei. 5 decembrie
1918.
Alexandre Emmanuel Lahovary et le
colonel Floresco devant la troupe. 5 décembre
1918.

Fig. 3. Trupa de ofiţeri şi soldaţi asistând la slujba religioasă. 5 decembrie 1918.
La troupe des officiers et des soldats pendant la messe religieuse. 5 décembre 1918.

Fig. 4 Momentul sfinţirii
un0uia dintre drapele. 5 decembrie 1918.
Le moment du sacrement d'un
dès drapeaux. 5 décembre 1918.
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Fig. 5 Moment
din timpul slujbei
religioase oficiate de
către preotul Vasile
Lucaciu. 5 decembrie 1918.
Moment du
temps de la messe
religieuse officiée
par le prêtre Vasile
Lucaciu. 5 décembre
1918.

Fig. 6. Moment din timpul
oficierii slujbei religioase de
sfinţire a drapelelor româneşti.
5 decembrie 1918.
Moment de temps de la
messe du sacrement des
drapeaux roumains.
5 décembre 1918.

Fig. 7 Ioachim Obadă,
membru al Comitetului de
Acţiune al Legiunii Române
din Italia.
Ioachim Obadă, membre du
Comité d'Action de la Légion
Roumaine d'Italie.
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PRESA STRĂINĂ DESPRE RESTAURAŢIA DIN 1930
FOREIGN PRESS ABOUT 1930` RESTORATION
Oana Ilie
Abstract
Carol II arrival on Romania throne had an impact upon the foreign press.
There were two directions to which the articles of that time referred to: propaganda
(news and information sent by the press and Information Department within the
National Propaganda Ministry) and social (news, information and rumours
regarding Charles the 2nd personal life).
Key words: Carol II, Princess Elena, Zizi Lambrino, Elena Lupescu,
Propaganda Ministry
Venirea lui Carol II pe tronul României nu a lăsat indiferentă presa de
peste hotare. Două au fost direcţiile pe care s-au înscris articolele apărute în presa
externă: cea propagandistică (cu ştiri şi informaţii trimise de Subsecretariatul
Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale, prin
intermediul Legaţiilor României) şi cea mondenă (ştiri, informaţii şi zvonuri
privind viaţa personală a lui Carol II).
Ministerului Propagandei Naţionale s-a dovedit o instituţie extrem de
importantă, ocupându-se, pe de o parte cu transmiterea ştirilor agreate de noul Rege,
iar pe altă parte cu dezminţirea ştirilor „denigratoare” sau tendenţioase apărute în
presa din afara României.
Ataşaţii culturali ai Legaţiilor României aveau în fişa de post şi
transmiterea în ţară a revistei presei, prin notarea publicaţiilor unde apăreau ştiri
despre România şi familia regală. Odată aduse la cunoştinţa Ministerului
Propagandei, informaţiile din presa externă, se decidea la Bucureşti replica ce urma
a se da. Erau în general contracarate prin dezminţiri (ex: la Varşovia, într-o
publicaţia locală a apărut la 12 noiembrie 1930 ştirea că suveranul României este
bolnav şi de câteva zile n-a părăsit palatul. Răspunsul Ministerului de externe,
semnat de Eugen Filotti, directorul presei din Subsecretariatul Presei şi
Informaţiilor, remis lui Aron Cotruş, secretarul presei din cadrul Legaţiei
României, a venit prompt „Dezminţite categoric, ştirea complet falşă”) sau prin
articole elogioase la adresa noului rege.
O serie de note privind viaţa exilatului Carol sunt publicate în presa
spaniolă încă din luna aprilie a anului 1930. Spre exemplu „Las Noticias” din
Barcelona, în numărul din 12 aprilie, îşi anunţă cititorii că Principele Carol „se


Cercetător, Secţia Istorie, M.N.I.R.

OANA ILIE

joacă de-a conspiraţia cu acel partizan fanatic care este Manoilescu”, fiind sprijinit
şi de „părul cărunt şi ştiinţa ilustrului profesor Iorga”1. O lună mai târziu, acelaşi
ziar revine asupra subiectului – afacerea Carol, condimentându-l cu detalii din
viaţa amoroasă a principelui. „Noul Don Juan are în lista sa o soţie morganatică, pe
Zizi Lambrino, pe actuala sa soţie Prinţesa Elena, pe D-na Lupescu pentru care a
renunţat la tron şi acum iată că e Elvira Popescu, o artistă română care joacă de
obicei în teatrele Parisului, care domneşte în sufletul schimbăcios al Prinţului”2.
Ştirile sunt din ce în ce mai numeroase cu cât ne apropiem de momentul 8
iunie. Astfel, ziarul „El Capital” din Madrid din 1 mai 1930, publică o telegramă
prin care anunţă că primul ministru nu se opune reîntoarcerii prinţului, iar poporul
îl aşteaptă cu braţele deschise, pentru că „urăşte pe Principele Nicolae care are un
caracter rău şi loveşte pe ţărani şi pe şoferi”, dar mai ales pentru că e „duşmanul lui
Brătianu”3.
Asupra persoanei lui Carol II se apleacă şi ziarele din America Latină. În
„Critica” din Buenos Aires, poate fi citit articolul Se vor împăca, în care se
vorbeşte de scrisoarea pe care Carol a scris-o Elenei, cerându-i împăcare, pentru că
„a rupt definitiv legăturile sale cu D-na Lupescu”4, împăcare susţinută şi de Regina
Maria şi de Iorga.
Punctul culminat al interesului presei de peste hotare pentru subiectul
Carol II este atins imediat după urcarea acestuia pe tron. În Italia, în preajma zilei
de 8 iunie, apar numeroase articole cu accente de simpatie la adresa noului
Suveran, dar în acelaşi timp pline de presupuneri pentru ceea ce va urma:
proclamarea ca Rege, reconcilierea cu Elena etc. Italienii par a dori să afle cât mai
multe amânunte despre evenimentul din România. Dacă în Franţa atitudinea faţă de
PNL este rezervată5, în Italia antipatia atinge cote maxime. De fapt, la înalt nivel
lucrurile sunt mult mai nuanţate, italienii dorindu-şi ca venirea noului rege să
schimbe echilibrului în Balcani, acesta ducând şi la dispariţia hegemoniei Franţei.
Îşi fac planuri că Italia va intermedia reconcilierea între România şi Ungaria şi că
astfel vor determina ieşirea acesteia din Mica Înţelegere şi desfiinţarea acestei
alianţe. Speră totodată că simpatia lui Carol pentru fascism (generată de studiile în
Germania, influenţa lui Iorga şi aversiunea faţă de Brătieni) „s-ar putea reflecta
asupra întregii politici de până acum (…) care a avut o caracteristică dominantă
<<ilimitata francofonie>>”6.
Şi în Spania se observă aceeaşi fervoare. Proclamaţia Regelui Carol7 este
publicată în „El Imparcial” din Madrid la 12 iunie 1930. Autorul afirmă că
1
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proclamaţia este „evenimentul cel mai important al actualităţii internaţionale”,
punctând romanţios momente din viaţa privată a Principelui (căsătoria cu Zizi
Lambrino pentru care a renunţat la coroană, nu la dragoste, căsătoria cu Principesa
Elena a Greciei, idila cu Magda Lupescu), lovind în acelaşi timp în familia
Brătianu, considerată principalul vinovat de exilul lui Carol.
Nici Elveţia nu putea să rămână indiferentă la acest subiect, ziarele de
limbă germană („Brund”, „Neue Zürcher Zeitung”, „National Zeitung”, „Neue
Berner Zeitung”), dar şi unele de limbă franceză („Tribune de Geneve”, „Feuille
d`Avis Lausanne”, „Tribune de Lausanne”), publicând lungi articole entuziaste,
sau cel puţin cu simpatie. În contrapartidă, unele ziare de limbă franceză („Journal
de Geneve”, „Gazette de Lausanne”) manifestă rezerve cu privire la persoana
noului rege, în timp ce presa socialistă şi comunistă vorbeşte „în termeni
necuviincioşi despre rege şi-şi exprimă temerea că în România se va ajunge la
dictatură”8.
La nici o săptămână de la urcarea lui Carol pe tron încep să apară articolele
despre viaţa aventuroasă a lui Carol. Dacă germanii se pot delecta cu romanul cu
aventurile amoroase ale regelui, publicat în foileton, în „Koenigsberger Tageblatt”,
polonezii pot afla amănunte picante din articolul Regele gigolo, apărut la 17 iunie
1930 în „Illustrovany Kuryer Codzieny” (Cracovia). Ba chiar mai mult de atât,
autorul polonez loveşte în întreaga familie regală, susţinând că „dinastia tronează
în mijlocul unui nor greu de haimanale depravate şi a eroticei ţigăneşti; ea trăieşte
mai mult istoria moravurilor decât istoria propriu-zisă”9, că Regele Ferdinand a
fost un rege somnoros şi că răceala dintre Maria şi Carol s-a născut pentru că acesta
„şi-a deschis o întreprindere de concurenţă” (aluzie la viaţa amoroasă a reginei).
Pentru primul an de domnie al lui Carol II, pot fi sesizate uşor „campaniile
de presă” duse de Ministerul Propagandei în ziarele de peste hotare. Încă de la
începutul domniei, noul rege îşi construieşte un adevărat eşafodaj propagandistic.
Sunt trimise, pentru a fi publicate în presă (atât în ţară, cât şi în afară) telegramele
şi felicitările primite cu ocazia urcării pe tron. În perioada septembrie - noiembrie,
văd lumina tiparului scrisori şi telegrame de felicitare trimise de Regii Norvegiei,
Olandei, Belgiei, Bulgariei, Italiei, Egiptului, Spaniei, Danemarcei, Suediei,
Împăratul Japoniei, Principele de Monaco, Papa Pius XI, dar şi de preşedinţii
Austriei, Franţei, Turciei, Cehoslovaciei etc.
Cu toate aceste eforturi, presa europeană şi americană pare interesată mai
mult de subiectele considerate fierbinţi: relaţia cu Principesa Elena, încoronarea,
motivele exilului.
La 3 septembrie 1930, Henry Helfant, ataşatul de presă al Legaţiei
României de la Madrid trimitea în ţară traducerea unei telegrame10 apărute în ziarul
„La Prensa” din Lima (Peru) în care se anunţa că Bucureştiul dezminte informaţiile
apărute în presa italiană şi franceză, conform cărora Carol ar dori să se încoroneze
8
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singur. Chiar dacă Principesa Elena a fost alături de el la diverse ceremonii şi acte
oficiale, cuplul nu s-a împăcat încă, cum susţin unele agenţii şi ziare amatore de
„ştiri senzaţionale”. Ziarul notează că „tânărul rege” este sfătuit de Titulescu şi de
Maniu să „admită intervenţiile binevoitoare şi persistente care se fac pe lângă
Principesa Elena în vederea restabilirii relaţiilor conjugale”11, mai ales că „în unele
cercuri guvernamentale se spune că este din toate punctele de vedere necesar,
pentru raţiuni de stat, ca Suveranii să se împace, căci în caz contrar aceasta ar putea
să aducă prejudicii prestigiului şi marii popularităţi pe care o are Regele în
România”12.
Se menţionează totodată că încoronarea va avea loc în luna octombrie „cu
mare pompă”, în localitatea istorică Alba Iulia, unde vor fi invitate toate capetele
încoronate ale Europei şi preşedinţii statelor aliate cu România în primul război
mondial.
Încoronarea face obiectul unor alte telegrame, apărute de această dată în
presa argentiniană încă din 20 august 1930 (la Bucureşti informaţii despre ele
sosesc la 14 septembrie). Prima menţionează că la Bucureşti s-a confirmat în mod
oficial că încoronarea va avea loc în primăvara anului 1931, pentru că „nu a fost
posibil până acuma (ca Regele, n.n.) să se împace cu Principesa Elena de care este
divorţat”13. Cea de-a doua (care are ca sursă Viena) este diametral opusă din punct
de vedere al informaţiilor oferite. „Se comunică din Bucureşti că svonurile din
cercurile palatului arată că Regele Carol II ar avea intenţia să rămână necăsătorit.
Se spune că ar avea intenţia să se însoare mai târziu cu ducesa de Guise. Principesa
Elena a plecat să stea la palatul pe care îl are pe coasta Mării Negre”14.
Reacţia Ministerului Propagandei nu întârzie să apară. Sunt trimise, pentru
a fi vizionate, filme (jurnale) de la diverse acţiuni ale Regelui, dar şi articole
elogioase care să fie publicate în ziarele de peste hotare. Unul dintre aceste
articole, intitulat Regele Carol II al României – Regele pe care îl doreşte ţara,
apărut în nr. 31 al „Revistei Diplomatice” din Madrid, subliniază bucuria românilor
la venirea noului rege. „Lumea întreagă a rămas uimită de entuziasmul unanim al
întregii naţiuni române pentru înapoierea Regelui său”, pentru că „dorinţa
neţărmurită a poporului român era de a vedea pe Tronul României pe Fiul cel mai
mare al răposatului Rege Ferdinad I”. Şi articolul continuă pe acelaşi ton,
folosindu-se tehnici propagandistice cu efect imediat: transferul de autoritate
(„Cum ar putea vreodată să uite lunga şi splendida domnie a Regelui Carol I şi a
Elisabetei…”, „Carol II, ca şi precedenţii săi”), selectarea părtinitoare15 - „în
România sentimentul monarhic este înrădăcinat şi puternic”, „românii au o
11
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dragoste fără margini faţă de familia regală”, sau identificare noului Rege cu
aspiraţiile unei naţiuni (Carol II a ştiut să se identifice cu supuşii, a luptat pentru
bunăstarea lor).
De altfel, întregul construct se bazează pe accentuarea entuziasmului
popular şi pe legitimitatea domniei lui Carol („înapoierea în Patria Sa”, „ocupând
Tronul care de drept şi de fapt îi aparţine”, „naţiunea îl primeşte cu bucurie şi cu
pieptul plin de speranţă”, „poporul îl dorea şi s-a simţit ca o mamă care vede
înapoindu-se fiul iubit, după câţiva ani de absenţă” ). Niciun cuvânt însă despre
cauza exilului lui Carol!
Problemele familiei regale Române par a fascina în continuare Europa, dar
şi America. La 30 octombrie 1930, Ministerul Propagandei este informat că
Associated Press Viena a anunţat că a obţinut informaţii (de la un politician român
aflat în vizită la Viena) că Principes Elena a declarat că este hotărâtă să părăsească
România lăsându-l pe Mihai în grija tatălui, deoarece reconcilierea este considerată
„fără speranţă”16.
Se va ajunge până acolo, încât la Praga să fie pusă în scenă opereta A 23-a
a lui Carol, cu un subiect care duce imediat cu gândul la Regele României, şi
anume: Regele Montaniei se căsătoreşte cu 23 de femei morganatic. Pentru
succesul său e făcut sultan de un popor arab. Pentru a rezolva „problema”, Legaţia
României plăteşte bani grei pentru ca piesa să fie scoasă din program, mai ales că
se dovedise un real succes!17.
Chiar dacă din punct de vedere cronologic, informaţia a apărut anterior
urcării pe tron a regelui, abia la 26 noiembrie 1930, soseşte la Bucureşti traducerea
articolului Carol al României a uitat să plătească chiria la Paris18 (articol publicat
în data de 27 iulie în „El huso en la Argentina”). Din acest articol aflăm că Regele
are un proces pe rol în Franţa, Madame Flaché, proprietara vilei în care „s-a stabilit
împreună cu d-na Lupescu”, în 1926, lângă Paris, solicitând restituirea cheltuielilor
făcute cu refacerea vilei şi 2000 de franci cheltuieli la încălzire. Conform
proprietăresei, intendentul lui Carol i-a promis la plecare că i se va achita suma
completă (mai ales că modificările casei le făcuse la sugestia lui Carol, care dorea
un salon mare, unde să organizeze întâlniri, serate şi banchete). Cum banii au
întârziat să apară, proprietăreasa s-a adresat judecătorului de pace, care, în urma
expertizei, a găsit întemeiate pretenţiile reclamantei, cazul urmând a fi judecat la
Tribunalul din Paris.
În luna decembrie sunt publicate numeroase interviuri şi articole elogioase
la adresa lui Carol II: „Daily Mail” (Marea Britanie) – Un monarh care lucrează
ducând o viaţă de spartan, „Telegraf” (Amsterdam, Olanda) – articol care
conchide cu sintagma „un rege tot atât de bun ca Edouard VII” etc. Sunt tipărite şi
o serie de manifeste subsumate ciclului Episoade din viaţa Regelui Carol. 1. Soldat
în prima lui tinereţe, o povestioară cu un puternic iz propagandistic, despre
16

A.N.I.C., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar 221, f. 156.
A.N.I.C., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar 231, f. 225.
18
A.N.I.C., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar 221, f., f. 204-206.
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copilăria regelui. Aflăm astfel, că la vârsta de 5 ani, se juca cu o minge în cabinetul
de lucru al Regelui Carol I de la Peleş. Bătrânul rege enervat de zgomote i-a
aruncat mingea şi nu a vrut să i-o dea cu toate rugăminţile lui. Atunci, micul Carol
„cu o înfăţişare serioasă şi salutând milităreşte, întrebă <<Am onoarea să întreb
pentru ultima dată pe Majestatea Voastră, dacă îmi înapoiaţi mingea sau nu?>>.
Admirându-i curajul, Regele Carol i-a replicat „vei fi un soldat bun şi un erou”.
Concluzia povestirii, conform manifestului,… „Din pricina orgoliului său militar
Carol a fost trimis în exil (…)”19. 2. Un comandant de regiment exemplar, care ne
spune că ofiţerii care au avut ocazia să lucreze pe lângă Carol „nu-L pot uita” şi că
a fost un „soldat” care „n-a întârziat la regiment nicio singură minută”. 3. Iubit de
armată şi de popor, el este cel care în ziua când Consiliul de Coroană a decis
intrarea României în război a anunţat oamenilor primul vestea, iar poporul l-a
privit ca pe viitorul rege al României.
Cu toate eforturile propagandei de a-l prezenta într-o lumină cât mai
favorabilă pe Carol II, în „Der Mittag” (Dusseldorf), la 7 ianuarie 1931, este
publicat articolul Cât valorează dragostea unui rege?20, care vorbeşte exact despre
acele aspecte ale vieţii monarhului de la Bucureşti pe care acesta încercase să le
facă uitate. Ziarul povesteşte misiunea lui Paul Boncourt (renumit avocat parizian),
care, primind de la Bucureşti două cecuri, se întâlneşte, în prezenţa lui Dinu
Cesianu, într-o elegantă vilă din Neuilly, cu Jeanne Lambrino căreia îi dă un cec în
valoare de 8 milioane de franci, apoi cu Magda Lupescu căreia îi oferă 2 milioane
de franci şi actul de proprietate al „renumitului castel Sighet”. Gestul lui Carol de a
plăti tăcerea celor două a fost generat de iniţiativa lui Zizi Lambrino, care, imediat
după urcarea lui Carol pe tron, a dat în presa franceză o scrisoare în care spunea
„Acum când tatăl lui Mircea este rege al României, mă aştept ca întâiul său gând să
fie să-şi îndeplinească datoria faţă de propriul său fiu…”.
În schimbul acestor bani primeşte de la cele două promisiunea că nu vor
mai ridica niciun fel de pretenţii faţă de Carol. „Ele consideră o astfel de
desdăunare ca potrivită pentru a renunţa pe viitor la iubirea lui Carol”.
Articolul continuă cu povestirea relaţiilor dintre cele două şi, pe atunci,
principele moştenitor (căsătoria cu Zizi Lambrino, prima renunţare la tron,
anularea căsătoriei, întâlnirea cu Duduia, exilul, cu incursiuni pertinente în istoria
României – membrii familiei regale nu aveau voie să se căsătorească cu indigene
pentru a nu favoriza vreo familie boierească etc.) şi se încheie moralizator „Astfel
s-au lichidat cele 3 iubiri ale prinţului moştenitor. Ele ar fi fost pentru Rege un prea
mare balast (…). Dragostea prinţului moştenitor a fost mai mult sau mai puţin o
afacere particulară, cu dragostea Regelui n-ar sta lucrurile aşa (…)”. Zece milioane
de franci şi un castel, „la atât s-a preţuit dragostea lor”.

19
20

Ibidem, f. 222.
Ibidem, f. 228.
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La începutul anului 1931, în presa de peste ocean apar numeroase articole
despre familia regală română, majoritatea legate de relaţia dintre Carol şi
Principesei Elena: „New York Herald Tribune” din 25.I.1931, Divorced Women
From Society to Guard Rights; „New York Americans” din 27.I.1931, Proposal by
Elena to Carol are Denied; „Cleveland Press” din 30.I.1931, Helene ask
Parliament for her Son; „Evening Sun” (New York) din 30.I.1931, Ultimatum by
Helene Reported; „States Time” (Los Angeles) din 31.I.1931, Helene`s Bill of
Rights; „Evening World” (New York) din 31.I.1931, Helene Specifies Rights as
Queen;, „Washington Post” din 1.II.1931, Helene Demands Souvereign Rights. De
altfel, presa din S.U.A a manifestat o sensibilitate accentuată pentru drama
Principesei Elena. În luna februarie, în „Denver Post” se publică un amplu articol
intitulat Ce spun femeile despre Regele Carol II ca iubit. Tragedia Prinţesei
Greciei …, în care inserează fragmente dintr-un interviu cu Principese Elena.
„Cred că Carol va reîncepe acum o viaţă mai bună şi va găsi fericirea pe care, în
aparenţă, credea că o are cu mine. Pot să iert, dar nu pot să uit niciodată relele ce
mi le-a făcut mie şi copilului meu (…) Da, pot ierta când Carol a părăsit tronul; a
dat la o parte pe fiul şi pe soţia sa pentru a regăsi pe Magda în exil, dar să uit?”.
Un nou asalt propagandistic are loc în luna februarie 1931, când ziarul
„Ahora” din Madrid publică informaţia „Regele Carol al României, ca suveranii
din poveşti, doreşte să trăiască câtva timp incognito printre supuşii săi”21. La două
zile distanţă (pe 22 februarie), tot în presa din Madrid îşi face loc o notiţă, de
această dată, gen tabloid: „boala de care se spune că suferă Suveranul, nu este
altceva decât un fel diplomatic de a ascunde adevărul”22. Zvonul este imediat
denunţat de Legaţia României din Londra, care anunţă că regele este răcit.
Poate cele mai importante articole cu conţinut propagandistic, publicate în
această perioadă, sunt Roadele Domniei Regelui Carol II şi Regele Carol în
mijlocul poporului său.
Spicuim din primul: întoarcerea lui „o adevărată răspântie în viaţa politică
a ţării româneşti”; la apelul lui partidele politice s-au întors în Parlament, astfel
această instituţie şi-a recăpătat autoritatea pierdută în timpul Regenţei; a calmat
spiritele din lumea politică, putând fi creat guvern de uniune; a eliberat un vast
program de refacere a ţării; „fără intervenţia Regelui niciodată partidele politice
n-ar fi căzut de acord asupra unui program economic comun”23; „prezenţa
Suveranului este pentru cercurile financiare din străinătate garanţia de continuitate,
fără de care capitalul străin ezită întotdeauna să facă investiţii”24; a restabilit
ordinea în administraţia publică şi i-a influenţat pe funcţionari prin „exemplul de
muncă neobosită, pe care îl dă Regele de dimineaţă până noaptea târziu, lucrând
intensiv şi neobosit pentru binele obştesc”25.

21

Ibidem, f. 236.
Ibidem, f. 237.
23
Ibidem, f. 241.
24
Ibidem, f. 242.
25
Ibidem, f. 243.
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Iar din al doilea: puterea de muncă a Regelui a început să devină aproape
legendară; situaţia grea din ţară, mai ales din cauza crizei mondiale, „obligă şeful
statului să se ocupe personal de toate problemele mari şi urgente”26; iniţiativele
importante luate în ultimul timp au venit de la Rege; Carol munceşte de dimineaţa
până noaptea târziu, dar nu este suficient, şi cu toate acestea şi-a mai luat „sarcină
şi mai grea, dar şi foarte interesantă: contactul cu poporul în suferinţă şi controlul
inopinat al administraţiei publice”; a trimis bani pentru nevoiaşi, pe medicul
Palatului la cei în suferinţă, gest nu doar de mărinimie creştinească cât de
solidarizare în suferinţe cu poporul său (ne explică articolul exact valoarea lui!);
s-a dus în cartierele sărace pentru a oferi o vorbă bună sau ajutoare celor aflaţi în
suferinţă… aşa că era firesc ca populaţia, adunată în număr tot mai mare, să-l
aclame; s-a dus la circumscripţiile fiscale pentru a verifica cum se adună banii din
impozitele directe; şi mai ales… deşi nu a avut posibilitatea să ajungă la Vâlcov
(localitatea fiind înconjurată de gheţuri, inundată şi ameninţată ci distrugerea), l-a
trimis pe aghiotantul său, colonelul Grigorescu, să vadă ce-i acolo şi să-i raporteze,
iar „aghiotantul a reuşit să străbată printre gheţuri cu o şalupă militară” şi a
împărţit, în numele Regelui, ajutoare în bani, alimente şi medicamente. Finalul se
dovedeşte a fi însă o capodoperă propagandistică. Pe de o parte, Nicolae Iorga a
scris un articol elogios27 la adresa lui Carol în care spune „datina cere miniştri nu
slugi: aşa a zis Majestatea Sa, eu execut ordinul. Ci oameni cu demnitate şi cu
conştiinţă cari s-au înţeles cu Suveranul asupra unui program nu numai sub dânsul,
ci cu dânsul”. (…). Pe de altă parte, Carol a înţeles să reintre în datină. El merge
pretutindeni „ca toţi marii noştri voievozi, cercetează pentru sine, laudă şi mustră,
răsplăteşte pe loc şi-şi rezervă a pedepsi”. Concluzia nu poate fi decât una: „Marele
istoric a găsit interpretarea adevărată şi românească pentru gestul regal”28.
Cele două articole îşi găsesc loc în presa din Polonia şi Iugoslavia, dar sunt
refuzate de ziarele din S.U.A.
Pentru combaterea campaniilor de presă „rău voitoare” care pun în
circulaţie zvonuri (gen Regele Carol II se va căsători cu principesa Maria a Italiei,
sau au fost făcute toate pregătirile pentru căsătoria cu Magda Lupescu, care va
trece la creştinism), Eugen Filotti, Subsecretarul de Stat al Presei şi Informaţiilor, a
decis publicarea, în limba franceză, a unei broşuri de popularizare scrise de Dr. I.
Peretz (profesor la Universitatea din Bucureşti).

26

Ibidem, f. 244.
Din care citează autorul.
28
A.N.I.C., fond Ministerul Propagandei Naţionale - Informaţii, dosar 221, f. 246.
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VIAŢA COTIDIANĂ A VÂNĂTORILOR DE MUNTE
DIN BATALIONUL 14 VÂNĂTORI DE MUNTE ÎN CRIMEEA
DAILY LIFE OF HUNTERS MOUNTAIN IN CRIMEA
Oprea George Mihai*
Col. dr. Ştefan Marius Daniel **

Abstract
While in Crimea, which means behind of the front line, the 14-th Battalion
mountain soldiers, in October 1942, faced some atypical enemies such us:
partisans, local poverty, viruses and bacteria's and some local upstarts‘ intrigues.
These complex circumstances revealed not only the qualities but also the
moral and material deprivation within the 14-th Battalion.
Key-words: Battalion Mountain Soldiers, Crimeea, military operation,
moral and material deprivation.
În lucrarea de faţă dorim ca prin prezentarea câtorva exemple să reliefăm
caracteristicile principale ale relaţiilor armatei române cu populaţia autohtonă, în
mod particular a vânătorilor Batalionului 14 Vânători de Munte cu locuitorii
satelor din Crimeea unde au fost cantonaţi. Exemplele constau în rapoartele
preotului militar român asupra misiunii de suflet şi umanitate prin care s-a străduit
să aline rănile şi suferinţele provocate de război.
Astfel, duminică 11 octombrie 1942, la Compania Cercetare a Batalionului
14 Vânători de Munte s-a oficiat un serviciu divin împreunat cu sfinţirea apei, după
care celor de faţă li s-a vorbit despre „Superioritatea celor ce cred asupra
uzurpatorilor de cruce, Dumnezeu şi Biserică”, dându-li-se un viu exemplu cum
pedepseşte Cel de Sus pe omul ce-şi bate joc şi înjură de Sfânta Cruce. Luni (12
octombrie 1942), marţi (13 octombrie), miercuri (14 octombrie), joi (15
octombrie), vineri (16 octombrie) a fost rândul celorlalţi militari din subunităţile
batalionului să primească învăţătura şi îndemnurile sufleteşti din partea preotului
căpitan Sextil Dascălu, confesorul Batalionului 14 Vânători de Munte. În ceea ce
priveşte cele trei companii aflate în dispozitiv pe litoral, preotul căpitan raporta
următoarele: „ …am trecut absolut pe la fiecare grupă şi am stat de vorbă cu
*
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fiecare în parte, întărindu-i sufleteşte, alinându-le suferinţele şi citindu-le pasagii
din Sfânta Scriptură”. Ceea ce s-a dovedit mai mult decât necesar, deoarece aici
,,… am dat peste câţiva care sunt într-o situaţie sufletească cum nu se poate mai
deplorabilă, căci şi-au găsit când s-au în concediu după 12-16 luni de concentrare
şi război, căminul distrus, soţia trăind cu alţii şi copii pe la case streine. I-am
mângâiat în durerea lor şi le-am spus să nu-şi piardă nădejdea căci bunul
Dumnezeu are întotdeauna grijă de oamenii buni şi muncitori. Vremurile acestea
şi fiecare va fi răsplătit aşa după cum i-a fost purtarea. Acelaşi lucru l-am făcut şi
la ostaşii cantonaţi în preajmă […]”1.
Duminica următoare, 18 octombrie 1942, preotul căpitan Sextil Dascălu
raporta că s-a deplasat în sectorul Companiei a III-a, unde la postul de comandă a
oficiat un serviciu religios împreunat cu sfinţirea apei. ,,Aici s-au adunat toţi
ostaşii care îşi au bordeiele în preajma postului de comandă, precum şi toţi
oamenii de la servicii, grajd etc. După oficierea serviciului religios le-am vorbit
despre <<Să ne facem datoria cu toată conştiinciozitatea>>. După predică
fiecare în parte a fost stropit cu apă sfinţită şi le-am dat Sfânta Cruce spre
sărutare. Apoi am trecut din bordeiu în bordeiu şi le-am dat la toţi Sfânta Cruce
spre sărutare, rostindu-le în acelaşi timp cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare. Aşa
am făcut întrucât nu se pot aduna”.
A doua zi, luni 19 octombrie, preotul a făcut educaţie individuală cu
oamenii de la trenul de luptă. Pentru ca marţi să arate că: „Am trecut din
cantonament în cantonament la grupele companiei cercetare şi le-am citit şi
interpretat verseturi din Sfânta Scriptură <<Neînfrânarea şi înfrânarea limbii>>
(cartea Sfântului Apostol Iacov, cap. 3, Versetele 1-12). Cu această ocazie le-am
spus să fie atenţi ce vorbesc, căci duşmanul stă şi ascultă”. În ziua următoare,
miercuri 21 octombrie, ,,m-am deplasat în sectorul Companiei I, că-n rândul trecut
am stat de vorbă cu ostaşii, le-am dat Sfânta Cruce şi Sfânta Scriptură spre
sărutare, rostind cuvinte de mângâiere şi ridicându-le moralul”. Iar joi, 22
octombrie, ,,am fost în sectorul Companiei a II-a, care este cea mai îndepărtată
dintre toate, şi oamenii s-au adunat pe plutoane. Am oficiat la fiecare pluton
sfinţirea apei, i-am stropit cu apă sfinţită şi cu toţii au sărutat Sfânta Cruce. Şi lor
le-am vorbit de ce <<Neînfrânarea şi înfrânarea limbii>> îndemnându-i să se
ferească a înjura de cele sfinte, de a se blăstăma întreaolaltă şi de a rosti cuvinte
urâte, care nu plac nici lui Dumnezeu, nici comandanţilor şi nici adevăraţilor
camarazi”. Vineri ,,dimineaţă am trecut pe la Compania cercetare, prin
cantonamente precum şi la restul din Compania mitraliere, şi am stat de vorbă cu
oamenii de aici. Tot în această zi am stat de vorbă şi cu grupe de permisionari ce

1

Centrul de Studiere şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, fond Batalionul 14 Vânători de Munte,
dosar 295, f.116-117.
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plecau spre ţară. Le-am povăţuit cum trebuie să se comporte în tot timpul
concediului, iar la timpul expirării să fie din nou prezenţi la unitate”2.
Aceeaşi vie activitate a desfăşurat-o şi luna următoare, când preotul
căpitan Sextil Dascălu nota că: ,,…Duminică, 1 noiembrie 1942, am fost pe poziţie
la extrema stângă a Companiei a III-a unde s-au putut aduna aproape toţi oamenii
din două plutoane. Le-am oficiat o slujbă religioasă şi le-am vorbit despre <<Să
fim buni camarazi>>. I-am îndemnat să fie foarte atenţi atunci când sunt în post,
căci de vigilenţa santinelelor depinde viaţa celorlalţi camarazi”. Iar luni, 2
noiembrie, ,,am trecut la extrema dreaptă a Companiei a III-a din bordeiu în
bordeiu, la fiecare grupă, le-am dat Sfânta Crucea spre sărutare, am stat de vorbă
cu fiecare în parte, le-am ascultat necazurile, suferinţele şi le-am insuflat nădejdea
în vremuri mai bune şi mai liniştite”. Marţi, 3 noiembrie, „zi de program la
Compania cercetare ce se află în rezervă. Aici toţi ostaşii erau la lucru, program
administrativ. Unii ocupaţi cu curăţenia curţilor, alţii cu spălatul rufelor şi restul
pe la alte treburi. Pe unde i-am întâlnit m-am apropiat de ei şi m-am întreţinut de
vorbă”. Miercuri, 4 noiembrie, ,,la Compania I-a în partea stângă, s-a adunat un
pluton în faţa căruia am oficiat sfinţirea apei şi apoi le-am vorbit despre
<<Furtuna de pe mare>> (Sfânta Evanghelie de la Matei, Cap. VIII, versetele 23-27).
Terminând aici am trecut mai departe la cealaltă jumătate a companiei; aici
ostaşii tocmai aşteptau să le vină masa. Au sărutat Sfânta Cruce, am rostit
rugăciunile înainte de masă şi le-am binecuvântat din partea noastră, Bisericii,
urându-le sănătate şi ca bunul Dumnezeu să-i ferească de duşmanul văzut şi
nevăzut. Acelaşi lucru l-am făcut absolut la fiecare grupă”. Aceleaşi fapte
sufleteşti le-a făcut şi în zilele următoare, joi (5 noiembrie) şi vineri (6 noiembrie),
,,… la Compania comandă şi la restul Companiei mitralieră ce se găseau în Bol
Arpatsch am trecut ca întotdeauna şi am stat de vorbă cu cei prezenţi”3.
Sâmbătă şi duminică, 7, respectiv, 8 noiembrie 1942, ,,timpul fiind
nefavorabil, în aceste două zile am văzut ostaşii din Bol-Arpatsch. Am trecut pe la
cantonamentele lor, i-am adunat pe grupe în jurul meu, le-am citit versete din
Sfânta Scriptură a Noului Testament şi am făcut legătura între cele scrise în
Cartea Sfântă şi viaţa pe care cu toţii o ducem astăzi”.
Tot în această zi, s-a primit la punctul de comandă al Batalionului 14
Vânători de Munte ordinul cu nr. 52 575, al comandantului Diviziei 4 Munte,
generalul Gheorghe Manoliu, prin care se făcea cunoscut că ,,[…] în ziua de 15
noiembrie 1942 are loc sfinţirea cimitirului româno-german de la Karassubasur,
cimitir în care sunt înmormântaţi 84 de eroi: ofiţeri şi trupă din toate unităţile
diviziei şi 54 de eroi germani, parte din cei căzuţi la datorie în luptele de la
Feodosia, precum şi acelea împotriva partizanilor. Tot în aceeaşi zi va avea loc
2
3

Ibidem, f. 194-195.
Ibidem, f. 299-301.
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după sfinţirea cimitirului şi decernarea – seria a II-a a decoraţiunilor Crucea de
Fier clasa I şi a II-a, pentru ofiţerii şi trupa Diviziei, cari s-au distins în luptele de
la Sevastopol”4.
La festivitatea sfinţirii cimitirului trebuiau să participe preotul diviziei,
căpitanul Antonescu, toţi preoţii de la unităţi, cântăreţii bisericeşti ai batalioanelor,
care vor fi aduşi de preoţii respectivi, comandanţi de unităţi, subunităţi, un
subofiţer, un sergent, un caporal şi un ostaş de fiecare batalion, de preferinţă dintre
cei care urmau să fie decoraţi. La acordarea decoraţiilor, trebuiau să participe toţi
care urmau să fie decoraţi. Ora de adunare 830 direct la cimitirul situat la ieşirea
spre Sinferopol, deplasarea urmând a se face pe lumină. În ordin se mai specifica
că ,,ofiţerii delegaţi ai Batalioanelor îşi vor lua note de impresia lor asupra
acestor solemnităţi, pe care le vor împărtăşi comandanţilor de batalioane, pentru
ca aceştia ajutaţi de comandanţii de companii, fiecare în dispozitivul lor – să facă
o şedinţă de educaţie morală”.
Însă o astfel de activitate nu avea ca subiect numai militarii români, ci, aşa
cum s-a arătat şi mai înainte, şi populaţia civilă, fapt care avea să stârnească mânia
pasivelor autorităţi religioase locale, care-şi vedeau ameninţată autoritatea, prin
munca fără preget a preoţilor militari români. Aceste autorităţi, care în timpul
bolşevismului nici nu-şi imaginau ce era aceea o reclamaţie, s-au prezentat de
grabă autorităţilor militare germane cu petiţii contra preoţilor militari români.
Exemplificativ în acest sens este raportul administraţiei oraşului Kerci din 29
septembrie 1942, înaintat de către comandantul Garnizoanei Kerci către
Comandamentul Crimeei, în care se arăta că: ,,Părintele sufletesc al satului Stary
Krim a intervenit pe lângă secţia pentru chestiuni religioase cu următoarea
declaraţie: <<Preoţii români de credinţă ortodoxă practică în satele care aparţin
de Eparhia Stary Krim (Biserica Upensky) o activitate religioasă, în special
botezurile în comun. Botezul în comun a avut loc în prezenţa unui mare număr de
persoane care au fost strânse de poliţie. La botez au fost admişi cei care şedeau
afară. În afară de aceasta n-au fost respectate regulile, astfel că întreg botezul a
fost pus la îndoială. Deoarece preoţii nu înţeleg limba populaţiei băştinaşe ei nu-şi
pot îndeplini datoria faţă de credincioşi, între care se află şi mulţi tineri. De aceea
botezurile nici nu au fost înregistrate. Faptele de acest soi ale preoţilor români
duc la indignarea populaţiei şi înstrăinarea acesteia faţă de Biserică>>.
Autoritatea preotului local este subminată şi se pot produce opinii diferite şi
nedorite în sânul populaţiei. Când preotul Mussienka a intervenit pe lângă preoţii
români cu rugămintea de a nu profana serviciile divine, a fost ameninţat cu
închiderea Bisericii”.
Şi cum autorităţile germane nu au verificat aceste reclamaţii, lăsându-se, –
credem noi, în mod voit dezinformate în dorinţa de a-şi câştiga simpatia
autohtonilor, eronat concluzionează împotriva propriilor aliaţi, ordonând următoarele:
4
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,,…Faptele arătate ating libertatea religioasă care este garantată de autorităţile
germane. Subsecţia pentru chestiuni religioase se adresează: Dumneavoastră
Domnule Comandant pentru a protegui populaţia creştină împotriva preoţimii
româneşti. Rog a interveni la Forul religios militar cel mai superior al Corpului de
Munte spre a se înlătura amestecul preoţilor militari români în afacerile
bisericeşti ale administraţiei locale. Rugăm ca Corpul de Munte să atragă atenţia
în acest sens organelor în subordine”5.
Însă realitatea a fost alta, motivele fiind pe deplin identificate, dovadă
raportul comandantului Diviziei 4 Munte, generalul de divizie Gheorghe Manoliu,
către Corpul de Munte: ,,Raportul Garnizoanei Kerci […] cred că este nefondat şi,
mai mult, are caracter tendenţios. Nu se poate trece cu vederea ţelul urmărit de
acest raport faţă de tagma preoţilor militari români care, prin sârguinţă şi muncă
dezinteresată, au redat cultului sute de biserici pângărite de bolşevici, au dat
asistenţă religioasă la zeci de mii de persoane şi au adus la credinţă creştină alte
zeci de mii de suflete ce fuseseră crescute în ideologia comunistă. Cu atât mai mult
mă surprinde revolta preotului Mussienka din Stary Krim cu cât această Biserică
în care trupele germane ţineau caii a fost redată cultului în luna ianuarie prin
stăruinţa Diviziei 4 Munte, care a obţinut evacuarea Bisericii în urma intervenţiei
făcute către Corpul 30 Armată german. Tot acest preot, cât şi familia sa, pe tot
timpul cât Divizia a stat la Stary Krim a fost ajutat cu alimente […]”6.
Drept urmare, la 10 octombrie 1942, Corpul de Munte a emis Ordinul
Circular nr. 95, prin care se specifica modul în care preoţii militari români trebuiau
să întreţină relaţiile cu populaţia civilă: ,, […] 1) Spre a nu se mai da ocazii
reclamaţiunilor […] preoţii militari vor observa întocmai îndatoririle,
atribuţiunile cuprinse în instrucţiunile legii şi regulamentului militar referitor la
serviciul religios în timp de campanie, care prevăd nevoile armatei în prim plan.
2) Asupra excepţionalei activităţi pastorale misionare faţă de populaţia civilă, se
va da asistenţă religioasă numai la cererea drept credincioşilor fără a prejudicia
jurisdicţiunea preoţilor parohi sau administratori ai comunităţii respective. 3) Nu
se vor oficia botezuri, cununii sau înmormântări fără îndeplinirea formelor de
stare civilă şi fără înregistrare în matricolele bisericeşti, în care scop se va elibera
cuvenita dovadă despre Sfânta Taină sau serviciul oficiat. 4) Preoţii militari fiind
dotaţi cu capele de campanie portative, vor oficia serviciile divine de preferinţă în
teren şi în loc liber, la care va asista armata în formaţiunea careu, cu măsuri de
siguranţă şi camuflaj. 5) Se interzice orice coletă de bani de la ofiţeri sau trupă
pentru zidiri, reparări, amenajări sau dotări la bisericile civile, fără a se cere
aprobarea acestui comandament. 6) Serviciile divine şi religioase oficiindu-se în
mod gratuit din partea preoţilor militari, se intervine ca să nu fie exploataţi
5
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moralmente sau materialmente, din partea străinilor unii ostaşi cu firi poate prea
sensibile provocate de presiunea necunoscutului în faţa primejdiilor, cât şi sub
diferite influenţe ale habotnicismului specific rusesc. De asemenea când preoţii
civili ruşi vor pretinde pentru serviciile lor sume exagerate de la populaţia
nevoiaşă, se va sesiza autorităţile militare locale. 7) Nu toţi cei ce se pretind a fi
preoţi ruşi pot avea încrederea şi consideraţiunile noastre. De asemenea în
mijlocul lor sunt cazuri de antagonism cu diferite dedesupturi faţă de care preoţii
militari trebuie să aibă cuvenitele rezerve de precauţiune. 8) Pentru viitor se fac
răspunzători toţi aceia care pentru lipsă de tact şi prevedere vor da ocaziunea
insinuantelor şi oculţilor de a scoborâ prestigiul preotului militar român”7.
Războiul, care pentru Wehrmacht intrase în cel de-al patrulea an, iar pentru
inamicul sovietic în cel de-al doilea, secătuise forţele şi mai ales resursele ambelor
tabere. Bineînţeles că cei mai dezavantajaţi erau germanii, care nu beneficiau de
resursele inamicilor, atât din vest cât şi pe ale celor din est. În ceea ce priveşte
cealaltă tabără, cei mai urgisiţi au fost civilii, mai ales în est, acolo unde chiar
înainte de război au trebuit să suporte exfolierea bolşevică. Astfel, nu-i de mirare
că „civilizatoarea” armată germană a fost aşteptată cu speranţă, însă în ideea de aşi reface şi de a beneficia de imensele resurse ale imperiului sovietic. Acelaşi
instinct de conservare a făcut ca la nivelul omului de rând să se creeze acele relaţii
care să permită supravieţuirea, fapt ilustrat şi de ordinul circular al
Comandamentului Armatei Germane nr. 105 din 17 octombrie 1942, mai mult
decât exemplificativ pentru ceea ce se întâmpla în realitatea cotidiană: ,,În ultimul
timp s-au înmulţit cazurile în care populaţia civilă rusă oferă unităţilor sau
membrilor Armatei, aur pur spălat în schimbul unor alimente. Se cere ca acest aur
să fie în întregime strâns şi predat. În orice caz se va împiedica ca unii membrii ai
armatei să-şi procure aur cu care Statul ar rămâne în pagubă. Tot aurul va fi
predat Ortskomandaturilor care în schimb eliberează bonuri. Pe bon va fi
menţionat următoarele: numele şi locuinţa predătorului, cantitatea şi valoarea
aurului predat. Preţul va fi de 2 Reich Marck pentru un gram de aur, afară de
aceasta se va menţiona că predătorul este îndreptăţit a-şi procura alimente la
orice circumscripţie agronomică. Ortskomandaturile predau acest aur la sfârşitul
fiecărei luni la Wi-Ko respectiv din sector. Cu această ocazie se va da Wi-Kourilor şi o listă de predători precum şi o copie a bonului de primire”8.
Şi cum toate aceste teritorii se aflau sub directa administraţie germană,
acest ordin era valabil şi pentru militarii români, care, în mod sigur, l-au respectat
doar în măsura în care supravieţuirea nu le era ameninţată.
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Aici, în Crimeea, vânătorii Batalionului 14 Vânători de Munte s-au străduit
să organizeze o cât mai bună apărare, ceea ce însemna nu numai executarea unor
lucrări geniste, ci ceva mai mult, adică amenajarea unui oarecare ,,confort” care în
cele din urmă să contribuie la ridicarea capacităţii de luptă a acestei unităţi.
În ceea ce priveşte cazarea, ajutorul comandantului, maiorul Ştefan
Ionescu, comunica pe 5 octombrie 1942 printr-un ordin circular către toate
subunităţile, în care specifica toate măsurile ce trebuie luate pentru buna cazare a
militarilor: ,,1) La colhozul unde se află instalat Serviciul aprovizionare se va pune
la dispoziţia unei baterii din II / 53 A.A. un loc pentru cazarea a 14 oameni, 14 cai
şi pentru un ofiţer. 2) Compania cercetare s-a întins prea mult în Bol Arpatsch; va
opri numai 6 case, una lângă alta, cele din marginea satului şi nu pe alese. 3)
Compania comandă, cu efectivul redus pe care-l are aici, va căuta să-i cazeze
oamenii în cât mai bune condiţiuni. Atrag atenţia să nu se găsească pe sub saltele,
prin sacii de merinde sau prin raniţe cartuşiere, cârpe, obiele etc. La fel vor
proceda şi companiile cercetare şi mitraliere. 4) Cancelariile companiilor, magaziile
etc. perfect curate şi materialele aranjate. Cu cât condiţiunile de trai sunt mai
grele, cu atât mai mult se vede spiritul de gospodărie al comandanţilor de companie
şi plutonierilor majori. 5) Imediat ce Serviciul aprovizionare va aduce var de la
Feodosia, se vor spoi absolut toate camerile ocupate de birouri servicii, postul de
comandă al batalionului, pe dinăuntru şi pe dinafarã […]. 6) Companiile instalate
pe litoral, în sector, se vor gospodării în funcţie de posibilităţile ce le au la
îndemână. Cele aflate în sate, cunosc ce au de făcut şi în plus se vor ghida şi de pe
acest ordin. 7) Se vor instala imediat indicatoarele cu posturile de comandă în
toate satele […]. 8) Din lemnele ce avem, voi mai da companiilor câte 1000 kg
(voi da ordin special Serviciului aprovizionare). Din lemnele ce ne va da Divizia în
10-15 zile, voi forma depozite la toate companiile. 9) Comandanţii de companii sămi ceară tot ce au nevoie, fie telefonic, fie de preferinţă prin note scrise. Voi căuta
să le satisfac pe cât posibil toate cererile. 10) În casele în care nu sunt sobe,
plutonierii majori vor lua măsuri să se lucreze sobe din chirpici. Dacă tătarii
trăiesc şi se înmulţesc ca iepurii, putem şi noi trăi, lucrând sobele ce le au la
îndemână […]. 12) Pe uşile camerilor unde sunt cazaţi ofiţerii, subofiţerii sau
trupa, se va pune un bileţel curat şi scris citeţ […]. 13) Bucătăriile cu puţinul ce-l
avem se pot organiza bine şi mai ales să fie curate. Bucătarii, ordonanţele,
conductorii, secretarii bărberiţi, curaţi”9.
Se pare că nereguli şi neajunsuri au apărut şi în ceea ce priveşte instrucţia,
aşa cum prezintă, în raportul din 27 septembrie 1942, comandantul Batalionului 14
Vânători de Munte, locotenentul colonel Hanus Mihail, care făcea cunoscut
următoarele: „[…] inspectând în ziua de 26 septembrie Compania a 2-a am găsit
9
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următoarele nereguli: 1) Din punct de vedere al instrucţiei: comandantul de
companie nu înscrisese un program de instrucţie care să cuprindă distribuţia
logică a materiei de executat; nu făcuse cu o zi înainte pregătirea programului;
sergentul comandant de pluton nu avea carnetul de pluton, ci un carnet personal,
în care avea trecute tot felul de note amestecate. În consecinţă o zi de program
pierdută inadmisibil, fără nici un folos, pentru instrucţia oamenilor. O dovadă mai
mult că nu se ia în serios programul de instrucţie este că trupa fusese adusă în
cantonament cu ½ oră mai devreme. Este ultimul avertisment pe care-l dau
comandanţilor de companii. În cazul când voi mai găsi asemenea nereguli voi lua
comanda companiei celui găsit vinovat”10.
Nici la capitolul disciplină situaţia nu era mai bună, fapt făcut cunoscut în
acelaşi raport al locotenent colonelului Hamus Mihail. Astfel: ,,[…] Nici până
acum nu s-a ajuns să se obţină ca cel care comandă în timpul marşului să meargă
în fruntea unităţii la distanţa prevăzută de regulament. Numai oile se mână din
urmă şi exact aceeaşi impresie făceau plutoanele Companiei a 2-a venind de la
instrucţie. Grava dezordine în ţinută şi echipamentul trupei: pantalonii nereparaţi
lăsaţi să se distrugă mai rău, vestoane roase de şoareci şi reparate de oameni aşa
cum s-au priceput, lopeţi fără toc, centuri căzând pe vine, nici un om nu avea
susţinătoare de arme la veston, galoanele nu se mai cunosc, oamenii nebărbieriţi
(acelaşi veşnic răspuns <<astăzi mă bărbieresc>>), în concluzie, o completă lipsă
de grijă pentru starea oamenilor ca echipament, ţinuta, prezentarea etc. Îl ştiu pe
locotenentul Cuciureanu foarte îngrijit de persoana sa. Nu înţeleg cum nu pretinde
acelaşi lucru şi trupei pe care o comandă. Întreaga înfăţişare a companiei face
impresia unei trupe necomandate şi neinstruite. Munca pe care eu am depus-o
pentru a ajunge să formez din Batalionul 14 o unitate care să aibă o înfăţişare şi o
comportare care să-mi facă cinste şi mie şi subalternilor mei, s-a risipit fără rost,
pentru a ajunge acum într-o stare care face Batalionul de nerecunoscut, o
grămadă de oameni care produc (şi chiar am impresia că doresc să producă) milă.
Rog încă odată comandanţii de companii să reînoiască sforţările pentru a ieşi din
această jalnică stare”. Măsurile nu s-au lăsat prea mult aşteptate. În ziua
următoare, comandantul companiei inspectate, locotenentul Cuciureanu, raporta
despre măsurile luate: ,,[…] 1) Comandanţii de plutoane nu au carnete de pluton,
uniforme, iar cele pe care le posedă sunt vechi şi nepuse la punct. Am luat măsuri
pentru punerea la punct a acestei chestiuni, uniformizând carnetele comandanţilor
de pluton. 2) Zilnic, ofiţerii, subofiţerii şi gradaţii iau parte la pregătirea
programului în orele fixate prin ordin în acest scop. 3) Neregulile şi dezordinea în
ce priveşte ţinuta şi echipamentul trupei sunt chestiuni care se pot remedia în mod
acceptabil. Lipsa de echipament este însă foarte accentuată, fapt căruia se
datoreşte aspectul de oameni neglijenţi şi nesimţitori al trupei. Circa ¼ din companie
poartă efecte ruseşti şi acelea ajungând din cauza uzajului într-o stare de neadmis
10
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unui ostaş. Se repară şi se spală zilnic. În ce priveşte modul de prezentare al
oamenilor, felul de a se echipa etc., s-au luat măsuri imediat de punere la punct. 4)
Am luat măsuri pentru confecţionarea susţinătoarelor pentru arme, şi schimbarea
şi aranjarea galoanelor”11.
Nu a mai durat multă vreme căci, aşa cum era de aşteptat, condiţiile
improprii de cazare, înrăutăţirea vremii, condiţiile nesatisfăcătoare din punct de
vedere igienico-sanitar au determinat apariţia unor focare epidemice, aşa cum se
arăta în ordinul circular al locţiitorului comandantului, maiorul Ştefan Ionescu, din
12 octombrie 1942, către toate subunităţile dislocate în zonă: ,,Divizia […] atrage
atenţia că în afară de cazuri izolate de dezinfecţie, s-au ivit numeroase cazuri de
icter, cu etiologie microbiană, în consecinţă se ordonă: 1) Serviciul Sanitar să
execute întocmai instrucţiunile sanitare primite […]. 2) Să se execute vaccinările
preventive la ofiţeri şi subofiţeri. 3) Ofiţerii, subofiţerii şi trupa vor folosi pentru
băut şi preparatul hranei numai apă bună pentru băut, fie din sectoare, acolo unde
se găseşte, fie s-o primească de la batalion, unde este adusă de la Feodosia cu
cisterna […]. Este preferabil să se transforme apă în ceai slab sau surogat slab, pe
care să-l aibă toţi în bidoane. Toate măsurile de igienă, aşa cum am mai ordonat
deja, vor fi impuse de Serviciul Sanitar şi populaţiei tătare, pe care Atotputernicul
în marea mila Sa a plămădit-o din murdării, gunoi şi extras de muşte […].
Batalionul a intervenit şi divizia a luat măsuri să ni se dea lemne pentru fiertul
apei şi var pentru deparazitare şi dezinfectare”12.
Nici Batalionul 14 Vânători de Munte nu a fost ocolit de asemenea
neplăceri, aşa cum se arăta într-un alt ordin circular din 18 octombrie 1942: „În
săptămâna de la 12 – 17 octombrie 1942, Serviciul Sanitar a constatat că deşi
există câteva cazane de fierbere la companii, totuşi există încă mulţi oameni cu
paraziţi. Atribui acest fapt lipsei de control a comandanţilor de companii şi
neglijenţei ofiţerilor şi plutonierilor majori […]. În consecinţă trebuie să depunem
mai multă atenţie şi energie în ce priveşte măsurile zilnice de profilaxie, de
deparazitare. Mă întreb ce fac ofiţerii comandanţi de plutoane şi plutonierii majori
sub acest raport? Nu cred că există un control serios şi conştiincios al fiecăruia.
Nu cred că absolut toţi au trecut pe la deparazitare, dovadă că s-au găsit între ei
23 de oameni cu paraziţi. Şi probabil că mai sunt mulţi dintre ei pe care Serviciul
Sanitar nu i-a văzut. În zona actuală trebuie să ne ferim şi să luptăm cu ultima
energie contra tifosului exantematic, reprezentat prin paraziţii ce încă îi au
oamenii pe ei şi pe care îi au din abundenţă tătarii, icterului, reprezentat prin apa
nesănătoasă şi plină de bacterii ale bălţilor de primprejur, scabiei de care este
plină populaţia tătărască […]. Populaţia tătărască să fie şi ea deparazitată de
Serviciul Sanitar. De icter putem scăpa pedepsind aspru pe cei care nu execută
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ordinul de a nu bea decât apă bună de băut adusă de companii de la punctul de
comandă al batalionului. De scabie vom scăpa după ce Serviciul Sanitar va lua
măsuri să viziteze fiecare casă de tătar şi după ce se vor lua măsuri de îngrădirea
şi exterminarea acestei boli ruşinoase. Pentru a se ajunge la cele de mai sus
trebuie control şi control şi iar control, şi tocmai de aceasta suferim. În consecinţă
ordon: companiile şi Serviciul Sanitar să ia toate măsurile pentru a ne scăpa de
paraziţi, de icter şi scabie. Serviciul Aprovizionării să împartă câte 20 kg var la
companiile I, a II-a şi a III-a, mitraliere, comandă, cercetare şi Serviciul Sanitar,
restul se depozitează şi cu prima ocazie să se mai aducă de la Sinferopol cel puţin
400-500 kg var”13.
În mod sigur că aceste ordine nu au fost respectate întru totul, însă câteva
măsuri tot au fost luate, căci, la 31 octombrie 1942, şeful Serviciului Sanitar,
căpitanul medic Iordache Ioan, raporta comandantului Batalionului 14 Vânători de
Munte că: „în cursul săptămânii 25-31 octombrie s-a făcut vizita medicală a
oamenilor, conform programului, cu ocazia căreia am constatat următoarele: 1)
starea igienică a oamenilor se prezintă în general bine, […] etc.; 2) măsurile luate
şi cu controlul ce se execută aproape zilnic atât cu ocazia programului, cât şi
inopinat au ajuns în situaţia de a micşora focarele de paraziţi […]. În plus când se
face vizita medicală la unele companii nu am cu cine sta de vorbă ca să fac
observaţiunile necesare şi eventualele îndreptări chiar în momentul vizitei fiindcă
nimeni nu asistă mai mult de un sergent pe companie, sau cel mult secretarul
companiei. Ori după regulament se recomandă că la vizita medicală trebuie să
asiste comandanţii de companii, sau în cel mai rău caz comandanţii de plutoane,
sau plutonierii majori, sau administraţia companiei. Lipsa de dezinteresare în ceea
ce priveşte sănătatea oamenilor din partea celor ce sunt chemaţi, nu duce decât la
rezultate negative. Cantonamentele sunt curate la toate companiile, atât bordeiele,
câr şi casele din sate unde stau unele companii. Sunt informat că nu se fierbe apa,
aşa după cum s-au dat ordinele, încât cazurile de enterită acută au început să se
înmulţească […]. Bucătăriile şi magaziile cu alimente sunt curate. Nu acest lucru
l-am constatat la bucătari, care unii dintre ei nu aveau şorţuri, sau dacă le aveau
erau murdare, unghiile netăiate etc., încât companiile vor lua măsuri ca fiecare
bucătar să aibă câte două şorţuri, ca să se poată schimba, iar nu unul singur pe
care să-l poarte până se face murdăria pe el în formă de straturi”14.
După cum se poate vedea din raportul medicului căpitan Iordache Ioan,
şeful Serviciului Sanitar, printre companiile depistate cu militari având paraziţi,
Compania Cercetare nu se regăseşte, aşa cum avea să sublinieze la 4 noiembrie
1942 comandantul acesteia, locotenentul Romceanu „Ţin să raportez că la această

13
14

Ibidem, f. 129.
Ibidem, dosar 290, f. 59-60.
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companie se depune toată stăruinţa în ceea ce priveşte igiena oamenilor şi până în
prezent nu există om cu paraziţi”15.
Aceşti paraziţi, viruşi şi bacterii s-au dovedit la fel de periculoşi ca glonţul,
schija şi obuzul. În mod sigur nu era în firea românului să stea în mizerie şi
nepăsare, însă se prea poate ca o oarecare oboseală a frontului, condiţiile improprii
de viaţă, dorul de casă, iminenţa morţii, şi nu în ultimul rând întrebarea „ce căutăm
noi aici?”; să fi determinat lehamitea şi acest abandon al grijii pentru propria
curăţenie. Cert este însă faptul că starea sanitară nu dădea semne să se
îmbunătăţească.
Realitatea cotidiană din Crimeea nu era deloc uşoară, nici măcar în zilele
în care nu se iniţiau operaţiuni contra partizanilor. De aceea nu aveau cum să
lipsească dezertorii, chiar şi printre aceşti bravi militari vânători de munte, în
esenţă foarte disciplinaţi, bine instruiţi şi educaţi, cu alte cuvinte militarii unei arme
de elită. Amintim aici numai un singur caz. Pe 26 septembrie 1942 Garnizoana
română din Kerson făcea cunoscut Batalionului 14 Vânători de Munte că în satul
Kamenca, lângă Berislav au fost găsiţi sergentul Ştefan Ion şi soldaţii Bogiu
Alexandru şi Coman Ion, vânători de munte al batalionului. De un an de zile aceşti
militari fuseseră lăsaţi în această garnizoană pentru a păzi anumite efecte militare,
unelte, un motor, un tractor şi un automobil rusesc, fapt adus la cunoştinţa
Garnizoanei de către Ortskomandatur, care totodată reclama pe aceşti militară că se
ţin de beţii, scandal şi negoţ, vânzând din efectele pe care le au în primire, pentru a
cumpăra benzină să se plimbe cu maşina. Ortskomandatur a intenţionat să aducă
cazul la cunoştinţa Marelui Stat Major român, însă, la intervenţiile Garnizoanei
Române din Kerson, a lăsat rezolvarea pe seama Comandamentului Batalionului
14 Vânători de Munte.
Operaţiunile desfăşurate de către Batalionul 14 Vânători de Munte în
această perioadă nu a permis rezolvarea chestiunii. Pe 15 octombrie 1942,
locotenent – colonelul Hanus Mihail făcea cunoscut Garnizoanei Române din
Kerson situaţia acestor militari, nu înainte de a mulţumi politicos camarazilor de la
Kerson: „Cu onoare vă rugăm a primi mulţumirile noastre pentru informaţia ce
ne-aţi dat. aceşti ostaşi sunt căutaţi de batalion de luni de zile şi vor răspunde în
faţa justiţiei de activitatea lor, în special de faptul că au înstrăinat avutul Statului.
În câteva zile va sosi la Kamenka – Kerson sublocotenentul Nistor Sava din acest
corp, care are însărcinarea să transporte cu remorcă la Kerson, să vi-l predea
dumneavoastră, iar samarele, efectele şi materialele aflate în remorcă să le
transporte şi îmbarce în staţia Alescki pentru Sem - Kolodosei. Vă rugăm deci să
binevoiţi a primi tractorul cu remorcă, acestea reprezentând un bun al Statului
Român, şi în acelaşi timp să faceţi toate înlesnirile necesare sublocotenentului
15

Ibidem, f. 105.
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Nistor Sava, pentru transportul şi îmbarcarea averii batalionului aflată în acea
remorcă. Ofiţerul va aduce la batalion şi cele trei grade inferioare de care este
vorba în raportul dumneavoastră”16.
Aşadar, plasarea în spatele frontului propriu-zis, nu a însemnat pentru
ostaşii Batalionului 14 Vânători de Munte, nici pe departe, o viaţă monotonă şi
liniştită, lipsită de pericole şi probleme. Au concurat la această situaţie o mulţime
de provocări: atacurile partizanilor, condiţiile improprii de cazare, starea
epidemiologică, interesele unor factori locali etc. Din păcate, nu toate cadrele
militare s-au situat la înălţimea situaţiei, oricum, deosebit de complexe din Crimeea.

16

Ibidem, f. 100-103.
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THE 1 AUGUST 1943 – THE FIRST GREAT AMERICAN
BOMBARDMENT ON ROMANIA
Florentina Manuela Tăbăcilă

Abstract
In spring 1943 there was elaborated in Washington a project regarding an
extraordinary raid against the oil fields from Ploieşti. The whole Ploieşti area was
defended by 108 fighter planes (Romanian and German).
The decision of unleashing a powerful aerial attack against the oil fields
from Ploieşti was taken in Casablanca in January 1943 by US President Franklin
Roosvelt and UK Prime Minister Wiston Churchill. The military operation was
allotted to US 9th Fleet (US aerial troops).
On Sunday the 1st August 1943 the „Tidal wave” aerial mission was
started.
Key words: Ploieşti, oil, raid, aircraft, attack
Desfăşurarea celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945) a depins în
principal de petrol, posedarea sau lipsa acestuia conducându-i pe beligeranţi la
obţinerea victoriei ori ratarea acesteia. În aceste condiţii, încă de la declanşarea sa,
a doua conflagraţie mondială s-a desfăşurat sub spectrul deţinerii sau penuriei de
petrol, a cărui importanţă a devenit esenţială. Astfel, România ca ţară posesoare de
petrol (a doua din Europa după URSS) a ocupat un loc major în planurile marilor
puteri care s-au confruntat între anii 1939-1945.
Graţie bogatelor sale zăcăminte de petrol, România a devenit un subiect
important în lupta dintre beligeranţi, pentru a-i acapara sau distruge această
importantă şi vitală sursă de materii prime. Astfel, problema ţiţeiului românesc a
avut un rol primordial în multe decizii militare şi politico-diplomatice între anii
1939-1945.
Putem afirma cu certitudine că petrolul românesc a fost râvnit încă din
debutul celui de al Doilea Război Mondial de către ambele tabere aflate în conflict.
Evenimentele, în derularea lor au demonstrat că dacă unul dintre beligeranţi
deţinea această importantă sursă de materii prime şi folosea hidrocarburile în
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logistica armatelor sale, cealaltă tabără acţiona pentru ca cea dintâi să nu
beneficieze de avantajele folosirii zăcămintelor petrolifere. Din această cauză, în
cursul desfăşurării celui de al Doilea Război Mondial, Valea Prahovei şi oraşul
Ploieşti cu împrejurimile sale – zona unde erau concentrate principalele zăcăminte
de petrol ale României, precum şi rafinăriile sale cele mai importante, a devenit
spaţiul unor crâncene confruntări militare, cu precădere aeriene, la care au fost
implicaţi românii, germanii, americanii şi britanicii.
În primăvara anului 1943 s-a elaborat la Washington proiectul unui raid
extraordinar împotriva zonei petrolifere Ploieşti, obiectiv pe care şeful Cabinetului
britanic îl numea rădăcina pivotantă a puterii germane1. Aceasta reprezenta cea mai
importantă sursă de petrol a Axei, care producea în rafinăriile sale o treime din
benzina necesară pentru aviaţia germană, o cantitate apreciabilă de motorină pentru
blindate, precum şi lubrifianţi. Aşa cum arată generalul Dwight Eisenhover, planul,
întocmit pe baze ştiinţifice, a fost prezentat de un grup de ofiţeri de stat major
veniţi special în capitala SUA. Ca urmare a puternicei apărări antiaeriene a regiunii
petrolifere, a distanţei până în România, a naturii terenului şi a presupusei eficienţe
a bombardamentului „orizontal”, planul prevedea un singur atac, prin surprindere,
executat în zbor la înălţime mică, echipajul fiecărui bombardier având instrucţiuni
să atace o anumită instalaţie din cadrul acestei zone2. Deci, s-a hotărât ca
obiectivele vizate să fie atacate la joasă înălţime, scontându-se că maniera de atac
adoptată poate conduce la realizarea surprizei şi la evitarea unei riposte puternice
din partea apărării antiaeriene. În momentul producerii atacului aerian american,
forţele române şi germane dispuneau în zonă de „patruzeci de baterii îngropate,
fiecare dotată cu 6 tunuri de 88 mm, cărora li se adăuga baterii uşoare, ca şi sute de
mitraliere antiaeriene”3, precum şi gurile de foc ale unui tren blindat, format din
zece vagoane şi cunoscut sub numele de „Omida de fier”. Acesta avea înfăţişarea
unui marfar şi era prevăzut cu cele necesare unei fortăreţe mobile, îndreptând în
toate direcţiile trei duzini de tunuri şi mitraliere mici şi medii, din care unele
pivotau circular4.
Întreaga regiune petroliferă Ploieşti era apărată şi de 108 avioane de
vânătoare5, din care 57 române şi 51 germane, dispuse pe aerodromurile: Pipera (2
escadrile române, dotate cu aparate I.A.R.-80), Mizil (3 escadrile din care 1
română şi 2 germane, dotate cu avioane Me-109G2), Târgşor (1 escadrilă română
având în dotarea aparate I.A.R.-80) şi Ziliştea (3 escadrile – una română şi 2
germane, dotate cu avioane Me-110)6. Mai existau în zonă peste 70 baloane captive
1

René Sédillot, Istoria petrolului, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 244.
Dwight D. Einsenhover, Cruciada în Europa, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 233.
3
René Sédillot, op.cit., p. 244.
4
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5
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6
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Editura Modelism, 2007, p. 14-15.
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încărcate cu hidrogen ce puteau fi ridicate la 2.000 m înălţime, lungi de 18 m,
ancorate de troliuri prin cabluri de oţel, împletite, care dacă erau lovite produceau
instantaneu un incendiu, precum şi sute de generatoare de ceaţă artificială, a căror
eficienţă era sporită în condiţiile în care nu adia vântul7.
Decizia de a declanşa un puternic atac aerian împotriva zonei petrolifere
Ploieşti, a fost luată la Casablanca, în ianuarie 1943, de către preşedintele S.U.A.
Franklin Roosvelt şi premierul britanic Wiston Churchill. Misiunea de executare a
acestui bombardament asupra zonei Ploieşti a fost încredinţată Flotei a 9-a a
U.S.A. A.F. (Forţele Aeriene ale Armatei S.U.A.), fiind una dintre cele mai
pregătite acţiuni din întreaga istorie a războiului aerian purtat de aviaţia americană
împotriva germanilor, urmărindu-se distrugerea rafinăriilor: „Astra Română”,
„Steaua Română”, „Creditul Minier”, „Columbia”, „Vega” şi altele8.
Duminică, 1 august 1943, începea cea mai îndepărtată misiune aeriană a
războiului, sub denumirea de cod „Tidal wave” (Valul nimicitor), cu o lungime a
traseului de 3700 km într-un singur zbor şi o durată de peste 11 ore. Au decolat din
zona Benghazi (Libia), de pe trei aerodromuri, 178 bombardiere B-24 „Liberator”
care trebuiau să parcurgă fără protecţia aviaţiei de vânătoare un zbor foarte lung. În
spaţiul aerian al României au pătruns 162 bombardiere, care au început atacul
asupra rafinăriilor din zona Ploieşti la ora 13,49, el încetând la ora 15,30.
B-24 „Liberator” era un avion de bombardament cu o rază lungă de
acţiune, devenit operativ în anul 1941. A fost avionul american cu cea mai amplă
serie de fabricaţie, realizându-se, din iunie 1941 şi până la oprirea producţiei, în
mai 1945, un număr de 19.200 aparate în diferite variante. Acest avion de
bombardament era prevăzut cu 4 motoare de către 1200 C.P. Fiecare avea o rază de
acţiune de 3.360 km, dezvolta o viteză maximă de 480 km/h, iar încărcătura
maximă era de 6400 kg. Ca armament avea 10 mitraliere grele, calibrul 12,7 mm şi
un echipaj de 9-13 oameni, fiind unul dintre cele mai moderne avioane de
bombardament folosite în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
Fiecare dintre bombardierele americane care au participat la acest raid
aerian avea în rezervoarele sale 1200 l de benzină şi o cantitate de bombe cântărind
2000 kg. Mareşalul forţelor aeriene regale britanice (R.A.F.), Sir Arthur Tedder, a
oferit carburanţi şi bombe din săracele sale depozite africane pentru atacul asupra
Ploieştiului9. Pe timpul survolării teritoriului Greciei, „alarma centrului de
interceptare de la Atena, a ridicat vânătoarea germană, câteva aparate trebuind să
facă calea întoarsă. Rămân 162 de avioane B-24 care-şi urmează implacabil
zborul”10.
7
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Bombardierele americane au pătruns în România la ora 13,08 în două
grupuri la un interval de 20 minute între ele, pe deasupra localităţii Bistreţ – 50 km
est de Calafat, urmând ruta Piatra Olt-Slatina-Găieşti, de unde o parte s-a îndreptat
spre Ploieşti, iar celălalt grup, către Buftea, urmărind apoi calea ferată spre
Ploieşti11.
Atacul aerian american asupra rafinăriilor a început la ora 13,49 fiind
lovite: Concordia, Orion, Astra Română şi Vega din Ploieşti, Atelierul Central
Astra, Uzina Electrică şi Concordia-Loreşti din Câmpina şi Rafinăria Creditul
Minier din Brazi, atacul terminându-se la ora 15,3012. Au fost aruncate asupra
acestor obiective un număr de 520 bombe explozive de 225 kg şi 450 kg, şi 4338
bombe incendiare din care 1195 nu au explodat13. Atacul s-a produs la mică
înălţime (până la 150 m), în formaţiuni mici (10-18 avioane). Timpul de repunere
în funcţiune a obiectivelor lovite a fost de 15-40 de zile, doar rafinăria Creditul
Minier de la Brazi suferind pierderi mai mari, fiind necesare 180 de zile pentru
refacerea sa. Pierderile înregistrate de populaţia civilă au fost de 100 morţi şi 240
răniţi.
Aviaţia americană, din momentul pătrunderii în spaţiul aerian român,
personalul de supraveghere şi alarmă al teritoriului, a semnalat la timp apropierea,
înălţimea şi direcţia avioanelor, element ce a facilitat riposta din partea artileriei
antiaeriene cât şi a aviaţiei de vânătoare. Putem afirma că, forţa principală a
constituit-o antiaeriana, care a fost acreditată cu doborârea a 20 de bombardiere
dintre cele 35 pierdute pe teritoriul României, restul de 15 avioane fiind doborâte
de aviaţia de vânătoare.
Apărarea antiaeriană a acţionat cu 21 baterii (68 tunuri) din care 15 baterii
erau de 88 mm şi 6 baterii de 20 mm româneşti şi 31 baterii (21 baterii de 88 mm)
cu 98 tunuri şi 10 baterii de 20 mm14 germane. Din cele 20 de bombardiere B-24
Liberator doborâte, 4 au fost victime ale cablurilor baloanelor de protecţie15.
În această luptă aeriană cu aviaţia americană de la 1 august 1943, aviaţia
noastră de vânătoare l-a pierdut pe căpitanul aviator Ghica Marin, comandantul
Escadrilei 51 de vânătoare de noapte, dotată cu avioane de fabricaţie germană, Me110. Acesta a absolvit Şcoala militară de aviaţie printre primii, fiind mult timp
instructor de zbor în cadrul şcolii. Căpitanul aviator Ghica Marin a fost înmormântat
într-un cadru emoţionant, cu toate onorurile cuvenite la Cimitirul Ghencea Militar
din Bucureşti. După carul funerar urmau două camioane pline cu flori din partea
unităţilor de aviaţie, a oficialităţilor militare şi civile, precum şi toţi ofiţerii
11
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Cabinetului Militar al mareşalului Ion Antonescu… Deasupra, pe cer, zburau
formaţii ale aviaţiei de vânătoare române în formă de „cruce”… În momentul
coborârii sicriului în mormânt, escadrila sa de vânătoare s-a desprins din formaţia
mare, care evolua deasupra cimitirului şi picând la verticală, în şir indian, deasupra
mormântului, a dat un ultim salut fostului lor comandant16.
Bilanţul asupra acestui raid aerian, conform relatărilor americane,
evidenţiază că din punct de vedere al pierderilor, el a fost costisitor, încheindu-se
cu un dezastru: din cele 178 bombardiere care au decolat, 53 aparate au fost
distruse, 23 au ajuns la diferite baze aliate, 14 au aterizat în Turcia, iar 88 de avioane
s-au înapoiat la bază, din care 55 cu avarii. Au murit sau au dispărut în acest raid
446 de membrii ai echipajelor din peste 1700 care au decolat şi 79 au fost internaţi
în Turcia. În România s-au prăbuşit 35 bombardiere, din care 20 au fost doborâte
de artileria antiaeriană, iar restul de către aviaţia de vânătoare română şi germană.
Efectivul echipajelor americane căzute în România a fost, de asemenea ridicat,
totalizând 350 piloţi şi navigatori, din care 112 morţi, 110 prizonieri şi răniţi şi 28
dispăruţi, mulţi dintre ei carbonizaţi odată cu aparatele căzute. Dintre cei decedaţi,
172 membri echipaj au fost înmormântaţi la Ploieşti, 17 la Câmpina, unul la
Nedelea şi 2 la Chiţorani (toţi pe raza judeţului Prahova).
Atacul aerian de la 1 august 1943 a reprezentat o acţiune de mare curaj,
unică ca performanţă aviatică, încheiată cu un succes mediocru şi costisitor din
punct de vedere al rezultatelor obţinute de aliaţi. Totodată, americanii au înţeles că
România dispunea de o aviaţie de vânătoare dotată cu adevăraţi profesionişti ai
manşei, gata de orice sacrificii pentru apărarea ţării lor. În consecinţă, aliaţii îşi vor
lua măsuri de siguranţă şi vor bombarda România începând cu luna aprilie 1944,
prin asigurarea protecţiei bombardierelor cu o numeroasă aviaţie de vânătoare.
Atacurile aeriene executate asupra României s-au înscris în strategia Coaliţiei
Naţiunilor Unite de a distruge sursele petrolifere ale Axei.

16
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1948 – INVENTORY AND ASSESSMENT
OF OBJECTS IN MUSEUMS
Cornel Constantin Ilie
Mihai-Florea Bozgan
Abstract
The article presents the rules of the inventory and evaluation operations of
the museum objects in 1948. The document states the categories (arts, textiles,
documents, archeology, ancient art, ethnography, weapons etc.) and criteria for
museum objects evaluation. Given the fact that inventory and evaluation are the
daily operations within the museum, the document seemed even more interesting.
Key Words: museum, inventory, evaluation of museum objects
Inventarierea şi evaluarea patrimoniului intră în „rutina” (aproape) zilnică
a activităţii mezeale, realizându-se după norme bine stabilite. De-a lungul timpului
aceste norme au fost adaptate în conformitate cu cerinţele de natură legislativă sau
ţinând seama de evoluţia tehnologică. De accea, am considerat cu atât mai
interesante, „Normele suplimentare în legătură cu operaţiunile de inventariere şi
evaluare a obiectelor din muzee”, apărute în urma publicării Decretului Prezidial
nr. 218/28 august 1948. Acesta obliga toate instituţiile de stat să treacă la
inventarierea patrimoniului public. Pentru instituţiile din subordinea Ministerului
Artelor şi Informaţiilor (deci şi pentru muzee) s-a instituit Comisiunea Centrală de
Inventariere, care era împuternicită să ia orice măsură în vederea desfăşurării în
bune condiţii a inventarierii şi evaluării bunurilor. „Instrucţiunile privitoare la
inventarierea patrimoniului public”, nr. 27400 din 31 iulie 1948, au fost întocmite
de Ministerul Finanţelor, Ministerul Artelor şi Informaţiilor aducându-şi
contribuţia la „Normele suplimentare...” pe care le vom prezenta în continuare.
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NORME SUPLIMENTARE ÎN LEGĂTURĂ CU OPERAŢIUNILE DE
INVETARIERE ŞI EVALUARE A OBIECTELOR DIN MUZEE1
A. Înregistrarea obiectelor de muzeu se va face pe categorii, după cum
urmează:
I. Arte plastice:
a. Pictură şi desen:
1. Ulei;
2. Goaşe;
3. Desene;
4. Gravuri în metal;
5. Gravuri în lemn;
6. Litografii.
b. Sculptură:
1. Bronz;
2. Piatră, marmoră;
3. Ghips;
4. Teracotă.
II. Obiecte de vitrină:
Bibelouri, fildeşuri, jaduri, porcelanuri, bijuterii etc.
III. Textile:
Covoare, tapiţerii, broderii, dantele, ţesături.
IV. Mobilă.
V. Cărţi, manuscrise, documente, fotografii.
VI. Arheologie:
1. Unelete de silex sau alte roci;
2. Material brut de silex sau alte roci;
3. Unelte şi arme de os;
4. Resturi fosile de faună;
5. Resturi fosile umane;
6. Vase de lut ars (ceramică);
7. Fragmente de vase de lut ars;
8. Piese de plastică din lut ars, os, fildeş, piatră;
9. Diferite obiecte din lut ars (de exemplu: afondător, fusaiole, lămpi etc.);
10. Restul recente de faună (recent în sensul arheologic);
11. Osemnite umane recente;
12. Resturi de floră (grâu, mei carbonizat etc.);
13. Unelte, arme şi podoabe de aramă şi material brut;
1

A.N.I.C., fond Ministerul Artelor şi Informaţiilor, dosar 429/1948, f. 78 – 84.

120

1948 – INVETARIEREA ŞI EVALUAREA OBIECTELOR DIN MUZEE

14. Unelte, arme şi podoabe de bronz şi material brut;
15. Unelte, arme şi podoabe de fier şi material brut;
16. Obiecte şi material brut de aur;
17. Obiecte şi material brut de argint;
18. Vase de bronz;
19. Vase de aur;
20. Vase de argint;
21. Vase de fier;
22. Vase de sticlă;
23. Diferite obiecte de sticlă;
24. Obiecte de chihlimbar;
25. Inscripţii antice şi medievale de piatră;
26. Sculpturi antice şi medievale în piatră;
27. Plastică în diferite metale;
28. Piese arhitectonice în piatră;
29. Sarcofagii din piatră;
30. Geme antice şi medievale;
31. Monede şi ponduri antice, medievale şi moderne (separat de bronz,
argint, aur, sticlă);
32. Medalii;
33. Cărămizi şi tuburi de canalizare antice şi medievale;
34. Mozaic sau piese de mozaic;
35. Diferite obiecte de lemn;
36. Obiecte din alte materiale mai rare (scoică, lignit, coral etc.);
37. Mulaje în ghips, galvanoplastii şi alte reproduceri;
38. Machete şi diferite alte reconstituiri.
VII. Artă populară şi etnografică:
Ceramică, lemn, mobilă, textile, piele, ouă încondeiate, artă religioasă populară,
metal, podoabe, obiecte de os şi corn, instrumente muzicale, obiecte rituale.
VIII. Artă veche românească (laică şi religioasă):
1.Pictură (icoane, frescă, manuscrise cu miniatură);
2. Sculptură în piatră şi lemn (pietre de mormânt, tâmple, tâmple de
biserică etc. );
3. Mobilier;
4. Ţesături şi broderie;
5. Obiecte de metal preţios şi nepreţios;
6. Ceramică.
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IX. Arme, armuri.
X. Alte obiecte, necuprinse în categoriile precedente, fie de aceeaşi natură, fie
aparţinând ştiinţelor naturale.
B. Înregistări globale
Unele obiecte muzeale pot fi înregistrate global (adică mai multe pe un singur
rând) şi anume: toate obiectele de muzeu de aceeaşi natură şi caracteristici şi de
valoare aproximatiov egală, chiar dacă valoarea lor individuală depăşeşte suma de
lei 5000.
C. Evaluarea simbolică a unor obiecte de muzeu
Fragmentele ceramice, obiectele şi uneltele de metal nepreţios, sau de alt
material, fără valoare artistică, care nu au valoare comercială curentă şi constituie
categorii numeroase (produse în serie) se vor evalua simbolic.
În afară de acestea, orice piesă care este socotită demnă din punct de
vedere artistic, istoric şi arheologic, să fie păstrată în colecţiile muzeului, fără ca
pentru ea să existe un criteriu de evaluare raţional sau indicat în instrucţie, se va
evalua de asemenea în mod simbolic.
Având în vedre că se găsesc în colecţiile noastre, piese unice de valoare
artistică, istorică sau arheologică sau obiecte de artă străină, a căror valoare
depinde de provenienţă, de certitudine absolută a identificării şi de cererile pieţei
comerciale străine care nu ne sunt cunoscute, suntem de părere ca aceste obiecte
care vor fi puţin numeroase, să fie evaluate simbolic.
Cărţile obişnuite se vor evalua simbolic la 100 de lei volumul. În această
categorie sunt cuprinse şi periodicele curente. Se vor evalua la valoarea reală
cărţile cu gravuri, cele legate în piele plină, precum şi incunabulele şi cele din
secolul al XVI-lea. Manuscrise de orice natură se vor evalua de asemenea simbolic,
fie că evorba de un text, fie că e vorba de un document.
D. Criterii de evaluare reală a obiectelor muzeale
1. În linii generale, pentru evaluarea obiectelor şi operelor de artă din muzee se va
lua în consideraţie, acolo unde există, preţul de achiziţionare, corectat eventual
după următoarele considerente:
a. Preţul respectiv adus la valoarea circulatorie de azi pentru aceeaşi
categorie de obiecte sau opere.
b. Preţul respectiv corectat, dacă totuşi valoarea artistică, istorică etc., a
fost greşit apreciată din acest punct de vedere când a fost achiziţionat
obiectul.
2. Pentru obiectele achiziţionate altfel decât prin cumpărare se va stabili valoarea
prin comparaţie cu cele de la punctul 1.
3. Concomitent cu aceste criterii se mai dau următoarele indicaţii cu titlul de
informaţii pentru câteva categorii de obiecte care trebuie luate ca exemple.
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I.Arte plastice
a. Pictură şi desen
1. Ulei
- La această categorie se va avea în vedere că nici un tablou de
maeştrii români din muzeele noastre n-ar trece de valoarea de 200
000 lei, considerând că acest preţ se poate plăti pentru cele mai
bune opere ale maeştrilor români.
- Cele mai scumpe tablouri româneşti sunt cele de Andreescu, care
pot merge de la 10.000 la 200.000 lei, după calitate şi mărime.
- Operele lui Grigorescu se apreciază între 5.000 – 200.000 lei,
după calitate şi mărime.
- Luchian între 5.000 – 150.000 lei.
- Th. Aman şi N. Tonitza între 5.000 şi 75.000 lei.
- Maeştrii moderni şi contemporani (Pallady, N. Petraşcu, I.Al.
Steriadi, Iser, C. Ressu, N. Dărăscu, E. Stoenescu, St. Popescu, Al.
Ciucurencu, Lucian Grigorescu etc.) se evaluează între 3.000 –
150.000 lei.
2. Acuarele şi guaşe. Preţul acestora nu poate trece de 10.000 lei.
3. Desen. Valoarea unui desen nu poate trece de 3.000 lei.
4. Gravurile în metal, lemn sau piatră, se vor aprecia după valoarea
autorului între 500 – 10.000 lei exemplarul.
b. sculptură
Sculptura în bronz, marmură sau în piatră se va preţui în funcţie de
valoarea operei şi valoarea materialului.
Şi aici se va avea în vedere valoarea artistului, considerând că un bust în
ghips se va plăti între 20.000 – 100.000 lei.
Teracota. În general operele executate în acest material sunt considerate la
valoarea marmorei.
II.Obiecte de vitrină
La evaluarea acestora se va avea în vedere valoarea de cumpărare, la care
Directorul muzeului poate să aducă o corectare, corespunzând cu valoarea reală.
III. Textile
1. Scoarţe olteneşti. Preţul scoarţelor noi poate varia dela 1.500 – 3.000 lei
m.p., după model.
Pentru cele vechi între 3.000 – 8.000 lei m.p. după model, tehnică, felul
cum sunt vopsite.
2. Scoarţe vechi basarabene, bucovinene, ucrainiene şi poloneze, vopsite
cu culori vegetale pot fi evaluate după model cu aceleaşi preţuri ca scoarţele
vechi olteneşti.
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3. Covoarele indigene, lucrate după sistemul persan, pot fi evaluate la
1.500 – 3.000 lei m.p.
4. Covoarele turceşti şi din Asia Mică – cele moderne se pot evalua de la
2.500 – 4.000 lei m.p., iar cele vechi de la 8.000 – 20.000 lei m.p., după epocă.
5. Covoare persane. Cele obişnuite de la 3.000 – 6.000 lei m.p., iar cele
vechi de la 7.000 – 25.000 lei m.p., iar în multe cazuri se pot evalua individual
după calitate, provenienţă şi starea de conservare.
6. Covoare din Caucaz, Sirvan, Kazac, Cuban, între 5.000 – 10.000 lei
m.p., iar cele antice pot fi evaluate individual.
7. Covoare chinezeşti. Cele uzuale pot fi evaluate între 3.000 – 6.000 lei
m.p.
8. Covoare indiene. Cele uzuale (moderne) pot fi evaluate ca cele turceşti;
cele antice se evaluează de la caz la caz.
9. Covoare siriene. Idem ca cele de la punctul 8 de mai sus.
10. Tapiserii şi goblenuri. Cele lucrate în Flandra, Italia şi Germania, se
socotesc după bucată. Tapiseriile Aubusson se pot socoti între 3.000 – 6.000 lei
m.p.
11. Şaluri persane. Dela 5.000 – 10.000 şi chiar până la 25.000 lei m.p.
12. Şaluri indiene. Idem ca la punctul 11.
13. Broderii de Bucara. Brodate pe pânză de in cu fire de mătase, cele
vechi se evaluează de la 15.000 – 30.000 lei, iar cele moderne de la 5.000 –
15.000 lei după mărime.
14. Suluri japoneze. Majoritatea lucrate în mătase, începând de la 5.000 –
10.000 şi mergând până la 40.000 lei.
IV. Mobila
În ce priveşte mobila, valoarea ei creşte cu starea de conservare, dacă este
sculptată sau nu, dacă e aurită sau nu şi cu materialul cu care este îmbrăcată. Cele
mai scumpe sunt cele îmbrăcate în tapiserie, autentice de ex. Aubusson. Un scaun
îmbrăcat în tapiserie poate ajunge până la 25.000 lei, un fotoliu până la 50.000 lei
şi o canapea până la 80.000 lei.
V. Cărţile, manuscrisele, documentele, fotografiile
Cărţile se vor preţui în raport cu vechimea şi starea lor de conservare. O
carte legată în marochin, cu gravuri, netăiată, se va preţui mai mult decât aceeaşi
carte nelegată sau tăiată pentru legătură.
Preţul cărţii creşte în raport cu vechimea ei.
Un volum în bune condiţiuni se preţuieşte între 1.500 – 2.500 lei, dacă este
din secolul XIX, afară de ediţiile cu totul excepţionale.
Un volum în bune condiţiuni şi ilustrat din sec. XVI se va evolua între
6.000 – 20.000 lei.
Fotografiile se vor preţui la preţul de cost, după mărime.
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VI. Obiecte arheologice de vitrină, de piatră, os, corn, fildeş, lut, metal
nepreţios etc.
Întregi
a) Valoare artistică şi istorică mică (obiecte nedecorate sau forme comune)
evaluate de la lei 50 (vase preistorice) la lei 500 (vase greceşti sau romane care
merită această valoare).
b) Valoare artistică şi istorică mijlocie (obiecte cu decor simplu şi formă
deosebită) se vor evalua de la 100 la 1.000 lei.
c) Valoare artistică şi istorică mare (decor de tehnică superioară şi formă
artistică) se vor evalua de la 1.000 la 10.000 lei.
Observaţiuni. Piesele unice sau extrem de rare din orice epocă şi având valoare
istorică şi arheologică deosebită se vor evalua la categoria C, indiferent de
categoria din care fac parte.
Obiectele cu părţi lipsă şi întregite se taxează cu ½ din valoarea categoriei
respective.
Obiectele din aur şi argint.
1. Metal brut, neprelucrat, dar având valoare istorică sau arheologică, se va
evalua la preţul oficial al aurului înmulţit cu coeficientul 2.
2. Obiectele lucrate simplu, fără valoare artistică deosebită, se vor evalua,
ca mai sus, înmulţit cu coeficientul 6 – 8.
3. Obiectele cu valoare istorică şi artistică mică se vor evalua ca mai sus
înmulţit cu coeficientul 6 – 8.
4. Obiectele cu valoare istorică şi artistică mijlocie se vor evalua ca mai
sus înmulţit cu coeficientul 9 – 15.
5. Obiectele cu valoare istorică şi artistică mare se vor evalua ca mai sus
înmulţit cu coeficientul 16 – 25.
Obiectele fragmentare din aceste categorii, se taxează cu coeficientul redus
la ¾, 2/3, ½ după starea de conservare a obiectului.
Aceeaşi scară e aplicabilă la medaliile şi monetele de aur, ele încadrânduse în categoriile obiectelor de aur mai sus notate sub nr. 1 – 5, potrivit cu starea lor
de conservare, raritate şi valoare artistică şi istorică.
La piesele corespunzătoare de argint coeficientul se adaugă cu 5 (de ex.
coeficientul 2 devine ş.a.m.d.)
Monete de argint şi aur
Monetele de argint obişnuite (tetradrahme, didrahme, drahme, denari
romani republicani, imperiali) se vor evalua la valoarea metalului la preţul oficial,
înmulţit cu coeficientul 1,5 pînă la 2.
La monetele de argint rare sau rarisime evaluarea se va face ca mai sus, dar
înmulţit cu coeficientul 3 – 10.
Monetele de bronz obişnuite se vor evalua după starea lor de conservare,
raritate, valoare artistică şi istorică – între 50 şi 150 lei piesa.
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Monetele de bronz rarisime sau unicate se vor evalua de la 500 la 5.000 lei.
Plumbii bizantini se vor evalua de la 100 lei la 1.000 lei, în raport cu starea
lor de conservare şi valoarea lor istorică şi artistică.
Reliefurile, busturile, statuile şi piesele arhitectonice sculptate, se vor
evalua – după metal, valoare istorică şi artistică şi starea de conservare – între 500
şi 50.000 lei.
Pentru piesele excepţionale, originale greceşti sau copii excelente, se va
cere aviz separat.
Categoriile de obiecte arheologice de pe lista Nr. 1, care nu figurează aici,
sau nu intră în clasele stabilite aici, se înţelege că se vor evalua simbolic.
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DESPRE COLECŢIA DE ARTĂ PLASTICĂ DONATĂ DE
SCRIITORUL MIHAI TICAN RUMANO MUZEULUI DIN
CÂMPULUNG
THE ART COLLECTION DONATED BY WRITER MIHAI TICAN
RUMANO TO THE MUSEUM OF CÂMPULUNG
Alexandra Mărăşoiu

Abstract
Born in the village of Berevoieşti, from the Muscel region, Mihai Tican
Rumano was a Romanian writer who, from 1959 until his death, donated to the
museum of Câmpulung Muscel a number of approximately 200 paintings and
sculptures signed by Romanian artists, who led to the foundation of the museum’s
Art Gallery. Based on letters and acts from the archival collection dedicated to
Mihai Tican Rumano, which is found at the National Archives of Romania, the
article has two objectives: to present, on the one hand, aspects concerning the
donation, such as the conditions in which it was made, and on the other hand, the
problems which arose between Mihai Tican Rumano and the museum governance
due to his belief that the collection was not properly administrated.
Key words: donation, art collection, Mihai Tican Rumano, Câmpulung
Muscel.
Deşi poate mai puţin cunoscut astăzi decât ar merita, scriitorul şi
publicistul Mihai Tican Rumano (1893-1967), originar din Berevoieşti, Muscel, a
fost una dintre personalităţile culturale ale României interbelice şi postbelice.
Mihai Tican a avut o poveste de viaţă demnă de un roman. Spirit aventuros, după
terminarea şcolii primare, pleacă de acasă şi îşi caută de lucru la Câmpulung,
Bucureşti şi apoi Constanţa. La vârsta de 13 ani, se îmbarcă pe un vas către Italia,
de unde va ajunge în Somalia şi apoi în Argentina. Aici are norocul de a fi luat în
grijă de o familie, şi îşi poate continua studiile. Călătoreşte mult (America de Sud,
Canada, Australia, Noua Zeelandă, Antile), iar în 1913 revine în Europa şi, după ce
participă, în primul război mondial, la bătălia de la Dragoslavele (1916), fiind luat
prizonier şi evadând, se întoarce în Argentina. Între 1922-1923 porneşte într-o
expediţie în Africa împreună cu belgianul Laffite, şi vizitează Congo, Guineea,
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Nigeria, Zanzibar, Madagascar. Se stabileşte apoi în Spania, iar din 1931 revine
pentru totdeauna în România, în 1932 însurându-se cu jurista Silvia Petrescu.
Moare la 20 martie 1967, din cauza unei boli de plămâni de care suferea de mult.
Primele articole îi apar în Argentina, semnându-le Mihai Tican Rumano („rumano”
înseamnă în spaniolă „român”) pentru a-şi indica naţionalitatea, iar în 1916, la
Buenos Aires, publică prima carte, „Sobre la querida terra de mi patria” (Despre
tărâmul drag al patriei mele)1. În Spania publică articole despre ţara natală, fiind
numit ataşat de presă onorific al Ambasadei Române, în timp ce în România va
scrie despre Spania. De asemenea, la Barcelona înfiinţează, e director, editor,
corector şi autor de texte al unui ziar numit „Dacia. Organ hispano-italiano-român”,
care a avut, între februarie 1929 şi ianuarie 1930, 34 numere şi care trata aspecte
socio-politice şi culturale legate de cele trei popoare înrudit 2 . Însemnătatea
activităţii sale gazetăreşti stă în faptul că a dus la stabilirea unor relaţii culturale
între România şi Spania, ţări între care până atunci nu existaseră foarte multe
contacte 3 . Pe plan literar, s-a dedicat unui gen puţin abordat în literatura
românească de până la el, cel al relatărilor de călătorie, descriind cititorilor spaţiile
exotice pe care le-a vizitat şi unde a trăit numeroase aventuri, dar care pentru mulţi
erau inedite4.
Mihai Tican Rumano a călătorit mult şi mare parte din adolescenţă şi
tinereţe şi-a petrecut-o în străinătate. Cu toate acestea, el nu şi-a uitat niciodată ţara.
A păstrat mereu mândria de a fi român, semn fiind apelativul Rumano adăugat
numelui, iar mai târziu dragostea pentru regiunea în care se născuse, Muscel, l-a
determinat să contribuie la dezvoltarea ei culturală, astfel încât a donat colecţii de
artă muzeului din Câmpulung şi şcolii din Berevoieşti. Acest articol se va ocupa,
pornind de la documente din fondul personal „Mihai Tican Rumano”5, de colecţia
1

Angela Roşca, La tipologia de los discursos en los libros de viajes de Mihai Tican Rumano, Tesis
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2006, p. 95.
2
Valentin Borda, Pe urmele lui Mihai Tican Rumano, Bucureşti, Casa Editorială pentru Turism şi
Cultură Abeona, 1992, p. 74.
3
Angela Roşca, op.cit., p. 109.
4
Cele mai cunoscute lucrări ale lui Mihai Tican Rumano sunt: La vida del blanco en la tierra del
negro. Narraciones de una expedicion al Africa Occidental y Central/ Viaţa albului în ţara
negrului. Jurnal de călătorie, povestea unor aventuri, descrieri din ţinutul misterios al Africii
(Spania, 1927; România, 1929), El monstruo del agua/ Monstrul apelor (Spania şi România, 1928),!
El lago de los elefantes/ Lacul cu elefanţi (Spania, 1928; România, 1957), La danza de los
canibales/ Dansul canibalilor (Spania, 1928; România, 1931), Abisinia/ Viaje a traves de Etiopia
de hoy (România, 1935; Spania, 1936), Hoinărind prin ţară ( România, 1971), Icoane dunărene.
Dunărea, Delta şi taina bălţilor (România, 1933), Sub soarele Africii răsăritene (România, 1935),
Peste mări şi ţări (România, 1973). Câteva cărţi, publicate în Spania, nu au fost până acum traduse
în română: En el corazon de la selva virgen; El hombre mono y sus mujeres. La narracion de un
viaje a traves la selva virgen; Perdidos entre las fieras. Narracion de mi viaje a traves del Africa
Central (toate în 1928) şi Corrida, arte, sangre y pasion (1930).
5
A fost constituit în 1984 în urma donaţiei făcute Direcţiei Generale a Arhivelor Statului de către
soţia scriitorului, Sylvia Tican Rumano, prin testamentul întocmit în 1982.
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de artă plastică a muzeului din Câmpulung Muscel, urmărind etapele în care a fost
constituită şi felul în care au decurs relaţiile dintre donator şi conducerea muzeului.
Prima donaţie a fost făcută în 1959. În cursul acestui an, Mihai Tican
Rumano scrie Sfatului Popular al Raionului Muscel pentru a-l informa că, „fiind
născut în comuna Berevoieşti şi vrând ca numele meu să rămână legat de locurile
unde m-am născut şi copilărit, doresc să donez o colecţie de lucrări de artă (picturi)
pentru a se face o sală muzeu în Câmpulung, care să se numească Colecţia Mihai
Tican Rumano”. Intenţiona să ofere 68 de tablouri, din care cei de la muzeu să le
aleagă pe cele pe care le-ar considera potrivite6. Răspunsul îi soseşte pe 12 iunie
1964, din partea lui Flaminiu Mârţu, directorul Muzeului Raional 23 august din
Câmpulung, care îl anunţă că, în şedinţa din 8 iunie, Sfatul Popular a acceptat
donaţia, aceasta urmând să fie pusă „în valoare ca o nouă secţie - de artă - a
muzeului Câmpulung, o pinacotecă care să poarte numele dumneavoastră”7. După
ce la 4 august 1959 se încheie un concept al actului de donaţie, între Mihai Tican
Rumano şi soţia sa, pe de o parte, şi F. Mârţu şi Vasile Pleşu, şeful secţiei
învăţământ şi cultură din cadrul Sfatului Popular, pe de alta8, peste o lună, la 5
septembrie 1959, Mihai Tican Rumano şi Alexandru Rădulescu, delegatul Sfatului
Popular al Raionului Muscel, semnează actul de donaţie. „Ca un omagiu adus
locului unde m-am născut, părinţilor mei, ţărani muncitori săraci din Berevoieşti şi
oraşului Câmpulung, în care mi-am dus viaţa în anii copilăriei, muncind pentru
câştigarea existenţei pline de lipsuri materiale şi suferinţe morale, dorind să aduc
un modest, dar concret aport la construirea vieţii socialiste şi dorind, în calitatea
mea de scriitor, lucrător pe tărâmul culturii, să contribui la ridicarea nivelului
cultural al poporului muncitor Muscelean”, Mihai Tican Rumano donează Sfatului
Popular al Raionului Muscel 85 lucrări de artă (73 picturi şi 12 sculpturi).
Principalele clauze impuse de donator sunt următoarele: piesele erau donate „în
mod expres şi exclusiv” Sfatului Popular şi Muzeului Raional, ca o secţie de artă în
cadrul acestuia, numită „Colecţia de artă plastică, donaţiunea scriitorului
Muscelean Mihai Tican Rumano”. Colecţia nu putea „niciodată, nici în total, nici
în parte” să iasă din patrimoniul Sfatului Popular şi al muzeului, de respectarea
acestei clauze depinzând însăşi valabilitatea donaţiei. Piesele urmau să fie expuse
într-o sală adecvată din punct de vedere al conservării şi valorificării lor, iar
inaugurarea urma să aibă loc în cel mult trei luni de la perfectarea formelor legale.
Mihai Tican Rumano îşi rezerva dreptul de a mări colecţia, în care donaţii
provenite de la alte persoane puteau fi incluse doar cu acordul său şi al directorului.
Pe lângă opere de artă, el dorea să ofere şi publicaţii de-ale sale, în română şi în
6

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond Mihai Tican Rumano, dosar
24/1959, f. 38r.
7
Ibidem, f.53r.
8
Ibidem, f. 1r.
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limbi străine, precum şi decoraţii primite de la alte state „ca mărturie de preţuire de
peste hotare aduse patriei noastre”. Piesele aveau să fie preluate de la domiciliul
scriitorului pe cheltuiala Sfatului Popular, de către trimişii săi, cu întocmirea unui
proces verbal. În cazul apariţiei vreunei deteriorări în timpul transportului,
reparaţiile erau suportate de Sfatul Popular, care avea datoria, din momentul luării
în posesie, de a asigura buna întreţinere a obiectelor. Încălcarea oricăreia dintre
condiţii ducea la anularea donaţiei, ce revenea în patrimoniul lui Mihai Tican
Rumano sau al moştenitorilor săi 9 . Tablourile şi sculpturile au fost ridicate din
Bucureşti, unde locuia Tican Rumano, de către directorul muzeului la începutul
lunii septembrie 195910. În 1959 şi 1960, sunt adăugate la donaţia iniţială patru
suplimente, însumând 44 tablouri şi 10 sculpturi, iar până în 1966 sunt predate în
mai multe rânduri piese muzeului, fiind legalizate încă două acte de donaţie, unul
la 26 martie 1963, pentru 90 piese, şi celălalt, la 16 noiembrie 1965, pentru 5311.
Totodată, în această perioadă o serie de tablouri şi sculpturi, considerate
necorespunzătoare, sunt înapoiate de către muzeu, unele fiind înlocuite de Mihai
Tican Rumano. Conform unui inventar efectuat la sfârşitul anului 1966, colecţia
număra atunci 219 piese12. După moartea scriitorului, „ca omagiu adus locurilor
copilăriei defunctului meu soţ, Mihai Tican Rumano, oraşului Câmpulung, din
judeţul Argeş, locuitorilor săi, faţă de care soţul meu a purtat o dragoste profundă
şi cu gândul că aceştia, la rândul lor, au o amintire frumoasă a defunctului” 13 ,
Sylvia Tican Rumano încheie, la 7 august 1971, în calitate de moştenitoare, un
ultim act de donaţie, pentru 7 lucrări pe care le donează Consiliului Popular al
oraşului Câmpulung, reprezentat de Marin Roşu, vicepreşedinte al Comitetului
Executiv al Consiliului. În plus, în 1973 ea oferă poze şi lucrări de-ale soţului său
pentru organizarea unei secţiuni muzeale numite Fiii Muscelului14.
Tablourile şi sculpturile donate de Mihai Tican Rumano aparţineau unor
artişti români pe care el îi încadrează în trei etape ale evoluţiei plasticii româneşti:
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, începutul secolului
XX, până la 23 august 1944 şi perioada de după 23 august 194415. Printre cei ce
semnează piesele, se întâlnesc şi unii dintre cei mai valoroşi pictori sau sculptori
români, cum ar fi Nicolae Grigorescu, Corneliu Baba, Lucian Grigorescu, Arthur
Verona, Ilie Burghele, Rudolf Schweitzer Cumpăna, Theodor Pallady, iar mulţi
erau originari din Muscel: Constantin Baraschi, Ecaterina Delighioz, Nicolae Grant,
Dimitrie Măţăoanu, George D. Mirea, Alexandru Donici, Vera Veslovshi Niţescu.
Pentru unii artişti contemporani, Mihai Tican Rumano a reprezentat un real sprijin
9

Ibidem, f.8r-11r.
Ibidem, f.81r.
11
A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 38/1971, f. 18r.
12
Idem, dosar 24, 66r-70r.
13
Idem, dosar 38/1971, f. 1r-2r.
14
Idem, dosar 40/1973, f. 6r.
15
Idem, dosar 24/1959, f. 5r.
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prin faptul că le cumpăra lucrări pentru a-şi spori colecţia, aşa cum reiese dintr-o
scrisoare ce-i este trimisă la 29 august 1961 de sculptorul Dimitriu Bârlad, care îl
felicită pentru „gestul nobil de a înfrumuseţa oraşul Câmpulung” cu un muzeu „ce
este o podoabă şi [...] educativ pentru tineretul nostru ce se ridică, având prilejul
să-şi îmbogăţească cunoştinţele şi în direcţia artelor plastice”, mulţumindu-i pentru
„sacrificiile băneşti” făcute ca să achiziţioneze opere de artă, ajutându-i astfel pe
autorii lor să-şi „pună în valoare meşteşugul”16. De asemenea, Tican Rumano s-a
preocupat să aibă piese de la cât mai mulţi artişti. De exemplu, la 19 octombrie
1960 îi scria pictorului M. H. Maxy, director pe atunci al Muzeului de Artă RPR,
spunându-i că ar vrea o lucrare de-a sa pentru colecţie17. Dorinţa îi e îndeplinită,
având în vedere că, printre piesele din suplimentul al IV-lea al actului de donaţie,
se afla şi tabloul „Dealul Espi” de H. Maxy18. Fiindu-i recunoscută iubirea pentru
artă, uneori Tican Rumano primea piese de la alţi colecţionari pentru a le adăuga
donaţiei. Aşa a făcut Zoe Kreţulescu, fiica medicului Nicolae Kreţulescu,
trimiţându-i în 1965 tablouri de Luchian, Pallady şi Steriadi, pe care, după cum îi
scrie, nu ar vrea să le lase unor rude care să le vândă ci, din dragoste pentru
Câmpulung, le oferă pentru a fi expuse în muzeu19.
In ceea ce priveşte tematica lucrărilor din colecţie, pot fi evidenţiate câteva
direcţii: se găseau peisaje din diverse regiuni ale ţării (ex: „Peisaj braşovean” de
Ecaterina Delighioz, „Iarna în Predeal” de D. Ghiaţă, „Sf. Sava. Monument istoric”
de Ilie Burghele, „Nori la Jurilovca” de Ivancenco, „Peisaj Dobrogean” de Henry
Vintilescu), portrete sau sculpturi ale unor personalităţi române (ex: „Poetul Ion
Minulescu” de Nina Arbore, basorelief Eminescu de Ion Georgescu, statuie Vasile
Lupu de Oscar Han, bust George Enescu de Dimitriu Bârlad), tablouri dedicate
donatorului („Portret Mihai Tican Rumano” şi „Portret Sylvia Tican Rumano” de
Teodorescu Romanaţi, „Portret. mama lui Portret Mihai Tican Rumano” de V.
Rudeanu ), scene marcate de ideologia comunistă a vremii (ex: „Electrificarea
satelor” de V. Bălţatu, „Colectivistă din Hunedoara” de Dan Băjenaru, „Înscriere la
G.A.C.” de Nicolae Alexandrescu, „Bucureşti, blocuri în reconstrucţie” de G.
Ivancenco, bust Lenin de D. Lazăr). Multe tablouri erau dedicate Muscelului,
înfăţiţând peisaje din Câmpulung sau zona Muscel, portrete de Musceleni (ex:
„Bătrâna casă Musceleană” de Bogdan Gheorghiu, „Piaţă în Câmpulung” de I.
Niţescu, „Musceleancă cu maramă” de Vera Niţescu Veslovschi, „Han vechi în
Apa Sărată Muscel” de Teodorescu Romanaţi, etc.).
În ciuda faptului că, din 1959 până la sfârşitul vieţii, Mihai Tican Rumano
a continuat să facă donaţii muzeului din Câmpulung, colaborarea dintre el şi
16

Idem, dosar 26/1961, f. 10r.
Idem, dosar 25/1960, f. 10r.
18
Ibidem, f. 1r.
19
A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 46/1966, f.22r.
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conducerea instituţiei a fost problematică încă de la început. Astfel, preluarea
pieselor s-a făcut mult mai târziu decât anunţase Flaminiu Mârţu iniţial, adică spre
sfârşitul lui iunie sau începutul lui iulie. Din această cauză, pe 25 iulie Mihai Tican
îi scria că, de vreme ce de mult timp n-a mai dat nici un semn de viaţă, înseamnă că
nu mai este interesat de donaţie, plângându-se că a cheltuit bani pentru a înrăma
tablourile şi că, aşteptându-l, nu s-a putut duce să se trateze pentru boala de care
suferă20. Dar, un prim motiv major de nemulţumire pentru Mihai Tican Rumano l-a
constituit amânarea inaugurării secţiei de artă plastică. Dacă, potrivit actului de
donaţie, aceasta ar fi trebuit să se facă în termen de trei luni, evenimentul a avut loc
de-abia în a doua parte a anului 1960, după numeroase insistenţe şi intervenţii ale
familiei Tican Rumano.
Pe 21 decembrie 1959, Mihai Tican Rumano, supărat de nerespectarea
clauzelor donaţiei, se adresa Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Raionului
Muscel, solicitându-i să dispună deschiderea muzeului şi să-l anunţe data acesteia „A trecut de mult termenul de trei luni, ar fi cazul ca această colecţie să se deschidă,
fiindcă închisă era şi la mine acasă”21.
În ianuarie 1960, scriitorul fiind bolnav şi internat la Spitalul Colţea, soţia
sa este cea care corespondează cu Ion (Bebe) Georgescu, şef al secţiei secretariat
din cadrul Comitetului Executiv al Sfatului Popular, pe care îl roagă să se
intereseze ce se întâmplă la muzeu, de unde nu mai primise ştiri22. Informând-o că
nu s-a luat nici o măsură în sensul deschiderii, dar că de la Sfat s-a făcut o adresă
către Ministerul Învăţământului şi Culturii spre a se trimite un delegat care să
verifice situaţia, Bebe Georgescu o sfătuieşte ca, prin relaţiile sale, să apeleze la
minister23. În februarie, starea de sănătate îmbunătăţindu-i-se, Tican Rumano are o
audienţă la minister şi, ca urmare, la 25 februarie 1960 este anunţat de Sfatul
Popular al Raionului Muscel, Comitetul Executiv, Secţia de Învăţământ şi Cultură,
că deschiderea Secţiei plastice se va face cu ocazia zilei de 1 mai24, ceea ce nu s-a
întâmplat, însă. De aceea, la 6 mai, Mihai Ruman Ticano avertizează Sfatul
Popular că, dacă inaugurarea nu va avea loc în termen de o lună, va cere restituirea
colecţiei25. Se pare că ameninţarea a avut efectul scontat, căci în toamna lui 1960
muzeul funcţiona, dar nu apare nimic în documente despre ziua inaugurării.
Modul în care conducerea muzeului s-a ocupat de întreţinerea şi punerea în
valoare a colecţiei a fost permanent în atenţia lui Mihai Tican Rumano,
provocându-i multe neplăceri, de care, într-o primă fază, el l-a învinovăţit pe
directorul Flaminiu Mârţu. Într-o scrisoare din 19 octombrie 1960 către profesorul
Răducu din Câmpulung, Tican Rumano se plânge de atitudinea răuvoitoare a lui
20

Idem, dosar 24/1959, f. 56r.
Ibidem, f. 26r.
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A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 25/1960, f. 13r.
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Ibidem, f. 12r.
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A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 25/1960, f. 23r.
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Ibidem, f. 6r.
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Mârţu, pe care îl numeşte Mefisto, şi despre care crede că îl „sabotează”, probabil
din teama de a nu fi numit un specialist în locul său26, iar la 5 noiembrie 1960 cerea
Sfatului Popular să numească o altă persoană în fruntea secţiei de artă a muzeului
din Câmpulung, deoarece cu „tov. Mârţu e o imposibilitate de a lua legătura, acesta,
după cum bine ştiţi, răstălmăcind toate cum îi convine lui, pentru a crea piedici fără
rost în organizarea şi chiar existenţa Secţiei de Artă Plastică a Muzeului - ca să nu
spun categoric că o subminează - cu toate că iniţial a avut cu totul altă atitudine”27.
La 19 septembrie 1962, din cauză că muzeul fusese închis pe 24 august când, fiind
zi liberă, „oamenii muncii” îl puteau vizita, Tican Rumano solicita Comitetului
Pentru Cultură şi Artă. Consiliul Muzee - Arte Plastice să-i comunice dispoziţiile
cu caracter general privind vizitarea şi vizionarea unui muzeu de artă, zilele şi orele,
deoarece „cred că la Câmpulung Muscel nu au cunoştinţă de modul cum se ţine
deschis un muzeu pentru a fi vizitat şi cum se procedează în zilele de sărbătoare
legală”28. Anul 1963 este unul în care scriitorul face mai multe sesizări autorităţilor.
În ianuarie, se adresează prim secretarului de partid din Raionul Muscel, arătând că
deşi a adus noi piese pentru muzeu, nu a venit nimeni să le preia, fiind nevoit să
plătească pentru ele o cameră la hotel29. Apoi, în septembrie, scrie Comitetului
Pentru Cultură şi Artă. Consiliul Muzee - Arte Plastice (cu sediul în Casa Scânteii),
solicitând o „cercetare urgentă pentru remedierea unor neajunsuri morale”: Mârţu
nu-şi îndeplineşte obligaţiile de director, astfel încât el a fost cel care a trebuit să se
ocupe de aspecte precum stabilirea orarului de vizitare şi crearea unui post de
îndrumător şi cel care a plătit pentru amenajarea unei grădini în faţa clădirii, pentru
punerea unor ghivece cu flori în pridvor şi asfaltarea unui trotuar până la stradă. În
schimb, contrar prevederilor actului de donaţie, directorul vrea să reducă
exponatele la 8030. În aceeaşi lună, Tican Rumano trimite şi o notă informativă
referitoare la situaţia secţiei de artă plastică: localul în care se află a devenit
neîncăpător, nu există un ghid, în afară de el însuşi, atunci când se află la
Câmpulung, programul de vizitare (pe care, după doi ani în care muzeul a fost
deschis doar trei zile pe săptămână, de la 12-14, „oamenii muncii neputând veni”, a
reuşit să-l prelungească la cinci zile, cu două după-amiezi) nu se respectă. De
asemenea, condiţiile de expunere nu sunt bune, lumina se defectează deseori în
timpul programului de vizitare, piesele nu sunt aranjate în săli în mod
corespunzător, iar când pictorul Gh. Zidaru s-a oferit să amenajeze secţia, nu a fost
lăsat. La toate acestea, se adaugă lipsa de promovare în presă a secţiei şi faptul că
se refuză expunerea statuii lui Vasile Lupu de Oscar Han, din cauză că domnitorul
26

Ibidem, f. 18r.
Idem, f. 21r.
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A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 27, f.9 r.
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Idem, dosar 29/1963, f. 14r.
30
Ibidem, f. 22r.
27

133

ALEXANDRA MĂRĂŞOIU

ar fi fost un reacţionar, că unele tablouri sunt discreditate şi unul a fost chiar distrus,
din portretul lui Ion Minulescu de Nina Arbore, ştergându-se decoraţia de la
butonieră şi ţigareta pe care o ţinea în mână31.
Probabil în urma acestor plângeri, prin procesul verbal din 14 aprilie 1964,
Comitetul Pentru Cultură şi Artă. Consiliul Muzee-Arte Plastice îl numeşte la
conducerea secţiei de artă pe Dumitru Iacobescu, Flaminiu Mârţu, directorul
muzeului, nemaiputând interveni în administrarea secţiei 32 . Odată cu această
schimbare, se pare că lucrurile s-au îmbunătăţit pentru un timp, căci nu mai există,
până în 1965, când Iacobescu e înlocuit, reclamaţii ale donatorului. Cel puţin
potrivit propriilor afirmaţii din darea de seamă a activităţii sale pe anul 1964 şi
dintr-o informare privind metodele de popularizare ale secţiei, Dumitru Iacobescu
s-a preocupat mai mult de ea: au fost amenajate trei săli (una cu picturile lui
Burghele şi Isachie, pictori cu orientări clasiciste, una cu grafică şi una cu peisaje
Muscelene, în fiecare găsindu-se şi sculpturi), s-a pus accent pe pregătirea
îndrumătorilor pentru ghidaje, au fost montate indicatoare la intrare şi un panou în
gara din Câmpulung, pentru a atrage vizitatori. Tot pentru popularizare, sunt
realizate emisiuni la radio, cu biografii ale artiştilor ale căror opere se aflau în
colecţie şi comunicări pe diverse teme culturale (ex: „Itinerar Muscelean în
colecţia de artă din Câmpulung”, „Două lucrări valoroase în colecţia de artă
plastică din Câmpulung”, „Figura omului nou în colecţia de artă plastică din
Câmpulung”), sunt organizate conferinţe în întreprinderi, sunt trimise materiale
unor periodice33. Dar, în ultimii ani de viaţă ai scriitorului, problemele reapar: în
1966, el face o nouă plângere către Comitetul pentru Cultură şi Artă din Muscel,
arătând că, din lipsa spaţiului, o serie de tablouri nu sunt expuse, fiind depozitate în
alte clădiri (deşi ele ar trebui să fie păstrate, conform actului de donaţie, în incinta
muzeului) şi cerând să fie lăsat să înrămeze două tablouri de Ivancenco, neînrămate
de muzeu, şi să fie readuse cele trei registre cu impresiile vizitatorilor, retrase fără
nici un motiv34. În acelaşi an, îi provoacă o mare nemulţumire faptul că direcţia
muzeului întârzie în a perfecta formele legale pentru trei tablouri pe care le predă
prin procesul verbal din 7 septembrie 1966 35 . Două cereri ale sale rămân fără
răspuns, iar după moartea soţului Sylvia Tican Rumano adresează şi ea, în 1967,
Sfatului Popular, alte două cereri36. Legalizarea actului de donaţie se face de-abia
în 7 august 1971. Astfel reies faptele din actele ce fac parte din fondul Mihai Tican
Rumano. Fiind prezentate din perspectiva sa, este greu de ştiut dacă lucrurile chiar
au stat aşa cum le înfăţişează el, sau fie dorinţa de a-şi vedea colecţia valorificată la

31

A.N.I.C., Fond Mihai Tican Rumano, dosar 24/1959, f. 3r-5r.
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maximum îl făcea să aibă aşteptări mult mai mari faţă de condiţiile pe care muzeul
i le putea pune la dispoziţie, fie era o persoană foarte pretenţioasă.
După ce a călătorit în cele două Americi, în Africa, Australia şi după ce a
locuit în Spania, unde publicat primele sale cărţi importante, Mihai Tican Rumano
s-a întors acolo de unde a pornit în viaţă, în România. Pentru a onora locurile unde
s-a născut şi a copilărit, el a donat muzeului din Câmpulung Muscel şi comunei
Berevoieşti picturi şi sculpturi pe care le strânsese de-a lungul timpului poate chiar
cu scopul ca mai târziu să le doneze „întru eternizarea memoriei” sale, după cum
sugerează Valentin Borda, autor al unei biografii a scriitorului37. Ceea ce este cert e
că astăzi, datorită lui Mihai Tican Rumano, muzeul din Câmpulung şi comuna
Berevoieşti se pot mândri cu nişte bogate colecţii de artă plastică.

37

Valentin Borda, op.cit., p. 104.

135

MUZEUL NAŢIONAL

Vol. XXIII

2011

CAROL POP DE SZATHMARI, 190 DE ANI DE LA NAŞTERE.
MEDALIA JUBILIARĂ
CAROL POP OD SZATHMARI, 190 YEARS FROM HIS
BIRTH. THE ANNIVERSARY MEDAL.
Nicoleta König

Abstract
Carol Pop de Szathmari was born in 1812 at Cluj, in a middle class family.
Since young he showed a lot of qualities in painting, calligraphy and music.
Later he travelled abroad for studies in some important art academies.
Back in the country he became official painter at the royal court, kings like
Alexandru Dimitrie Ghica, George Bibescu, Barbu Ştirbei, Alexandru Ioan Cuza
and Carol I used his services.
He made a lot of drawings and paintings with scenes from daily life like
Romanian peasants, local musicians or different portraits; not only from Romania
but also from other countries he travelled.
But one of the most important activities it was the one as photographer.
Carol Pop de Szathmari was one of the few who adopted this technique soon as it
was discovered. In April 1854 he went at Crimeea war (1853-1856) where he took
pictures form the battle scene, which made him the first war photographer form the
world.
He died in 1887 but his workshop from Bucharest continued to run till the
First World War when it was destroy during a bombing.

Key words: Carol Pop de Szathmari, photographer, Crimeea war
Carol Pop de Szathmari s-a născut la data de 11 ianuarie 1812, într-o
familie înstărită din Cluj, tatăl său fiind Daniel Szathmari Pop iar mama sa, Suzana
Wass. Încă din copilărie acesta a beneficiat de o educaţie aleasă, supravegheată
îndeaproape de către preotul reformat Sigismund Pop Szathmari, membru al
Asociaţiei „Sfântul din Jena”, specialist în teologie, istorie, politică, statistică etc.
Nu este aşadar de mirare că tânărul Carol s-a remarcat încă din timpul claselor
primare în cadrul Colegiului Reformat din Cluj; printre altele, pe calificativul
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actului său de absolvire apărea formularea „mândria colegiului nostru”1. Cu toate
că era destinat unei cariere bisericeşti, Carol a renunţat la viaţa monahală,
îndrăgostindu-se de o fată despre care se presupune că ar fi Mariţica Văcărescu.
Tânărul a arătat mult interes în studiul limbilor străine, clasice şi moderne,
în pictură, caligrafie, muzică etc., toate acestea definind personalitatea celui care va
deveni un adevărat artist şi un pionier în evoluţia fotografiei.
Ulterior, îşi dădea licenţa în drept, devenind jurist. Patru ani mai târziu va
începe un şir de călătorii în Austria, Bavaria, Elveţia şi Italia, unde va frecventa
cursurile unor importante academii de artă. Întors în ţară în a doua jumătate a
anului 1840 a devenit pictorul oficial al Curţii sub mai mulţi domnitori: Alexandru
Dimitrie Ghica, George Bibescu, Barbu Ştirbei, Alexandru Ioan Cuza şi Carol I. A
realizat numeroase lucrări: desene, acuarele, litografii, fotografii reprezentând
portrete, diverse scene oficiale, peisaje din mijlocul naturii sau din oraşe, personaje
populare din diverse regiuni etc. Este unul din primii pictori care se arată interesat
în surprinderea costumelor si a obiceiurilor populare şi, ulterior, primul care îi va
surprinde în fotografii. A călătorit de asemenea în Turcia şi vestul Asiei unde a
realizat numeroase schiţe în acuarelă. Trebuie menţionat faptul ca lucrările lui au
fost expuse în diverse expoziţii naţionale, fiind medaliat pentru activitatea depusă.
Carol Pop de Szathmari a fost de asemenea unul din primii fotografi de pe
meleagurile noastre, el folosind tehnica coloidului umed. Acest procedeu care
elimina grenul din calotipii, avea însă ca inconvenient faptul că expunerea trebuia
realizată cât timp placa era umedă, fiind urmată imediat de developare, ceea ce
însemna ca fotograful să aibă practic întreg laboratorul la el, într-un spaţiu închis2.
De aceea, în luna aprilie 1854, Carol Pop de Szathmari şi-a luat toate soluţiile şi
instrumentele necesare şi s-a dus lângă Olteniţa, în apropierea teatrului de război,
devenind astfel primul reporter fotograf din lume3. Munca sa nu a rămas
nerăsplătită, albumul realizat din aceste fotografii din timpul războiului Crimeei
(1853-1856) a fost premiat la Expoziţia Universală de la Paris din anul 1855. De
asemenea, câteva dintre albumele sale au fost date cadou unor personalităţi
europene, precum Napoleon al III-lea şi Regina Victoria. Este drept că poziţia sa ca
prim fotograf de război a fost îndelung dezbătută, întrucât pe plan internaţional
Roger Fenton este mai cunoscut, dar cercetătorii români au demonstrat că
Szathmari a fotografiat scene din războiul Crimeei cu un an înaintea britanicului.
Ulterior, după apariţia unor inovaţii, Szathmari a început să folosească
imprimarea pe hârtie, ceea ce, evident, a sporit calitatea fotografiilor făcute. A
1

Catalogul expoziţiei „Carol Pop de Sythmarz (1812-1887), martor al epocii sale”, Bucureşti, Muzeul
Militar Naţional, p. 1.
2
Constantin Săvulescu „Cronologia ilustrată a fotografiei în România (1834-1916)”, Nr. 5 Biblioteca
Asociaţiei Artiştilor Fotografi, Bucureşti, 1985, p. 17.
3
Adrian Silvan Ionescu „Războiul Crimeii.150 de ani de la încheiere”, Muzeul Brăilei, Editura Istros,
Brăila, 2006, p. 14-15.

144

CAROL POP DE SZTHMARI, 190 DE ANI DE LA NAŞTERE. MEDALIA JUBILIARĂ

surprins imagini din Bucureşti, precum biserici, boieri, tarafuri de lăutari iar în
1874 a realizat o expoziţie la Cluj cu 63 de acuarele şi 3 uleiuri cu imagini din
România şi din capitală.
Războiul Crimeei nu a fost însă ultimul la care a participat în calitate de
observator şi fotograf. În 1877 a fost afiliat secţiei fotografice din cadrul
Serviciului Sanitar condus de Carol Davila, şi a plecat din nou pe front. Aici, a
surprins scene cu Statul Major, bateriile de pe malul Dunării, cartierul general de la
Poradim al regelui Carol I etc., toate acestea fiind grupate ulterior într-un album.
De asemenea, fotografiile sale au fost publicate atât în ţară (în reviste precum
„Resboiul”, „Dorobanţul”), cât şi în străinătate.
În afară de activitatea sa fotografică, Carol Pop de Szathmari a fost
desemnat de către Carol I cu desenarea stemei, a drapelului naţional, conceperea
unor proiecte de decoraţii, precum „Steaua României”, „Virtutea Militară” etc.
Szathmari s-a stins la Bucureşti în 1887, dar atelierul său de pe strada Enei
a rămas în funcţiune până în timpul celui de-al doilea război mondial, când a fost
distrus în timpul unui bombardament.
În memoria sa a fost emisă o medalie în cadrul programului „Carol Pop de
Szathmari (1812–1887) martor al epocii”, aceasta fiind legată de organizarea
expoziţiei cu titlul omonim. Realizarea medaliei a fost asigurată de Monetăria
Statului, iar documentarea a fost întocmită de coordonatorii programului (Cornelia
König şi Viorica Neagu). Realizatorii au urmărit să surprindă cât mai multe date
legate de personajul care a inspirat-o. Medalia este rotundă, cu fondul matisat şi
marginile supraînălţate. Pe avers efigia, din semiprofil dreapta (după o fotografie) a
lui Carol Pop de Szathmari surprins în perioada sa de maturitate. De-o parte şi de
alta a portretului sunt marcaţi anii între care a trăit artistul: 1812–1887. Compoziţia
centrală este înconjurată de o inscripţie circulară scrisă cu majuscule:
<EXPOZITIA ”CAROL POP DE SZATHMARI – MARTOR AL EPOCII”
*2002*>, inscripţie care marchează evenimentul pentru care s-a bătut medalia. În
dreapta, jos, în faţa portretului cu minuscule iniţialele cunoscutului modelator „V.G. „ - pe numele său Vasile Gabor.
Pentru a aminti faptul că artistul fotograf Carol Pop de Szathmari a fost
primul fotoreporter de război (de la care se păstrează imagini) din lume, respectiv
imagini din timpul războiului Crimeii, reversul plachetei surprinde o compoziţie
simbolică, bazată pe o fotografie realizată de artist în timpul campaniei din 1877,
respectiv o baterie de artilerie pe malul Dunării, la Calafat, cea care purta numele
domnitorului Carol, conducătorul armatei române în timpul războiului pentru
independenţă a României din 1877-1878. Marginea plachetei este supraînălţată,
deasupra compoziţiei centrale se află inscripţia semicirculară cu
majuscule:<PRIMUL FOTOREPORTER DE RAZBOI>, în exergă sus inscripţia
pe cinci rânduri: < 1854 / RAZBOIUL CRIMEII / 1853–1856 /RAZBOIUL DE
INDEPENDENTA / 1877–1878 >. Jos în exergă este trecut numele instituţiei care
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a comandat medalia: <MUZEUL MILITAR NATIONAL> şi inscripţia
semicirculară cu numele forului tutelar al proiectului, respectiv: <MINISTERUL
CULTURII SI CULTELOR>. Medalia are un diametru de5,9 cm. şi o grosime de 5
mm. A fost realizată într-un tiraj de 200 piese: 20 din argint 800‰, în greutate de
100 grame fiecare şi numerotate de la 1 la 20 (pe muchie), restul de 180 fiind din
tombac patinat şi numerotate, de la 21 la 200, conform certificatului de
conformitate emis de Monetăria Statului. Medalia a fost însoţită de un brevet tipărit
prin bunăvoinţa doamnei Angelica Moldoveanu, directoarea Editurii Oscar Print.
Lansarea era programată chiar în ziua vernisajului expoziţiei, 26
septembrie 2002, la sediul Muzeului Militar Naţional, dar din motive obiective
aceasta s-a făcut ulterior, la data de 12 decembrie 2002. Medaliile din argint au fost
acordate instituţiilor organizatoare, coorganizatoare, unor personalităţi culturale şi
persoane oficiale. Muzeografii care au fost implicaţi în program au primit medalii
din tombac patinat iar restul au fost date unor instituţii precum Muzeul Militar din
Budapesta, Muzeul Militar din Belgrad, Muzeul Agfa Photo-Historama din Koln,
şi celebrul International Museum of Photography and Film “George Eastman
House”.
Importanţa istorică a personalităţii lui Carol Pop de Szathmari se poate
vedea şi prin faptul că în mai 2010, printr-o hotărâre de guvern s-a decis ca data de
naştere a artistului, 11 ianuarie, să fie decretată Ziua Artei Fotografice în România.
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1. Medalia CAROL POP DE SZATHMARI-MARTOR AL EPOCII SALE tombac patinat
Medal, Carol Pop od Szathmari, (tombac).

2. Medalia CAROL POP DE SZATHMARI-MARTOR AL EPOCII SALE
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SERVING EUROPE
Adrian Irvin Rozei
Abstract
Milan Rastislav Stefanick, French general born in Slovakia, was one of the
founders of the Czechoslovak Republic. During the First World War, he tried to
create a Czechoslovak brigade in order to liberate his Motherland by enrolling
Slovak prisoners from Romanian camps. This story tells as well his unexpected postmortem connection with Paulhan, a small village of Languedoc, in the south of
France.
Key-words: Stefanik, Paulhan, Observatoire Meudon, Nădlac.
Il y a quelques années, alors que je traversais en voiture la Slovaquie
centrale, j’ai découvert avec surprise à Brezno une statue représentant un général
vêtu de l’uniforme bien connu de l’armée française. Etonné de rencontrer un officier
français à plus de mille kilomètres des frontières de la France, je me suis rapproché
et j’ai lu sur le socle:
Milan Rastislav Stefanik (1880–1919)
J’ai appris ainsi l’existence d’un général français d’origine slovaque, un vrai
héros national dans son pays d’origine.
Milan Stefanik a vu le jour à Kosiariska, en Slovaquie, le 21 juillet 1880.
Pendant ses études techniques et littéraires effectuées à Prague, qui faisait partie à
cette époque de l’Empire Austro-Hongrois, Stefanik a eu l’occasion de rencontrer
Masaryk, le futur président de la république tchécoslovaque. En 1904, après avoir
achevé ses études d’astronomie en Bohème, Stefanik a décidé de continuer ses
recherches d’astronomie en France. Pendant dix ans il a travaillé à l’Observatoire
astronomique de Meudon, près de Paris, sous la direction du professeur Jansen, avec
qui il organise bon nombre d’expéditions pour les observations astronomiques sur le
Mont-Blanc, rassemblant des informations qui font la base de nombreuses études
scientifiques publiées à cette époque.
A la même époque, Milan Rastislav Stefanik voyage dans d’innombrables
pays dans le monde, depuis le Brésil jusqu’à Tahiti, pour réaliser des observations
astronomiques en fonction des phénomènes célestes en cours.
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A la demande des autorités françaises, Stefanik organise un réseau de
stations radio - télégraphiques qui reliaient les différentes colonies à la Métropole.
Les résultats exceptionnels obtenus à l’occasion de ses missions lui
apportent l’attribution de la Légion d’honneur.
Entre temps, Milan Rastislav Stefanik avait acquis la nationalité française,
en 1912, et, au début de la Grande Guerre, s’est engagé comme volontaire dans les
forces aériennes de sa nouvelle patrie. Grâce à ses activités exceptionnelles, en moins
de trois ans, Stefanik est élevé au grade de général de l’Armée française, ce qui fait
qu’il soit presque toujours représenté revêtu de l’uniforme correspondant.
En 1915, blessé sur le front, Milan Rastislav Stefanik profite du séjour forcé
à Paris pour militer avec Masaryk et Benes en faveur de la constitution d’une armée
composée de soldats tchèques et slovaques en France. La mission choisie par
Stefanik, avec l’aide des autorités françaises dans le but de la création d’une armée
tchécoslovaque en exil, était de rechercher des jeunes de ces origines et de leur
proposer de s’enrôler dans les unités qui allaient être créées. La voie la plus simple
pour trouver des volontaires dans cette période de guerre était de contacter les
prisonniers tchèques ou slovaques qui se trouvaient sur le territoire des pays en
conflits avec l’Empire Austro-Hongrois.
T. G. Masaryk avait déjà effectué une mission en Roumanie dans ce but
mais il était revenu avec l’idée que, dans les conditions de la bureaucratie fermement
établie par les autorités roumaines, la mobilisation et le déplacement des volontaires
vers la France était une mission impossible. Le roi Ferdinand lui-même n’était pas,
au début de cette mission, d’accord avec l’idée que les soldats tchèques ou
slovaques, qui avaient prêté serment auprès d’un monarque, pourraient passer sous la
direction d’une autre autorité adverse.
Il a fallu les interventions de Take Ionesco et I. C. Bratiano, appuyées par la
situation catastrophique de l’armée roumaine, pour que le roi change d’avis.
Dans ces conditions difficiles, la mission de Milan Rastislav Stefanik en
Roumanie, s’est déroulée entre 16/28 octobre 1916 et 3/15 janvier 1917. Une
deuxième visite était prévue pour le mois de février 1918, mais elle n’a pas pu avoir
lieu à cause d’autres voyages survenus entre temps, parmi lesquels le plus important
a été aux Etats-Unis, dans le même but qu’en Roumanie1.
L’activité de Stefanik sur le territoire de la Roumanie, développée dans le
cadre de la Mission française d’entre aide auprès de l’armée roumaine sous la
direction du général Berthelot, n’était pas bien vue par les autorités militaires russes,
qui craignaient un accroissement trop important de la puissance du royaume

1

Peter Kopecky, Misiunea militară a generalului Milan Rastislav Stefanik în România în lumina
documentelor din arhivele române şi franceze în „Revista istorică” tom XV, 2004, nr. 5-6, p. 179 186.
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danubien, rival potentiel de la Russie dans les conflits régionaux. Cette crainte s’est
avérée justifiée par la suite, quand l’armée roumaine, instruite et modernisé par le
général Berthelot et les quelques 1500 officiers et sous-officiers de la Mission
militaire française, a participé avec succès non seulement à la défense et la
reconquête du territoire national mais aussi, dans les années suivantes, sur les fronts
de l’est et de l’ouest de la Roumanie2.
La mission de Milan Rastislav Stefanik en Roumanie, au delà de son
caractère militaire, a eu une composante scientifique parce que l’officier slovaque a
utilisé ses connaissances et son équipement pour créer un premier service
météorologique dans le cadre de l’armée roumaine.
Pendant les visites effectuées dans différents camps de prisonniers, Milan
Stefanik a trouvé près de 1800 soldats tchèques et slovaques, d’ailleurs en majorité
slovaques. Il a identifié en même temps quelques 200 Alsaciens et Lorrains qui
pouvaient être intégrés dans l’armée française. Toute cette activité, constituée
essentiellement par la visite des camps de Bârlad, Şipote, Dobrovăţ, Tecuci, Galaţi et
Măstăcani, s’est déroulée en 40 jours seulement pendant lesquels l’avancée rapide
des troupes des Puissances Centrales avait obligé les autorités de l’Etat roumain de
quitter Bucarest et se retirer dans le Nord de la Moldavie.
D’ailleurs, le départ même de Milan Rastislav Stefanik, en date du 6
décembre 1916, quelques heures seulement avant l’entrée des troupes allemandes
dans la ville, a constitué une aventure exceptionnelle racontée par Charles Vopicka,
légionnaire tchèque travaillant à l’ambassade américaine en Roumanie, dans les
termes suivants: «…étant malade, Milan Rastislav Stefanik n’a pas pu partir plus
tôt…Il m’a demandé une voiture, pour l’amener à l’ancien siège de l’Etat Major de
l’armée roumaine. Arrivé là-bas, il trouva son avion inutilisable. Le chauffeur s’est
vu obligé de le conduire jusqu’à Ploieşti, d’où il a réussi à se sauver à la dernière
minute…
Milan Rastislav Stefanik a été un des derniers soldats qui ont quitté la ville
de Bucarest … Les Allemands, et surtout les Autrichiens et les Hongrois, auraient
exulté de joie s’ils avaient pu attraper le général Milan Rastislav Stefanik (en vérité,
à ce moment Stefanik n’était que lieutenant – n.a.)».
Par la suite, arrivé à Galaţi, Milan Rastislav Stefanik a continué sa mission
de sélection dans les camps de prisonniers jusqu’au 16-17 décembre 1917.
Parmi les quelques 1800 prisonniers tchèques et slovaques identifiés par
Milan Stefanik, seulement 428 sont arrivés en janvier 1918 à Chisinau (Bessarabie)
et, par la suite, en traversant toute la Russie jusqu’à Arkhangelsk, ont mis le pied sur
le sol français à Brest. Ils ont participé à la création de la Légion tchécoslovaque en
2

Peter Kopecky, Generalul Milan Rastislav Stefanik în România, în „Dosarele istorie”
Nr.6 (58).

151

ADRIAN IRVIN ROZEI

France. Il est vraisemblable que d’autres volontaires auraient poursuivi la même
route, si la révolution bolchevique n’avait pas éclatée, suivie par les paix séparées de
Brest-Litovsk et de Buftea.
En tout cas, la mission de Stefanik en Roumanie, a eu aussi un effet
secondaire par l’amélioration de la situation des prisonniers tchèques et slovaques
jusqu’à la fin de la guerre. Il semblerait que, tel que racontée par différents
contemporains de Nădlac (ville de Roumanie reconnue pour la présence des
slovaques), le frère de Milan Ratislav Stefanik, pasteur de la localité, aurait insisté et
obtenu auprès de la Commission de démarcation qu’une partie de l’agglomération
soit accordée à la Roumanie, même si dans la variante initiale la totalité aurait du se
trouver en Hongrie.
Au moment de la création de l’Etat indépendant tchécoslovaque, Milan
Rastislav Stefanik est nommé ministre de la Défense nationale. D’ailleurs, avec
Edouard Benes et le Dr. Thomas Masaryk, il a été l’un des trois signataires de la
Déclaration d’Indépendance en date du 18 octobre 1918.
En 1919, pendant qu’il se trouvait en Italie, à l’occasion de la signature du
premier acte de reconnaissance du jeune état, Milan Rastislav Stefanik est appelé
d’urgence dans son pays, menacé par l’avancée de l’Armée Rouge hongroise3 en
Slovaquie4. Peu de temps avant d'atterrir à Bratislava, l’avion piloté par le ministre
slovaque est tombé de manière inexpliquée à ce jour. Certaines sources affirment que
l’appareil avait été endommagé par les communistes. D’autres affirment qu’une
tragique méprise a fait confondre par des francs-tireurs le drapeau italien avec celui
de la Hongrie.
Ainsi, à seulement 39 ans, disparaissait un personnage exceptionnel, qui en
plus de rares qualités techniques et d’organisation, avait réussi avec une égale fidélité
de mettre ses aptitudes au service de deux pays européens.
A l’occasion des funérailles organisées par l’Etat tchécoslovaque, le
Maréchal Foch disait: «C’était un cœur rare, une âme noble, un esprit
extraordinaire, il mérite la reconnaissance de l’humanité entière».
Vingt ans plus tard, en 1939, un des premiers timbres émis par l’Etat
slovaque de création récente représentait le général franco-slovaque et son mausolée.
En 2003, quatre-vingt-quatre années après la mort du héros, les services
philatéliques français se sont rappelés de l’existence de ce personnage exceptionnel
et, probablement en vue de l’entrée de la Slovaquie dans l’Union Européenne, ont
émis un timbre représentant Stefanik en uniforme de général français, près de
l’image de l’Observatoire astronomique de Meudon. Le même timbre, mais avec une
valeur faciale différente, a été émis par les services philatéliques slovaques.
3

Ces troupes de la République soviétique hongroise allaient être attaquées et écrasées par l’armée
roumaine, quelques mois plus tard.
4
Jacqueline Caurat, Milan Rastislav Stefanik vous connaissez ?, «Le Monde Insolite» 9/05/2003.
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Aujourd’hui, le seul général français représenté sur un billet de banque au monde est
Milan Rastislav Stefanik, en Slovaquie, billet avec la valeur faciale la plus élevé du
pays.
Il y a quelques années une statue représentant Milan Rastislav Stefanik,
identique à celle de Brezno, a été érigée dans les jardins de l’Observatoire de
Meudon. D’ailleurs, la ville de Meudon est jumelée avec Brezno.
A Paris, sur la place qui porte le nom de Milan Rastislav Stefanik, une
plaque indique: «Général français, homme politique tchécoslovaque».
***
Toutes ces informations, certainement très intéressantes, mais jusqu’à un
certain point anecdotiques concernant les services qu’une personnalité remarquable
peut apporter aux différents pays où elle a vécu, seraient probablement restées
cachées au fond de ma mémoire s’il n’avait pas eu lieu, par hasard, un événement en
rapport avec l’histoire de notre héros.
Depuis des années je traversais, périodiquement, un village du Languedoc,
appelé Paulhan. Ce site, qui se trouve dans la région viticole du Sud-Est de la France,
porte un nom bien connu qui rappelle le nom d’un célèbre pilote français de l’époque
héroïque de l’aviation mondiale. D’ailleurs, l’aviateur Paulhan était né à 10 km du
village homonyme, dans la petite ville de Pézenas, bien connu par les admirateurs de
Molière parce que celui-ci avait habité et écrit ici pendant quelques années. Chaque
fois que je traversais le village de Paulhan, je passais près de la statue qui représente
un aviateur, habillé d’un treillis caractéristique aux pilotes des premières décennies
du XXème siècle. Je me disais qu’il est normal que les habitants de ce village honorent
la mémoire du héros homonyme avec le nom de leur localité. J’étais intrigué quand
même par le fait que la statue se trouvait sur un socle semblant plutôt au style qui
caractérise la fin du XIXème siècle. Jusqu’au jour où, en m’arrêtant et lisant avec
attention l’inscription sur le socle, j’ai découvert que la statue ne représentait pas
Paulhan, mais… Milan Ratislav Stefanik!
Encore plus intrigué par cette rencontre inattendue, j’ai commencé à
rechercher l’histoire de la statue.
C’est ainsi que j’ai découvert que, à l’origine, le monument élevé en 1911, à
la mémoire des armées de la Révolution française représentait un soldat brandissant
un drapeau révolutionnaire. La statue de 3,4 mètres de hauteur et pesant 2,15 tonnes,
avait été réalisée par le sculpteur René Philléas Carillon, qui l’avait présenté sous la
forme d’une maquette en plâtre au Salon de 1908.
Par malheur, la statue en bronze, tout comme l’original en plâtre, ont disparu
pendant l’occupation allemande de la France, comme d’autres innombrables œuvres
rassemblées par l’armée des envahisseurs dans le but d’être fondues et «recyclées»
en armes. Le hasard fait qu’une copie, ou plutôt un autre original, existe encore à
Saint-Nazaire, sur le boulevard qui longe le littoral atlantique.
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Mais le socle du monument de Paulhan est resté solitaire jusqu’en 1955,
quand le maire de la ville, Vincent Badie, a choisi une nouvelle statue pour décorer
le square qui se trouve au long de la route nationale. Voilà comment il raconte luimême les circonstances de l’événement:
«Nous avons obtenu de l’Administration des Domaines une dotation en
œuvres d’art. Je m’étais adressé à André Marie, Ministre de l’Education Nationale.
Mais en l’absence d’une de la Republique, nous avons choisi la statue d’un militaire:
le général Milan Stefanik. C’est un général d’aviation français, d’origine slovaque,
héros de la Première Guerre Mondiale et ancien astronome à l’observatoire de
Meudon. Il est à l’origine de la création du service de la Météorologie Nationale. La
statue est due au ciseau du sculpteur Kafka».
En vérité, la statue de Milan Rastislav Stefanik a été sculptée en 1935 et
l’uniforme qu’il porte ressemble davantage à la tenue des aviateurs à l’époque de la
Deuxième Guerre Mondiale5. Comme l’inauguration de la statue a été faite sans
aucune cérémonie particulière, pendant des années, les passants se demandaient quel
est le nom de ce héros. Jusqu’au jour où, au début des années ‘80, un journaliste
anglais d’origine slovaque de passage à Paulhan a paru reconnaître le visage du
pilote représenté. Une fois la signature du sculpteur Kafka authentifiée, l’origine et le
nom du personnage devenaient évidents.
Bien entendu que par la suite les contacts entre Paulhan et les autorités de
Bratislava se sont multipliés, surtout après 1992, une fois proclamée l’indépendance
de la République Slovaque. Encore plus, les historiens ont découvert que Milan
Stefanik et Paulhan avaient été des camarades d’escadrille pendant la Première
Guerre Mondiale. Il semblerait même que Paulhan aurait sauvé d’une mort certaine
Stefanik, alors que celui-ci était tombé au-delà des lignes ennemies.
***
Le 9 février 2001, a été organisé à Bucarest le vernissage d’une exposition
dédiée à la mémoire de Milan Rastislav Stefanik. A cette occasion, a été exposé un
bas-relief en bronze où le général Stefanik est représenté, comme d’habitude, en
uniforme d’officier de l’armée française. Le bas relief, installé par la suite sur la
façade de l’ambassade slovaque à Bucarest, a été dévoilé officiellement à l’occasion
de la visite d’une personnalité de premier plan de ce pays. La petite place qui se
trouve près du siège de l’ambassade a reçu le nom du héros franco-slovaque.
Peu nombreux sont ceux qui pourraient être considérés comme de vrais
visionnaires d’une Europe unie, il y a près d’un siècle, et qui ont commencé, non
seulement par leurs écrits, mais par leurs faits, d’édifier les fondations de «notre
maison commune» que nous tentons de bâtir aujourd’hui.
Milan Rastislav Stefanik est un brillant exemple!
5

Paulhan. La statue du général Milan Rastislav Stefanik, G.R.E.C. Bulletin du Groupe de
Recherches et d’Etudes du Clermontais, Fascicules No. 114-115-116, p. 62-65.
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Fig. 1. La statue de Stefanik dans le jardin de
l’Observatoire de Meudon est identique à celle
de Brezno, sa région natale.
Stefanik's statue in the garden at Meudon
Observatory is identical to that of Brezno (his
hometown).

Fig. 2. Timbres identiques,
représentant Stefanik
et l’Observatoire de
Meudon, émis par la
poste française et
slovaque
Identical stamps,
representing Stefanik
and the Observatoire
de Meudon, issued by
the French Post and
Slovak

Fig. 3. Le lieutenant Stefanik décoré après la bataille aérienne.
Lieutenant Stefanik decorated after the air battle.
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Fig. 4 Stefanik aux commandes de son avion pendant la guerre
Stefanik flying his plane during the war

Fig. 5 La statue de Stefanik à Paulhan, identique à celle de Prague
The statue of Stefanik to Paulhan, identical
to that of Prague

Fig. 6 Bas-relief à la mémoire de Stefanik
sur le mur de l’ambassade slovaque à
Bucarest
Bas-relief in memory of Stefanik on the
wall of the Slovak embassy in
Bucharest
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CÂTEVA DATE DESPRE VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
GENERALULUI IOAN ADAM
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Abstract
The officer Ioan Adam was born on October 23rd 1880 at Hârja, Bacău
County, Iaşi district, sun of custom functionary Vasile Adam and Ruxandra (born
Popovici). He followed the Urban School from Fălticeni, next the Military School
from Iaşi and the Infantry and Cavalry Military School from Bucharest. After
graduation he was sent to Regiment 5 Artillery.
He activated in different military units, participating at 1st World War
between 1st October 1916 – 30 June 1918 and 1st November 1918 - 31st March
1921, at the fights from Dobrogea (Harabagii) and Moldova (Oituz, Caşin, Munţii
Vrancei, Soveja, Petricelu etc.), Transylvania, Hungary etc.
He occupied many civilian positions: Mayer assistant in Iaşi (8th January –
th
8 February 1938, 1941), prefect of Iaşi county (1st October 1941 – 1st May 1943),
surveillance of Păcurari 3rd district (1947). After 1950 retired with his wife in
Burca village, Vidra commune, Putna County. He died in 12th July 1962 being
buried in Iaşi.
The general received Orders and decorations, Romanian and foreigners:
„Carol I” anniversary medal (military version) (1906), „Avântul Ţării” medal
(1913), „Coroana României national Order (1916, 1918, 1922, 1931), „Steaua
României” national Order (1918, 1927), „Sf. Anna” Russian Order (1917), „Crucea
comemorativă a primului război”, with strap DOBROGEA, ARDEAL, OITUZ,
CARPAŢI, MĂRĂŞTI, 1918, 1919 (1918), „Victoriei în Marele Război pentru
Civilizaţie” medal (1921), „Polonia Restituta” Polish Order (1935) etc.
The general Ioan Adam is one of the people to which we owe the reunion
of Romania and many of the things our country have achieved so far.
Key words: 1st World War, Ioan Adam` Romanian Orders and decorations,
Ioan Adam` foreign Orders and decoration.
Generalul maior Ioan Adam s-a născut în 23 octombrie 1880 la Hârja, jud.
Bacău, plasa Trotuş, districtul Iaşi, fiul funcţionarului vamal Vasile Adam şi al
Ruxandei (născută Popovici). A urmat studiile la Şcoala urbană din Fălticeni, apoi
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la Şcoala fiilor de militari din Iaşi, la Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie de
la Bucureşti. La absolvire a fost încadrat în Regimentul 5 Artilerie.
A activat în diferite unităţi militare (Regimentul 5 Artilerie, Regimentul
„Ştefan cel Mare” nr. 13, Regimentul „Suceava” nr. 16, Regimentul 53 Infanterie),
la Gimnaziul Militar şi Liceul Militar din Iaşi, a fost Comandant al Şcolii Militare
de plutonieri ataşaţi pe lângă Corpul IV Armată, Comandant de companie în
Regimentul 53 Infanterie, a fost angajat în Regimentul 4 Vânători, în Regimentul 6
Vânători, a condus lucrările Biroului operaţiunilor Diviziei II etc.
A participat la primul război între 1 octombrie 1916 - 30 iunie 1918 şi 1
noiembrie 1918 - 31 martie 1921, luând parte la luptele din Dobrogea (Harabagii),
Moldova (Oituz, Caşin, Munţii Vrancei, Soveja, Petricelu etc.), Ardeal, Ungaria etc.
A fost căsătorit cu Elena Drăghici, naşi Sofia (Sonia) şi Osvald Teodoreanu,
apoi, murindu-i prima soţie, s-a căsătorit cu Chetra, născută Băznuţă, care a avut
relaţii de prietenie cu regina Maria şi Maria Antonescu, deţinând titlul onorific de
preşedintă a Comitetului de Patronaj al Crucii Roşii în cel de-al doilea război mondial.
A ocupat funcţii civile: ajutor de primar la Iaşi (8 ianuarie - 8 februarie
1938, 1941), prefect al judeţului Iaşi (1 octombrie 1941 – 1 mai 1943), supravegherea
Sectorului 3 din Păcurari (1947). După 1950 s-a retras cu soţia în satul Burca,
comuna Vidra, judeţul Putna. A decedat la 12 iunie 1962 fiind înmormântat la Iaşi.
Generalul a primit Ordine şi medalii, româneşti şi străine: Medalia jubiliară
(varianta militară) „Carol I” (1906), Medalia „Avântul Ţării” (1913), Ordinul
naţional „Coroana României (Cavaler cu spade/1916 şi panglică de „Virtute
Militară”/1918, Ofiţer/1922, Comandor/1931), Ordinul naţional „Steaua României”
(Cavaler cu spade/1918, Ofiţer/1927), Ordinul rusesc „Sf. Anna” (Clasa III-a cu
spade/1917), „Crucea comemorativă a primului război”, cu baretele DOBROGEA,
ARDEAL, OITUZ, CARPAŢI, MĂRĂŞTI, 1918, 1919 (1918), Medalia „Victoriei
în Marele Război pentru Civilizaţie” (1921), „Semnul Onorific de Aur pentru 25
ani de serviciu ne întrerupt în armată” (1922), furajera Ordinului „Mihai Viteazul”
(1931); Medalia „Peleş” (1933), Ordinul polonez „Polonia Restituta” (1935).
Generalul Ioan Adam este unul din cei cărora le datorăm România Mare şi
multe din cele realizate de ţara noastră până acum. Ne aplecăm în faţa memoriei
sale şi, prin acest modest articol, dorim să-i aducem un omagiu postum lui şi celor
care „…sunt puterea Armatei ca spirit, pildă şi înţelepciune. Ei sunt eroi ai României
şi ai datoriei…”1.
Generalul maior în rezervă (fig. 1) s-a născut în 23 octombrie 1880, fiind
unul din cei 11 copii ai înaltului funcţionar vamal Vasile Adam şi al Ruxandei
(născută Popovici).

1

Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda, Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul”, p. 5-6.
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A urmat studiile primare urbane la Târgu Ocna2, la Şcoala urbană din
Fălticeni, fiind pregătit apoi pentru cariera militară, tatăl său înscriindu-l la Şcoala
fiilor de militari din Iaşi (între 1897-1901), pe care a absolvit-o al 11-lea din 60 de
elevi. A continuat studiile militare la Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie de
la Bucureşti, între 1901-19033. A absolvit cu gradul de sublocotenent4, fiind
încadrat în Regimentul 5 Artilerie (1903).
Până în 1911 a deţinut gradele de sublocotenent şi locotenent5 (între 19071913), activând în următoarele unităţi: Regimentul 5 Artilerie (1903), Regimentul
„Ştefan cel Mare” nr. 13 (cu întreruperi între 1904-1910), Regimentul „Suceava”
nr. 16 (1907). Între timp a colaborat şi cu Gimnaziul Militar (1909) şi Liceul
Militar din Iaşi (1911)6.
În această perioadă a primit Medalia jubiliară „Carol I”, cu Brevetul seria
F nr. 3 din 10 Mai 1906 (fig. 6), conferită cu ocazia anului jubiliar 1906. În acest
an s-au sărbătorit 40 ani de domnie ai regelui Carol I, eveniment cu ocazia căruia
s-a emis şi medalia pe care am amintit-o (varianta pentru civili şi varianta pentru
militari). Varianta militară avea pe revers, stema ţării şi legenda ÎN AMINTIREA
ANULUI AL 40-LEA AL CĂPITĂNIEI MELE 1866-1906. Medalia avea panglica
roşie cu o dungă neagră la mijloc, mărginită de câte o dungă albastră şi albă,
bordată cu galben7. Ambele variante sunt semnate de Paul Telge, gravorul german
al regelui Carol I şi de Carniol Fiul, gravorul Curţii Regale. Medalia a fost
conferită funcţionarilor activi ai statului, militarilor în orice grad care erau în
activitate, disponibilitate şi rezervă, foştilor parlamentari şi miniştri8.
În ianuarie 1913, în viaţa sa personală a intervenit un moment fericit –
căsătoria cu tânăra de 19 ani, Elena Drăghici (fiica moşieruluilui Vasile Drăghici şi
a soţiei sale Maria), din localitatea Tomeşti, de lângă Iaşi. Cununia a avut loc la
Biserica „Nicoriţă” din comuna Iaşi, naşi fiind Sofia (Sonia) şi Osvald Teodoreanu.
Poate nu este întâmplător că i-au avut naşi pe părinţii romancierului Ionel
Teodoreanu, ştiut fiind că mireasa urmase patru ani la Institutul Humpel din Iaşi,
unde a fost profesoară şi Sofia Teodoreanu9.

2

Certificat de absolvire din 1892 (fig. 2).
Document nedatat privind studiile militare şi cele dintâi activităţi (fig. 3).
4
Brevetul nr. 6586 din 15 iulie 1903, de ridicare în grad a elevului Adam Ion din Şcoala Militară de
Infanterie şi Cavalerie, dat de Ministerul de Război, semnat de Ionel Brătianu ministru de război ad
interim (fig. 4).
5
Brevet nr. 826 din 13 iunie 1907 dat de Ministerul de Război, semnat de ministrul general Averescu,
de ridicare la gradul de locotenent a slt. Adam Ion din Regimentul „Suceava” nr. 16 (fig. 5).
6
Informaţii din documentul nedatat (nu mai devreme de 1911); vezi fig. 3.
7
I. Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti de război 1860-1947,
Bucureşti, 1993, 9, 134.
8
Ibidem.
9
Conform documentelor de la fig. 7-8 şi Certificatului de căsătorie de la fig. 9.
3
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Cei doi vor avea trei copii – Vasile, Jeana, Mircea. Vasile (Lică) a murit de
o boală contagioasă la vârsta de nouă ani (1923), dar ceilalţi doi vor trăi şi vor avea
câte doi copii fiecare10. Soţia a decedat din cauza unei sarcini, în jurul lui 1925.
În anul 1913, la 30 august, Ioan Adam a fost înălţat la gradul de căpitan în
Regimentul „Ştefan cel Mare” din Iaşi, cu Brevetul 536 dat de Ministerul de Război11.
Ca militar, a participat la Campania din 1913 (23 iunie - 31 august12), în
Regimentul „Ştefan cel Mare” nr. 13, pentru care a primit Medalia „Avântul
Ţării”13. Medalia a fost instituită la 7 noiembrie 1913, acordându-se pentru servicii
aduse statului de militari şi asimilaţi de orice grad, participanţi la cel de-al doilea
război balcanic din 1913, dar şi funcţionarilor civili chemaţi la un serviciu efectiv
şi permanent pe lângă Armată. Medalia avea pe avers acvila României ţinând în
gheare însemnele puterii (buzdugan şi spadă), cu efigia regală în medalion pe piept,
iar pe revers scena trecerii Dunării pe un pod de vase, perspectiva munţilor
Balcani, o Victorie deasupra şi legenda DIN CARPAŢI PESTE DUNĂRE LA
BALCANI. Panglica era albastru violet cu câte o dungă mică roşie şi galbenă,
orizontale, pe margine. Medalia s-a conferit în 1914 şi drapelelor Regimentelor,
şcolilor militare şi navelor de război14.
Între 1912-1916 a funcţionat în Regimentul „Ştefan cel Mare” nr. 13 Iaşi,
iar la 1 martie 1916 a fost numit Comandant la Şcoala Militară de plutonieri ataşaţi
pe lângă Corpul IV Armată. După declanşarea primului război mondial a făcut
parte din Regimentul 53 Infanterie ca şi comandant de companie, luând parte la
luptele de la Harabagii (Dobrogea), unde a fost rănit. Din 24 decembrie 1916 a luat
parte la luptele din Oituz, Caşin, Munţii Vrancei, Soveja, Petricelu etc. A fost
trimis în refacere cu Regimentul la Mateeni Dorobanţ, jud. Dorohoi, unde a
pregătit unitatea pentru a intra în luptă în linia întâi15. Pentru faptele de arme a fost
ridicat de regele Ferdinand I, la gradul de maior, prin Decretul 485 din 26 mai
1917, cu Brevetul 356 din 1919 Bucureşti16.
Pentru destoinicia şi vitejia de care a dat dovadă în luptele de la frontieră,
căpitanul Ioan Adam din Regimentul 53 Infanterie, a fost decorat cu Ordinul
naţional „Coroana României” în grad de Cavaler cu spade, în decembrie 1916, din
10

Într-un memoriu al generalului din 1948 (fila 1) se afirmă că fiica s-a căsătorit tot cu un militar de
carieră, lt. Colonelul Theodor Danielescu, şi a avut un băiat Constantin, adj. contabil şi o fată
Viorica. Băiatul a avut două fete, Doina-Elena şi Smărăndiţa-Valerica (fig. 10).
11
Brevet nr. 536 din 30 august 1913 (fig. 11).
12
Certificatul privind activitatea sa profesională, din 4 sept. 1936 (vezi mai departe fig. 19).
13
Brevet nr. 2558 din 2 ianuarie 1914, semnat ca Director Superior al Personalului Lt. colonel Rîşcanu
(fig. 12).
14
I. Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit., p. 137.
15
Referinţe despre fostul general Adam Ioan, fila 6, redactat de colegul generalului, Gh. Constantinescu,
din Memoriul redactat în 1963 pentru pensie (fig. 13).
16
Brevet 356 din 1919 semnat de regele Ferdinand I, ca Ministru Secretar de Stat la Departamentul
de Război, general Corp de Armată Vintilă Brătianu (fig. 14).
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17 mai 1918 conferindu-i-se şi panglica de „Virtute Militară”17. Ordinul „Coroana
României” era al doilea Ordin naţional, instituit la 10 Mai 1881, cu prilejul
proclamării Regatului. Avea forma unei cruci de Malta cu braţele emailate roşu, pe
avers un medalion central cu cifra regelui Carol I înconjurată de legenda PRIN
NOI ÎNŞINE 14 MARTIE 1881, iar pe revers, în medalion central, având coroana
regală şi în jur legenda 10 MAIU 1866 1877 1881. Panglica era albastră bordată cu
o dungă argintie. Pentru gradul de Ofiţer se aplica pe panglică o rozetă. Gradele de
Cavaler şi Ofiţer aveau diametrul 40 mm, cel de Comandor de 50 mm. Ordinul
recompensa serviciile aduse statului şi avea cinci grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor,
Mare Ofiţer, Mare Cruce. A suferit mai multe modificări, principalele în 1932 şi
1938, asupra cărora nu insistăm18. Pentru fapte deosebite pe timp de război se
acorda panglica de „Virtute Militară”. Medalia „Virtute Militară” a fost instituită
de domnitorul Al. I. Cuza în 1864 pentru serviciu neîntrerupt în armată timp de 12
ani. A fost însă definitiv instituită şi distribuită de domnitorul Carol I, pentru
sergenţii care au servit fără pată 12 ani. Era prevăzută în legea de organizare a
Armatei din 1872, având două clase, Clasa I de aur pentru ofiţeri şi Clasa II-a de
argint pentru gradele inferioare. Se acorda pentru a răsplăti curajul şi devotamentul
pe câmpul de luptă. Panglica era roşie bordată cu albastru19. Pentru a recompensa
faptele din război se acordau spadele încrucişate pe însemn.
În iulie 1918 i s-a conferit maiorului Ion Adam din Divizia 11-a şi Ordinul
naţional „Steaua României” cu spade în grad de Cavaler, pentru zelul cu care a
îndeplinit lucrările biroului operaţiunilor Diviziei în 191720.
„Steaua României” este cel dintâi Ordin naţional, instituit pe 10 Mai 1877,
unul din primele acte de exercitare a independenţei statului român. Forma generală
a însemnului a fost stabilită de Al. I. Cuza încă din 1864 sub numele de Ordinul
UNIRII, pe avers având cifrele 5 şi 24 (datele Unirii Principatelor) şi legenda
GENERE ET CORDE FRATRES, pe revers cifra A I. Carol I a stabilit definitiv
Ordinul, l-a fixat la cinci grade (Cuza fixase trei), a stabilit Regulamentul, varianta
civilă (cruce bizantină emailată albastru, pe avers acvila cruciată stând pe fulger în
medalion central, înconjurat de legenda IN FIDE SALUS, cu raze între braţele
crucii, în medalionul de pe revers fiind cifra C I). Panglica era roşie bordată cu câte
două dungi albastre. Varianta acordată militarilor pe timp de pace avea spade
încrucişate deasupra însemnului, pe timp de război aplicându-se spade încrucişate
şi între braţele crucii. Ordinul a suferit mai multe modificări, cele mai importante
fiind în 1932 şi 193821.

17

Brevet nr. 482 din 15 ianuarie 1917 semnat de ministrul de război Vintilă Brătianu, original şi
copie (fig. 15) şi Certificatul de decorare în copie (fig. 15 a).
18
Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit., p. 54.
19
Ibidem, p. 116.
20
Brevetul Ministerului de Război nr. 2680 din 18 iulie 1918 (fig. 16).
21
Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit., p. 38-39.
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Generalul Ioan Adam a primit şi „Crucea comemorativă a primului
război”, cu baretele DOBROGEA, ARDEAL, OITUZ, CARPAŢI, MĂRĂŞTI,
1918, 1919, fiind în Regimentul 13 Infanterie, la 7 iulie 191822. Această Cruce a
fost instituită la 8 iulie 1918 pentru a-i răsplăti pe militarii şi civilii care au
participat la războiul de întregire. Însemnul era o cruce bizantină de fier, pe avers
cu cifra F, pe revers cu anii 1916-1918, iar pentru cei care au luptat şi în Ungaria,
anii 1916-1919. Pentru participarea la luptele pe diferite fronturi se aplicau barete
pe panglică. Panglica era formată din benzi verticale verzi şi albastre23.
Pentru participarea sa la luptele din zonele amintite de barete, a fost
decorat de Armata rusă cu Ordinul „Sfânta Anna” cu spade Clasa III-a, în 5-18
septembrie 191724. Ordinul rusesc a fost fondat la Kiel, la 11 februarie 1735, de
Karl Friederich, duce de Holstein-Gottrop, în amintirea soţiei sale Anna Petrovna,
fiica ţarului rus Petru I. Ţarina Ecaterina a II-a l-a păstrat în sistemul de decoraţii
ruseşti, fiind adăugat la ordinele ruseşti de ţarul Pavel I în 1796. A suferit
modificări, în final având patru clase şi o medalie. Panglica era roşie bordată cu o
mică dungă galbenă. Clasa III-a se acorda cu rozetă şi avea ca însemn specific şi o
fundă. Pe avers era imaginea sfintei Anna, iar deviza era AMAN JUST PIET
FIDEM (prescurtarea de la AMANTIBUS JUSTITIAM PIETATEM ET FIDEM –
Pentru cei ce iubesc dreptate, pietatea si fidelitatea). Era penultimul în ierarhia
ordinelor ruseşti25.
Ofiţerul Ioan Adam a luat parte la luptele din primul război mondial între 1
octombrie 1916 - 30 iunie 1918 şi 1 noiembrie 1918 - 31 martie 192126.
Este unul din cei care au primit Medalia „Victoriei în Marele Război
pentru Civilizaţie”, în anul 192127. Medalia a fost instituită la 2 septembrie 1921
pentru comemorarea frăţiei de arme dintre armatele aliate, conferindu-se, în
perioada 15/28 august 1916 – 18/31 martie 1921, ofiţerilor şi gradelor inferioare
combatante. Medalia avea un aspect aproape identic pentru toate ţările Antantei
care au instituit-o, panglica fiind la fel (două curcubeie care pornesc din mijlocul
panglicii). Medalia era din bronz, pe avers având o Victorie cu spada coborâtă şi
22

Brevetul Ministerului de Război nr. 39045 din 15 iulie 1923 (fig. 17).
Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit., p. 140.
24
Brevet emis de Ministerul Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor nr. 12293, dat la Iaşi, ministrul
Afacerilor Străine Cancelar al Ordinelor C. I. Nacu (fig. 18).
25
Martin Jules de Montalbo et Raymond Richebé, Armoires et Décorations, Paris, 1896, p. 432,
Gritzner Maximilian, Handbuch der Ritter und verdienstorden, Graz, 1962, p. 429-430, Měřička
Václav, Orden und Auszeichnungen, Ed. II, Praga, 1969, p. 38, 55, 77, Valery A. Durov, The
Orders of Russia, Moscova, 1993, p. 106, 115-119, Mioara Cremene, Dicţionar iniţiatic al
Ordinelor Cavalereşti, Bucureşti, 2003, p. 253.
26
Datele sunt luate din Certificatul privind activitatea sa profesională, din 4 sept. 1936 (fig. 19).
27
Brevet dat de Ministerul de Război, nr. 6626 din 20 iunie 1924, lt. Colonelului Ioan Adam (fig. 20;
ştim că primise acest grad din Certificatul privind activitatea sa profesională, din 4 sept. 1936 (fig. 19).
Tot din acest act oficial se cunoaşte că a deţinut gradul de colonel între 1 aprilie 1923 – 5 noiembrie
1936, când a fost trecut în rezervă pentru limită de vârstă).
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ram de palm, pe revers legenda MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAŢIE 28.
Baterea Medaliei a fost încredinţată sculptorului român Constantin Kristescu
(ofiţer de carieră), combatant decorat pe câmpul de luptă de regele Ferdinand I cu
Ordinul miliar „Mihai Viteazul” Clasa IV-a, care a lucrat cu Casa de gravură
„Arthus Bertratnd” din Paris, fiind autor al mai multor statui pentru edificii publice
din Franţa. A participat la un concurs pentru modelul medaliei interaliate şi l-a
câştigat. Medalia s-a acordat combatanţilor români şi străini29.
În această perioadă lt. colonelul Adam a împlinit 25 ani de activitate
neîntreruptă în armată, primind „Semnul Onorific de Aur”, în 1 aprilie 192230.
Acest însemn se acorda ofiţerilor care serviseră onorabil timp de 25 ani neîntrerupt
în Armată. Era aurit, iar panglica era galbenă cu cinci dungi subţiri galbene31.
Alte ordine primite sunt Ordinele naţionale „Coroana României” în grad de
Ofiţer, conferit la 14 nov. 1922 la Sinaia (probabil pentru contribuţia sa la ultimele
lupte ale primului război)32; şi în grad de Comandor civil, conferit de regele Carol
al II-lea, în mai 193133. Alte Ordine şi decoraţii sunt: „Steaua României” grad de Ofiţer
pentru militari în timp de pace, în 1 ianuarie 192734; furajera Ordinului „Mihai Viteazu”,
în noiembrie 193135; medalia „Peleş”, conferită în 1933 pe când era Comandantul
Regimentul 13 Dorobanţi „Ştefan cel Mare”36. A mai primit un Ordin, ultimul,
conferit de republica Polonia, „Polonia Restituta”, la 27 septembrie 193537.
Furajera Ordinului „Mihai Viteazu” s-a instituit la 10 februarie 1931,
pentru a reaminti Regimentele decorate în primul război cu Ordinele „Mihai
Viteazul”, „Virtutea Militară”, „Virtutea Aeronautică” şi „Steaua României”. Recruţii
primeau Furajera într-un cadru solemn, de la şeful de corp, la depunerea
28

Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit, p. 142.
Katiuşa Pârvan, Câteva date privind opera medalistică a sculptorului Constantin Kristescu, în
„Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui, XV-XX, II, 1993-1998, 1999, p. 293-305.
30
Brevet dat de Ministerul de Război nr. 1056 din 1 aprilie 1922 (fig. 21).
31
Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit, p. 121.
32
Brevetul nr. 4768 din 14 nov. 1922 semnat de regele Ferdinand I şi Ministrul Afacerilor Străine,
Cancelar al Ordinelor I. G. Duca, dat lt. colonelului Ioan Adam din Regimentul 4 Vânători pentru
Ordinul „Coroana României” în grad de Ofiţer (fig. 22).
33
Brevet nr. 1606 din 12 mai 1931 semnat de Carol al II-lea şi de Ministerul Afacerilor Străine,
Cancelar al Ordinelor Dim. I. Ghika dat colonelului Ioan Adam din Regimentul 6 Vânători pentru
Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor (civil după fotografia nr. 24); fig. 23.
34
Brevet nr. 2 din 1 ianuarie 1927 semnat de regele Ferdinand I şi Ministrul Afacerilor Străine,
Cancelar al Ordinelor I. Mitilineu, pentru Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer, dat
colonelului Ioan Adam, Comandatului Regimentului 13 Infanterie (fig. 25).
35
Brevet dat de Ministerul Armatei nr. 102 din 27 noiembrie 1931 semnat de Ministrul Armatei
general Samsonovici şi Directorul Personalului colonel Şova, care îi acordă Furajera „Mihai
Viteazul” colonelului Ioan Adam din Regimentul 6 Vânători (fig. 26).
36
Brevet dat de Casa Majestăţii Sale nr. 376/A din 25 sept. 1933, semnat de Mareşalul Curţii Regale
Adj. Ilasievici (fig. 27).
37
Brevet dat de Polonia în 1935 colonelului Ioan Adam comandantul Regimentului 13 Dorobanţi
(fig. 28).
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jurământului. Se purta de trupa şi ofiţerii unităţilor decorate în război, precum şi de
subofiţerii care au fost pe front şi au luat parte la acţiunile pentru care fusese
decorată unitatea38.
Medalia comemorativă „Peleş” s-a instituit la 16 august 1933, pentru
comemorarea a 50 de ani de la întemeierea castelului Peleş. S-a distribuit familiei
regale, înalţilor oaspeţi, miniştrilor şi secretarilor de stat în funcţie, membrilor
corpurilor legiuitoare şi ai Consiliului Superior al Oştirii, trupei din garnizoana
Sinaia, celor decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cu Medalia „Virtutea Militară”
Clasa I, personalului Curţii Regale şi Domeniilor, tuturor care au servit în orice fel
Casa Regală. Pe avers erau efigiile acolate ale regilor Carol I, Ferdinand I, Carol al
II-lea, iar pe revers patru versuri. Medalia era din bronz aurit, iar panglica verde
bordată cu benzi alb-argintiu-negru-alb-argintiu39.
Ordinul polonez „Polonia Restituta” a fost fondat la 4 februarie 1921, ca
Ordin civil şi militar, conferit autohtonilor şi străinilor. Se conferea celor ce au
adus servicii Poloniei, pentru merite în artă, ştiinţe, agricultură, industrie, servicii
militare. Cel ce primea Ordinul avea dreptul la o pensie de stat. Panglica era roşie
cu o dungă îngustă albă la margine40.
Urmaşii păstrează şi două cărţi de identitate ale generalului Ion Adam. Una
este un Brevet al Ministerului Apărării Naţionale, valabil până în 1936 (Ion Adam
este trecut cu gradul de colonel)41, cealaltă, un titlu de Veteran pentru generalul în
rezervă Adam Ioan din com. Focşani jud. Putna, datat 194542.
S-a căsătorit a doua oară în 1933, cu Chetra născută Băznuţă (1896-1987),
care, potrivit mărturiilor rudelor în viaţă, făcea parte din anturajul din tinereţe al
reginei Maria, devenind mai târziu prietena Mariei Antonescu. În anii celui de-al
doilea război mondial a deţinut titlul onorific de preşedintă a Comitetului de
Patronaj al Crucii Roşii43. Nu au rezultat copii din această căsătorie.
După trecerea în rezervă a ocupat diverse funcţii civile: ajutor de primar la
Iaşi (8 ianuarie - 8 martie 1938, 1941), prefect al judeţului Iaşi între 1 octombrie
1941 - 1 mai 194344.
Nu se mai păstrează informaţii valoroase pentru istoria naţională din
perioada de după 1943. Important este faptul că numirea sa în funcţiile
administrative, s-a făcut de către generalul Dumitru Popescu, Ministru de Interne,
care i-a fost coleg de clasă la Şcoala Militară din Iaşi şi la Şcoala de Ofiţeri din
38

Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, op.cit, p. 167.
Ibidem, p. 151.
40
http://en.wikipedia.org/wiki/ Order Polonia Restituta, http://www.almachdechivalry. com/id8.html,
www.tenetour.com.
41
Brevet nr. 474 (fig. 29).
42
Brevet nr. 1679 din 28 august 1945, care atestă participarea sa la Campaniile din 1913 şi 19161919 (fig. 30).
43
Fotografia nr. 31.
44
Vezi pag. II din Memoriul de la fig. 10 (fig. 32).
39
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Bucureşti (promoţia 1903)45. În 1947, Comandamentul Unic al Municipiului Iaşi la însărcinat cu supravegherea Sectorului 3 din Păcurari, deşi avea o vârstă înaintată
(68 de ani). 5 luni s-a achitat cu succes de atribuţii46.
În 1944, mai-iunie, s-a refugiat la Caracal. A fost în relaţii amicale cu
mulţi evrei, unul dintre ei, un dentist Lichtenfeld, fiindu-i chiriaş într-unul din
imobilele sale din Păcurari. De altfel, în memoriul din 1948 se păstrează informaţia
că şi-a dat demisia din funcţia de prefect din cauza unor acţiuni politice cu care nu
a fost de acord47.
În perioada comunistă nu a făcut politică şi nici nu a fost arestat, dar i-a
fost diminuat simţitor venitul, pe o anumită perioadă fiindu-i sistată în întregime
pensia. De asemenea, atât lui cât şi soţiei i s-au confiscat imobilele pe care le
deţineau48. După 1950 s-a retras împreună cu soţia în satul de provenienţă al
acesteia, Burca, comuna Vidra, judeţul Putna, unde au trăit mai mult decât modest.
A decedat la 12 iunie 1962, fiind înmormântat la Iaşi49.

45

Ibidem.
Ibidem.
47
Vezi Memoriul de la fig. 10.
48
Cele două imobile din Str. Păcurari au fost recent redobândite de una dintre nepoatele generalului.
49
Fotografia pietrei tombale, nr. 33.
46
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Fig, 1. Generalul de infanterie Ioan Adam,
în costum de paradă.
Officer Ioan Adam, in parade costume.

Fig. 2. Certificatul primar de absolvire,
1892.
Graduation certificate of the first stage,
1892.

Fig. 3. Document nedatat privind studiile
militare şi cele dintâi activităţi (18971911).
Document with unknown date regarding the
military studies and first activities
(1897-1911).
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Fig. 4. Brevetul de ridicare în grad a elevului Adam Ion semnat de Ionel Brătianu ministru
de război ad interim (1903).
Promotion license of pupil Ioan Adam signed by Ionel Brătianu, Ministry of war ad interim
(1903).

Fig. 5. Brevet de ridicare la gradul de locotenent a sublocotenentului Adam Ion, 1907.
Promotion license for Lieutenant Adam Ion,
1907.
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Fig. 6. Brevet pentru Medalia jubiliară „Carol I”, 1906.
License for „Carol I” anniversary medal, 1906.

Fig. 7. Cererea locotenentului Ioan
Adam prin care solicită căsătoria
cu Elena Drăghici, 1912.
Request of Lieutenant Ioan Adam to
marry Elena Drăghici, 1912.
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Fig. 8. Document prin
care se certifică faptul
că d-şoara Elena
Drăghici a absolvit
patru clase la Institutul de domnişoare
„Humpel” din Iaşi,
1909.
Document which certifies
that Miss Elena
Draghici graduated
four classes at the Institute of young
ladies' Humpel University. Iaşi, 1909

Fig. 9. Certificatul de
căsătorie al locotenentului Ioan Adam
cu d-na Elena
Drăghici, naşi Sonia
(Sofia) şi Osvald
Teodoreanu, 1913.
Marriage certificate of
Lieutenant Ioan Adam
with Elena Drăghici,
godmother Sonia
(Sofia) and godfather
Osvald Teodoreanu,
1913
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Fig. 10. Memoriu al generalului din 1948 (fila 1).
Memoir of the General from
1984 (page 1).

Fig. 11. Brevet de înălţare la
gradul de căpitan a locotenentului Ioan Adam, 1913.
Promotion license for Captain
Ioan Adam, 1913.
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Fig. 12. Brevet
pentru
Medalia
„Avântul
Ţării”, 1913.
License for “Avântul Ţării”
medal, 1913

Fig. 13. Memoriul redactat în 1963 de
colegul generalului (fila 6).
Memoir written in 1963 by the General fellow (page 6).

Fig. 14. Brevet de înălţare la gradul de
maior a căpitanului Ioan Adam, semnat
şi de Ministrul Secretar de Stat, general
Corp de Armată Vintilă Brătianu, 1919.
Promotion license for rank of major for Ioan
Adam, also signed by the Ministry State
Secretary, Gen. Vintilă Brătianu, 1919.
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Fig. 15. Brevet dat căpitanului Ioan Adam
semnat de ministrul de război Vintilă
Brătianu pentru Ordinul naţional
„Coroana României” cu spade, grad
Cavaler, 1917.
License for Captain Ioan Adam signed by
the Ministry of war Vintilă Brătianu for
„Coroana României” National Order,
with swords, degree Knight, 1917.

Fig. 15 a. Copie după Certificatul de decorare pentru luptele din primul război
mondial, 1936.
Copy of the decoration certificate for the
fights in the 1st World War, 1936.

Fig. 16. Brevet dat în iulie 1918 pentru Ordinul naţional „Steaua României” cu
spade, grad Cavaler
License from 1918 for “Steaua României”
National Order, with swords, degree
Knight.
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Fig. 17. Brevet dat în 1923 pentru „Crucea
comemorativă a primului război”, cu
barete DOBROGEA, ARDEAL,
OITUZ, CARPAŢI, MĂRĂŞEŞTI,
1918-1919, conferită în 1918.
License from 1923 for “Crucea
comemorativă a primului război”, with
ribbon DOBROGEA, ARDEAL,
OITUZ, CARPAŢI, MĂRĂŞEŞTI,
1918-1919, given in 1918.

Fig. 18. Brevet pentru căpitanul Adam Ion
dat la Iaşi de Armata rusă pentru Ordinul „Sfânta Anna” cu spade, Clasa
III-a, septembrie 1917.
License for Captain Ioan Adam given in Iaşi
by the Russian Army for “Sfânta Anna”
Order, with swords, III-rd class, September 1917.

Fig. 19. Certificatul privind activitatea
profesională a generalului Ioan Adam,
septembrie 1936.
Certificate regarding the professional activity of Gen. Ioan Adam, September
1936.
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Fig. 20. Brevet pentru Medalia „Victoria în
Marele Război pentru Civilizaţie”, emis
în 1924.
License for “Victoria în Marele Război pentru Civilizaţie” medal, issued in 1924.

Fig. 21. Brevet pentru „Semnul Onorific de
Aur”, 1922.
License for “Semnul Onorific de Aur”,
1922.t

Fig. 22. Brevet semnat de Ministrul Afacerilor Străine Cancelar al Ordinelor I. G.
Duca, dat lt. colonelului Ioan Adam
pentru Ordinul „Coroana României”
Ofiţer, 1922.
License signed by the Ministry of Foreign
Affairs, Canceller of Orders I. G. Duca,
given to Lieutenant Ioan Adam for
“Coroana României” Order – Officer,
1922.
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Fig. 23. Brevet semnat şi de Ministrul Afacerilor Străine, Cancelar al Ordinelor
Dim. I. Ghika dat colonelului Ioan
Adam pentru Ordinul „Coroana
României” Comandor, 1931.
License signed by the Ministry of Foreign
Affairs, Canceller of Orders Dim. I.
Ghika, given to Lieutenant Ioan Adam
for “Coroana României” Order – Commander, 1922.

Fig. 24. Generalul Ioan Adam, fotografia de
pe piatra tombală.
Gen. Ioan Adam, picture from the funerary
stone.

Fig. 25. Brevet pentru Ordinul „Steaua
României” Ofiţer, 1927.
License for “Steaua României” Order, Officer, 1927.
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Fig. 26. Brevet pentru Furajera „Mihai
Viteazul”, 1931.
License for “Mihai Viteazul”, 1931.

Fig. 27. Brevet pentru Medalia
comemorativă „Peleş”, 1933.
License for “Peleş” anniversary medal,
1933.

Fig. 28. Brevet Polonia pentru Ordinul
“Polonia Restituta”, 1935.
Licence - Poland for “Polonia Restituta”
Order, 1935

177

Fig. 29. Brevet-Carte de identitate pentru colonelul Ioan Adam.
License – ID card for Colonel Ioan Adam

Fig. 30. Brevet-Veteran în războaiele din 1913 şi 1916-1918 dat generalului în rezervă Ioan
Adam, 1945.
License – veteran in the wars from1913 and 1916-1918 given to retired Gen. Ioan Adam,
1945.
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Fig. 31. Fotografie de grup din care face parte generalul Ioan Adam şi a doua
soţie, Chetra.
Group picture of Gen. Ioan Adam and his second wife, Chetra.

Fig. 32. Memoriu generalului
din 1948 (fila 2).
Memoir of the General from
1948 (page 2).
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Fig. 33. Monumentul funerar din Iaşi al generalului Ioan Adam şi
al soţiei sale Cetri-Chetrica.
Funerary monument in Iaşi of Gen. Ioan Adam and his wife CetriChetrica.
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ŞTEFAN BĂLAN (1913 – 1991) – A REMARKABLE MAN
OF SCIENCE AND CULTURE
Florin A. Rădulescu,
Florin Ştefan Bălan

Abstract
Ştefan Bălan was born in January 1st 1913 in the family of Gheorghe
Bălan, magistrate and Chiriachiţa Bălan. In 1930 he graduated Nicolae Bălcescu
high school (from Brăila). After this he followed the Constructions Faculty within
the Polytechnics University of Bucharest which he graduated in 1936. He worked
as an assistant at University at the theoretical mechanics department. In the
following years he became professor and Head of Department. In 1945 got its PhD
with a thesis regarding Contributions to the buckling beams subjected to transverse
vibrations within the Polytechnics University.
Except university didactic activity Ştefan Bălan was also interested in
theoretical and applied research in the field of constructions.
During his life he was also interested in practical issues in the field of
constructions as a designing engineer, executants and coordinator.
Key words: Ştefan Bălan, Brăila, seismic engineering, member of the
Romanian Academy, UNESCO
Sfârşitul de secol XIX şi începutul de secol XX găseşte Brăila într-o
efervescenţă economico-socială şi cultural-socială remarcabilă, demarată după
semnarea Tratatului de la Adrianopole (1829), când cetatea Brăilei revine Ţării
Româneşti1. Portul Brăila devine din ce în ce mai important pentru exportul
produselor româneşti (în special cereale şi produse animale) în străinătate (Austria,
Anglia, Bulgaria, Turcia, Grecia etc.), precum şi importul diferitelor mărfuri din
aceste ţări. Un exemplu edificator este faptul că la Expoziţia Universală de la Paris
din 1900 este prezentat cimentul fabricat la Brăila (la fabrica înfiinţată în 1888) şi
exportat în Turcia, Egipt şi Bulgaria2. Dezvoltarea industrială a condus şi la o
creştere însemnată a populaţiei, astfel dacă în 1843 Brăila avea 14.000 locuitori, în
1

Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
Ştefan Bălan, Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria Ştiinţei şi Tehnicii în România – date cronologice,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1985.
2
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1912 populaţia era de 65 711, concurând în privinţa creşterii demografice doar cu
capitala ţării3.
Se înregistrează şi progrese culturale importante, prin creşterea numărului
şcolilor, al ziarelor şi cărţilor tipărite, al reprezentaţiilor de teatru, operă şi
cinematografice. Vin la Brăila mari actori ai Teatrului Naţional din Bucureşti –
Grigore Manolescu, Aristizza Romanescu, Constantin Nottara, Agatha Bârsescu.
Se menţionează şi prezenţa marii Sarah Bernard (1888), a lui De Max şi a
Marioarei Ventura (1904).
În acest context social se naşte la Brăila, Ştefan Bălan pe 1 ianuarie 1913,
fiul lui Gheorghe Bălan, magistrat şi al Chiriachiţei Bălan.
Absolvă în 1930 Liceul Nicolae Bălcescu (din Brăila), care există şi astăzi,
după care urmează cursurile Facultăţii de Construcţii din cadrul Şcolii Politehnice
din Bucureşti, pe care o absolvă, ca şef de promoţie, în anul 1936. După absolvire
este oprit în facultate ca asistent suplinitor şi apoi ca asistent la Catedră de
mecanică teoretică. În perioada următoare urcă toate treptele ierarhiei didactice
până la gradul de profesor şi şef de catedră. In 1945 îşi susţine teza de doctorat
intitulată Contribuţii la flambajul barelor drepte supuse la vibraţii transversale, în
cadrul Politehnicii din Bucureşti, Facultatea de Construcţii, avându-l ca preşedinte
de comisie pe profesorul Aurel Beleş. În 1954 obţine şi titlul ştiinţific de doctor
docent. Continuă cariera universitară în perioada 1955–1974, ca profesor şi şef al
“Catedrei de mecanică teoretică şi aplicată” din cadrul Institutului de Construcţii
din Bucureşti (actuala Universitate Tehnică de Construcţii Bucureşti).
În afara activităţii didactice universitare, Ştefan Bălan se îndreaptă şi spre
cercetarea teoretică şi aplicată din complexul domeniu al construcţiilor, cu un
spectru larg de preocupări. Dintre acestea, cu implicaţii aplicative, menţionăm:
încercarea şi calculul construcţiilor, perfecţionarea şi computerizarea calculelor de
construcţii şi la calculul stâlpilor utilizaţi la transportul energiei electrice etc. A
elaborat singur sau în colaborare noi teorii în calculul plastic al structurilor din
construcţii, cum ar fi teoria densităţii mecanice şi metoda momentelor independente.
Contribuţiile originale aduse de Ştefan Bălan în domeniul mecanicii
teoretice şi aplicate au făcut să fie primit ca membru corespondent în Academia
Română în 1955 şi în 1963 ca membru titular4, iar din 1984 până în 1991 este
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române. Primeşte în 1958
Premiul Academiei “Aurel Vlaicu” pentru cartea Cromoplasticitate (apărută în
Editura Academiei, elaborată în colaborare), o contribuţie originală a lui Ştefan
Bălan în studiul construcţiilor pe modele din mase plastice (la scară redusă) şi în
1983 acelaşi premiu al Academiei (“Aurel Vlaicu”) pentru contribuţia sa la tratatul

3

Constantin C. Giurescu, op.cit.
Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866–1999, dicţionar, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1999.
4
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Cutremurul de pământ de la 4 martie 1977 din România (publicat la Editura
Academiei).
În cursul întregii vieţi s-a aplecat şi asupra unor probleme practice în
construcţii, ca proiectant, executant sau coordonator. Enumerăm câteva dintre
aceste obiective asupra cărora Ştefan Bălan a avut realizări notabile: blocuri de
locuinţe cu 8–10 etaje, Stadionul „Lia Manoliu”, Casa Presei Libere, Teatrul de
Operă din Bucureşti, Uzinele metalurgice Hunedoara, poduri din ţară, etc. La
acestea se adaugă o serie de acţiuni de verificări, consolidări şi expertize tehnice (la
Uzinele petro-chimice Piteşti, Tractorul din Braşov, Uzina de amoniac din
Slobozia, turnurile de extracţie de la exploatările miniere din Valea Jiului etc.).
O preocupare ştiinţifică importantă a lui Ştefan Bălan a fost legată de
ingineria seismică, microzonarea seismică (a oraşului Bucureşti, după seismul din
1977, a coordonat culegerea şi prelucrarea datelor după seism) şi calculul
antiseismic al construcţiilor. In acest sens trebuie menţionată monografia
Cutremurul de pământ de la 4 martie 1977 din România, publicată în 1982,
coordonată de acad. Ştefan Bălan, Ion Cornea şi Valeriu Cristescu. Monumentala
lucrare conţine informaţii complexe geologice, seismotectonice, date de inginerie
seismică referitoare la acest puternic seism vrâncean, precum şi efectele acestuia
asupra construcţiilor din diverse regiuni ale ţării.
Experienţa căpătată de acad. Ştefan Bălan în activitatea ştiinţifică, cât şi în
cea tehnică de construcţii, precum şi rezultatele cercetărilor întreprinse, sunt
cuprinse într-o bogată publicistică de specialitate constituită din 42 de cărţi apărute
în ţară şi 3 tratate publicate în străinătate. La acestea se adaugă numeroase articole
în reviste de specialitate, peste 300 de comunicări ştiinţifice la simpozioane şi
congrese interne şi internaţionale, peste 200 de conferinţe publice, conferinţe la
radio şi TV. A colaborat şi a coordonat lucrări de anvergură, cum ar fi Manualul
inginerului constructor (Editura Tehnică, 1950, prima ediţie), Lexiconul tehnic
român (Editura Tehnică, ediţia I, în 7 volume, elaborat în perioada 1949 – 1956 şi
ediţia a II-a, în 19 volume, elaborat în perioada 1957 – 1968), Dicţionar ilustrat de
construcţii şi arhitectură româno-francez (1981) etc.
Ştefan Bălan s-a aplecat şi asupra istoriei ştiinţelor şi tehnicii, activitate
materializată printr-o serie de cărţi, dintre care menţionăm următoarele: Din istoria
mecanicii (Editura Ştiinţifică, 1967), Scurt istoric al mecanicii (Editura Albatros,
1972), Istoria tehnicii în România (Ed. Enciclopedică, 1972), Cronologia istoriei
ştiinţei şi tehnicii în România (Editura Enciclopedică, 1975), Dicţionar cronologic
al ştiinţei şi tehnicii universale, coordonator Acad. Ştefan Bălan (Editura
Ştiinţifică, 1979), Istoria ştiinţei şi tehnicii în România – date cronologice (Editura
Academiei Române, 1985).
Ştefan Bălan a deţinut şi diferite funcţii în organisme interne şi internaţionale
legate de implicarea sa în studierea istoriei ştiinţei şi tehnicii şi istoriei filozofiei
ştiinţei, cum ar fi: preşedinte al Comitetului Român de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei
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şi Tehnicii – CRIFST -, aparţinând Academiei Române; membru al Comitetului de
Politica Ştiinţei din Uniunea Internaţională de Istoria şi Filozofia Ştiinţei (1981–
1985); preşedinte al Organizaţiei Internaţionale de Istorie a Ştiinţei şi Tehnicii
(două legislaturi) – ICOHTEC – (1981–1988); membru al Academiei Internaţionale
de Istoria Ştiinţei şi al Organizaţiei Internaţionale de Cooperare în Istoria Tehnicii.
A promovat valorile româneşti din istoria ştiinţei şi tehnicii pe plan
internaţional fiind promotorul şi principalul organizator al celui de-al XVI-lea
Congres Internaţional de Istoria şi Filozofia Ştiinţei, Bucureşti, aug.-sept.1981,
prima dată când a avut loc o manifestare de asemenea anvergură în România.
Pentru întreaga sa activitate acad. Ştefan Bălan a fost distins cu diverse
premii şi ordine naţionale şi internaţionale, cum ar fi: Premiul de Stat Clasa I
(1956), Ordinul Meritul Ştiinţific Clasa I (1966), Ordinul Naţional pentru Merit în
grad de ofiţer, conferit de Generalul Charles de Gaulle, Preşedintele Franţei (1968),
Ordinul Om de Ştiinţă Emerit (1970), Medalia Păcii (Peace Medal) acordată de
ONU (1974), etc.
In decursul activităţii sale, Ştefan Bălan a deţinut şi importante funcţii
administrative şi oficiale, cum ar fi: primar general al capitalei (1955–1956), ministru
al Construcţiilor (1956–1958), adjunct al ministrului Învăţământului (pentru
învăţământul superior) (1958–1963) şi ministrul Învăţământului (1963–1969). Ca
ministru al Învăţământului a promovat legea învăţământului, care restructura şi
punea pe baze moderne activitatea din domeniu (a doua lege importantă după cea
emisă de Spiru Haret la începutul secolului XX), astfel se generaliza învăţământul
obligatoriu de 8 ani (trecându-se ulterior la cel de 10 ani), s-a prevăzut construirea
de noi şcoli de toate categoriile, laboratoare, cămine şi cantine pentru studenţi în
toate centre universitare importante; au fost înfiinţate liceele de specialitate, liceele
pedagogice de 3 ani, învăţământul superior de subingineri etc.
A activat în organizaţiile profesionale, de exemplu în Consiliul Naţional al
Inginerilor şi Tehnicienilor (CNIT) al cărui vicepreşedinte a fost din 1956 până în
1989 unde a fost şi preşedintele secţiei de construcţii.
Prestigiul ştiinţific de care s-a bucurat Ştefan Bălan, în ţară şi mai ales în
străinătate, l-a propulsat şi în alte diferite poziţii oficiale din cadrul unor organisme
internaţionale, cum ar fi: vicepreşedinte al Biroului Internaţional al Educaţiei,
UNESCO (1958–1959), al Congresului Asociaţiei Internaţionale a Oamenilor de
Ştiinţă (1962), membru al Academiei de Ştiinţe din New York (din 1980).
Ca profesor, a fost un excelent pedagog în predarea cursului de Mecanică
teoretică, a avut mii de studenţi în cadrul activităţii de o viaţă în învăţământ, a
îndrumat 50 de doctoranzi, dintre care unii au ajuns în funcţii importante în
cercetare şi în învăţământul universitar5. Şi-a tipărit cursurile, cum ar fi: Statica
(1970), Cinematica (1971), Lecţii complementare de mecanică teoretică (1975)
5

H. Popescu, Personalităţi în construcţii, Editura Semne, Bucureşti, 2007.
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etc.6. A publicat numeroase culegeri originale de probleme de mecanică, care s-au
reeditat în numeroase ediţii.
A fost o fire modestă, atât în viaţa publică, cât şi în cea privată; este de
ajuns să amintim faptul că pe tot parcursul vieţii a locuit într-o locuinţă obişnuită
din cartierul Drumul Sării. A fost căsătorit, având un fiu (Florin Ştefan) care a
îmbrăţişat cariera tatălui (absolvind Facultatea de Construcţii), în prezent fiind
şeful unui departament (de seismologie inginerească) din cadrul Institutului
Naţional de Fizica Pământului, de pe platforma Măgurele.
Şi-a iubit urbea natală – Brăila – unde a revenit cu nostalgie de câte ori a
avut ocazia. A depus numeroase eforturi pentru menţinerea unei vieţi culturale
efervescente, pentru modernizarea oraşului, a ajutat la rezolvarea numeroaselor
probleme tehnice de construcţii cu care s-a confruntat oraşul de-a lungul timpului,
în acest sens a elaborat un studiu teoretic privind consolidarea unor părţi din oraş,
confruntate cu alunecări şi surpări de teren datorate vechilor pivniţe (hrube) care se
întind pe o suprafaţă importantă sub vechiul oraş. A fost preşedintele comisiei
guvernamentale de expertiză.
In încheiere, trebuie să subliniem calităţile profesionale şi umane deosebite
ale Acad. Ştefan Bălan, un fiu al Brăilei, care prin realizările ştiinţifice, teoretice şi
aplicative, ocupă un loc de frunte în Panteonul Ştiinţei Româneşti.

6

Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii – dicţionar, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982.

185

