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O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ASUPRA „PSĂLTIRII SVÂNTULUI
PROROC DAVID… PRE VERSURI TOCMITĂ”. SINTEZE
MUZEOLOGICE ȘI TENDINȚE BIBLIOFILE
A RETROSPECTIVE VIEW ON THE PSALTER OF THE HOLY
PROPHET DAVID… COMPOSED IN VERSE. MUSEOLOGICAL
AND BIBLIOPHILIC SYNTHESES
Ginel Lazăr

Abstract
The psalter composed in verse represents the most important and renowned
writing owed to humanist scholar and hierarch Dosoftei, impressive through its age
and literary value. A premiere in the history of Romanian literature, it was
translated from Eastern sources between 1665 and 1670 and in 1673 it was printed
in the cultural centre which was the Orthodox Monastery in Uniev (Galicia).
The cult book comprises the text of the 150 psalms in rhyming lyrics of
various lengths, organized in 20 kathismas. The versified work of metropolitan
bishop Dosoftei led to the creation of an original poetic language and was called by
the classics of Romanian contemporary literature the first and most valuable
monument of poetic language within the medieval Romanian space.
Keywords: psalter in verse, Dosoftei, Romanian poetic language, 17th
century.
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) își propune permanent să
ilustreze o îmbogățire a peisajului expozițional și educațional, abordând o tematică
culturală variată1. În acest studiu urmărim să trezim emoția estetică și cultul pentru


1

Cercetător, Muzeul Național de Istorie a României, Compartimentul de Istorie Medievală
din cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, doctor în istorie,
e-mail: eugeniulazar@yahoo.fr.
Ginel Lazăr, Centre miniaturale, artă tipografică și măiestria ferecării de carte veche, în
România. Civilizații suprapuse, București, 2016, p. 436-443. În ultimii ani MNIR s-a
orientat spre diverse proiecte de valorificare muzeografică, care să vină în sprijinul
pasionaților de cultură, întâlniți, în mod tradițional, în număr mare în țara noastră. S-au
inițiat periodic proiecte de digitizare, microfilmare, conservare și restaurare a unui număr
mare de bunuri culturale, din categoria cărților vechi tipărite, toate de certă valoare
istorică, documentară și memorială, dar vulnerabile datorită condițiilor inadecvate de
păstrare din trecutul secular. Cele mai multe dintre ele sunt capodopere ale genului, având
în spate povești fascinante. Unele dintre ele au fost etalate în cadrul proiectului de succes
5
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cartea veche românească, propunând, spre prezentare, una dintre cele mai
răspândite creații lirice ale spațiului sud-est european, după cum ne-am obișnuit
deja cititorii. Inovația românească în stil și poezie se traduce printr-o vie trăire
sufletească, dând cuvintelor limbii române putere de comunicare și expresivitate2.
Toate acestea au fost posibile datorită unui cărturar sucevean, arhiereu evlavios,
apreciat în special peste hotare și mai puțin în patria sa. Cu atât mai mult ne revine
nouă astăzi rolul de a promova, în general, prima capodoperă a poeziei românești
și, în special, un exemplar foarte interesant, care se păstrează în colecția de carte
veche a MNIR, prea puțin cunoscut3.
Secolul al XVII-lea marchează începuturile și consacrarea limbii românești
literare, reprezentând epoca de aur a culturii noastre vechi. Cultura și literatura
română veche se desprind din dimensiunile bizantino-slave, croindu-și un drum
nou. Domnia și Biserica formează un binom pus în slujba afirmării limbii române
și a cultului ortodox. Domnitori români medievali din Principatele române
dunărene au înțeles importanța folosirii limbii poporului în biserică și nevoia de
unificare a acesteia, prin intermediul cărților tipărite, care puteau pătrunde în
fiecare casă de om învățat. Totodată, istoriografia și literatura deschid un orizont
îndrăzneț, făurind cronici, opere și idei, iar intelectualitatea noastră își intensifică
relațiile cu străinătatea4. În acest context favorabil se va afirma geniul poetic al lui
Dosoftei. Psaltirea în versuri, după cum este cunoscută în literatura de specialitate
opera lui Dosoftei, denumită de noi în acest studiu „Psăltire a svântului proroc
David… pre versuri tocmită”5, reflectând sugestiv decriptarea transliterării paginii
denumit sugestiv „exponatul lunii” la MNIR, în diverse expoziții naționale și internaționale.
Unicitatea acestor opere de patrimoniu este dată, pe lângă execuțiile artistice și tipografice, și de însemnările marginale, extrem de importante, file de istorie locală și națională.
2
Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, Istoria limbii române literare, I. De la origini la începutul
secolului al XIX-lea, ed. a II-a, revizuită și adăugită, București, 1971, p. 146-150.
3
Psaltirii în versuri a lui Dosoftei i s-au dedicat studii relativ mulțumitoare în ultimul secol
(articole, broșuri, ediții critice de referință), însă, din propria experiență, constat că încă
nu este un domeniu acoperit în întregime, deoarece colecțiile românești mai produc încă
surprize plăcute, nu numai cele publice, cât și cele particulare. Neavând o evidență exhaustivă a exemplarelor din colecțiile amintite, ci doar o vagă aproximație a unor situații
investigate în trecut, cercetarea problematicii este departe de a se fi încheiat. Cauzele sunt
mai degrabă obiective, ținând de starea de conservare precară a bunurilor culturale, greu
de cercetat, dar și subiective, echipele de cercetare neavând acces la unele obiecte valoroase, datorită unor atitudini retrograde ale administratorilor acestora. În concluzie, cercetările viitoare referitoare la subiectul nostru oferă cu siguranță o arie largă de investigație.
4
Virgil Cândea, Nicolae Milescu și începuturile traducerilor umaniste în limba română, în
„Limbă și literatură”, 7, București, 1963, p. 29-70.
5
În continuare vom folosi, cu preponderență, denumirea Psaltirea pre versuri tocmită.
Considerăm că titlul propus de noi reflectă cu adevărat noutatea operei lui Dosoftei și
străduința autorului în traducere, deoarece s-a folosit, în alcătuirea versificării, de mai
multe surse pentru a „tocmi” (alcătui) forma finală a psalmilor în versuri.
6
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de titlu, reprezintă un miracol literar, o „fastuoasă paradă de poezie” românească,
încadrând activitatea de traducere a autorului, derulată pe parcursul a „cinci ani
foarte cu osârdie mare”6, în ampla mișcare a intelectualilor Barocului est-european
privind versificarea textelor religioase7. Tipărirea la Uniev, în 1673, a Psaltirii pre
versuri tocmită indică, datorită profunzimii speciilor cultivate, o evidentă trăsătură
autohtonă, care are menirea de a individualiza caracterul operei amintite în raport
cu alte construcții de gen, atât din spațiul răsăritean, cât și din cel apusean8.
•
Dimitrie Barilă este numele mirenesc al mitropolitului Dosoftei, cărturar
faimos al epocii sale, întâiul poet al limbii române vechi. S-a născut într-o familie
cu o veche tradiţie de mazili10, din Suceava, în anul 1624, fiind fiul negustorului
Leontie (Leontari) Barilă şi al Misirei (Maria)11. A învăţat în Iaşi, la Colegiul
9

6

Vezi, infra, n. 24. Vezi, de asemenea, Dosoftei. Psaltirea în versuri, 1673, ediție critică de
N. A Ursu, cu un cuvânt înainte de Înalt Prea Sfințitul Iustin Moisescu, Iași, 1974, p. 3.
7
În acest sens, un util studiu este al lui Alin Mihai Gherman, Despre cronologia și tipologia
textelor lui Dosoftei, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, 12, II, 2008,
p. 161-175.
8
Monumentalitatea operei poetice românești i-a asigurat acesteia o explozie editorială,
drept care vă semnalăm următoarele ediții, cunoscute de noi, din Psăltire a svântului
proroc David, Uniev, 1673: Dosoftei. Psaltirea în versuri, 1673, ediție critică de N. A
Ursu (citată complet anterior); Dosoftei. Opere, 1. Versuri. Ediţie critică de N. A. Ursu.
Studiu introductiv de Al. Andriescu, Bucureşti, 1978, p. 11-337; Dosoftei. Opere poetice
(cu caractere chirilice). Selecţie, comentarii şi postfaţă de Pavel Balmuş, Chişinău, 1989;
Versuri albe, ed. N. A. Ursu, Iași, 1994.
9
În acest studiu am preferat să folosim forma românească Barilă, deși în literatura de
specialitate este întâlnită și varianta Barila, care reflectă, mai degrabă, o origine
aromânească, neconfirmată de surse istorice, dar acceptată într-o anumită perioadă. Vezi,
Enciclopedia Literaturii Române Vechi, coord. Eugen Simion, București, 2018, p. 335-336.
10
Boieri de rang inferior rămași fără slujbă. Urmașii acestora au sărăcit cu timpul, dar au
format, totodată, o stare socială care se bucura de anumite privilegii. Despre originea
socială a lui Dosoftei aflăm și din Letopisețul cronicarului Ioan Neculce: „Acestu
Dosofteiu mitropolit nu era om prost de felul lui. Și era neam de mazâl”. Vezi, Ion
Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, colecție iniț. și coord. de Anatol Vidrașcu și Dan
Vidrașcu, Chișinău, 2001, p. 93; Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei. De la Dabija
Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și „O samă de cuvinte”, în
Marii Cronicari ai Moldovei. Grigore Ureche, Miron Costin, Nicoale Costin, Ion
Neculce. Ediție, studiu introductiv, glosare, repere istorico-literare de Gabriel Ștrempel,
București, 2003, p. 904; Istoria Literaturii Române, I. Folclorul. Literatura română în
perioada medievală (1400-1780), coord. George Călinescu, București, 1964, p. 441.
11
Gheorghe Adamescu, Mitropolitul Dosoftei. Notiță despre viața lui, în „Albina”, 1, nr. 20,
15 februarie 1898, București, p. 615-619; Șerban Andronescu, Smeritul Dosoftei,
7
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Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”, înființat de Vasile Lupu, sub înrâurirea predecesorului ierarh cărturar Varlaam, apoi la şcoala „Frăţia Ortodoxă” din Liov, al
cărei epitrop era o rudă de-a sa, pe nume Chiriac Papara din Lemberg, însă originar
din Ianina. În această şcoală clasică a studiat tânărul Dimitrie retorica şi poezia,
predate în latină, greacă, slavonă şi polonă12. În anul 1648 este tuns în monahie la
Mănăstirea Pobrota, sub numele Dosoftei, iar un deceniu mai târziu, la vârsta de 34
de ani, este ales episcop de Huşi, de unde, după circa doi ani, trece la cârmuirea
Episcopiei de Roman. În anul 1671, ce coincide cu a doua domnie a lui Gheorghe
Duca, Dosoftei ajunge mitropolitul Moldovei. Doi ani mai târziu, ca urmare a
susţinerii politicii antiotomane13 a lui Ştefan Petriceicu, este nevoit să ia calea
exilului, împreună cu voievodul. După reîntoarcerea în Moldova, în 1675, este
închis de Dumitraşco Cantacuzino, pentru penitenţă, la Mănăstirea „Sfântul Sava”
din Iaşi, însă după scurt timp este eliberat şi reinstalat în scaunul de prim ierarh al
bisericii moldave14. Către sfârșitul vieții, mai exact în 1686, este nevoit să ia din
nou calea exilului, de data aceasta aflându-se în suita regelui polon Jan Sobieski,
aflat într-o campanie antiotomană în Moldova. Craiul Poloniei nu subjugă țara, ci
petrece două săptămâni la Iași, iar la întoarcere îl ia ostatic pe Dosoftei, împreună
cu toată averea Mitropoliei Moldovei, inclusiv odoare sfinte, printre care se aflau și
moaștele „Sf. Ioan cel Nou”. În ciuda unor acuze că ar fi făcut o înțelegere nedemnă
cu Sobieski, făcându-se chiar presiuni pentru întoarcerea sa în Moldova, afurisit de
patriarhul din Constantinopol, se pare că Dosoftei nu plecase în Polonia de bună
voie, ci fusese luat captiv, dovadă stând faptul că a supraviețuit cu greu semidetenției din cetatea Stryi de lângă Jolkiev, până în anul 1693, când a murit în
sărăcie și pribegie, departe de plaiurile țării sale15. În ultimii trei ani ai vieții
mitropolitul de țara Moldovei. 275 de ani de la moartea sa, în „Revista bibliotecilor”, 21,
nr. 12, decembrie, București, 1968, p. 743-745.
12
Solida pregătire intelectuală în limbile clasice ale Europei medievale este surprinsă de
Ioan Neculce: „pre învățat multe limbi știe: elinește, latinește, slovenește și altă adâncă
carte și-nvățătură, deplin călugăr și cucernic, și blând ca un miel”. Vezi, Ion Neculce,
Letopisețul Țării Moldovei, p. 93; Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei. De la Dabija
Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și „O samă de cuvinte”, în
Marii Cronicari ai Moldovei. Grigore Ureche, Miron Costin, Nicoale Costin, Ion
Neculce, ediție de Gabriel Ștrempel, p. 904; Istoria Literaturii Române, I, p. 441.
13
Format ca intelectual umanist în Polonia, Dosoftei nutrea, asemeni multor confrați ai
epocii sale, printre care îl menționăm pe Miron Costin, o dorință arzătoare de colaborare a
creștinilor, dirijată contra expansiunii otomane. Convingerile sale antiturcești, consolidate
în mod tradițional de occidentali după înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei în
timpul lui Soliman Magnificul, îl propune pe Dosoftei ca un militant radical antiotoman,
atrăgându-i, în același timp, mânia Înaltei Porți, suzerana Principatelor Românești
dunărene.
14
Istoria Literaturii Române, I, p. 437; Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
15
Istoria Literaturii Române, I, p. 439-441; Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
8
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primește o alocație din partea rușilor, ca respect al erudiției sale, ceea ce îl
determină să tălmăcească, pentru a nu le rămâne dator prietenilor răsăriteni, lucrări
de interes teologic, intervenind cu diplomație în polemica dogmatică ce împărțea la
acea dată centrele ortodoxe de la Kiev și Moscova. Mai mult, le oferă țarilor ruși,
Ioan și Petru Alekseevici, traduceri din clasici ai literaturii patristice, sperând că
vor fi publicate. Pentru polonezi traduce un fragment dintr-o tragedie renascentistă,
intrând astfel și în sfera culturii laice16.
•
Activitatea de traducere a lui Dosoftei este extrem de importantă pentru
studiul limbii române, justificarea este identică cu a corifeilor Coresi și Varlaam,
iar finalitatea ar fi trebuit să fie introducerea limbii literare în biserică, fapt
întrerupt de varii evenimente politice. Rezultatul traducerii lui Dosoftei este o
misiune religioasă şi literară totodată, asumată în întregime de marele cărturar
moldav ca un act livresc. „În bisearică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea să
grăiesc, dar şi pre alţii să-nvăţ, decât dzeace mii de cuvinte într-altă limbă”17.
Erudiția mitropolitului moldav și activitatea prodigioasă a acestuia se transpun într-o
serie de precedente18 remarcabile, realizate într-o perioadă în care literatura
religioasă era încă dependentă de poetica imnică bizantină și de liturghia slavonă19.
Dintre operele lui Dosoftei, Psaltirea pre versuri tocmită este în primul
rând o traducere remarcabilă, o adevărată prelucrare, preluată din slavonă,
dovedindu-se în timp prima capodoperă poetică națională20. Psaltirea face parte din
Vechiul Testament și este, deopotrivă, carte de cult și carte de lectură. În Biserică,
psalmii au fost întrebuințați în oficierea cultului, însoțiți de melodii, fiind rostiți ca
rugăciuni ori lecturați întru desfătarea sufletului, a minții, ei amintind pământenilor
16

Rodica Șuiu, Dosoftei, mitropolitul, în Dicționarul literaturii române de la origini până
la 1900, București, 1979, p. 296-298.
17
Dosoftei, Psaltirea pre versuri tocmită, Uniev, 1673, Predoslovie, f. IV/ v. 18.
18
Dosoftei s-a afirmat printre cei mai mari cărturari din istoria românilor, fiind primul poet
al românilor, primul versificator al Psaltirii din lumea ortodoxă, primul traducător din
literatura dramatică universală și din cea istorică în românește, primul traducător al
cărților de slujbă în românește în Moldova, primul cărturar român care a copiat
documente și inscripții, unul dintre primii cunoscători și traducători din literatura
patristică și post patristică, contribuind la formarea limbii literare românești. Pentru
definiția privind primul poet national, vezi și Mihai Dinu, „Bătrânul poet dintâi” –
incursiune în poezia și poetica dosofteiană, București, 2007.
19
Pentru detalii vezi și Gheorghe Dincă, Un mare cărturar din secolul al XVII-lea:
mitropolitul Dosoftei, București, 1939.
20
Tocmirea pre versuri a psalmilor a realizat-o după o redacție în proză, pregătită de
cărturari la solicitarea lui Dosoftei încă de prin 1660. Dosoftei va redacta însuși o Psaltire
de-nțăles, în 1680. Vezi, Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336.
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fapte istorice, dându-le legiuiri pentru viață, tămăduind ori prevenind necazuri și
primejdii ori profețind cele viitoare. Sunt temeiuri care, de-a lungul timpului, i-au
făcut pe teologi să considere Psaltirea ca trupul rugăciunii și să o numească drept
cartea de toate zilele, una din scrierile cele mai citite. Psaltirea pre versuri tocmită
reprezintă cea mai importantă și renumită scriere ce o datorăm ierarhului cărturar
umanist Dosoftei, impresionând prin vechime și valoarea literară. Având sprijinul
spătarului Nicolae Milescu, Mitropolitul Dosoftei a primit de la Moscova un teasc
tipografic cu litere21. Printre primele cărţi care au văzut lumina tiparului în
româneşte se numără Psaltirea în versuri. Cu peste 8000 de versuri dispuse în peste
500 de pagini, Psaltirea pre versuri tocmită este o premieră în istoria literaturii
române. Autorul a lucrat această adevărată capodoperă poetică între anii 1665 și
1670, între posibilele izvoare și modele utilizate fiind amintite Psaltirea slavonă
tipărită în Polonia22 înainte de 1667 și Psaltirea greacă, posibil textul tălmăcit și
versificat de Gheorghe Palamed. În anul 1670, scrierea era deja finalizată, Dosoftei
dedicând-o domnitorului Gheorghe Duca al Moldovei, care, într-o scrisoare din
ianuarie același an, solicita Stavropighiei din Liov tipărirea a 400 de exemplare,
fapt ce nu s-a realizat din cauza vremurilor tulburi, dominate de pustiiri străine23.
Astfel că, de abia peste trei ani, în 1673, autorul reușește să imprime cartea în
tiparnița Mănăstirii Uniev, situată în Galiția (regiune a Poloniei), cu sprijinul
domnitorului Ştefan Petriceicu. Tipăritura are formatul mic, paginația conținând
numeroase greșeli de numerotare. Textul cărții a fost imprimat cu slove chirilice de
trei mărimi, cu cerneală neagră și roșie. Titlul vestește imprimarea scrierii în limba
română cu cheltuiala domnitorului Ştefan Petru, voievodul Țării Moldovei,
evidențiind faptul că aceasta a fost realizată cu multă osteneală, în decursul mai
21

Patriarhul moscovit Ioachim îi îndeplinește cererea, după cum rezultă din versurile de
mulțumire tipărite în cartea Parimiile preste an, tipărită la Iași în 1683. „Lăudată s-aibă
direptul pomană/ În ceri și pre lume fără de prihană/ Că și de la Moscova lucește lucoare/
Întinzând lungi raze i bun nume sub soare/ Ioachim sfântul, a sfânta cetate/ A cea
împărătească de creștinătate/ La dânsul pentru milă cine năzuiaște/ Cu ovilit suflet, bine-l
dăruiaște/ C-am năzuit și noi la sfânta lui față/ Priimitu-ne-au bine ruga cu dulceață/ Din
patrierșie datu-ne-au tipare/ Sufletească treabă, și bine ne pare”.
22
În Polonia catolică circula Psaltirea în versuri alcătuită în anul 1579 de Jan Kochanowski,
care pare să-l fi influențat oarecum pe Dosoftei în modelarea limbii române, schemele
prozodice semănând cu ale poetului polonez, supranumit „tatăl poeziei poloneze”. Totuși,
modelul catolic nu este des întâlnit în traducerea lui Dosoftei, acesta folosindu-se de o
tălmăcire originală, bazată pe moduri de exprimare neexperimentate până atunci. Vezi,
Istoria Literaturii Române, I, p. 442.
23
Manuscrisul original al Psaltirii pre versuri tocmită este dedicat lui Duca vodă și are
semnătura lui Dosoftei, episcop de Roman. A fost dăruit Academiei Române în anul
1877, de către Dimitrie A. Sturdza. Biblioteca Academiei Române: mss. Nr. 446. Vezi și
Dosoftei (1624-1693). Biobibliografie. Aniversări UNESCO. Lucrare editată cu ocazia
împlinirii a 350 de ani de la nașterea cărturarului român, București, 1974, p. 33.
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multor ani, de către Mitropolitul Dosoftei, dându-se în tipar la Mănăstirea din
Uniev, la anul de la Facerea Lumii 7181 (1673)24. Pe versoul foii de titlu se află
imprimată gravura cu stema Moldovei, însoțită de versuri preluate din cartea despre
Șapte Taine, tipărită de Varlaam la Iași în 164425. Urmează două prefețe, una către
Domnul Moldovei, la sfârșitul ei semnând Dosoftei și, mai jos, Simion Tiparnicul,
iar a doua prefață către cititori, ce reprezintă cel dintâi tratat de versificație din
literatura română. Pe versoul celei de-a șasea file liminare se află o gravură cu
reprezentarea Proorocului și Împăratului David, semnată, jos, în stânga, de
monahul gravor Simion. Textul propriu-zis cuprinde cei 150 de psalmi, versificați
în versuri rimate de diferite mărimi, organizați în 20 de catisme. Unii psalmi sunt
însoțiți de comentarii în proză26, iar la unele exemplare psalmul 143, despre lupta
lui David cu Goliat, este redat numai în proză27.
Nicolae Manolescu definea Psaltirea pre versuri tocmită, editată de
mitropolitul Dosoftei al Moldovei, tipărită la Uniev în anul 1673, drept „întâiul
monument de limbă poetică românească”28. Lucrarea lui Dosoftei nu reprezintă o
simplă traducere și transpunere din Vechiul Testament a Psalmilor lui David.
Traducerea nu a presupus doar un efort îndelungat, desfășurat între anii 1665 și
1670, ci, mai ales, reformularea, adaptarea și revigorarea textului biblic antic la
cerințele și pretențiile psalmistului medieval reformist. Cărturarul moldav a căutat
24

Psăltire a sfântului prooroc David pre limba românească cu zisa și cu toată cheltuiala
prea luminatului întru Is. Hr. Io Ștefan Petru Voievod domn Țării Moldovei, din sfintele
scripturi a sfinților părinți dascălilor sfintei biserici, cu lunga osteneală în mulți ani
socotită și cercată prin sfintele cărți și de aceea pre versuri tocmită în cinci ani foarte cu
osârdie mare, de smeritul Dosoftei mitropolitul de țara Moldovei. În mănăstirea Unievului
s-a format prin tipar, la anul de la facerea lumii 7181/ 1673.
25
Epigraful Psaltirii pre versuri tocmită la stema țării Moldovei conține patru versuri
minunate, devenite clasice printre cărțile tipărite în Moldova în a doua parte a secolului al
XVII-lea. „Capul cel de buor a hiară vestită/ Sămnează putere țării nesmintită/ Și pre câtu-i
de mare hiara și buiacă/ Coarnele-n pășune la pământ îș pleacă”.
26
Alin Mihai Gherman, Despre cronologia și tipologia textelor lui Dosoftei, p. 161-162
(„la sfârșitul unor psalmi versificați de Dosoftei se află câte o Tâlcovanie, care conține o
interpretare teologică a psalmilor”).
27
În Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, cunoscută în ebraică ca Ben Sirach, este
consemnată victoria lui David asupra lui Goliat. Cu această ocazie Dumnezeu i-a întărit
mâinile, ca un răspuns divin față de întoarcerea lui David către Dumnezeul său și la felul
în care a organizat săvârșirea cultul divin.
28
Pentru detalii vezi studiul lui Iulian Boldea, prof. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” din
Târgu Mureș, intitulat: Dosoftei și începuturile poeziei românești (Dosoftei and the
Beginnings of Romanian Poetry), în „Libraria”, Anuar VII, studii și cercetări de bibliologie,
Tîrgu Mureș, 2008 (secțiunea Itinerarii livrești), p. 146. Autorul face o bună analiză a
cărții lui N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Bucureşti, 1990.
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în toată opera sa de traducere cuvântul potrivit și expresia cea mai adecvată,
identificând, totodată, variantele stilistice performante ale lexicului românesc
popular, căutând să regenereze, prin terminologie novatoare, topică și ritm, versul
românesc. Ritmul psalmilor traduși de Dosoftei este asemănător ritmului poeziei
populare, remarcându-se prin simplitate, claritate și cursivitate, oferindu-i credinciosului de rând un dialog cu Dumnezeu și răspunsuri la întrebări și provocări
cotidiene. Aşadar, efortul îndelungat depus de mitropolitul Dosoftei, cu referire
specifică la traducerea Psaltirii în limba română din a doua parte a secolului al
XVII-lea, a condus la constituirea unei limbi poetice originale. Derivatele acesteia
înseamnă îmbogăţirea limbii prin apelul la poezia populară, formarea unei topici
noi şi, implicit, organizarea unui sistem novator de rime.
Dosoftei are meritul de a fi adăugat la vocabularul limbii române termeni
noi, proveniți din latină și polonă. Împrumuturile din graiurile populare sunt însă
unele efectiv evoluate pentru epoca respectivă, introducând figuri de stil, metafore
și comparații. Remarcabilă este și varietatea ritmurilor uzitate: trohaic, iambic,
amfibrahic, dactilic, anapest, precum și folosirea continuă a efectelor de oralitate,
caracterizate prin prezența repetiției, interogației sau exclamației, toate acestea
generând o mare capacitate de a afirma stări sufletești transparente. Caracteristicile
literaturii religioase sunt diferite de scrierile laice. Ori, tocmai în această diferenţă
constă originalitatea poeziei versificate a lui Dosoftei. Ea urmează o linie unitară,
sugerată de o gamă variată de stări şi atitudini, care au un ascendent literar tradiţional,
considerat de Dosoftei de neînlocuit, cel puţin pentru epoca sa.
Înaintea lui Dosoftei s-au scris versuri şi în alte limbi folosite în spaţiul
românesc. Pripealele monahului imnograf Filothei29 de la Cozia au fost compuse în
redacţia medio-bulgară, şi probabil greacă, în primele două decenii ale secolului al
XV-lea, răspândindu-se în lumea slavă de est şi de sud30. Învăţatul Philothei poate
29

Filos, grec de origine, a fost logofătul lui Mircea cel Bătrân la începutul domniei sale, în
perioada 1386-1392. Hrisoavele date de voievod în acești ani au fost redactate de Filos.
Printre acestea se află și hrisovul din 20 mai 1388 în care, pentru prima oară sunt atestate
documentar localitățile Călimănești și Jiblea. Filos și-a exercitat munca de logofăt până la
începutul anului 1392. La 8 ianuarie 1392 a fost redactat ultimul hrisov în care mai apare
logofătul Filos. Filos a renunțat la înalta funcție de logofăt și s-a retras la Mânăstirea
Cozia. Aici el s-a călugărit și a primit numele de Filothei.
30
Pripealele la toate praznicile împărătești și ale Născătoarei de Dumnezeu și la toți sfinții
și preacuvioșii părinți și la marii mucenici aleși, și la toți sfinții aleși, care se cântă cu
psalmi aleși, când se cântă cu Polieleul, începând cu cea de-a opta zi a lunii septembrie.
Facerea lui Filotei monahul, fost logofăt al lui Mircea Voievod. Familiarizat cu cuprinsul
psalmilor și fiind înzestrat cu talent muzical, Filothei, în jurul anului 1400, s-a apucat să
împlinească această lipsă, alcătuind o „poezie imnografică”, prin care a devenit cel mai
vechi dintre cărturarii noștri, truditori pentru un început de literatură românească. El
îmbogățește câteva polielee, înlocuind vechea pripeală „Aleluia”, care se cânta cu „psalmi
aleși”, printr-un tropar adecvat, creație proprie, păstrându-i însă vechea numire de pripeală.
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fi socotit primul cântăreţ bisericesc român, însă creaţiile lui nu sunt adresate
poporului, ci culturii ortodoxe în genere. De reţinut că o parte a operei sale slavone
a dăinuit prin copierea manuscriselor versificate şi prin tipărire până în secolul al
XIX-lea, Anton Pan fiind unul dintre beneficiarii acelor ediţii manuscrise sau
tipărite. În nota celor de mai sus, merită menționate realizările transilvănene de
versificare a psalmilor, care sunt mai degrabă niște tentative ce nu pot fi catalogate
ca onorabile, însă cu totul alta este discuția privind poemul didactico-filosofic al lui
Miron Costin, scris în limba polonă31. Așadar, primul poet cu adevărat important al
literaturii române vechi, recunoscut în mod unanim de posteritate, este Dosoftei.
Nicolae Manolescu este foarte categoric când vine vorba de creația scrisă în limba
maternă, considerând că „poezia românească nu poate să înceapă decât cu texte
scrise în limba română”. Mai mult, N. Manolescu nu-i găsește nicio valoare literară
operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio Moldaviae”, care, așa cum cred mulți
literați, fiind scrisă în latinește, nu ar aparține literaturii române32.
Eruditul mitropolit Dosoftei s-a raportat într-un mod excepțional la
instrumentele expresivității populare, îmbinând, într-o manieră originală, gândurile
și cuvântările, suplimentând cu varii neologisme neajunsurile limbii române. Mai
târziu, George Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent
(București, 1941 sau 1982), afirmă că „geniul poeziei lui Eminescu, Macedonski,
Alecsandri, Arghezi şi Blaga au la temelie versul mitropolitului Dosoftei, făuritorul

Contribuția lui liturgică a plăcut și a fost primită și cântată în scurt timp în toată Biserica
de limbă slavă, din Balcani și până la Moscova. Termenul de pripeală vine de la slavonescul
„pripeati“, care înseamnă a cânta, a repeta; pripeala este un fel de refren, o repetare a ideii
principale din imnul cântat.
31
Enciclopedia Literaturii Române Vechi, p. 336. Gheorghe Mihăilă admite că Poema polonă
a lui Miron Costin are o problemă de atribuire literară națională, nefiind revendicată
concret nici de criticii literari polonezi, nici de cei români. Istoricii literari polonezi nu
includ Poema polonă decât în mod excepțional și, în orice caz, într-o poziție marginală în
literatura polonă a secolului al XVII-lea, întrucât aparține unui autor român. Valoarea
literară a poemului nu este pusă la îndoială, după cum bine ne-a demonstrat în anii ’90
regretata polonistă Elena Lința, care a publicat în revista „Manuscriptum”, editată de
Muzeul Național al Literaturii Române, transpunerea în versuri românești a Poemei
polone. Vezi, Gheorghe Mihăilă, Între Orient și Occident. Studii de cultură și literatură
română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea, București, 1999, p. 17.
32
Ibidem, n. 4, p. 53, unde se prezintă pe larg istoricul chestiunii, fiind inculpate o seamă de
personalități ale culturii românești, în special interbelice. Subiectul care făcea obiectul
discuției privea manuscrisul lui Nicolae Iorga asupra dezvoltării literare a românilor în
decursul secolului al XVIII-lea. În cartea sa, Iorga a analizat valoarea literară a operei
cantemiriene în ansamblul ei, nu doar cea scrisă în limba românească. În mod subiectiv,
manuscrisul a fost respins de la premiul Academiei Române, cu 17 voturi contra 9.
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stihologiei româneşti”. N. Cartojan scoate în evidență calitatea versificată românească
a traducerii psalmilor lui Dosoftei33.
•
Psaltirea pre versuri tocmită deținută de MNIR nu este un volum complet
păstrat. În general, astfel de cărți au anumite lipsuri de conținut, datorate
manipulării neglijente sau a ruperii intenționate a unor file din blocul cărții, care
erau mărturii ale dreptului de proprietate și trebuia să li se piardă urma. Starea de
conservare nu permitea expunerea, drept care a intrat în procedura de restaurare,
proces de durată, desfășurat în prima parte a anului 2020. Blocul cărții a fost
curățat complet, filă cu filă, făcându-se completări acolo unde a fost cazul. De
asemenea, legătura cărții a fost restaurată, inclusiv încuietorile. În prezent,
exemplarul este pregătit pentru expunere34.
Volumului îi lipsesc primele file, pagina de titlu, cele două Predoslovii ale
autorului, către domnitorul Ștefan Petriceicu și către cititori, precum și prima
catismă. Cartea începe cu fila 13, corespunzând catismei a doua și psalmului nouă.
Restul blocului cărții este compact și unitar până la sfârșit. În raport cu prezentarea
generală anterioară a Psaltirii, exemplarul deținut de MNIR este un colligat, ce mai
cuprinde: Dosoftei, epigramă la „Psalmul lui David ce s-au luptat cu Goliat” (ps.
143), poezia cărturarului umanist Miron Costin despre originea italică a românilor,
poezia Apostrof a lui Dosoftei și un imn în slavonă, referitor la mărturisirea
credinței ortodoxe, de Sf. Ambrozie al Mediolanului, Te Deum Laudamus. În ceea
ce privește unitatea tematică tipografică, aceasta lipsește în genere. Părțile de final,
care formează colligat cu Psaltirea pre versuri tocmită, au o variație tematică. În
unele cazuri, psalmul 143 (lupta lui David cu Goliat) este înlocuit cu psalmul 132,
iar în locul imnului slavon despre mărturisirea credinței ortodoxe, al Sf. Ambrozie
al Mediolanului, avem imnul Sf. Niceta de Remesiana. Se pare că poezia originară
a lui Miron Costin și Apostroful lui Dosoftei se regăsesc în tot tirajul originar.
Cartea mai păstrează un total de 484 de pagini tipărite.
Legătura cărții este din tăblii groase de lemn, învelite în piele de culoare
brun închis, ornată sumar, coperta anterioară având un chenar cu motive florale
marginale și geometrice în centru, iar pe coperta posterioară este un alt chenar
fitomorf, cu motive florale în centru. Cheutorile vechi sunt din piele și alamă.
Tehnica execuției indică o legătură de carte veche, simplă și trainică, specific
33

Istoria literaturii române vechi, postfață și bibliografie de Dan Simionescu, prefață de
Dan Zamfirescu, București, 1980, p. 203.
34
Psaltirea pre versuri tocmită a fost restaurată pentru a fi „exponatul lunii la MNIR”. În
acest sens a fost investigată fizico-chimic în Laboratorul de specialitate al MNIR.
Valorificarea investigațiilor și etapele de restaurare, coroborate cu cercetarea istorică
constituie materiale muzeografice extrem de importante pentru înțelegerea deplină a
istoricului bunului cultural. O documentare cât mai bună a expoziției este un câștig pentru
cercetarea de profil și pentru publicul amator, beneficiarul principal.
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medievală, și, deopotrivă, elegantă; însă nu sunt indicii că ar fi chiar legătura
originală a cărții. Exemplarul mai păstrează astăzi doar trei însemnări marginale
datorate proprietarilor ori cititorilor. Cândva, către sfârșitul secolului al XVIII-lea,
pe forzațul anterior fix a consemnat un anume preot (iereu) armean, la sfârșitul
domniei lui Alexandru I Mavrocordat, domnul Moldovei35, iar pe fila de gardă a
scris Teodor diacul, de la mănăstirea Bisericani (a evlavioșilor), comuna Alexandru
cel Bun, jud. Neamț36. În fine, ultima însemnare este de fapt o cântare închinată
Maicii Domnului și se păstrează la sfârșitul volumului, pe forzațul posterior fix,
având o formă versificată37.
Psaltirea MNIR-ului poartă un ex-libris ștampilă cu o legendă donatoare.
Astfel, aflăm că exemplarul a aparținut Bibliotecii Mitropoliei Moldovei și Sucevei
și a fost dăruit Academiei Române în anul 1898. Mai întâlnim alte două tipuri de
ex-libris, ștampilă și abțibild, amândouă aparținând Bibliotecii Academiei Române,
având și nr. de inventar al colecției de carte veche românească. Ex-librisul mitropolitan confirmă faptul că exemplarul cercetat a circulat în spațiul moldav, iar
însemnările marginale dovedesc că a aparținut unor mănăstiri, parohii, intrând apoi
în Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Sucevei.
•
Viața lungă și glorioasă a cărții lui Dosoftei o dovedește larga răspândire a
psalmilor versificați, atât în mediul elitelor, cât mai ales al poporului de rând, multe
versuri integrându-se literaturii populare (colinde, balade). Este o operă poetică
monumentală, remarcabilă, cu părți originale și novatoare. A fost tradusă în multe
limbi de circulație internațională, devenind cu adevărat clasică. Psaltirea pre
versuri tocmită este în prezent una dintre cele mai răspândite cărți bisericești,
35

„Să se știe, de când s-au însurat Pavel nepot[u] meu şi iarna au fost uşor şi toamna au fost
tot ploi păn la Crăciun şi în anul trecut au fost iarna cei mare, care iarnă au venit de la
vovedenie [sl., sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie] păn la
blagoveştenie [Sl., Bunavestire, 25 martie] tot omet şi viscol şi era omătul asemene cu
gardurile de nu pute unbla om din sat în sat şi pe drum când se tălne[sc] doi oameni nu
pot da drum un-nul altue; şi era domn ţării măria sa Io[a]n Alexandru Mavrocordat
voievod la leat 1785, ghenar 12. Și am scris eu iereu (preot) [numele preotului este scris cu
caractere armene]”. „D[oa]mne I[su]se H[ristoa]se fiiul lui D[u]mnezeu mâ[ntui]eşte-mă
pre mine păcătosul sin, Amin! Alliluia”. „I [sl., și] slavă tatălui şi fiiului şi sfântului Duh”.
36
„Să se ştie de cându am venit la mănăstire, eu, Teodor, diacu bisericanii, în luna lui
dechemvrie 12 zile la anul 1828 şi tot în anu acela au venit a o miie moschicească [o mie
de soldați ruși moscoviți]; şi am scris ca să se ştie. Eu Teodor diacu”. „Am cetit şi eu la
această”. „Slavă tatălui şi fiiului”.
37
Cum să nu ne mirăm de naştare[a] ta cea cu Dumnezeiască bărbăţie/ De Dumnezeu născătoare/
De rugul acela nearsă în foc/ De toiagul lui Aaron acela ce au odrăslită [şi] întru totă
cinstită pr[eacur]ată şi prebogoslovită şi cu totul precura[tă]”. „Şi lui Dumnezeu slavă”.
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ajungând în toate casele românilor cunoscători de carte. Cel mai elocvent exemplu
este un exemplar al Psaltirii în versuri, păstrat la Biblioteca Centrală Universitară
din Iași, unde se observă adnotările lui Mihai Eminescu.
În zilele noastre, Dosoftei este considerat primul mare poet român și chiar
primul mare poet din întreg Răsăritul ortodox, care a scris în limba națională, iar
Psaltirea lui este considerată un monument de artă poetică națională. Altfel spus,
ierarhul umanist Dosoftei este „introducătorul limbii române în bisericile Moldovei”
(D. Micu), „fondatorul poeziei române literare” (B. P. Hașdeu) sau „primul poet
român de clasă europeană” (I. C. Chițimia).
În prezent, se mai păstrează circa 20 de exemplare din Psaltirea pre versuri
tocmită, după cum apreciază N. A. Ursu, realizatorul celei mai bune ediții critice a
operei versificate. Din păcate, așa cum se întâmplă și cu volumul nostru, în
majoritatea cazurilor lipsesc file de început ori sfârșit, lipsindu-ne de prețioase
mărturii istorice. În colecția privată a domnului Emilian Radu, colecționar pasionat
și om de cultură, deținând și o vastă colecție de carte veche, se găsește, printre
numeroase monumente de limbă românească, și un exemplar complet și în stare
foarte bună de conservare din Psaltirea pre versuri tocmită. Cu aprobarea dânsului
am făcut câteva poze ale paginii de titlu38 și a primei Predoslovii. Colecționarea și
introducerea în patrimoniu a bunurilor culturale în zilele noastre, de către persoane
particulare, cu bună credință, este un act de patriotism și un omagiu adus culturii
noastre vechi.

Fig. 1 - Psaltirea pre versuri tocmită. MNIR. După restaurare.
Foto: Marius Amarie, MNIR
38

Transliterarea paginii de titlu s-a făcut după fila fotografiată din Psaltirea pre versuri
tocmită, deținută de domnul Emilian Radu. Vezi, supra, n. 24.
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Fig. 2 - Pagina de titlu a Psaltirii pre versuri tocmită. Colecția de carte veche,
deținător Emilian Radu. Foto: Ginel Lazăr
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Fig. 3 - Însemnarea de pe fila de gardă a Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Vezi, n. 36 din articol. Foto: Marius Amarie, MNIR
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Fig. 4 - Psalmul 150, ultimul al Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Foto: Marius Amarie, MNIR

Fig. 5 - Fila din stânga: Epigramă la „Psalmul lui David ce s-au luptat cu Goliat” (ps. 143).
Fila din dreapta: poezia cărturarului umanist Miron Costin despre originea italică a
românilor. Foto: Marius Amarie, MNIR
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Fig. 6 - Însemnarea de pe forzațul posterior fix a Psaltirii pre versuri tocmită. MNIR.
Vezi, n. 37 din articol. Foto: Marius Amarie, MNIR
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BĂRBATUL POSAC DIN MEDITAȚIILE LUI LIVANIE.
PRESCURTARE. O TRADUCERE DE SECOL XIX
DIN RETORUL GREC LIBANIUS
THE MOROSE MAN FROM LIVANIE’S MEDITATIONS.
ABRIDGEMENT. A 19TH CENTURY ROMANIAN TRANSLATION
FROM THE GREEK RHETOR LIBANIUS
Alexandra Mărășoiu

Abstract
The purpose of this article is to reproduce the transliteration of a 19th
century Romanian manuscript written with Cyrillic characters, more precisely a
Romanian translation of an imaginary speech by 4th century Greek rhetor Libanius
(Declamation no. 26 – the speech delivered in front of a city council by a man who
wants to be allowed to commit suicide in order to escape from his much too
talkative wife). Based on a Greek annotation on the cover of the manuscript (a list
of nouns), it may be assumed, but not concluded, that the translation was made
from Greek. Also, there is no information regarding the author of the translation.
What makes the manuscript noteworthy is the fact that it represents the only
Romanian translation of a text by Libanius known so far.
Keywords: manuscript, Libanius, speech, translation, 19th century, Cyrillic
alphabet.
În anul 2019, Muzeul Național de Istorie a României a achiziționat de la
doamna Angela Ungurașu un manuscris în limba română, cu alfabet chirilic de
tranziție1, intitulat Bărbatul posac din Meditațiile lui Livanie. Prescurtare. Deși
nedatat, pe baza paleografiei poate fi plasat cronologic în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Pe prima pagină se găsește o însemnare în limba greacă2, ceea


Consilier, Compartimentul Secretariat, Muzeul Național de Istorie a României, e-mail:
alexandramarasoiu@yahoo.com
Documentul, ce are 32 de pagini, dintre care 10 scrise, a primit numărul de inventar
1
378.755 și este păstrat în Depozitul Manuscrise și Tipărituri I – Epocă Modernă.
Este vorba de o înșiruire de substantive în nominativ, pentru a căror traducere mulțumesc
2
colegei mele, dr. Andreea Ștefan, muzeograf în cadrul secției de Istorie Medievală,
Modernă și Contemporană, a Muzeului Național de Istorie a României, Compartimentul
Istoria Românilor din Afara Granițelor, și doamnei Evangelia Georgitsoyanni, profesoară
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ce ar putea indica faptul că traducerea în română s-a făcut din greacă, fără însă ca
manuscrisul să ofere vreo altă informație în legătură cu acest aspect sau referitor la
identitatea traducătorului.
În ceea ce privește textul tradus, în titlul manuscrisului se precizează că se
numește Bărbatul posac, că autorul său este „Livanie”, că face parte din Meditațiile
acestuia și că traducerea nu e integrală, ci o „prescurtare”.
„Livanie” este forma românească veche3 a numelui lui Libanius, profesor
grec de retorică din Antiohia (314-392), cu o bogată operă: discursuri, dintre care 64
cu teme politico-sociale, pornind de la evenimente și personalități contemporane
autorului, și 51 pe teme inventate, unele inspirate din mitologie; introduceri
explicative la discursurile lui Demostene; aproximativ 1544 de scrisori, unele având
destinatari celebri, precum împăratul roman Iulian Apostatul, al cărui apropiat a
fost; progymnasmata (exerciții de retorică, scrieri cu caracter pedagogic)4.
Bărbatul posac este unul din cele 51 de discursuri ale lui Libanius cu subiecte
fictive, cel cu numărul 26, Δύσκολος γήμας λάλον γυναῖκα ἑαυτὸν προσαγγέλλει
(Soț nemulțumit de nevasta flecară se dă pe mâna justiției5), reprezentând pledoaria
unui bărbat ce dorea să obțină permisiunea judecătorilor de a se sinucide din cauză
că nu mai suporta să trăiască alături de soția mult prea vorbăreață.
În cele ce urmează – acesta fiind scopul articolului va fi redată transliterarea
6
textului , nu înainte însă de a face o precizare foarte importantă: până în prezent, nu
se cunoaște nici o traducere în limba română a vreunei lucrări de-a lui Libanius, fie

de Istoria Artei și Civilizației la Universitatea Harokopio din Atena: φάσις, ένδοξος,
απαγωγή/ διαδικασία, γραφή παρα/γραφή (fază/etapă; glorios; răpire/contradicție; procedură;
scriere/scris; omisiune/interval).
3
De exemplu, apare astfel în: Principele Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romanomoldo-valahilor, publicat sub auspiciile Academiei Române de pre originalul manuscript
al autorului, păstrat în archivele principale din Moscva ale Ministerului de Externe de Gr.
Tocilescu, București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901, p. 54 și passim; Gheorghe
Șincai de Șinca, Chronica românilor și a mai multor neamuri, Ediția a II-a, tom I,
București, Tipografia Academiei Române, 1886, p. 81; De asemenea, la Biblioteca
Academiei Române, se păstrează, într-un Miscelaneu datat 1825-1828, un text intitulat
Învățătura sfântului Vasilie către ucenicii lui Livanie (Gabriel Ștrempel, Catalogul
manuscriselor românești, BAR 1610-3100, București, Editura Științifică și Pedagogică,
1983, p. 297 (manuscrisul nr. 2509).
4
Selected letters of Libanius from the age of Constantius and Julian, translated with an
introduction and notes by Scott Bradbury, Liverpool, Liverpool University Press, 2004, p. 2
(General Introduction).
5
Traducere realizată de dr. Andreea Ștefan, căreia îi mulțumesc și de această dată.
6
În transliterare s-a respectat ortografia textului, adăugând însă semne de punctuație și,
acolo unde era cazul, cratime (apostroful este utilizat deoarece așa apar scrise unele
cuvinte în original).
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ea tipărită sau în manuscris, cea aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a
României, fiind, astfel, cea dintâi.
Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie
Prescurtare
Bărbatul posac, care nu suferea să auză de la altul nici „bună dimineața”,
se îndupleacă de un al său prieten să se însoare, încredințat de acela că fata este
așa de tăcută, încât chear lui îi va părea poate mai în urmă că este cusur această a
ei peste fire tăcere. Eșind, din potrivă, atât de limbută, încât îi mergea gura în veci
ca melița, se înfățișează el la instanța cu cădere și cere voe să se otrăvească7.
„Bărbați judecători!
Mai bine ași fi murit cu un ceas mai nainte de a mă însura decât s´auzu pe
muere vorbind câte nici prin gând me-au trecut. Deși nu muriiu, din a mea
nenorocire, dar numai de cât după nuntă ar fi trebuit să mă arăt la voi ca să vă fac
cunoscută pricina pentru care veniiu acum. La aceasta, cunoscând că sunt
nedreptățit chear de întârzierea mea și că mi-am cunoscut prea târziu folosul, vă
rog să-m<i> primiți cererea mea numai de cât astăzi, căci la asfel de
dejnădăjduire am ajuns, încât voesc mai bine să mor într-un ceas de o mie de ori,
decât să mai lăcuesc cu această nevastă. Mai nainte d´a bea săricica8 faceți-m<i>
această mare facere de bine d´a nu mă băga în lungă vor<bă>, suferind pe acești
prefăcuți oratori, care își petrec viața vorbind și dăzvorbind, pentru că, nu cumva
mijlocind întârziere, să auză nevasta pricina și atunci, puindu-ne înainte cu limba,
mă va zmăcina și pe mine și pe voi. Și, ca să nu se întâmple un asfel de lucru, fiți
grabnici la aceasta, căci, murind cu ea de față, îi va fi în veci sfârșitul pentru
bârfirea ei.
Daca legiuitorul acestui oraș n´ar fi fost atât de curiozu și prisositor la
scris, n´ași fi avut acum necazuri, silindu-mă să înduplec că am trebuință să mor.
Ci, luând o frânghie pe furișu și ducându-mă în pustietate, m´aș fi spânzurat în
odihnă, nici văzând lume, nici auzind alt zgomot. Și, fiindcă acel legiuitor, după ce
ne´a robit în tot chipul, n´a lăsat pe fiecare stăpân nici chear pe viața sa, ci și
aceasta a așezat-o supt puterea stăpânirei, îl hulesc, dar mă supuiu legei lui și
sufer astăzi toate turburările d´aici de la Sfat ca să nu mai sufer în viitor nici o
supărare. Cei ce cunoscu firea muerei mele știu că îm<i> vor da crezământ la
pricina care arăt, că nu mai pociu trăi. Iar cei ce n´o cunoscu, socotescu că trebue
7

Acest paragraf, în care este prezentat, pe scurt, subiectul discursului, nu apare în textul lui
Libanius. http://www.poesialatina.it/_ns/greek/testi/Libanius/Declamationes_1-5126.html
(site accesat în data de 12 august 2020).
8
Arsenic.
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să cercetaze și să vază cu ce de drac lăcuiesc. Vă rog, pentru numele lui
Dumnezeu, dați-m<i> ascultare voi, căci d´aceștia ce stau aci înprejur râzând și
numindu-mă „posac” puțin îm<i> pasă. Ce pedeapsă mai mare poate cineva să
pretendeze de la ei decât aceea în care se află acum, trăind astfel stricați și
ticăloși, înfășurându-se pe aici ca niște derbedei, pierzând vremea în tot veacul,
nici odată vorbind ce este de vorbă, nici lucrând ce este de lucru, căscând gura și
bârfind orice le vine în gură, fără a se gândi. Pe mine, o, bărbați judecători, m´a
povățuit tatăl mieu să-m<i> strângu și să-m<i> țiu mintea tot d´auna și să nu o
lasu să se risipească, să bagu seamă la cele trebuincioase și netrebuincioase în
viață. Pe cele din tâiu să le îmbrățișezu, iar de cele din urmă să fug. Să cinstescu
odihna și să fug de turburări. Acestea toate le fac tot d´auna, fără a mă vârî în
soțietăți, nu pentru că sunt leneșu în folosul publicu, ci pentru strigările oratorilor,
care nu pot să tacă în veacu, nici a mă băga în piață pentru aceste multe numiri
ale tribunalurilor, pe care și chear cei săraci le pronunție cu dragoste mare. Aude
cineva tot d´auna «cutare, fiul cutăruia, a trasu la judeca<tă> pe cutare». Cem<i> pasă mie, dacă nu sunt nici pârâșu, nici pârât. Dar acel obiceiu al pieți<i>
cum poate să îl sufere cineva, auzind pe toți dând «bună dimineața», care nu știu și
aceasta cum a venit la oameni. Eu nu cunosc nici un folos din această vorbă, căci
acela care este vrednic de milă nu se îndestulează numai cu «bună dimineața».
Fug iarăș i>, fără a mă uita îndărăt, de prăvăliile ce au nicovală și ciocan,
argintăriile, căldăriile și alte multe. Iar meșteșugurile ce se săvârșesc prin tăcere
le iubesc. Măcar că și zugravi<i> te pomenești cu dânșii că zugrăvescu cântând,
atât de dulce este celor mai mulți vorba și nu pot să se ție să tacă.
Până când trăeam singur, mă bucuram de destulă odihnă, fiind și slugile
învățate a nu face nimic ce mă supăra. Dar când veni ceasul să dau peste nenorocire,
veni un prieten la mine, defăimând viața singuratică și, lăudând însoțirea, îm<i>
zise: «nu defăima numai tu nunta, care este și zeul cel mai mare». Și-m<i> povesti
de o fată de neam, frumoasă, tânără, bogată, înțeleaptă, învățată la lucru și
casnică, adăogând că este destul să voiu și nunta numai de cât va fi gata. «Lasă
celelalte», ziseiu eu, «și spune-m<i> numai atât: are gură rea fata? Tu știi,
prietene, firea mea, că nu sufer om nici să sforăie, nici să sughițe, nici să strănute,
nici să tușască, ci ași fi mai bucuros să mă bată cineva decât să auz acestea. Pe un
om limbutu nici în vis ași putea să-l sufer. Daca ar fi trebuit să lăcuiescu cu o asfel
de muere, ce gândești? Cum ași trăi?» «Nu te teme», zise el, «nu este obicinuit<ă>
cu nici una din acestea. Mai lesne vei defăima pietrele pentru vorbă decât pe ea și
mă tem că tăcerea ei peste măsură va fi un cusur”.
M´am înduplecat, bărbați judecători, și era cu putință să nu mă înduplec,
auzind o zestre așa de minunată, o asfel de tăcere? Iată zioa din care mi se gătea
săricica. În zioa de nuntă turburarea multă, râsu răsunător, jocu urât, nuntă fără
rândueală și aceasta nu era puțin supărătoare. Toate curgea din toate părțile în
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ziua când luai de nevastă această erinidă9, ca potoapele ce pricinuiescu grozav
zgomot întâlnindu-se unu cu altul, se lovescu în capete, încât puțin lipsi să trântescu
cununea din cap și s´o croeescu de fugă. Dar, socotind că această neplăcere vine
din turburarea nunții, iar nu din reaoa fire a nevestei, hotărâiu să aștept până la
vremea culcărei, ca vai de mine prin turburări. Pasămite că aceasta erea o mare
pace, pe lângă războiul ce mi se gătea. Mai nainte de miezul nopți<i>, nu știu ce
zise, cârtind pentru pat. Această vorbă nu puțin mă spăimântă, fiindcă nici era
vorbă de mireasă. Apoi iarăș<i> mă mai întrebă dacă dormu. Aceasta mai mult
mă răni. A treea oară mă mai întrebă ceva și a patra oară iarăș<i> altă secătură.
Iar eu nici suflam, ci mă rușinam d’o nerușinată, lucru d’andoaselea, bărbatul să
tacă și muerea să vorbească. Băgând seamă că s´apropie de ziuă, mă sculaiu
binișor, mă duseiu la așternutăreasă și o întrebai ce lucruri sunt acestea: o
mireasă scoate vorbă din gură în noaptea din tâiu și mai vârtos atâtea? «Da»,
îm<i> zise ea, «aceasta nu trebue să te supere, căci este semn de dragoste și
într´această vreme că e cu vorbă fata și tu prea ești sălbatic. Acestea așa mergu».
Iarăș<i> mă înduplecaiu și a doa zi mă încredințaiu mai bine pentru
nenorocirea mea. Iar a treea zi și mai bine. Pentru că, chemând pe slușnici, începu
să le întrebe cum cheamă pe fiecare, cum pe tatăl și pe muma fiecăruea, câți copii
are fiecare și câți au murit, pentru oale, pentru așternuturi, pentru topoare, pentru
linguri și pentru cocoși câți hrănim. Atunci îi răspunseiu: «nici unul, n-avem
cocoși, nici nu-l sufer să-m<i> strige pe cap și, de nu vei tăcea, și pe tine te dau
dracului!». Ea numai de cât începu o lungă laudă pentru cocoșu, din ce s´a
schimbat în pasăre și că a fost ostașu tovarășu al lui Marțu și aceasta o dovedește
chear creasta, colții crestei și inima lui cea curajlie10. Încă înșirând laude, o lăsaiu
și mă duseiu de întâlniu pe acela ce îm<i> încherbălase11 această minunată nuntă.
Și îi ziseiu: «măi, frățiorule, ț´ai aruncat prietenul în gârlă» și îi povestiiu toate.
Iar el mă încredință că va înceta prea curând și nu va mai fi acestu lucru.
Mă întorsei acasă și numai de cât îm<i> ceru socoteală: «unde ai fost, de
unde vii? Ce nou se zice în piață? S-au făcut ceva boierii? S-au întărit? A făcut
cineva vreo lege? Tribunalurile s-au complectuit? A adus cineva vreo pâră asupra
cuiva? A biruit cineva la vreo judecătorie?». Pentru mine și să tacu și să vorbescu
mai foc, căci defaimă tăcerea și găsește pentru ea o mie de cusururi și înșiră o
lungă vorbă că un bărbat trebue să vorbească. Deși vorbescu câteodată, întărât
vălvoarea12. Am zis odată că s´a întors ghineralul. Iar ea, zmăcind13 odată pe
ghineral de la miazăzi către apus, nu mai înceta întrebând cu câți ostași s´a dus,
9

Posibil un termen derivat de la „ranidă” = broască.
Viteaz, curajos.
11
A face rost de ceva.
12
Flacără, vâlvătaie.
13
A scutura tare.
10
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câți a pierdut și câți a stăpânit, cu ce mijloc a biruit, cine sunt coloneli, cine sunt
căpitani, ce hrăpiri14 a luat de la dușmani, cine sunt admirali, cine căpitani de
corăbii, câți corăbieri sunt. La aceasta înfruntându-o eu, îi ziseiu că acestea sunt
depărtate de toată grija muerească, iar ea iarăși îm<i> zise «ci spune-m<i>, dar,
cum merge câmpul» și petrecu prin toate, întrebând până și pentru cel mai mic
mărăcinașu, de câini și de gângănii. Și mai multă vorbă face pentru lucrurile
streine decât pentru ale noastre. Nu este sigur cineva a-i spune nici bine, nici rău,
căci din amândoă naște vorbă ca ploaea. Deci sări la alta: «cum oare vor fi vândut
cârciumari<i>? Se va fi întâmplat vreo stricăciune ciuturilor? Mai bună este
meseria de oi! Mă tem că brutari<i> n´o să mai găsească lemne. Se zice că pe
argintari i-a defăimat uni<i>». Tot felu<l> de secături îndrugă și bârfește și lucru
nu-l apucă în mână. Deși pune mâna câte odată pe ceva, mult mai păguboasă îi
este vorba pentru acel lucru decât dacă ar ședea. Când se întoarce vreodată de la
bae, Dumnezeule, ce vlogu15 de vorbe. Câte mai povestește pentru băișoaie16,
pentru mueri, cine a fost la bae, cine n´a fost, cine cu copii, cine fără copii, cine
avea bube pe trup, cine s´a spălat bine, cine avea coji pe obrazu, cine erea dreasă
pe obraz, cine a găsit un săpun, cine a pierdut un papuc, cine n´a plătit băișoai<i>,
cine a dat numai un ban băeașului, cine a dat mai mult, cine mai puțin, cine nici
decum și gâlceava ce s´a întâmplat căci n´a plătit. Apoi, ca când ar fi uitat cele
mai mari, începe a se sfărâma ca să-și aducă aminte. Eu mă îngroziiu văzând că
s´apropie un alt șipot, înboldindu-mă17 de bârfire, și așteptând încetarea pricinii,
ca cei ce trec prin șireag, ohtând amar și blestemând pe acela ce me´a colăcit18 o
asfel de sculă de muere. Iar ea, cum mă auzi ohtând, băgă în coșu iarăși: «ce ai,
bărbate, ce, nu-ți este bine?». Și aci înșirui un catalog de toate lucrurile casei
până la lingură și donicioară19. «Nevastă, toate merg bine», îi ziseiu eu, «numai
taci». Dar ce făcuiu? Că acestu «taci» aduse o sumă de roiuri de vorbă. «Și pentru
ce să-ți tac? Nu cumva că sunt născută din fiecine». Și începu a înșirui doici,
paramane20, moși, străbuni și se sui până la al doăzecelea și treizecelea strămoșu,
descriind slujbele lor de admirali, ajutoarele ce au făcut orașului, iar când zise de
ajutoare numai de cât o văzuiu că se năpustește către povestirea poeților. Aci
ploua cu bășici. Începu de la cei din tâiu născocitori ai tragediei. Cine a priimit-o
tragedia, chipul cu care a crescut ea și ce a contribuit fiește care spre creșterea ei.
Eu mă pedepsescu mai amar decât cei ce se pedepsesc în tragedie. Se oprește ea pe
undeva din vorbă? Mai mult pociu zice că vor înceta râurile de a curge decât gura
14

Prăzi.
Cer întunecat, indicând ploi.
16
Băieș, băieșiță – persoană care servește la o baie publică.
17
A îndemna, a împinge pe cineva la o acțiune.
18
A peți.
19
Vas din lemn, cu toarte, pentru lichide.
20
Termen împrumutat din greacă, însemnând „doică” (παραμάνα).
15

26

BĂRBATUL POSAC DIN MEDITAȚIILE LUI LIVANIE. PRESCURTARE. O TRADUCERE DE
SECOL XIX DIN RETORUL GREC LIBANIUS

ei. Orice se mișcă îi dă pricină de vorbă. Dacă voiu ședea în casă sau de mă voiu
duce în târg începe a-m<i> povesti. Întârzierea slugilor, iuțimea, lipsa lor, venirea
tutulor d´odată, pe cei ce meritează defăimare și pe cei ce nu meritează, pentru
ploae, pentru senin, iar după ce mistuește pricinile noastre cu limba, începe
iarăș<i> p-ale vecinilor și, când nu mai găsește nimic, povestește vise făcute de la
sineși, pre legea mea, dar nu adevărate, căci ea nu doarme, ci și noaptea o
cheltuește mai tot d´auna descântând. Deși i se lipesc ochi<i> vreodată obosită,
atunci numai mădularile celelalte îi dorm, dar limba nu și cu acest chip își
urmează obiceiul, înboldindu-mă cu bârfirea mai rău decât țânțarii.
Vedeți-mă, o, bărbați judecători, cât sunt de zleit, ziua supărându-mă și
noaptea topindu-mă. Am urât mâncarea, am urât băutura, fug d´această viață, ce
este cel mai dulce lucru la toți oameni<i>, îm<i> țiuie urechile de bârfirea ei,
sufletul îm<i> este plin de neplăcere. Ajutați-mă, pentru numele lui Dumnezeu,
dați-m<i> săricica, izbăviți-mă de bârfire neprecurmat<ă>. «Și pentru ce te
ticăloșești?», poate să-m<i> zică cineva, «încât voești să mori? Ce stare ai
pierdut? Ce mădular al trupului ți s´a zmintit? De ce mare nenorocire ești coprinsu
de nu poți să mai trăiești?» Eu îi răspunz: «Tu cine ești și ce treabă ai de mă
cercetezi? Ce-ți pasă pentru moartea mea? Îm<i> ești tată, frate, unchiu, nepot?
Ori tovarăș la neguțătorie? Sau ai băgat în plug cu mine? Nu cumva moartea mea
îți strică enteresurile tale? Ești orânduit a opri întărirea stăpânirii pentru cei ce
voesc să se omoare? O, ce curiozitate! Nici să moară cineva în orașu fără multă
vorbă este cu putință, omule? Nu cumva am venit aici să cer hrană? Nu cumva
cunună? Nu! Acestea sunt pentru voi, oratori<i> i, care despuieți norodul. Îm<i>
este mare greutate viața, să mor voescu. Pentru ce mă pizmuești și încă mă mai
întrebi de ce voescu să mor? Pentru tine».
Nu vă pare, o, bărbați judecători, că am cuvânt d´a mă venina și a fi ca un
eșit din minți, în vreme că venii la Sfat ca la un loc mai cumpătat și aci aflai mai
foc decât acasă. «N-am pierdut starea», zici. Și aceasta o socotești tu cel mai mare
rău? Câți au suferit cu vitejie obștindu-se21 starea lor, nădăjduind altă bogăție și
întâmpinând sărăciea cu ajutorul prietenilor? Trupul îm<i> este, frățiorule,
zdravăn, dar sufletul, cel mai scump lucru, îm<i> este vătămat. Sunt plin de vorbe
seci, dărâmat de discursuri lungi, înmueat în bârfiri, plin până în gât și copleșit de
furtuna muerei, ca corabia copleșită de valuri în vreme de furtună. Nu-m<i> sunt
în simțiri, sunt amețit, dus după lume. Acestea nu sunt destoinice pricini pentru
moarte? Daca mi-ar fi murit un copil, ași fi avut pilde de mângâere pe pătimașii de
acest fel de întâmplare și întristarea s-ar fi risipit cu petrecerile. Dar acest rău mai
întâi că numai mie mi s-a întâmplat și nu este cu putință să găsesc altă pildă cu
care să mă mângâiu. Apoi este către acestea un rău împotrivitor la toate dulcețile,
21

A obști – a face cunoscut, a divulga.
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vrășmașu a tutulor fericirilor, turbură și răstoarnă toate desfătările norocului.
Așadar, daca trebue să trăiesc mâhnit, d´a nu trăi îm<i> este mai plăcut. Dacă
trebuie să umblu ohtând, apoi mai de folos îm<i> este să plec d´aci din lume.
O, bărbați judecători, unii socotesc unele și alți<i> altele grozave. Unul,
pierderea de bani, altul, pierderea de copii, altul, surghiniea din patrie, altul,
boala trupului, iar eu, lunga vorbă. Ce este de mirare daca, neputând să sufăr
aceasta, care mă rănește, voesc să mor!
Nu-m<i> este nevasta bețivă și aceasta iarăș<i> din a mea nenorocire,
căci, daca se îmbăta, încai ar fi dormit și, dormind, poate că ar fi tăcut. Toate
acestea le privesc nimic pe lângă cealaltă. Toate îm<i> sunt ușuori pe lângă
bârfire. Ași fi suferit muere afurisită, într´adevăr a dracului, ași fi suferit desfrânată,
risipitoare, dar această neprecurmare de vorbă m´a dăulat22, m´a obosit, m´a
vătămat și chear la viață. Ia, spune-m<i>, care este mai ușoară pedeapsă, d´a
muri cineva d´odată sau d´a se apropia tot d´auna de moarte? Negreșit că trebue
să zici cea d´întâiu. Eu de mii de ori am suferit pe cea mai rea. Pre legea mea, nu
mai țiu minte de câte ori am rămas amorțit, lovit de bârfirile ei întocmai ca de
piatră. Socotiți că răul este de suferit și mai vârtos asfel de rău ca acesta. Cum se
poate? Aceasta nu este cu putință. Această muere este un trâmbițașu de Arabia.
Dar ce zic? Îl lasă pe jos. Este mai cântăreață decât turturica, decât gaița și decât
privighetoarea, întrece clopotul dodonian23. Pentru că acel clopot sună numai
când i se mișcă limba de vânturi, iar, când este liniște, tace. Limba ei încă nimica
nu poate să o oprească, nici iarnă, nici vară, nici vânt, nici liniște. Ce trebue să
mai trăiesc? Un om care _24 se roagă _25 lui Dumnezeu ca prin jerfile ce face să-l
ție sănătos. Iar eu, ticălosul, pentru ce să cazu la icoane și ce să rogu? Poate să
rog să mă surzească, ca cu aceasta să mă izbăvesc de asemenea scârbă? Sau să
mă rog să-mi crea<s>că în urechi câte un neg mare, ca să nu mai intre vorbile
toate întregi? Daca Dumnezeu nu-m<i> va împlini această rugăciune, ci îm<i> va
rămânea auzul zdravăn, care n-ar trebui, nu mai rămâne spre mântuire decât
moartea. Cu toate că cum o sa mai și trăiesc, unde să-m<i> fac petrecerile? În
piață? Aci precupeți lăudând marfa lor și strigând mai mult decât pristavi<i>, ca
când nu este destul să aducă chear trebuința la ei pe cel ce voește să cumpere. Și
d´aci mă vor pune pe fugă mai mult decât m-ar fi bătut cu pietre. La câmpu? Și el
își are ale lui secături d´a mă supăra: zgomotul broaștelor, mă mir și aceasta
pentru ce, zbieretul măgarilor, boi<i> mugind, caprile țițiind. Prin tribunaluri?
22

A stoarce de puteri.
Referire la oracolul antic de la Dodona (Epir, nord-estul Greciei), cel mai vechi oracol
grecesc, dedicat lui Zeus și zeiței Diona (mama Afroditei, conform Iliadei lui Homer).
Profețiile făcute de preoții oracolului se realizau, printre altele, interpretând sunetele produse,
prin bătaia vântului, de vase de alamă agățate în copaci.
24
Este ștearsă cerneala și nu se vede ce scrie.
25
Este ștearsă cerneala.
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Aci fac oratori<i> mai rău decât cocori<i>. Un azil am avut, o mântuire, un liman
și acesta l´a umplut de furtună limba muerei. Ca să găsesc alt loc de odihnă nu
este putință. Pentru cei ce se războiesc s´a găsit o odihnă, d´a se învoi între ei să
pună armistițiea. Eu nu poci să găsesc loc de odihnă nicăieri pentru pedeapsa
mea. De câte ori s´a îmbolnăvit muerea? Întru celelalte, cu care nu mă supără, s´a
bolnăvit, de durere de ochi, de mâini, de burtă, de picere, iar îndrăcitul glas nu i se
bolnăvește nici decum. Este în stare să obosească orice și el nici să-i pase de
osteneală. Niciodată nu i s´a răgușit gâtul, nu i s´a bășicat limba, nu i´a căzut
omușorul. Niciodată nu i s´a întâmplat ceva din cele ce ar putea să o lipsească de
vorbă. Ce mai rămâne, dar, să zică acela care nici afară poate să mai trăiască,
nici înlăuntru? Ce vieață îi mai rămâne? Nu viața iadului? «Apoi tu ești», poate să
îmi zică cineva, «pricină acestor răutăți pentru că nu ai învățat pe muere ca din
vorba ta să nu iasă, ci să se ia tot d´auna după obiceiul tău. Și trebue s-o
dăscălești, s-o povățuești și s-o sfătuiești». «Și este», îi răspunzu eu, «cineva atât
de nerod, încât nici să cunoască, nici să facă aceasta atât de lesne spre binele
lui?» N´am pierdut zi, n´am pierdut ceas, nici minut cercând fel de fel. Îi ziceam:
«este o boală aceasta, o, nevastă! Ne râd vecini<i>, îm<i> pomene<sc> în bătaie
de joc de bârfirea ta. Zici că ești fată de neam. Nu face, dar, lucruri necuvenite
neamului tău. Urmează mie și placă-ți, ca mie, să petrecem viață liniștită». Aceasta
zicând, semănam pietre, căci ea nu-și lăsa obiceiul, ci, răspunzându-m<i> la
vorbile mele, mă târa ca matca apei.
Apoi, văzând că am trebuință de ajutor, am rugat pe niște cunoscuți d´au
venit la mine acasă pregătiți cu engomii26 asupra puținei vorbiri. Iar ea, întocmai
ca biruitori<i> cu arme, singură dându-le ocol la toți, puse pe goană atâțea, la
uni<i> zicând mai multe, iar pe alți<i> nici lăsând să înceapă vorba. Până când,
văzând și aceia astfel de muere, se spirieară și, căinându-mă cât putură, fugiră, ne
mai știind ce să mai zică. D´aci, socotind că de cei vii nu se rușinează și că poate
la cei morți să aibă vreu<n> respect și să se mai îndrepteze din povățuirile lor,
«ascultă», îi ziseiu, «daca de mine nu, încai fie-ți rușine de prea înțeleptul poet
care zice: Muere, podoaba mueri<i> este rușinea». Iar ea îndată: «Și cine este
acest poet? Al cui fecior este? Din care neam? Când și-a început poezia? Și cum a
murit?» Toată ziua aceea într´această vorbă mă frământă și îmi ieș<i> poetul la
văpsea27 cu totul din potrivă, căci, în loc să popresc bârfirea, ca când îi pusei pae.
Atunci, scuipându-o și scârbindu-mă de ea până în suflet, mă puseiu pe fugă. Pe
urmă, după vreo doă zile, m´apucaiu iar de poveți și începuiu să-i zic: «cât vă șade
bine, nevastă, tăcerea, încât poți să ei pildă de la greiri și să vezi că partea
bărbătească cântă, cu toate că și el este supărător, căci cântă peste măsură. Dar
partea femeească nu o poți auzi niciodată cântând». Iar ea, precurmându-mi
26
27

Encomion, encomioane cuvântare de laudă, elogiu în onoarea cuiva.
A ieși la vopsea – a o scoate la capăt.
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vorba, zice: «aceștia sunt minunați greiri<i>, care s-a făcut greiri din oameni,
prieteni muzelor și cărora mai dulce este d´a cânta decât d´a mânca» și așa răsuci
fabula greirilor până în noapte, încât, înecat fiind, dădui dracului povețile și
hotărâiu să cer a pedepsi în faptă pe acest nebiruit diavol ce nici la degetul cel mic
___28.
Și așa îm<i> apropiai mâinile de ea și începuiu a-i face semne de
sorcovit29. Dar fiindcă ea și atunci nu înceta d´a vorbi, făcui un mototol de cârpă și
i-l băgai în gură. Mai pe urmă, socotind că s´a mai îndreptat, îi destupai gura. Ce
să văzu? Nu făcusem alt decât că pusesem pae pe foc cu această născocire. Pentru
că, după cum, când oprește cineva un șipot ș´apoi îi dă drumul pricinuiește mai
iute repeziciune, așa pățiu eu: oprindu-i puțin glasul, făcuiu mai furioasă matca
râului, căci puțin lipsi să dărâme păreții casei cu strigările și să copleșască și
norii cu desimea vorbelor. După ce, dar, întrebuințaiu toate mijloacele cu care
socoteam s´o înduplec și nu folosiu nimic, ci încă mai rău făcuiu, ce să mă mai
fac? Unde să scap, în ce chip să scap d´această nenorocire? Dar poate să-m<i>
zică cineva din orășeni: «ci dă-o afară și nu o vei mai auzi». Ah, ce înțelept mijloc
de izbăvire. Aceasta este o născocire de un duh înnalt și care nu este cunoscut la
mulți. «Încă spune-m<i>, omule, într-adins zici aceasta sau în glumă? Daca o zici
judecându-te, bagă seamă că, în vreme când este vorba pentru moarte, atunci nu
este de glumă, iar daca o zici cu tot dinadinsul, fii bine încredințat că nu știi ce va
să zică cuviință. Nu așa, ci ia vino încoace să vezi cum merge acest lucru. Iată că
acum eu voiescu să mor cu voia sfatului, iar muerea acasă vorbește singură sau cu
pereții sau cu vântul sau cu altceva. Aceasta nu mă supără pe mine nici decum,
nefiind de față, nici se vede, nici strigă, nici vorbește, căci legea oprește a fi ea de
față când este vorbă de moarte. Iar daca ași fi voit să facu asta cu judecată, ca să
o gonesc din casă, și ar fi fost trebuință să arăt judecătorilor că sunt nedreptățit,
judecata ar fi fost de obște și pentru mine și pentru ea și, încă având ea trecere la
clănțănit, fiți bine încredințați că ar fi dat într-o parte pe avocați<i> mei, ar fi
răspuns ea în locul lor și, tăindu-le apa cu totul, ar fi băsnit30 și ar fi înșirat pe
nerăsuflate atâtea, încât m´ar fi stinsu după fața pământului și d´abia cu suflet
m´ar fi luat d´aci». Scăpai, dar, de un asfel de mare rău, chibzuindu-mă pentru
enteresul mieu, așa după cum am făcut, ci nu după cum îm<i> zic uni<i> că
trebuia să fac. Însă mai ascultați un ce. Daca ar fi fost trebuință să mă desparțu de
muere cu judecăți, cu voea și întărirea stăpânirei, aceasta ar fi fost mai multă
piește31 decât vreo izbăvire, fiindcă cum ași fi putut să sufer pe rudele muerii,
uni<i> defăimându-mă și dojenindu-mă și alți<i> pricinuind altele. Să auzu pe
unul răcnind înt-o parte și pe altul strigând pe altă parte, învârtindu-se pe lângă
28

Frază neterminată.
A lovi ușor.
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A scorni.
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Pieiște – pierzanie.
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mine, înconjurându-mă, defăimându-m<i> odihna, numindu-mă «posac»și
«neapropieat» și publicuind32 că vieața mea este viață de misantrop. Iar câte ar fi
făcut muerea, cine ar fi fost atât de lemn sau de peatră să le sufere? S´ar fi întors
de la tribunal întinzându-mă de haină, trăgându-mă, silindu-mă să mă uit la
dânsa, zicând mii de vorbe, jurându-se pe toți zei<i> pe rând anume, pe eroi iarăși
anume, pe stele, pe vânturi și pe munți și, când ar fi intrat pe portiță, ar fi răcnit
astfel, încât ar fi sperieat pe vecini cu răcnetul ei, apoi, puindu-se în ușe, m´ar fi
închis, nelăsându-mă să iesu afară și cicălindu-mă închis în casă. Ce mai zi de
primăvară ași fi petrecut trăgând tot d´auna cu urechea de bate cineva și numai de
cât să socotesc că este vreun neam al nevestei ca să-m<i> ceară cuvânt de cele ce
făcusem, atunci negreșit că me-ar fi trebuit aripi să sboru. Nu este, dar, să lipsească
astfel de secături și nu este mai bine să moru, numească-mă muerea și oricine va
voi posac?
Fiți, o bărbați judecători, fiți milostivi, trimiteți-mă mai curând la odihna
cea desăvârșită, amestecați-mă cu cei de pe lumea cealaltă, cu fericiți<i> și cu
nesimțitori<i>. Și cum nu este fericit mortul când, pus în coșciug, rudele îl plângu,
muerile îl jelescu, iar el nu aude nici unile din acestea? Daca somnul este cel mai
mare folos din toate folosurile din viață, cum nu poate fi mai mult prețuit lucru
acela care pricinuiește mult mai mare nesimțire. Gătească-se săricica, gătească-se
băutura cea dulce. Dar aceea să mi se gătească mai nainte. Să fie tăcut acela care
îm<i> va da săricica, fără să vorbească ceva pentru ea, nici să povestească ceva
asupra naturei ei. Fie darul curat de turburare și supărare. Și aceea vă mai rog,
pentru numele lui Dumnezeu, ca, înpreună cu moartea, să dați poruncă să nu se
afle de față nevasta când voi bea, nici să aibă voie să jelească moartea, ca una ce
a fost pricina să voesc să mor, fiindcă nici jalea nu o va face după legea
muerească, ci ni<ci> va plânge cu lacrimi, dar va bârfi și va declama și se va
trânti și îm<i> va face mâhnicioasă intrarea în moarte. Fie depărtată de băutura
mea, fie depărtată, caută-ș<i> bărbat de piatră, care să îi poată suferi scârboasa
bârfire și pe mine să mă lase a mă odihni în pământ, neturburat de nici un zgomot.
Este dulce, bărbați judecători, să se bucure și să se desfăteze omul în lumină, dar
nevasta mă lipsește de aceste daruri ale naturi<i> cu ale ei fapte. Mă mai gândesc
ce poate fi daca se va întâmpla să fie îngreueată și ce poate să-m<i> pricinuiască
la durerile <mele> și nașterea ei. Iar daca, din nenorocire, va face copii mai
mulți, care să-i semene și să-i urmeze la toate, cum voi putea trăi încunjurat de
asemenea horă? Nimic nu va osebi cășcioara de câmpiile unde se preumbă toate
neamurile păsărilor cu cloncănitul lor.
Vedeți câtă nenorocire am cercat, multe vorbe mă folosii de la muere,
înșirai un atât de lung cuvânt, dar fie acesta cel din urmă, nici eu voiu mai auzi pe
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cineva, nici altul pe mine. O, prea dulce zi care aduci slobozeniea, mă duce la cei
de supt pământ și-m<i> voiu lua un loc plin de odihnă lângă aceia care nu vorbesc
nici decum. Cu toat<e> că, nenădăjduit, auziiu o vorbă și mă cutremuraiu, că adică
s´ar fi făcând ș´acolo turburare, belele, judecători<i>, judecăți ale celor ce se duc
d´aici și strigă și se ceartă. De aceea, tremur și mă cutremur, nu cumva fugind
d´aci din pricina nevesti<i> să mă pomenesc peste puțin acolo cu ea, strigându-mi
la urechi mai rău decât aici. Cu toate acestea, aceea ce bănuiește, dar, cele33_ aici
sunt neadevărate și de aceea îm<i> aleg mai bine să se roage cineva lui
Dumnezeu să dobândească siguranția. O, Dumnezeule, și voi, toți sfinți<i>! Daca
vorbescu și morți<i>, îndurați-vă către mine și faceți să vie nevasta în iad tocmai
la cele mai adânci bătrânețe, ca până atunci să poci răsufla și dobândi odihnă
îndestulă. Poate că și eu chiar voi fi pricina acestor nenorociri, fiindcă ar fi trebuit
să iau un cuțit și să-i fac după povestea aceea, să-i tai limba, după cum și acela nu
a putut suferi femeie limbută”.
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Abstract
In this article we tried to analyze the atmosphere in which the balls took
place at the Royal Court during the reing of Charles I. The first ball organized by
prince Charles I took place in 1867, with 800 guests attending the event. Then,
during the reing of King Charles, two balls were to be held each year; the grand
ball taking place of the evening of December 31, and the second ball in February.
Thought both events well very well organized, the guests spending time in an
elegant and refined setting, it is found that the first ball of the year was more
democratic, with a large member of guests taking part in the event. Instead, the
second ball was smaller, with guests always including members of the government,
members of the diplomatic corps, the most important dignitaries and officers.
Althought people from the different social conditions were invited, the king
Charles wanted the etiquette and the protocol to be strictly observed, each guest
knowing from the reception of the invitation in which salon he will spend the
evening and implicitly with whom he will socialize. Thought the balls were
organized in the smallest detail, sometimes there were incidents. The palace ball
were a opportunity from king Charles to cultivate feelings such as honor and
generosity. Through balls, the royal family came into contact with the Romanian
and European elites of the time, these events having the character of the official
and popular celebrations. In addition to being a way of socializing and entertaining,
the bals organized at the palace also had a pragmatic purpose stimulating trade.
Keywords: Charles I, balls, etiquette, protocol, Royal Court.
Articolul este bazat, în principal, pe memorii de epocă, numeroasele scrieri
memorialistice ajutându-ne în încercarea de a reconstitui atmosfera în care se
desfășurau balurile la Curtea celui dintâi rege al României. Foarte importante în
cazul demersului nostru sunt scrierile personalului Curții, deoarece acesta avea
acces atât la viața publică a familiei domnitoare, cât și la viața privată. De asemenea,
de o importanță covârșitoare sunt scrierile memorialistice și corespondența membrilor
familiei regale.
Crescut în tradiția etichetei, fiind de o corectitudine exemplară, foarte
exigent cu sine şi cu cei din jur, prințul şi mai apoi regele Carol I a impus la Curtea
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României un protocol riguros. De altfel, în Europa secolului al XIX-lea tot ce se
întâmpla la curte era strict planificat, nimic nu era la voia întâmplării. Protocolul
regal este ansamblul regulilor scrise în manieră de etichetă. Acesta include, pe
lângă formulele de adresare în scris sau verbale, şi un anumit ceremonial pentru
activităţile la care iau parte membrii familiei regale. Are la bază practici exersate şi
devenite în timp tradiţii1.
În anul 1875, principele Carol i-a încredințat lui Theodor Văcărescu,
mareșalul Curții, misiunea de a redacta o lucrare completă privind protocolul
diferitelor ceremonii, primiri şi solemnităţi care aveau loc la Curtea României2.
Datorită schimbărilor petrecute în țară, obținerea independenței, proclamarea
regatului, Theodor Văcărescu a publicat în anul 1882 un ceremonial al Curții
Regale3, care prevedea referiri la primirile oficiale, solemnitățile religioase şi
serbările de la Curte4. Regele Carol I a consemnat, într-o notă din 12/31 august
1882, necesitatea reînnoirii ceremonialului: „Lucrat toată dimineața cu Văcărescu
la ceremonial, care trebuie reînnoit”5.
Chiar dacă și domnii români din secolele XVII-XVIII aveau mai multe
reguli și obiceiuri fixe cu privire la solemnitățile laice și bisericești, despre care
numeroase detalii le regăsim în Condica lui Gheorgachi, 1762, exista o familiaritate patriarhală între domnitor și întreaga societate. Radu Rosetti menționează, la
un moment dat, în memoriile sale, că oamenii nu vedeau cu ochi buni distanța
impusă de domnitorul Carol I între el și popor, că se plângeau de „țăpăneala”
noului domn și de eticheta introdusă de acesta la Curte. În timpul domniilor
pământene, dacă aparțineai elitei, nu trebuia să faci cerere pentru a fi primit în

1

Theodor Văcărescu, Ceremonialulu Curței Regale a României, Bucuresci, Tipografia Curței
Regale, 1882, p. 4.
2
Ceremonialul Curţii Domneşti, redactat de Theodor Văcărescu, a văzut lumina tiparului în
anul 1876. Prin întocmirea acestui ceremonial se urmărea „statornicirea de norme pentru
activități protocolare, care au loc frecvent la curte, urmând ca, pentru cazurile ce se
prezintă mai rar, ceremonialul să varieze” în funcţie de ordinele suveranului (Ioana
Vârsta, Protocol și etichetă diplomatice, București, Editura C. H. Beck, 2011, p. 21).
3
Ceremonialul Curţei Regale a României, întocmit de Theodor Văcărescu, în anul 1882,
era structurat în două părți: prima însuma regulile adoptate în privința recepțiilor
suveranilor și reprezentanților străini, iar cea dea doua parte cuprindea regulile ce trebuiau
respectate atunci când autoritățile statului și persoanele particulare luau contact cu
Majestățile Lor. Lucrare era structurată în trei capitole: primul, Solemnitățile și primirile
oficiale, cuprindea, la rândul său, 8 subcapitole; al doilea, Solemnitățile religioase, cu 6
subcapitole, iar ultimul capitol, Serbările de la Curte, era structurat în 11 subcapitole.
4
A se vedea Dorina Tomescu, Aspecte ale ceremonialului de la Curtea Regelui Carol I, în
„Muzeul Naţional de Istorie a României”, tom XIII, Bucureşti, 2001, p. 219-225.
5
Jurnal. Carol I al României, vol. I. 1881-1887, stabilirea textului, traducere din limba
germană, cuvânt introductiv şi note de Vasile Docea, Iaşi, Editura Polirom, 2007, p. 168.
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audiență la domn și nici nu trebuia să te îmbraci în frac și cravată; pur și simplu
mergeai la ora la care știai că se țin audiențele și erai aproape întotdeauna primit6.
Societatea românească era familiarizată cu balurile de la Curte, dar și cu
numeroasele baluri și serate private organizate de marile familii boierești.
Importanța și consecințele balurilor nu țineau exclusiv de domeniul social, ci,
dincolo de strălucirea evenimentului monden, se aflau interese sociale și materiale,
culturale și artistice, morale și afective, chiar și politice.
A. D. Xenopol afirma că moda balurilor s-a amplificat îndeosebi după
intrarea rușilor în țările române, în timpul războiului din 1769-1774: „în aceste
baluri date de generalii ruși și înapoiate de boierii români, se introduseseră din ce
în ce mai multe modele și obiceiurile nouă, care pe început schimbară cu totul
feliul vechilor desfătări”7. Ocupația militară din 1806-1812 a reușit să impună
iremediabil moda dansurilor străine în societatea românească. Protipendada a
început să învețe dansurile străine prin intermediul ofițerilor ruși; care, aflați
departe de casă, îi învățau pe boierii moldoveni și mai ales pe soțiile și fiicele
acestora să danseze ca la Sankt Petersburg. Deschiderea consulatelor străine de la
Bucureşti şi Iaşi a contribuit, în virtutea unor reguli impuse de protocolul diplomatic,
la multiplicarea balurilor şi dineurilor din cele două capitale8. Mai apoi, în timpul
revoluției de la 1848, a existat o adevărată emulație între familiile boierești în a
oferi petreceri cât mai strălucitoare, fie în cinstea revoluționarilor români, fie în
cinstea trimisului extraordinar al Porții şi a comandanților trupelor de ocupație9.
După cum povesteşte Paul Lindenberg, unul dintre biografii săi, Carol I,
obișnuit cu liniștea și cumpătarea din familia sa, unde petrecerile zgomotoase nu
erau frecvente, ca la alte Curți princiare, luând parte doar la distracțiile marelui
oraș, de la care nu se putea sustrage ca rudă apropiată a Curții regale prusiene10,
ducea și la București o viață lipsită de capricii. Românii, cu firea lor nestatornică,
nu puteau înțelege această curățenie de moravuri, atât de rară, mai ales la un
domnitor tânăr, și priveau acest mod de viață cu dispreț11.
6

Radu Rosetti, Din prima tinerețe. Amintiri, ediția a II-a, București, Editura Humanitas, 2012,
p. 30-31.
7
Dan Dumitru Iacob, Balurile înaltei societăți din Principatele Române la mijlocul
secolului al XIX-lea, în Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziția de
la medievalitate la modernitate, editor Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 264. apud A.D. Xenopol, Societatea şi moravurile în timpul
fanarioţilor, în „Arhiva. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi”, Iaşi, tom. I
(1889), nr. 1, p. 45.
8
Dan Dumitru Iacob, op.cit., p. 265-267.
9
Adrian-Silvian Ionescu, Viața mondenă a societății bucureștene în timpul şi după revoluția
de la 1848, în „Muzeul Naţional de Istorie a României”, tom. XI, București, 1999, p. 43.
10
Paul Lindenberg, Regele Carol I al României, traducere din germană de Ion Nastasia,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 16.
11
Radu Rosetti, op.cit., p. 34.
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Iernile din capitala României se evidențiau prin viața socială, balurile ce
alternau cu teatrul, opera sau opereta, seratele și sindrofiile, ce constituiau
petrecerile înaltei societăți. Sezonul de iarnă sau Carnavalul cuprindea luni întregi
în care se petrecea până la lăsata secului, ce marca începutul postului Paștelui. Nu
te puteai sustrage de la aceste evenimente, trebuia sa întreții relații cu înalta
societate, aceasta constituind o obligație de familie. Carnavalul era scena pe care se
afirmau tinerele fete, ceea ce se întâmpla în jurul vârstei de optsprezece-douăzeci
de ani. Participarea la diverse evenimente reprezenta o șansă pentru domnișoare de
a se face remarcate, „cum s-ar fi putut mărita o fată dacă nu ieșea în lume?”.
Debutul era oficializat prin participarea la balul din 1 ianuarie de la Palat12.
Pe lângă balurile de la Palat, se organizau și numeroase baluri publice. La
sala Slătineanu se dădeau cele mai frumoase baluri mascate ale epocii, la care lua
parte toată lumea bună. De asemenea, sala teatrului Bossel era închiriată pentru
baluri, uneori mascate, care rivalizau cu cele ținute în sala Eforiei13. La Teatrul
Național, pe parcursul Carnavalului, societățile de binefacere dădeau baluri în
scopuri caritabile, la care se organizau tombole, licitații, standuri și se vindeau flori.
Accesul se făcea pe bază de rezervare sau bilet cumpărat direct de la casă. În anul
1880, la Teatrul Național, la un bal organizat sub patronajul prințesei Elisabeta,
prețurile de intrare au fost: 5 lei pentru o persoană, 25 de lei pentru loja III și 50 de
lei pentru lojile I și II14. Într-o scrisoare către fratele său Carol, din 15/27 februarie
1892, principele Ferdinand descria atmosfera din perioada Carnavalului: „Aici am
trăit o iarnă liniștită și tăcută, un bal la Palat și alte câteva baluri de caritate au fost
singurele distracții și din ultima categorie, unul din baluri a fost dat de studenți.
Prea grozav nu s-a dansat la balurile astea, au fost un fel de iarmaroace cu tarabe,
unde, la unele dintre ele, doamne foarte frumoase vindeau bomboane, flori etc.”15.
Erau organizate baluri și în casele mari din București: unele se țineau o
singură dată în Carnaval, cum erau cele organizate de prințul Suțu, altele de două
sau trei ori. La aceste baluri, atmosfera era mai antrenantă, nepunându-se prea mult
accent pe protocol. Despre Carol I se spunea că nu participa decât la cele două
baluri anuale date la Palat16. Din memoriile Sabinei Cantacuzino aflăm că, întradevăr, în primii ani de domnie, mai ales până la căsătoria cu Elisabeta de Wied (ce
12

Zoe Cămărășescu, Amintiri, volum editat de Ioana Călina Marcu, București, Editura
Vitruviu, 2003, p. 184.
13
Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, vol. I (1871-1884), București, Editura
ziarului „Universul” 1927, p. 53.
14
Ibidem, p. 246.
15
Scrisorile regelui Ferdinand al României, volumul I, stabilirea textului, note și studiu
introductiv de Sorin Cristescu, prefață de Sorin Liviu Damean, Târgoviște, Editura Cetatea
de Scaun, 2015, p. 119.
16
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. I
(1888-1898, 1913-1916), editat de Ion Ardeleanu, Bucureşti, Editura Albatros, 1991, p. 110.
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a avut loc în anul 1869), Carol lua parte doar la petrecerile oficiale17. Mai apoi,
jurnalul regelui Carol I ne dezvăluie că suveranul frecventa balul Comerțului, balul
Cercului Militar, dar și balurile organizate de Grigore Suțu, George Bibescu și de
alte familii din înalta societate bucureșteană. Participarea la baluri private nu era
aleatorie; balul Suțu era unul dintre cele mai pretențioase, invitații erau aleși cu
grijă, iar frecventarea acestuia te consacra drept „om de lume”18. Carol lua parte la
balul organizat de George Bibescu din rațiuni cât se poate de pragmatice, arată I.G.
Duca, fiind căsătorit cu prințesa Valentina de Bauffremont, Bibescu avea veleități
de domnitor, astfel încât regele „i-a făcut curte și n-a avut răgaz decât în ziua în
care îndrăznețul fecior de domn, renunțând la ambițiile lui a capitulat în fața
dinastiei străine […]”19. În anul 1867, Carol a serbat Ajunul Anului Nou printr-un
bal dat de soții Oteteleșeanu, una dintre cele mai ospitaliere familii din oraș. Peste
douăsprezece zile, la 12/24 ianuarie 1867, tânărul principe dădea primul mare bal
la care au luat parte aproximativ 800 de persoane20.
De asemenea, jurnalul regelui Carol I ne dezvăluie faptul că acesta mai
participa la balurile oferite de diversele societăţi de ajutorare. În anul 1885, a participat la balul organizat de Societatea Providenţa, ce a avut loc în sala Teatrului
Naţional, și la balul Societății Furnica21. Suveranul şi-a făcut apariţia în jurul orei 10 şi a
fost întâmpinat de comitetul de organizare a balului, doamna Câmpineanu oferindu-i
un buchet de flori. Carol a conversat cu miniştrii prezenţi, printre care Sturdza,
Fălcoianu, Stolojan, şi a luat parte la jocurile de tombolă, apoi la ora unu s-a retras22.
Balurile de la Curte aveau caracterul serbărilor oficiale23. Fetele tinere erau
invitate împreună cu părinții; guvernul, foștii miniștri, corpul diplomatic, autoritățile civile și militare plus întreaga bună societate luau și ei parte. Balul era un
prilej pentru familia regală de a intra în contact cu elitele vremii, dar, pe lângă
aceasta, avea și un scop cât se poate de pragmatic: stimula comerțul.
17

Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu 1821-1891, ediția a III-a, revăzută,
introducere, note, indice şi ediție îngrijită de Elisabeta Simion, Bucureşti, Editura Humanitas,
2013, p. 162.
18
Victor Bilciurescu, București și bucureșteni de ieri și de azi, București, Editura „Universul”,
1945, p. 67.
19
I. G. Duca, Memorii, vol. I, Neutralitatea. Partea I (1914-195), Ediție şi schița biografică
de Stelian Neagoe, București, Editura Expres, 1992, p. 111.
20
Memoriile regelui Carol I al României (de un martor ocular), vol. III, ediție îngrijită de
Stelian Neagoe, București, Editura Erc Press, 2011 p. 25-26.
21
Jurnal. Carol I al României, vol. I. 1881-188, p. 351.
22
Adrian-Silvan Ionescu, Balurile din secolul al XIX-lea, Bucureşti, Fundaţia culturală
d’ale Bucureştilor, 1997, p. 59.
23
A se vedea Alexandru Istrate, Etichetă și protocol la balurile Curții regelui Carol I, în
Diplomați, societate și mondenități. Sfârșit de „Belle Époque” în lumea românească,
Claudiu-Lucian Topor, Alexandru Istrate, Daniel Cain (editori), Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 65-79.
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Dacă pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza se dădea un singur bal pe
parcursul întregului Carnaval, odată cu venirea la tron a principelui Carol I s-a
instaurat obiceiul ca recepția de Anul Nou să se facă în seara zilei de 31 decembrie,
cu ocazia balului de la Curte, un al doilea bal urmând să aibă loc pe la jumătatea
lunii februarie24. Primul bal nu era unul elitist, regele dorind să aibă un caracter mai
popular, printre invitați numărându-se până și furnizorii Curții.
Trebuie precizat că nu oricine era invitat la bal, de exemplu regina dorind
ca doamnele divorțate să nu participe la distracțiile de la Curte. După ce s-a sfătuit
cu mareșalul Curții, a hotărât ca doar cele cu mai mult de două divorțuri să nu mai
fie invitate, notează, în memoriile sale, Made Rea Parkinson, o tânără profesoară de
origine britanică, pasionată de călătorii, care descoperă România în perioada
premergătoare Marelui Război25. Doamnele trebuiau să fie însoțite de soți, iar, în
cazul în care erau văduve, de o rudă apropiată; de asemenea, domnișoarele trebuiau
să fie însoțite de părinți sau de frați26. Într-un an, povesteşte Constantin Argetoianu,
urmând instrucțiunile regelui, mareșalul George Filipescu n-a mai trimis invitație
doamnei și domnului Petre Grădișteanu, deoarece era cunoscut că Nika, soția
acestuia, îl înşela şi avea o reputație proastă. Grădișteanu a crezut că este o eroare
și a cerut socoteală mareșalului şi atunci a aflat că hotărârea fusese, de fapt, a
suveranului. Bucureștiul s-a împărțit în două, unii aprobând gestul regelui, alții
ridicându-se împotriva lui. Incidentul trebuia să se soluționeze printr-un duel, însă
Filipescu a refuzat să iasă pe teren27. Istoricul Ioan Scurtu scrie că, atunci când i se
prezenta lista cu persoanele ce urmau să fie invitate la bal, regele Carol o cerceta cu
atenţie şi tăia numele anumitor doamne pe care le considera ca având o moralitate
îndoielnică. Cele care nu primeau invitaţie deveneau „persona non grata”, iar
reputaţia le era serios şifonată. În acest context, prin provocarea la duel a lui
George Filipescu, Petre Grădişteanu a încercat să apere onoarea soţiei sale28.
În ziarul antidinastic „Adevărul”, din 6/18 ianuarie 1891, erau aduse critici
balului de la 1/13 ianuarie, spunându-se că era doar în aparență democrat. Regele
ar fi dorit ca prin asemenea baluri să arate că nu disprețuiește poporul și nu face
diferențe de clasă, dar numai invitații din diverse clase se amestecau între ei, regele
păstrând o atitudine foarte rezervată „Șeful statului pune oare cum la dispoziția
publicului saloanele sale și le zice: petreceți. El însă stă de-o parte și la fiecare pas
24
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la fiecare act voiește să-și afirme superioritatea sa […]”29. Al doilea mare bal se
limita la un număr mai restrâns de invitați: guvernul, înalții demnitari, miniștrii
reprezentanți ai statelor străine, ambasadorii, ofițerimea garnizoanei. Din jurnalul
suveranului putem afla numărul exact de invitații trimise la cele două baluri din an;
despre balul din 9/21 februarie 1884 aflăm: „Seara la ora 10 mare bal, 900 de
invitații […] toți ambasadorii, miniștrii, de asemenea Brătianu”30.
Invitațiile la balurile de la Palat erau făcute de către mareșalul Curții, la
ordinul regelui, conform listelor alcătuite de fiecare autoritate și depuse la
cancelaria regală. Biletele de invitație prevedeau locul ce trebuia să ocupe fiecare
invitat în apartamentele de recepție ale Curții și intrarea pe unde urma să vină în
Palat. Fiind individuale, acestea trebuiau prezentate ofițerilor însărcinați cu primirea
invitaților, spre a-i putea astfel conduce în apartamentul destinat31. De asemenea,
erau întocmite liste nominale cu persoanele care urmau să primească invitaţii la
balurile de la palat. Într-o asemenea listă, întocmită pentru anii 1908-1909, cu privire
la membrii Adunării Deputaților, se specificau: numele şi prenumele deputatului,
judeţul, colegiul din care făcea parte, starea civilă şi domiciliul32.
Salonul „Gobelinelor” era pus la dispoziția corpului diplomatic; Majestățile
Lor, conform protocolului, mai întâi descindeau în acest salon, unde primeau
felicitările de anul nou, după care, în sala Tronului, se ținea Cerc. La acesta luau
parte: membrii corpului diplomatic, episcopul latin, președintele Consiliului de
Miniștrii, președintele Senatului, președintele Camerei, foștii președinți de
Consiliu, prim-președintele Curții de Casație, președintele Curții de Conturi, foștii
miniștri, generalii corpurilor de armată. De asemenea, la Cerc luau parte și soțiile
acestor demnitari33. Participanţii la Cerc se aşezau la stânga și la dreapta suveranului,
în ordinea vechimii. Exista, de asemenea, obiceiul ca nimeni să nu se așeze jos34.
Salonul „roșu” era rezervat mitropoliților, miniștrilor, președinților Senatului și
Adunării Deputaților și soțiilor acestor înalți demnitari. În acest salon mai erau
prezenți: primul președinte al Curții de Casație, președintele Curții de Conturi,
primarul capitalei, înalții funcționari ai Curții regale împreună cu doamnele lor.
Membrilor corpurilor legiuitoare le era rezervat salonul „alb”. În cel „galben” se
întruneau ofițerii superiori ai armatei. Ceilalți invitați ocupau sala Tronului sau sala
serbărilor, în funcție de indicația de pe invitație35. Corpul diplomatic, după recepția
suveranilor, era condus de un adjutant în sala serbărilor, unde ocupa, împreună cu
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membrii guvernului, „spațiul din spate, de lângă estrada pe care era instalată
orchestra militară”. Restul participanților se așezau în funcție de importanță, iar,
când era cazul, adjutanții interveneau și restabileau ordinea36. Repartizarea
invitaţilor în diferite saloane sublinia modelul unei societăţi strict ierarhizate, în
care eticheta juca un rol foarte important, fiind afişată cu orice prilej.
Invitațiile la balurile și seratele de la Curte se făceau cu două trei săptămâni
înainte, pentru a lăsa, printre altele, croitoreselor timp să pregătească toaletele.
Mareșalul Curții comunica celor invitați ziua, ora și ținuta de prezentare37. Se
punea un accent deosebit pe toaletele de bal. Doamnele trebuiau să-și facă apariția
în rochii decoltate, iar domnii în frac, cravată și mănuși albe, plus decorații;
militarii se prezentau în mare uniformă. Asemenea Curții Imperiale de la Berlin,
uniforma avea întâietate. Regele era îmbrăcat în tunică de mică ținută, având
arătătorul mâinii drepte agățat de al cincilea nasture de la uniformă38.
Bărbații trebuiau să țină seama de anumite considerente în ceea ce privește
vestimentația; de aceea, la baluri își luau gulere și manșete de schimb, pentru a le
înlocui pe cele deformate de transpirația produsă în timpul dansului39. De
asemenea, un articol indispensabil îl constituiau mănușile. Era considerată o
impolitețe flagrantă atingerea umerilor, a mâinilor ori a spatelui gol al partenerei de
dans fără mănuși. Din această cauză, se recomanda purtarea mănușilor albe, pentru
că unele colorate s-ar fi putut decolora și ar fi lăsat urme pe decolteul doamnei40.
Încă de la venirea ei în țară, regina Elisabeta, fiind o admiratoare a costumului tradițional românesc, a încurajat industria țărănească, sugerând ca la recepții
și baluri doamnele să poarte costumul național; acest obicei se practica și la Curtea
rusă și la alte Curți europene41. Regele a consemnat în jurnalul său balurile la care
doamnele îmbrăcau portul național, semn că și lui îi plăcea această practică. Spre
exemplu, în data de 17/29 ianuarie 1881, regele nota: „Ora10¼ la bal, la teatru,
Elisabeta și toate doamnele în costume românești, chiar și cele din corpul
diplomatic”42. Prin încercarea sa de a înţelege specificul național şi prin dragostea
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pentru costumele şi pentru folclorul românesc, Elisabeta a contribuit mult la
apropierea dinastiei străine de ţară43.
Piesele vestimentare purtate de aceste doamne erau comandate special,
lucrate cu paiete, fir de aur și de argint, așa cum țărăncile nu și-ar fi permis
niciodată să-și coasă cămășile sau catrințele. În picioare nu încălțau opinci, ci
botine sau pantofi de dans din mătase44. Nici principesa Maria nu urma întocmai
portul tradițional. Ea purta costumul popular într-un chip foarte personal, nu-și
așeza marama de borangic peste păr, așa cum făcea regina Elisabeta, ci și-o
înfășura strâns în jurul capului și pe frunte, asemănător cu un turban, iar marginile
le lăsa să-i atârne pe spate ca o mantie45.
Mihai Văcărescu, ziaristul cunoscut sub pseudonimul Claymoor, așa cum
își semna și rubrica sa „Carnet du High Life”, din periodicul „L’Indépendance
Roumaine”, era prezent la multe evenimente pentru a-și putea scrie cronicile sale
mondene, în care descria în detaliu ținutele de la anumite baluri și serate. Era o
adevărată „nenorocire”, arată Constantin Bacalbașa, dacă după un bal sau spectacol
vreo doamnă era trecută cu vederea de acesta și ținuta nu-i era descrisă cu vorbe
măgulitoare. Multe dintre cele care își doreau să primească laude deosebite îi trimiteau
în prealabil daruri46. În timp ce Petroniu era, în vremea împăratului roman Nero,
arbitrul eleganței masculine, Claymoor era, în România, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, arbitrul eleganței feminine, iar când recomanda o ținută sau o croitoreasă
toată lumea bună încerca să o adopte, respectiv să o angajeze, din această cauză
vehiculându-se că era plătit de croitorese pentru a le promova toaletele.
Claymoor a descris toaleta Reginei de la balul din 1/13 ianuarie 1882.
Aceasta a purtat o rochie de pânză de casă, în cel mai pur stil românesc, lucrată la
școala pe care o patrona; pe cap a purtat un voal fin, iar briliantele au adăugat un
plus de strălucire și eleganță ținutei47. Regina Elisabeta nu era adepta ținutelor
deosebite; purta același tip de rochie lungă și largă, iar părul alb îl acoperea cu un
voal subțire. La rochiile-tunică albe, inspirate de cele ale lui Sarah Bernhardt,
adăuga bijuterii nu tocmai regale, ci de dimensiuni mari, foarte fanteziste, și tot
felul de dantele și broderii. Acest lucru făcea ca, de multe ori, aparițiile sale să
provoace râsul48. Și prințesa Maria considera că regina Elisabeta nu știa ce ținute să
adopte la serbările oficiale: „Îmbrăcămintea nu o prindea câtuși de puțin, căci
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Carmen Sylva era lipsită de gust în alegerea hainelor”49. În schimb, principesa
Maria s-a impus din punct de vedere vestimentar, încă de la sosirea în România.
„Întotdeauna era foarte bine îmbrăcată, în tul sau muselină, cu paiete, broderii sau
pene. Purta bijuterii minunate[…]”50. Ea purta la baluri rochii excentrice, trene
impozante, care dădeau și mai multă strălucire frumuseții sale. De multe ori
dispărea pe la orele 12, reapărând îmbrăcată într-o altă rochie, mai ușoară și mai
armonioasă, cu care putea să danseze toată noaptea51.
Desfășurarea balului era aproape invariabilă. Pe la orele 22.00 se auzeau
trei lovituri de sabie, date în parchetul sălii de către adjutantul regal, ce anunțau
sosirea perechii regale. Ușile erau deschise de lachei, muzica intona imnul regal, în
sala tronului zgomotul provocat de cei întruniți înceta, iar regele și regina, urmați
de curtenii lor, își făceau apariția52. Apoi, atmosfera se anima din nou și începea
dansul. Alexandru Tzigara-Samurcaș constata că, atunci când perechea imperială
apărea la baluri, toți cei prezenți încremeneau: „Silueta zveltă a regelui era prinsă
într-o aureolă de măreție, ea tuturor le impunea nu numai deferență, dar și respect”53.
De cele mai multe ori, regele nu dansa decât cadriluri54 oficiale. La Curte se
încetățenise obiceiul ca în cadrilul oficial să figureze, pe lângă soțiile politicienilor
români, și soțiile miniștrilor plenipotențiari acreditați în capitala României. În anul
1904, povesteşte Constantin Bacalbaşa, la balul de la 1 ianuarie, obiceiul nu a fost
respectat de către perechea princiară și nu au fost invitate decât doamne străine.
Incidentul a stârnit indignarea regelui, care și-ar fi dorit respectarea tradiției. Prin
acest incident, înalta societate bucureșteană a înțeles că stima principesei Maria pentru
doamnele române era destul de mediocră55. De altfel, nici un detaliu nu trecea
neobservat de către suveranul român. Acest lucru l-a constatat și Alexandra
Cantacuzino la unul dintre balurile organizate la Palat. Aceasta a fost anunțată de
aghiotantul general, Robescu, că regele vrea să-i vorbească. Emoționată, s-a înfățișat
suveranului, care, cu o privire aspră, i-a spus: „Dumneavoastră, domnișoară, să
respectați ordinea cotilionului56 și să nu încurcați toate figurile. Ordinea trebuie să
fie prima lozincă a tineretului”57.
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Invitațiile la dans se făceau de cele mai multe ori dinainte, aghiotanții
preocupându-se ca perechile sa fie bine asortate. Chiar dacă existau angajamente
anterioare, nu puteai refuza participarea la un cadril de onoare58. Prințesa Maria își
alegea partenerul de dans trimițând drept emisar un aghiotant. Cavalerul era
aproape întotdeauna ales dintre domnii eleganți din corpul diplomatic59. Memoriile
principesei Maria ne dezvăluie tactica adoptată de aceasta în alegerea celor cu care
urma să danseze: „[…] găseam că e o dibăcie de diplomat să dansez mai întâi cu
câțiva plicticoși ca să câștig dreptul de a dansa apoi cu cei preferați”60.
Cotilionul era partea cea mai frumoasă a serii; însăși regina lucra la organizarea acestuia, orna sau făcea inscripții pe sașeuri cu maxime sau idei poetice.
Aceste accesorii deveneau apoi amintiri prețioase. La cotilion participau doar fetele
și femeile tinere. În acest context, soția ministrului italian Tornielli avea o pasiune
pentru dans „cam ridicolă față cu talia, situațiunea și vârsta ei”, considera Sabina
Cantacuzino: la cotilioane se punea în rând cu fetele tinere, iar cei care dansau nu
știau cum s-o ocolească61. Tot din memoriile ei, aflăm că la primul său bal la Curte,
în anul 1884, a valsat cu regele. În timp ce încerca să-și găsească un partener cu
care să se potrivească, regina a trimis-o la soțul său. Bineînțeles că era o onoare să
dansezi cu suveranul, dar alegerea nu era întâmplătoare, Sabina fiind fiica liderului
liberal Ion Brătianu: „Carol I a început să râdă, descinse sabia și pornirăm. Toată
sala se opri și făcu cerc împrejurul nostru”62. Cu toate acestea, tânăra fată nu a
putut să nu constate că în modul regelui de a dansa se resimțea o prea rară practică.
După căsătoria principelui Ferdinand cu principesa Maria din anul 1893, perechea
regală nu a mai participat la cotilion, cedând locul mai tânărului cuplu.
În timp ce în saloane se dansa, doamnele făceau cerc în jurul canapelei
reginei, iar regele se întreținea cu invitații săi, având câte o vorbă bună pentru
fiecare. Suveranul avea un talent de a purta conversații, îi dădea interlocutorului
său o stare de bine, făcând conversația plăcută cu subiecte aparent lipsite de importanță. Subiectele sale preferate țineau de politica externă. Deși începea conversația
cu diverse povestiri din călătoriile sale, tot la politică ajungea63. De altfel, existau
anumite subiecte pe care nu trebuia să le discuți cu regele și cu regina. Iată
indicațiile primite de secretarul reginei, Robert Scheffer, din partea mareșalului
Acesta se ocupa de organizarea cotilinionului și a celorlalte dansuri ce aveau loc la baluri
(George Costescu, op.cit., p. 347).
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Curții: „Regele este catolic, Regina protestantă, țara ortodoxă, să nu vorbiți despre
religie […]. Să nu-i vorbiți niciodată Reginei despre copila ei care a murit”64.
Balurile erau un prilej pentru Carol de a discuta chestiuni politice delicate
și de a afla ultimele noutăți de la curțile europene. La balul din 1900, a discutat cu
Alexandru Marghiloman despre revenirea modelului francez în rândul armatei și
despre lipsa de susținere a guvernului George Cantacuzino65. La un bal din iarna
anului 1897, regele a discutat cu Nicolae Antonovici de Fonton, ministru plenipotențiar al Rusiei la București, despre vizita regelui Umberto I la Petersburg, care
urma să aibă loc în anul curent66.
Așa cum regele Carol I își aștepta interlocutorii întinzând numai unul sau
două degete, rareori mâna întreagă, la fel și bărbații de stat adoptau atitudini
diferite față de suveran. Generalul Gheorghe Manu își terminase studiile la Școala
de cadeți din Postdam, unde fusese coleg cu regele Carol I67, de aceea avea față de
acesta o ținută respectoasă, dar degajată; o atitudine asemănătoare adopta și
Nicolae Fleva. Petre P. Carp era ireverențios, Alexandru Marghiloman era excesiv
de protocolar, „avea plecăciuni cu bustul în unghi drept”, iar Dimitrie Sturza avea o
stimă deosebită pentru rege Carol I şi, la solemnitățile oficiale, îl întâmpina
sărutându-i mâna68. Exista un număr de demnitari care absentau permanent de la
baluri și de la alte ceremonii oficiale, printre aceştia numărându-se: Lascăr Catargiu,
Eugen Stătescu, Gheorghe Panu, Theodor Rosetti, Nicolae Blaremberg și Vasile
Lascăr69. De asemenea, Eugen Carada era antigerman, de aceea nu-l prea aprecia
pe regele Carol şi „nu călca niciodată în palat”70.
La unele baluri opoziția alegea să nu ia parte, regele fiind obișnuit cu astfel
de manifestări politice. Într-o scrisoare din 3 ianuarie 1887, regele scria: „La 1/13
ianuarie vom da un mare bal pentru care au fost expediate 1.800 de invitații; dacă
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nimeni din opoziție nu-și va face apariția atunci o să-i dau de știre că atâta vreme
cât se ține departe de Palat nu pot să negociez cu ea”71.
Programul unei nopți de bal continua cu supeul, care era servit la ora unu.
Pe parcursul balului se puneau la dispoziția invitaților trei - patru serii de supeuri;
de obicei, după prima serie perechea regală se retrăgea. Nu erau desemnate decât
locurile de la masa suveranilor, la care luau parte șefii misiunilor diplomatice
împreună cu soțiile, „perechile erau înainte stabilite de către adjutanţi şi supuse pe
o listă regelui, care le modifica regulat pentru că adjutanţii făceau greşeli de
protocol”72. În lipsa reginei, Carol o ducea de braț pe soția decanului corpului
diplomatic73. A doua serie de invitaţi care participa la supeu „era compusă din
perechi după gust”, iar la a treia serie nu era obligatoriu să participe doar perechi74.
Coborârea în sala de jos se făcea pe scara principală, suveranii coborau primii, apoi
cortegiul. Defilarea pe scări era, potrivit lui Claymoor, o priveliște atrăgătoare. Era
încântător să vezi militarii în uniformă de gală, doamnele în toalete de toate
culorile, acoperite de bijuterii și de flori, cum coboară încet scara75. Mesele
balurilor de la Palat erau pentru toate gusturile și erau foarte bogate, deși existau
iscodiri despre zgârcenia regelui Carol I76. Șampania era la discreție şi, de asemenea,
erau servite bomboane de la Capșa, înghețată napolitană, limonadă și țigarete,
special comandate pentru respectiva ocazie77. O dovadă a acestui lucru o constituie
și bilanțul contabil al Casei Regale. Spre exemplu, în anul 1882, cele mai mari
cheltuieli s-au înregistrat în luna ianuarie, o sumă consistentă de bani fiind,
bineînţeles alocată organizării balurilor78. Cheltuielile privind supeul erau achitate
din caseta particulară a suveranului79.
Bucătăria Palatului, unde timp de 30 de ani bucătar șef (chef de bouche de
sa Majeste le Roi de Roumanie) a fost francezul „Papa Gilet”, era una dintre cele
mai bogate din Bucureşti. Zoe Cămărășescu descrie cu entuziasm, în memoriile
sale, balurile Curții; este posibil ca organizarea balurilor să i se fi părut extra71
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ordinară tocmai fiindcă nu lua parte în mod direct la aceste petreceri, neavând încă
vârsta potrivită. Despre bufet amintea: „Bucatele erau înșirate pe mese ca la un fel
de expoziție, căci la acest bufet contribuiau cu arta lor toți marii cofetari din
București. Pe fiecare masă se ridicau minuni de arhitectură din nuga, flori colorate,
beteală din zahăr ars și fructe zaharisite, pe care nimeni nu îndrăznea să le strice”80.
O mărturie a faptului că mesele de Palat erau foarte apreciate o constituie
scrierile memorialistice. Amintindu-și de atmosfera de la baluri, Maude Rea
Parkinson preciza că aglomerația atingea punctul culminant atunci când era servit
supeul, deoarece obiectivul tuturor era sa ajungă jos cât mai repede, pentru a prinde
un loc bun la masă81. De asemenea, Alexandru Tzigara–Samurcaș menționa că
supeurile servite la baluri erau foarte apreciate: „În anul 1903 în sala de mâncare de
la parter, animația era mare, icrele și șampania erau din abundență”82. La balul din
februarie 1902, bufetul și supeul au fost servite de „Casa Capșa”, furnizor al Curții din
iulie 1869, fiind de asemenea, furnizor și al Curții Serbiei și a Bulgariei83.
Deși perechea regală se retrăgea, balul continua mult după aceasta.
Persoanele importante nu stăteau până târziu; oamenii politici, senatori și deputați,
discutau politică ori își așteptau soțiile, care aveau promise dansuri anumitor
cavaleri. Spre dimineață, îmbulzeala scădea și astfel se putea dansa mai bine. De
altfel, îmbulzeala și căldura constituiau o problemă curentă a balurilor de la Palat.
Într-o scrisoare către fratele său, Frederic von Hohenzollern, din 22 ianuarie/3
februarie 1880, Carol I își manifesta dorința ca balurile să se țină pe gheață: „Eu
am propus să ținem balurile pe gheață ca în felul acesta să scăpăm de plicticoasele
serbări de la palat care trebuiesc ținute într-o căldură insuportabilă”84.
Chiar daca regele Carol I dorea ca organizarea balurilor să fie perfectă, în
decursul anilor au mai existat și situații neprevăzute Constantin Bacalbaşa
povesteşte că, pentru balul din dată de 1/13 ianuarie 1899, deoarece agentul
diplomatic bulgar, Mincovici, lipsea, invitația a fost trimisă secretarilor Agenției
Diplomatice a Bulgariei. Aceștia au întrebat pe decanul corpului diplomatic,
Nicolas Fonton, dacă pot figura în corpul diplomatic sau în cel al agenților
consulari. Ministrul rus le-a spus că pot figura alături de diplomați, însă, puțin după
sosirea regelui la bal, lui Fonton i s-a spus de către adjutantul regal, colonelul
Georgescu, că secretarii bulgari trebuie să schimbe grupul. După ce s-a învârtit prin
sală, Fonton a mers către colegii bulgari și le-a comunicat știrea, iar ei au ales sa
părăsească balul. A treia zi, regele l-a trimis pe adjutantul regal la Agenție, spre a-și
80
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exprima regretele85. Un alt incident a avut loc la balul de la 1 ianuarie 1904. Tot de
la Constantin Bacalbaşa aflăm că în marele salon de recepţie era atunci prezent și
un domn în costum de consul, care se plimba dezorientat și pe care nimeni nu-l
cunoștea. În urma cercetărilor s-a aflat că era Sir Reginald Word, consulul României
la Londra. Neștiindu-se cine îl introdusese în Palat, cineva trebuia autorizat să-l
prezinte regelui. Ministrul de externe, Ionel Brătianu, a primit această însărcinare,
situația fiind astfel soluționată86.
Din jurnalul regelui Carol I, putem afla informații despre ora până la care
rămânea la bal, dar și despre ora la care se încheiau balurile de la Palat. Despre
desfășurarea balului din data de 1/13 ianuarie 1887 suveranul precizează că: „Ora
10 la bal […]. Ora 1 supeu, apoi cotilion, rămas cu Elisabeta până la ora 3½ […].
Balul se termină la ora 5”87.
Au fost și ani în care, din cauza diverselor doliuri sau a altor evenimente,
nu au fost organizate baluri. Spre exemplu, în anul 1884, balul de la 1 ianuarie nu a
avut loc, din cauza doliului decretat în urma decesului prințesei Maria Ana de
Saxonia88. De asemenea, în anul 1890, balul de la 1 ianuarie a fost contramandat,
din cauza morții împărătesei Augusta, soția împăratului Wilhelm I89. În anul 1892,
a fost organizat un singur bal, pe 15/28 ianuarie; balul de Anul Nou nu a avut loc,
deoarece regele și prințul moștenitor se aflau în acea perioadă la Pallanza, pentru a
petrece sărbătorile cu regina Elisabeta, care părăsise țara în urma „Afacerii
Văcărescu”90. Societatea bucureșteană era nemulțumită atunci când la Curte nu se
organizau balurile obișnuite. Hristofor Hasapciev, agent diplomatic bulgar, iar din
1908 ministrul plenipotențiar al Bulgariei la București, povestește cum, după o
perioadă în care saloanele regale au fost închise, ca o consecință a bolii suveranului,
a fost organizat un bal pe 27 ianuarie 1907. Acesta a fost întâmpinat de societatea
bucureșteană ca un eveniment de reală bucurie, toți văzând în el o confirmare că
starea de sănătate a regelui se îmbunătățise: „La ieșirea regelui, fețele oaspeților
regali s-au iluminat […] ca și cum ar fi asistat la învierea lui Carol I al României
proaspăt, vioi, zâmbitor, Majestatea Sa a intrat în sala tronului cu pași liniștiți și
convingători, la braț cu augusta sa soție […]”91.
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În anul 1894, perechea princiară a lipsit de la balul de Anul Nou. Ferdinand
și Maria trebuiau să se întoarcă de la Coburg, unde petrecuseră Crăciunul, înainte
de 1 ianuarie, însă au fost reținuți la logodna Victoriei Melita, sora principesei, cu
ducele Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Regele a aflat vestea printr-o telegramă
trimisă de ducele de Couburg. Ministrul austro-ungar, Agenor Goluchowski, într-un
raport către Gustav Kalnoky din 16/28 ianuarie 1894, menționa: „Incidentul l-a
indispus pe rege, cu atât mai mult cu cât absența tinerei perechi a fost aspru
judecată de opinia publică”92. De altfel, însuși suveranul a observat pe parcursul
balului că s-au rostit remarci amare la adresa cuplul princiar93.
După căsătoria prințului Ferdinand cu prințesa Maria, Carnavalul avea să
fie și mai animat. Balurile din februarie au început să aibă o tematică specială, de
cele mai multe ori organizându-se baluri mascate. Regele înțelegea nevoia
tânărului cuplu pentru anumite distracții și considera că balurile și seratele erau un
prilej bun pentru prințesa Maria de a cunoaște înalta societate. Tânăra pereche
princiară lua parte şi la baluri organizate de legaţiile străine. Astfel, în data de
16/29 ianuarie 1908, Ferdinand și Maria au participat la balul organizat de către
ministrul Statelor Unite ale Americii în România. Atmosfera de la bal se pare că a
fost extraordinară, salonul fiind decorat cu drapelele diverselor națiuni. Secretarul
legaţiei considera că, grație modului de organizare, balul avea să rămână în
memoria participaților ca o amintire frumoasă. Principii și-au făcut apariția în jur
de ora 11.40, fiind întâmpinați de către ministrul Knowles și soția acestuia, cărora
li s-a adăugat personalul legației94.
Până la venirea în țară a prințesei, regina era cea care se ocupa de organizarea balurilor mascate. Ea se mândrea că putea demonstra că nu e întotdeauna o
„puritană” și că știe să vorbească și despre toalete, atunci când își dorește95.
Balurile mascate erau regizate în cel mai mic detaliu și cu cea mai mare rigoare,
pentru ca reconstituirea epocii alese să fie cât mai fidelă. Existau numeroase
volume dedicate istoriei costumului, de unde se puteau alege toaletele necesare
balurilor mascate96. Cu precădere erau preferate costumele franțuzești: regine sau
prințese medievale, muschetari, conți și duci din secolul al XVII-lea. În rândul
travestiurilor preferate se situau și uniformele militare, în special napoleoniene.
Fastuoasele veșminte autohtone, feudale sau fanariote, nu suscitau interes, probabil
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consideră istoricul Adrian-Silvan Ionescu deoarece amintirea acestei epoci era
destul de proaspătă, în special în memoria celor mai în vârstă97.
Prințesa Maria rememorează atmosfera de la balul mascat din 1896; ea își
amintește un episod amuzant în care ea și sora sa Victoria Melita s-au costumat în
„Princesse Lontaine”, eroina uneia din dramele lui Edmond Rostand. Singura
diferență între cele două o constituia culoarea costumului: a lui Duchy98 era alb, cu
doi crini de perle, iar al prințesei Maria era negru, cu flori de aur și în loc de crini
purta trandafiri roșii99. La acest bal regina Elisabeta se costumase în Dante. Până și
regele făcuse o concesie și îmbrăcase o uniformă de călărași, pe care n-o mai
purtase din tinerețe100.
Principesa, pe lângă implicarea pe care o avea în organizarea balurilor
mascate, organiza serate și la Palatul de la Cotroceni. Acestea au fost întotdeauna
foarte căutate, consemnează inspectorul general în Administraţia Poștelor,
Telegrafelor și Telefoanelor, Eugeniu Arthur Buhman, deoarece aveau un caracter
mai intim, fiind invitate, pe lângă oficialități, persoanele cu care principii se
întâlneau la diverse ocazii. Tinerii care erau semnalați că nu prea știu să danseze nu
mai primeau a doua invitație. De cele mai multe ori la ora 9.30 invitații erau în
ținută de bal, principii deschizând balul; iar muzica de dans era interpretată de
banda lui Ciolac101. Viața tinerei perechi de la Palatul Cotroceni era total opusă
celei duse de perechea regală102. Regele Carol I și regina Elisabeta formau un cuplu
liniștit, impuneau respect și admirație poporului român, dar nu erau foarte apropiați
de acesta. Dragostea oamenilor mergea către perechea princiară. De altfel, capriciile
și legăturile amoroase ale principesei nu au stârnit nemulțumirea poporului, arată,
în memoriile sale, prințesa Ana Maria Callimachi; din contră, acesta era mulțumit
că viitoarea regină nu era o „sfântă”103. Maria, frumoasă, inteligentă, dar și foarte
tânără, era o fire spontană, avea „un fel mai aprins de a înțelege lucrurile”. Nu s-a
acomodat decât cu trecerea anilor cu situația din familia regală și, adeseori, intra în
conflict cu regele Carol, care și-ar fi dorit ca aceasta să respecte cu strictețe regulile
morale și uzanțele104.
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Balurile erau o adevărată instituție de socializare. Acolo se legau prietenii,
se nășteau amoruri, se urzeau intrigi, se aranjau logodne și mariaje. Erau un bun
prilej pentru tineri de a se cunoaște și de a se apropia, totul decurgând în limitele
stricte ale politeții. De asemenea, dansul era, în acele timpuri, și unicul mijloc de
apropiere corporală admis oficial. În timp ce dansau, tinerii puteau să-şi șoptească
vorbe dulci, departe de privirile vigilente ale mamelor ce îşi însoțeau fetele105.
Îndrăgostiţii aveau un limbaj codificat, format din palpări discrete ale degetelor sau
din semne cu evantaiul. Strângerile mai insistente în braţe erau de neconceput; dacă
un cavaler făcea un asemenea gest îndrăzneţ, domnişoara nu-i mai acorda un alt
dans106.
Prin intermediul balurilor și seratelor, familia regală intra în contact cu
elitele românești și europene ale timpului, aceste petreceri având caracterul unor
serbări oficiale și populare. Casa Regală a reușit să demonstreze că, prin bun gust,
calitate, rafinament și, bineînțeles, mult fast, balurile de la Curtea României din
timpul domniei regelui Carol I puteau rivaliza oricând cu cele de la marile Curți
europene. Căsătoria și mai apoi stabilirea în țară a perechii princiare a schimbat și
modul în care se desfășurau evenimentele mondene de la Curtea României.
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THE FESTIVE OPENING OF THE CERNAVODĂ BRIDGE IN THE
LIGHT OF THE ROYAL CORRESPONDENCE
INAUGURAREA PODULUI DE LA CERNAVODĂ ILUSTRATĂ ÎN
CORESPONDENȚA REGALĂ
Christina Ştirbulescu

Rezumat
La data de 14/26 septembrie 1895 a fost inaugurat podul „Regele Carol I”,
în prezența regelui Carol I al României, a familiei regale, a guvernului, a membrilor
Parlamentului etc. Podul unește malul muntenesc al Dunării cu cel dobrogean.
Monumentul ingineresc este amplasat la 1 km de orașul Cernavodă (jud. Constanța),
iar autorul său este ing. Anghel Saligny (1854-1925). În studiul de față prezentăm
evenimentele care au avut loc în momentul inaugurării podului, așa cum sunt ele
descrise într-un număr de douăsprezece scrisori și o telegramă, dar și de două ziare
românești, respectiv „Monitorul Oficial” și „Constituționalul”. Scrisorile au fost
redactate de regele Carol I și de principesa moștenitoare Marie (viitoarea regină
Maria a României), amândoi martori ai evenimentului istoric.
Keywords: the “King Carol I” Bridge, Danube, Dobrudja, Carol I, Queen Marie.
“[...] the bold iron arches rise like gigantic wings in a solemn attempt to fly
[…]”1.
On 14/26 September 1895 was inaugurated, with great pomp, the “King
Carol I” bridge (Cernavodă, Constanța County)2. This bridge, which is practically a
memorable milestone of the 19th century’s civil engineering, unites the two shores
of the Lower Danube. (Figs. 1-5)
The bridge was built to ensure the railway connection between Bucharest
and Constanța. The distance between the Dobrudjan portal and the town of Cernavodă
is 1 km.
The inauguration was attended by King Carol I (or Charles I) of Romania,
Queen Elisabeth, and the then Crown Prince and Crown Princess of Romania3, PM


Curator, The National History Museum of Romania, Numismatic Cabinet & Historical
Treasure Department (The Historical Treasure Office); christina_stirbulescu@yahoo.com
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Lascăr Catargiu and his government4, Parliamentarians, members of the clergy,
some Royal foreign guests5, and many other officials. Also, there was present a vast
crowd of population from Bucharest, Constanța, Brăila, Galați, Călărași, RâmnicuSărat, and Buzău.
Before starting the bridge’s design, Eng. A. Saligny made a short visit to
the shipyard of the Forth Bridge (in Scotland), and had meaningful talks with Sir
John Fowler and Benjamin Baker, the engineers who designed and built it6. On 1
December 1889, A. Saligny and his team finished the design, and on 3/15 January
1890 took place an auction that was won by the Fives-Lille Company7. A total of six
companies competed8. Later that same year, on 9/21 October 1890, the construction
started9. The construction was completed after five years.
The Fetești-Cernavodă railway starts at the Fetești railway station, crosses
over the Borcea Branch, the Iezer Pond10, and then crosses the Danube, joining the
Cernavodă-Constanța railway11.
The total cost of this impressive work was of 35.000.000 lei (namely the
“Carol I” Bridge, the Bridge over the Danube’s Borcea Branch12, and viaducts)13.
4
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Princess Charlotte and Prince Bernhard III of Saxe-Meiningen, their daughter, Feodora,
Princes Leopold and Wilhelm of Hohenzollern-Sigmaringen, see Jurnal, Carol I al României,
vol. III, 1893-1897, text setting, German translation, introductory word, and notes by
Vasile Docea, Iași, 2020, p. 233.
6
D. Iordănescu, C. Georgescu, Construcții pentru transporturi în România. 1881-1981, vol. 1,
Bucharest, 1986, p. 378; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa,
University of Bucharest, PhD thesis, 2006, (ms), p. 60; N. Șt. Noica, Lucrări publice din
vremea lui Carol I. Acte de fundare și medalii comemorative, Bucharest, 2008, p. 25-26; N.
D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 108.
7
D. Iordănescu, C. Georgescu, Construcții pentru transporturi în România. 1881-1981, vol. 1,
Bucharest, 1986, p. 379; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa,
p. 69.
8
Jurnal, Carol I al României, vol. II, 1888-1892, text setting, German translation, introductory
word, and notes by Vasile Docea, Iași, 2014, p. 157 (who shortly wrote in his diary
“Fives-Lille the lowest price 7,500,000 Francs”).
9
D. Iordănescu, C. Georgescu, Construcții pentru transporturi în România. 1881-1981, vol. 1,
Bucharest, 1986, p. 379; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea
sa, p. 66-69.
10
An island between the Danube and the Borcea Branch.
11
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 70.
12
https://structurae.net/en/structures/bridge-over-the-danube-s-borcea-branch; the contractor
was the company of Schneider et Cie. The bridge over the Borcea Branch was finished in
January 1895, C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 70.
13
G. C. Măinescu, Evoluția căilor ferate în Dobrogea de la 1877 până în zilele noastre, din
punct de vedere constructiv, în „Cincizeci de ani de vieață românească”, sub egida „Analele
5
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At both ends of the bridge were built two portals recalling medieval
turrets14. Both portals had inscriptions with the title “King Carol I Bridge”. Only at
the entrance from Cernavodă, above the vault, could be read the additional
inscription “Made under the rule of the King Carol I. 1890-1895”.
The bronze medallions15 of Carol I and Elisabeth, made by Constantin
Wladimir Hegel (1838-1918)16, wrapped up in branches of laurel and flowers, were
fixed on the left and on the right of the vault in Fetești. Currently, only the
perforations where the busts were fixed on the Fetești portal are visible. On the
Cernavodă portal there are displayed two over-life-sized bronze statues representing
Romanian infantry men17, cast by the French sculptor Léon Pillet (1840-1916)18.
The technical details of the bridge.
Beginning of works: 21 October 1890; Completion: 24 September 1895;
Status: out of service; Structure: Through truss bridge. Cantilever truss bridge;
Function/usage: Railroad (railway) bridge; Material: steel; Technical information:
Total length: 1661.900 m; Materials: steel; Designer: Anghel Saligny; Contractor:
Fives-Lille19. The bridge is provided with a single track railway line20. The bridge
is enlisted in the Heritage list of the historical monuments21.

Dobrogei”, anul IX, vol. I, Constanța, 2003, p. 433; C. Fudulu, Anghel Saligny (18541925). Aspecte din activitatea sa, p. 296; N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul
României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 117; the amount of 35,000,000 lei means
today 139,035,409.33 euro, https://www.insee.fr/fr/information/2417794.
14
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 71.
15
L’Illustration, Journal Universel, no. 2746, 12 October 1895, p. 402; N. D. Ion, D.
Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 119.
16
See M. Deac, 50 de ani de sculptură (1890-1940), Bucharest, 2000, p. 18-19.
17
About this infantry category of the Romanian national army (the so-called ‚Dorobanți’),
see C. I. Scafeș, H. Vl. Șerbănescu, C. M. Andonie, I. I. Scafeș, Armata română în
războiul de independență. 1877-1878, Bucharest, 2002, p. 159-165.
18
“Constituționalul”, 16/28 Septembrie 1895, p. 2; E. Bénézit, Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de
tous le pays par un groupe d’écrivains spécialistes française et étrangers, vol. 10, Paris,
1999, p. 931; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 72; N.
D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 120.
19
https://structurae.net/en/structures/anghel-saligny-bridge; for further technical details, see
D. Iordănescu, C. Georgescu, Construcții pentru transporturi în România. 1881-1981,
vol. 1, Bucharest, 1986, p. 379-385; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din
activitatea sa, p. 61-65.
20
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 65.
21
https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-CT.pdf, CT-II-m-A-02872.
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In the collection of the Polytechnic University Museum (Bucharest) is
stored the “Starke & Rommerer” theodolite, 4930 series, used by Eng. Saligny and
his team to build the bridge22. (Fig. 6)

The chosen moment for the festive opening was delayed due to the massive
rains and the Danube’s overflowing in April 1895, which caused a pause in
construction works for a period of time23. Finally, all the obstacles being overcame,
on 10 August 1895 Carol I sent a coded telegram to Lascăr Catargiu in which he
announced the latest details about the festive opening day24.
The celebration’s extended chronicles were published in the Romanian
newspapers. The periodicals chosen to be presented here are ‚Monitorul Oficial’
(“The Official Gazette of Romania”) and “Constituționalul”. But the main frame of
our presentation is formed by twelve letters and one telegram, wrote by the king
Carol I of Romania and the then Crown Princess Marie.
The festive opening took place on 14/26 September 1895 with great pomp
and solemnity. Three so-called “pleasure trains” departed from Bucharest North
railway station to Fetești – Cernavodă. The railway’s ticket counters and those in
the city released over 20,000 tickets25.
Others ‘pleasure trains’ departed from Galați, Brăila, Râmnicu-Sărat, Buzău,
Călărași, and Constanța26.
One train of guests departed from Bucharest North railway station. It had 27
cars and two locomotives. On it there embarked the members of the diplomatic corps,
those of the clergy, the State high officials, the engineer corps, and the mass media.
On the way the railway stations were beautifully adorned with flowers,
garlands and Romanian traditional rugs. A significant number of peasants from the
surroundings came to the event.
The guests arrived at Fetești, and advanced on the bridge on its last abutment
from the left shore.
The Royal train left Sinaia at 7 am, on board being Carol I, Queen Elisabeth,
Crown Prince Ferdinand, Crown Princess Marie, Prince Leopold, Prince Wilhelm,
22

https://ordineazilei.ro/the-tourist-fond-of-science-and-technology-discovering-theengineering-school/.
23
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 333, letter no. 194,
to Prince Leopold; Calendarul pentru toți românii pe anul 1896, year XXI, Bucharest, p. 148.
24
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 77.
25
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1. For the troubles with the overcrowded
trains, see Calendarul pentru toți românii pe anul 1896, year XXI, Bucharest, p. 148-149.
26
“Calendarul pentru toți românii pe anul 1896”, year XXI, Bucharest, p. 148; N. D. Ion,
D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 117.
54

THE FESTIVE OPENING OF THE CERNAVODĂ BRIDGE IN THE LIGHT OF THE ROYAL
CORRESPONDENCE

the family of Saxe-Meiningen. The Royal train has attached all the cars. At
Băneasa railway station is attached the ministers’ car27. The Royal train, driven by
Gh. I. Duca28, arrived at Fetești at 12. Over 30,000 people enthusiastically greeted
the Romanian Royal Family, accompanied by its guests. Eng. Saligny, the project’s
author, greeted the King and Queen of Romania29. From here, Carol I and his
retinue, led by Constantin Olănescu, the minister of Public Works, and Gh. I. Duca,
the manager of the Romanian Railways, walked on the bridge to the last abutment.
Carol and the Royals met the engineer corps and the other guests30.
Carol I describe the moment: “At 1 pm arrived on the wonderful and
terrific bridge over the Danube”31. The last rivet32 (made in silver)33 was driving in
by Carol I who set in motion the hydraulic riveting machine. Afterward, the Royals,
the dignitaries and the guests stepped forward up to the Dobrudjan shore, where at
the exit of the bridge, they met the prefect of Constanța County, and the mayor of
Cernavodă which offered the traditional bread and salt34.
After this moment, the Royals, their guests, the diplomatic corps, the
ministers, and the presidents of the Parliament took a seat in a pavilion. Then
Constantin Olănescu read the document which was to be set in masonry, signed by
Carol I, Elisabeth, Ferdinand, Marie, the Metropolitan Primate, the Bishop of the
Lower Danube35, and ministers36.
The document was then built in the pillar on the right shore. When placing the
document in the pillar, D. T. Maiorescu, the president of the Railway Administration
Board, handed the masonry trowel to Carol I37.
27

Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233; “Constituționalul”, 16/28
September 1895, p. 1.
28
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4474; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925).
Aspecte din activitatea sa, p. 80.
29
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4474.
30
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1.
31
Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233.
32
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 82, the rivet was imprinted
with the emblem of the Romanian kingdom, the king’s initials, and the year of 1895.
33
See N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 106.
34
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 3; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925).
Aspecte din activitatea sa, p. 81.
35
About the life & work of Partenie Clinceni, see A. Constantinescu (deacon), Monografia
Sfintei Episcopii a „Dunărei de Jos” alcătuită la plinirea a 40 de ani de domnie a M. S.
Carol I, regele României, Bucharest, 1906, p. 157-169.
36
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4474; Regele Carol I al României,
Cuvântări și scrisori, vol. III, 1887-1909, Bucharest, 1909, p. 235-236; See Appendix no. 1.
37
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4476.
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Above this document, a bronze plaque was cast on which were inscribed,
with golden letters, the names of all prime-ministers and ministers of Public Works
from 1890 to 1895, and that of the designer38. Hereafter, Ghenadie Petrescu39, the
Metropolitan Primate of the Romanian Orthodox Church, officiated Te Deum.
Subsequently, the Royal family and the ministers pounded by turn a last blow of
hammer40.
The retinue sat in a tribune to assist at the try-out of the bridge. A number
of 15 locomotives, adorned with flags and garlands, crossed the bridge with 80
km/h, starting from Fetești. Their entrance on the bridge was greeted by gun salutes
and whistles of the ships moored in the port41. To conclude the resistance tests, a
passenger train with a speed of 100 km/h crossed the bridge in the sound of the
locomotive’s whistles42. All this time, Saligny and other builders are in a boat,
under the bridge, thus guaranteeing the resistance of the work43.
Carol I offered medals, such as the order of the „Crown of Romania”44, and
the medal of “Faithful service”45, to the engineers and gaugers. A. Saligny and Gh.
I. Duca received the National Order of the “Star of Romania”46.
Subsequently, the Royals boarded the train in order to cross the bridge47. At
4 pm there started the banquet to which over 400 people took part48. In the station
38

“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 2; N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I.
Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 118; See Appendix no. 2.
39
See Baba-Novak (M. Lugomirescu), Judecata și judecătorii mitropolitului primat Ghenadie,
Bucharest, 1898, p. 11-18.
40
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4476.
41
Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233; MO, no. 134, Sunday, 17/29
September 1895, p. 4476.
42
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1.
43
N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 118.
44
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1; T. Al. Martin, K. Pârvan, C. Opaschi,
Onoarea Națiunilor, vol. II, Ordine și decorații românești din patrimoniul Muzeului
Național de Istorie a României, Bucharest, 2016, p. 76, established in 1881, occasioned
by the announcement of the new kingdom. It was meant to reward the services brought to
the Romanian state.
45
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1; T. Al. Martin, K. Pârvan, C. Opaschi,
Onoarea Națiunilor, vol. II, Ordine și decorații românești din patrimoniul Muzeului
Național de Istorie a României, Bucharest, 2016, p. 73, established in 1878, as a reward
for the services to the State, made by civilians and armed forces.
46
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 306; T. Al. Martin,
K. Pârvan, C. Opaschi, Onoarea Națiunilor, vol. II, Ordine și decorații românești din
patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, Bucharest, 2016, p. 43, established
on 10 May 1877, it was the first Order officialy granted by the Romanian state. It was
offered as a reward for the services to the State, made by civilians and armed forces alike.
47
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1.
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building was organised the banquet for the King and his guests49. In total twelve
tables were displayed. Three of them were independently honored by Carol I, Elisabeth,
and Marie. Each guests found beside their cutlery a bronze commemorative medal50
(author: Anton Scharff51), and a photo of the bridge52. (Fig. 7a-b)
During the banquet, Olănescu53, Duca54 and Carol I55 delivered their speeches.
In the collections of the National History Museum of Romania is stored the
menu offered at the banquet (made by Mützner Printing House)56. Richly dishes
were served for the joyous congregation, as we can see in the menu chosen to
conclude the happy gathering: caviar frais, consommé de volailles, bouchées à la
Reine, saumon glacé à la Régence, filet de boeuf à la Royale, chaudfroid de cailles
en caisses, punch à la Romaine, poulardes du Mans truffées, salade à la Russe,
asperges sauce hollandaise, glaces, gâteaux à la Princesse, fromages, fruits. The
selected wines were of high class: Sherry, Johannisberg Cabinet, Clos de Vougeot,
Sauternes, Château Yquem, Mouton Rothschild, Pommery sec57. (Fig. 8)
The dinner was cooked by the renowned Bucharest restaurants Capșa and
Continental; the menu cost 50,000 lei58.
The French journalist Païano who was the envoy for “L’Illustration, Journal
Universel” wrote about the festivities and mentioned that the Romanian journalists
offered a banquet “plein d’entrain et de cordialité” to their foreign fellows59.
48

Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233; MO, no. 134, Sunday, 17/29
September 1895, p. 4476.
49
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 88.
50
See C. Tănăsoiu, Iconografia regelui Carol I. De la realitate la mit, Timișoara, 1999, p. 31;
C. Tănăsoiu, Iconografia familiei regale a României. Reprezentare și propagandă,
University of Bucharest, PhD thesis, 2005, (ms), p. 76; România în timpul lui Carol I.
1866-1914/Romania during the Reign of Carol I. 1866-1914, Bucharest, 2006, exhibition
catalogue, editors: Mariana Neguțu, Radu Coroamă, p. 246, no. 213.
51
About the medalist, see http://medallicartcollector.com/anton-scharff_biography.html
52
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1; C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925).
Aspecte din activitatea sa, p. 88.
53
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4476-4477.
54
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4477 (in which mentioned that the metallic
structure weighed 5,000.000 kg.
55
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4477-4478; Regele Carol I al României,
Cuvântări și scrisori, vol. III, 1887-1909, Bucharest, 1909, p. 236-238; See Appendix no. 3.
56
NHMR, inv. no. 142194.
57
N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 119.
58
C. Fudulu, Anghel Saligny (1854-1925). Aspecte din activitatea sa, p. 89; today means
about 198,000 euro (https://www.insee.fr/fr/information/2417794).
59
‘L’Illustration, Journal Universel’, no. 2746, 12 October 1895, p. 402.
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After the conclusion of the banquet, the Royals boarded the gunboat
“Grivița”, and enjoyed a visit beneath the bridge60. The glorious event concluded
with fireworks61. When nightfall came, Carol I and his Royal retinue slept on the
ship “RMS Meteor”62. The next morning they left for Constanța63.

In the rows below we are going to present fragments of the twelve letters
and one telegram, chronologically listed, written by the King Carol I of Romania64,
respectively Crown Princess Marie of Romania (later Queen Marie)65. The
documents are stored in the fund archive of the National Archives of Romania in
Bucharest and the State Archives of Sigmaringen (Germany).
Carol I wrote, describing the festive opening, to his mother, Princess Josephine
of Hohenzollern-Sigmaringen66, and to his siblings, Prince Leopold of Hohenzollern
- Sigmaringen67, Countess Marie of Flanders68, and Prince Frederick of Hohenzollern
- Sigmaringen69, but also to the then Crown Prince and Crown Princess of Romania70.
On the other hand, the young Crown Princess depicted the festive opening in a few
words in three letters, written to her mother, Marie Alexandrovna, Grand Duchess
of Saxe-Coburg and Gotha71, a longtime confidante of her eldest daughter.
a) King Carol I.
Telegram, no. 01.
“[…] I am going to lay the first stone of the first pylon of the great bridge
over the Danube”72.
60

Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233; MO, no. 134, Sunday, 17/29
September 1895, p. 4478.
61
Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233.
62
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 2; on the contrary, MO, no. 137, 17/29 September
1895, p. 4478, mentions other ship names, “Orient” and “Prince Carol”. Carol I in his diary
mentions Monopol, Orient and Prince Carol, Jurnal, Carol I al României, vol. III, 1893-1897, p. 233.
63
“Constituționalul”, 16/28 September 1895, p. 1-2; N. D. Ion, D. Păuleanu, Regele Carol
I. Ctitorul României moderne, vol. II, Sinaia, 2019, p. 120.
64
(1839-1914); http://www.almanachdegotha.org/id32.html
65
(1875-1938); http://www.almanachdegotha.org/id55.html, 2d.
66
(1813-1900); http://www.almanachdegotha.org/id4.html, 2e.
67
(1835-1905); http://www.almanachdegotha.org/id49.html, 1b.
68
http://www.almanachdegotha.org/id49.html, 6b.
69
http://www.almanachdegotha.org/id49.html, 5b.
70
Future King Ferdinand and Queen Marie of Romania.
71
(1853-1920); http://www.almanachdegotha.org/id301.html, 6g.
72
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 192, telegram,
21 October 1890, to Prince Leopold. “[…] eu pun piatra fundamentală la cel dintâi pilon
al marelui pod peste Dunăre”.
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Letter no. 02.
‘In summer, I will have the official opening of the great bridge over the
Danube that made me postpone my trip abroad’73.
Letter no. 03.
“The official opening of the great bridge over the Danube [of Cernavodă]
is about to take place in July but because of the water rises the works have
momentarily stopped. It is still hopeful that they will be ready in time”74.
Letter no. 04.
“In July is going to take place the solemn official opening of our great
bridge over the Danube, which is a very important event for both the country and
me, given that for 23 years I’ve worked and I’ve fought for my ardent wish. With
the bridge open, our ships will be able to make regular journeys on the route from
Constanţa to Constantinople”75.
Letter no. 05.
“The official opening of the bridge over the Danube can’t happen in
September. Missy will enjoy it. The bridge is practically finished. But the structures
on the island suffered unfortunate disturbances”76.
Letter no. 06.
“The bridge over the Danube is nearing completion, it will be festively
inaugurated in the second part of September and I’m glad that you will be able to
attend this beautiful ceremony”77.
73

S. Cristescu, Carol I. Corespondența personală (1878-1912), Bucharest, 2005, p. 350,
letter no. 231, 16/28 April 1895, to Prince Frederick. “La vară voi avea și inaugurarea
marelui pod peste Dunăre care a făcut să-mi amân călătoria în străinătate”.
74
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 333, letter no.
194, 18/30 April 1895, to Prince Leopold. “În iulie urmează să aibă loc inaugurarea
marelui pod peste Dunăre [de la Cernavodă], numai că apele crescute au determinat
momentan oprirea lucrărilor. Se speră totuşi că vor fi gata la timp”.
75
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 335, letter no.
195, 3/15 May 1895, to Princess Josephine. “În iulie urmează să aibă loc inaugurarea
solemnă a marelui nostru pod peste Dunăre care este un eveniment foarte important şi
pentru ţară şi pentru mine căci 23 de ani am muncit şi m-am luptat pentru dorinţa mea cea
mai arzătoare. Odată cu deschiderea podului, navele noastre vor putea face curse regulate
pe ruta Constanţa-Constantinopol”.
76
S. Cristescu, Carol I. Corespondența personală (1878-1912), Bucharest, 2005, p. 351,
letter no. 232, 2/14 June 1895, to King Ferdinand of Romania. “Inaugurarea podului peste
Dunăre nu poate avea loc în septembrie. Missy o să se bucure. Podul este practic terminat.
Dar construcțiile de pe insulă au suferit perturbări regretabile”.
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Letter no. 07.
“Without toil and labor, there is no reward and no satisfaction, and they
have been granted me in full at the opening of the bridge over the Danube which
today ascends as a symbol of a blessed reign of 30 years. Overwhelming is this
great work whose official opening has left us all an indelible memory. It was an
extraordinary ceremony, favoured by the most beautiful weather, which has
reached the climax when 15 locomotives adorned with flags and fir wreaths passed
at the highest speed over the long bridge of over a thousand meters, in the rumble
of the cannons, in the buzz of the sirens of the 16 ships of our Danubian fleet, in
the sound of the national anthem and the cheers of the crowd. It was so exciting the
moment that no one could talk. For me it was a moment of balance: a look at a rich
past of struggles and full of difficulties and a look at a future where the bridge will
open the country new sources of wealth, well-being and flourishing. I expressed
these thoughts and feelings at the banquet, in the speech I held and where my
words were repeatedly accompanied by resounding applause. The general mood
was uplifting and each was pervaded by the significance of this successful work to
which other magnificent buildings will be added: a bridge over one of the Danube
branch and a big island. In the evening, at sunset, I made a trip on the Danube; the
bridge ascended over us, and the trains passing through it looked like toys”78.
77

S. Cristescu, Carol I. Corespondența personală (1878-1912), Bucharest, 2005, p. 352, letter
no. 234, 20 July/1 August 1895, to Queen Marie of Romania. “Podul de peste Dunăre care
se aproprie de terminare, va fi inaugurat festiv în a doua jumătate a lunii septembrie și mă
bucur că vei putea asista la această frumoasă ceremonie”.
78
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 336, letter no.
197, 23 September/5 October 1895, to Princess Josephine. “Fără trudă şi muncă nu există
însă nici o răsplată şi nici o mulţumire, or acestea mi-au fost acordate din plin la
deschiderea podului peste Dunăre care astăzi se înalţă ca un simbol al unei binecuvântate
domnii de 30 de ani. Copleşitoare este această operă măreaţă a cărei inaugurare ne-a lăsat
tuturor o amintire de neşters. A fost o ceremonie extraordinară, favorizată de cea mai
frumoasă vreme, care a atins momentul culminant când 15 locomotive împodobite cu
drapele şi coroane de brad au trecut în cea mai mare viteză peste podul lung de peste o
mie de metri, în bubuitul tunurilor, în şuierul sirenelor celor 16 nave din flotila noastră de
Dunăre, în acordurile imnului naţional şi în uralele mulţimii. A fost un moment aşa de
emoţionant încât nimeni n-a mai putut scoate o vorbă. Pentru mine a reprezentat un
moment de bilanţ: o privire spre un trecut bogat în lupte şi plin de greutăţi şi o privire spre
un viitor în care podul va deschide ţării noi izvoare de bogăţie, bunăstare şi înflorire. Am
dat expresie acestor gânduri şi sentimente la banchet, în discursul pe care l-am ţinut şi
unde cuvintele mele au fost însoţite în repetate rânduri de aplauze răsunătoare. Starea de
spirit generală era înălţătoare şi fiecare era pătruns de semnificaţia acestei opere încheiate
cu succes la care se vor adăuga alte construcţii măreţe: un pod peste unul din braţele
Dunării şi o insulă mare. Seara, la apusul soarelui, am făcut o călătorie pe Dunăre; podul
se înălţa colosal deasupra noastră, iar trenurile care treceau pe el păreau nişte jucării”.
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Letter no. 08.
“After eight days, here will arrive the first Orient Express79 train from
Ostend which will establish the direct link between London and Constantinople,
passing our bridge over the Danube. The managers of the various railway stations
through which the train will pass, shall participate in the first test journey and will
be celebrated in Bucharest by the Romanian Railways Department. I’ll throw a
lunch for them here. From now on, there will be two Orient Express per week, and
from the spring three”80.
Letter no. 09.
“The first train arrives today from Ostend to Bucharest, tomorrow I will be
introduced to the railway managers of the different countries through which the
train passes, and on Friday it goes to Constanța from where our ships will carry the
passengers on to Constantinople from now. We have now two direct Eastern trains,
which was the goal of my will”81.
Letter no. 10.
“Our great bridge over the Danube has turned out to be extraordinary,
every day five hundred wagons pass through it, all our grain exports. In winter we
need to use this route; unfortunately, the Constanța port is insufficient”82.
79

Previously, on 11/23 September 1895, the Romanian king “received the manager of the
international trains on the matter of Orient [Express] in Constanța”, Jurnal, Carol I al României,
vol. III, 1893-1897, p. 233.
80
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 340, letter no.
199, 26 October/7 November 1895, to Princess Josephine. “Peste opt zile va sosi aici primul
tren Orient Expres de la Ostende care va stabili legătura directă între Londra şi Constantinopol,
trecând peste podul nostru peste Dunăre. Directorii diferitelor gări prin care trece trenul
vor participa la prima călătorie de probă şi vor fi sărbătoriţi la Bucureşti de Direcţia
Căilor Ferate Române. Eu le voi da un lunch aici. Din acest moment, vor trece pe aici
două trenuri Orient Expres pe săptămână, iar de la primăvară câte trei”.
81
S. Cristescu, Carol I. Corespondența personală (1878-1912), Bucharest, 2005, p. 354,
letter no. 237, 2/14 November 1895, to Marie of Flanders. „Astăzi sosește primul tren din
Ostende la București, mâine mi se vor prezenta directorii căilor ferate din diferitele țări
prin care trece acest tren, și vineri el se duce la Constanța de unde navele noastre îi vor
transporta pe pasageri de acum înainte spre Constantinopol. Avem acum două trenuri
orientale directe, ceea ce a fost țelul voinței mele”.
82
Scrisorile regelui Carol I din arhiva de la Sigmaringen (1878-1905), introductory study,
translation, adaptation, and notes by Sorin Cristescu, Bucharest, 2012, p. 342, letter no. 201,
27 December 1895/8 January 1896, to Prince Leopold. „Marele nostru pod peste Dunăre se
dovedeşte a fi extraordinar, zilnic trec peste el vreo cinci sute de vagoane, tot exportul nostru
de cereale. În timpul iernii trebuie să folosim ruta aceasta; din păcate, portul Constanţa este
absolut insuficient”.
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b) Queen Marie.
Letter no. 11.
“Charly83 and Feo it seems are coming about the 20th [September at] the
opening of the large Danube bridge on the 27th great festivities it will be rather fine”84.
Letter no. 12.
“I have not told you either about the festivities at the opening of the bridge
which were very grand. We left Sinaia at 7 in the morning, dressed in our smart
clothes in the train and arrived at the bridge at 1. Then began the festivities one
after another, first Uncle85 put in the finishing nail, then the last stone, then the
religious service, then a train composed of 20 engines went across a bridge and then
a train at full speed, oh! it did make a noise. Then came a huge banquet of 300 people, then
we went on to a ship and steamed about under the bridge, it was already getting
dark and there was a lovely sunset. It is the second largest bridge in Europe86.
We spent the night on the Danube ship and the next morning early we left the
Constanța the harbor or sea-port or whatever it is. There of course tremendous
reception. It is a very interesting part of the country as the population is a mixture of
Greeks, Roumaniens, Jews, Bulgarians, and a great many Turks, one saw marvellous
types at each nationality most amusing. We visited the churches of each and in each
there was a service. In the afternoon of Friday we made a trip on the Roumanien ship‚
Elisabeta’ and the sea was as calm as a lake and as blue as a sapphire quite heavenly
and most enjoyable. We visited the other Roumanien ships and an English ship
quite an old one”87.

83

Duchess Charlotte of Saxe-Meiningen, and her daughter, Princess Feodora of Reuss;
http://www.almanachdegotha.org/id53.html, 1 c and 1d; Charlotte was a constant presence
during the reign of Carol I.
84
D. Mandache, Dearest Missy. The Letters of Marie Alexandrovna, Grand Duchess of Russia,
Duchess of Edinburgh and her daughter, Princess Marie of Edinburgh, Crown Princess of
Romania (1879-1900), Falköping, 2011, p. 230, 7 September 1895, letter to Grand Duchess
Marie Alexandrovna.
85
King Carol I.
86
The longest bridge of Europe at that moment was the Forth Bridge (Scotland), inaugurated
by the then Prince of Wales (future king Edward VII), in 1890, see ILN, no. 2655, 8 March
1890, cover, p. 291.
87
D. Mandache, Dearest Missy. The Letters of Marie Alexandrovna, Grand Duchess of Russia,
Duchess of Edinburgh and her daughter, Princess Marie of Edinburgh, Crown Princess of
Romania (1879-1900), Falköping, 2011, p. 237-238, 3 October 1895, letter to the Grand
Duchess Marie Alexandrovna; also, Marie mentions that Princes Leopold (her father-inlaw) and Wilhelm (her brother-in-law) participated at festivities.
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Letter no. 13.
In the letter of 14 October 1895, she announces that almost all the guests
had left: Charlotte and Bernhard of Saxe-Meiningen, their daughter, Feodora, and
Prince Leopold88.

Independently, Queen Elisabeth wrote later that the festive opening was the
greatest episode of the entire reign of Carol I89. To strengthen what Queen Elisabeth said,
there comes the supposed statement of Carol I: “Saligny was one of my glories!”90.
Queen Marie, another Royal witness of the inauguration festivities, wrote
in her “The Story of My Life” about the trips on the Danube, and Elisabeth’s
enchantment occasioned by the picturesque sight of the bridge91.
Conclusion
One of the achievements of the Fives-Lille construction company was
building the bridge over the Danube, in particularly difficult conditions. This
project marked a milestone in the history of bridge construction techniques92.
During the 19th and 20th century, the fashion of being in attendance at
openings as king or queen of the realm spread throughout Europe, whilst many
bridges were fabricated and afterwards glitteringly inaugurated. This was a normal
consequence of the global developing society and the achievement of high
standards in the civil engineering spectrum.
Of course, this enthusiasm of driving in the last rivet is not encountered
only in the case of the Romanian king, because we have many cases, like the
Prince of Wales in 189093 and Franz Joseph in 189694.
The Romanian bridge and the Forth Bridge are classified in the same type,
namely “Cantilever truss bridge”.
Some similarity in performing the inauguration festivities of our bridge, are
visible in the case of the Forth Bridge, where the Prince of Wales, during the
88

D. Mandache, Dearest Missy. The Letters of Marie Alexandrovna, Grand Duchess of Russia,
Duchess of Edinburgh and her daughter, Princess Marie of Edinburgh, Crown Princess of
Romania (1879-1900), Falköping, 2011, p. 238, 14 October 1895, letter to the Grand
Duchess Marie Alexandrovna.
89
Carmen Sylva, Pe Dunăre: 27 aprilie – 3 mai 1904, Bucharest, 1904, p. 47.
90
See C. A. Dissescu, Anghel Saligny, in Universul Literar, year XLVI, no. 1-29, 1 January
1930, p. 35.
91
See Appendix no. 4.
92
https://dk8mx37zdr9bp.cloudfront.net/corporate/PublishPaper/fives_200_years_of_indust
rial_revolutions/files/docs/all.pdf, p. 18.
93
ILN, no. 2655, 8 March 1890, p. 291-292.
94
https://reisewege-ungarn.de/7-bruecken-verkehrsadern-budapest/
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ceremony of opening, driven in a gilded last rivet. (Figs. 9-10a-b) The proceedings
ended with a banquet. This immense structure was concluded in seven years and
cost the staggering sum of £2,500,000, which means today £323,364,591.1295.
To exemplify more this way of festive opening, we have illustrated only a
few examples of the abundant number of civil engineering structures marked by the
presence of the state’s highest officials96.
Appendix no. 1.
“We Carol I, by the grace of God and national will, king of Romania, in the
Salvation year of 1890, I laid the first stone of the bridge meant to unite the two
shores of the Danube, between Fetești and Cernavodă. After five years of constant
work, God giving the country peace and abundance, today, on the 14th day of
September, in the Salvation year of 1895, and the 30th year of my rule, thanks to
the zeal and the workmanship of the Romanian engineers, I crossed over the waves
of the two arms of the stately Danube and I fixed the last rivet which concluded
and finished these towering works, in attendance of HM the Queen, TRH the
Prince and Princess of Romania, my beloved brother the Prince Leopold of
Hohenzollern, my nephew, HH the Hereditary Prince of Hohenzollern, HH the
Hereditary Prince of Meiningen and HRH the Hereditary Princess of SaxeMeiningen, the clergy, my ministers, the presidents and the members of the
Parliament’s offices, the accredited envoys of the foreign Powers, the chiefs of my
army, the high dignitaries of the State and the technical staff.
Starting with today nothing separates Romania on the left part of the
Danube from Dobroudja, which, through the bravery of our soldiers from the 1877
war, I united again with the fatherland. Thus, we can give this province and its
ports on the seashore all our care, for their development and progress.
Proud, together with the whole Nation, that I raised a monument which
does the glory of the Romanian people and who will be forever the powerful urge
for our offsprings, to step further on the way of work, civilisation and enlargement.
I signed this document of everlasting remembrance.
I have decided that after the consecration of the bridge, officiated by the
Metropolitan Primate, one copy to be placed in the masonry on the Danube’s right
shore, together with the copy of the document which was put in the masonry on the
left shore’s pillar and the second one to be stored in the State Archives”97.
Appendix no. 2.
“The establishment of this bridge was voted by the Legislatures in 1885,
President of the Council of Ministers being Ion C. Brătianu. Its construction,
95

ILN, no. 2655, 8 March 1890, p. 291; https://www.in2013dollars.com/uk/inflation/1890?amount=2500000
See Appendix no. 5.
97
MO, no. 134, Sunday, 17/29 September 1895, p. 4474-4475; N. Șt. Noica, Lucrări publice
din vremea lui Carol I. Acte de fundare și medalii comemorative, Bucharest, 2008, p. 32.
96
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decided in 1889, began in 1890 and finished in 1895, Presidents of the Council of
Ministers being General Gheorghe Manu and Lascăr Catargiu, and Ministers of
Public Works Alexandru Lahovari, Alexandru Marghiloman, and Constantin
Olănescu. The works have been executed by the General Department of the
Romanian Railway through Fives-Lille Company from France, manager of the
Romanian Railway being Gheorghe I. Duca, and the project’s Author and manager
of the works Anghel Saligny”.
Appendix no. 3.
“Gathered here, on Dobroudja’s shore, forever united through our valiant
blood and again connected through an iron chain with Romania, we celebrate an
event expected with eagerness by the whole country, which will find an echo, far
away, beyond its boundaries. The execution of the bridge over the Danube, wanted
for a quarter of the century by me, is today a fulfilled fact, and this stately work
rises giantlike before us as an evident testimony of the strength of the kingdom.
The human genius, in which are reflected the progress and the powerful impetus of
Romania, conquered all the difficulties, removed all the obstacles to accomplish
this lasting and unfading work, which must show the world that worthy is the
Romanian people of its beautiful calling at the mouth of the Danube and the gates
of the Orient.
Monuments are the vivid history of the people; until today the traces of
Trajan have not been deleted. Who does not speak of his bridge in Severin? May
God allow that the second bridge, erected after thousands of years at the Lower
Danube, live centuries to narrate to the future generations that only by sacrifice,
battles and steadfast work, the Romanian state could be founded.
I can be proud that under my rule this grandiose bridge it was ideated and
finished, by our engineers, which will attract a significant part of the European
trade on our railroads, for today we own the shortest line between the Northern
seas and the countries from the East.
We look now further to the sea, on this boundless waterway, where countless
roads of the entire world cross, which spread riches over the nations. Through the
port of Constanța, the bridge over the Danube open us this broadway, which will
increase in an unexpected mode our commercial relationships and it will assure our
maritime development. The Romanian standard which is already known in Europe’s
ports, will flutter before long even in the remotest countries of the Universe,
carrying the fame of our beloved fatherland.
With my joyful heart, I express this belief in front of the stately gathering,
in front of our giant bridge, which I view as the golden key of a bright future,
warmly thank you all who have contributed in the great victory which is celebrated
today by us with so much satisfaction.
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I also thank for the heartfelt speeches, so flattering for myself; I thank the
technical staff for the zeal and the diligence with which it has carried out the
numerous public works, realized in the last years which found their beautiful
coronation in the bridge over the Danube.
I am happy because the distinguished guests and honourable gentlemen, all of
you are the witnesses of this memorable day which means a new age in our economic
life and I’m sure that you will unite with me in the wish of: Long live our beloved
Romania, whose impetus nobody can stop in the way of magnification and progress!”
Appendix no. 4.
“The culminating phase of excitement was reached when from afar the
visions of the beautiful Cernavoda bridge would appear painted against the
horizon, looming larger and larger as the yacht approached and finally steamed
under its vast arches. Aunty98 would then sing veritable hymns of praise, for this
mighty bridge had been one of the big achievements of King Carol’s reign, a dream
he had steadily worked towards during his early struggle-filled years; for with this
bridge over the Danube he connected the Dobrogea and the Black Sea with the rest
of the country and also with Western Europe, thereby drawing much traffic and
commerce down towards Roumania and her only sea-port, Constantza”99.
Appendix no. 5.
Selective list:
001 Canada. Official opening: 25 August 1860; name: Victoria Bridge;
where: Montreal; presided by: Prince of Wales (the future King Edward VII)100.
002 The Austro-Hungarian Empire. Official opening: 13 May 1868; name:
Franz Joseph Bridge; where: Prague; presided by: Emperor Franz Joseph I101.
003 Great Britain. Official opening: 4 March 1890; name: Forth Bridge;
where: Scotland; presided by: Prince of Wales (the future King Edward VII)102.
004 The Austro-Hungarian Empire. Official opening: 4 October 1896; name:
Freedom Bridge; where: Budapest; presided by: Emperor Franz Joseph I103.
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Queen Elisabeth of Romania.
https://archive.org/details/storyofmylifebym00mari/page/538/mode/2up, p. 538-539.
100
Accompanied (among others) by Prince George of Wales (future George V) and Prince
Alfred, Duke of Edinburgh; ILN, no. 2655, 8 March 1890, p. 291;
https://structurae.net/en/structures/victoria-bridge
101
http://www.waymarking.com/waymarks/WMX9QE_Franz_Joseph_Bridge_Prague_Czec
h_Republic; https://structurae.net/structures/bridge-over-the-moldau
102
ILN, no. 2655, 8 March 1890, cover, p. 291; https://structurae.net/structures/forth-rail-bridge
103
https://ungarnheute.hu/news/der-standard-freiheitsbruecke-von-budapest-unter-denschoensten-bruecken-der-welt-26358/; https://reisewege-ungarn.de/7-brueckenverkehrsadern-budapest/; https://structurae.net/structures/freedom-bridge
99
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005 Russia. Official opening: 1903; name: The Trinity Bridge; where: St.
Petersburg; presided by: Tsar Nicholas II104.
006 Great Britain. Official opening: 10 October 1928; name: Tyne Bridge;
where: North East England; presided by: King George V105.
007 Belgium. Official opening: 9 June 1956; name: King Baudouin Bridge;
where: Huy (Walloon Region); presided by: King Baudouin106.
008 Luxembourg. Official opening: 24 October 1966; name: Grand Duchess
Charlotte Bridge; where: Luxembourg City; presided by: Grand Duke Jean107.
009 Great Britain. Official opening: 16 March 1973; name: London bridge;
where: London; presided by: Queen Elizabeth II108.
010 Denmark and Sweden. Official opening: 1 July 2000; name: Øresund
Bridge; where: over the Øresund Strait; presided by: Queen Margrethe II and
King Carl XVI Gustaf109.
011 Great Britain. Official opening: 4 September 2017; name: Queensferry
Crossing; where: Scotland; presided by: Queen Elizabeth II110.
012 Great Britain. Official opening: 14 June 2018; name: Mersey
Gateway Bridge; where: North West England; presided by: Queen Elizabeth II111.
104

https://www.rbth.com/arts/2017/08/15/5-reasons-why-you-must-see-st-petersburgsmost-extraordinary-bridge_822760;
https://structurae.net/en/structures/trinity-bridge1903
105
https://www.chroniclelive.co.uk/news/local-news/85-years-tyne-bridge-bridge-1724342;
https://structurae.net/structures/tyne-bridge
106
http://www.huy.be/loisirs/tourisme/huy-tourisme/decouvrir-huy/monuments-etpatrimoine-historiques/ponts-de-huy/pont-roi-baudouin;
https://structurae.info/ouvrages/pont-roi-baudouin
107
https://www.cvce.eu/obj/allocution_de_pierre_werner_lors_de_l_inauguration_du_monu
ment_robert_schuman_du_pont_grande_duchesse_charlotte_et_du_centre_europeen_lux
embourg_24_octobre_1966-fr-ca9dae27-2e47-4b68-bb9e-89e0bcf6e0a4.html;
https://structurae.net/structures/grand-duchess-charlotte-bridge
108
https://www.nytimes.com/1973/03/17/archives/queen-opens-new-london-bridge.html;
https://structurae.net/structures/london-bridge-1973
109
Accompanied by Prince Consort Henrik and, respectively, Queen Silvia;
http://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/the-danish-royal-family-welcome-theking-and-queen-of-news-photo/525512690#the-danish-royal-family-welcome-the-kingand-queen-of-sweden-for-the-pictureid525512690;https://structurae.net/structures/oresund-bridge
110
https://www.royal.uk/queen-opens-new-queensferry-crossing;
https://structurae.net/structures/queensferry-crossing
111
Accompanied by the Duchess of Sussex; http://www.merseygateway.co.uk/2018/06/hermajesty-the-queen-and-her-royal-highness-the-duchess-of-sussex-visit-halton-to67
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Abbreviations
ILN – The Illustrated London News, London.
MO – Monitorul Oficial, Bucharest.
NAR – The National Archives of Romania, Bucharest/ANR – Arhivele
Naționale ale României, București.
NHMR – The National History Museum of Romania, Bucharest/MNIR –
Muzeul Național de Istorie a României, București.

officially-open-the-mersey-gateway-bridge/;
gateway
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Fig. 1 – Photo of the ‚King Carol I’ Bridge, during the construction phase,
NHMR, inv. no. 378821. Photo: Anatole Magrin
Fig. 1 – Fotografie a podului „Regele Carol I” din timpul construcției,
MNIR, inv. 378821. Fotografie: Anatole Magrin

Fig. 2 – Photo of the ‚King Carol I’ Bridge, during the construction phase,
NHMR, inv. no. 378822. Photo: Anatole Magrin
Fig. 2 – Fotografie a podului „Regele Carol I”, din timpul construcției,
MNIR, inv. 378822. Fotografie: Anatole Magrin
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Fig. 3 – Photo made in 1906 during an official visit. Information Eng. Mircea Dorobantu,
director CENAFER - The Railway Museum (Bucharest)
Fig. 3 – Fotografie realizată în 1906 în timpul unei vizite oficiale. Informație oferită de Ing.
Mircea Dorobanțu, directorul CENAFER – Muzeul Căilor Ferate (București)

Fig. 4 - The Dobrudjan portal of the ‚King Carol I’ Bridge; NAR,
Collection of Photographic Documents, II 592/1
Fig. 4 – Portalul dobrogean al podului “Regele Carol I”; ANR,
Colecția de documente fotografice, II 592/1
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Fig. 5 – View of the bridge from the Dobrudjan shore; NAR,
Collection of Photographic Documents, II 592/2
Fig. 5 – Vedere a podului de pe malul dobrogean; ANR,
Colecția de documente fotografice, II 592/2

Fig. 6 – The ‘Starke & Rommerer’ theodolite, 4930 series,
Polytechnic University Museum (Bucharest)
Fig. 6 – Teodolitul “Starke & Rommerer”, seria 4930,
Muzeul Universității Politehnice (București)
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Fig. 7a-b – The inauguration medal; medalist: Anton Scharff; bronze; NHMR, inv. no.
322940. Photo: Tudor Al. Martin
Fig. 7a-b – Medalie care marchează momentul inaugurării; medalist: Anton Scharff; bronz;
MNIR, inv. 322940. Fotografie: Tudor Al. Martin
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Fig. 8 – Menu, cardboard, NHMR, inv. no. 142194. Photo: Marius Amarie
Fig. 8 – Meniu, carton, MNIR, inv. 142194. Fotografie: Marius Amarie
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Fig. 9 – The Prince of Wales driving in the last rivet of the Forth Bridge, apud ILN, no.
2655, 8 March 1890, sketch by Amédée Forestier, cover
Fig. 9 – Principele de Wales fixând ultimul nit al podului Forth, apud ILN, nr. 2655, 8
Martie 1890, schiță de Amédée Forestier, copertă
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Fig. 10a-b – The last rivet used at the Forth Bridge, apud ILN, no. 2655,
8 March 1890, p. 291
Fig. 10a-b – Ultimul nit folosit la podul Forth, apud ILN, nr. 2655,
8 Martie 1890, p. 291
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BRĂTIENII ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI NAȚIONAL DE
ISTORIE A ROMÂNIEI
THE BRĂTIANU FAMILY IN THE COLLECTIONS OF THE
NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA
Florin Georgescu

Abstract
At the National History Museum of Romania (NHMR) are preserved some
objects which illustrate the history of the Brătianu family, the “dynasty of Argeş
County”, as it was called during the interwar period, starting from Ion C. Brătianu
and Dimitrie C. Brătianu and continuing with Ion I.C. (Ionel) Brătianu, Vintilă I.C.
Brătianu and Constantin I.C. (Dinu) Brătianu. Founders of modern Romania, of the
National Liberal Party and then of Greater Romania, the members of the Brătianu
family also remained in the country’s history through material testimonies of their
lives, which were kept and became part of the NHMR’s collections.
Keywords: Brătianu family, heritage objects, National Liberal Party,
Modern Romania.
Anul 1875 reprezintă un reper în istoria modernă a Partidului Național
Liberal. Este anul constituirii formațiunii politice ai cărei membri fondatori s-au
manifestat în spirit național încă din anii Revoluției pașoptiste, au continuat pe
aceleași coordonate în anul înfăptuirii Unirii de la 1859 și și-au desăvârșit efortul
național dedicându-se consolidării Statului Român independent la 1877.
Reprezentanții generației liberale de la începutul secolului XX au contribuit la
desăvârșirea Statului național unitar român la 1918, la consolidarea acestuia între
cele două conflagrații mondiale și au constituit niște repere ale rezistenței în fața
regimurilor nedemocratice de extremă dreaptă și stângă prezente în spațiul
european în timpul și după al Doilea Război Mondial.
Familia Brătienilor, o adevărată „dinastie” politică românească, se regăseşte
în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României prin litografii și gravuri,
artă plastică și decorativă și, de asemenea, prin câteva fotografii, toate acestea fiind
mărturii a ceea ce au reprezentat în istoria românilor.


Muzeograf, Muzeul Național de Istorie a României, Compartimentul de Istorie Modernă
și Contemporană din cadrul Secției de Istorie Modernă, Medievală și Contemporană;
doctor în istorie, e-mail: fgeorgescu11@yahoo.fr.
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Ion C. Brătianu, Dimitrie C. Brătianu, Ion I. C. (Ionel) Brătianu și
Constantin I. C. (Dinu) Brătianu și-au dedicat viețile constituirii Statului național
român modern, consolidării Independenței acestuia, unificării tuturor provinciilor
românești într-un singur stat la 1 Decembrie 1918, precum și apărării valorilor
democratice și europene ale națiunii române în preajma celei de a doua jumătăți a
secolului trecut.
În procesul de documentare am fost sprijinit de către doamna Dana Crișan,
expert în artă plastică, folosind descrierile artistice realizate de aceasta pentru
tablourile în care sunt reprezentați Ion C. Brătianu și Dimitrie C. Brătianu. Cu acest
prilej îi adresez mulțumiri pentru ajutorul oferit. Am beneficiat de sprijinului
domnului inginer Marius Amariei care a fotografiat și editat imaginile bunurilor
culturale de patrimoniu care constituie subiectul studiului de față, căruia de
asemenea îi adresez mulţumiri pentru sprijinul acordat.
Ion C. Brătianu, alături de elita politică aflată în acele vremuri în slujba
interesului național, și-a pus amprenta și asupra unuia dintre idealurile națiunii
române, mai exact s-a dedicat, prin mijloace politice și diplomatice, efortului de
obținere și de recunoaștere a Independenței în anii 1877-1878.
La baza fondării Partidului Național Liberal s-a aflat „coaliția de la Mazar1
Pașa” . Alianța încheiată între grupările liberale a constituit pasul fundamental spre
constituirea Partidului Național Liberal la data de 24 mai 1875, ca primă
formațiune politică modernă deplin organizată în Statul român și care a obținut
victoria în alegerile organizate în 1876. Astfel, în ziua de 27 aprilie/9 mai 1876 s-a
constituit guvernul „coaliției de la Mazar-Pașa”, prezidat de Manolache Costache
Epureanu, în cabinetul respectiv fiind prezenți Ion C. Brătianu (ministru de
Finanțe) și Mihail Kogălniceanu (ministru al Afacerilor Externe).
După câştigarea alegerilor din iunie 1876, Ion C. Brătianu a fost numit, pe
24 iulie 1876, Preşedinte al Consiliului de Miniştri, funcție deținută în patru
legislaturi, între 1876 și 1888 (24 iulie 1876 - 24 noiembrie 1878; 25 noiembrie
1878 – 10 iulie 1879; 11 iulie 1879 – 9 aprilie 1881; 9 iunie 1881 - 20 martie 1888).
Ion C. Brătianu2, fondatorul și primul președinte al Partidului Național
Liberal, este reprezentat într-o sculptură realizată de către Ion Georgescu. Născut în
1856, la București, Ion Georgescu a fost elev al Școlii de Belle-Arte din capitală,
avându-i ca profesori pe Karl Storck, Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu.
Formându-se la răscrucea dintre neoclasicism și romantism, acesta a acordat o
atenție aparte cunoașterii anatomiei, fapt vizibil în lucrările sale.
1

„Coaliția de la Mazar-Pașa” s-a realizat la reședința englezului Lakeman, cel care servise
ca ofițer în armata turcă sub numele de Mazar-Pașa.
2
Ion C. Brătianu (2 iunie 1821, Pitești - 4 mai 1891, vila Florica, Ștefănești, județul Argeș),
personalitate politică națională, fondator al Partidului Național Liberal în 1875, președinte
al respectivei formațiuni politice până în anul 1891, președinte al Consiliului de Miniștri
între 1876 și 1888.
78

BRĂTIENII – REPREZENTĂRI ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A
ROMÂNIEI LA ÎMPLINIREA A 145 DE ANI DE LA FONDAREA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL

Autor a aproximativ 150 de busturi, Ion Georgescu s-a remarcat prin
realizarea unor creații de for public prezente în spațiul urban național, printre
acestea amintim bustul poetului Vasile Alecsandri, al poetului național Mihai
Eminescu (realizat în anul 1890, Iași), statuia monumentală care îl reprezintă pe
Gheorghe Lazăr, realizată în 1886 și care este amplasată în Piața Universității,
statuile alegorice reprezentând „Justiția” și „Agricultura”, aflate pe fațada Băncii
Naționale a României, monumentul dedicat lui Gheorghe Asachi (realizat în anul
1890, Iași) și medalionul în care este reprezentat Mihai Eminescu așezat pe
mormântul acestuia de la Cimitirul Bellu.
În anul 1892, Ion Georgescu a realizat o sculptură în marmură a lui Ion C.
Brătianu, la doar un an de la dispariția marelui politician liberal. (ilustrația 1).

Fig. 1 - Bust de Ion Georgescu – „Ion C. Brătianu”, M.N.I.R., nr. de inventar 153.639

În patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României regăsim și un
tablou nesemnat și nedatat, realizat la sfârșitul secolului al XIX-lea, al fondatorului
Partidului Național Liberal, un bust din semiprofil, pe un fundal în nuanța griverzui, realizat în ulei pe pânză (ilustrația 2).
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Fig. 2 - Tablou. Anonim – „Ion C. Brătianu”, M.N.I.R., nr. de inventar 287.951

Istoria României și cea a familiei Brătianu este strâns legată de momente
fundamentale ale formării României. Astfel, Ion C. Brătianu a reprezentat România
la Congresul de Pace de la Berlin, momentul în care independența statului român a
fost recunoscută de cele șapte mari puteri europene semnatare (Germania, Regatul
Unit, Austro-Ungaria, Franţa, Imperiul Otoman, Italia şi Imperiul Rus) prin
semnarea Tratatului de Pace încheiat la Berlin în data de 1/13 iulie 1878. Legat de
acest eveniment, în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României se
regăsește tocul folosit de Ion C. Brătianu la Congresul de Pace de la Berlin din
1878 (ilustrația 3). Tocul are gravat motive florale, iar la locul de prindere al
peniţei apare inscripţia „Berlin 1878” și este păstrat într-o cutie căptuşită cu catifea
verde şi atlas alb.

Fig. 3 - Toc folosit de Ion C. Brătianu la Congresul de Pace de la Berlin din 1878,
actul care consfinţea Independenţa României, M.N.I.R., nr. de inventar 285.778
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Ion C. Brătianu este reprezentat în patrimoniul instituției noastre și printr-o
gravură (ilustrația 4) realizată în 1893 de Hans Mayer (1846-1919), în care apare
aşezat într-un fotoliu, din semiprofil spre stânga, cu mâna dreaptă sprijinită pe o
masă rotundă. Gravura este încadrată cu împletituri decorative. În partea inferioară
apare facsimilul de semnătură gravat pe mijloc, într-un cartuş al cadrului: „I. C.
Brătianu”.

Fig. 4 - Gravură. Hans Mayer – „Ion C. Brătianu”, M.N.I.R., nr. de inventar 52.934

Dimitrie C. Brătianu (1818, Pitești - 8 iunie 1892, București), fratele lui Ion C.
Brătianu se regăsește într-un desen în colecția de artă plastică a Muzeului Național
de Istorie a României (ilustrația 5). Autorul este anonim, desenul înrămat fiind
realizat în prima jumătate a veacului al XIX-lea în tehnica creionului pe hârtie.
Dimitrie C. Brătianu s-a remarcat încă din anii tinereții prin participarea la
mișcarea revoluționară de la 1848 din capitala Franței și ulterior din Țara Românească.
Înăbușirea Revoluției pașoptiste de la sud de Carpați a dus la refugiul său politic la
Londra unde i-a reprezentat pe românii din străinătate în cadrul Comitetului
Central Democratic European.
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În 1857, Dimitrie C. Brătianu s-a întors în țară, fiind ales deputat de Pitești
în Divanul ad-hoc. În calitate de membru al Adunării Elective de la București a
votat, în ziua de 24 ianuarie 1859, pentru înfăptuirea Unirii Principatelor sub un
singur domnitor. A făcut parte din guvernele anilor 1859-1860 în calitate de ministru
al Afacerilor Străine în guvernul prezidat de Ioan Al. Filipescu (25 ianuarie - 27
martie 1859) iar între 28 mai și 13 iulie 1860 a fost ministru de Interne în guvernul
condus de Nicolae Golescu.
Dimitrie C. Brătianu și-a adus contribuția, alături de Ion C. Brătianu, C. A.
Rosetti şi alţi fruntaşi liberali la unificarea facţiunilor liberale într-un singur partid.
Până în 1881 a îndeplinit importante funcții atât în Partidul Național Liberal, cât și
în guvern: ministru al Cultelor și ad-interim la Lucrări Publice (1 martie 1867 - 5
august 1867) în guvernul Constantin Al. Crețulescu; ministrul Lucrărilor Publice
(17 august - 13 noiembrie 1867) în guvernul Ștefan Golescu; ministru de Externe
(10 aprilie – 8 iunie 1881) în guvernul pe care îl prezida.
A fost mandatat ca Președinte al Consiliului de Miniștri între 10 aprilie
1881 și 8 iunie 1881, în această calitate Dimitrie Brătianu fiind cel care a prezidat
ceremonia de încoronare ca Rege a Principelui Carol I, în ziua de 10 mai 1881.
La 21 mai 1891, după decesul fratelui său, Ion C. Brătianu, Dimitrie
Brătianu a devenit președintele Partidului Național Liberal, funcție deținută până la
sfârșitul vieții survenite la București, la 8 iunie 1892, la vârsta de 74 de ani.

Fig. 5 - Tablou. Anonim – „Dimitrie C. Brătianu tânăr”, M.N.I.R., nr. de inventar 164.441
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Rămânând în sfera artei portretistice, remarcăm o litografie de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, avându-l ca autor pe D. William și care îl redă din semiprofil
pe Dimitrie C. Brătianu (ilustrația 6). Creația amintită este semnată în partea
dreaptă jos: „D. William”, iar în partea inferioară a portretului se observă inscripţia
litografiată: „Dem Bratiano / Ministre de Roumanie à Constantinople”3.

Fig. 6 - Litografie. William D. – „Dimitrie C. Brătianu” (filă de album),
M.N.I.R., nr. de inventar 158.045

De la Dimitrie C. Brătianu, în colecția de artă decorativă a Muzeului Național
de Istorie a României, ne-au rămas câteva pahare care i-au aparținut, datând din a
doua jumătate a veacului al XIX-lea.
Unul dintre acestea era pentru servirea vinului, fiind realizat din cristal și
având cupa evazată şi garnisită, ca şi suportul rotund al piciorului, cu două dungi
aurii. Lateral, pe cupă sunt încrustate iniţialele lui Dimitrie C. Brătianu („D.C.B.”)
(ilustrația 7).
3

Între 1878 și 1881 Dimitrie C. Brătianu a fost trimis extraordinar și ministru plenipotențiar
la Constantinopol.
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Fig. 7 - Pahar care a aparţinut lui Dimitrie C. Brătianu, M.N.I.R., nr. de inventar 164.443

Cel de al doilea pahar, utilizat pentru servirea apei, este drept având, la
îmbinarea pereţilor cu baza, un model în formă de petale. Gura paharului este
garnisită cu două dungi aurii. Lateral sunt încrustate iniţialele lui Dimitrie C.
Brătianu („D.C.B.”) (ilustrația 8)

Fig. 8 - Pahar care a aparţinut lui Dimitrie C. Brătianu, M.N.I.R., nr. de inventar 164.444
84

BRĂTIENII – REPREZENTĂRI ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A
ROMÂNIEI LA ÎMPLINIREA A 145 DE ANI DE LA FONDAREA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL

O contribuție de excepție la modernizarea României, la consolidarea
internă a Statului național unitar român și la recunoașterea internațională a efortului
unificator desăvârșit în cursul anului 1918, a avut Ion I.C. (Ionel ) Brătianu4 din cea
de-a doua generație de Brătieni.
O fotografie din tinerețe, realizată în Studioul „W. Weiss” din București, îl
portretizează pe Ion I.C. Brătianu (ilustrația 9) în anii afirmării politice în cadrul
Partidului Național Liberal. Ionel Brătianu a fost ales în anul 1895, la vârsta de 31
de ani, deputat al județului Gorj în Colegiul I. Doi ani mai târziu, în 1897, a obținut
primul său portofoliu guvernamental, la Ministerul Lucrărilor Publice, funcție
deținută până la 30 martie 1899.

Fig. 9 - Fotografie. Studio „W. Weiss” - Portretul tânărului liberal Ion I.C. (Ionel) Brătianu,
M.N.I.R., nr. de inventar 102.806
4

Ion I. C. (Ionel) Brătianu (20 august 1864, vila Florica, Ștefănești, județul Argeș - 24
noiembrie 1927, București), om politic și de 7 ori prim-ministru al României între 1908 și
1927. A fost președinte al Partidului Național Liberal între 1909 și 1927. Ion I.C. (Ionel)
Brătianu a condus delegația Regatului României la Conferința de Pace de la Paris, la sfârșitul
Primului Război Mondial, numele său fiind strâns legat de înfăptuirea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918.
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În ceea ce privește activitatea guvernamentală a lui Ion I.C. Brătianu, este
de remarcat că acesta a îndeplinit de 7 ori funcția de președinte al Consiliului de
Miniștri ( în perioadele: 27 decembrie 1908 - 4 martie 1909; 4 martie 1909 - 28
decembrie 1910; 4 ianuarie 1914 - 10 decembrie 1916; 11 decembrie 1916 - 28
ianuarie 1918; 29 noiembrie 1918 - 26 septembrie 1919; 19 ianuarie 1922 - 29
martie 1926; 21 iunie – 24 noiembrie 1927).
Unul dintre cele mai frumoase busturi ale lui Ion I.C. Brătianu este cel
realizat de către Ion Jalea, bust realizat în bronz în anul 1926 (ilustrația 10).

Fig. 10 - Bust. Ion Jalea – „Ion I.C. (Ionel) Brătianu”, M.N.I.R., nr. de inventar 148.890

Născut în 1887 la Casimcea, în județul Tulcea, Ion Jalea a fost elevul lui
Dimitrie Paciurea, al lui Auguste Rodin și al lui Antoine Bourdelle. S-a remarcat
prin realizarea unor monumente de for public la București, printre cele mai
cunoscute fiind statuia lui Spiru Haret (personalitate liberală care și-a pus amprenta
asupra dezvoltării României cu precădere în sfera educațională) din Piața Universității,
amplasată în anul 1935.
Bustul care îl reprezintă pe Ionel Brătianu, are pe umărul stâng, în partea
superioară, dorsală, numele sculptorului și anul realizării bustului: „I Jalea/1926”,
bustul fiind fixat pe un postament din marmură de culoare neagră.
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În patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României se află și o
fotografie care îl redă pe Ion I. C. Brătianu, din perioada anilor 1920-1925
(ilustrația 11), realizată de către atelierul fotografic „Julietta‟, denumire care apare
și în colțul din dreapta jos al passepartout-ului.

Fig. 11 – Fotografie. Studio „Julietta” - ”Ion I.C. (Ionel) Brătianu, M.N.I.R.,
nr. de inventar 64.662

Un reprezentant de seamă al Partidului Național Liberal și al familiei
Brătianu a fost Constantin I. C. (Dinu) Brătianu5, al doilea fiu al lui Ion C. Brătianu.
A debutat în activitatea politică în 1895, fiind ales senator la numai 29 de ani. În
1902, a fost ales deputat de Olt, iar trei ani mai târziu, a devenit deputat de Muscel.
Între anii 1910 și 1938 a fost deputat în Parlament din partea Partidului Național
Liberal, iar între 14 noiembrie 1933 și 3 ianuarie 1934 a fost ministru de Finanțe.
Constantin I. C. (Dinu) Brătianu a fost președinte al Partidului Național Liberal
între 4 ianuarie 1934 și 1 noiembrie 1947.
5

Constantin I.C. (Dinu) Brătianu (13 ianuarie 1866, vila Florica, Ștefănești, județul Argeș –
20 august 1950, penitenciarul Sighetul Marmației), personalitate politică națională, președinte
al Partidului Național Liberal între 4 ianuarie 1934 și 1 noiembrie 1947.
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În ceea ce privește mărturiile fotografice al căror protagonist a fost Dinu
Brătianu, ne-am oprit asupra unei fotografii de atelier, datată între 1885 și 1890, în
care este reprezentat portret (ilustrația 12). În partea inferioară a fotografiei este
consemnat cu cerneală albastră „Dinu I. Brătianu”. Apare și denumirea atelierului
fotografic „ERNST PFLANZ / Maler&Photograph./ MARIENBAD/Waldquell Allee”. Pe verso este scris cu cerneală neagră „Dinu I.C. Brătianu”.
Apare
numele
atelierului
fotografic
„ERNST
PFLANZ/MALER&PHOTOGRAPH/MARIENBAD/WALDQUELL – ALLEE/
Villa Pflanz”.

Fig. 12 - Fotografie. Ernst Pflanz – „Constantin I.C. (Dinu). Brătianu, M.N.I.R.,
nr. de inventar 158.333

Rememorarea familiei Brătienilor și, implicit, a istoriei Partidului Național
Liberal prin intermediul pieselor aflate în colecțiile Muzeului Național de Istorie a
României, a fost prilejuită de participarea mea la realizarea Muzeului Național
Brătianu de la Florica, un moment istoric fundamental în prezentarea istoriei
Brătienilor și a Partidului Național Liberal publicului larg și specialiștilor deopotrivă.
Dinastia Brătienilor a contribuit la toate marile evenimente ale celei de-a
doua jumătăți a secolului al XIX și începutul secolului XX: Revoluția de la 1848,
Unirea Principatelor, aducerea unui domn străin, războiul de Independență și
recunoașterea Unirii Principatelor, Marele Război și Marea Unire.
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ABOUT THE ESTABLISHMENT AND EVOLUTION
OF THE MUSEUM OF THE ASTRA ASSOCIATION
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Abstract
The article presents the timeline of the foundation in Sibiu of a history and
ethnography museum, an idea launched by Ioan Puşcariu in 1860 and later
borrowed by most of the marking members of the Association. At the beginning of
the 20th century, a building was erected and the Association’s Museum in Sibiu
was inaugurated on the 6th/19th august 1905, with many scholars from Romania
attending, Nicolae Iorga among them. The museum enriched its collection
annually and during the interwar period it became one of the most appreciated and
visited museums in the country. Moreover, it became a model in what concerns the
organization of such cultural-national institutions.
Keywords: Astra Museum, history, ethnography, collections.
Înființarea în Sibiu a unui muzeu istoric și etnografic a fost una dintre cele
patru idei-fundament promovate de Ioan Pușcariu încă din cursul anului 1860, întro perioadă în care acesta a activat în calitate de corespondent al oficiosului ortodox
din Sibiu, „Telegraful român”, pentru zona Văii Oltului transilvan. Însă, în condițiile
din Transilvania acelui moment, această idee promovată de unul dintre principalii
semnatari ai documentelor constitutive ale Astrei, I. Pușcariu, nu a putut fi materializată chiar atunci, ci în perioada care a urmat1.


Prof. dr. Dragoș L. Curelea, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială
„Radu Selejan” Sibiu, Comitetul Român de Istoria Filosofiei, Științei și Tehnicii al Academiei
Române, Filiala Brașov.

Prof. Daniela Curelea, director-adjunct în Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, membru asociat
CRIFST al Academiei Române, Filiala Brașov.
1
Ioan Lupaș, Înființarea „Asociațiunii” și conducătorii ei, în „Transilvania”, anul XLII, nr. 4,
jubliar, iulie-august 1911, p. 328-329; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 235-237.
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Ideea a fost consemnată într-un raport întocmit de către protopopul
Nicolae Cristea2 și adresat Comitetului central al Astrei. N. Cristea atrăgea atenția
în cadrul Adunării Generale a Astrei, organizată între 26-28 august 1867 în Cluj,
asupra ,,necesității unui muzeu de însemnătăți” care să fie înființat de Astra în
Sibiu, descriind și prezentând diferitele obiecte, colecțiile de documente și cele de
monede antice pe care instituția le aduna3.
George Barițiu, deși nu s-a pronunțat niciodată în mod concret cu privire
la înființarea și inaugurarea unui muzeu românesc, totuși, a recomandat constant în
propunerile sale înaintate Comitetului central al Astrei în anul 1887, pentru ca în
viitor să sporească studiile și cercetările făcute în domeniu istoriei, etnografiei și
folclorului, fiind convins, atât de importanța cunoașterii, a protejării și păstrării
acestor elemente de identitate românească, cât și de necesitatea unui spațiu adecvat
în care rezultatele cercetărilor întreprinse în aceste domenii să poată fi colectate,
expuse și mai ales conservate4.
În anul 1868, în cadrul adunării generale a Astrei din 25-26 august 1868 în
Gherla, economistul sibian Visarion Roman, propunea Comitetului central și
adunării spre aprobare, atât tipărirea catalogului bibliotecii centrale, cât și al
obiectelor ,,ce compunea Muzeul Asociațiunii” - în accepțiunea sa, ca și când o
asemenea structură centrală a Astrei ar fi existat deja. De reținut că denumirea pe
care V. Roman a folosit-o în 1868, a fost păstrată și așezată, în anul 1905, la loc de
cinste pe frontispiciul noului sediu central al Astrei din Sibiu5.
2

Nicolae Cristea, protop, asesor consistorial ortodox sibian, principalul redactor al
„Telegrafului român”, iar mai târziu unul dintre semnatarii de marcă ai Memorandumului din 1892.
3
Transilvania, anul I, nr. 7, 1868, p. 147; Octavian C. Tăslăuanu, Muzeul Asociațiunii, p.
457-459; Anca Sârghie, Nicolae Cristea. Jurnal. File de memorialistică, Studiu introductiv,
îngrijirea ediției, note și și comentarii de Anca Sârghie, Sibiu, Casa de Presă și Editură
Tribuna, 1998, p. 255; Vezi și în volumul: Bibliotecarii „Astrei” (1861-1999). Dicționar,
ediția a II-a, Colecția Biblioteca ,,Astra”, Serie nouă, nr. 16, Sibiu, 1999, p. 26-27.
4
Actele privitoare la urdirea și înființarea Asociațiunii Transilvane, Sibiu, Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, 1862, p. 106-107; George Barițiu, Adunați documente și le păstrați, în
„Transilvania”, anul II, nr. 12, 1869, p. 137-138; Idem, Cincisprezece ani din activitatea
Asociațiunii transilvane pentru literature română și cultura poporului român, în
„Transilvania”, anul XIX, nr. 23-24, 1888, p. 189-193; Pamfil Matei, „Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în
cultura națională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 235-236. În urma
unei vizite pe care a făcut-o în Timișoara, G. Barițiu a fost plăcut impresionat de Muzeul
istoric și arheologic din localitatea menționată și făcea propuneri Astrei centrale de la
Sibiu, ca și instituția cultural-națională a românilor din Transilvania să ridice un asemenea
edificiu în Brașov sau mai degrabă, sublinia autorul, la Sibiu.
5
„Transilvania”, anul I, nr. 22, 1868, p. 537; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina
documentelor (1861-1950). Noi contribuții, Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga,
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În anul 1871, Ion Maxim, bibliotecar al Astrei, publica în paginile
oficiosului instituției, revista „Transilvania” un raport în care a adus la cunoștința
forului central din Sibiu al instituției despre o serie de obiecte de muzeu care erau
înregistrate și catalogate în mod diferit de cărți și periodice, dar și despre
asigurarea unui fond de 200 florini care să fie utilizați pentru achiziționarea
documentelor și a volumelor de istorie româneacă care apăreau fie peste munți în
România, fie în alte părți ale Monarhiei Austro-Ungare.
Abia în adunarea generală a Astrei din 7 și 8 august 1880 în Turda, a fost
acceptată propunerea Secției de Științe naturale a Asociațiunii de la a se organiza,
în Sibiu, un muzeu de istorie naturală avându-se în vedere, ca punct de pornire a
acestuia, colecția de plante donată instituției cultural-naționale de A. P. Alexi6.
Un alt susținător al ideii înființării în Sibiu a unui Muzeu al Astrei a fost și
dr. Daniil Popovici Barcianu, important lider tribunist român din Sibiu, idee
susținută și într-un articol pe care acesta l-a publicat, în anul 1881, în oficiosul
sibian al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania „Telegraful român”. A scris
despre necesitatea unui muzeu etnografic și istoric, care să păstreze și promoveze
specificul culturii românești din această provincie habsburgică, cât și cu privire la
importanța culturală pentru românii transilvăneni a unei asemenea instituții.
Preocupările Asociațiunii existau déjà. Astra organiza expoziții, colecta documente,
monede, obiecte pentru a forma, cataloga și expune publicului vizitator colecții
specifice unui muzeu7.
Eugen Brote, unul dintre membrii supleanți ai Comitetului central al Astrei,
a propus, în ședința din 6 martie 1882, construirea unui nou sediu al instituției în
orașul Sibiu, respectiv, a menționat că în acesta se impunea stringent găzduirea ,,unui
muzeu și a colecțiunilor etnografice”8.
2005, p. 34; Ion Onic Nemeș, Astra în satul meu, Sibiu, Editura Astra Museum, 2015, p. 34;
Dumitru Acu, Asociația ASTRA-150 de ani. Repere cronologice, Sibiu, Editura ASTRA,
2011, p. 44-45. De asemenea, mai remarcăm și o altă propunere a economistului Visarion
Roman adresată conducerii Astrei și în care acesta din urmă a considerat ca fiind de strictă
necesitate o tipografie proprie a instituției cultural-naționale românești care să fie deschisă
în orașul Sibiu pentru a deservi programul editorial al Astrei.
6
„Transilvania”, anul XII, nr. 1-2, 1881, p. 12; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina
documentelor (1861-1950). Noi contribuții, p. 46. De reținut că A. P. Alexi a fost cel care
a propus spre aprobare Comitetului central și adunării generale a Astrei reînființarea revistei
„Transilvania ca organ de promovare al Asociațiunii în locul „Analelor Asociațiunii”, ceea
ce s-a materializat începând cu data de 1 ianuarie 1881.
7
Vasile Crișan, Enciclopedie Tribuna. Oameni, fapte, locuri, volumul I, Sibiu, Casa de Presă
și Editură Tribuna, 2016, p. 63-64; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura
română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950),
p. 236; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Sibiu, Editura Salgo, 2011, p. 20-22.
8
Octavian. Codru Tăslăuanu, Muzeul Asociațiunii. Ideea de a înființa un muzeu, în
„Transilvania”, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 459-462.
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În acest sens, remarcăm și raportul secretarului I al Astrei, Corneliu
Diaconovici, care a fost adresat spre aprobare Comitetului central și adunării
generale a membrilor Asociațiunii din 27-28 august 1896, în Lugoj, ,,realizarea unui
muzeu național al românilor ciscarpatini”9. În cadrul unei ședințe extraordinare a
Comitetului central din Sibiu, prezidată de arhimandritul dr. Ilarion Pușcariu, a
fost adoptată cu o majoritate de voturi hotărârea cumpărării de către instituție a
unui teren intravilan pe care să se construiască Casa națională/ Muzeul Asociațiunii.
Acest lot intravilan din Sibiu a fost achiziționat cu suma de 22.000 florini și se afla
în imediata vecinătate a edificiului central al asociației.
De asemenea, în adunarea generală organizată în Mediaș la 27-28 august 1897,
s-a decis, sub președenția canonicului greco-catolic blăjean Ioan Micu Moldovan,
atât înființarea muzeului național al românilor ciscarpatini, cât și ridicarea unui
internat pentru băieți, ambele construcții urmând a fi ridicate în Sibiu10. ,,1. Un
Muzeu istoric al Românilor din patrie, împreunat cu colecțiununi arhelogice și
numismatice și cu o archivă pentru păstrarea documentelor de interes pentru istoria
română; 2. Un muzeu etnografic, întocmit cu deosebită considerare la păstrarea
motivelor naționale în port și industria română de casă și la desvoltarea acestui
ram al muncii noastre; 3. Biblioteca Asociațiunii provăzută cu toate condițiunile de
desvoltare, ce se recer pentru o mare bibliotecă națională; 4. Birourile Asociațiunii;
5. O sală mare, care să poată servi pentru prelegeri publice, conferențe, reprezentațiuni
dramatice și convorbiri sociale; 6. Localuri corespunzătoare pentru trebuințele
societăților române din Sibiu”11.
În cea de-a treia ședință a comisiei de lucru a adunării generale pe care
Astra a organizat-o în 1897, la Mediaș, a fost supusă aprobării și acceptată teza lui
C. Diaconoviciu și anume aceea a ridicării unei Casei naționale a Asociațiunii în
Sibiu, cu sediul inițial în strada Morii nr. 6 (fostă str. George Barițiu, nr. 5, iar
astăzi str. Andrei Șaguna, unde este corpul vechi al Bibliotecii județene ,,Astra”
din Sibiu). Clădirea respectivă urma să cuprindă un muzeu istoric, colecții de
arheologie și numismatică, un muzeu etnografic și folcloric, arhiva și biblioteca
Astrei, respectiv, o sală de conferințe și spectacole de teatru12. În cadrul lucrărilor
9

„Transilvania”, anul XXVII, 1896, Partea oficială, p. LIII; Constantin Rada, Cornel Diaconovici
- un om, un destin, o vocație, Oradea, Casa de Presă și Editură Anotimp, 1993, p. 36-37;
Lucian Giura, Mircea Stoia, Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich
(1859-1923), în „Transilvania”, Serie nouă, anul XXXII (CIX), nr. 9-10, 2004, p. 22-27.
10
„Transilvania”, anul XXVIII, nr. VIII, 1897, p. 68-69; Ibidem, anul XXVIII, nr. VII, Partea
oficială, 1897, p. 200; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și
cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 238; Maura
Geraldina Giura; Lucian Giura, Despărțământul Mediaș al Astrei (1890-1948), p. 21-24.
11
„Transilvania”, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 391-392, 457-462.
12
Horia Petra Petrescu, „Astra” în anii de după război (1918-1928), Sibiu, Editura
,,Asociațiunii”, 1929, p. 40; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română
și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 239-240;
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comisiilor adunării, s-a anunțat că profesorul român Stroe S. Belloescu, originar
din Săcele (Comitatul Brașov), dar care la acea dată profesa în învățământul
preuniversitar din România, în Bârlad, a oferit suma de 20.000 florini pentru constituirea unei fundații a Astrei în memoria părinților săi Stana și Stroe Belloescu, bani
care să fie utilizați, specifica donatorul, de conducerea instituției pentru îndeplinirea scopului său cultural13.
Corneliu Diaconovici a prezentat în ședința Comitetului central al Astrei
din 16 august 1902 ,,proiectul de raport special referitor la înființarea muzeului
istoric și etnografic (Casa Națională)”, pentru ca în 23 octombrie același an, să
prezinte, în cadrul aceluiași organism central, de conducere al Astrei, într-una
dintre ședințele extraordinare, propunerea de a se profita de expoziția industrială
care era organizată de Reuniunea de agricultură din Comitatul Sibiului în colaborare
cu Reuniunea sodalilor români, în vederea colectării, printre altele, de obiecte
necesare viitorului Muzeu central Astra14.
Cea de-a a treia expoziție, organizată în Sibiu după precedentele ce fuseseră
organizate în Brașov (1862) și în Sibiu (1881), a cuprins două secțiuni. Una
specifică industriei casnice care a strâns peste 1.700 exponate, dar și o secție a
meseriilor și profesiunilor în care au fost expuse în fața vizitatorilor trei interioare
de gospodării românești din localitățile Avrig, Rășinari și Săliște15. Au fost aduse
exponate din peste 51 localități ale Comitatului Sibiu, dar și din afara acestuia16.
Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, p. 23. Comisia care s-a pronunțat
pentru ridicarea unei Case a Astrei în Sibiu/Muzeul Asociațiunii a fost formată din: Aurel
Brote, Cornel Diaconovici, Iosif Sterca Șuluțiu, Partenie Cosma și Leontin Simionescu.
13
„Transilvania”, anul XXVIII, nr. VII, Partea oficială, 1897, p. 203-207; Pamfil Matei,
Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuții, p. 70. Cu aceeași
ocazie s-a remarcat și donația celor 20.000 florini făcută de către conducerea Institutului
de Credit Banca „Albina” din Sibiu, cu scopul ridicării unui Internat pentru băieți, respectiv,
suma de 1.000 florini pentru Școala Civilă de Fete a Astrei din Sibiu.
14
„Analele Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” (în continuare se va cita prescurtat: Analele Asociațiunii), nr. IV, 1902, p. 167; Ibidem, nr. V, 1902,
p. 188; Dragoș L. Curelea, Contribuții la cunoașterea „asociaționismului mărunt” din Sibiu:
Reuniunea meseriașilor (sodalilor) între demersurile funcțional-organizatorice și manifestările
cultural-specifice (1897-1920), în „Anuarul Societății de Științe Istorice din România.
Filiala Sibiu”, Nr. 2, 2019, Sibiu, Editura Astra Museum, 2019, p. 43-63.
15
„Analele Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA”
(în continuare se va cita prescurtat; Analele Asociațiunii), nr. VI, 1905, p. 257-297; Vasile
Crișan, Reuniunea meseriașilor români din Săliște, Sibiu, Editura Etape, 2009, p. 272-277.
16
„Transilvania”, anul XXXIII, nr. III, 1902, p. 183-184; Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu,
(în continuare se va cita prescurtat: B.J.A.S.), Colecții speciale. Colecția de Grafică documentară a Muzeului Astra, inv, nr. 1934, 1990, 1991 Interioarele de case românești din
Avrig, Rășinari și Săliște; Ana Grama, Începuturile etnomuzeografiei românești transilvane.
Muzeul „Asociațiunii” până în anul 1913, în Muzeul Astra. Istorie și destin, 1905-2000,
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C. Diaconovici împreună cu directorul Școlii Civile de Fete a Astrei din
Sibiu, profesorul dr. Vasile Bologa, au participat la Expoziția de la București din 3
octombrie 1903, unde reprezentanții Asociațiunii au prezentat planurile viitorului
muzeu al instituției, dar și seria publicațiilor literare și oficiale ale Astrei. Cu acest
prilej, Astra a fost medaliată cu aur pentru următoarele sale realizări: Enciclopedia
română, Biblioteca poporală, dar și pentru inițiativa înființării unei școli civile
superioare pentru tinerele românce din Transilvania și Banat, dar și din Bucovina
și Vechiului Regat17.
La 14 aprilie 1904 a fost lansat Apelul adresat către publicul român de
către Comitetul central al Astrei sub semnăturile lui Iosif Sterca Șuluțiu și
Constantin Diaconovici pentru a mări fondul necesar ridicării muzeului. Conducerea
Astrei informa autoritățile și publicul român din Transilvania și Banat că fuseseră
colectate până în acel moment 100.000 coroane și era semnalată generozitatea de
care dăduseră dovadă familia bănățeană Mocsony, care prin Alexandru și Zeno
donaseră 24.000 coroane18. Cornel Diaconovici, menționa, în ședința Comitetului
central din 13 ianuarie 1905, și importanta sumă de 6.000 coroane donată de
Societatea pentru Fond de Teatru român, care a solicitat expres ca suma respectivă
să fie utilizată în scopul aranjării unei scene în sala destinată conferințelor
instituției în viitorul Muzeu al Asociațiunii, răspunzându-se în acest fel propunerilor
de colaborare făcute de secretarul I al Astrei, C. Diaconovici19.
Noua clădire ridicată de Astra în Sibiu a costat de 158.926,97 de coroane,
o sumă impresionantă. Cladirea a fost ridicată după proiectele arhitectului maghiar
Aladár Baranyai din Zagrabia (Zagreb)20, care a câștigat concursul de proiecte. Au
fost prezentate în acestă competitive 26 de planșe care au fost înaintate spre
cenzurare, formulare de propuneri urmate apoi de validare Reuniunii arhitecților
Sibiu, Editura Astra Museum, 2002, p. 61-63.
„Analele Asociațiunii”, nr. III, 1904, p. 44; Vasile Bologa, Monografia școlii civile de
fete cu internat și drept de publicitate a Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român din Sibiu pe 25 de ani de la înființare, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane,
1911, p. 162. De notat că apreciind valoarea Enciclopediei Astra, Academia Română, a
premiat în anul 1903 cu Medalia de Aur activitatea lui Corneliu Diaconoviciu, iar celebrul
lider conservator, Titu Maiorescu, în acel moment ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor
din România a acordat aceluiași secretar literar al Astrei, medalia „Benemerenti”, clasa I.
18
Mihai Sofronie, Astra și activitatea muzeistică, în Centenarul revistei „Transilvania”, Sibiu,
Institutul Poligrafic Sibiu, 1969, p. 25-27; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930),
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 24.
19
„Transilvania”, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 165; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană
pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 240-241; Lucian Giura; Mircea Stoia, Aspecte privind viața și activitatea
lui Cornel Diaconovich (1859-1923), în „Transilvania”, Serie nouă, anul XXXII (CIX),
nr. 9-10, 2004, p. 22-27.
20
Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Sibiu, Editura Salgo. 2010, p. 22.
17
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din Austro-Ungaria (Viena)21. Reuniunea arhitecților din Viena nu a pretins niciun
onorariu pentru această activitate, colaborând îndeaproape cu forul de conducere al
Astrei din Sibiu22.
Construcția propriu-zisă și conducerea șantierului au revenit arhitectului
Gustav Maetz și inginerului Iosif Schuschnig (domeniu fundație și zidărie
interioară și exterioară), Iosif Schneider (domeniul sculptură, opere statuare),
Johann Hofrichter (pictură interioară a instituției), Johann Kantz (culisele și
cortina), Emil Petruțiu (tâmplăria și stilizările/intarsiile în lemn). Firma Körting
din Budapesta s-a îngrijit de montarea caloriferelor și a conductelor de aprovizionare cu apă caldă, antreprenorul Fritz W. Elgels s-a preocupat de amplasarea
mobilierului și a draperiilor, iar parcul din curtea instituției a fost amenajat de A.
Förstl, originiar din Sibiu23.
Intrarea în această instituție se făcea pe o ușă străjuită, stânga-dreapta, de
doi atlanți, apoi în holul interior se urca pe trepte încadrate de coloane, unde astăzi
se află busturi ale unor personalități ale culturii române. În anul 2004 a fost
aplicată o efigie și un altorelief cu secretarul I al Astrei din acea vreme, juristul dr.
Cornel Diaconovici, la aniversarea unui secol de la editarea Enciclopediei Române
(„Enciclopedia Astra”). Lui Cornel Diaconovici îi datorăm și construirea și
inaugurarea Muzeului Asociațiunii în Sibiu în anul 1905.
Inaugurarea Muzeului Asociațiunii din Sibiu s-a făcut în cu prilejul Adunării
generale a Comitetul central la Asociațiunii la Sibiu la 6/19 august 190524. A fost
organizată cu acest prilej o expoziție cu caracter etnografic, dar și istorico-cultural
reprezentativă pentru civilizația românilor ce trăiau în hotarele Monarhiei AustroUngare25.
21

Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 44, 240-241; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 24, 424.
22
„Transilvania”, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 162-165; Eugen Hulea, Astra. Istoric, organizare,
activitate, statute și regulamente, Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 69-70; Gheorghe Preda,
Activitatea „Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 17,
20, 69-70; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura
poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 240; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 23-24.
23
Adunarea generală și inaugurarea Muzeului Asociațiunii, în „Transilvania”, anul XXXVI,
nr. II, 1905, p. 149; Ibidem, nr. V, 1905, p. 162-165; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina
documentelor (1861-1950). Noi contribuții, p. 78-80; Cornel Lungu, Sibiul românesc.
Oameni și locuri, p. 21-22.
24
Vasile Vesa, Aspecte ale activității cultural-politice a burgheziei române din Transilvania
la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în „Acta Musei Napocensis”,
III, 1966, p. 543-544; Emil Sigerius, Cronica orașului Sibiu 1100-1929, ediția a II-a, Sibiu,
Editura Honterus, 2011, p. 65; Valer Moga, Astra și Societatea, (1918-1930), p. 424.
25
Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, p. 22-23.
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Noul muzeu al Astrei din Sibiu era format din opt săli expoziționale, în
care era prezentată răspândirea geografică a comunităților românești din
Transilvania și Banat, viața din satele românești, casele țăranilor, tipul de
construcție al acestora, portul românesc specific femeilor și bărbaților”, țesături,
produse textile, obiecte de ceramică*** și diferite alte produse ale industriei
casnice****.
La 22 august 1905 a fost inaugurată și sala festiva a Asociațiunii, printr-un
discurs rostit de către Iosif Vulcan și apoi prin spectacolul „Fântâna Blanduziei”
de Vasile Alecsandri. Spectacolul a fost reluat, la cererea publicului sibian, de o
trupă de diletanți, la Teatrul din Sibiu, la 25 august 190526.
În curtea muzeului a fost amenajată, cu ocazia inaugurării, o stână tradițională din Mărginimea Sibiului și un atelier minier de exploatare a aurului din zona
Munților Apuseni27.
La primul etaj al noului edificiu al Astrei a fost organizată și o expoziție
istorico-culturală în care s-au prezentat diferite arme, documente fotocopiate,
manuscrise, căți vechi, colecții numismatice, colecții de ziare și reviste care
apăreau în Transilvania, cărți bisericești, icoane, obiecte de cult, documente în care
erau prezentate artele frumoase și sistemul bancar românesc28. Au expus 1.327
persoane, 9.000 de exponatele, toate fiind înregistrate în documentele centrale ale
Astrei și în catalogul general al expoziției de către Cornel Diaconovici29.
La deschiderea oficială a Muzeului a fost prezentat și Poemul etnografic în
regia compozitorului Tiberiu Brediceanu. La buna desfășurare a acestui amplu
festival national al portului și jocului românesc și-au dat concursul Societatea
Corală Carmen din București și Societatea pentru Fond de Teatru român din
Transilvania, iar printre oaspeții importanți din Vechiul Regat al României îl
remarcăm pe profesorul universitar Nicolae Iorga30.


Remarcăm pe scurt covoarele, ștergarele de față și de corp, fețele de masă, dar și pe
acelea de perne.
***
Reținem într-o enumerare sumară diferite căni, blide, ulcioare, oale.
****
Amintim lavițe, paturi, cuiere vechi.
26
Horia Petra Petrescu, „Astra” în anii de după război (1918-1928), Sibiu, Editura
,,Asociațiunii”, 1929, p. 39-40; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura
română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950),
p. 241.
27
Delia Voina, Emil Fischer-fotograf și etnograf al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura
Română și Cultura Poporului Român, în „Țara Bârsei”, Serie nouă, nr. 9, 2010, p. 123-124.
28
Ibidem, p. 122.
29
Idem, Valori etnografice în expoziția inaugurală a Muzelui Asociațiunii. Indice de localități,
piese, expozanți, în „Transilvania”, Serie nouă, anul XXXIII (CX), nr. 7-8, 2005, p. 38-39;
Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 424.
30
Nicolae Iorga, Serbările de la Sibiu, în volumul O luptă literară, vol. I, București, Editura
Minerva, 1979, p. 198-220.
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În 1906, muzeul a fost înzestrat cu un aparat de proiecție și au fost
comandate, fotografului sibian Emil Fischer, mai multe dispozitive cu portretele
președinților Astrei, mai multe vederi din expoziția inaugurală din anul 1905, două
fotografii privind clădirea Școlii de Fete a Astrei din Sibiu, imagini ale clădirii
Muzeului și câte o fotografie cu reședința de vară a mitropolitului ortodox al
Transilvaniei, a Catedralei ortodoxe din Sibiu și a Institutului de Credit Banca
,,Albina” din aceeși localitate31. De asemena, la 28 februarie 1906, Societatea de
Lectură ,,Andrei Șaguna” a studenților teologi de la Seminarul Andreian din
localitate a oferit muzeului întreaga sa colecție numismatică32.
Primul custode al Muzeului Astrei din Sibiu a fost poetul Octavian Goga,
urmat de Octavian Codru Tăslăuanu.
În anul 1909, când colecțiile Muzeului numărau 4.000 de obiecte, Octavian
C. Tăslăuanu a achiziționat de la Bran și din împrejurimi 88 de obiecte care au
îmbogățit colecția de etnografie. În această întrepridere, Tăslăuanu a fost însoțit și
de fotograful sibian Emil Fischer. Acesta a realizat pentru colecția de imagini a
Astrei o serie de cadre cu imagini de locuințe românești și porturi ale comunităților
din preajma Branului. De la Gheorgheni au fost cumpărate 138 de piese.
La 28 octombrie 1911 Oct. C. Tăslăuanu, a fost mandatat de Comitetul
central al Astrei să se preocupe de identificarea, selectarea și angajarea unei
persoane care să catalogheze exponatele din muzeu. Începând din anul 1912, în
colecțiile muzeului sibian au intrat alte 578 obiecte, care au provenite din expoziția
etnografică care a fost organizată în Bicazul Ardelean, cu ocazia inaugurării, de
către Asociațiune, a despărțământului său din Gheorgheni33. Muzeul a primit
donații oferite de Eugenia Sânzian Pop din Hațeg și Victoria Filipan din Năsăud:
părți din vestimentația țărănească și covoare, podoabe de uz casnic-țărănesc, dar și
icoane și obiecte de cult.
Din 4 ianuarie 1913, Octavian C. Tăslăuanu a îndeplinit funcția de conducător
al muzeului instituției. În anul 1913, colecțiile Muzeului sibian al Asociațiunii
aveau 5.000 de piese istorice, etnografice, de folclor, artă, artefacte etc.34. După
moartea lui Octavian C. Tăslăuanu, survenită în vara anului 1914, conducerea
Astrei a hotărât, la 9 ianuarie 1915, că de îngrijirea muzeului se va ocupa în mod
provizoriu casierul instituției, sprijinit de o comisie de lucru formată din Nicolae
31

Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 241.
32
Ibidem, p. 242.
33
„Transilvania”, anul XLIV, nr. 4-5, 1913, p. 207-208, 304, 323-325; Valer Moga, Astra
și Societatea (1918-1930), p. 425.
34
„Transilvania”, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 462-463; Mihai Sofronie,
Astra și activitatea muzeistică, p. 26-27; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 242.
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Togan (protopopul greco-catolic al Sibiului), Gavril Precup, Ioan Lupaș, protopopul
ortodox al Săliștei Sibiului și profesorul seminarial ortodox, dr. Nicolae Bălan35.
Marele Război a afectat și Muzeul Asociațiunii din Sibiu care s-a aflat,
până în toamna anului 1918, sub controlul juridic și administrativ al Inspectoratului
General regesc al Muzeelor și Bibliotecilor din Austro-Ungaria.
În 28 august 1916, armatele regale române pătrundeau în sudul Transilvaniei.
În după-amiaza aceleiași zile Inspectoratul din Budapesta trimitea tuturor muzeelor
o circulară în care se preciza ca valoroasele colecții de artă, numismatică, istorie
naturală și arheologie să fie trimise în capitala Ungariei pentru protejarea acestora
în condiții speciale, de teama spargeri frontului în zona Sibiului de către Armata Română.
Muzeul Asociațiunii a trimis la Muzeului Național Maghiar zece lăzi cu
obiecte pe care Astra le-a recuperate parțial de abia în anul 1922, ca urmare a unor
insistențe și demersuri speciale pe lângă Comisia Reparațiilor din capitala Ungariei36.
După Marea Unire din anul 1918 a început o nouă etapă în administrarea și
funcționarea Muzeului Asociațiunii Transilvane în cadrul României Mari. Muzeul
Asociațiunii a beneficiat de alocații guvernametale pentru organizarea sa pe baze
moderne și pentru achiziționarea unor colecții de istorie naturală, etnografie,
istorie sau diferite tablouri37.
În anul 1920, Muzeul central al Astrei avea în colecțiile sale exponate
etnografice (peste 15.200 piese), arheologice (peste 3.800 piese), școlare (peste
1.200 piese), industrie casnică (peste 850 piese), bisericești (peste 800 piese) și
artistice (peste 400 piese)38.
În anul 1921, Astra a primit pentru muzeul central din Sibiu suma de
100.000 lei din partea Inspectoratului General al Muzeelor și Bibliotecilor din
Transilvania. În același an, cu suma de 200.000 lei, Muzeul Astra a achiziționat tot
lăsământul artistic al pictorului Octavian Smigelschi de la familia acestuia,
amenajându-se al doilea etaj al muzeului cu tablouri și crochiuri realizate de
celebrul artist transilvănenan39.
35

Ibidem, p. 243.
Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul,
prezentul și administrarea lor, București, Editura Cartea Românească S.A., 1922, p. 94,
225-227; Ioan Opriș, Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania și Banat
după Marea Unire, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 206; Valer
Moga; Eva Mârza, Muzeul Unirii din Alba Iulia I. Tradiții muzeografice, în Apulum. Acta
Musei Apulensis, XXVII-XXX, 1990-1993, p. 440; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina
documentelor. Noi contribuții, p. 101-102.
37
Horia Petra Petrescu, „Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 40-41; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 427-428.
38
Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul, prezentul
și administrarea lor, p. 83, 91-96; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 426.
39
Horia Petra Petrescu, „Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 40.
36
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În anul 1923, Centrala de la Sibiu primea pentru muzeul său 50.000 lei din
partea lui Alexandru Tzigara-Samurcaș, iar în anul 1925, Astra primea ca
subvenție pentru muzeul său o sumă de 100.000 lei acordată de ministrul Cultelor
și Artelor, Alexandru Lapedatu40.
În urma adunării generale a Astrei, organizată în Reghin, în timpul mandatul
președintelui Vasile Goldiș (29-30 august 1925), s-a recomandat Comitetului
central al Astrei elaborarea unui chestionar modern cu privire la obiectele și
documentele care urmau să fie achiziționate pentru muzeele instituției41.
La sfârșitul lunii noiembrie 1925 muzeul Astrei din Sibiu a fost vizitat de
către generalul Radu Rosetti, directorul Muzeului Militar Național secondat de d-l.
Costin Moisil, director la Arhivele Naționale ale Statului din București. Aceștia s-au
întâlnit cu Vasile Goldiș punându-se bazele unei colaborări între instituția
Muzeului Militar Național și Asociațiune, dar și între instituția Arhivelor și Centrala
din Sibiu a Astrei, în scopul organizării unor muzee militare în Transilvania și Banat42.
În ședința din 22 decembrie 1926, medicul sibian Gheorghe Preda, unul
dintre vicepreședinții Astrei, a propus sistematizarea activităților acesteia, adoptarea
unei metode științifice în desfășurarea propagandei culturale și a catalogarea exponatelor și documentelor păstrate în Muzeul din Sibiu.
Acest propiect de reorganizare instituțională a Astrei a fost expus și
aprobat în ședința reunită a Secțiilor Asociațiunii din 16 ianuarie 1927, fiind tipărit
cu titlul: Scurtă analiză a împrejurărilor de astăzi, care poate da indicațiuni asupra
activității culturale a Astrei43.
În ședința Comiteului central al instituției, din 9 martie 1929, a fost
acceptată una dintre propunerile comisiei financiare privind conservarea în condiții
optime a patrimoniului instituției care a fost colectat de-a lungul mai multor decenii.
În anul 1930, Muzeul central al Asociațiunii cuprindea, conform unui
calcul al lui Gheorghe Preda, 31.000 obiecte44. De acest patrimoniu s-au ocupat
Romul Simu și Nicolae Băilă.
La propunerea lui Nicolae Băilă, a fost angajat, în 1931, Romul Vuia,
directorul Muzeului de Etnografie din Cluj pentru a reorganiza pe baze moderne

40

S.J.S.A.N., Fond „Astra”, doc. nr. 454/1922, f. 1-2; doc, nr. 1668/1923, f. 1; „Transilvania”,
anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 614.
41
„Transilvania”, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 611; Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană
pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 243; Idem, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții, p. 129-130.
42
„Transilvania”, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 617; Horia Petra Petrescu, „Astra” în anii
de după război (1918-1928), p. 42; Gheorghe Preda, Activitatea „Astrei” în 25 ani de la
Unire (1918-1943), p. 71; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 428.
43
„Transilvania”, anul 58, nr. 10-11, 1927, p. 407-408.
44
Gheorghe Preda, Activitatea „Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 211-212.
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Muzeul Asociațiunii din Sibiu45, reorganizare finalizată abia în anul 1940, din
cauza problemelor de ordin financiar care au afectat activitatea instituției și a
organismelor Astrei în cea de-a patra decadă a secolului al XX-lea46.
Conducerea centrală a Astrei aprecia că în anii 1922-1928, Muzeul din
Sibiu a fost vizitat de peste 26.000 persoane, cu o medie luna de 360 de pesoane și
una anuală de 4.333 persoane.
În anul 1940, profesorul Iuliu Moldovan, președintele Astrei, a mandatat
pe asistentul universitar clujean, Teodor Onișor, să întocmească inventarul și
catalogarea pieselor din Muzeul sibian al Asociațiunii și să continue demersul de
aranjare și conservare a tuturor documentelor și pieselor deținute. Teodor Onișor
urma să fie ajutat de către Nicolae Băilă47.
În perioada interbelică, Astra a inaugurat încă două importante muzee
Muzeul de la Vidra de Sus48, la începutul lunii septembrie 1924, cu ocazia
Centenarului comemorării lui Avram Iancu, respectiv, Muzeul Unirii din Alba
Iulia, la 20 mai 1929, cu prilejul Serbărilor Unirii organizate de Guvernul naționalțărănesc în asocierea cu Astra, trecând peste neînțelegerile și animozitățile
existente, din anul 1926 între Iuliu Maniu, prim ministrul României și Vasile
Goldiș, președintele Astrei49.
După cel de-al Doilea Război Mondial, Consiliul de conducere al Astrei,
prin hotărârea nr. 78 din 18 februarie 1950, a decis transferarea întregului
patrimoniu al Muzeului Asociațiunii din Sibiu către Muzeul Național Brukenthal50.
Procedându-se în acest mod s-a realizat în fapt unificarea celor două muzee din
Sibiu51.
Deschiderea la Sibiu a Muzeului central al Astrei, în anul 1905, a contribuit
la afirmarea culturii și civilizației românești din Transilvania. După Marea Unirea
din 1 decembrie 1918, instituția a devenit un model de organizare pentru astfel de
instituții cultural-naționale.
45

Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 427-428.
„Transilvania”, anul 67, nr. 4, 1936, p. 324-326.
47
Pamfil Matei, „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 243.
48
Ibidem, doc. nr. 1705/1925, f. 1-2; Transilvania, anul 55, nr. 1-2, 1924, p. 59-63; Valer
Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 429-430.
49
„Transilvania”, anul 60, nr. 10-11, 1929, p. 788; Gheorghe Fleșer, Alba Iulia. Orașul și
monumentele sale în imagini de epocă, Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 97; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 434; Idem, Serbările Unirii, Alba Iulia-20 mai 1929, în
Apulum. Acta Musei Apulensis, XXII, 1985, p. 293-303; Idem, Serbările Unirii, Alba Iulia 1929, în Laura Stanciu (Coordonator), Alba Iulia. Memoria urbis, Cluj-Napoca, Editura
Mega, 2018, p. 344-347.
50
Idem, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții, p. 199.
51
S.J.S.A.N., Fond „Astra”, doc. nr. 222/1950, f. 1-2.
46
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CIPRIAN PORUMBESCU ŞI LUPTA PENTRU EMANCIPARE
NAŢIONALĂ A BUCOVINEI
CIPRIAN PORUMBESCU AND THE STRUGGLE FOR THE
NATIONAL EMANCIPATION OF BUCOVINA
Daniel Dieaconu

Abstract
The study focuses on the Romanian Bukovinian composer Ciprian
Porumbescu, insisting not on the musical work, but on his efforts for the cultural
and national emancipation of the province found during his studies within the
Austro-Hungarian Empire. Enrolled at the Theological Institute in Chernivtsi, he
became a student of the new university in 1875 and also an active and enthusiastic
member of the student society „Arboroasa”, being its president at the dissolution
by the authorities. The „Arboroasa” trial aroused a huge interest from the
Romanians from Bukovina and throughout the Romanian space, the acquittal of its
leaders hitting the interests of the imperial government. A new academic society
was born - „Junimea”, with Ciprian Porumbescu as secretary and Dimitrie Onciul
as president. Arriving in Vienna, he puts his talent and experience at the service of
the „Romania Juna” society. The premature death ended a struggle for an ideal that
he could not see fulfilled.
Keywords: academic society, national emancipation, cosmopolitanism,
irredentism.
Ciprian Porumbescu a fost unul dintre cei mai de seamă compozitori
români pe care doar moartea prematură l-a împiedicat să pună în valoare toată
„comoara de cântece” pe care o culesese din folclorul românesc, din satele
Bucovinei, Banatului sau Transilvaniei. Creatorul „Craiului Nou” şi al celebrei
„Balade” a înţeles bine sufletul românesc al „detrunchiaţilor” bucovineni şi dorinţa
lui de libertate. Perceput ca un sensibil, melancolic şi fragil artist, Ciprian
Porumbescu a fost unul dintre cei activi şi entuziaşti lideri ai studenţilor români din
Bucovina, luptători pentru emancipare culturală şi naţională. Unul dintre
conducătorii „Arboroasei”, Ciprian Porumbescu a fost arestat pentru acţiuni
iredentiste şi apoi achitat în celebrul proces al societăţii din 1877. A activat pentru
scurt timp în „Junimea”, ca apoi să ajungă la Viena printre membrii „Românie June”.


Doctor în istorie.
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S-au scris multe cărți și studii dedicate în special operei sale muzicale şi
mai puţin activităţii sale de lider al studenţimii româneşti din Bucovina1. Asupra
activităţii sale pe tărâm cultural-naţional concentrăm atenţia acestui articol pentru
care am cercetat presa vremii şi alte scrieri de epocă, studii concentrate asupra vieţii
studenţeşti din Bucovina şi fondurile de arhivă care au strâns laolaltă eforturile
biografice şi bibliografice ale fraţilor Dugan2.
Ciprian Porumbescu s-a născut la 14 octombrie 1853 la Şipotul Sucevei.
Era fiul lui Emilia şi Iraclie Porumbescu, unul dintre cei nouă copii, petrecându-şi
copilăria la Stupca, unde tatăl său, Iraclie (fost luptător paşoptist, secretar al redacţie
revistei „Bucovina”), a fost paroh. Emilia, mama lui, se convertise la ortodoxism
odată cu căsătoria. La familia Iraclie Porumbescu era un adevărat cult pentru muzică,
remarcase Constantin Morariu, unul dintre primii săi biografi. A urmat „şcoala
poporală” la Ilişeşti, unde, în domeniul muzical, a avut ca primi dascăli pe lăutarii
ţigani, în frunte cu Urdă din Ilişeşti, scripcarul, de la care a aflat numeroase doine
şi cântece vechi româneşti3.
A plecat la liceu la Cernăuţi, unde tatăl său a apelat la sprijinul prietenilor
săi paşoptişti, date fiind resursele materiale reduse ale familiei. Iraclie Porumbescu
era apropiat familiei Hurmuzaki şi a lui Aron Pumnul, care l-au ajutat cu gazde
pentru copii4.

1

N. Petra Petrescu, Ciprian Porumbescu, compozitor român, în „Amicul poporului.
Calendar pe anul 1884”, anul XXIV, Sibiu; (a folosit informaţii de la Iraclie Porumbescu);
Dr. V. Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, Lugoj, 1908 (a folosit informaţii de la
sora lui Ciprian, Măriora); C. Morariu, Ciprian Porumbescu la 25 de ani de la moartea
lui, Suceava, 1908 (a fost coleg şi prieten apropiat); Şt. Pavelescu, Ciprian Porumbescu,
Suceava, 1940; L. Morariu Iraclie şi Ciprian Porumbescu, volumul II, Ediţie îngrijită,
prefaţată, adnotată, glosar şi catalog al creaţiei lui Ciprian Porumbescu de Vasile Vasile,
Ed. Lidana, Suceava, 2015; H. Stanca, Ciprian Porumbescu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1975; Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, o viaţă, o operă, un ideal, Ed. Muzicală a
Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974; P. Leu, Ciprian Porumbescu, Ed. Muzicală,
Bucureşti, 1978; I. Porumbescu, Amintiri, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
2
Mirela Topoliceanu, Societăţile Academice din Bucovina „Arboroasa” şi „Junimea”
înainte de „Marele Război”, în „Analele Liceului Vasile Conta”, Târgu-Neamţ, Istorie,
vol. II, nr. 1, 2020, p. 14-25; A. Popa, Societatea academică „Arboroasa” din Cernăuţi:
1875-1877, Câmpulung Moldovenesc, Fundația Culturală „Alexandru Bogza”, 2008;
idem, Societatea academică „Junimea” din Cernăuţi: 1878-1938, Câmpulung Moldovenesc,
Fundația Culturala „Alexandru Bogza”, 1997; Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale
Iaşi, Colecţia Dugan, Fond 256, Cronica „Arboroasa-Junimea”; „Cronicarul Mare” etc.
3
N. Oprea, Prefață, în I. Porumbescu, Amintiri, p. 9; Şt. Pavelescu, Ciprian Porumbescu, p.
12; I. Porumbescu, Amintiri, p. 7; L. Bodnărescu, Scrierile lui Iraclie Porumbescu, Partea
I, 1898, p. 135.
4
„Junimea literară”, an XII, 1923, nr. 10-11, p. 308-312; Paul Leu, Ciprian Porumbescu, p. 40.
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La Serbarea de la Putna de la 1871, Ciprian Porumbescu avea 18 ani, era
licean şi cu grupul său au participat la ridicarea arcului, a porticului, au agăţat
ghirlande. De mare efect a fost la serbare taraful celor 30 de lăutari de la Suceava
îmbrăcaţi în anterie şi cântând marşul lui Mihai Viteazul. Era taraful lui Grigori
Vindireu, celebru în acele timpuri, care îl acceptă pe tânărul licean şi chiar îi
încredințează propria vioară şi astfel Ciprian Porumbescu a cântat pentru toţi cei
prinşi în horă. „Tată..., am cântat Daciei întregi!”, avea să spună entuziasmat tatălui
său5.
În august 1872, Ciprian Porumbescu a suferit enorm la moartea mamei sale
de care era foarte legat şi care s-a stins după o grea şi tăcută suferinţă, dar s-a
străduit să-i împlinească marea dorinţă, mărturisită chiar şi de pe patul morţii: fiul
ei să devină un om învăţat. Familia sa nu avea banii necesari pentru a-l putea
trimite la studii muzicale la Viena şi atunci se îndreaptă spre teologie la Cernăuţi,
aceasta fiind cea mai apropiată de muzică, cu speranţa unei burse care să-l ducă la
un moment dat în capitala imperiului cu o bogată tradiţie în muzică. Astfel, în
toamna anului 1873, Ciprian Porumbescu intră elev la institutul teologic grecoortodox din Cernăuți. Aici i s-a dat prilej să completeze studiile sale muzicale. A
luat lecții de pian, s-a perfecționat în violină și violoncel, a studiat în mod particular
știința „compoziției” și „armoniei”. Atunci a făcut primele sale compoziții: Dorința
(pentru vioară şi flaut, cântat la uşa dormitorului), Hora națională, cu motive
populare, Marș festiv, Cântec de mai (versuri Lapedatu, cântat în faţa uşii rectorului
Filipovici), de asemenea, un număr mare de compoziții bisericești. A compus și
pentru repertoriile întrunirilor sociale ale tinerimii, nu numai muzica, ci a compus
și texte potrivite pentru aceste cântări6.
După ce absolvise două cursuri anuale de teologie, a fost fondată noua
universitate din Cernăuți, prefăcându-se astfel institutul teologic în facultate,
urmând ca elevii seminariali să facă mai departe cursurile ca studenți universitari.
Ciprian este student universitar în teologie în anul III în 1875-1876 şi în anul IV în
1876-1877, urmând şi cursurile de limba şi literatura română ale lui I.G. Sbiera,
între care, în martie - iulie 1876 şi cursul „Despre colinde româneşti”7.
Studenţimea de la noua universitate se organizează în două societăţi: una
germană, cu numele „Dacia” şi alta austriacă, internaţională, „Akademische
5

C. Morariu, Ciprian Porumbescu la 25 de ani de la moartea lui, p. 15; G. Călinescu, Viaţa lui
Mihai Eminescu, E.S.P.L., Bucureşti, 1964, p. 169; Dr. V. Branisce, Ciprian Porumbescu, p. 43.
6
Dr. V. Branisce, Ciprian Porumbescu, p. 46; Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, o viaţă, o
operă, un ideal, p. 21; P. Leu, Ciprian Porumbescu, p. 45; Constantin Morariu îşi amintea
când a auzit pentru prima dată melodia „Dorinţa”: „Trezindu-mă din somn la melodia
acelei dulci cântări parcă nu ştiam pe ce lume mă aflu şi multe zile după aceea m-am
simţit ca fermecat” (C. Morariu, Ciprian Porumbescu la 25 de ani de la moartea lui, p. 11).
7
L. Morariu, Iraclie şi Ciprian Porumbescu, vol. II, p. 125; V. Branisce, Ciprian Porumbescu,
monografie, p. 46-47.
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Lesehalle”. Receptând corect fenomenul şi momentul oportun, căci în acea
perioadă se fondau şi societăţile celorlalte etnii, Teodor V. Ştefanelli8, ,,în toamna
anului 1875 îi invită într-o seară pe studenţii români la un restaurant numit Paris,
sugerându-le ideea înfiinţării unei societăţi studenţeşti româneşti”. Îi strânge pe
studenţi în jurul său şi „le povesteşte despre România Jună şi îi câştigă pentru ideea
de a fonda o societate academică românească – Arboroasa – cu fond şi formă
românească”9. Teodor V. Ştefanelli a fost membru marcant al societății „România
Jună” din Viena și a folosit experienţa acumulată acolo; statutul societăţii din
Viena este modelul folosit pentru noua organizație. Scopul adevărat al societăţii era
de a „dezvolta şi întări individualitatea naţională”, dar cel prezentat bănuitoarelor
autorităţi austriece era de a „cultiva pe tărâm cultural-literar şi pe teren social şi
ajutorarea membrilor săraci”10.
Motto-ul organizației a fost cel compus de către poetul Vasile Alecsandri
(Uniți să fim în cugete, uniți în Dumnezeu). Membrii societăţii purtau o panglică în
culorile albastru-galben-roșu ale tricolorului românesc şi o căciulă roşie, iar imnul
oficial a fost scris de Teodor V. Ștefanelli și pus pe muzică de Ciprian Porumbescu.
Un alt imn, considerat neoficial, era intitulat „Sunt arboros”, care era mai puţin
plăcut de către oficialităţile teologice în frunte cu rectorul Filipovici11.
Primul preşedinte a fost Gherasim Buliga. „Arboroasa” a mai avut două
comitete de conducere: 17 noiembrie 1876 - 17 februarie 1877 – preşedinție Iancu
Cocinschi, Zaharia Voronca, vicepreşedinte, Constantin Morariu, secretar 1, Ilarie
Onciul, secretar 2, casier Orest Popescul, controlor Ştefan Cocinschi, bibliotecar
Eugen Sireteanu. La al doilea comitet, ce intră în funcţie din 17 februarie 1877 şi
îşi desfăşoară activitatea pînă la desfiinţarea societăţii, se schimbă doar

8

A studiat dreptul la Viena, unde a fost membru activ al „României June” (D.J.A.N. Iaşi,
Colecţia Dugan, Fond 256, nr. I, Cronicarul - Albumul mare, p. 71-73).
9
D. Jumară, Studențimea bucovineană și Marea Unire, în „Acta Moldaviae Meridionalis”,
Anuarul Muzeului Județean Vaslui, Vaslui, Nr. XXI, 1999-2000, p. 173.
10
I. Nistor, Istoria românilor, vol. 2, (ed. Florin Rotaru), Biblioteca Bucureștilor, 2002,
p. 227; N. Ursulescu, Tudor V. Ştefanelli, în „Suceava”, Anuarul Muzeului Judeţean, IV,
1977, p. 281-282; T. Bălan, Procesul Arboroasei (1875-1878), Tipografia Mitropolitului
Sillvestru, Cernăuți, 1937, p. 32-33; D.J.A.N. Iaşi, Colecţia Dugan, Fond 256, nr. I,
Cronicarul - Albumul mare, p. 71-73; „Albina”, nr. 17, 19 ianuarie - 30 februarie; T. Bălan,
Procesul Arboroasei, p. 71; D.J.A.N. Iaşi, fond fraţii Dugan, Cronica Arboroasa-Junimea,
vol. IV, p. 12.
11
C. Ungureanu, Bucovina în timpul stăpânirii austriece 1775-1918, Ed. Civitas, Chişinău,
2003, p. 228; Eugenia Glodariu, Asociațiile culturale ale tineretului studios român din
monarhia habsburgică 1860-1918, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, 1998,
p. 66; P. Socaciu, Arboroasa. File din cronica vieţii studenţeşti, p. 44; L. Morariu, Iraclie
şi Ciprian Porumbescu, vol. 2, p. 182; I. Dugan, Istoricul Societăţii Academice Române
„Junimea” din Cernăuţi, partea I, Arboroasa (1875-1877), p. 13.
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preşedintele, Ciprian Porumbescu, student teolog12. Societatea „Arboroasa”, în scurta
sa existenţă, a avut 26 de membri „fondatori” şi 17 membri sprijinitori, între ei şi
preotul Iraclie Porumbescu şi patru membri de onoare13.
În 1876, studenţii teologi, mai mulţi la număr, l-au ales preşedinte al
„Arboroasei” pe Ciprian Porumbescu. Colegii „civilişti” au intervenit prin consilierul
de tribunal Vasile Morariu, fiul arhimandritului arhidiecezan Silvestru MorariuAndrievici. Arhimandritul a făcut presiuni ca să se aleagă alt comitet cu preşedinte
„civilist” în frunte. La această nouă alegere, Ciprian Porumbescu a fost ales
vicepreşedinte. El s-a retras cu totul din societate, împreună cu toţi colegii săi din
anul al IV-lea, între care erau cei mai buni corişti. După patru luni de preşidenţie a
lui Iancu Cocinschi, Ciprian Porumbescu revine în societate şi este ales preşedinte,
înregistrându-se o creştere a activităților. Şedinţele sociale nu mai erau acum
simple conveniri studenţeşti, ci manifestaţii ce grupau în jurul lor cel mai distins
public al Cernăuţilor şi al provinciei14.
Încă de la primă şedinţă se constată caracterul naţional al asociaţiei.
Preşedintele Gherasim Buliga a deschis printr-un cuvânt scurt şi concis în care
arată faptul că propăşirea românilor trebuie să pornească de la eforturile „inteligenţei”,
cu rol dominant şi în activitatea societăţii. Teodor V. Ştefanelli a conferenţiat
despre ,,Principiul naţionalităţilor în secolul al XIX-lea şi starea culturală a
românilor din Bucovina” din care evidenţiem că „mărirea Germaniei şi Italiei s-a
ajuns prin ideea naţionalităţii, asemenea şi ridicarea românilor de astăzi s-a
înfăptuit prin naţionalitate” şi amintea de patrioţii români din Bucovina, Alecu
Hurmuzachi şi Aron Pumnul. În continuare, Ciprian Porumbescu a dirijat corul ce a
interpretat creaţiile sale Primăvara şi Cisla. Studentul Gheorghe Popescu a
interpretat cântecele Coroana Moldovei şi Ura, ura, foc de iască. Studentul Samuil
Isopescu a recitat poezia patriotică Vlad Țepeș și stejarul. În final s-a făcut primirea
(confirmarea) membrilor în societate, într-o atmosferă de veselie, cu sticle de bere
în mâini şi cântând, Hai să ciocnim, versuri de Ştefanelli şi muzica de Ciprian
Porumbescu, cântec la modă în rândul studenţilor din Cernăuţi15.
Activitatea societăţii a fost impulsionată de Ciprian Porumbescu. Era
considerat un adevărat „nervum rerum”, cu mare autoritate, datorată prestigiului,
12

D.J.A.N. Iaşi, Fond Colecţia Dugan, Cronica Arboroasa-Junimea, p. 14. Menţionăm
existenţa a două comitete de conducere după cel iniţial, fondator, după cum o arată documentele de arhivă, în contra spuselor lui Teodor Bălan, care notează doar doi preşedinţi:
Gherasim Buliga şi Ciprian Porumbescu, (T. Bălan, Procesul Arboroasei, p. 33).
13
D.J.A.N. Iaşi, Fond Colecţia Dugan, Albumul Verde al Societăţilor academice
,,Arboroasa” şi ,,Junimea”, vol. V, p. 14, 18, 31, 35, 50, 64, 65, 66, 77. Ibidem, p. 18, 47,
59, 65, 66, 69; Ibidem, p. 1, 17, 96, 97. Vezi şi în A. Popa, Societatea Academică
Arboroasa din Cernăuţi 1875-1877, p. 48 şi urm.
14
L. Morariu, Iraclie şi Ciprian Porumbescu, vol. II, p. 230.
15
„Familia”, An XIII, nr. 17, 1877, p. 201-202.
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valorii muzicale şi vârstei, fiind în anul al III-lea, „bădiţă”. Era sprijinit în buna
funcţionare a activităţii corale de studenţii Coca, David, Țurcan şi Ferlievici, parte
a unui cor şi a unui cvartet vocal, în al cărui repertoriu erau înscrise numeroase
compoziţii proprii (Altarul Mănăstirii Putna, Salutarea Arboroasei, Patria
Română şi altele, pe versuri de I. Lapedat, V. Bumbac, Er. Mandicevschi, T.V.
Ştefanelli, N. Xenopol, D. Petrino, N. Gane, I. Negruzzi, V. Alecsandri, Matilda
Cugler-Poni, En. Văcărescu şi H. Heine)16. Tot el a organizat conferinţe politice şi
a redactat revistele satirice „Leuşteanul" şi „Cocoveica Arboroasei”. In 1877, din
iniţiativa societăţii, a fost lansat un apel către toţi studenţii români de la universităţile europene, pentru o evaluare a forţelor tineretului academic român, pentru o
mai bună organizare în vederea luptei pentru libertate şi unitate naţională17.
Şedinţa „Arboroasei” din 12/24 aprilie 1877, când preşedinte era Ciprian
Porumbescu, arată, de asemenea, caracterul de promovare a românismului, dar şi
de entuziasm şi antren. Primul cântec intonat, un imn, este relevant: Deşteaptă-te,
române şi abia apoi a fost intonat imnul societăţii, contribuţie 100% „Arboroasă”,
versuri de T.V. Ştefanelli şi muzică de Ciprian Porumbescu. Constantin Morariu,
secretar al societăţii, susţine public disertaţia „O sută de ani asupra Bucovinei”,
insistând asupra păstrării identităţii româneşti în această regiune în timpul celor
100 de ani de ocupaţie austriacă. Evidenţiem prezentarea corului Patria Română,
versuri Eugen d’Albon, muzică Ciprian Porumbescu sau Tabăra română din opera
Dumbrava Roşie, versuri Alecsandri, muzică Porumbescu. Au fost interpretate
cântecele Bălcescu murind, Coroana Moldovei sau Scumpă Moldovă, ţară de jale.
Partea umoristică a fost reprezentată prin cupletele „Bate fierul pân-ce-i cald” şi
„Că-i domn cu guler şi frac”, realizate de Ciprian Porumbescu, care dovedea talent
şi pentru acest domeniu, el având, de altfel, un rol important în realizarea
„Cocoveicii”, foaia umoristică a societăţii care era citită în şedinţă, în râsetele celor
prezenţi18. Din următoarea şedinţă a „Arboroasei” reţinem prezentarea altor compoziţii
ale preşedintelui Ciprian Porumbescu, cel care cunoaşte în perioada existenţei
societăţii o dezvoltare artistică deosebită, care exprimă „năzuinţele şi străduinţele
acestei societăţi”: Altarul mănăstirii Putna, Cisla sau Cadrilul, cu pronunţat caracter
patriotic19. „Arboroasa” se adresa revistei „Familia”, apropiată societăţii, pentru a
anunţa în paginile ei că preşedintele Ciprian Porumbescu a donat 200 de
exemplare, două „opuri”, „o horă naţională română” şi Dorinţa şi că acestea se
oferă spre vânzare pentru fondul societăţii la preţul de un franc amândouă20. Din
această perioadă datează Hora detrunchiaţilor a lui Ciprian Porumbescu şi
16

P. Socaciu, Arboroasa. File din cronica vieţii studenţeşti, p. 40.
„Familia”, an XIII, nr. 16, 17/29 aprilie 1877, p. 201.
18
„Familia”, an XIII, nr. 17, 24 aprilie/4 mai 1877, p. 190.
19
„Familia”, an XIII, nr. 22, 29 mai/10 iunie 1877, p. 261; V. Branisce, Ciprian Porumbescu,
monografie, p. 49.
20
„Familia”, an XIII, nr. 8, 19 februarie/4 martie 1877, p. 95.
17
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Cântecul nedetrunchiaţilor al lui Constantin Morariu. Sub impresia importantelor
evenimente pentru poporul român ale acelui an, Ciprian Porumbescu a creat piese
muzicale precum Sergentul, Plevna, Peneş Curcanul şi se spune că a gândit
Cântecul tricolorului21.
Valoarea sa muzicală era recunoscută de contemporanii săi, pregătindu-se
un stipendiu din fondul religionar pentru a merge şi a studia muzica bisericească la
Viena, recomandat de profesorul Mitrofanovici şi cu acordul mitropolitului Blajevici22.
În 6/18 noiembrie 1877, când era la casa parohului din Stupca, Ciprian
Porumbescu a fost arestat și dus la Cernăuți. Acest lucru s-a întâmplat din cauza
unei telegrame de condoleanțe trimise de Societatea „Arboroasa” în Iași în memoria
lui Grigore Ghica Vodă, cel ce fusese asasinat pentru că se împotrivise anexării
abuzive a Bucovinei de către austrieci. Printre capetele de acuzare mai era şi faptul
că primiseră o subvenţie de la statul român şi întreţineau legături cu alte societăţi
academice din Transilvania şi Vechiul Regat, se bucuraseră pentru victoriile
armatei române în Balcani şi sprijiniseră cu bani pe voluntarii bucovineni înrolaţi
în armata română. Procurorul și comisarii au percheziționat și confiscat toate
dosarele, actele și biblioteca societății, precum și întreaga ei avere. Toți membrii
prezenți ai Arboroasei au fost arestați și duși la penitenciar23.
Ciprian Porumbescu a scris în închisoare cântecul Suspinul prizonierului,
rezultat al stării sufleteşti a sensibilului compozitor. Cânta în celulă, înduioşând pe
deţinuţi. Îi răspunde tatălui său la întrebarea cum se simte: „Bine, tată, şed şi cânt
Gaudeamus igitur, dar domnii ăştia mi-au dat un public care nu ştie nici măcar
latineşte”. A avut cu el vioara pe care o cumpărase pe timp de foamete tatăl său de
la un lăutar bătrân; o valoare deosebită pe care dăduse „o bagatelă”24. A fost
ordonată și supravegherea preotului Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului, care
își avea parohia la Stupca și care era considerat de către autoritățile habsburgice
drept inspirator al acestei acțiuni de protest din partea tinerilor arboroseni25.
Ciprian Porumbescu a fost interogat şi acuzat de acţiuni politice. A răspuns
că acţiunile lor au fost pentru o omagiere a unui bărbat nobil şi măreţ, martir al
naţiunii române, Grigore al III-lea Ghica. Zaharia Voronca este mai vehement, nu
21

I. Dârdală, Conştiinţa naţională a românilor bucovineni, p. 363; „Junimea literară”, nr. 3-4/
1927, p. 1-27.
22
V. Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, p. 50-51; M. Poşluşnicu, Ciprian
Porumbescu, viaţa şi oprera muzicală, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1926, p. 65.
23
V. Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, p. 78; C. Morariu, O amintire din viaţa
lui Ciprian Porumbescu în „Junimea literară”, An XII, 1923, p. 35.
24
V. Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, p. 66; M. Gr. Poşluşnicu, Istoria muzicei
la români, p. 463.
25
D. Covalciuc, Ciprian Porumbescu la procesul „Arboroasei”, în „Ţara fagilor”, 1995, IV,
Cernăuţi-Târgu-Mureş, coord. Dumitru Covalciuc, p. 59; T. Bălan, Procesul Arboroasei,
p. 47; I. Porumbescu, Amintiri, p. 208.
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neagă termenii „comuna maică” sau „fraţi detrunchiaţi”, consideră că românilor nu
li se poate interzice să simpatizeze cu „fraţii de acelaşi neam”. După un proces care
a suscitat un mare interes, prezentat pe larg în presa din întreg spaţiul românesc,
arborosenii sunt achitaţi şi eliberaţi26.
Ciprian Porumbescu a avut cel mai mult de suferit de pe urma activităţii
sale în „Arboroasa”. În timpul șederii în închisoare Porumbescu s-a îmbolnăvit de
tuberculoză, boală care i-a adus mai târziu moartea. Din naştere predispus, închisoarea a accentuat boala. După cum scria unul dintre biografii săi, Valeriu Branişte,
a ieşit din închisoare „luni dimineaţa, la 4 februarie 1878, salutând libertatea cu
cariera zdruncinată şi cu ... coliva în piept”. La 23 mai 1879 nota în jurnalul său:
„Sunt încă bolnav, stă răul cu mine... mă culc devreme, tuşesc tare şi pieptul mă
doare. Zăcând în pat mă gândesc că ce rău e de mine...”. Într-alt loc mărturisea:
„Nu mă tem de moarte, doar de timpul suferinţei de până atunci”27.
Teodor Bălan considera că arboroşenii s-au „liniştit” şi au „lepădat naţionalismul”, dar unul dintre biografii lui Ciprian Porumbescu, Leca Moraru, îl
contrazice şi pentru aceasta prezintă mai multe scrieri ale acestora, jurnalul şi
scrisorile lui Porumbescu. Într-o astfel de scrisoare a lui Porumbescu către Voronca
se exprimă speranţa că „Arboroasa” va renaşte şi insistă pe ideea de a face recurs la
procesul Arboroasei28.
A suplinit un învăţător la Stupca şi s-a întors în toamnă la Cernăuţi. nu vrea
hirotonire şi se înscrie la Facultatea de Filozofie în anul II, studiind istoria, după
cum nota în jurnalul să aflat în manuscris la Muzeul Judeţean Suceava 29. Ciprian
Porumbescu activează în „Junimea”, urmaşa „Arboroasei”, fiind primul secretar al
acesteia sub preşidenţia lui Dimitrie Onciul, unde pregăteşte şedinţele, cântecele,
scoate revista „Bondarul Junimei”. Revista este un nou mod de a riposta la
cuminţenie, un nou mod de exprimare: „bâzâitul”30.
Ciprian Porumbescu a ajuns la Viena la studii cu sprijinul mitropolitului
Silvestru Morariu-Andreievici, căci stipendiul pentru studii anunţat de autorităţile
ministeriale a fost tăiat pentru o persoană acuzată de iredentism. A urmat o perioadă
benefică din punct de vedere muzical, cu creaţii deosebite. Cunoaşte societatea
elegantă, farmecul oraşului, muzica, iureşul tineresc al valsurilor. Audiază cursuri
de muzică şi filozofie. Activează în cadrul „României June”, cu acelaşi suflet şi
elan. Din perioada Vienei, datează mai multe compoziţii. Realizează muzica pentru
Imnul României June – Pe-al nostru steag e scris unire, pe versurile lui Andrei
26

I. Dugan, Istoricul societăţii academice „Junimea”, p. I, Arboroasa, 1875-1877, p. 34.
Dr. V. Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, p. 77; P. Leu, Ciprian Porumbescu, p. 63.
28
T. Bălan, Procesul Arboroasei, nota 43; L. Moraru, Iraclie şi Ciprian Porumbescu, vol. II,
p. 201.
29
Gh. Mihuţă, Ciprian Porumbescu învăţător, în „Făt Frumos”, an IX, nr. 56, septembrie decembrie 1934, p. 117; P. Leu, Ciprian Porumbescu, p. 58.
30
N. Cionca, Ciprian Porumbescu, o viaţă, o epocă, un ideal, p. 61.
27
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Bârsan. În ciuda unor nemulţumiri iniţiale, imnul „mulţumeşte până la urmă pe
toţi”, după cum scria Ion Grămadă. În 1880 a realizat „Colecţia de cântece sociale
pentru studenţii români compuse şi dedicate junimii academice române de Ciprian
Golembiovschi-Porumbescu”, cu melodii precum Cântecul gintei latine, Inimă de
român, Cântecul tricolorului31.
Scoate şi aici revista umoristică „Pipăruşa”. În vacanţele petrecute la Stupca
apar operele Reveria, Dorul, Balada. Apoi, Porumbescu ajunge profesor la Braşov,
unde creează şi prezintă opereta Crai Nou, cu mare succes. Opereta Crai nou,
folosind creaţia lirică a lui Vasile Alecsandri, este o operă muzicală deosebită care
aparţine genului clasic filtrat prin substanţa populară. Conduce corul bisericii „Sf.
Nicolae” din Şchei. Este impresionat de vizita în Banat la jubileul de 25 de ani al
corului plugarilor de la Chizătău. Este purtat pe braţe la Lugoj, şi este încântat de
vizita la Coriolan Brediceanu, dar este slăbit trupeşte şi rănit sufleteşte32. N. Petra
Petrescu l-a cunoscut la Braşov şi nota în „Amicul poporului” din Sibiu: „Era de
statură înaltă (cel mai înalt bărbat din Braşov) svelt, cu părul castaniu. Deja atunci
… se putea observa pe faţa lui imprimată expresia suferinţelor fizice şi a cugetării
profunde. Era de un temperament vesel, glumeţ, avea o conversare simpatică şi
preabun la inimă… Cântarea lui Ciprian pe violină era în genere pe lângă curată,
melodioasă şi elegiacă. Doinele le cânta cu o plăcere supremă şi cu o duioşie de tot
profundă, cânta cu atâta simţ de cugetai că toate accentele îi vin din profundul inimii.
Adesea vărsa lacrimi când cânta. Şi avea o comoară întreagă de cântece naţionale”33.
Boala însă i se agravează şi încearcă pentru însănătoşire o cură în Italia. A
luat cu el vioara ce o avea din timpul gimnaziului şi care l-a însoţit şi în închisoare
la Cernăuţi, pe care o numea „mireasa mea” şi impresionează cu cântecele sale34.
Şederea din Italia nu-l ajută, moare la 29 de ani, după o suferinţă grea de trei luni,
la Stupca. La 6 iunie 1883 este purtat de un car cu boi până la mormântul care este
împodobit cu tricolorul românesc aşa cum o cerea în cântecele sale35. Viaţa sa pusă
în slujba muzicii şi a idealului naţional este omagiată de presa românească,
cântecele sale cunosc o largă răspândire, i se realizează primele biografii. Oreste
31

M. Gr. Poşluşnicu, Istoria musicei la români, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1929,
p. 465; I. Grămadă, Ciprian Porumbescu la „România jună”, în „Junimea literară”, nr. 23, februarie - martie, 1912, p. 34; o recenzie favorabilă apare în „Junimea literară”, nr. 2,
1 mai 1880, p. 88, colecţia fiind recomandată studenţilor români, apreciindu-se cântecele
patriotice.
32
V. Cosma, Ciprian Porumbescu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1957, p. 17; P. Socaciu, Arboroasa.
File din cronica vieţii studenţeşti, p. 48.
33
N. Petra Petrescu, Ciprian Porumbescu, compozitor român, în „Amicul poporului.
Calendar pe anul 1884, anul XXIV, Sibiu, p. 66-67.
34
Revista „Familia” din Oradea publica un articol despre prezenţa la Nervi, în Italia, fără
prea mare succes medical („Familia”, an XXIV, nr. 30, 24 iulie/5 august 1888); I.
Porumbescu, Amintiri, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 208.
35
„Făt Frumos”, an III, 1928, p. 14; M. Gr. Poşluşnicu, Istoria muzicei la români, p. 470.
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Popescu, octogenar la 1933 când se sărbătoreşte semicentenarul morţii şi se ridică
bustul marelui compozitor, avea să spună: „Iubite Ciprian, Nu te-am văzut de
cincizeci de ani. În bucuria revederii de astăzi, te îmbrăţişez şi-ţi zic: Bine ai venit
scump prieten şi iubit coleg de şcoală şi suferinţă”36.
Ciprian Porumbescu este pentru întreaga românime unul dintre cei mai de
seamă compozitori ai ei, un geniu care nu a avut timp să îşi desăvâşească opera,
care a plecat în mormânt ducând cu el o „comoară de cântece” şi, care, totodată, a
primit încă din timpul vieţii aura luptătorului pentru emancipare naţională, a
tânărului martir devenit un simbol al studenţimii române din Bucovina şi nu numai,
faptele şi cântecele sale însufleţind pe tinerii tot mai conştienţi de apropierea
împlinirii visului secular al românilor, o generaţie care a pregătit conştiinţa
românilor „detrunchiaţi” pentru Marea Unire şi care a înfăptuit-o.

36

H. Stanca, Ciprian Porumbescu, p. 231.
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Fig. 1 - Arborosenii, foto din cartea T. Bălan, Procesul Arboroasei

Fig. 2 - C. P., foto din cartea lui Valeriu Branisce, Ciprian Porumbescu, monografie, 1908
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Fig. 3 - Pagina din Cronicarul - Albumul Mare, D.J.A.N. Iași, Colecția Dugan

114

Fig. 4 - Telegrama Arboroasei către Primăria Iași, D.J.A.N. Iași,
Colecția Dugan, Cronica arboroasa Junimea
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Fig. 5 – T.V. Stefanelli tânăr, foto D.J.A.N. Iași, Colecția Dugan, Cronicarul -

Albumul Mare
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PARTICIPAREA ROMÂNILOR DIN FOSTUL JUDEȚ ALBA
INFERIOARĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1914-1918)
ROMANIANS FROM THE FORMER COUNTY OF ALBA
INFERIOARĂ THAT PARTICIPATED IN THE FIRST WORLD
WAR (1914-1918)
Alexandru Bucur, Vasile Mărculeţ

Abstract
The First World War also marked the lives of the Romanian inhabitants
and the communities in which they lived that were part of the former-county Alba
Inferioară. In the actions imposed by the war were involved 28,688 persons from
the 178 localities reviewed.
Between 1914 and 1918 from the localities of the county were
concentrated 28,498 Romanian inhabitants. Among those called to arms, 26,500
were employed in the active part, as soldiers on the frontline, and 1,998 in the
sedentary part for auxiliary activities or mobilized on the spot. 158 other Romanian
inhabitants were detained to be incarcerated or imprisoned in camp most likely
because of their involvement in the national fight and 32 of them chose the path of
refuge.
During the war, among the Romanians mobilized, 2,368 died on the front,
654 died in detention, in exile, due to the diseases they caught or from the injuries
and 1,863 went missing. At the end of the war the number of survivors was 23,803.
20,228 of them returned home fully healthy, 2,177 ill or injured which afterwards
would make a full recovery and 1.398 of them disabled. 2,621 medals were
received. Those that were dead or had disappeared left behind 2,150 widows and
4,926 orphans.
The communities of the county had their own contribution in sustaining the
war. The donation and volunt ary contributions made by the inhabitants of those
communities reached a total value of 971,700 lei during the entire war. At the same
time, they suffered damages that reached a total value of 1,648,800 lei.
Keywords: Alba Inferioară, Romanians, officers, soldiers, NCOs
(noncommissioned officers), farmers, officials, craftsmen, intellectuals.
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Izbucnirea Primului Război Mondial, în anul 1914, a implicat participarea
unui mare număr de locuitori români din Transilvania, în cadrul armatei austroungare. Până în 1918, la sfârşitul conflagraţiei mondiale, un număr mare de români
transilvăneni au luptat pe diferitele fronturi în cadrul armatei austro-ungare, plătind
un însemnat tribut de sânge. Alături de aceștia, la efortul de război al dublei
monarhii au contribuit masiv și restul comunităților locale.
Conform statisticii realizate de Teodor V. Păcățian, numărul acestora ar fi
fost de 489.544 de persoane1. Dintre aceștia, 41.739 au căzut pe câmpul de luptă,
11.275 au murit în detenție, în pribegie, în spital sau acasă din cauza rănilor sau a
bolilor contactate în timpul războiului, 29.839 au fost dați dispăruți, 343.387 s-au
întors din război complet sănătoși, 25.406 au revenit acasă invalizi, iar 37.898 s-au
întors răniți și bolnavi, dar ulterior s-au însănătoșit. Populaţia a dat contribuţii
benevole pentru armată, cifrate la suma aproximativă de 11.884.169 lei. Pagubele
înregistrate în urma acţiunilor militare au fost mult mai mari şi s-au ridicat la suma
aproximativă de 285.598.471 lei2.
Într-un studiu realizat cu peste trei decenii în urmă, Liviu Maior susținea că
au fost mobilizaţi 483.373 de români din Transilvania, cifră care reprezenta 52%
din totalul soldaților transilvăneni și 5,3% din totalul soldaților austro-ungari3.
Potrivit aceluiași autor, dintre românii mobilizați, 449.796 soldați și ofițeri, adică
92,4% au fost distribuiţi la partea activă, fiind repartizați unităților din prima linie,
și doar 34.578, respectiv 7,6% au fost alocați la partea sedentară, pentru servicii
auxiliare sau mobilizați pe loc4. Dintre militarii români repartizați la partea activă
52.954 au căzut pe diferitele câmpuri de luptă, iar alți 25.402 au rămas invalizi5.
Potrivit calculelor de dată mai recentă, realizate de Ioan I. Șerban, care
valorifică informațiile transmise de Octavian Codru Tăslăuanu, numărul românilor
din Transilvania şi Bucovina încorporați în armata austro-ungară s-ar fi ridicat la
peste 651.000 soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri6. În rândul acestora s-au înregistrat, în cei
patru ani de război, 82.588 de morţi şi dispăruţi şi 63.304 răniţi, invalizi şi bolnavi7.
1

Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş
aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918 (în continuare, Păcăţian, 1923a), în
„Transilvania”, LIV, 1923, 1-2, p. 50; Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal,
Bănat, Crişana, Sătmar şi Maramurăş aduse în răsboiul mondial din anii 1914-1918 (în
continuare, Păcăţian 1923b), Sibiiu, Editura „Asociaţiunii”, 1923, p. 21.
2
Ibidem, p. 49; Ibidem, p. 20.
3
Liviu Maior, Soldați români din armata austro-ungară, în vol. Civilizație medievală și
modernă românească, îngrijit de Nicolae Edroiu, Aurel Răduțiu, Pompiliu Teodor, ClujNapoca, Editura Dacia, 1985, p. 357.
4
Ibidem, p. 357-358.
5
Ibidem, p. 358.
6
I. I. Şerban, Românii în armata austro-ungară în anii Primului Război Mondial, în
„Annales Universitatis Apulensis, Series Historica”, 2-3, Alba Iulia, 1998-1999, p. 207.
7
Ibidem, p. 208.
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Identificarea românilor transilvăneni participanţi la Primul Război
Mondial, din toate localitățile provinciei, a fost realizată în urma solicitărilor
adresate de ASTRA autorităților locale. Iniţiativa a aparţinut ziaristului Teodor V.
Păcăţian, care a conceput modelul tabelului și a făcut demersuri repetate și
insistente pentru completarea lui8. În pofida acestor eforturi, ca urmare a
dezinteresului manifestat de unii reprezentanți ai autorităților locale față de această
inițiativă, rezultatele au rămas incomplete9.
Prezentarea documentelor. Studiul nostru îşi propune să expună aportul
locuitorilor de naționalitate română din fostul județ Alba Inferioară (Alba de Jos).
Demersul inițiat de noi se bazează pe un set de documente inedite, care apar cu
titlul: III. Județul Alba Inferioară, care este format în realitate, la început, dintr-un
centralizator al localităţilor rurale din fostul judeţ cu acelaşi nume, (tabel nominal
al localităților rurale) şi patru documente intitulate Tabel nominal (Tablou nominal)
cu participanţii din fostele comune urbane Abrud, Aiud, Alba Iulia şi Ocna
Sibiului. Acestea sunt incluse în pachetul intitulat Listele participanților la Primul
Război Mondial, aflat la Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, în Fondul
Astra, pachet nr. 1, actul nr. 1b10.
Într-un alt set de documente, intitulat Adrese de înaintare, corespondenţă
privind listele cu participanţii români la războiul din 1914-1918, am descoperit şi
o adresă prin care, subprefectul judeţului Alba de Jos, aducea la cunoştinţă
ASTREI, despre faptul că, s-a urgentat strângerea datelor despre participanţii din
judeţ11.
Documentele studiate de noi, cinci la număr, pe care le reproducem în
anexă, în facsimil (centralizatorul, integral; tabelele nominale de la oraşe, parțial),
conţin: primul, 4 file; al doilea, Abrud, 4 file; al treilea, Aiud, 7 file; al patrulea,
Alba Iulia, 11 file; al cincilea, Ocna Sibiului, 9 file. La primul document, fila 565r
cuprinde doar denumirea actului, iar fila 568v conţine 19 comune recenzate şi un
centralizator, care înregistrează rezultatele totale ale celor 6 pagini. Celelalte file,
de la 566r la 568r, cuprind 155 de localități recenzate12. Celelalte patru documente
conţin date despre participanţii din oraşele: Abrud; Aiud, Alba Iulia şi Ocna

8

Păcăţian 1923a, p. 32-50; Păcățian 1923b, p. 3-21.
Ibidem, p. 49; Ibidem, p. 20.
10
DSJANSB, Fondul Astra: Adrese de înaintare, corespondenţă privind listele cu participanţii români la războiul din 1914-1918, pachet nr. 1, act nr. 1a; Listele participanţilor la
Primul Război Mondial. Județul Sibiu, 1914-1918, pachet nr. 1, act nr. 1b: III. Județul Alba
Inferioară (în continuare, SJANSB, FA, 1a, 1b), 1b, f.: 565r-568r; 1r-4v; 142r-148r; 65r75r; 318r-326v.
11
Ibidem, 1a, f. 10r.
12
Ibidem, 1b, f. 565r-568v.
9
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Sibiului13. Setul a fost realizat în urma demersurilor Astrei, pe lângă autoritățile
locale. Inițiativa, în acest sens, a aparținut istoricului și ziaristului Teodor V.
Păcățian, care a conceput de altfel și modelul tabelului transmis autorităților pentru
completare14.
Documentul centralizator, de fapt tabelul nominal al localităților rurale,
cuprinde 10 rubrici principale. Patru dintre acestea sunt împărțite în alte 11 rubrici
secundare. Dintre rubricile secundare, două sunt compuse din câte alte trei subrubrici.
În total, actul cuprinde 21 de rubrici (principale, secundare și subrubrici) 15.
1. Prima rubrică principală, Numărul curent, înregistrează în ordine crescătoare un
număr de 174 de poziții ale localităților recenzate. 2. A doua rubrică principală este
intitulată Comunele din județ. Ea cuprinde cele 174 de localități, înregistrate în
ordine alfabetică. 3. Cea de-a treia rubrică principală, Poporațiunea română a
comunei, înregistrează numărul total de locuitori români ai fiecărei localități.
Precizăm faptul că cifra reprezintă numărul locuitorilor români domiciliați în
localitate la momentul completării tabelului de către autoritățile locale, nu la
izbucnirea războiului. 4. Rubrica a patra principală, intitulată Numărul celor
decorați în cursul războiului, înregistrează numărul decoraților din fiecare
localitate. Nu sunt precizate nici numele celor decorați, nici numele sau clasele
decorațiilor primite, nici numărul decorațiilor primite de fiecare. 5. A cincea
rubrică principală, S-au făcut contribuiri benevole pentru armată, precizează doar
valoarea totală, aproximativă, în lei, a contribuțiilor și donațiilor locuitorilor, pentru
susținerea efortului de război. Actul nu precizează însă în ce au constat aceste
contribuții benevole. 6. Cea de-a șasea rubrică principală, Pagubele de război ale
comunei în total, înregistrează valoarea totală, aproximativă, în lei, a pagubelor
produse de război fiecărei localități recenzate. În cadrul documentului nu sunt
precizate nici contextul concret în care s-au produs aceste pagube, nici în ce au
constat ele. 7. A șaptea rubrică principală, intitulată Au luat parte la mișcările
impuse de război precizează, pentru fiecare localitate, numărul locuitorilor români
concentrați în timpul războiului. Rubrica cuprinde alte două rubrici secundare,
anume Chemați fiind, în care sunt înregistrați numeric toți cei concentrați în
perioada conflagraţiei, în funcție de statutul avut în timpul războiului, și Au fost
refugiați, care cuprinde numărul persoanelor care, în timpul războiului, din motive
legate de acesta, și-au părăsit locuințele plecând în refugiu. Prima rubrică
secundară cuprinde trei subrubrici, anume: La partea activă, ca soldați pe front,
care îi include numeric pe toți cei care au participat la război în calitate de
combatanți; La partea sedentară, pentru servicii auxiliare sau mobilizați pe loc,
înregistrează numărul celor mobilizați ca necombatanți; Pentru a fi arestați sau
internați, cuprinde numărul persoanelor indezirabile regimului dualist care, în
13

Ibidem, f.: 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v.
Păcăţian 1923a, p. 32-54; Păcățian 1923b, passim.
15
SJANSB, FA, 1b, f. 566r-568r.
14
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timpul războiului, au fost încarcerate sau deportate. 8. Cea de-a opta rubrică
principală, intitulată Soarta îndurată în timpul războiului, precizează numeric
situația celor mobilizați, la sfârșitul conflagrației. Rubrica cuprinde alte patru
rubrici secundare. Prima rubrică secundară, Morți pe câmpul de luptă, înregistrează
numărul celor căzuți pe front din fiecare localitate. A doua rubrică secundară Morți
în temniță, în pribegie, în spital, în urma boalelor sau rănilor, precizează numărul
concentraților care și-au pierdut viața în timpul războiului, în afara luptelor, dar din
motive determinate de acesta. A treia rubrică secundară, S-au reîntors acasă,
cuprinde numărul celor concentrați, care au supraviețuit războiului. A patra rubrică
secundară, intitulată Sunt dispăruți, înregistrează numărul celor care au dispărut pe
front. Cea de-a treia rubrică secundară cuprinde alte trei subrubrici: Ca invalizi, în
care sunt înregistrați numeric toți cei care au suferit în urma războiului, dar au
rămas cu grade diferite de invaliditate; Răniți, bolnavi, însă în prezent sănătoși, îi
cuprinde, de asemenea numeric, pe cei care au revenit din război cu diferite traume,
precum răni sau boli, dar care până la data recenzării s-au însănătoșit complet. 9. A
noua rubrică principală, intitulată În urma decedaților și dispăruților au rămas,
înregistrează statutul social al urmașilor celor morți sau dispăruți în timpul
războiului. Rubrica cuprinde două rubrici secundare, anume Văduve și Orfani, în
care este înregistrat numărul văduvelor și orfanilor rămași în urma celor morți sau
dispăruți pe câmpul de luptă sau din cauze legate de război. 10. Cea de-a zecea
rubrică principală, După clasele sociale au luat parte la mișcările impuse de
război, cuprinde alte trei rubrici secundare, Intelectuali, Comercianți și meseriași și
Plugari. În cadrul celor trei rubrici secundare este înregistrat numărul celor
concentrați din fiecare categorie socială16.
*
Documentele referitoare la orașele Aiud, Abrud, Alba Iulia şi Ocna
Sibiului studiate de noi, conţin: pentru, Aiud, 7 file, numerotate de la 142 la 148;
pentru Abrud, 4 file, numerotate de la 1 la 4; pentru Alba Iulia, 11 file, numerotate
de la 65 la 75; pentru Ocna Sibiului, 9 file, numerotate de la 318 la 32617.
Tabloul nominal (Tabelul nominal) al fiecărui oraş cuprinde 10 rubrici
principale. Trei dintre acestea sunt împărțite în alte opt rubrici secundare. Două
dintre rubricile secundare sunt compuse din câte alte trei subrubrici. În total,
Tabloul nominal cuprinde 19 rubrici principale, rubrici secundare și subrubrici.
1. Prima rubrică principală, Numărul curent, înregistrează în ordine
crescătoare: pentru Abrud, 190 poziţii; pentru Aiud, 331; pentru Alba Iulia, 546 iar
pentru Ocna Sibiului, 460 poziții. 2. A doua rubrică principală, Numele și
Pronumele, îi cuprinde pe toți cei recrutați, fără respectarea ordinii alfabetice. 3.
16
17

Ibidem.
Ibidem, f.: 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v.
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Cea de-a treia rubrică principală, Născut în comuna, înregistrează locul de naștere
al celor recenzați, care locuiau în momentul respectivului demers în oraşele Abrud,
Aiud, Alba Iulia şi Ocna Sibiului. 4. Rubrica a patra principală, intitulată
Ocupațiune civilă, nominalizează profesiile și ocupațiile practicate de cei concentrați,
în viața civilă. 5. A cincea rubrică principală, Gradul avut în miliție, precizează
gradele militare deținute de cei mobilizați în timpul războiului. 6. Cea de-a șasea
rubrică principală, A fost decorat cu medalia, înregistrează denumirea ordinelor și
decorațiilor primite de cei decorați în urma participării la război, gradul decorațiilor
și numărul acestora. 7. A șaptea rubrică principală, intitulată A luat parte la
mișcările impuse de război precizează, pentru fiecare dintre cei concentrați, statutul
avut în timpul războiului. Rubrica conține alte două rubrici secundare, anume
Chemat fiind, în care sunt înregistrați toți cei concentrați în timpul războiului, în
funcție de statutul avut în timpul conflagraţiei, și A fost refugiat, care cuprinde
persoanele care, în timpul războiului, din motive legate de acesta și-au părăsit
locuințele plecând în refugiu. Prima rubrică secundară cuprinde trei subrubrici,
anume: La partea activă ca soldat pe front, care îi include pe toți cei care au
participat la război în calitate de combatanți; La partea sedentară, pentru servicii
auxiliare sau mobilizați pe loc, care îi include pe toți cei mobilizați ca necombatanți; Pentru a fi arestat sau internat, înregistrează persoanele indezirabile
regimului dualist, care în timpul războiului au fost încarcerate sau deportate. 8. Cea
de-a opta rubrică principală, intitulată Soarta îndurată în timpul războiului,
precizează situația fiecărei persoane concentrate, la sfârșitul conflagrației. Rubrica
cuprinde alte patru rubrici secundare. Prima rubrică secundară, Mort pe câmpul de
luptă, îi înregistrează pe cei căzuți pe front. A doua rubrică secundară, Mort în
temniță, în pribegie, în spital, în urma boalelor sau rănilor, include toate
persoanele concentrate, care și-au pierdut viața în timpul războiului, în afara
luptelor, dar din motive determinate de acesta. A treia rubrică secundară, S-a
reîntors acasă, îi cuprinde pe toți concentrații care au supraviețuit războiului. A
patra rubrică secundară, intitulată Dispărut, îi înregistrează pe toți cei care au
dispărut pe front. Cea de-a treia rubrică secundară conține alte trei subrubrici: Ca
invalid, în care sunt înregistrați toți cei care au supraviețuit războiului, dar au rămas
cu grade diferite de invaliditate; Rănit, bolnav, însă în prezent sănătos, îi cuprinde
pe cei care au revenit din război cu diverse traume, precum răni sau boli, dar care
până la data recenzării s-au însănătoșit. 9. A noua rubrică principală, intitulată În
urma decedatului sau dispărutului a rămas, înregistrează statutul social al
urmașilor celor morți sau dispăruți în timpul războiului. Rubrica conține două
rubrici secundare, anume Văduvă și Numărul orfanilor, în care este înregistrat
numărul văduvelor și orfanilor rămași în urma celor morți pe câmpul de luptă,
dispăruţi sau din cauze legate de război. 10. Cea de-a zecea rubrică principală,
Observare, cuprinde diferite observații, precizări și adnotări referitoare la unele
aspecte, care nu au fost incluse în celelalte rubrici sau cărora nu li s-a consacrat o
rubrică proprie.
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Conținutul documentelor. Tabelul centralizator, intitulat Tabloul nominal
cu localitățile rurale, le recenzează pe toate cele 174 din fosul judeţ Alba
Inferioară, existente la data respectivă18. Localitățile sunt înregistrate în ordine
aproximativ alfabetică. La comunele care şi-au schimbat denumirea, vom insera, în
paranteză, denumirea actuală. Deoarece marea lor majoritate fac parte din actualul
judeţ Alba19 vom trece, în paranteză (doar acolo unde se impune), judeţul din care
face parte – la acest moment – respectiva comună. Localitățile existente în fostul
judeţ Alba Inferioară, la data recenzării, împreună cu numărul de locuitori români
pe care îl aveau, erau după cum urmează: [566r] 1. Abrudsat (azi Abrud-Sat),
4.032; 2. Acmariu, 1.105; 3. Alămor (jud. Sibiu), 1.621; 4. Alecuş (jud. Sălaj), 709;
5. Ampoiţa, 853; 6. Armeni (jud. Sibiu), 1.431; 7. Asinip, 438; 8. Aţintiş (jud.
Mureş), 649; 9. Băgău, 515; 10. Bărăbanţ, 779; 11. Beldiu, 352; 12. Benic, 942; 13.
Berghin, 876; 14. Beşineu (azi Valea Izvoarelor, jud. Mureş), 752; 15. Beţa, 51; 16.
Bichiş (jud. Mureş), 30; 17. Blaj (azi municipiu), 1.351; 18. Blajsat (înglobat la
Blaj), 805; 19. Blandiana, 919; 20. Bogata română (azi Bogata de Jos, jud. Cluj),
1.351; 21. Botez (jud. Mureş), 305; 22. Boz, 614; 23. Broşteni (jud. Sibiu), 741; 24.
Bucerdea Grânoasă, 1.305; 25. Bucerdea Vinoasă, 1.044; 26. Bucium, 3.472; 27.
Cacova (azi Livezile), 1.134; 28. Căptălan, 535; 29. Căpud, 440; 30. Cărpiniş,
1.413; 31. Ceacalaca (azi Cecălaca, jud. Mureş), 262; [566v] 32. Cenade, 1.684;
33. Cergăul mare (azi Cergău Mare), 1.147; 34. Cergăul mic (azi Cergău Mic),
242; 35. Cetea, 1.423; 36. Cioara (azi Săliştea), 1.948; 37. Cisteiul român (azi
Cistei), 659; 38. Cisteiul de Murăş (azi Cisteiu de Mureş), 523; 39. Ciuciu (azi
Stâna de Mureş), 302; 40. Ciufud (azi Izvoarele), 825; 41. Ciugud, 678; 42.
Ciuguzel, 634; 43. Ciumbrud, 656; 44. Ciunga (azi Uioara de Jos), 1.067; 45.
Colibi, 333; 46. Conţa (azi Cunţa), 552; 47. Copand, 181; 48. Corna, 668; 49.
Coşlar (azi Coşlariu), 403; 50. Crăciunelul de jos (azi Crăciunelu de Jos), 1.184;
51. Craiva, 382; 52. Cricău, 1.469; 53. Cuci (jud. Mureş), 93; 54. Cut, 1.686; 55.
Daia Română, 2.511; 56. Dealul Geoagiului, 474; 57. Doştat, 1.257; 58. Drâmbariu
(azi Drâmbar), 1.053; 59. Draşău (azi Draşov), 1.032; 60. Dumitra, 531; 61. Fărău,
1.026; 62. Feleiud (azi Aiudu de Sus), 1.098; [567r] 63. Feneş, 1.215; 64. Găbud,
688; 65. Galaţi, 742; 66. Galda de Jos, 1.418; 67. Galda de Sus, 840; 68. Gălţiu (azi
Galtiu), 429; 69. Gâmbaş, 234; 70. Gâmbuţ (jud. Mureş), 629; 71. Gârbova de Jos,
752; 72. Gârbova de Sus, 840; 73. Gârboviţa, 438; 74. Găureni (azi Văleni), 323; 75.
18

Anuarul Statistic al României 1922 / Annuaire Statistique de la Roumanie, Ministerul
Industriei și Comerțului București, Tipografia Curții Regale F. Gobl&Fii, București, 1923
(în continuare, Anuar Statistic 1923), p. 12; Împărţirea administrativă a României însoţită
de Legea pentru unificarea administrativă şi de Legea pentru organizarea administraţiunii comunale a oraşului Bucureşti, Imprimeria statului, Bucureşti, 1926 (în continuare,
Împărţirea României 1926), p. 7-8.
19
Unele au fost distribuite judeţelor Mureş şi Sibiu.
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Geoagiul de Sus, 1.434; 76. Gheja (jud. Mureş), 1.007; 77. Giomal (azi Geomal),
922; 78. Girbom (azi Ghirbom), 1.246; 79. Gusu (jud. Sibiu), 627; 80. Hăpria,
1.106; 81. Henig, 1.105; 82. Herepea (jud. Mureş), 389; 83. Heria, 555; 84.
Hopârta, 839; 85. Ighiel, 811; 86. Ighiu, 1.373; 87. Intregalde (azi Întregalde),
1.390; 88. Inuri, 1.268; 89. Istihaza (azi Iştihaza), 29; 90. Limba (azi Dumbrava),
490; 91. Leorinţ, 223; 92. Loamnăş (azi Loamneş, jud. Sibiu), 413; 93. Lopadea
română (azi Lopadea Veche), 661; [567v] 94. Lopadea ung. (azi Lopadea Nouă),
36; 95. Lupu, 910; 96. Magina (azi Măgina), 865; 97. Mănărade, 425; 98. Mândra
(jud. Sibiu), 243; 99. Medveş, 44; 100. Mescreac (azi Meşcreac), 510; 101.
Mesentea, 246; 102. Meteş, 880; 103. Miceşti, 1.141; 104. Micoşlaca, 576; 105.
Mihalţ, 2.400; 106. Mirăslău, 516; 107. Mogoş, 3.128; 108. Muşca, 1.337; 109.
Nandra (jud. Mureş), 255; 110. Noşlac, 706; 111. Oarda de jos (înglobat la Oarda),
578; 112. Oarda de sus (înglobat la Oarda), 1.577; 113. Obreja, 603; 114. Ocnişoara,
626; 115. Odverem, 434; 116. Ohaba, 1.558; 117. Oiejdea, 430; 118. Orosia (jud.
Mureş), 255; 119. Ozd (jud. Mureş), 12; 120. Păclişa (azi Pâclişa), 996; 121.
Păgida, 377; 122. Păuca (jud. Sibiu), 865; 123. Peţelca, 629; 124. Peterlaca (azi
Petrilaca, jud. Mureş), 1.065; [568r] 125. Petrângeni (azi Pătrângeni), 1.167; 126.
Poiana Aiudului, 732; 127. Poiana Ampoiului, 499; 128. Ponor, 1.066; 129.
Presaca (azi Presaca Ampoiului), 649; 130. Presaca de Secaş (azi Presaca, jud.
Sibiu), 826; 131. Răcătău, 544; 132. Răchişel (azi Rachiş), 202; 133. Râmeţ, 1.908;
134. Roşia Montană, 1.260; 135. Roşia de Secaş, 826; 136. Sânbenedic, 532; 137.
Sâncraiu (azi Sâncrai), 394; 138. Sângătin (jud. Sibiu), 882; 139. Sâniacob (jud.
Mureş), 407; 140. Sântimbru, 553; 141. Sărăcsău, 430; 142. Silivaş, 397; 143.
Sohodol, 4.687; 144. Spătac, 451; 145. Straja, 1.250; 146. Stremţ, 1.461; 147. Şard,
1.655; 148. Şeuşa, 784; 149. Şilea, 656; 150. Şoimuş, 70; 151. Şoroştin (azi Soroştin,
jud. Sibiu), 941; 152. Şpălnaca, 1.150; 153. Şpring, 1.583; 154. Tâmpăhaza (azi
Rădeşti), 864; 155. Tărtăria, 917; [568v] 156. Tău, 953; 157. Tăuţ (azi Tăuţi), 678;
158. Teiuş (azi oraş), 2.385; 159. Tibru, 778; 160. Tiur, 1.241; 161. Totoiu (azi
Totoi), 925; 162. Trimpoiele (azi Trâmpoiele), 970; 163. Turdaş, 585; 164. Ţapu
(jud. Sibiu), 666; 165. Ţelna, 1.039; 166. Uioara (înglobată la Ocna Mureş), 2.134;
167. Uioara de Sus, 679; 168. Ungurei, 518; 169. Valea Dosului (azi Izvoru Ampoiului),
929; 170. Valea Geoagiului (azi Geogel), 770; 171. Veza, 483; 172. Vingard,
1.249; 173. Vinţul de jos (azi Vinţu de Jos), 3.565; 174. Zlatna (azi oraş), 2.97920.
20

SJANSB, FA, 1b, f. 566r-568v; Pentru denumirile actuale, a se vedea: Constantin
Martinovici, Nicolae Istrati, op.cit., p. 7-9; Împărţirea României 1926, p. 9-10, 15-17; Coriolan
Suciu, Dicţionar istoric al localităților din Transilvania, vol. I-II, Bucureşti, 1967-1968,
pass.; Ion Iordan, Petre Gâștescu, I. D. Oancea, Indicatorul localităților din România,
București, 1974, pass.; Eliza Ghinea, Dan Ghinea, Localităţile din România. Dicţionar,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, pass.; Codul poştal al localităţilor din România,
vol. I, Bucureşti, 2003, pass; Listă de localități din judeţul Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_localităţi_din_judeţul_Alba (accesat: 22.06.2018);
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Potrivit conținutului documentelor analizate, la momentul redactării
acestora, în fostul județ Alba Inferioară trăiau 175.038 (161.057+1.439+2.400+
6.000+4.142)21 locuitori de naționalitate română (5,87% din omologii transilvăneni)22.
Între 1914 și 1918 din rândul locuitorilor români au fost concentrați, sub
diferite forme, pentru a lua parte la prima mare conflagrație mondială, un număr de
28.498 locuitori, astfel: 26.988 de locuitori de naționalitate română din localităţile
rurale ale judeţului şi 1.510 (186+318+546+460) locuitori de naționalitate română,
din cele patru oraşe ale judeţului23. Aceştia au reprezentat 5,88% din totalul
românilor transilvăneni mobilizaţi, conform datelor oferite de Teodor V. Păcăţian,
5,89% conform calculelor furnizate de Liviu Maior sau 4,38% conform calculelor
furnizate de Ioan I. Şerban. Dintre aceștia, au fost încadrați la partea activă, ca
soldați pe front, un număr de 26.500 (25.136+182+317+462+403), reprezentând
92,99% din totalul mobilizaţilor albaiulieni şi 5,89% din totalul românilor
transilvăneni omonimi, conform datelor oferite de Teodor V. Păcăţian; şi Liviu
Maior. La partea sedentară, pentru activități auxiliare sau mobilizați pe loc, au
participat 1.998 (1.852+4+7+84+57) locuitori, reprezentând: 7,01% dintre concentraţii români albaiulieni; 5,78%, dintre românii transilvăneni, conform calculelor
furnizate de Teodor V. Păcăţian şi Liviu Maior24. Se remarcă, prin numărul mare
de participanţi, localităţile rurale: Vinţu de Jos, cu 615 la partea activă şi 2 la partea
sedentară25; Sohodol, cu 608 activi şi 131 la partea sedentară26; Bucium, cu 503
activi şi 101 la partea sedentară27; Mogoş, cu 447 activi şi 7 la partea sedentară28;
Daia română, cu 427 activi şi 41 la partea sedentară29.
Autoritățile austro-ungare nu i-au scăpat din vedere nici pe cei ostili dublei
monarhii. Ca urmare, între 1914 și 1918, un număr 158 (146+2+10+0+0) locuitori
Listă de localități din judeţul Mureş
https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_localităţi_din_judeţul_Mureş (accesat: 20.06.2018);
Listă de localități din judeţul Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_localităţi_din_judeţul_Sibiu (accesat: 20.06.2018);
Listă localități cu nume schimbate din judeţele: Alba, Mureş, Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Localităţi_din_România_cu_nume_schimbate (accesat: 03.08.2018).
21
În paranteze am specificat totalul, pe localităţile rurale+totalul pe fiecare oraş (Abrud,
Aiud, Alba Iulia, Ocna Sibiului).
22
Ibidem, FA, 1b, f. 568r, 1r, 142r, 65r, 318r; Păcăţian 1923a, p. 54; Păcățian 1923b, Anexa A.
23
SJANSB, FA, 1b, f.: 566r-568r; 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v; Păcăţian 1923a, p.
54; Păcățian 1923b, Anexa A.
24
Ibidem; Ibidem; Ibidem; Maior 1985, p. 357; Şerban 1998-1999, p. 207.
25
SJANSB, FA, 1b, f. 568v, nr. crt. 173.
26
Ibidem, f. 568r, nr. crt. 143.
27
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 26.
28
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 107.
29
Ibidem, f. 566v, nr. crt. 55.
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români au fost reținuți pentru a fi întemnițați sau internați în lagăre (reprezentând
0,55% din totalul românilor albaiulieni mobilizaţi şi 9,11% din totalul românilor
transilvăneni internaţi), cel mai probabil datorită implicării lor în lupta națională.
Au ales calea refugiului, 32 (27+2+3+0+0) persoane (0,11% din totalul
participanţilor albaiulieni şi 0,93% din totalul românilor transilvăneni refugiaţi)30.
Dintre localităţile rurale, care au avut astfel de cazuri, nominalizăm următoarele:
Vingard, 48 reţinuţi31; Sângătin, 21 reţinuţi32; Şpring, 17 reţinuţi33; Boz, cu 11
reţinuţi34; Doştat, 10 reţinuţi35; Armeni, Roşia Montană, Silvaş, cu câte 4 refugiaţi36;
Ţapu, cu 3 refugiaţi37.
Totalul celor care au fost implicați în acțiunile impuse de război s-a ridicat,
conform documentelor, la 28.688 (27.161+190+331+546+460) persoane (5,86%
din totalul participanţilor transilvăneni). Dintre aceștia, pe categorii sociale, situaţia
a fost următoarea: 460 (331+21+64+34+10) au fost intelectuali, reprezentând
1,60% din participanţii albaiulieni şi 7,03% din omologii transilvăneni; 1.144
(827+47+54+190+26) comercianți și meseriași, reprezentând 3,99% din participanţii
albaiulieni şi 7,80% din omologii transilvăneni, iar 27.084 (26.003+122+
213+322+424) agricultori (plugari), reprezentând 94,41% din participanţii
albaiulieni şi 5,78% din omologii transilvăneni;38. Cei mai mulţi intelectuali au
provenit din localităţile rurale: Uioara, 1839; Blaj şi Bucium, câte 1440; Stremţ, 841;
Alămor, Beldiu, Ohaba Teiuş şi Tiur, câte 742. Numărul cel mai important de
comercianţi şi meseriaşi a provenit din următoarele localităţi: Uioara, 7643; Zlatna,
6444; Teiuş, 5145; Blaj, 5046; Vinţu de Jos, 3247; Blajsat, 3048. Agricultorii cei mai
30

Ibidem, f.: 566r-568r; 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v; Păcăţian 1923a, p. 54;
Păcățian 1923b, Anexa A.
31
SJANSB, FA, 1b, f. 568v, nr. crt. 172.
32
Ibidem, f. 568r, nr. crt. 138.
33
Ibidem, f. 568r nr. crt. 153.
34
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 22.
35
Ibidem, f. 566v, nr. crt. 57.
36
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 6; 568r, nr. crt. 134, 142.
37
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 164.
38
Ibidem, f.: 566r-568r; 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v; Păcăţian 1923a, p. 54;
Păcățian 1923b, Anexa A.
39
SJANSB, FA, 1b, f. 568v,nr. crt. 166.
40
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 17, 26.
41
Ibidem, f. 568r, nr. crt. 146.
42
Ibidem, f.: 566r, nr. crt. 3, 7; 567v, nr. crt. 116; 568v, nr. crt. 158, 160.
43
Ibidem, f. 568v,nr. crt. 166.
44
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 174.
45
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 158.
46
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 17.
47
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 173.
48
Ibidem, f. 566r. nr. crt. 18.
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numeroşi au fost mobilizaţi din localităţile rurale: Sohodol, 72049; Bucium, 59050;
Vinţu de Jos, 58151; Daia Română, 46152; Mogoş, 44953; Mihalţ, 40054.
Pierderile suferite au fost însemnate. Din rândul participanţilor, nu s-au mai
întors de pe front un număr de 3.022 (2.884+14+32+22+70) persoane (10,53%
dintre participanţii albaiulieni şi 3,65% din pierderile transilvănene), din care:
2.368 (2.257+10+30+22+49) au căzut pe front (8,25% din participanţii albaiulieni
şi 5,67% din omologii transilvăneni), 654 (627+4+2+0+21) au murit în detenție, în
pribegie, de pe urma bolilor contactate sau a rănilor primite (2,28% din participanţii albaiulieni şi 5,80% din omologii transilvăneni), iar 1.863 (1.806+6+19+
14+18) combatanţi au dispărut (6,49% din participanţii albaiulieni şi 6,14% din
omologii transilvăneni),55. Localităţile rurale care au avut cel mai mult de suferit,
prin decesul participanţilor pe câmpul de luptă, au fost: Vinţu de Jos, 7856; Sohodol,
6357; Bucium, 5758; Muşca, 5259; Daia Română, 5060. Cei mai numeroşi participanţi
la conflagraţie, care au decedat în detenție, în pribegie, de pe urma bolilor contactate
sau a rănilor primite, au provenit din următoarele localităţi rurale: Cut, 2461; Zlatna,
2362; Draşău, 1863; Sohodol şi Totoiu, câte 1664; Cacova şi Mihalţ, câte 1465.
Numărul cel mai mare de dispăruţi a fost din localităţile rurale: Mogoş, 9966;
Sohodol, 5867; Miceşti, 5168; Cărpiniş, 4169; Zlatna, 3370; Cenade, 3271; Noşlac, 3072.
49

Ibidem, f. 568r, nr. crt. 143.
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 26.
51
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 173.
52
Ibidem, f. 566v, nr. crt. 55.
53
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 107.
54
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 105.
55
Ibidem, f.: 566r-568r; 1r-4v; 142r-148r; 65r-75r; 318r-326v; Păcăţian 1923a, p. 54;
Păcățian 1923b, Anexa A.
56
SJANSB, FA, 1b, f. 568v, nr. crt. 173.
57
Ibidem, f. 568r, nr. crt. 143.
58
Ibidem, f. 566r, nr. crt. 26.
59
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 108.
60
Ibidem, f. 566v, nr. crt. 55.
61
Ibidem, f. 566v, nr. crt. 54.
62
Ibidem, f. 568v nr. crt. 174.
63
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 59.
64
Ibidem, f.: 568r, nr. crt. 143; 568v, nr. crt. 161.
65
Ibidem, f.: 566r, nr. crt. 27; 567v, nr. crt. 105.
66
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 107.
67
Ibidem, f. 568r, nr. crt. 143.
68
Ibidem, f. 567v, nr. crt. 103.
69
Ibidem, f. 566r. nr. crt. 30.
70
Ibidem, f. 568v, nr. crt. 174.
50

127

ALEXANDRU BUCUR, VASILE MĂRCULEŢ

La sfârșitul războiului au revenit acasă 23.803 (22.471+170+280+ 510
+372) dintre participanţii albaiulieni la conflagraţie (82,97% din participanţii
albaiulieni şi 5,85% din omologii ardeleni), dintre care 20.228 (19.263+147+
243+331+244) deplin sănătoşi (70,51% din participanţii albaiulieni şi 5,89% din
omologii transilvăneni), 2.177 (1.909+16+17+147+88) răniţi sau bolnavi (7,593%
din participanţii albaiulieni şi 5,74% din omologii transilvăneni), care până la data
realizării recenzării s-au însănătoșit complet și 1.398 (1.299+7+20+32+40) invalizi
(4,87% din participanţii albaiulieni şi 5,50% din omologii transilvăneni), astfel:73.
Localităţile rurale care au avut cel mai mare număr de răniţi sau bolnavi au fost:
Sohodol, 13274; Cioara, 9675; Ighiu, 7776; Zlatna, 7477; Mogoş, 6678; Peterlaca, 6479;
Teiuş, 6080. Cei mai mulţi participanţi la război, care s-au întors cu diverse
invalidităţi, au fost mobilizaţi din următoarele localităţi: Sohodol, 4381; Mogoş,
4082; Daia Română, 3383; Cioara, 2884; Abrudsat şi Zlatna, cu câte 2385; Şeuşa, 2286.
Actele de curaj și vitejie au fost recompensate prin acordarea de decorații
ale statului austro-ungar. Din totalul celor participanți la război, au fost decorați
2.621 (2.319+14+82+164+42) luptători (9,20% din cei mobilizaţi şi 5,94% din
totalul transilvănenilor medaliaţi)87. Cei care s-au remarcat prin cele mai multe
fapte de vitejie şi au fost decorați au provenit din următoarele localităţi: Oarda de
Sus, 7788; Cioara, 7389; Uioara, 5990; Cut, 5391; Drâmbariu şi Ighiu, câte 4992;
Armeni, 4893; Galda de Jos, 4594.
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Grav afectate au fost familiile celor morți sau dispăruți. În urma acestora
au rămas 2.150 (2.064+4+37+9+36) văduve (5,57% din totalul văduvelor transilvănene) şi 4.926 (627+4+2+0+21) orfani (6,22% din totalul orfanilor provinciei)95;.
Localităţile care au înregistrat cel mai mare număr de văduve şi orfani au fost
următoarele: Mogoş, 93 văduve şi 159 orfani96; Sohodol, cu 73 văduve şi 152
orfani97; Vinţu de Jos, cu 56 văduve şi 139 orfani98; Mihalţ, cu 39 văduve şi 85
orfani99; Cut, cu 39 văduve şi 80 orfani100; Daia Română, cu 36 văduve şi 63
orfani101; Zlatna, cu 33 văduve şi 92 orfani102; Muşca, cu 33 văduve şi 64 orfani103;
Abrudsat, cu 32 văduve şi 89 orfani104.
Informațiile cuprinse în documente evidențiază, de asemenea, efortul de
război al comunităților rurale. Potrivit actelor analizate, donațiile și contribuțiile
benevole ale locuitorilor din judeţul Alba Inferioară s-au ridicat, pe parcursul
războiului, la valoarea de 671.700 (563.200+100.000+5.000+50.000+3.000) lei,
reprezentând 5,65% din contribuţia Transilvaniei105. Pagubele suferite au fost ceva
mai mari. Acestea s-au ridicat la valoarea totală de 1.648.800 lei
(1.328.800+170.000+0+0+150.000), reprezentând 0,58% din valoarea pagubelor
înregistrate în Transilvania106. Cele mai importante contribuţii benevole au provenit
din localităţile: Roşia Montană, 100.000 lei107; Mogoş, 60.000 lei108; Şard, 50.000
lei109; Hopârta, 30.000 lei110; Ampoiţa şi Valea Geoagiului, cu câte 25.000 lei111;
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Alămor şi Cergău Mare, câte 20.000 lei112. Au suferit cele mai mari pagube,
următoarele localităţi: Loamnăş, 200.000 lei113; Mogoş, 180.000 lei114; Mândra,
160.000 lei115; Ponor, 150.000 lei116; Roşia Montană şi Zlatna, câte 100.000 lei117;
Valea Geoagiului, 80.000 lei118; Oarda de Jos, 30.000 lei119.
FACSIMILE

1. - Adresa subprefectului judeţului Alba de Jos, către ASTRA,
SJANSB, FA, 1a, f. 10r
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2. - Centralizator al localităților rurale din fostul judeţ Alba Inferioară,
filele 565r-568v (integral)
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Fila 565r
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Fila, 568r-v
3. - Tablou nominal al oraşului Abrud (extrase), filele 2r, 4r
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135

ALEXANDRU BUCUR, VASILE MĂRCULEŢ

4. - Tablou nominal al oraşului Aiud (extrase), filele 142r, 148r
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5. - Tablou nominal al oraşului Alba Iulia (extrase), filele 65r, 75r
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6. - Tablou nominal al oraşului Ocna Sibiului (extrase), filele 318r, 326v
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GENERALUL IACOB ZADIK – UN EROU ARMEAN AL MARELUI
RĂZBOI ȘI AL ROMÂNIEI MARI
GENERAL IACOB ZADIK – AN ARMENIAN HERO OF THE
GREAT WAR AND OF GREATER ROMANIA
Narcis E. Ștefan Antonian 

Abstract
Armenians had an important contribution to the Great Union of Romania
during the World War I. Dozens of Armenian soldiers from Romania died on duty
in the line of fire for the sake of Greater Romania. They chose to fight for their
new Motherland, Romania, a country which ever since the Middle Ages had
offered them a shelter in harsh times. Many Armenians from the Romanian Army,
like Lieutenant Gabriel Pruncu or Lieutenant Ioan Missir, were real heroes in
battle. But the most important of them was General Iacob Zadik – the liberator, the
peacemaker and the Governor of Bucovina (1918).
Keywords: Armenians from Moldova, World War I, Bucovina, Cernăuți,
the Eastern Front.
Între marii bărbaţi care au influențat în timp, prin acţiunea și personalitatea
lor, istoria poporului român şi a armatei sale și care au condus armata română
pentru eliberarea Bucovinei, un loc aparte îl ocupă generalul Iacob Zadik.
Iacob Zadik s-a născut la 8 decembrie 1867, în comuna Brătuleşti, judeţul
Botoşani într-o familie de origine armeană sosită în Moldova în Evul Mediu. Zadik
înseamnă în limba armeană „Ziua de Paște”, „Paștele”. A fost atras de tânăr de
cariera militară, pe care a iubit-o şi a servit-o până la sfârşitul vieţii.
Și-a început studiile la Liceul Militar Iași, urmând Școala Militară de
Ofiţeri de artilerie, geniu și marină în perioada 1886-1888; apoi a fost admis la
Școala specială de artilerie şi geniu în anii 1889-1891.
Între anii 1896 și 1898 a urmat Școala superioară de război. A urcat toate
treptele militare prin forțe proprii, fiind: comandant de baterie la Regimentele de
Artilerie 3, 4 şi 12 (1888-1896); şef de birou de pregătire de luptă la Regimentul 8
Artilerie (1898-1901); ofiţer în Statul Major al Diviziei 7 Infanterie (1901-1906); şef
de Stat Major al Diviziei 2 şi 7 Infanterie (1906-1911); comandantul Regimentului 8


Narcis E. Ștefan Antonian (1975-2020) a fost editor și redactor al „Ararat Nor-Ghiank”,
doctorand al Școlii Doctorale a Universității Babeș-Bolyai, Cluj, specializarea Relații
Internaționale și Studii de Securitate.
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Artilerie (1909-1914), şef de stat major al Corpului 3 şi 4 Armata I (1914-1917);
secretar general în Ministerul Materialelor de Război (1918-1919) şi comandantul
Corpului 4 Armată (1919-1922).
S-a căsătorit cu Rosa, cu care a avut trei copii: Grigore, Ioan-Cristea, ambii
ofițeri și Margareta (Margueritte), căsătorită cu Grigore Kessim, medic șef al
orașului București1. A fost delegat pe lângă mareşalul francez Joseph Joffre,
comandantul suprem al armatei franceze, în anii 1915-19162.
În perioada Marelui Război, în calitate de şef de stat major al corpurilor 3
şi 4 Armată, a contribuit la victoria în luptele de la Mărăşeşti.
În toamna anul 1918, românii din Bucovina s-au organizat pentru a vota
unirea cu Regatul român. Iancu Flondor, preşedintele Congresului General al
Bucovinei, a cerut guvernatorului austriac Etzdorf predarea puterii către românii
bucovineni. Refuzul guvernatorului a provocat ample tulburări, iar reprezentanții
Congresului au chemat în ajutor Armata Română.
La 6 noiembrie 1918, ministrul de război, generalul Constantin Hârjieu,
ordona generalului Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8 Infanterie, având în
subordine regimentele 16, 29 şi 37 Infanterie, precum şi toţi grănicerii şi jandarmii
cu serviciul de pază pe frontiera Bucovinei, „să ocupe neîntârziat localităţile Iţcani
şi Suceava, iar de aici să extindă acţiunile de luptă pentru ocuparea localităţii
Cernăuţi”.
Comandantul Diviziei 8 Infanterie, la cererea Consiliului Naţional Român
şi a populaţiei Bucovinei (sediul Comandamentul se afla în cartierul Burdujeni), a
împărțit Divizia 8 Infanterie în detaşamentele „Dragoş” şi „Alexandru cel Bun”,
care au acţionat pe direcţia Suceava - Cernăuţi, cu misiunea de a cuceri localitatea
Cernăuţi şi localitatea Siret. Cel de-al treilea detaşament - „Suceava”, comandat de
maior Anton Ionescu, format din Subunitatea 4 Grăniceri, avea misiunea ca, în
cooperare cu prof. dr. Eusebiu Popovici, primarul municipiului Suceava, în ziua de
6 noiembrie 1918, să pună stăpânire pe localităţile Iţcani şi pe Suceava.
În timpul acţiunii de ocupare a localităţii Suceava, militarii detaşamentului
de grăniceri cântau „Pe al nostru steag e scris Unire”, arborând Tricolorul pe turla
Primăriei Suceava. Elevii şcolilor strigau „Trăiască Armata Română!”.
La 11 noiembrie 1918, trupele române conduse de generalul Iacob Zadik
intrau în Cernăuţi.
La 28 noiembrie 1918, a fost convocat Congresul General al Bucovinei, în
Sala Sinodală din Cernăuţi, şi s-a votat Unirea Bucovinei cu România3.
Iancu Flondor s-a adresat comandantului trupelor române:
Domnule General! Ca preşedinte al Consiliului Naţional am datoria să
binevenez falnica oaste română la intrarea ei în capitala Bucovinei, acestei ţări
1

„Ararat”, Revista Lunară, Maiu 1926.
Bogdan Căuș, Figuri de Armeni din România, Dicționar, Editura Ararat, București, 2008.
3
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care păstrează în sânul ei sfintele moaşte ale marelui nostru Domn Ştefan. Suntem
pe cale să întregim iarăşi moştenirea lui – România Mare – sufletul lui nemuritor
este în mijlocul nostru. Dară, nu este dat fiinţei omeneşti de a fixa în grai viu o
astfel de simţire. Numai o rugăciune fără cuvinte, care se înalţă la ceruri, îi poate
corespunde întrucâtva. Domnule General! Daţi-mi voie să binecuvântez aşa cum o
fac doi fraţi iubitori care după o lungă şi dureroasă despărţire se întâlnesc spre a
nu se mai despărţi niciodată. O fac, deschizând braţele mele şi strângându-vă la
piept4.
În cuvântul de răspuns la alocuţiunea lui Iancu Flondor, generalul Iacob
Zadik declara:
„Onoraţi cetăţeni ai Bucovinei! În urma dorinţei Comitetului naţional
bucovinean, M.S. Regele şi România a răspuns chemării şi au adus ajutorul
armatei române, pentru ca liniştea acestei ţări să nu fie turburată. Sosind, aduc
salutul cu iubire frăţească şi pot să spun cu iubire de mamă al României libere
către ţara Bucovinei. În aceste momente, gândul meu se înalţă către Dumnezeu şi-i
adresează mulţumirile României Mari că a scos sfânta dreptate la suprafaţă.
Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să curgă sânge şi să cadă un cap de Domn,
pentru reîmpreunarea ei însă n-a curs nici un pic de sânge, căci s-a făcut totul prin
vrednicia voastră şi vrerea dreptăţii”5.
Pentru meritele și întreaga sa carieră militară, generalul Zadik a fost
decorat cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofițer (1906), cu Ordinul
„Coroana României” în grad de Ofițer (1912), cu Ordinul „Coroana României” în
grad de Mare Cruce (1929). Pentru colaborarea sa cu armata franceză, a primit
Ordinul Legiunea de Onoare în grad de Comandor, (1923). La sfârșitul vieții, după
ani de închisoare, a fost decorat cu Ordinul Apărarea Patriei, clasa a II-a (1967)6.
După trecerea în rezervă, generalul Zadik a scris o broșură intitulată
„Nistru pământ românesc” pentru care regimul comunist l-a condamnat la ani grei
de temniță în anii ’50. În perioada 1963-1964, la presiunile Occidentului și mai
ales ale guvernului american, mulți deținuți politici au fost eliberați printre care și
generalul Zadik. I s-au recunoscut meritele și a fost reabilitat.
Erou al Reîntregirii, generalul Iacob Zadik s-a stins din viață în 1970, la
vârsta de 103 ani și se odihnește la Cimitirul Bellu din București.

4

Ion Nistor, Unirea Bucovinei, 28 Noiembrie 1918; Studiu si documente, 1928, București.
Ibidem.
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Fig. 1 - Generalul Zadik (stânga) în discuție cu Mareșalul Franței,
Ferdinand Foch, 1917

Fig. 2 - Gen Zadik (centru) și ofițerii săi de Stat Major, Cernăuți 1918
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Fig. 3 - Generalul Iacob Zadik, 1917
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Fig. 4 - Fotografie de Familie. De la stânga la dreapta, Grigore, Ioan Cristea,
Marguerite, Iacob și Rosa Zadik
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MĂSURI POLITICO-MILITARE LUATE DE STATUL ROMÂN
PENTRU APĂRAREA TERESTRĂ A DOBROGEI
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
POLITICAL AND MILITARY MEASURES TAKEN
BY ROMANIA FOR THE LAND DEFENSE
OF DOBRUDJA IN THE INTERWAR PERIOD
Ion Rîșnoveanu

Abstract
Between the two world wars the political and military leaders in Bucharest
were forced to ensure the adequate defense of Dobrudja, through which they could
head off or, if the situation called for it, repel any revisionist attempt from the
neighboring countries that felt cheated by the Paris treaties.
In this regard there were in this period economic, political and military
efforts to create a defense system for Dobrudja, while all of the Bulgarian
governments, regardless of their political colors, approached an aggressive diplomacy
trying to get the Transdanubian province within the borders of Greater Bulgaria.
Keywords: Dobroudja, the Interwar Period, Romanian Army, World War I,
Army Corps, Danube, Black Sea.
Chestiunea apartenenței provinciei dintre Dunăre și Marea Neagră la
Bulgaria a reprezentat o prioritate și, în același timp, cel mai important deziderat
pentru diplomația de la Sofia atât la sfârșitul secolului la XIX-lea, cât și, mai ales,
la începutul secolului al XX-lea. Cele două războaie balcanice, precum și
Conferința de Pace de la București din anul 1913 au statuat, în mod clar, apartenența
Dobrogei și a Cadrilaterului la România.
Tocmai de aceea, intrarea României în Primul Război Mondial alături de
Antanta a reprezentat pentru Sofia momentul mult așteptat pentru realizarea
interesului său legat de aducerea Dobrogei în granițele sale.
Perioada 1916-1918, timp în care trupele bulgare s-au aflat în Dobrogea,
părea să fi împlinit dorința acestora, mai ales că ieșirea Rusiei sovietice din război,
prin semnarea Păcii separate cu Puterile Centrale de la Brest-Litovsk, dădea mari
speranțe în acest sens. În aceste condiții, Alexandru Marghiloman nota în jurnalul
său, la 4/17 ianuarie 1918, că în ziarul „l’Echo de Bulgarie” din 29 decembrie
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1917/11 ianuarie 1918 se consemna că Radoslavov, președintele Consiliului de
Miniștri de la Sofia, a citit, la 28 decembrie 1917/10 ianuarie 1918, în Sobranie,
depeşa:
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Conferinţa de la Paris, prin semnarea de către România a tratatelor de pace,
consfinţea înfăptuirea unităţii depline a statului românesc, creând, astfel, cadrul
naţional şi social-economic pentru dezvoltarea pe noi coordonate a ţării.
Apariția Statului Naţional Unitar Român în 1918 şi confirmarea frontierelor sale legitime prin hotărârile Conferinţei de Pace au demonstrat faptul că
România reîntregită nu a făcut parte din rândul profitorilor unei păci realizate prin
bunăvoinţa învingătorilor sau a câştigurilor aduse de hazardul biruinţei într-un
război, ci a fost expresia vie, dinamică, a voinţei naţiunii române, a aspiraţiilor
multiseculare ale unui popor de a trăi unit, liber şi independent2.
Pe teritoriul românesc a pătruns Armata de Dunăre (Divizia 30 franceză,
Divizia 16 colonială, Divizia 26 engleză şi divizii ale armatei sârbe care, până la
sfârşitul lunii noiembrie, au fost dislocate astfel: Divizia 30 franceză în zona
Bragadiru la Giurgiu; Divizia 16 colonială franceză în raionul Craiova la Piteşti Ploieşti; Divizia 26 engleză cu o brigadă în apropiere de Bucureşti şi cu o altă
brigadă în Dobrogea, în raionul Cernavodă - Medgidia - Bazargic3.
În urma somaţiei adresată de generalul Henri Berthelot, comandantul
armatei bulgare a început să evacueze Dobrogea. La 23 noiembrie/6 decembrie
1918, trupele bulgare s-au retras din Tulcea. La 30 noiembrie/13 decembrie, forţele
bulgare de ocupaţie au părăsit Constanţa, iar la 5/18 decembrie, respectiv la 6/19
decembrie, s-au retras din judeţele Durostorum şi Caliacra. Concomitent, în
localităţile dobrogene s-a instalat administraţia civilă românească4. În principalele
localităţi dintre Dunăre şi Marea Neagră au fost transferate, până în luna decembrie

1

Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. III, Editura Scripta, Bucureşti, p. 56.
Jipa Rotaru, Leonida Moise, Regimentul 13 Artilerie. Un destin eroic, Editura Paideia,
București, p. 90.
3
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, La Roumanie et du su guerre pour
l' é nationale. Compagne de 1918-1919, Editions Encyclopédiques, Bucarest, 1995, p. 104.
4
Administraţia română a fost reinstaurată la 22 decembrie 1918/4 ianuarie 1919 în judeţul
Durostor şi la 27 decembrie 1918/9 ianuarie 1919 în judeţul Caliacra.
2

146

MĂSURI POLITICO-MILITARE LUATE E STATUL ROMÂN PENTRU APĂRAREA TERESTRĂ A
OBROGEI ÎN PERIOA A INTERBELICĂ

1919, unităţile militare aliate franco-engleze5, în timp ce trupelor române nu le era
permis să se întoarcă la garnizoanele lor de reşedinţă din dreapta Dunării.
După două decenii, Nicolae Titulescu a avut ocazia să lectureze arhiva
secretă a negocierilor celor Patru de la Paris (18 ianuarie 1919 - 21 ianuarie 1920),
din care rezultau modalităţile prin care s-a ajuns la deciziile adoptate de către cei
patru mari şi care a fost atitudinea Antantei faţă de România în intervalul anilor
1916-1919. Aflat la Saint – Moritz, la 11 septembrie 1939, a întocmit o analiză a
documentelor cifrate, pe care a remis-o regelui Carol al II-lea6. Din analiza trimisă
la Bucureşti, menţionăm: Î
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Atitudinea oscilantă a Marilor Puteri învingătoare la Paris a determinat
delegaţia română ca la 19 februarie/3 martie 1919 să adreseze reprezentanţilor la
Conferinţa de Pace de la Paris şi Consiliului Suprem interaliat un memoriu, în care
se arăta, printre altele:
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, Editura Militară,
Bucureşti, 1987, p. 658.
6
Arhivele Militare Naționale Române (în continuare A.M.N.R.), fond Microfilme, caseta
AS 1 - 1937, cc. 660-667. Apud. Maior Cezar Mâţă, Avertismentul Titulescu, în Document.
B
A
o M
Ro â , An III, nr. 1 (9)/ 2000, p. 13-18.
7
Arthur Jones Balfour, diplomat şi om politic conservator, ministru de Externe al Marii
Britanii în perioada 1916-1919.
8
Andre Tardieu, om politic francez şi ziarist care a participat la negocierile Tratatului de
Pace de la Versailles.
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op.cit., p. 659.
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Trupele aliate franco-engleze s-au retras din Dobrogea în perioada augustdecembrie 1919, la insistențele diplomatice ale autorităților române de la București.
În aceste condiții, în baza ordinelor Marelui Cartier General Român, la 19
decembrie 191910, Divizia 9 Infanterie a fost înlocuită de pe frontul din Basarabia,
urmând să fie redislocată în provincia dintre Dunăre și Marea Neagră. A urmat
îmbarcarea în vagoane, apoi pe nave, de unde au urcat pe Dunăre, spre Cernavodă.
Aici, au debarcat, iar deplasarea a continuat cu garniturile de tren pentru a ajunge
în garnizoanele de pace. La 28 decembrie 1919, Comandamentul diviziei s-a
instalat la Călăraşi, de unde, peste cinci zile, a fost trecut la Silistra. Din cauza
dificultăţilor de transport, afluirea trupelor în Dobrogea s-a încheiat abia la 21
ianuarie 1920, şi nu la 3 ianuarie, cum fusese prevăzut.
Transportul pe calea ferată s-a executat, de unităţile venite din Basarabia,
pe direcţiile Noua Suliţă, Cernăuţi, Paşcani, Iaşi, Galaţi pentru cele din nordul
Basarabiei și Bălţi, Iaşi, Galaţi pentru cele din zona Bălţi. De la Galaţi transportul
s-a desfăşurat pe Dunăre. Unităţile care se deplasau în garnizoanele Constanţa,
Bazargic şi Medgidia au fost debarcate la Cernavodă şi reîmbarcate în trenuri.
Celelalte forţe au fost debarcate la Silistra şi Turtucaia.
De asemenea, în urma incidentelor provocate de bandele de comitagii,
precum și a rapoartelor informative întocmite de agenții Siguranței care își
desfășurau activitatea în zonă, factorii militari cu putere de decizie au hotărât
întărirea prezenței militare la graniţa de sud a Dobrogei. Astfel, la 29 ianuarie
1920, Corpul 5 Armată a transmis Ordinul nr. 158, din care rezultă: Trupele care
ş
î Cadrilater
o
ş î
p â
î
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z
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zo
ş
p o
ş
î
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ş
care eventual s- p o
î Cadrilater11. În baza acestui ordin, comandantul
diviziei, generalul Gheorghe Mironescu, a ordonat împărţirea frontierei de Sud a
Dobrogei în două sectoare corespunzătoare fiecărei brigăzi, care trebuiau să aibă
pregătite câte două batalioane pentru a interveni în sprijinul grănicerilor12.
La 13 ianuarie 1920, la Sofia s-a desfăşurat cea de-a III-a Conferinţă a
Federaţiei Socialiste Balcanice, înfiinţată în anul 1907. La această întrunire s-a
hotărât schimbarea titulaturii în Federaţia Comunistă Balcanică. Se aprecia că,
datorită politicii Antantei, popoarele balcanice şi-au pierdut autonomia şi indepen10

La 4 martie s-a emis un Decret-lege privitor la adoptarea Calendarului gregorian (Calendarul
de stil nou) cu începere de la data de 1 aprilie 1919. Saltul a fost de 13 zile, ca atare, data
de 1 aprilie a devenit 14 aprilie - stil nou. Vezi și Florian Tucă, Niculae Ionescu, Romulus
Raicu, 2000 de ani de
ş
ş
î p
o â
, vol. II, Bucureşti,
Editura Sylvi, 2000, p. 14.
11
Jipa Rotaru, Leonida Moise, Ion Giurcă, Costin Scurtu,
z 9 M ş ş 1 0 de ani
î
, 1879-1999, Editura Punct, Bucureşti, 1999, p. 85.
12
Ibidem.
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denţa şi că se impunea eliberarea lor pe calea revoluţiei proletare şi realizarea
acestui deziderat prin unirea în cadrul Republicii Socialiste Sovietice Balcanice13.
În plan militar, eforturile Statului Român s-au îndreptat spre reaşezarea
sistemului naţional de apărare şi crearea unor structuri organizatorice corespunzătoare misiunilor defensive ale armatei, spre unificarea şi modernizarea armamentului
şi mijloacelor de luptă prin înzestrare, ridicarea capacităţii combative a trupelor
prin creşterea nivelului de pregătire a cadrelor, a gradului de instruire a trupelor.
Din păcate, aceste eforturi au avut de întâmpinat dificultăţi mari, de la o
slabă dezvoltare economică și lipsa fondurilor, la tot mai insistentele atacuri
revizioniste şi revanşarde. Aproape întreaga perioadă interbelică graniţele României
au constituit ţinta unor atacuri diplomatice sau chiar militare provocate de Rusia
Sovietică, Ungaria şi Bulgaria.
Din aceste cauze, multe dintre Marile Unităţi şi unităţile româneşti nu s-au
putut bucura din plin de încheierea războiului şi reîntoarcerea la vatră. Astfel, după
revenirea în garnizoanele de pace, acestea au fost introduse, fără răgaz, în noi
dispozitive de luptă pe frontieră, pentru a asigura apărarea acesteia14.
Acesta a fost și cazul Diviziei 9 Infanterie şi, în speţă, al Regimentului 13
Artilerie.
Redislocate în cazarma de origine din garnizoana Constanţa, misiune
încheiată până către 27 mai 1920, efectivele regimentului trec la o febrilă activitate
de reparaţii şi amenajări ale localurilor grav avariate de pe urma bombardamentelor
din timpul războiului şi a ocupaţiei bulgare, la repararea armamentului şi completarea
acestuia, îmbăierea şi deparazitarea personalului şi pregătirea în vederea perioadei
de instrucţie. Detaşamentul de recruţi cu ofiţeri instructori, sub comanda maiorului
Dobrovici, a continuat programul instrucţiei individuale începută încă de la 1
decembrie 1919.
În acest cadru, chiar la 28 mai 1920, divizia a primit ordinul Corpului 5
Armată nr. 67 privind acoperirea frontierei de sud a Dobrogei. În baza Directivei
întocmite de Statul Major al Diviziei 9 Infanterie şi înaintată spre execuţie tuturor
Marilor Unităţi şi unităţilor subordonate, se stipula că „Trupele Diviziei a 9-a
ocupă zona din dreapta fluviului Dunărea cuprinsă la sud-vest între frontiera
dinspre Bulgaria, la est de Marea Neagră şi la nord de vechea frontieră a Dobrogei
şi fluviul Dunărea, adică Cadrilaterul cu capitala Bazargic”15.
Misiunea asumată de divizie consta în apărarea frontierei Cadrilaterului
contra agresiunilor bandelor sau detașamentelor bulgare armate, acoperirea
13

Marin C. Stănescu, Moscova, Cominternul, Filiera Comun
(1919-1943), Editura Silex, Bucureşti, 1994, p. 57-58.
14
Ibidem, p. 90-91.
15
Ibidem, p. 92.
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mobilizării şi concentrării pentru a preîntâmpina un atac cu mijloace puternice,
împiedicarea propagandei şi a agenţilor de propagandă şi menţinerea ordinii
interne. Pe lângă regimentele de infanterie organice, a fost dislocat în Dobrogea și
un regiment de roşiori, la îndeplinirea misiunii fiind angrenată şi Brigada 9
Artilerie, compusă din Regimentul 13 Artilerie şi Regimentul 15 Obuziere.
În scopul organizării dispozitivului de acoperire, comandantul Regimentului
13 Artilerie, locotenent-colonelul Vladimir Grigorescu, a primit Ordinul Diviziei
cu nr. 369/1920 de deplasare pe jos, până la 25-27 mai, a unui divizion cu două
baterii de la Constanţa la Bazargic şi a încă unui divizion cu două baterii la Siliştea.
La 23 mai, subunităţile au început deplasarea, iar la 26 mai, prin ordinul cu
nr. 414/1920, Divizia 9 Infanterie raporta Corpului 5 Armată că cele patru baterii
sosiseră cu efectivele complete, sub comanda maiorului N. Georgescu, în localităţile
ordonate.
În decembrie 1923, la Berlin, reprezentanţii comuniştilor balcanici considerau
că România stăpânea teritorii ale altor popoare şi că N o
T
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din Basarabia16. În anii care au urmat, s-a considerat că o mişcare poate să
izbucnească și în Dobrogea, chiar dacă nu erau create toate condiţiile revoluţionare,
fiind lansată lozinca N î
z
î
!O
z - ş î p
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î spatele armatei17.
În interiorul Federaţiei Comuniste Bulgare s-a înfiinţat Organizaţia
Revoluţionară Dobrogeană (D.R.O., după iniţialele denumirii în limba bulgară).
Programul D.R.O. prevedea lupta pentru autodeterminare până la despărţirea de
Statul Român a întregii Dobroge şi transformarea ei într-o republică autonomă
independentă, care ar fi trebuit să facă parte din preconizata Republică Federativă
din Balcani sau să se alipească la U.R.S.S., ca o republică sovietică18. Din această
grupare bulgară moderată s-a desprins, în anul 1925, Organizaţia Revoluţionară
Dobrogeană din Interior (V.D.R.O., după iniţialele din limba bulgară). Programul
V.D.R.O. milita pentru încorporarea Dobrogei numai în statul bulgar existent19.
D.R.O. chema populaţia dobrogeană
p
p
o
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Ibidem, p. 76-82.
În publicaţiile de limbă rusă, acţiunea comitagiilor era văzută ca o luptă de partizani în
Dobrogea. Ibidem, p. 76-87.
18
Marin C. Stănescu, op.cit., p. 96.
19
Ibidem. Membrii V.D.R.O., cunoscuţi sub numele de comitagii, activau îndeosebi în
judeţele din sudul Dobrogei, unde săvârşeau jafuri, omoruri şi distrugeri împotriva
populaţiei de origine română. Pentru supremaţie în Dobrogea, comitagiii se aflau în
conflict, ajungându-se la schimb de focuri armate şi cu membrii D.R.O.
17
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În aceste condiţii, autorităţile române au declarat starea de asediu, conform
Decretului nr. 853/14 martie 1921, pe o zonă de 30 km, putându-se lărgi până la 50
de km pe fâşia de frontieră din sudul Dobrogei, în judeţele Caliacra şi Durostor.
Ministrul de Război a desemnat Divizia 9 Infanterie să aplice prevederile decretului
potrivit I
o
p
, emise de către
comandamentul Corpului 5 Armată21. Pentru ca lupta împotriva comitagiilor să fie
eficientă, Marele Stat Major, prin Ordinele cu nr. 8 041/1920 şi 24 961/1921, a
stabilit măsurile ce trebuiau aplicate de către Divizia 9 Infanterie după ce erau
aprobate de Corpul 5 Armată:
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Ibidem, p. 97. Vezi şi Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Arhiva CC. al P.C.R, fond 31,
mapa 20 din 1930.
21
A.M.R., fond 2270, dosar nr. 514, ff. 39-41.
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Concepţia strategică a României din perioada interbelică a fost stabilită de
Marele Stat Major, pe baza hotărârilor Consiliului Superior al Apărării Ţării,
organism înfiinţat în anul 1924, şi s-a materializat în planurile de operaţii, programele
de înzestrare, de pregătire a cadrelor şi de instruire a trupelor, de echipare operativă,
ipoteze de acţiune în cadrul alianţelor militare etc. Una dintre cele mai complexe
atribuţii a fost elaborarea planurilor de campanie ale Armatei Române, ele trebuind
să ţină seama de o multitudine de elemente, și anume evoluţia situaţiei internaţionale,
direcţiile şi obiectivele politicii externe ale Bucureştiului, angajamentele României
pe plan extern şi, îndeosebi, în cadrul alianţelor (Mica Înţelegere şi Înţelegerea
Balcanică), ameninţările la adresa României, potenţialul militar naţional etc.
Aceste documente erau redactate sau îmbunătăţite anual şi purtau denumiri
codificate, respectiv nume de râuri, de voievozi, conducători sau pur şi simplu
litere. Elaborate pentru cele trei fronturi amintite, ele aveau, de regulă, următoarea
structură: analiza contextului geopolitic şi geostrategic internaţional, ierarhizarea
pericolelor la adresa României, variantele de acţiune, modul de realizare a acoperirii
(forţele destinate celor trei teatre de operaţii, modul lor de acţiune); valoarea şi
modul de acţiune al forţelor principale şi a rezervelor, organizarea transporturilor,
modul de intervenţie al forţelor aliate etc22.
Întrucât România era potenţial ameninţată din trei direcţii, Marele Stat
Major a fost obligat să ierarhizeze gradul lor de pericol şi, în funcţie de concluziile
rezultate, proceda la o repartiţie a forţelor şi mijloacelor disponibile. Din analiza
documentelor de planificare strategică rezultă că, până la mijlocul deceniului patru,
Frontul de Est a fost considerat principal, Uniunea Sovietică fiind apreciată drept
cel mai periculos adversar, deși frontiera de est era protejată prin alianţa românopolonă, încheiată în anul 1921 şi reînnoită în anii 1926 şi 193123.

22
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în prof. univ. dr. Valentin Ciorbea (coord.) Dobrogea. 1878-2008, Orizonturi deschise de
mandatul european, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008, p. 453.
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De la această dată, având la bază notele informative și sintezele realizate de
specialiștii militari români în intelligence cu privire la orientările politice ale
regimurilor instalate în statele vecine, Frontul de Vest a devenit prioritatea numărul
unu, un atac ungar, eventual sprijinit de Germania, fiind considerat foarte probabil.
În consecinţă, el a făcut obiectul celei mai mari atenţii, toate resursele fiind îndreptate
spre această zonă24.
Această opţiune a autorităţilor militare a fost, aşa cum au demonstrat
evenimentele, o eroare, dar care se explică prin opţiunile politice ale Bucureştiului
la acea dată, astfel încât factorul militar nu a făcut altceva decât să urmeze directivele
date de autorităţile politice.
În aceste condiții, Frontul de Sud, în care era inclusă şi Dobrogea, a fost
considerat secundar în toate variantele şi ipotezele studiate de Marele Stat Major,
aici fiind concentrate cele mai puţine mijloace şi forţe. Un atac singular al Bulgariei
era apreciat cu totul improbabil, ţinând cont de raportul de forţe dintre cele două
ţări. De asemenea, au mai fost luate în calcul valoarea de obstacol a fluviului Dunărea
şi prevederile convenţiilor militare ale Înţelegerii Balcanice. În caz de mobilizare
sau de conflict armat, în sudul ţării se forma Armata 2, care avea dispuse majoritatea
forţelor în Dobrogea, pentru apărarea frontierei convenţionale cu Bulgaria.
În anul 1925, în cadrul studiilor care au precedat şi însoţit elaborarea
planului de campanie, Marele Stat Major aprecia că Bulgaria trecea printr-o situaţie
dificilă, ceea ce făcea puţin probabil să încerce să atace România, având în vedere
şi valoarea de obstacol a fluviului Dunărea şi prevederile angajamentelor dintre
România şi Iugoslavia.
Concluzia pe care o trăgea Marele Stat Major era că Ungaria şi Bulgaria nu
pot acţiona decât în cadrul alianţelor, găsindu-se într-o stare de inferioritate faţă de
România, chiar dacă țara noastră nu ar fi beneficiat de prevederile militare ale
Micii Înţelegeri25.
Pentru acest an ofițerii de Stat Major au prevăzut și elaborat ipoteza Alexandru,
care avea în vedere executarea misiunilor de observaţie şi acoperire a frontierelor.
Aceasta era absolut necesară deoarece se asigura, astfel, posibilitatea
mobilizării forţelor principale sau a grosului, așa cum apare în terminologia folosită
în documentele de planificare strategică. Prin elaborarea ipotezei Alexandru specialiștii militari au prevăzut importante forţe şi mijloace pentru realizarea acoperirii.
Astfel, pe Frontul de Est urmau să fie dislocate şase divizii de infanterie şi două
Bucureşti, 1991, Daniel Hrenciuc, Ro â
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diplomatice, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2005, p. 71.
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divizii de cavalerie. Pe Frontul de Vest se prevedea dislocarea a trei divizii de
infanterie şi o brigadă de cavalerie, în timp ce Frontului de Sud i-au fost alocate trei
divizii de infanterie şi o brigadă de cavalerie. Forţele principale, stabilite la 20 de
Mari Unităţi, dintre care o masă principală de divizii şi o masă secundară de cinci
divizii, urmau să fie întrebuinţate pe frontul cel mai ameninţat, acesta fiind, în acel
moment, cel de est.
Demn de reţinut este faptul că pe Frontul de Sud, în cazul când acesta devenea
principal, era utilizată doar masa secundară, ceea ce ridica totalul forţelor la opt
divizii şi o brigadă de cavalerie. O astfel de repartiţie era determinată de valoarea
inamicului, dar şi de prevederile alianţei cu Iugoslavia care, în caz de conflict cu
Bulgaria, avea obligaţia să mobilizeze şi să concentreze împotriva acesteia o
grupare de puterea a opt Mari Unităţi. În acest caz, peste jumătate din forţe erau
dispuse în Dobrogea pentru apărarea frontierei convenţionale cu vecinul de la sud26.
După venirea lui Hitler şi a partidului său la putere în Germania, Marele
Stat Major şi-a reorientat opţiunile strategice, considerând Frontul de Vest cel mai
expus. În consecinţă, pentru anul 1933-1934, s-a elaborat planul special Bogdan. El
preconiza, în caz de tensiune, o mobilizare p
, camuflată prin chemarea
oamenilor de la vatră „pentru instrucţie”, prin ordine individuale. În acest mod s-ar
fi format o Armată de Vest (Armata 4), care ar fi fost formată din patru Corpuri de
Armată şi alte unităţi şi Mari Unităţi fără divizie27. Planul Bogdan nu afecta
planificarea pe Frontul de Sud, care rămânea cu acelaşi cuantum de forţe şi cu
aceleaşi prevederi operative.
În anul 1935, s-a adoptat Planul de campanie A, care avea mai multe variante,
respectiv Traian pentru acoperirea pe toate fronturile, Mircea, care prevedea grosul
forţelor la Est, Mihai, cu grosul forţelor la vest, cu varianta Basarab în cazul în
care pe celelalte fronturi posibilitatea de conflict era mai redusă, precum și R ş,
cu forţele principale la sud.
Pe baza analizei întreprinse, Marele Stat Major concluziona că din cei trei
inamici potenţiali, ca importanţă a problemelor ce le pot pune, ordinea era Uniunea
Sovietică, Ungaria şi Bulgaria. Ca ordine de urgenţă în rezolvarea problemelor,
ierarhia era Ungaria, Uniunea Sovietică şi Bulgaria. Aceasta din urmă avea un rol
secundar, faţă de ceilalţi doi, putând deveni periculoasă pentru România doar în
două cazuri, și anume când ar fi ajuns cu forţele în Dobrogea de Nord sau când ar fi
trecut Dunărea cu grosul forţelor, amenințând, implicit, regiunea Bucureşti-Ploieşti.
Marele Stat Major a luat în calcul şi ipoteza unui conflict generalizat, caz
în care România era atacată, fie simultan, fie succesiv, dar la intervale mici de timp,
de cele trei ţări menţionate. Prioritatea o reprezenta scoaterea cât mai rapid din
cauză a Ungariei, fie prin concentrarea forţelor principale, fie printr-o acţiune
26
27
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preventivă, pentru ca apoi eforturile să fie îndreptate către est. În ceea ce priveşte
armata bulgară, aceasta urma să fie oprită fie la Dunăre, fie în Dobrogea. În cazul
când trupele bulgare reuşeau să treacă fluviul, se aplicau prevederile convenţiei cu
iugoslavii, grosul fiind concentrat pe Frontul de Sud.
Se aprecia că Bulgaria, în cazul unui conflict generalizat, putea să atace
România, fie de convenienţă cu Ungaria, fie imediat după ce agresiunea vecinului
de la vest s-ar fi produs. În schimb, o colaborare sovieto-bulgară părea, în acel
moment, puţin probabilă. Manevra interioară utilizată de Armata Română, în caz
de agresiune simultană sau succesivă, presupunea cu necesitate scoaterea din joc cu
prioritate a Bulgariei, ea fiind adversarul cel mai puţin periculos şi cel mai puţin
important.
Totuşi, acest obiectiv era dificil de atins din cauza Dunării şi Munţilor
Balcani, dar şi a faptului că era deosebit de riscant ca Armata Română să-şi angajeze
forţele principale într-o acţiune la sud de Dunăre, atâta timp cât pericolele de la est
şi vest nu erau eliminate. Din aceste considerente, Marele Stat Major preconiza pe
Frontul de Sud o conduită defensivă, atenţia principală trebuind a fi acordată
Dobrogei. Apărarea acesteia presupunea concentrarea rapidă a Marilor Unităţi, lucru
dificil de realizat din cauza capacităţii reduse a tronsonului de cale ferată Bucureşti
-Medgidia-Bazargic, lipsei unui pod rutier permanent peste Dunăre şi a materialului
de trecere28.
Pentru apărarea Frontului de Sud erau necesare şapte-opt divizii de infanterie şi una-două divizii de cavalerie, care să opereze cu grosul fie în Dobrogea,
varianta considerată mult mai probabilă, fie pe direcţia generală Bucureşti. În cadrul
unei operaţii ofensive duse împreună cu aliaţii din Înţelegerea Balcanică, România
avea obligaţia să participe cu 12 divizii de infanterie şi două divizii de cavalerie.
Cât priveşte opţiunile Bulgariei, ea putea să concentreze împotriva României
nouă-zece divizii de infanterie, o divizie rapidă şi până la două divizii de cavalerie.
Trupele bulgare puteau să atace România peste Dunăre, ameninţând Bucureştiul,
caz în care în Dobrogea ar fi avut loc o lovitură secundară. Ipoteza cea mai plauzibilă
era, însă, un atac cu forţele principale în Dobrogea, deoarece ar fi fost evitată forţarea
Dunării. De aceea şi dispozitivul Armatei Române a fost totdeauna mai puternic în
regiunea dintre Dunăre şi Mare29.
Întrucât analizele evidenţiau că timpul de mobilizare al armatelor română şi
bulgară era practic acelaşi, vecinii noştri de la sud beneficiau de un avantaj în cazul
unei ofensive, putând bloca trecătorile Balcanilor şi aliniamentul Rusciuk-RazgradŞumla. În cazul în care bulgarii treceau ei la ofensivă, concentrarea trupelor noastre
în Dobrogea se realiza cu dificultate, din cauza legăturilor proaste între cele două
28
29

Idem, fond Marele Stat Major, Secţia III Operaţii, dosar 425, ff. 13-20.
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maluri ale Dunării. Dintre soluţiile propuse de Marele Stat Major reţinem mărirea
capacităţii de transport a tronsoanelor de cale ferată Bucureşti-Medgidia-Bazargic
şi Galaţi-Ţăndărei-Slobozia-Călăraşi, precum şi folosirea transporturilor fluviale pe
curentul Galaţi-Brăila, cu puncte de debarcare la Cernavodă, Oltina, Ostrov şi Silistra30.
În cadrul sistemului defensiv din Dobrogea, componenta navală a planificării
strategice româneşti a reflectat locul şi ponderea acestei arme în structura de forţe a
Armatei Române din perioada interbelică. Lunga dezbatere din cadrul gândirii
militare româneşti despre necesitatea şi utilitatea unei forţe navale moderne pentru
ţara noastră a conturat un răspuns pozitiv. Prin urmare, au fost elaborate mai multe
programe navale, s-a creat un Minister al Aerului şi Marinei, au fost alocate resurse
financiare, toate acestea determinând un progres evident sub raportul dotării, al
instruirii personalului, al performanţelor marinăreşti31.
O altă etapă importantă a procesului de planificare strategică s-a desfăşurat
în preajma izbucnirii celei de-a doua conflagraţii mondiale, respectiv după acordul
semnat la München în data de 29 septembrie 193832. Având în vedere desfiinţarea
practic a Micii Înţelegeri, ceea ce însemna încercuirea operativ strategică a ţării,
Marele Stat Major a căutat să dea o anumită elasticitate planificării. Acest lucru s-a
materializat în stabilirea unui prim eşalon compus din 25 de divizii de infanterie, trei
brigăzi de munte, o brigadă de grăniceri şi 3 divizii de cavalerie, care să intervină
pe frontul cel mai ameninţat. S-a constituit un al doilea eşalon, în fapt o rezervă
strategică, compusă din șase Mari Unităţi, care urmau să fie echipate la mobilizare
şi folosite apoi în raport de necesităţile apărute. De asemenea, în vederea acoperirii
frontierelor pe Frontul de Sud, cuantumul forţelor a fost diminuat la două divizii de
infanterie, o brigadă de grăniceri şi o divizie şi jumătate de cavalerie33.
Aceste căutări vădeau situaţia extrem de dificilă în care se găsea România
care, în anii 1938-1939, din cauza regimurilor revizioniste instalate la Moscova,
Budapesta și Sofia, era încercuită din punct de vedere strategic. Modelul defensiv
românesc părea perfect construit, dar el nu a fost viabil în contextul anilor 1938-1940.
La est, împotriva pericolului sovietic, România beneficia de alianţa cu Polonia,
intrarea Ungariei în acţiune se lovea de blocul Micii Înţelegeri, iar o eventuală
agresiune bulgară determina aplicarea prevederilor Înţelegerii Balcanice.
La aceste aranjamente de securitate cu caracter regional se adăuga sprijinul
ţărilor occidentale, în primul rând al Franţei. Rând pe rând, aceste alianţe au fost
dislocate, iar România a rămas singură. Forţele sale erau insuficiente pentru a face
30
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faţă tuturor agresiunilor, ceea ce determina ca p o
(
) o â
să nu aibă o soluţie militară. Tocmai de aceea, în vara anului 1940, Basarabia,
nordul Bucovinei, nord-estul Transilvaniei şi Cadrilaterul (sudul Dobrogei) au fost
anexate de Uniunea Sovietică, Ungaria şi Bulgaria, fără ca Armata Română să opună
rezistenţă34.
Dobrogea a avut un rol important şi în cadrul negocierilor purtate între
statele majore ale ţărilor membre ale Înţelegerii Balcanice, alianţă parafată la Atena
de către miniştrii de externe ai României, Greciei, Iugoslaviei şi Turciei. Acordul
era însoţit de un protocol- x , în care se făceau referiri, între altele, la caracterul
neagresiv şi deschis al alianţei, posibilităţile punerii în practică a pactului, chiar
dacă agresorul era din zone extra-balcanice, încheierea convenţiilor apropiate
op o
p
P
Î
B
(convenţiile militare),
menţinerea statu-quo-ului teritorial etc. Foarte importantă era şi rezerva formulată
de Turcia şi consemnată în anexa secretă a Pactului, prin care nu admitea în nici un caz
să fie considerată a fi angajată a lua parte la acţiuni împotriva Uniunii Sovietice35.
Alianţa a cunoscut trei perioade în dezvoltarea ei. Prima, până la mijlocul
anului 1936, caracterizată de definirea poziţiilor fiecărui membru, a doua, până la
sfârşitul anului 1938, a fost etapa colaborării militare efective, iar a treia, în anii
1938-1940, a fost marcată de slăbirea solidarităţii şi reducerea cooperării militare.
În decursul convorbirilor tripartite au ieşit în evidenţă unele diferenţe de
opinii privind cantitatea de forţe alocată teatrului de război balcanic şi zona de
concentrare a Marilor Unităţi române destinate acţiunii împotriva Bulgariei. Astfel,
partea turcă, plecând de la potenţialul superior de mobilizare şi de la existenţa unui
singur inamic, şi acela pe o frontieră de aproximativ 100 km, solicita concentrarea
unei armate de 30 de divizii, fiecare aliat participând cu un număr egal de trupe.
În ceea ce priveşte zonele de concentrare, partea turcă a insistat îndelung
pentru ca forţele principale ale României să se concentreze la sud de Dunăre, în
Dobrogea.
Argumentul părţii turce era acela că, dată fiind lungimea frontierelor
României, de peste 3400 de km, intervenţia la sud de Dunăre devenea problematică
dacă forţele principale nu erau concentrate în regiunea dintre Dunăre şi Mare.
Solicitarea strategilor militari turci punea în mare dificultate Marele Stat Major
român. Frontul de Sud era secundar, iar concentrarea forţelor principale în
Muntenia şi, mai ales, în Dobrogea era de natură să compromită situaţia pe celelalte
două fronturi, de est şi de vest. Înghesuite într-o zonă redusă din punct de vedere
34
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spaţial, cu Marea Neagră în stânga şi fluviul Dunărea în dreapta şi spate, era evident
că manevra de forţe şi mijloace devenea foarte dificilă36.
Opţiunea Ankarei era determinată de teama unei acţiuni italiene în
Mediterana Orientală, zonă spre care trebuia dirijat grosul forţelor. Partea română,
având în vedere situaţia strategică a ţării - cu frontierele ameninţate cvasi-concentric
- a respins propunerea Marelui Stat Major turc, susţinând că Turciei trebuia să-i
revină ponderea principală într-o acţiune declanşată împotriva unui inamic balcanic.
Marele Stat Major turc aprecia diferit situaţia, el oferind, într-una din soluţiile
aflate pe masa de lucru,
x
o
i posibil. Exista, aşadar, o
deosebire majoră între concepţia românească, împărtăşită şi la Belgrad, şi cea turcă.
Prima socotea alianţa balcanică o prelungire firească a sistemului de alianţă din
Europa Centrală, oferind Micii Înţelegeri o siguranţă a spatelui dispozitivului.
Pentru Ankara, Înţelegerea Balcanică era un factor susceptibil să preia asigurarea
securităţii în platforma balcanică, în timp ce forţele ei ar fi fost angajate, de pildă,
în Mediterana Orientală. După discuţii îndelungate, problema a fost rezolvată de
factorii politici printr-un compromis. România a renunţat la solicitarea ca, în cazul
unui conflict balcanic, Turcia să concentreze forţele principale în Tracia, în schimb
Ankara nu a mai formulat rezerva privitoare la Dobrogea.
În timp ce planificatorii militari acţionau pentru armonizarea intereselor
contradictorii ale ţărilor membre şi elaborau planuri de operaţii, Înţelegerea
Balcanică îşi pierdea din suflu, Iugoslavia încheind tratate de prietenie cu Bulgaria,
la 24 ianuarie 1937, şi Italia la 24 martie 1937. Pusă în faţa faptului împlinit, alianţa a
fost de acord, la începutul lunii aprilie acelaşi an, cu această procedură, aprobând
acordurile încheiate de Belgrad.
O nouă etapă în demantelarea alianţei 1-a reprezentat acordul de la Salonic,
încheiat la 31 iulie 1938 între Înţelegerea Balcanică şi Bulgaria, prin care s-a
renunţat la aplicarea părţii a IV-a (clauze militare, aeriene şi navale) din Tratatul de
la Neuilly sur Seine, precum şi la dispoziţiile Convenţiei de la Lausanne referitoare
la frontiera din Tracia. În aceste condiţii, rezerva turcă privitoare la Dobrogea şi-a
pierdut din relevanţă, Marele Stat Major fiind obligat să ia în calcul apărarea ţării,
implicit a provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră exclusiv prin forţe proprii.
Înţelegerea Balcanică a supravieţuit momentului declanşării celui de-al
Doilea Război Mondial, dar încercările de menţinere a viabilităţii ei, precum si
eforturile ministrului de externe român, Grigore Gafencu, care sunt de apreciat, nu
au avut succes.
Ţările balcanice s-au găsit în anii 1939-1940 sub multiple presiuni, astfel
că toate iniţiativele de protejare a regiunii de flagelul războiului, una dintre cele
mai importante fiind blocul neutrilor de sorginte românească, au eşuat. În vara

36
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dramatică a anului 1940, alianţa balcanică nu a fost de nici un ajutor României,
care a fost mutilată de ultimatumuri şi dictate, fără o ripostă militară adecvată37.
În concluzie, putem spune că în perioada interbelică Marile Puteri nu au
reuşit să stăvilească apetitul revizionist al unor state europene, precum Germania,
Ungaria şi Bulgaria. Acestora li s-a adăugat, firesc am putea spune, Uniunea
Sovietică, stat care nu a recunoscut niciodată aranjamentele de pace de la Paris din
1919-1920.
În aceste condiţii, factorii politici şi militari cu putere de decizie de la
Bucureşti au fost obligaţi să adopte măsuri politice şi militare adecvate, prin care să
preîntâmpine sau, după caz, să respingă orice încercare revizionistă din partea
statelor vecine care se considerau nedreptăţite de prevederile Păcii de la Paris.
În acest sens se regăsesc eforturile economice, politice şi militare ale
Bucureştiului în vederea realizării unui sistem de apărare a Dobrogei în această
perioadă, în condiţiile în care guvernele de la Sofia, indiferent de coloratura
politică, au abordat o diplomaţie agresivă, care avea drept scop aducerea provinciei
transdunărene în graniţele Bulgariei Mari.

37
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PALATUL REGELUI CAROL AL II-LEA DE LA SCROVIȘTEA,
JUDEȚUL ILFOV
KING CAROL II’S PALACE IN SCROVIȘTEA,
ILFOV COUNTY
Narcis Dorin Ion

Abstract
The article is about an unknown and, unfortunately, destroyed palace that
King Carol II constructed by the Scroviștea lake, part of the Royal Hunting Estate
in Periș village (Ilfov county). Built on the designs of the architect Alexandru
Zaharia, in the so called mediterranean revival style, with decorative Tuscan
touches, the new palace in Scroviștea was erected between 1938 and 1940 by Emil
Prager’s entreprise, in addition with other outbuildings such as the Adjutants’
Pavilion, the Staff’s Accommodations and the Guard House.
Finished using high-quality materials brought from France, Italy and
Germany, provided with the most modern systems and facilities at the time (central
heating, sanitary fittings, electricity and refrigerating machines), made by prestigious
foreign companies (Sulzer Frères, Siemens-Schuckert, General Electric), the grand
palace of 91 rooms - which, in 1943, impressed the philosopher Constantin Rădulescu
-Motru - was not inhabited, not even inaugurated, by his august owner who
abdicated and left Romania on 6th September 1940.
Abandoned at the moment when almost made and kept in preservation, the
Palace in Scroviștea (four buildings with 210 rooms in total), was nationalized in
1948 and destroyed in 1959, by the order of Gheorghe Gheorghiu-Dej, to give
place to a modern building for the party nomenclature’s entertainment. Happily,
the royal pavilions existing in the park were preserved till nowadays, as time
witness of a unique royal residential architectural monument’s existence, located
by the lake which, once, was ennobled by Romania’s kings and queens.
Keywords: Palace, castle, Scroviștea, King Carol II, architect Alexandru
Zaharia, engineer Emil Prager, Sulzer Frères, Siemens - Schuckert, General Electric.
Articolul de față privește istoria unui palat necunoscut și, din păcate,
dispărut, pe care regele Carol al II-lea l-a clădit pe malul lacului Scroviștea, parte a
domeniului regal de vânătoare din comuna Periș. Cea mai importantă reședință de
lângă București a Familiei regale a existat, până în 1947, pe Domeniul Coroanei de
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la Periș-Cocioc, în județul Ilfov, unde se aflau pădurea și lacul Scroviștea. În graiul
locului, „scroviște” înseamnă baltă, iar lacul se numește încă Bălteni. Domeniul
Cocioc se întindea, în 1906, pe o suprafață de 3.674,37 ha (dintre care 2.287,12 ha
pădure)1 și era învecinat cu ferma Periș, situată la 30 de km de București, cu acces
rapid la calea ferată. Stația „de drum de fier” Periș se afla între stațiile Buftea (12,9 km)
și Crivina (9,8 km) și a fost inaugurată în 13 septembrie 18722.
Istoria domeniului regal de la Scroviștea a intrat într-o nouă etapă odată cu
preluarea tuturor clădirilor și anexelor în administrarea directă a Prefecturii
Palatului Regal. În urma adresei Domeniului Coroanei nr. 4080 din 16 iulie 1936,
maiorul Constantin Străulea, șeful Domeniului Cocioc, i-a predat lui Gheorghe
Stavăr, Prefectul Palatului, în ziua de 2 august 1936, „lotul «Mihai Viteazul», situat
la Scroviștea, proprietatea Majestății Sale Regelui, după cum urmează: 1. Clădiri și
diferite construcții; 2. Mobilier și veselă; 3. Balta cu casa bărcilor; 4. Teren cultivat,
împădurit, parc etc; 5. Gherete, ustensile, unelte și diferite obiecte; 6. Animale,
vehicule și harnașament”3.
Carol al II-lea se împroprietărește cu lotul „Mihai Viteazul”.
Așadar, fără a mai acorda altui membru al Familiei regale vreun drept
asupra domeniului de la Scroviștea, regele Carol al II-lea și-a trecut în proprietate
și administrare toate clădirile de pe malul lacului, construite totuși din fonduri
publice și cu ajutorul Domeniului Coroanei, prevalându-se de moștenirea lotului de
teren primit cândva de regele Ferdinand în calitate de ofițer al ordinului „Mihai
Viteazul”.
1

2

3

Vezi, pe larg, Eremia Medianu, Gheorghe Codrescu, Monografia Domeniului Cocioc din
județul Ilfov, București, Tipografia „Gutenberg” Joseph Göbl, 1906.
George Ioan Lahovari, general C. I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele Dicționar
Geografic al României, alcătuit și prelucrat după dicționarele pe județe, vol. IV, Fasc. a IV-a.
Ohaba-Podul-Broșteni, București, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, 1901, p. 681.
Arhivele Naționale ale României. Serviciul Arhive Istorice Naționale Centrale (în
continuare: A.N.R.-S.A.N.I.C.), Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei.
Domeniul Scroviștea, dosar nr. 121/1936, f. 8. Mulțumesc în mod special colegilor din
cadrul Arhivelor Naționale ale României (dr. Alina Pavelescu, director adjunct, dr. Mirela
Comănescu, șef Birou Arhive Administrative și Culturale, dr. Liviu Daniel Grigorescu,
șef Serviciu Arhive Naționale Istorice Centrale, Claudiu-Victor Turcitu, șef Birou Arhive
Medievale, Fonduri Personale și Colecții, Ștefania Grigorie, șef Birou Arhive Tehnice și
de Înregistrare, Viorica Nicolae, Rodica Cosmescu), pentru ajutorul prețios acordat pe
parcursul documentării. Acest studiu este ilustrat cu fotografii și planuri păstrate în
fondurile și fototeca Arhivelor Naționale ale României și în biblioteca Muzeului Tehnic
„Prof. ing. Dimitrie Leonida” din București. Recunoștința mea se îndreaptă, de asemenea,
către colegul și prietenul dr. Mircea Alexandru Hortopan, director de patrimoniu al
Muzeului Național Peleș, pentru lectura avizată și sugestiile oferite în timpul redactării
acestui articol. Mulțumiri alese adresez colegei Gabriela Dascălu, pentru traducerea
rezumatului în limba engleză.
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Inventarul nr.1 enumera clădirile preluate în administrarea directă a suveranului: „1. Palatul Majestății Sale Regelui, cu etaj și subsol, calorifer, etc.; 2. Clădirea
cu locuințele personalului; 3. Palatul suitei Majestății Sale Regelui, cu un etaj și
subsol, calorifer etc.; 4. Pavilionul fost Pescărie, al Majestății Sale Regina Maria,
cu subsol; 5. Casa Suitei Majestății Sale Regina Maria; 6. Pavilionul fost Ghețărie,
al A.S.R. Principele Nicolae, cu subsol; 7. Casa albastră din fund; 8. Casa cu locuința
supraveghetorului, cu: un șopron de scânduri, un closet din scânduri, o remiză de
zid, un grajd pentru trei animale, din zid, un pătul pentru porumb, un șopron pentru
lemne, cu cinci cotețe demontate, trei cotețe pentru păsări; 9. Casa cu locuința
pomicultorului, cu garaj și apeduct, remiză de trăsuri și grajdul pentru cai, tot cu
apeduct; 10. Casa cu motor de la pompa aeromotorului; 11. Aeromotorul cu pompă,
cu un bazin de zid pentru grădină și un bazin de metal pentru palate; 12. Magazia
de lângă aeromotor, pentru scule agricole; 13. Chioșcul de la locul de tenis;
14. Puțul de piatră din curtea palatului”4. Procesul verbal semnat de șeful Regiei
Cocioc-Gherghița și Prefectul Palatului se încheia cu precizarea că „toate clădirile
și construcțiile prevăzute în prezentul inventar s-au dat în primire îngrijitorului
Matei Ion”, care confirma prin semnătură că „am primit întocmai toate cele specificate
în prezentul inventar”5.
Lotul denumit „Mihai Viteazul”, în suprafață de 25 hectare, fusese primit
de regele Ferdinand I în calitate de cavaler al acestui ordin militar. Atent la
moștenirea primită de la tatăl său, regele Carol al II-lea a ordonat în vara anului
1936 delimitarea terenului, cu gândul de a-și construi aici un palat de vânătoare.
Prin referatul nr. 55 din 31 iulie 1936, prefectul Palatului, colonelul Gheorghe
Stavăr, a propus delimitarea lotului cu borne de piatră și alocarea sumei de 5.000
lei „pentru căratul lor pe hotarul lotului și mâna de lucru pentru îngropatul lor”, cu
recomandarea ca plata să se facă din „veniturile ce se vor realiza din vânzarea
produselor lotului”6, cerere aprobată de mareșal Palatului, Ernest Urdăreanu.
Domeniul de la Scroviștea a stat sub semnul refacerilor radicale ale regelui
Carol al II-lea, în timpul domniei sale (1930-1940), atenția suveranului fiind
îndreptată inițial către starea drumurilor din interiorul și exteriorul domeniului. În
anul 1936, regele i-a cerut prim-ministrului Gheorghe Tătărescu să refacă o parte
din drumul dintre București și Scroviștea, în interval de o lună. Cum tronsonul de
drum supus reabilitării avea 9,585 km și cuprindea trei porțiuni, dintre care două
erau drumuri județene și una era drum comunal, guvernul a emis decretul-lege nr.
2020 din septembrie 1936, sancționat de regele Carol al II-lea, prin care tot drumul
era clasat ca drum național, pentru ca lucrările de reparație să poată fi efectuate de
către Ministerul Comunicațiilor. Celeritatea cu care au fost executate lucrările de
4

Ibidem, f. 9.
Ibidem.
6
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul
Scroviștea, dosar nr. 1212/1936, f. 2.
5
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reabilitare a drumului arată interesul major al regelui Carol al II-lea în construirea
noului său castel de vânătoare.
Categoriile de lucrări sunt astfel prezentate într-un document de epocă: „S-au
executat astfel următoarele lucrări: 1) lucrările de refacere a drumului, conform
proiectului întocmit, în valoare de 22.000.000 lei; 2) lucrările de lărgire a drumului,
executate în 1938 în urma cererilor repetate ale Casei Regale, lichidate la începutul
anului 1939 pe suma de 1.039.557 lei; 3) lucrarea de pavare a postamentelor drumului
cu calupuri de fundații de beton, în valoare de 6.805.706 lei, executată de antrepriza
Prager și recepționate în martie 1940. Din cele arătate mai sus rezultă că lucrările
făcute la acest drum de 9,585 km se ridicau la 29.000.000 lei. În afară de aceasta s-au
mai întocmit proiecte de 11.475.000 lei, pentru pavarea unor drumuri interioare din
parcul Scroviștea, din care s-au executat lucrări în valoare de 2.958.458 lei”7.
Electricitate și telefonie pentru rege
În anul 1937 a început, la cererea regelui Carol al II-lea, lucrarea de modernizare a rețelei de electricitate și telefonie, prin îngroparea cablurilor, pentru a asigura
furnizarea curentului electric la reședința regală care avea mai multe clădiri.
Negocierile au fost purtate de Gheorghe Stavăr, din partea Casei Regale, și
reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice și Comunicațiilor, care s-au întâlnit
la Scroviștea, în 11 aprilie 1938, când „a avut loc o recunoaștere pe teren, la care
au luat parte, pe lângă dl. Prefect al Palatului, împreună cu consilierul său tehnic,
delegații Societății de Telefoane, de Gaz și Electricitate, precum și delegatul
Departamentului”, după cum ne spune o adresă oficială a Ministerului8. Comisia a
constatat că „pentru a se putea executa supralărgirea șoselei este necesar ca traseele
telefonic și de înaltă tensiune să fie puse în cablu subteran”, trebuind „a se efectua
mai întâi defrișarea pădurii pe zona de 18-20 m, așa cum era hotărât anterior”9. Pe
zona eliberată prin defrișare, urma a se îngropa cele două cabluri și numai după
aceea puteau începe lucrările de supralărgire a șoselei, care „comportă în primul
rând scoaterea stâlpilor de pe șosea”.
Pentru executarea acestei supralărgiri, Ministerul informa Casa Regală că
„există un proiect întocmit de Direcțiunea Generală a Drumurilor, proiect care
prevede câte o bandă de pavaj, cu pietre brute, de câte 50 cm, pe fiecare parte a
șoselei”10. Altă știre bună pentru regele Carol al II-lea era că „Societatea de Gaz și
Electricitate a comandat telegrafic cablul de 15.000 Volți necesar a fi îngropat,
7

Anchetă întocmită în 1941 privind fraudele din avutul public săvârșite de regele Carol al
II-lea, în volumul Monarhia de Hohenzollern văzută de contemporani. Antologie, București,
Editura Politică, 1968, p. 597.
8
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul
Scroviștea, dosar nr. 1219/1937, f. 100 recto-verso.
9
Ibidem.
10
Ibidem, f. 100 verso.
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cablu ce va fi în țară pe la mijlocul lunii iunie”11. În privința iluminatului public al
șoselei, cu prilejul întâlnirii din 11 aprilie 1938, prefectul Palatului a „comunicat
delegaților că se intenționează a se lumina ambele drumuri: atât șoseaua BrătuleștiBuriași-Scroviștea, cât și drumul regal”12. De aceea, reprezentanții Ministerului
solicitau lui Gheorghe Stavăr să comunice „în mod precis felul cum socotiți că ar fi
indicat a se face această luminare, pentru a se putea da dispozițiunile necesare
Societății de Gaz și Electricitate”13.
În privința aprovizionării cu materiale, Casa Regală era informată că
„Societatea de Telefoane a comandat, fără plată din partea Ministerului, încă din
1937, cablul necesar, material ce este sosit în țară și poate fi pus imediat în operă”14.
Situația mai dificilă era cu Societatea de Gaz și Electricitate, care „pretindea o
sumă destul de importantă, în ultimul timp 1.928.827 lei, pentru această lucrare”15.
În urma unor negocieri cu reprezentantul Casei Regale și al firmei de gaz și
electricitate, delegatul Ministerului Lucrărilor Publice „a obținut din partea Societății asigurarea că lucrarea se va executa fără plată din bugetul Departamentului”16.
Cum noua reședință regală trebuia să fie racordată la un sistem modern de
rețele electrice și de comunicații cu Palatul Regal din București și cu toate
autoritățile centrale, Ernest Urdăreanu îl informa pe generalul Ballif, în 16 martie
1938, că „pentru lucrările de instalare a cablurilor subterane pentru lumină electrică
și telefon, Majestatea Sa Regele a dat înalta sa aprobare ca traseul lor să urmeze
drumul de exploatare ce trece prin pădure și denumit pe plan «Drumul Regal»” 17.
Lucrurile s-au complicat din cauza defrișărilor făcute fără prea mare grijă, situație
pe care generalul Ballif o semnala, în 23 aprilie 1938, lui Gheorghe Stavăr,
făcându-i cunoscut că „începându-se defrișarea pădurei la Cocioc, în vederea
lărgirii șoselei, la doborârea arborilor mari s-a rupt firul electric în mai multe
locuri, Uzinele Comunale București strângând firul, fără a pune la loc”18. Problema
era aceea că „tăierea arborilor nu se va putea termina decât după Sărbători, astfel
că, dacă nu se restabilește curentul, Palatul Regal Scroviște va rămâne circa două
săptămâni fără lumină”19. Distrugerile provocate rețelei electrice au fost semnalate
de Societatea de Gaz și Electricitate și mai târziu, în 27 mai 1938, concluzia fiind
că „în aceste condițiuni, ne vedem siliți să amânăm refacerea liniei până la

11

Ibidem.
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem, f. 100 recto.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem, f. 53.
18
Ibidem, f. 45.
19
Ibidem.
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terminarea tăierii copacilor, când vom avea posibilitatea să cunoaștem și să vă
comunicăm valoarea lucrărilor de refacere”20.
Traversarea liniei de cablu electric subteran prin „pădurea Casei Regale”
costa, după devizul întocmit, 1.555.827 lei21. Societatea de Gaz și Electricitate se
angaja ca iluminatul prin pădure, pe drumul principal, să fie realizat conform
adresei Casei Regale din 15 iunie 1938: „lămpile electrice vor fi suspendate
deasupra șoselei, la mijloc, iar stâlpii susținători ai conductelor electrice și ai
lămpilor vor fi așezați pe liziera pădurii și pe linia pomilor. Lămpile vor fi așezate
la o depărtare de 40 m una de alta și alimentarea lor se va face cu conducte aeriene
ce se vor alimenta din două posturi de transformare, așezate în puncte diferite,
pentru o cât mai bună alimentare a lămpilor”22. Posturile de transformare trebuiau
instalate în „chioșcuri aeriene”, fiind prevăzute cu „tot aparatajul necesar și cu
transformatori de 5/10 kVA, 15.000, 320, 220 Volți”, întreaga lucrare de iluminat
public costând 1.877.458 lei23. Din devizul general în valoare de 3.433.285 lei,
jumătate din sumă urma a fi suportată, „conform înțelegerii cu domnul prefect al
Palatului”, de Ministerul Lucrărilor Publice și Comunicațiilor.
Nici schimbarea cablului telefonic pe domeniul regal de la Scroviștea nu a
fost simplă, presupunând aprovizionarea cu materiale din străinătate (cablu
telefonic subteran), care au sosit în țară în luna mai 193824. Drept urmare,
Direcțiunea Tehnică de Lucrări Publice și Comunicații din cadrul Ministerului
Lucrărilor Publice și Comunicațiilor a intervenit, în 13 mai 1938, la „domnul
ministru al Casei Regale, pentru a se începe defrișarea zonei drumului”, cerând
Societății de Telefoane să ia măsuri ca „imediat ce lucrările de defrișare vor fi
terminate, să puteți începe poza cablului”25. Lucrurile s-au complicat deoarece la
19 iunie 1938, „în urma înaltelor dispozițiuni”, s-a adus o modificare a proiectului
inițial. Societatea de Telefoane era rugată de Gh. Stavăr să dispună ca „instalarea
de cablu telefonic subteran ce urmează a se executa la Castelul Scroviștea, să se
facă pe tot traseul, de la Oficiul Periș până la Castelul Scroviștea, nu numai de la
încrucișarea șoselei Brătulești-Scroviștea, cum fusese stabilit în primul proiect”26.
Pentru urgentarea lucrărilor, regele Carol al II-lea a dat dispoziție ca acestea să fie
realizate cu ajutorul militarilor. Măsura venea ca urmare a unei solicitări primite, în
21 februarie 1939, de Casa Regală din partea Societății Române de Telefonie, prin
care solicita ca „pentru lucrările de săpare și astupare a șanțurilor necesare cablului
20

Ibidem.
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul
Scroviștea, dosar nr. 1219/1937, f. 103.
25
Ibidem.
26
Ibidem, f. 97.
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subteran de la Palatul Regal Scroviștea să ni se pună la dispoziție, la data de
1 martie a.c., 50 de oameni, care vor lucra timp de 15 zile”27.
Amenajarea drumurilor
O altă problemă importantă pentru regele Carol al II-lea a fost amenajarea
drumurilor interioare din parcul noului palat de la Scroviștea, lucrare care a început
în primăvara anului 1939. La 30 martie 1939, inginerul Emil Prager transmitea
Administrației Casei M.S. Regelui un plan de situație „în vederea începerii lucrărilor
cu pavaje la drumurile de serviciu din fața Corpului de Gardă și a Castelului Regal
Scroviștea”, în care erau figurate „porțiunile ce urmează a fi defrișate”28. Prin adresa
din 11 iulie 1939, Gheorghe Stavăr, secretarul general al Casei Regale, îi înainta
administratorului Domeniului Coroanei un plan general „al șoselelor proiectate și
care, din înalt ordin, o parte vin amplasate pe terenurile proprietatea Domeniilor
Coroanei”29. Înaltul ordin al regelui Carol al II-lea a făcut ca toate lucrările să fie
finanțate din bani publici, sub pretextul că o parte a drumurilor treceau pe Domeniul
Coroanei de la Periș, dar cele mai multe deserveau de fapt parcul palatului și
figurau pe un teren care era considerat proprietate privată a suveranului. Drumurile
din interiorul parcului de la Scroviștea au fost amenajate de antrepriza inginerului
Emil Prager (1888-1985), cea care va construi și noul palat al regelui Carol al II-lea.
Ameanjarea drumurilor care conduceau la parcul regal a căzut în sarcina
Ministerului Lucrărilor Publice și Comunicațiilor, condus atunci de Mihail
Ghelmegeanu, ministru în guvernul condus de Constantin Argetoianu30. Ministerul
era rugat „a dispune ca porțiunea șoselei principale, de la km 4+650 (intrarea în
curbă), inclusiv platforma din fața Corpului de Gardă și drumurile vecine, să fie
completată cu borduri de beton, prin astuparea șanțurilor și amenajarea scurgerilor
din rigolă, așa cum se indică în planul anexat”31. Lucrările s-au intensificat în
primăvara anului 1940. La 14 mai, Secretariatul General al Casei Regale fusese
informat de inginerul Emil Prager: „conform ordinelor Dvs., am întocmit pe baza
proiectelor aprobate pentru drumurile și șoselele interioare ale domeniului M. S.
Regelui la Scroviștea, devizul executării lucrărilor de terasamente, zidurilor de
sprijin, inclusiv fundațiile de beton, izolație și drenaje, lucrări necesare pentru a se
pregăti facerea platformelor acestor drumuri”32. Emil Prager propunea Casei

27

Ibidem, f. 91.
Ibidem, f. 13 verso.
29
Ibidem, f. 4.
30
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României, de la începuturi – 1859, până în zilele
noastre – 2012, București, Editura Machiavelli, 2013, p. 146.
31
A.N.R.S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul
Scroviștea, dosar nr. 1219/1937, f. 2.
32
Ibidem, f. f. 24.
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Regale două variante de lucrări: „Alternativa I: ziduri masive de piatră, de lei
4.338.860. Alternativa II: placaje de piatră, de lei 3.448.860” 33.
Primele lucrări erau aproape finalizate în luna iunie 1940, în zona corpului
de gardă. La 13 iunie, „lucrările pentru amenajarea pieței și șoselei din fața
corpului de gardă al Palatului Regal Scroviștea fiind aproape terminate”, Gheorghe
Stavăr și E. Claus, în calitate de secretar general al Casei Regale, respectiv ajutorul
Prefectului Palatului, transmiteau ministrului Lucrărilor Publice și Comunicațiilor,
Ion Gigurtu34, „planurile, în dublu exemplar, pentru lucrările de șosele interioare”, cu
rugămintea de „a dispune începerea lor de urgență”35. Documentul preciza materialele
și tehnica de lucru: „Pentru șoselele principale și secundare pavajul va fi cu
calupuri de bazalt, iar pentru aleile carosabile cu pietriș mărgăritar. Toate șoselele
interioare vor avea borduri și trotuare, după indicațiunile ce se vor da la fața locului”36.
Urgentarea amenajării șoselelor interioare din parcul palatului Scroviștea era dictată
și de rațiuni practice, iarna fiind foarte dificilă aprovizionarea cu combustibil a
rețelei de încălzire din cauza strării proaste a drumurilor.
Dorind finalizarea drumurilor interioare, Casa Regală a cerut, în 2 septembrie
1940, Marelui Stat Major „încadrarea lucrărilor din parcul palatului în programul
lucrărilor militare, ca să se poată termina mai repede; Statul Major a fost de părere
însă ca lucrarea să fie executată după terminarea programului de drumuri de interes
militar”37. Faptul că, cu numai patru zile înainte de abdicarea sa din 6 septembrie
1940, regele Carol al II-lea se gândea la urgentarea lucrărilor din interiorul parcului
de la Scroviștea prin includerea lor în categoria lucrărilor militare, demonstrează
dorința acestuia de finalizare a palatului de vânătoare, dar și o debusolare din punct
de vedere politic, de vreme ce România trecuse prin drama pierderilor teritoriale
din 28 iunie și 30 august 1940.
În planul de situație al domeniului Scroviștea, realizat la scara 1:500, erau
figurate toate construcțiile ridicate în anii 1939-1940, alături de câteva pavilioane
construite în vremea reginei Maria (Casa Pescarului, casa principesei Ileana,
bordeiul-ghețărie și foișorul), care au fost păstrate pe malul lacului, dintr-un sentiment
de pietate față de amintirea ctitorilor. Fosta reședință a regelui Ferdinand a fost
demolată, împreună cu atenansele sale, terenul eliberat fiind amenajat în parc
înconjurat de drumuri. În partea stângă a acestei parcele, a fost construit noul palat
(pe un teren amenajat, cu laturile de 200/150 m), cu deschidere spre debarcader și
33

Ibidem. Reluat în devizul detaliat. (Ibidem, f. 26.).
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României…, p. 150. Ion Gigurtu a fost ministru al Lucrărilor
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lac. Parcela pe care se afla palatul era delimitată de două drumuri, pavate cu granit,
având lățimea de 5 m. În extremitatea stângă a parcului, la distanță de palat, se afla
terenul de tenis, pe o parcelă delimitată.
La intrarea în parc, delimitat de Corpul de Gardă, se afla un scuar cu diametrul
de 16 m, din care porneau concentric cinci drumuri, dintre care două aveau 6 m
lățime și unul era trasat prin pădure38. În interiorul parcului, în partea dreaptă, au fost
construite Corpul de Gardă și o cabină de pază, care încadrau „șoseaua principală”.
Un „drum spre serviciu”, cum este figurat în plan, făcea legătura între șoseaua
principală, platforma amenajată în fața garajelor și drumul care ducea, prin parc,
direct la palat. În partea stângă a parcului au fost zidite Pavilionul locuințelor
personalului și Garajele, adăpostite într-o singură clădire, în formă de U, de mari
dimensiuni39. Drumul principal, care traversa parcul pe toată lungimea lui, până la
debarcaderul de pe malul lacului, avea 6,5 m lățime.
În mijlocul parcului era prevăzut un rond, din care porneau mai multe
șosele, spre palat și spre celelalte dependințe sau clădiri vechi de pe domeniu. În
interiorul parcului palatului (înconjurat cu gard de zid) au fost realizate trei
categorii de drumuri. Un drum pavat cu macadam și prevăzut cu rigole delimita, pe
marginea lacului, construcțiile reginei Maria de componentele noului ansamblu
rezidențial, conducând la „șoseaua existentă modernizată”, ce făcea legătura cu
Capitala40. Alte drumuri erau pavate cu calupuri de granit și cu beton vibrat,
conform planurilor păstrate în arhive. Într-o parcelă separată (cu dimensiunile de
56 m x 44 m), delimitată de drum, erau amenajate cele patru sere, alături de care se
afla, într-un luminiș, construcția unui alt garaj41. În aceeași zonă din partea dreaptă
a parcului, alături de sere, un drum lat de 5 m mărginea o altă pajiște, cu laturile de
135m x 75m, în care era construit Pavilionul adjutanților42. De la acest pavilion se
putea ajunge, pe o potecă de piatră, la drumul principal ce ducea la palat.
Scroviștea – domeniul de vânătoare preferat
Având aceste noi condiții, regele Carol al II-lea a preferat – în ultimii ani ai
domniei sale – domeniul de la Periș-Scroviștea pentru organizarea vânătorilor regale,
deplasările la celelalte domenii de vânătoare din țară fiind din ce în ce mai rare.
Apropierea de București – unde prezența regelui era necesară aproape cotidian,
datorită marilor evenimente și transformări politice din România anilor 1937-1940
– justifica pe deplin gestul lui Carol al II-lea de a-și construi aici o reședință de
vânătoare la care să poată ajunge foarte repede, parcurgând ușor cu automobilul cei
38
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35 de kilometri dintre București și Scroviștea. În pădurea Scroviștea primăvara se
organizau vânătorile de sitari. O astfel de vânătoare a fost organizată la Periș în
ziua de 17 martie 1937, regele având invitați de marcă: sora sa, regina Maria (Mignon)
a Iugoslaviei, fiul său, Mihai, Marele Voievod de Alba Iulia, generalul Nicolae
Samsonovici, George Manu, Georges Plagino, G. Lakeman, generalul Constantin
Ilasievici, generalul Ernest Ballif. Ca de fiecare dată, regele Carol al II-lea consemna
în Jurnalul său rezulatul general al vânătorii („54 sitari, 1 vulpe și vreo 10 diverse”),
rezultatul său („12 sitari și 6 diverse”) și descria atmosfera zilei respective: „Zi
frumoasă, dar mai răcoare decât sâmbăta trecută; dimineața chiar bătea un vânt
destul de tare, ceea ce a făcut că la unele bătăi sitarii zburau al dracului și am
scăpat o mulțime”43. În acea zi, regele a înregistrat și o premieră vânătorească:
„Pentru prima oară, astăzi am tras într-un lup, care a trecut între Mignon și mine, a
fost rănit, dar nu știu dacă va fi căzut”44.
Începutul verii era rezervat vânătorii de căprioare și țapi în pădurea de la
Scroviștea, descrisă cu nostalgie de regele Carol al II-lea într-o zi „splendidă, nu
prea caldă”, 8 mai 1938: „Pădurea și poienile răsunau de cântecul și ciripitul păsărilor.
Un grangure, care din păcate nu s-a arătat să-i pot admira penajul aurit, cânta de
zor în spatele meu. Câțiva cuci au trecut, cu zborul lor ca o săgeată și cântecul lor,
parcă un râs de nepăsare, umplea văzduhul”45. Nu a fost o zi norocoasă pentru
orgoliosul vânător Carol al II-lea: „Spre seară, la 5, plec la Scroviștea, să-mi încerc
norocul la țapi. Norocul nu s-a arătat, n-am văzut decât 4 capre, nici un țap n-a
binevoit să se arate în raza mea vizuală”46. Mult mai norocos decât tatăl său a fost
principele Mihai: „Mihăiță a avut mai mult noroc decât mine, a tras doi țapi, din
care unul destul de frumos, mai ales pentru Periș”. Două săptămâni mai târziu, în
25 mai, la ora 5 după amiază, regele pleacă „cu Mihăiță la Scroviștea, după țapi.
Vremea ideală pentru asta, când ploaie, când tunete. Eu am avut noroc, 3 țapi, din
care unul destul de bun. M-a plouat zdravăn. Mihăiță, nimica”47.
În fondurile Arhivelor Naționale s-au păstrat câteva menu-uri și documente
foarte interesante privind dejunurile festive pe care regele Carol al II-lea le
organiza la reședința de vânătaore din Scroviștea. În 27 martie 1935 a avut loc o
mare vânătoare de sitari la Periș, la care au participat 17 persoane: „M.S. Regele,
M.S. Marele Voevod, [Pedro] Prat y Soutzo, Reginald Hoare, baron E. Hauencschield,
[Stanislas] Poklewski-Koziell, principele [Wilhelm] de Wied, general Gorski,
general Samsonovici, George Plagino, General E[rnest] Ballif, Anton Mocsonyi,
43
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general [Constantin] Ilasievici, căpitan Petrovici, inginer Marcoci, inginer Verbinski
și comisar Agapie”48. Remarcăm din documentul de arhivă prezența la vânătoare a
unor diplomați importanți (miniștrii Marii Britanii, Spaniei, Austriei și Poloniei), a
unor rude (principele de Wied, nepotul reginei Elisabeta și fost mbret al Albaniei),
precum și generali din anturajul regelui Carol al II-lea. Pentru că a fost o vânătoare
importantă, s-a păstrat și o situație cuprinzând „prețul mesei regale și a personalului
la vânătoarea de la Scroviște”, care preciza că la masa regală au fost 17 persoane,
cărora li s-a servit câte un meniu de 109,61 lei, rezultând un total de 1.863,50 lei.
La masa personalului au fost 43 de persoane, în contul cărora a fost socotit câte un
meniu de 27,60 lei, însemnând 1.187,60 lei. La totalul de 3.051,10 lei s-au mai adăugat
fructele și băuturile consumate, în valoare de 168, respectiv 674 lei, rezultând o
sumă de 3.893,10 lei, sumă care a fost scăzută de la Masa Regală și încarcată la
capitolul Vânători49.
Se pare că regele Carol al II-lea nu a fost prea mulțumit de construcțiile de
la Scroviștea, în special de vechiul palat al regelui Ferdinand I – așezat într-o poziție
privilegiată pe malul lacului, construit în 1926, extins de regina Maria între 1927 și
1930 și reamenajat în 1936, după planurile arhitectului Arthur Lorenz, cel care
proiectase noul castel Foișor din Sinaia. Regele supranumit „Voievodul culturii”
reedita – într-un stil propriu, în alt spațiu și la o jumătate de secol distanță –, gestul
de ctitor de castele al regelui Carol I, neținând cont nici de buget, nici de războiul
mondial ce avea să izbucnească la 1 septembrie 1939 și care avea să-i zădărnicească
planurile. Sugestia de a se construi pe domeniul de la Scroviștea un castel monumental
de vânătoare i-a aparținut lui Ernest Urdăreanu, mareșal al Palatului în timpul domniei
regelui Carol al II-lea. La 23 martie 1939, Eugeniu Buhman consemna în Memoriile
sale că „Urdăreanu propune clădirea unui mare castel regal în mijlocul pădurii de
pe domeniul regal Scroviștea, la vreo 30 km depărtare de Capitală, cu scopul
evident de a izola pe regele și mai mult de orice contact cu lumea dinafară. Acesta
a fost scopul său de la început și îl urmărește cu toată tenacitatea. Materiale de
milioane au fost depozitate acolo. S-au prevăzut clădiri separate destinate gărzii
regale și personalului. Un alt castel destinat doamnei Lupescu se construiește
actualmente tot departe de Capitală, pe șoseaua București-Ploiești”50. Trecând peste
scopul gestului lui Urdăreanu, dar notând informația legată de construirea unui conac
pentru Elena Lupescu, mărturia lui Buhman este prețioasă pentru datarea, în vara
anului 1939, a derulării lucrărilor la castelul regelui Carol al II-lea de pe malul
lacului Scroviștea. În realitate, șantierul începuse din vara anului 1938, într-o
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atmosferă de secretomanie, de vreme ce un apropiat al regelui, Eugeniu Buhman,
afla abia la un an distanță de construirea palatului din Scroviștea.
De fapt, după mărturia regelui Carol al II-lea, cel mai în măsură să ne dea
informații despre noul castel de pe domeniul de la Periș, decizia de a construi o
nouă reședință la Scroviștea fusese luată cu un an înainte, de vreme ce, în 22 mai 1938,
suveranul consemnează în Jurnalul său că „ne-am dus să mâncăm la Scroviștea și
să alegem locul pentru casa cea nouă”51. Locul ales a fost cel care oferea priveliștea
cea mai frumoasă spre lac, dar la o distanță mai mare de mal în comparație cu
fostul conac al regelui Ferdinand sau cu casa reginei Maria, aflate în imeditata
apropiere a pontonului. Așadar, 22 mai 1938 este momentul luării deciziei și fixării
locului de construcție a noii reședințe de la Scroviștea, proiect de mari dimensiuni
care presupunea zidirea unui nou castel regal și a mai multor pavilioane, construite
de antrepriza ingierului Emil Prager, între anii 1938-1940, după planurile
arhitectului Alexandru Zaharia. Pe singura planșă a fațadei spre lac a palatului,
păstrată, din fericire, în fondurile Arhivelor Naționale ale României – care ne arată
amploarea și frumusețea reședinței regale – colonelul Gheorghe Stavăr, prefectul
Palatului Regal, a pus următoarea rezoluție, în urma unei discuții cu regele: „3 oct.
1938. Din Înalt ordin, se va executa prezentul proiect”52.
Această rezoluție ne arată că regele Carol al II-lea a studiat mai multe
variante de proiect propuse de arhitectul Zaharia, în final alegându-l pe cel care i-a
plăcut și a corespuns cerințelor sale pentru o reședință privată în apropierea Bucureștiului.
Pasionat de arhitectură, ca și mama sa, regina Maria, implicat în nenumărate discuții
cu arhitecții remarcabili ai Bucureștiului interbelic, cărora le oferea adesea sugestii
urbanistice privind dezvoltarea capitalei țării, regele Carol al II-lea s-a implicat atent
în două mari proiecte de arhitectură rezidențială: noul Palat regal din București
(proiectat de arhitectul Nicolae Nenciulescu) și noua reședință de vânătoare de pe
malul lacului Scroviștea. Implicarea suveranului în alegerea celui mai inspirat proiect
pare cu atât mai normală, cu cât la Scroviștea era vorba de o reședință privată, chiar dacă,
așa cum vom vedea, a fost construită mai mult cu fonduri publice, decât personale.
Cum domeniul regal de la Sinaia nu era tocmai apropiat de Capitala țării,
care cerea aproape cotidian prezența suveranului la diferite evenimente publice,
politice, militare sau culturale, la Scroviștea, aflată la cca. 30 de km de București,
regele Carol al II-lea ar fi dorit să-și stabilească reședința privată, de unde să poată
reveni rapid în oraș, în orice situație. Deși avea dimensiuni grandioase, palatul a
fost construit în timp record, lucrările de fundație începând probabil în toamna
anului 1938. În nici o jumătate de an, marele palat se afla deja în faza de amenajări
interioare. O altă mărturie a regelui Carol al II-lea, din ziua de 9 iulie 1939, arată
stadiul lucrărilor la noul palat și dorința suveranului de a-l putea utiliza chiar din
toamna acelui an: „Zi
51
52

Carol al II-lea, Între datorie și pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-1939), p. 238.
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei, Domeniul
Scroviște, dosar nr. 1211/1927, f. 2. Planul fațadei spre lac a palatului.
172

PALATUL REGELUI CAROL AL II-LEA DE LA SCROVIȘTEA, JUDEȚUL ILFOV

foarte plăcută, petrecută la Scroviștea. Ajunși acolo, de dimineață, ne-am ocupat de casa
cea nouă, care nu prea înaintează, afară de lucrările de calorifer. Nădăjduiam ca la
toamnă să pot să intru, dar văd că, așa cum merg lucrurile, abia la anul voi putea. În
schimb, e delicioasă, și Pavlo, care a văzut-o, dus de Mihăiță, a spus că e una din
cele mai frumoase [pe] care a văzut-o vreodată”53.
Consemnările regelui Carol al II-lea demonstrează clar că noul palat era
aproape finisat în vara anului 1939, din moment ce se lucra la instalația de încălzire
cu calorifere, și că era o construcție ce putea stârni admirația unui fin cunoscător în
domeniu, regentul Pavlo (Paul) Karadjordjević al Iugoslaviei, vărul primar al
regelui Alexandru I Karadjordjević, cumnatul regelui Carol al II-lea. Din păcate,
deși probabil că lucrările au continuat într-un ritm susținut, marele palat de la
Scroviștea nu a fost inaugurat până la sfârșitul domniei regelui Carol al II-lea, care nu
și-a putut împlini astfel visul de a locui în această insolită și misterioasă reședință
de vânătoare. Cum pentru vastele construcții plănuite de regele Carol al II-lea era
necesară o mare suprafață de teren pe malul lacului Scroviștea, au fost propuse spre
demolare o parte dintre construcțiile edificate în timpul domniei regelui Ferdinand,
fiind păstrate doar unele pavilioane bune de locuit până ce se va fi terminat de
construit noul palat. Neșansa vechiului conac regal de vânătoare – care a dăinuit
doar 10 ani și fusese modernizat, în 1936, de însuși Carol al II-lea – a fost tocmai
așezarea lui privilegiată pe malul lacului, unde cel supranumit „Voievodul culturii”
a decis construirea noii sale reședințe. În cele din urmă, chiar regele Carol al II-lea
va ordona demolarea conacului regelui Ferdinand I, când a început construirea
palatului nou de pe malul lacului și a celor trei pavilioane din parc.
Lucrările de demolare a conacului s-au desfășurat între 24 iunie și
18 septembrie 1937, de către antrepriza inginerului Emil Prager54. Costul demolării
casei regale era de 235.916 lei, conform celor nouă liste detaliate și a borderoului
pentru transport55. Dorind să lase o mărturie posterității despre casa pe care tocmai
se pregătea să o demoleze, inginerul Prager a avut inspirata idee de a realiza două
fotografii ale fațadelor vechii reședințe regale de la Scroviștea, pe care le-a donat
Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, unde s-au păstrat până în zilele noastre
și am avut șansa să le descopăr în 5 august 2020. Imaginea fațadei principale, către lac,
a conacului demolat în 1937, a fost publicată de Emil Prager în lucrarea sa intitulată Betonul armat în România, legenda fotografiei reușind să treacă de cenzură:
„Casa de vânătoare din comuna Scroviște, jud. Dâmbovița – 1910”56. Cum în acea
epocă nu puteau fi publicate imagini ale palatului nou construit de regele Carol al
53
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II-lea, Emil Prager a reușit, prin tipărirea acestei fotografii cu valoare de document
a vechiului conac, să dea de înțeles că antrepriza sa fusese cea care construise
reședințele regale de pe malul lacului Scroviștea.
1938 – începe construirea Castelului Regal de la Scroviștea
În vara aceluiași an, la 28 iunie 1938, se înregistrează o altă menționare
oficială a începerii lucrărilor la Scroviștea, inginerul Emil Prager informându-l pe
Prefectul Palatului că „în vederea deschiderii șantierului pentru lucrările Castelului
Regal de la Scroviștea, am onoarea de a vă prezenta mai jos situația lucrărilor de
transformări și dărâmări ce am executat acolo în anii 1936 și 1937”57. În finalul
scrisorii sale, inginerul Prager îl ruga pe prefectul Palatului să dispună „în privința
celorlalte materiale ce rămân Casei M. S. Regelui” și să îi comunice „aprobarea
asupra ofertei mele de construcție și a prețurilor unitare înscrise în devizul
prezentat la 7 februarie a.c. pentru noua clădire, spre a putea începe aprovizionările
necesare”58. Din această ultimă precizare reiese clar că antrepriza Emil Prager
făcuse o ofertă pentru construcția noului palat în 7 februarie 1938, cu trei luni
înainte ca regele Carol al II-lea să decidă locul de amplasare a viitoarei sale
reședințe, semn că decizia de a o construi fusese luată încă din anul 1937.
Pe scrisoarea din 26 august 1938, Ernest Urdăreanu a pus următoarea
rezoluție: „A.B.P. Se va lichida conf. buget Scroviște”59, ceea ce însemna că Administrația Bunurilor Private trebuia să îi plătească inginerului Emil Prager sumele
solicitate. Mai importantă și lămuritoare este rezoluția pusă pe același document de
prefectul Palatului, Gheorghe Stavăr: „A.B.P. Conform rezoluției dlui ministru, se
va plăti dlui Ing. Prager suma de lei 162.937, rest ce i se cuvine pentru lichidarea
devizului lucrărilor de transformare a vechiului Castel Scroviștea”60. Avem aici
dovada că lucrările de amenajare dorite de Carol al II-lea la vechiul conac al
regelui Ferdinand au fost executate tot de inginerul Emil Prager, cu un an înainte
de luarea deciziei de demolare. Respectând același ordin venit direct de la rege și
apostilat de Ernest Urdăreanu pe scrisoarea lui Emil Prager, Secretariatul General
al Casei Regale solicita Administrației Bunurilor Private, în 12 septembrie 1938, să
ia „măsuri să i se achite suma de lei 4.000.000, ca acont asupra devizului noului
Palat Regal Scroviștea, îndeplinindu-se formele legale”61. Plata celor 4.000.000 lei
se va face în 23 septembrie, de către Administrația Bunurilor Private, de la art. 5,
litera a, chitanța fiind aprobată de Gheorghe Stavăr62. Aceasta este prima plată pe
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care o primea antrepriza inginerului Emil Prager, ca avans pentru începerea lucrărilor
de construcție la noul palat din Scroviștea.
În ceea ce privește organizarea de șantier în anul următor, în aprilie 1939,
Gheorghe Stavăr, secretarul general al Casei Regale, îi transmitea ing inerului
P. Grigorescu, șeful Serviciului Tehnic al Palatului regal, o copie a procesului
verbal „de predare și primire a motorului cu marca Fiat și a unui tablou electric,
necesare pentru lumina șantierului Palatului Regal Scroviștea, încheiat între dl. N.
Iacobi, directorul horticol al Casei Regale, ca predător, și d-nii Daniel Silivestru și
Gh. Gheorghiță, ca primitori, din partea antreprizei ing. E. Prager, pentru a lua
cunoștință”63. De asemenea, inginerul Grigorescu trebuia să ia în primire instalația
de la antrepriza Emil Prager și să o predea castelanului de la Scroviștea cu prima
ocazie, controlând „piesele și buna stare de funcționare a uzinei”64. Cele două documente ne arată că pe șantierul de la Scroviștea s-a lucrat zi și noapte, din dorința
expresă a suveranului de a termina construcția noului palat. Așa s-a și întâmplat, în
toamna anului 1938 clădirea fiind deja ridicată la roșu. La 30 iunie 1939, arhitectul
Alexandru Zaharia înainta Casei Regale, sub semnătură olografă, un „raport asupra
situației actuale a lucrărilor de construcție și instalațiuni” la palatul regal Scroviștea,
document extrem de prețios al cărui conținut îl redăm integral:
„I. Lucrări de construcție: 1. Toată construcția este complet terminată din
toamnă. Acum se prepară scheletul de susținere necesar montării instalațiilor de
calorifer în plafoane. 2. Învelitorile sunt terminate provizoriu. Nu se pot continua,
fiind în legătură cu fațadele, la care nu s-a hotărât felul de tencuială (cărămida
aparentă necesită modificarea cornișelor executate pentru o fațadă tencuită). 3. La
interioare nu se poate lucra nimic, lipsind instalațiile electrice, sanitare și calorifere,
care nu s-au început. 4. Lucrările (sculpturi) de piatră sunt în curs de execuție și o
parte aduse pe șantier. Cca 25 vagoane de marmoră au fost comandate în Italia. De
asemeni, sunt în curs de execuție tâmplăria interioară și exterioară, fierăria etc.
II. Calorifer. Firma Sulzer Fr[ères] a primit comanda pentru o parte din
instalațiunile de calorifer (fără cazane, care au fost decise, indigene sau străine,
sistem Sulzer). O parte din materialele necesare instalațiunii se află de acum pe
șantier și firma Sulzer începe luni, 2 iulie [1939] montajul, care nu poate merge
normal până nu se decide chestiunea cazanelor.
III. Instalațiuni sanitare (apă, canal, ventilații). Firma Sulzer a prezentat un
proiect complet cu toate planurile detaliate și devizele pentru instalație etc. Acest
proiect încă nu a fost aprobat și, deci, nu se va putea începe lucrul decât după
sosirea materialelor necesare, care va necesita cca două luni, de la data comenzii.
Darea comenzii este foarte urgentă, neputându-se executa restul lucrărilor de
construcție fără aceste instalațiuni: canale, scurgeri, burlane etc.
63
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IV. Instalația electrică interioară. Deși există de mult timp toate datele
necesare, comanda nu s-a dat nici până azi; chestiunea devizelor pentru electricitate
este dată în seama Biroului de Arhitectură al Palatului Regal. Fără de execuția
coloanelor electrice nu se poate executa absolut nici o lucrare de interior, ca
tencuieli, bolți etc. Comanda acestor instalațiuni electrice este de cea mai mare
importanță”65.
Un set de fotografii de pe șantierul de la Scroviștea datate 10 decembrie
1939 și provenite din donația pe care inginerul Emil Prager a făcut-o, spre finalul
vieții sale, Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”66 ne arată nu numai
grandoarea construcției, dar stau mărturie și pentru efortul depus de antrepriza care
a construit palatul în timp record. În iarna anului 1939/1940, palatul nou era
construit la roșu, cu schelele montate pe fațadă pentru a putea începe lucrările de
tencuieli exterioare, care apar deja în două imagini din primele luni ale anului
1940. În acel moment, era deja construită și colonada care îmbogățea fațada spre
lac a palatului, în fața căreia s-a fotografiat chiar Emil Prager, inginerul care
construise pentru regele Carol al II-lea castelul Foișor din Sinaia, Palatul regal din
București și ultima reședință de la Scroviștea.
Pentru coordonarea lucrărilor de pe acest vast șantier, Secretariatul General
al Casei Regale a solicitat, în 26 iunie 1939, Biroului Tehnic al Construcțiilor
Palatului să ia „urgente măsuri pentru a se alege și destina un arhitect energic și
perfect priceput în conducere de lucrări mari și bun calculator, pentru a i se
încredința conducerea șantierului Palatului Regal de la Scroviște”67. În documentul
pe care scria „Urgent”, Gh. Stavăr și Ervin Claus îi solicitau inginerului Grigorescu
ca propunerile să fie înaintate „cel mai târziu până la data de 1 iulie 1939”68. La 19
august 1940, inginerul Emil Prager prezenta spre decontare „situația provizorie nr.
8 pentru lucrările executate până la 15 august 1940 la construcția Castelului Regal
Scroviștea”, document cumulativ care prezintă detaliat lucrările de terasamente,
cele de realizare a fundațiilor, lucrările de beton armat și betoane simple de ciment,
zidării diferite, lucrările de izolare, de fierărie, dulgherie, învelitori și tinichigerie, a
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căror valoare s-a ridicat la suma de 16.809.836 lei69. În privința finisajelor interioare,
pentru care inginerul Emil Prager prezentase un deviz încă din 4 aprilie 1939,
Secretariatul General al Casei Regale a transmis abia peste un an, la 7 martie 1940,
că „s-au aprobat lucrările de finisaj pentru construcțiile Castelului Regal Scroviștea
la prețurile unitare stabilite de către Biroul Tehnic al Construcțiilor Regale, la suma
totală de lei 28.596.385”70.
O a doua situație privea „lucrările de finisaj executate și materialele
aprovizionate la construcția castelului regal de la Scroviștea”71, prevăzute în
devizul nr. 2 înaintat de inginerul Prager. La capitolul „lucrări de piatră și marmoră”
erau enumerate finisajele principalelor spații de recepție ale palatului, care aveau
pardoseli din marmură combinată, în timp ce coloanele și șemineele erau realizate
din piatră. De pildă, sufrageria (în suprafață de 203 mp) avea pardoseala realizată
din marmură franțuzească tip Comblanchien, de 2 cm grosime, lucrată octogonal,
încadrată cu benzi din marmură tip Botticino, cu puncte intercalate de marmură tip
Verde Alpi, conform desenului realizat de arhitect, care nu s-a păstrat, din păcate,
în arhive72. Valoarea pardoselii era de 568.400 lei, la care se adăugau 21.000 lei,
reprezentând montarea celor 71 metri liniari de plintă (soclu) la perete, din bucăți
de marmură tip Comblanchien, de 10 cm înălțime și 2 cm grosime, cu „muchia
lustruită și puțin teșită”73.
Șemineul din sufragerie era făcut din piatră românească, bogat sculptată,
având la bază un relief „lucrat artistic, format din doi pilaștri, la care se angajează
două colonete torchiate, cu bază, capitel și friză”74. Fundul șemineului era placat cu
piatră românească de 5 cm grosime, iar placa de jos (postamentul) era executat din
piatră tare, pe toată suprafața șemineului, cu o grosime de 10 cm. Valoarea șemineului
era de 39.000 lei. Sufrageria mai avea ca elemente decorative opt coloane „în grup
de câte două, din piatră românească similară de Rusciuk, execu-tată pe un
postament”, din același material, din care erau și capitelul și „cornișa scobită pentru
lumină indirectă”75. Fusul, baza, capitelul și cornișa erau lucrate artistic și bogat
ornamentate, conform detaliilor de execuție realizate de echipa coordonată de
ahitectul Zaharia. Alte elemente decorative erau patru „capitele în consolă, din
piatră românească, în dimensiuni de 0,70 x 0,30 x 0,35, bogat sculptate, inclusiv
cornișa scobită pentru lumină indirectă”76.
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Salonul mare al palatului (în suprafață de 122 mp) avea pardoseală din
marmură de 2 cm grosime, compusă din „fond Botticino, dale mari pătrate cu
triunghiuri mici de Verde Alpi și pătrați idem, între benzile transversale care sunt
de Comblanchien”77. Prețul pardoselii din salon era de 2.600 lei/mp, totalul
ajungând la 317.200 lei, deși în situația de lucrări este trecută, greșit, suma de
217.200 lei78. Galeria și vestibulul de la parter (în suprafață de 92 mp, conform
situației de lucrări) aveau pardoseala din marmură de 2 cm grosime, montată în
formă de tablă de șah, combinând plăci regulate din marmură tip Botticino și Gialo
Antico79. Prețul pardoselii era de 2.700 lei/mp, pentru cele două spații ajungând la
suma de 248.400 lei. Galeria, care făcea legătura între vestibul și birou, era
decorată cu 14 „coloane torchiate din piatră românească, fără baze, cu capitel
artistic sculptat”, incluzând și cornișe din piatră „sculptată și scobită pentru lumina
indirectă (capitel dublu)”80. Prețul coloanelor era de 19.500/buc., în total 273.000
lei81. Galeria mai avea ca elemente decorative 10 console din piatră, în formă de
capitel artistic sculptat, cu dimensiunile de 75 x 40 x 42 cm, „inclusiv cornișa
sculptată și scobită pentru lumina indirectă”, cu dimensiuni de 85 x 40 x 12 cm 82.
Prețul unei console era de 8.900 lei, în total 89.000 lei.
Pentru construirea și finisajele palatului de la Scroviștea s-au folosit
materiale de cea mai bună calitate, unele aduse direct din străinătate. Așa a fost
cazul unei mari cantități de marmură, importată din Italia, de la Firma Henraux,
sosită în țară în august 1939 și depozitată o vreme în Gara Dealul Spirei din
București83. Factura pentru livrarea marmurei fusese emisă la 8 iulie 1939 de
Societa Marmifera Italiana Henraux, din Quercetta, care era „proprietaria delle
cave del Monte Altissimo e dʼArni” din Seravezza (provincia Lucca, Toscana)84.
Exploatarea în această carieră de marmură începuse mai devreme decât la Carrara
și de la Seravezza utilizase marmură chiar marele sculptor Michelangelo Buonarotti.
Prețul total al marmurei de Seravezza furnizate pentru finisajele palatului regal din
Scroviștea era de 55.262 lire85. Era vorba de cele 50.110 kg marmură, furnizate de
firma Henraux, care plecau din Luca în 10 august 1939, cu destinația „Romania.
Maison de S. M. Le Roi. Bucarest”86. În aceeași perioadă, firma Henraux a furnizat
mari cantități de marmură (1.247 mp comandați, 1.487,95 mp livrați) pentru „Villa
77
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Albă «Băneasa»”, importate prin firma inginerului Emil Prager87. Este prima
mențiune oficială despre construirea unei alte reședințe, care în mod sigur este
„castelul destinat doamnei Lupescu”, despre care vorbea Eugeniu Buhman în
jurnalul său88 și despre care Gheorghe Jurgea-Negrilești confirmă că era vila
Duduii Lupescu, proiectată de același arhitect Alexandru Zaharia.
Un tabel cuprinzând „sumele ce mai sunt de plătit antreprizelor pentru
lucrările de la Castelul Scroviștea” sintetiza situația plăților efectuate până la data
de 10 aprilie 194089.

Antrepriza

Valoarea
devizului

Inginer Prager
Arhitect Zaharia
Mostre faianță
Sulzer Frères
G. Rumpel
Siemens-Schuckert
Neprevăzute
Mobilier
Total general lei

57.697.854
16.431.288
2.920.000
3.050.000
8.082.388
88.181.530

Sumele plătite
până la 1 aprilie
1940
30.000.000
500.000
2.716
5.533.200
1.600.000
738.800
1 395 213
39.769.929

Rest de plată pe
măsura efectuării
lucrărilor
27.697.854
10.898.088
1.320.000
2.311.200
8.082.388
50.309.530

În primăvara anului 1940 s-au aprobat și alte plăți pentru lucrările efectuate
la castel, la 7 martie Secretaritul General al Casei Regale transmițând în copie către
Administrația Bunurilor Private adresa nr. 1.233 către „întreprinderea ing. E. Prager
privitor la lucrările de finisaj pentru construcțiile Castelului Regal Scroviștea,
aprobate la suma de lei 28.596.385”90. Adresa a fost transmisă și Serviciului
Contabilitate pentru „urmărire și executare”91. Alte două adrese, din 2 și 8 iunie
1940, erau transmise inginerului Emil Prager și Administrației Bunurilor Private
„cu privire la majorarea prețurilor pentru executarea lucrărilor de feronerie ale
Castelului Regal Scroviștea, pentru a lua cunoștință”92.
87
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O lună mai târziu, la 24 iulie 1940, Gheorghe Stavăr și Ervin Claus
trimiteau Administrației Bunurilor Private „aprobarea dată firmei ing. Prager
însoțită de devizul executării lucrării camerei pompelor la fântâna Patio, interior
bazinul de colectare și recipientul pentru apa de ploaie de la terasa din fața Halei de
bere de la Reședința Regală Scroviștea, la suma de lei 137.000”93. Finalul adresei
conținea recomandarea de a se „ține evidența acestor aprobări, cari se vor plăti
separat de celelalte lucrări aprobate pe devizele mari”94, iar Serviciul Contabilității
și Casieriei trebuia să ia „notă pentru executare”. Probabil că pentru lucrările mai
puțin costisitoare sursele de finanțare erau unele mai puțin transparente și de aceea
nu trebuiau amestecate cu plățile devizelor mari. Întrucât fondurile disponibile la
Administrația Bunurilor Personale nu erau suficiente pentru decontarea lucrărilor
de pe marele șantier, în 24 iulie 1940 Ernest Urdăreanu a solicitat „Înalta Aprobare
pentru dechiderea unui credit extraordinar, necesar construcțiilor de la Castelul
Scroviștea, în sumă de lei 67.381.530 lei”, ceea ce regele Carol al II-lea a aprobat
imediat, sub semnătură olografă95.
Aprovizionarea cu materiale pentru marele șantier de la Scroviștea se făcea
prin intermediul C.F.R., transporturile sosind la Gara Periș, așa cum s-a întâmplat
în 18 noiembrie 1938, când de la Galați a sosit un vagon cu „piatră sculptată pentru
Casa M. S. Regelui”, care până în 21 noiembrie nu a fost „descărcat de Întreprinderile
Prager și nici taxele nu s-au achitat”, după cum putem citi în sesizarea pe care
directorul Gării, Georgescu, o făcea direct la Palatul Regal 96. A doua zi, un director
de pe șantier, Ivan Solomon, raporta prefectului Palatului, Gheorghe Stavăr, că
„descărcatul transportului de portale de piatră sosite din Italia a fost terminat astăzi.
Materialele au fost depozitate la Scroviște, unde vor fi reconstituite de dl. arh.
Zaharia pentru recepție”97.
După verificarea mărfii, arhitectul Alexandru Zaharia raporta prefectului
Gheorghe Stavăr, la 1 decembrie 1938, că „în urma delegației ce mi-ați dat, am
cercetat obiectele trimise de către Casa Guido Minerbi & Co din Veneția și am
constatat că ele au venit în bună stare și în conformitate cu factura acestei case din
18 septembrie 1938. De asemenea, am cercetat și notele relative la expedierea lor
de către firmele Giuseppe Guetta și Danzas & Co și le-am găsit, de asemenea, în
regulă, astfel că Dvs. puteți dispune achitarea lor de către Banca Credito Italiano
din Veneția”98. În același transport au fost aduse și 13 cutii conținând mobilier
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pentru castel, de la firma Danzas & Co a cărui factură99 va fi achitatată odată cu
cea privind lucrările de piatră („lavori in pietra”), ambalate în 43 de casete din
lemn100 și expediate din Veneția în 16 noiembrie 1938, cu ajutorul Societății de
Navigație „Adriatica”101. A doua zi, sucursala din Galați a Societății pentru
Întreprinderi Maritime S.A.R.P.I.M. informa Casa Majestății Sale Regelui că „ieri
a fost încărcat în vagon C.F.R. nr. 1419016 transportul de 43 colete, kg 15.489, cu
destinația Gara Periș, la adresa Casei M. S. Regelui: Reședința Regală Scroviștea”,
expediția costând 7.197 lei, inclusiv taxele de agenție și formalitățile vamale102.
Într-o rezoluție pusă pe acest document, la 9 decembrie 1938, directorul Ivan
Solomon confirma că „lăzile cu obiecte de piatră au fost primite și depozitate la
Castelul Scroviște”103.
Lucrările în piatră au fost achiziționate de la magazinul de antichități
Guido Minerbi & Co din Veneția, care a purtat o corespondență cu arhitectul
Alexandru Zaharia, prezentându-i diferite obiecte de artă, sculpturi din piatră și
piese de mobilier. Oferta din 18 septembrie 1938 enumera aceste elemente
decorative („guri de puț” din piatră, „pozzo in pietra dura”, în factura italiană, sau
„margelle de puit en pierre”, în factura franceză), componente plastice obligatorii
ale grădinilor în stil italian: un puț din piatră dură de Istria, de secol XV (8.500 lire
italiene), un puț din piatră dură de Istria, cu coloană și leu din piatră (la același preț,
dar din secolul al XVI-lea), un puț din marmură, cu patru capiteluri din piatră, un
puț din piatră dură de Istria, de secol XV (fiecare la câte 10.500 lire) și patru
portaluri din piatră, datând din secolul al XVII-lea (la câte 4.000 lire fiecare)104.
Suma totală de plată era de 54.000 lire, la care se adăugau taxele de ambalaj (4.100
lire) și de export (2.050 lire), în final Casa Regală având de plată 60.150 lire pentru
aceste elemente de plastică exterioară105. Într-o copie a acestei facturi, redactată în
limba franceză, cuprinzând și datările pieselor, prețul obiectelor din piatră este de
41.000 lire106, plus 6.150 lire ambalajul, în total 47.150 lire107, semn că a avut loc o
negociere între firma venețiană și arhitectul Zaharia, ca mandatar al regelui Carol
al II-lea.
În aceeași zi, 18 septembrie 1938, firma Guido Minerbi transmitea arhitectului
Zaharia oferta pentru mobilier de epocă, care cuprindea: un pat (19.500 lire), un
birou din secolul al XVII-lea (3.250 lire), o piesă mică de mobilier, din secolul al
99
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XVII-lea (1.500 lire), un Prie-Dieu de secol XVII (900 lire), o ladă de secol XVI
(4.000 lire), o balustradă în două părți (de secol XVII; 5.800 lire), o bibliotecă din
lemn aurit, în stilul renascentist (6.500 lire), o casetă cu panouri pictate din secolul
al XV-lea (6.500 lire), o masă din același secol (10.500 lire), un fotoliu în stil Louis
XIV, cu tapițeria de epocă (6.500 lire), o sofa în același stil (3.000 lire) și șase
scaune din aceeași epocă (5.500 lire)108. Piesele de mobilier costau 73.450 lire, la
care se adăugau taxele de ambalaj (2.800 lire) și export (2.930 lire), Casa Regală
trebuind să plătească în total 79.180 lire109. Inițial, în 19 august 1938, anticarii
venețieni transmiseseră arhitectului Zaharia, o ofertă mult mai bogată de mobilier
artistic (cu prețurile aferente), însoțită de fotografiile pieselor pe care acesta le
alesese deja în cursul sejurului său de la Veneția110.
Recepția finală a tuturor bunurilor importate din Italia s-a făcut în 9 decembrie
1938, când directorul Ivan Solomon îi raporta prefectului Palatului că „mobilele și
ornamentele de piatră cumpărate la Veneția de dl. arhitect Zaharia pentru Castelul
Scroviște au sosit și au fost recepționate”111. Întrucât factura era „în conformitate
cu prețurile stabilite”, directorul de la Casa Regală solicita prefectului Stavăr
achitarea ei, valoarea finală fiind de 663.628 lei, sumă care includea toate taxele de
ambalaj și transport, pe ruta Veneția - Jimbolia - București112. În finalul referatului
său, directorul Solomon venea cu următoarea sugestie, care presupunea scutirea
taxelor de transport: „Chestiunea mobilatului Castelului Scroviștea nefiind de
actualitate, am onoarea a propune ca, în cazul când se va face o nouă achiziție de
mobile din Italia, expedierea lor să fie dirijată la Trieste, de unde s-ar putea
transporta în țară, la primăvară, cu yahtul regal «Luceafărul»”113.
Lucrările de canalizare și instalare a unor puțuri cu apă potabilă la castelul
Scroviștea au fost realizate în anul 1939 de firma G. Rumpel. La 1 februarie 1939
Secretariatul General al Casei Regale a transmis către Administrația Bunurilor
Private dispoziția de a se da un acont de 300.000 lei „pentru instalațiunile de apă și
canal executate la Palatul Scroviștea”114. În aceeași zi, Gheorghe Stavăr informa
firma că s-a efectuat plata, „ca prim acont pentru lucrările efectuate la castelul
Scroviștea”115. Plata venea ca urmare a adresei nr. 201/G din 23 ianuarie 1939, prin
care firma Rumpel remitea Casei Regale „situația provizorie nr. 1, din 21 ianuarie
a.c., privitoare la lucrările de canalizare și alimentare cu apă de la Palatul Regal din
108
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Scroviștea, în valoare de lei 329.580”116. Din această situație putem afla categoriile
de lucrările efectuate pe domeniul de la Scroviștea pentru captarea apei subterane.
După organizarea de șantier (care a presupus „transportarea utilajului și a tuburilor
de sondaj”, „montarea și demontarea turlei, instalarea șantierului, baraca pentru
lucrători și pentru păstrarea materialelor”) s-au realizat mai multe sondaje „cu
diametrul de 450 mm, în teren de orice natură”, operațiune care a presupus și
„înlăturarea eventuală a pietrelor mai mari”117. S-au extras probe din toate
straturile, mergându-se până la o adâncime de 32,6 m, care au fost păstrate apoi în
cutii de lemn, pentru a putea fi duse la analiză. S-au făcut încercări de „pompare la
straturile aquifere”, prin „introducerea unei coloane provizorii perforate (filtrante)”,
după terminarea pompării fiind ridicată coloana exterioară de lucru și restabilită
găurii de sondaj118. Toate aceste operațiuni au costat 146.800 lei.
O altă lucrare importantă pe care a realizat-o firma G. Rumpel a fost
instalația de decantare și epurare (în valoare de 165.400 lei), pentru care s-a
amenajat un canal de scurgere din tuburi de bazalt (cu diametrul de 200 mm și
lungime de 240 m) și patru „camere de revizuire dublă, adică pentru ambele canale
care sunt așezate paralel”, care aveau dimensiunile interioare de 1,40 x 0,80 m, la
2,50 m adâncime, erau despărțite în interior prin pereți tencuiți cu ciment, aveau
capace de fontă și trepte de fier119. La lucrările neprevăzute în primul deviz-ofertă
figurează un „canal de scurgere pentru apele de ploaie”, din tuburi de ciment, cu o
lungime totală de 240 m120. Mulțumit de serviciile prestate, la 11 mai 1939
Secretariatul General al Casei Regale transmitea firmei G. Rumpel (cu sediul în
Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 26) că „s-a dat Înalta Aprobare pentru executarea
lucrărilor de completare a instalațiunilor pentru alimentarea cu apă potabilă a
Castelului Regal Scroviștea”121. Aceste noi lucrări, în valoare totală de 1.500.000
lei, constau în construirea unui al doilea puț (200.000 lei), realizarea instalației de
pompare a apei din puț în rezervorul subteran (230.000 lei), a instalației de
hidrofoare, legată de construirea rezervorului (435.000 lei) și a instalației mecanice
(635.000 lei)122.
Planul arhitectului Alexandru Zaharia
Planurile reședinței de vânătoare de la Scroviștea au fost întocmite de
arhitectul Alexandru Zaharia, autorul multor proiecte rezidențiale în perioada
interbelică, între care vila prim-ministrului Gheorghe Tătărescu. Gheorghe Jurgea116
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Negrilești, fiul vitreg al inginerului Aurel Ioanovici, povestește următoarele despre
construcția acestei case: „La început, arhitectul Züsman n-avea nimic! Nici măcar
un nume! Atunci și-a comandat la Mützner, gravate pe placă de aramă, niște cărți
de vizită: Alexandre Zaharia - architecte diplomé. Züsman, adică om dulce. Cu
această carte de vizită, omul s-a prezentat la întreprinderea de construcții inginer A.
Ioanovici, a tatălui meu vitreg, om integru, fără acea șmechereală care îi ajută pe
unii afaceriști. – Nu vreți să construiți casa prim-ministrului Tătărescu? a întrebat
Zaharia. - De ce să nu vreau? a răspuns Ioanovici, plin de candoare. Atâta i-a trebuit
arhitectului. Cu tupeu, bine dirijat, Zaharia a ajuns la prim-ministru. La Guță
Tătărescu. - Excelență, vin din partea profesorului Ioanovici, știți... e unul dintre cei
mai serioși constructori. Domnia sa vă roagă să-i încredințați construcția casei din
Polonă. E o onoare pentru care profesorul acceptă orice condiții...Cam așa a obținut
prima comandă serioasă... După care au urmat vreo șase miniștri. Iar prin filiera
Lupescu, Zaharia a obținut construcția vilei de la Băneasa. A duduii Lupescu”123.
După mărturiile mai multor contemporani, arhitectul Zaharia era foarte la
modă printre oamenii politici și marii industriași ai vremii, deși unii dintre
colaboratorii săi susțin că nu el realiza proiectele acestor locuințe. Arhitectul
Zaharia a mai proiectat casele lui Alexandru Scanavi, a familiei Possa, a lui George
Negropontes din cartierul Floreasca, precum și casa Adinei Woroniecka din
București124. „Atunci a căpătat o decorație modestă – scria Gheorghe JurgeaNegrilești – dar însoțită de o strângere de mână, a lui Carol al II-lea. Acest moment
de glorie, fotografiat, mărit, se afla pe masa de lucru a lui Zaharia, masă pe care nu
lucra niciodată. N-avea timp. Acum, niște «câini» (arhitecți fără noroc) se opinteau
pentru el. Jos, într-o hrubă boltită, zisă «Birou de proiecte». Desigur, mulți
ambițioși ar fi vrut să-i prindă secretul, cheia reușitei. Secretul nu e simplu. Și nu e
numai reclama. Talléyrand spunea: «Trebuie să știi și trebuie să știi să faci». Una e
să știi din ce e alcătuit sosul și alta e să știi cum să îl legi. Zaharia avea maniera.
(...) Acum, orice îmbogățit nu se simțea ajuns decât având o vilă iscălită Zaharia.
Cu mult fer-forgé, cu șemineuri, coloane și firide. Bineînțeles, s-au găsit imitatori,
rivali. Un George Cantacuzino, un Galin și câți alții. Nici unul nu s-a ridicat la acel
prost-gust somptuos care să mângâie vanitatea lui Burtă-Verde. «Stilul Zaharia»
rămâne legat de era carlistă. Eră care avea să apună în 1940”125.
Cum regele Carol al II-lea – după opinia justă a filosofului Constantin
Rădulescu-Motru, fin psiholog – „avea o imaginație vie de arhitect, pentru
construcții în proporții gigantice, imaginație asociată cu o exaltare de sine, obișnuită
123
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oamenilor care stau la hotar între geniu și detracare nervoasă”126, acesta a analizat
mai multe variante de proiect propuse de arhitectul Alexandru Zaharia, finalmente
fiind ales cel în stilul așa numit mediteranean revival, atât de prizat de înalta
societate bucureșteană a epocii. Palatul regal de vânătoare avea un aspect insolit
pentru peisajul forestier de la Scroviștea, dominanta arhitectonică a clădirii fiind
turnul pătrat ca o campanilă, pe patru niveluri, specific vilelor din Toscana. Turnulcampanilă ce domina fațada principală a palatului, colonadele ce formau un mare
peristil în zona fațadei dinspre lacul Scroviștea, cu expunere sudică, colonetele
grațioase ce decorau intrarea principală dar și marele hol de la parter și etaj, patio-ul
pe două etaje, logiile vaste acoperite cu olane – toate aceste elemente arhitecturale
dădeau clădirii un aspect toscan, atât de potrivit unei reședințe de câmpie, situată în
mijlocul pădurii și pe malul lacului Scroviștea. Trei fotografii de epocă, realizate în
21 august 1942, păstrează imaginea exterioară a palatului ridicat de regele Carol al
II-lea la Scroviștea, două dintre ele reprezentând colonada adosată fațadei dinspre
lac a nefinisatei și nelocuitei reședințe regale.
În echipa arhitectului Zaharia au lucrat, pentru palatul din Scroviștea, doi
talentați colaboratori ai săi: Dori Galin Golingher și Leon Srulovici. Acesta din
urmă își amintea, în 2013, la venerabila vârstă de 92 de ani, că Dori Galin
Golingher „a fost primul meu patron, de la care am învățat meserie. Era foarte
talentat și abil, are lucrări foarte frumoase, printre care aș aminti: casa Zambaccian,
casa lui Vittorio Possa pe Aleea Alexandru și vila Anghelide din Predeal. La casele
lui Galin am avut un aport restrâns, mai îmi dădea să fac câte ceva, dar el își punea
amprenta pe lucrările lui. El lucra, el desena, el finisa, făcea apel să îi studiez
cutare, să fac cutare, dar el domina. Nu eram întotdeauna de acord cu vederile lui.
Am colaborat la vila Anghelide, la Palatul Regal de la Scroviștea, la casa Sipoș din
Bd. Lascăr Catargiu, la casa Canarache din Popa Tatu. În condițiile acestea am avut
ocazia să fac o arhitectură care era pe gustul epocii”127. Așadar, din mărturia
prețioasă a arhitectului Leon Srulovici reiese faptul că la proiectul palatului nou de
la Scroviștea a lucrat împreună cu arhitectul Dori Galin Golingher. Leon Srulovici
confirmă faptul că „Dori Galin Golingher a lucrat cu arhitectul Alexandru Zaharia,
care apoi a plecat din țară. Erau colaboratori”. Cât despre creatorul palatului, Leon
Srulovici povestește că „Alexandru Zaharia era foarte bine văzut, avea relații în
aristocrația timpului, până în societatea Regelui Carol al II-lea. El făcea rost de
lucrări, el nu lucra, și Golingher îl suplinea, era al său Cyrano de Bergerac. Nu îl
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interesa pe Zaharia, era mai mult cu afacerile, cu damele. L-am cunoscut pe
Alexandru Zaharia, vorbeam în franceză”128. Din mărturiile de mai sus, pare foarte
plauzibil ca arhitectul Zaharia să nu fi realizat în mod direct planurile reședinței
regale de la Scroviștea, pe care le-a semnat, alături de inginerul Emil Prager,
acestea putând fi concepute de colaboratorii din cadrul atelierului său de arhitectură,
Dori Galin Golingher și Leon Srulovici.
Pentru stabilirea onorariului arhitectului, specialiștii Casei Regale au consultat documentul intitulat „Onorariile Arhitecților”, elaborat de Corpul Arhitecților
din România129. Cum palatul de la Scroviștea avea o valoare de câteva zeci de ori
mai mare decât plafonul minim prevăzut și se încadra în categoria de „lucrări
monumentale cu valoare de monument”, onorariul arhitectului Zaharia trebuia să
fie de 4%, procent care a și fost subliniat cu creion roșu, probabil de către
Gheorghe Stavăr. Cunoscând aceste reguli profesionale, arhitectul Alexandru
Zaharia a întocmit, la 6 aprilie 1938, un deviz estimativ pentru construirea castelului
Scroviștea, document asumat prin semnătură olografă din care rezultă că „valoarea
construcției castelului, cu amenajarea teraselor, inclusiv tot finisajul” era de cca
55.000.000 lei, în timp ce „valoarea construcției pentru adjutanți, a construcției
pentru personal și a garajelor, a construcției corpului de gardă, împrejmuiri, inclusiv
tot finisajul” se cifra la suma de cca 30.000.000 lei130. Arhitectul preciza clar că
valoarea totală a lucrărilor de construcție era de cca 85.000.000 lei, „fără instalațiunile
de calorifer, apă, canal și lumină”, sumă din care pretindea un onorariu de 3%131.
Așadar, Alexandru Zaharia negociase cu Casa Regală un procent mai mic
decât cel prevăzut de regulamentul cadru al arhitecților, dar urma să primească un
onorariu care se ridica, totuși, la frumoasa sumă de 2.550.000 lei. În documentul
prezentat, arhitectul menționa „cheltuieli de birou stabilite la suma de lei 38.000
lunar, din iulie 1937 până în aprilie 1940”132, precizare importantă care stabilea un
termen de finalizare a lucrărilor palatului nou din Scroviștea. Din păcate, lucrările
de construcție au început un an mai târziu față de estimarea arhitectului, și nu s-au
terminat în primăvara anului 1940, finisajele nefiind încă gata nici la sfârșitul
acelui an în care regele Carol al II-lea părăsea definitiv România și frumoasa sa
proprietate de la Scroviștea. Arhitectul Zaharia confirma în documentul intitulat
„Castel Scroviștea” faptul că a „primit în contul cheltuielilor suma de 500.000 lei,
în luna decembrie 1938” și că primul deviz a fost înaintat de inginerul Emil Prager
în luna februarie 1938133.
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Două documente din 1945 lămuresc problema restului de onorariu pe care
arhitectul Alexandru Zaharia ar fi trebuit să îl primească pentru proiectarea
palatului. La 12 martie 1945, avocatul dr. Aurel Milea, în calitate de mandatar al
arhitectului Alexandru Zaharia, adresa administratorului Florian Marinescu o
scrisoare în care pretindea suma de 13.960.000 lei „ca onorar și cheltuieli efective
pentru facerea planurilor Castelului Scroviștea și supravegherea executării
lucrărilor”134. Neștiind exact care era situația cu arhitectul Zaharia, Florian
Marinescu i s-a adresat, în 30 mai 1945, colonelului Gheorghe Stavăr – „deoarece
Dvs. cunoașteți și v-ați ocupat de construirea Palatului Scroviștea” – cu rugămintea
de a-i comunica „dacă a existat vreo convențiune scrisă sau verbală cu dl. arh.
Al. Zaharia pentru fixarea onorariului, dacă a efectuat lucrările menționate în
suszisa scrisoare și a ne arăta care este părerea Dvs. asupra pretențiunilor formulate
de dl. arh. Al. Zaharia prin mandatarul susmenționat”135. Arhivele nu au păstrat
răspunsul colonelului Stavăr, dar putem deduce din solicitarea arhitectului Zaharia
că acesta nu fusese încă plătit pentru proiectul palatului și dirigenția șantierului în
timpul lucrărilor de construcție. În situația politică complicată ce a urmat anului
1945 e greu de crezut că reprezentanții Casei Regale au mai putut rezolva această
problemă a onorariului arhitectului Zaharia, care plecare demult la Paris.
Cel care va construi palatul regal din Scroviștea va fi inginerul Emil Prager
(1888-1985)136, unul dintre cei mai reputați constructori din România interbelică,
omul despre care un alt inginer, profesorul Alexandru Gheorghiu, avea să spună în
1978, la aniversarea a 90 de ani: „Numele de Prager era o garanție atât pentru
beneficiari, cât și pentru furnizori. A contracta cu dânsul reprezenta o certitudine de
îndeplinire corectă și în cele mai bune condiții a obligațiilor asumate. Printre
furnizori circula o vorbă: inginerul Emil Prager este ca Banca Națională”137. De
altfel, inginerul Emil Prager colaborase foarte bine cu regele Carol al II-lea în
perioada cât construise castelul Foișor din Sinaia (1932-1933) sau noul Palat regal
din Calea Victoriei, lucrare de mari dimensiuni, pe șantierul căreia antrepriza
Prager dăduse dovada capacității tehnice. În aceste condiții, regele l-a ales tot pe
Emil Prager pentru construirea noului palat de pe malul lacului Scroviștea, cu atât
mai mult cu cât acesta realizase, în anii 1936-1937, o serie de lucrări de reparații la
celelalte pavilioane regale de pe domeniu.
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Spre deosebire de celelalte firme care au lucrat pe șantierul de la Scroviștea,
care au primit contractele în urma unei cereri și selecții de oferte, în cazul firmei
conduse de Emil Prager lucrurile s-au desfășurat diferit, regele Carol al II-lea
încredințându-i lucrarea în mod direct. „Pentru construirea castelului de la
Scroviștea n-a existat contract încheiat cu antrepriza ing. E. Prager” – precizau
reprezentanții Casei Regale într-un răspuns din 15 februarie 1941 către Administrația de Constatare Ilfov138. Aceasta ceruse, în 13 decembrie 1940, Secretariatului
General al Casei Regale să „ni se comunice cât mai urgent următoarele date cu
privire la contractul încheiat cu antrepriza inginer Emil Prager din București, str.
Colței, nr. 33, pentru construirea palatului regal de la Scroviște”, date care „ne sunt
necesare în vederea stabilirii impunerii antreprenorului, conform art. 30 din Legea
Contribuțiunii Directe”139. Același document emis de Administrația sechestră a
Bunurilor fostului rege Carol al II-lea preciza că „lucrările au început în 1937” și că
„în contul lucrărilor executate” s-au făcut plăți în valoare de 43.162.937 lei,
repartizate astfel: 9.162.937 lei în 1938, 21.000.000 lei în 1939 și 13.000.000 lei în
1940140. De asemenea, se arăta în adresa respectivă, „valoarea totală a construcțiilor
nu o putem preciza, deoarece lucrările sunt în curs de verificare” și „nu putem
preciza dacă în viitor se vor continua lucrările, deoarece Administrația Sechestră nu
are căderea de a angaja decât numai cheltuieli de administrație”141.
Construit pe patru niveluri (subsol, parter, etajul I și, parțial, etajul II),
palatul de vânătoare de la Scroviștea avea 91 de încăperi, incluzând holurile și
scările. Parterul (format din 46 de camere și holuri) cuprindea trei mari spații de
recepție: un salon (10,50 x 10,50 m), care comunica direct cu living-room-ul (10,85
x 14,40 m), acesta fiind legat de sufragerie (14,40 x 9 m) printr-un hol tip galerie.
Sufrageria comunica direct cu vasta loggie de la parter (18,29 x 9,30 m) și avea
ieșire directă la piscină (25 x 10 m), amenajată în zona formată de loggie și
colonada adosată fațadei. Tot legate de sufragerie erau oficiul (14,68 x 5 m) și
întreaga zonă dedicată bucătăriei (14 x 9 m) și spațiilor conexe acesteia (camere
pentru legume, pește, carne, veselă, argintărie, două cămări etc). Tot la parter era
amenajat un mare birou pentru rege (9 x 8,20 m), care comunica direct cu salonul
și cu galeria ce conducea spre vestibul, de unde se putea ieși în parc, prin porticul
ce marca intrarea principală a palatului. Alte camere de serviciu și pentru
funcționarii palatului (secretar, telefonist) se desfășurau, la parter, în jurul vastei
curți interioare (patio) a palatului, marcată de coloane și de o fântână decorativă.
O altă curte, de serviciu, era încadrată de camere și dependințe cu scop utilitar:
lenjerie, furnizori, servicii, rezerve, oficii etc.
138
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Accesul la etaj era realizat prin intermediul unui lift modern și a patru
scări, amplasate în diferite zone ale clădirii. Scara de onoare din living comunica
direct cu holul principal de la etaj (completat printr-un salon și o galerie, decorată
cu coloane din piatră sculptată), care conducea în cele mai importante apartamente
ale palatului: al regelui și al Elenei Lupescu. Apartamentul lui Carol al II-lea era
orientat spre Sud-Vest și ocupa suprafața cea mai mare, spații generoase fiind
dedicate dormitorului (8 x 8 m) și salonului (10,29 x 9,79 m), ambele pardosite cu
parchet din nuc și stejar. O baie generoasă (4,76 m x 7,52 m) și un dressing-room vast
completau apartamentul nr. 1, care comunica cu natura prin loggia mare (acoperită)
și cele două generoase terase descoperite, toate cu priveliștea spre lacul Scroviștea.
Apartamentul nr. 2, dedicat favoritei suveranului, avea dimensiuni mai mici pentru
dormitor (6 x 7,47 m) și salon (9 x 6,50 m), reduse și în zona de baie și dressingroom. O terasă cu priveliște spre colonadă și lac completa confortul acestui
apartament, legat printr-o altă galerie de al treilea apartament, probabil al Marelui
Voievod de Alba Iulia, viitorul rege Mihai I, care păstra compartimentarea celorlalte,
dar la dimensiuni ceva mai mici. Vederea apartamentului regelui Mihai era spre
piscină și lac, care puteau fi admirate în tihnă din loggia (4,30 x 4,16 m) orientată
spre Sud-Vest. Prin aceeași galerie se putea ajunge la un al patrulea apartament,
mult mai mic, (format doar din dormitor, alcov, dressing-room și baie), destinat
probabil unor oaspeți de seamă, care puteau admira pădurea Scroviștea dintr-o
vastă loggie (5,84 x 5,60 m), cu vederea spre Apus. Spații mari au fost dedicate la
etajul I al palatului cinematografului (11 x 8,28 m) și zonei de garderobă, oficii,
debarale, și alte spații utile (lenjerie). La nivelul acestui etaj, curtea interioară
(patio) era pavată cu dale de piatră, oferind posibilitatea unor plimbări prin galeriile
formate de coloane artistic sculptate, care comunicau cu galeria mare a palatului și
cu capela de dimensiuni mai mult decât modeste (3,6 x 3,5 m). Subsolul palatului
cuprindea hala de bere (cu dotările cele mai moderne), pivnițele și spațiile tehnice
dedicate instalației de încălzire centrală, iar etajul al II-lea avea cinci camere pentru
garderobă.
Instalația de încălzire centrală a fost realizată începând cu luna august 1939
de către firma fraților Sulzer, după proiectul avizat de arhitectul Alexandru Zaharia,
propunerea inițială fiind de a se construi o uzină centrală pentru încălzirea palatului
și a dependințelor sale. Nu peste mult timp, regele Carol al II-lea s-a răzgândit,
modificând soluția tehnică. Răspunzând unei scrisori a firmei Sulzer din 30
septembrie 1939, Secretariatul General al Casei Regale preciza, în 14 octombrie, că
„Excelența Sa, domnul ministru al Casei Regale, [Ernest Urdăreanu], a dispus ca în
loc de uzină centrală pentru încălzirea Castelului și a clădirilor anexe a[le]
Castelului Regal Scroviștea, să se execute uzine automate separate pentru Castel,
clădirea Suitei și a Serelor, clădirea personalului împreună cu a Corpului de Gardă,
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dându-li-se capacitatea strict necesară, bineînțeles cu o prevedere în plus pentru
satisfacerea nevoilor de încălzire a acestor clădiri”142.
În primăvara anului 1940, instalația de încălzire centrală era în faza de
probe, lucru care reiese dintr-o reclamație trimisă de firma Sulzer Frères, la 12
aprilie 1940, Secretariatului General al Casei Regale, în care se arăta că „din cauza
deselor întreruperi ale curentului electric și a marilor variațiuni ale voltajului am
întâmpinat mari greutăți la funcționarea instalațiunilor de încălzire centrală ce am
executat în Castelul Regal din Scroviște”143. Dovada că instalația de încălzire
centrală era definitivată în primăvara anului 1940 și funcționa perfect este procesul
verbal încheiat în 11 aprilie 1940, în urma întâlnirii pe care arhitectul Alexandru
Zaharia și inginerul Cristea Mateescu, din partea beneficiarului, adică a Casei
Regale, și W. Schultheis, delegatul firmei Sulzer Frères, au avut-o pe șantierul de
la Scroviștea în 5 aprilie 1940, pentru a „cerceta instalațiunile de încălzire centrală
executate de Casa Sulzer Frères în castel”144. Cei trei specialiști au verificat situația
la fața locului, constatând că „instalațiunea de încălzire centrală prin radiațiune este
complet montată și se află în funcțiune de la data de 8 martie 1940, în afara
camerei de baie regală din et[ajul] I, în care, din cauza neclarificării modului de
execuție a plafonului, serpentinele de încălzire respective nu au putut fi montate”145.
Al doilea sistem de încălzire centrală montat în castelul regal de la
Scroviștea era cel prin radiatoare și această instalație fusese „complet terminată și
se găsește în funcționare de la data de 12 februarie 1940”146. Instalația de încălzire
prin radiatoare a fost supusă următoarelor probe: „a) de presiune la rece, la 5 atm.;
b) de circulațiune la 40° C, pentru a constata buna circulațiune a apei de încălzire
prin întregul sistem; c) de revărsare la cca 100°C, spre a supune instalațiunea la
maximul de dilatare”147. Având în vedere că „toate probele au dat rezultate
satisfăcătoare și instalațiunile funcționează în bune condițiuni”, arhitectul Zaharia
împreună cu inginerii Mateescu și Schultheis au comunicat „antreprizei de
construcțiuni că poate proceda la închiderea golurilor, șanțurilor din ziduri etc., pe
unde trec conductele instalațiunilor”148.
În 18 noiembrie 1940 firma Sulzer a prezentat Casei Regale situații detaliate
privind „materialele furnizate și lucrările executate la instalațiunile de încălzire și
sanitare din Castelul Regal și Dependințe[le] din Scroviște”, care au fost verificate
de inginerul P. Grigorescu și a căror valoare totală se ridica la suma de 14.994.653
142
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lei, repartizată astfel: 5.213.626 lei – instalația de încălzire din castel, 5.623.048 –
instalația de încălzire din pavilioane, 803.222 lei – instalația de ventilație din hala
de bere, 3.071.167 lei – instalațiile sanitare din castel, 160.000 lei pentru lucrările de
zidărie și 123.590 lei pentru „obiectele sanitare aprovizionate”149. Pentru toate aceste
lucrări, Casa Regală plătise, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, suma de
8.500.000 lei, reprezentând lucrările de instalații de încălzire din castel (3.500.000
lei), din pavilioanele anexe (3.000.000 lei), lucrările la instalația de ventilație din
hala de bere (300.000 lei) și lucrările sanitare din castel (1.700.000 lei)150. În aceste
condiții, firma Sulzer Frères mai avea de încasat de la Casa Regală diferența de
6.494.653 lei, sumă pe care a solicitat-o spre decontare către „Administrația
sechestră a bunurilor fostului rege Carol al II-lea”, în 8 ianuarie 1941, întrucât „în
urma sistării lucrărilor am avut de suferit mari pagube materiale și trebuie să facem
față angajamentelor pentru achitarea furnizorilor noștri”151.
Pentru a conserva instalațiile termice și materialele care se aflau depozitate
pe șantierul palatului, în luna decembrie 1940 firma Sulzer a propus Casei Regale o
serie de măsuri de conservare, care au fost verificate și certificate de inginerul
Grigorescu. Șeful Biroului Tehnic al Palatului Regal făcea precizarea că „punerea
în aplicare ar necesita cheltuieli ce s-a urca la circa 800.000 – 1.000 000 lei”. Suma
era necesară pentru decontarea cheltuielilor „făcute cu combustibilul, electricitate,
personal și oarecari lucrări de amenajare pentru a se putea menține căldura, întrucât
lucrările de construcție (uși, ferestre, geamuri etc.) nu sunt terminate”, iar „demontarea materialelor deja instalate ar costa, de asemenea, sume importante”152.
Așadar, instalația de încălzire centrală a palatului era în stare de funcționare și doar
anularea lucrărilor de finalizare a clădirii și lipsa fondurilor de întreținere au dus la
deteriorarea acestui modern sistem de încălzire. Știind că nu se mai pot face
investiții la palat, inginerul Grigorescu i-a declarat colonelului Râmniceanu că
„pericolul și pagubele ce ar rezulta din stricarea materialelor și instalațiilor nu este
în nici un caz în proporția sumelor ce ar trebui cheltuite cu măsurile de precauțiune,
acele pagube, dacă ar rezulta, nu vor putea atinge nici ½ din suma ce ar trebui
cheltuită acum”153.
În 16 aprilie 1945, la Scroviște se reunea o comisie pentru „a proceda, în
conformitate cu ordonanța din 17 decembrie 1943 a D-lui Prim Președinte al
Tribunalului Ilfov, la recepționarea lucrărilor efectuate la Domeniul Regal
Scroviște de către Soc. Anon. Sulzer Frères”154. Comisia era formată din inginerii,
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inspectori generali, R. D. Teodoru și Gr. Popescu, arhitect șef N. Lupu, în calitate
de membri ai comisiei de experți desemnată de Tribunalul Ilfov, Florian Marinescu,
ca administrator al bunurilor fostului rege Carol al II-lea, și E. Romanowsky,
reprezentantul firmei Sulzer Frères.
Instalația electrică a castelului regal de la Scroviștea a fost încredințată
renumitei firme Siemens-Schuckert, societate română de electricitate, ca reprezentanță a firmei Siemens din Germania, care lucrase și la Palatul regal din Calea
Victoriei. Societatea Siemens a făcut o primă ofertă pentru executarea lucrării în
30 mai 1939, dosar pe care Gh. Stavăr i l-a predat inginerului P. Grigorescu, la
12 iunie, pentru a fi studiat și a face un referat de necesitate155. La 10 iunie 1939,
firma Siemens revenea cu o adresă în care se menționa „condiția ca materialele să
fie aduse din străinătate cu scutire de vamă și s-au făcut prețuri în consecință”156.
Pentru realizarea „instalațiunilor electrice interioare de lumină la Castelul Regal
Scroviște” au mai depus oferte Atelierul Electro-Tehnic „Eugeniu Hubert” și
Societatea în Nume Colectiv „Electro Național”, aceste documentații fiind trimise de
Gh. Stavăr inginerului P. Grigorescu, în 2 iunie 1939, cu rugămintea „de a le studia
și, odată cu avizul Dvs., a întocmi devizele și caietele de sarcini”157. Secretariatul
General al Casei Regale făcea precizarea că „se vor mai cere și alte oferte de la
casele de specialitate, care oferă garanții sigure, în scopul ca aceste lucrări, atât de
importante, să poată fi executate în cele mai perfecte condițiuni”158.
Lucrurile s-au derulat rapid, în privința procedurii de adjudecare a lucrării,
la 11 iulie 1939 Secretariatul General al Casei Regale anunțând Biroul Tehnic al
Construcțiilor Palatului Regal că „lucrările pentru executarea instalațiunilor de
lumină electrică la Castelul Regal Scroviștea au fost adjudecate, din ordinul
domnului ministru al Casei Regale, asupra firmei Siemens-Schuckert, la suma de
lei 1.850.000. Lucrările vor începe imediat și se vor executa concomitent cu
lucrările de calorifer și instalațiunile sanitare”159. Această precizare este foarte
importantă și ne arată că în vara anului 1939 castelul regal era deja construit, de
vreme ce se trecuse la etapa de instalații interioare. În aceste condiții, la 13 iulie
1939 fima Siemens-Schuckert era înștiințată oficial că „lucrările pentru executarea
instalațiunilor de lumină electrică la Castelul Regal Scroviștea au fost adjudecate,
din ordinul domnului ministru, asupra Dvs. la suma de lei 1.850.000”160. În aceeași
zi, firma a prezentat reprezentanților Biroului Tehnic al Construcțiilor Palatului un
prim deviz în valoare de 1.850.000 lei, completat în 22 decembrie 1939 cu un
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supliment în valoare de 1.200.000 lei161. Astfel, s-a ajuns la un total de 3.050.000
lei, care a fost aprobat de reprezentanții Casei Regale. În primul deviz de lucrări se
prevedea că „materialele aduse din străinătate vor fi scutite de taxele vamale”162.
Deși nu a fost încheiat un contract de lucrări între Casa Regală și firma Siemens,
conform condițiilor inițiale negociate și aprobate „Casa nu are obligația de a
procura antreprizei Siemens autorizație de import pentru materialele de care are
nevoie spre a executa lucrarea conform devizului și de a obține pentru aceste
materiale scutire de taxe vamale. Plata lucrării se face în lei, cum s-a prevăzut în deviz de
către firma Siemens, pe baza lucrărilor executate și conform situațiilor de plată”163.
Pentru a avea o imagine a cantității uriașe de materiale electrice importate
și folosite la instalația castelului din Scroviștea, cităm câteva exemple din acest
document detaliat: 4.500 m tub Panzer 13,5 mm, 5.500 m tub Panzer 16 mm, 2.000 m
tub Panzer 21 mm, 750 doze de 13,5, 16 și 21 mm, 700 curbe de 13,5, 16 și 21 mm,
500 tile terminale, 300 piese de reducție, 12.000 m sârmă NGA - Codex 1,5 mm,
15.000 m sârmă de 2,5 mm, 6.000 m sârmă de 4 mm, 2.000 m sârmă NGA-U, cu
izolație de asbest, 8.000 dulii pentru iluminat indirect, 650 de întrerupători și
comutatori, 650 doze pentru aparate, 500 prize, 350 întrerupători unipolari
automați, 300 cleme în serie, 300 tăblițe indicatoare, 7 dispozitive de acționare cu
accesorii pentru întrerupători, 14 lămpi de semnalizare164. O parte a acestor
materiale fuseseră importate în prima etapă, cu scutirile de vamă nr. 67 din 25
septembrie 1939 și 55 din 4 ianuarie 1940, urmând ca restul cantității să fie
importat în același regim, după cum putem citi în documentul intitulat „Tablou de
materialele aprobate a se importa de către firma Siemens-Schuckert, cu scutirea de
taxe vamale, pentru instalațiile electrice la Castelul Regal Scroviște”, care consemna
riguros, pe categorii de materiale, „cantitatea aprobată, cantitatea sosită, data și nr.
scutirei de vamă”165. Întârzierea acordării scutirii de vamă pentru importul de
materiale electrice s-a datorat verificărilor la care au fost supuse actele prezentate
de firma Siemens-Schuckert. Cu toate aceste întârzieri, lucrările de istalație
electrică la palatul regal din Scroviștea erau aproape gata în vara anului 1940, când
înregistrăm primele probe pentru verificarea bunei funcționări a instalației,
racordată la rețeaua electrică de înaltă tensiune care tocmai fusese finalizată de
către Societatea de Gaz și Electricitate.
Planurile detaliate ale instalației electrice a palatului, păstrate în arhive, ne
arată amploarea și detaliile de execuție ale acestei lucrări. La subsolul palatului, în
zona pivnițelor și a depozitelor, firma Siemens-Schuckert a montat cabluri pentru
pompele puțurilor de apă (450 m), cablu pentru stația de pompare de la debarcader
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(300 m), un tablou electric pentru instalațiile frigorifere, un tablou de forță pentru
mașina de gătit, un cablu pentru fântână, un tablou general de distribuție, care
alimenta și pompa de evacuare a apei (pentru zona rezervată vestiarelor, lavabourilor și wc-urilor), o rețea specială la barul pentru răcit bere și una care asigura
ventilația sălii de bere (bierkeller)166. Pentru parterul palatului erau prevăzute
instalații speciale în zona bucătăriei, unde au fost montate mai multe tablouri
electrice pentru aparatele de bucătărie, pentru mașina de gătit (tablou de forță),
pentru instalația de cafea, ceai și lapte, pentru răcitoarele aflate în bucătărie și în
oficiu, după cum sunt figurate în planul arhitectural, care menționează și cele 36
casete cu 792 locuri167. La etaj erau montate instalații speciale pentru ascensor,
pentru mașina de gătit și pentru cinematograf, iar tabloul general era prevăzut cu
casete pentru 756 locuri168.
Ca și în cazul noului Palat regal din București, și pentru reședința privată
din Scroviștea regele Carol al II-lea a solicitat realizarea anumitor spații utile
(palatul avea trei bucătării, câte una pe fiecare etaj), echipate cu cele mai noi și
moderne instalații. În 3 mai 1940, Secretariatul General al Casei Regale a solicitat
mai multor firme cereri de ofertă și a prezentat un caiet de sarcini pentru realizarea
instalațiilor frigorifice aflate în camerele de la subsolul palatului. Conform
caietului de sarcini întocmit, firma de instalații frigorifice „Thomson-Houston” a
făcut Casei Regale, în 11 mai 1940, o ofertă în care se angaja că „principial vă putem
furniza toate obiectele pe care le necesitați și a executa lucrările de instalațiune care
urmează a fi făcute în țară”169. Un deviz detaliat a transmis Secretariatului General
al Casei Majestății Sale Regelui, în 9 mai 1940, Societatea Anonimă Română
„America”, reprezentantă și distribuitoare a întreprinderilor General Electric, care
oferea „instalația frigorifică pentru camera de alimente, compusă din: compresor,
evaporator, aparatajul necesar de comandă, protecție, automatizare și absolut toate
accesoriile și dispozitivele necesare pentru a asigura perfecta funcționare, conform
caietului de sarcini” la prețul de 1.265 dolari170.
Prețuri ceva mai mici erau pentru „instalația și aparatajul” necesare camerei
de vânat (1.050 dolari) și dulapului de păstrat pește (968 dolari), în timp ce instalația
pentru fabricat gheață era mai scumpă (1.881 dolari), fiind compusă din „două
instalații distincte, deservind fiecare câte un bac și putând fabrica fiecare câte 150 kg
gheață, într-un ciclu de 24 ore, inclusiv aparataj, bacuri, forme” și un motor de ¾ HP171.
Barul de bere și băuturi (inclusiv toate instalațiile, accesoriile și conductele de
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legătură) era oferit la un preț de 1.398 dolari, iar cele șase „fântâni de băut apă,
producând fiecare câte 12 litri apă răcită la +8° pe oră” costau 1.164 dolari, ele
fiind montate în locurile indicate de beneficiar172. Mai scumpe (3.271 dolari) erau
accesoriile acestor camere frigorifice pentru alimente, vânat și pește („rafturi,
polițe, bare, suporți din alamă cromată sau din oțel cromat”), iar ușile (cu dimensiunile de 0,80 x 1,80 m) erau „îmbrăcate în întregime în oțel inoxidabil, izolate cu
plută dublu expandată de 10 cm grosime” și aveau „balamale, dispozitive de
închidere, închizător automat și garnituri de etanșare”173. Totalul devizului întocmit
de firma America era de 12.584 dolari, iar lucrările de amenajare a acestor spații
frigorifice se ridicau la suma de 908.600 lei, în care era inclus și transportul
materialelor de la Constanța și București la Scroviștea174. Pereții, pardoselile și
tavanele camerelor de depozitare erau căptușite cu plută, peste care se turna bitum și
mortar, după care se montau faianța și gresia175, ambele de culoare roșie, conform
dorinței suveranului.
Devizul societății „America” era mai detaliat și în privința dulapurilor
frigorifere, dintre care trei aveau „o capacitate de 240 litri fiecare, cu o singură ușă,
producând fiecare minimum 6 kg gheață în cuburi, într-un ciclu de răcire de 3 ore”
și puteau fi importate la prețul de 483 dolari fiecare176. Alte trei frigidere (tip LB 3)
aveau o capacitate de 90 litri și un preț mai mic (308 dolari)177, iar cele șase
dulapuri frigorifere mai mari („capacitatea 750 litri, producția de gheață 10 kg în
cuburi, într-un ciclu de răcire de 3 ore”) costau 8.010 dolari bucata178. La aproape
jumătate de preț (4.436 dolari) erau oferite două dulapuri frigorifice cu capacitatea
de 2.550 litri fiecare, cu cinci uși, cântărind câte 1.000 kg fiecare și având
dimensiunile de 2,20 x 0,85 x 2,20 m179. În total, cele 12 dulapuri frigorifice costau
14.820 dolari, la care se adăuga suma de 50.512 lei reprezentând transportul180.
În 16 mai 1940, Societatea Anonimă Română „Danemarca” transmitea
Casei Regale oferta pentru „frigoriferele necesare reședințelor regale din Scroviștea,
Lăpușna și Cotroceni”181. A patra firmă care a prezentat, în 25 mai 1940, o ofertă
pentru „amenajarea instalației frigorifice de la Scroviște” a fost S.A.R. „Electrogaz”,
care se angaja să furnizeze reședinței de vânătoare aparate și mașini marca
Westinghouse (importate la prețul de 12.929 $)182, să execute întreaga lucrare de
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amenajare conform devizului (la prețul de 973.500 lei)183 și să importe dulapurilefrigorifere pentru cele trei reședințe (Scroviște, Lăpușna și Cotroceni) la un preț de
15.250 $184. În cele din urmă, dintre cele patru oferte prezentate, Casa Regală a
ales-o pe cea a S.A.R. „America”, reprezentanta firmei „General Electric” în România,
cu care s-au început ample negocieri pentru reducerea prețului devizului prezentat.
Toate materialele importate trebuiau să fie fabricate de firma „General
Electric”, conform cataloagelor aprobate, iar accesoriile să fie „produse ale Fabricii
«Kason Harware Corporation», conform modelelor alese din catalogul respectiv”185.
Termenul de furnizare pentru toată instalația era de patru luni de la comandă.
Pentru buna execuție a lucrării și pentru calitatea produselor importate, Casa Regală
reținea ca garanție un procent de 25% din valoarea întregii instalații frigorifice, sumă
care urma să fie restituită firmei „America” după șase luni de la finalizarea
lucrărilor, „timp în care ne vom convinge de buna funcționare a instalației”186.
Dovedind seriozitate și disponibilitatea de a trece imediat la executarea lucrării și
importul aparatelor frigorifere din Statele Unite, firma „America” solicita, tot la 5
iulie 1940, Casei M. S. Regelui „a dispune transferul telegrafic al sumei de dolari
27.405,46” către „Societatea de Transporturi Draeger Shipping Co., 17 State Street,
New York, pentru contul firmei International General Electric Co. Inc., New York,
570 Lexington Ave.”187. Reprezentanța română a firmei americane se obliga să
depună echivalentul în lei al sumei transferate „la Casieria Dvs. în momentul când
veți binevoi a ne anunța că acest transfer a fost aprobat”188.
Încercând să rezolve problema, S.A.R. „America” a transmis, în 7 august
1940, Casei Regale că „pentru ca aceste obiecte să poată fi încărcate pe vasul
«Mangalia», care actualmente se găsește la New York, sau pe un alt vas românesc
care ar putea să sosească mai târziu (întrucât executarea comenzii Dvs. va dura,
probabil, trei luni) este absolut necesar ca S[ocietatea] M[aritimă] R[omână] să dea
dispozițiuni acestor vase să primească, pentru a fi transportate în țară, aparatele
destinate Dvs.”189. O altă dificultate în realizarea importului și a transportului
aparatelor frigiorifere o reprezenta faptul că, până la acea dată, Banca Națională a
României nu efectuase transferul sumei de 27.405,46 dolari, cu toate că firma
„America” deținea echivalentul în lei și asigurase societatea „General Electric” că
„veți binevoi a executa transferul odată cu remiterea comenzii”, cerându-i acesteia
ca „punerea în lucru a comenzii Dvs. să nu întârzie nici un moment”190.
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Din acest motiv, la 11 august 1940, Gheorghe Stavăr informa Societatea
„America” că „atâta timp cât executarea acestui transport în perfecte condițiuni nu
este asigurată, nu putem face transferul”191. Plata se putea efectua numai după ce
„se vor lua toate informațiunile și asigurările necesare”, în caz contrar Administrația
Casei Regale neputându-și „lua nici un angajament în acest scop”192. Informarea
era transmisă, în aceeași zi, împreună cu scrisoarea din 7 august 1940 a firmei
„America”, către Administrația Bunurilor Private, Serviciul Tehnic al Palatului și
Secția a IV-a Studii și Comenzi, cu aceleași precauții privind siguranța transportului și efectuarea plății193. Acesta este ultimul document păstrat în dosarul de
arhivă privind instalația frigorifică a palatului Scroviștea, situația politică din
România, în ultima lună din domnia regelui Carol al II-lea, ducând probabil la
amânarea plății și a importului pieselor și aparatelor frigorifere, cele mai moderne
din lume în acel moment.
Defrișări pentru construirea dependințelor Palatului
În vara anului 1939 a început construirea dependițelor castelului de la
Scroviștea, prima operațiune fiind aceea de defrișare a unei mari suprafețe de
pădure, după cum reiese din adresa din 11 iulie 1939, prin care Gheorghe Stavăr,
secretarul general al Casei Regale, îi înainta administratorului Domeniului
Coroanei „un plan general al construcțiilor noului Palat Regal din Scroviștea”, cu
rugămintea ca „pentru ca lucrările să poată începe cât mai curând” să intervină
către autoritățile în drept „pentru a se aproba și dispune defrișarea pădurii, pe locul
căreia urmează a se executa: Corpul de Gardă, Casa personalului, Grajdurile”194. În
același document erau prevăzute și alte lucrări ulterioare, pentru care intervențiile
urmau a se face la momentul respectiv: „zidul împrejmuitor și șoseaua de serviciu
ce leagă intrarea principală a Corpului de Gardă cu Casa Suitei și clădirile de pe
malul lacului Scroviștea”195.
Pentru organizarea de șantier, era necesar ca administratorul Domeniului
Coroanei să dea „aprobarea și dispozițiunile pentru ca Întreprinderea ing. Prager să
poată depozita materialele necesare acestor construcții, pe anumite locuri ale
Domeniilor Coroanei”196. În 13 iulie 1939, inginerul Emil Prager a înaintat devizul
ofertă pentru construirea pavilioanelor palatului, fiind înștiințat la 31 iulie că „se
aprobă executarea lucrărilor pentru clădirile anexe la Castelul Regal Scroviștea, și
anume: 1. Clădirea Corpului de Gardă – 2.680.617 lei; 2. Clădirea Adjutanților –
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3.616.550 lei; 3. Clădirea Pers[onalului] și Garajului - 4.533.772 lei. Total:
10.830.939 lei”197. După cum rezultă din această corespondență, cel mai probabil
lucrările au început în luna august a anului 1939, cu puțin înainte de începerea celui
de-al Doilea Război Mondial. Concomitent, în 13 iulie 1939, secretarul general al
Casei M. S. Regelui primea din partea inginerului Prager un răspuns la adresa nr.
2.417/1939 „privind amplasamentul noilor clădiri ce urmează a se construi la
Scroviște”, la care era atașată, în copie, „corespondența urmată cu Domeniile
Coroanei”, cu rugămintea de „a interveni pentru satisfacerea nevoilor strict indispensabile organizării șantierelor”198. Pe planul de situație anexat este marcată zona
de teren aparținând Domeniilor Coroanei în care vor fi construite dependințele
palatului, într-un perimetru neregulat cu laturile mari de 145 m și 205 m, cele mici
având 60 m (în zona Corpului de Gardă) și 115 m (în zona Locuințelor personalului
și a Garajelor)199.
Concomitent cu inițierea șantierului noului castel, regele Carol al II-lea a
hotărât că lacul Scroviștea trebuie reamenajat și înfrumusețat, pentru a nu strica
imaginea ce se putea admira din logiile noului palat de vânătoare ridicat pe malul
lacului. Motivația înfrumusețării lacului o regăsim în raportul comisiei de anchetă
din 1941, care a analizat toate operațiunile financiare ale regelui Carol al II-lea:
„La malul lacului Scroviștea, fostul suveran a pornit clădirea unui castel cu
dependințele sale. Construcțiunile plănuite făceau să se pună problema înfrumusețării acestui lac și asanării lui, lucrare care s-a executat de Ministerul Lucărilor
Publice și de Uzinele Comunale București, din fondurile puse la dispoziție de
Ministerul Finanțelor, și a costat 37.500.000 lei” 200. În vara anului 1938, Ernest
Urdăreanu, ministru al Casei Regale, a avut o discuție privind amenajarea lacului
Scroviștea cu cel mai bun specialist în domeniu, inginerul Nicolae G. Caranfil
(1893-1978), care fusese (din 1930) director general al Uzinelor Comunale
București și al Societății Generale de Gaz și de Electricitate, dar și subsecretar de
stat al Aerului în cadrul Ministerului Apărării Naționale (27 aprilie 1935-3 ianuarie
1937) și, de la 11 octombrie 1937, membru în Consiliul Superior al Apelor de pe
lângă Ministerul Lucrărilor Publice201. Așadar, omul cel mai potrivit pentru a
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rezolva problema amenajării lacului Scroviștea, pe care l-a vizitat dispunând
„întocmirea unui nivelment”202.
Moftul regelui Carol al II-lea de a avea un lac perfect curat și amenajat era
nu numai costisitor, dar și dificil de realizat. De pildă, pentru curățirea plantelor de
pe fundul lacului Scroviștea și a stufului, dar și pentru „amenajarea malului spre
palat”, inginerul Caranfil socotea că „soluția cea mai bună ar fi de a goli în parte
actualul lac spre Ialomița”. Operațiunea necesita „redeschiderea unui șanț în valea
de scurgere naturală (lungă de 2,7 km)”, care „ulterior ar servi și la evacuarea
apelor mari ale lacului”203. Realizarea șanțului presupunea realizarea a nu mai puțin
de 18 000 mc săpătură. O altă soluție interesantă ar fi fost, în opinia lui Nicolae
Caranfil, ca „lăsând partea lacului în amonte de palat așa cum se află (pentru a
păstra rațele sălbatice), să se ridice cota apelor cu 1,50 metri, ceea ce ar transforma
mocirla de lângă Mănăstirea Țigănești în un lac, asanându-se astfel toată regiunea
de acolo”204. Observăm aici și o grijă pentru fauna specifică zonei. Asanarea
parțială a acestui lac Scroviștea, în suprafață de 110 ha, nu putea însă „influența cu
nimic abundența actuală a țânțarilor”205. Inginerul Caranfil opina că spre sfârșitul
lunii august 1938 putea propune Casei Regale devizele acestor variante de lucrări
pentru amenajarea și înfrumusețarea lacului Scroviștea.
După abdicarea regelui Carol al II-lea, lucrările la palatul din Scroviștea au
încetat, clădirea fiind trecută în stare de conservare. Cum pe întreaga avere a
regelui se pusese sechestru, palatul și dependințele sale au fost trecute sub pază
militară, iar plățile care mai trebuiau efectuate pentru anumite lucrări neachitate au
intrat în sarcina unui departament numit „Bunurile fostului rege Carol II.
Administrația sechestră”, care asigura și corespondența privind clădirile de pe
domeniul Scroviștea. Mareșal al Curții Regale și administrator sechestru era
colonelul adjutant M. Râmniceanu, iar administrator era I. Rădulescu, după cum
rezultă dintr-o adresă către Firma Sulzer Frères, care solicitase, în 8 ianuarie 1941,
restul de plată (6.494.653 lei) pentru lucrările de instalații termice și sanitare
efectuate la palatul din Scroviștea206. În răspunsul său, din 25 ianuarie 1941,
colonelul Râmniceanu arăta că „această Administrație a intervenit încă de la data
de 23 decembrie 1940 către Ministerul Justiției spre a vi se acorda un avans de
2.000.000 lei, asupra lucrărilor efectuate la Palatul Scroviștea”207.
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Anul 1941 a venit pentru Adminstrația Casei Regale cu mai multe cereri,
perfect justificate, primite din partea unor firme care lucraseră la palatul din
Scroviștea, pentru achitarea lucrărilor efectuate și nedecontate la timp. Negăsind
înțelegerea necesară la Administrația sechestră a bunurilor fostului rege, firmele au
trebuit să se adreseze Tribunalului Ilfov pentru a rezolva situația. Așa a procedat, în
5 iulie 1941, S.A.R. „G. Rumpel” pentru recuperarea sumei de 1.000.000 lei, care a
fost verificată și certificată de inginerul Grigorescu, după cum reiese din adresa
nr. 17.405/12 august 1941 a Tribunalului către administratorul domeniului 208.
La 1 august 1941, același Tribunal Ilfov transmitea Casei Regale „în original, cererea
din 23 iulie 1941 a firmei Siemens-Schuckert S. A. Societate Română de Electricitate,
însoțită de 10 anexe, între care și un dosar”209, pentru a aviza suma de plată.
Răspunzând în 19 septembrie 1941, administratorul Florian Marinescu comunica
prim-președintelui Vântu că „suntem de acord să se plătească firmei SiemensSchuckert suma de lei 1.000.000, ca acont pentru lucrările executate la Castelul
Scroviștea”210. Firma G. Rumpel a mai solicitat, la 29 decembrie 1941, recuperarea
sumei de 916.924 lei, pentru lucrări de canalizaare și aducțiuni de apă realizate la
palat în anii 1938-1940211. După cum se vede, administratorul averii fostului rege
era de acord să plătească, în mod democratic, câte 1.000.000 lei fiecărei firme care
lucrase la castelul Scroviștea, indiferent dacă suma de recuperat era mult mai mare,
cum vom vedea în cazul firmei Sulzer, care realizase instalația de încălzire centrală,
mult mai costisitoare decât alte lucrări de finisaje executate la palatul regal.
În anul 1943 firma inginerului Emil Prager a mai realizat unele lucrări de
întreținere la palatul din Scroviștea, după cum reiese dintr-o scrisoare adresată, la
1 noiembrie 1943, lui Florian Marinescu, administratorul-sechestru al bunurilor
fostului rege Carol al II-lea. Acesta aprobase, în 25 octombrie, un deviz întocmit de
antrepriza Prager privind „executarea lucrărilor de întreținere neterminate de la
Palatul Regal Scroviștea, în valoare de 1.055.000 lei”212. Pentru a nu fi pus în fața
unei situații neprevăzute, inginerul Prager atrăgea atenția administratorului
Marinescu asupra faptului că „în afara sumei de mai sus, cade în sarcina Dvs. și
impozitul excepțional de 5%, așa după cum am arătat în devizul nostru”, anunțându-l
în final că „am luat măsuri de începere a acestor lucrări”213. La 2 noiembrie 1943,
firma Prager încasa de la Casa Regală suma de 500.000 lei, „pentru lucrări
Scroviște”214.
208

Ibidem, f. 41.
Ibidem, f. 43.
210
Ibidem, f. 42.
211
Ibidem, f. 46.
212
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul
Scroviștea, dosar nr. 1259/1943, f. 2.
213
Ibidem.
214
Ibidem, f. 1. Chitanța nr. 3360, semnată de inginerul Emil Prager.
209

200

PALATUL REGELUI CAROL AL II-LEA DE LA SCROVIȘTEA, JUDEȚUL ILFOV

O construcție gigantică
Clădirea monumentală a noului palat de la Scroviștea, care nu a mai apucat
să fie inaugurată și locuită în timpul domniei ctitorului ei, i-a impresionat pe cei
care au avut șansa să o vadă. Între aceștia s-a numărat și filosoful Constantin
Rădulescu-Motru, care împreună cu soția sa și cu prietenul C. Narly au făcut o
excursie la Periș, în ziua de 22 mai 1943. Domeniul Coroanei era administrat
atunci de colonelul Ilie Radu, fostul aghiotant al regelui Carol al II-lea, despre care
filosoful nota că deși „duce dorul fostului său suveran, totuși se abține de la orișice
propagandă contra mareșalului Antonescu”215. Mărturia fostului președinte al
Academiei Române din perioada 1938-1941, care l-a cunoscut bine pe regele Carol
al II-lea, este extrem de prețioasă prin unicitatea ei și prin precizia descrierii unei
clădiri ce avea să dispară cincisprezece ani mai târziu și despre care până acum nu
s-au descoperit decât puține mărturii fotografice: „Am vizitat, cu ocazia vizitei la
Periș, construcția începută la Scroviște a palatului ce și-l pregătea ca reședință
fostul rege Carol II. O construcție gigantică, sub raportul proporției date încăperilor.
Săli enorme, cu verande tot atât de enorme deschise spre lacul care se află în fața
palatului; scară monumentală, deocamdată în beton, dar care aștepta să fie
îmbrăcată în marmură; coloane de susținere sculptate frumos, așezate în părțile
laterale ale vastului hol de la intrare; în sfârșit, o construcție monumentală făcută,
desigur, după proiectul sugerat de însuși fostul rege. Sunt convins că dacă palatul
ar fi putut să se realizeze, el ar fi fost ca dintr-un basm”216.
Din relatarea filosofului moșier din Butoieștii Mehedințiului observăm
grandoarea castelului conceput la ordinele și sugestiile regelui-vânător Carol al IIlea, cel care moștenise de la mama sa, regina Maria, pasiunea pentru construcții și
cel căruia îi datorăm modernizarea arhitectonică a Bucureștiului interbelic. Evident
că în perioada războiului lucrările la palatul de la Scroviștea nu au mai continuat,
datorită situației politice și economice dificile din anii 1940-1947. După terminarea
războiului mondial, înregistrăm, la 16 iulie 1945, solicitarea armatei de instalare a
unui cămin pentru ofițeri într-unul dintre pavilioanele palatului Scroviștea 217.
În anul 1946 s-au efectuat unele lucrări de învelire a acoperișului palatului218,
coordonate de fostul prefect al Palatului, Gheorghe Stavăr, omul care cunoștea cel
mai bine situația de pe acest șantier neterminat. Cert este că la naționalizarea din
1948 au trecut în proprietatea statului și materialele de construcție găsite pe șantier,
ceea ce arată clar că lucrările au fost întrerupte după sfârșitul domniei regelui
Carol al II-lea (6 septembrie 1940).
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Prin Decretul nr. 38 din 26 mai 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale,
toate construcțiile de pe domeniul regal de la Scroviștea incluse în categoria
„clădiri rurale” – „7 corpuri cu un total de 43 de camere, cu inventarul respectiv,
situate în comuna Scroviștea, jud. Ilfov, foste proprietatea Carol II” – au fost
expropriate și trecute în administrarea Ministerului Învățământului Public219.
Decretul menționa în mod special, la categoria „Palate și castele”, marele castel
clădit de regele Carol al II-lea: „Palatul de la Scroviștea, compus din 4 corpuri, cu
un total de 210 camere (palatul și anexele în curs de construcție), precum și toate
materialele de construcție, situat în com. Scroviștea, județul Ilfov, fost proprietatea
Carol II” 220.
Spre deosebire de celelalte clădiri, palatul nou a fost trecut în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne. Din păcate, în aceste clădiri a fost adăpostit
Comandamentul trupelor sovietice de ocupație, fapt ce a dus la demolarea tuturor
construcțiilor în 1959, după retragerea sovieticilor din România, în 1958. Dintr-o
teamă de înțeles până la un punct, liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej a luat
hotărârea de a demola toate construcțiile din țară, în special foste reședințe
nobiliare și boierești din mediul rural, în care au fost sedii ale trupelor de ocupație
sovietice, cum a fost cazul palatului neobaroc al contelui Rudolf Zselenszky din
Neudorf (județul Arad). Același scenariu s-a întâmplat și în cazul palatului regal de
la Scroviștea și a celorlate pavilioane de pe malul lacului, demolate după 1959,
pentru a fi înlocuite, pe vechile fundații ale reședinței lui Carol al II-lea, cu o
construcție care adăpostește popicăria, piscina și sala de cinematograf. Din fericire,
au scăpat nedemolate dependințele palatului, fiind așezate în interiorul domeniului
regal și nederanjând perspectiva spre lac. Alte trei pavilioane noi au fost construite
pentru nomenclatura de partid, la începutul anilor 1960, pe malul lacului înnobilat
cândva de prezența regilor și reginelor României.
Un palat fără noroc
După toate cele înfățișate în acest articol, putem trage concluzia că
reședința regală de la Scroviștea a fost un palat fără noroc, dacă se poate vorbi
despre șansa supraviețuirii unor monumente de arhitectură rezidențială. Construcția
acestui palat a început relativ târziu, abia în vara anului 1938, după ce antrepriza
inginerului Emil Prager terminase lucrările de construcție a palatului regal din
București și era puțin mai degajată, putându-se angaja într-o altă lucrare de mari
dimensiuni. Evident că, în momentul luării deciziei de a construi o nouă reședință
la Scroviștea (vara anului 1937), regele Carol al II-lea nu avea de unde să știe că va
219

Decretul nr. 38 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române,
privind intrarea în proprietatea Statului a bunurilor fostului rege Mihai I și a membrilor
fostei familii regale, în „Monitorul Oficial (Partea I A)”, nr. 121 din 27 mai 1948. Decretul
este semnat de C.I. Parhon, Marin Florea Ionescu și Avram Bunaciu.
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mai domni în România doar trei ani, timp insuficient pentru finalizarea marelui
șantier de pe malul lacului Scroviștea. O altă întârziere în derularea lucrărilor a fost
datorată faptului că antrepriza lui Emil Prager construia, concomitent, și „Vila Albă
Băneasa”, misterioasa reședință a Elenei Lupescu, despre care s-au păstrat infime
mărturii, dar care a consumat timp și resurse materiale și financiare ce au dus la
întârzieri pe șantierul regal de la Scroviștea.
Finisajele extrem de scumpe, dotările ultramoderne, birocrația administrativă de la Casa Regală, care făcea ca deciziile să nu fie luate la timp, plățile
întârziate pentru firmele care lucrau și depindeau de aceste fonduri pentru
aprovizionarea cu materiale - toate acestea au făcut ca reședința regală de la
Scroviștea să nu poată fi locuită de comanditarul și proprietarul său, regele Carol al
II-lea. Distrugerea acestui ultim mare castel regal din România – care putea fi
păstrat ca reședință de protocol a conducătorilor de stat, sub orice regim politic – a
dus la dispariția unei clădiri cu certă valoare arhitecturală. Demolându-se un palat
care ar fi fost azi un reper arhitectonic și memorial al domniei ultimului rege al
României Mari, s-au risipit aiurea obiecte de artă și piese de mobilier occidentale,
materiale de finisaj prețioase, instalații moderne și munca tenace și devotată a unor
creatori de frumos.
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Fig. 1 – Conacul regelui Ferdinand, 1937

Fig. 2 – Inginerul Emil Prager în fața Palatului Scroviștea, martie 1940
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Fig. 3 – Palatul Scroviștea, fațada spre intrare. Arh. Al. Zaharia

Fig. 4 – Fațada spre lac. Arh. Al. Zaharia
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Fig. 5 – Palatul Scroviștea planul parterului. Arh. Al. Zaharia
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Fig. 6 – Palatul Scroviștea, planul etajului. Arh. Al. Zaharia
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Fig. 7 – Palatul Scroviștea în construcție. Fațada spre lac

Fig. 8 – Palatul Scroviștea în construcție. Fațada principală, cu intrarea oficială
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Fig. 9 – Palatul de la Scroviștea, 21 august 1942

Fig. 10 – Colonada palatului de la Scroviștea, 21 august 1942
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Fig. 11 – Pavilionul adjutanților
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Fig. 12 – Pavilionul personalului

Fig. 13 – Plan de situație al palatului Scroviștea
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EPISOADE MEDICALE PE VREME DE RĂZBOI.
1940–1943. CADRE MEDICALE ȘI RĂNIȚI.
SPITALUL Z.O. 406 ÎN TRANSNISTRIA
EPISODES DE LA VIE MEDICALE EN TEMPS DE GUERRE.
1940–1943. CADRES SANITAIRES ET BLESSÉS.
L’HOPITAL Z.O. 406 DANS LA TRANSNISTRIE
George Trohani

Résumé
Il s’agit de la présence (1940-1943) de Liliane Eremie-Trohani, comme
infirmière volontaires de Croix Rouge dans L’Hôpital Z(one) O(perative) 406 a
Golta, en Transnistrie, pendant la deuxième guerre mondiale, ainsi comme elle ressort
des relations écrite et de la correspondance avec sa mère (Irma Eremie) et son
époux (Nicolas Trohani), officier d’informations en Crimée.
A part on présente „La Balade de l’hôpital de Croix Rouge 406 de Golta”
rédigée par le médecin Matei Condeesco.
Mots clefs: hôpital, guerre, Golta, Trohani.
La 1 septembrie 1939 Polonia era invadată de trupele germane care au
ocupat jumătatea de apus, iar peste două săptămâni URSS ocupa jumătatea
cealaltă, de răsărit. Astfel dispărea o ţară și începea Al Doilea Război Mondial.
Europa intra într-o incertitudine politică şi militară. Se fac pregătiri de război de
către toată lumea, deşi politicienii declară contrarul. România nu face excepţie.
Printre instituțiile ce se organizează pe noi baze sunt şi serviciile de Cruce Roşie,
ce se bazează în mare parte pe voluntariat1.
În această atmosferă redăm câte ceva din activitatea unei infirmiere
voluntare ce şi-a slujit ţara aşa cum a crezut ea de cuviință în acele momente de
cumpănă.
Este vorba de Liliane-Roxandra-Maria TROHANI, născută EREMIE, care a
văzut lumina zilei în Brăila pe 28 februarie (stil vechi care figurează în acte)/
13 martie (stil nou, când îşi serba ziua) 1910. Părinţi au fost Ion Eremie, născut în
Bordei Verde (jud. Brăila), pe 8/21 august 1881 şi decedat la Bucureşti, în ziua de

1

Istoric, colaborator al MNIR, e-mail: gtrohani@yahoo.com.
A se vedea G. Trohani – Nicolae Trohani aghiotantul lui Eugen Cristescu. Însemnări de
război, Editura Miidecărți, Bragadiru, 2019.
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25 septembrie 1956 şi Irma-Elise-Marie, născută Vermeulen, în Anvers, Belgia, în
ziua de 23 septembrie 1879 şi decedată la Bucureşti, pe 23 octombrie 19682.
Prima clasă primară o face, din cauza războiului, în refugiu la Odessa, iar în
iunie 1920 obţine Certificatul de absolvire a învăţământului primar – Şcoala de
Băieţi Nr.4 din Brăila, cu pregătire în particular. La 9 decembrie 1928, i se
decernează Diploma de Bacalaureat de către Liceul de Băieţi „Nicolae Bălcescu”
din Brăila. La 22 noiembrie 1933 obţine Diploma de Licenţă în Drept.
În perioada iunie 1941 – 30 iunie 1943 activează ca infirmieră voluntară în
spitalele din Sinaia şi Golta (Transnistria). Dintr-o adeverinţă emisă de Ministerul
Apărării Naţionale, Unitatea Militară 024025, pe baza datelor din Arhiva M.Ap.N.,
la 20 octombrie 1992, reiese că între „31.07.1942 – 24.05.1943 – a fost prezentă la
Spitalul de Campanie „Cruce Roşie” nr. 406, încadrată ca infirmieră voluntară.
Unitatea a fost operativă în perioada: 20.06.1942 – 30.10.1943”.
După război, din 1950, lucrează ca infirmieră, apoi ca asistentă medicală pe
şantierul Sovromconstrucţii Otopeni (7 martie 1950 – 8 aprilie 1952), Spitalul nr.
10 de boli Dermato-Venerice Bucureşti (21 aprilie 1952 – 21 ianuarie 1957), iar din
1957 până la pensionare, 1 noiembrie 1969, la Spitalul pentru Studenţi din Bucureşti.
În toamna lui 1992, va primi titlul de „veterană de război”.
A decedat în dimineaţa zilei de 7 mai 1993.
S-a căsătorit civil joi, 8 octombrie, şi religios duminică 11 octombrie 1936,
cu avocatul Nicolae TROHANY, brăilean şi el (născut pe 6/20 martie 1912 şi
decedat la 15 noiembrie 2003). Fiul lui Gheorghe N. Trohani (5 august 1868,
Constantinopol – 13 noiembrie 1934, Pireu) şi al Antigonei (22 decembrie 1879,
Brăila – 29 decembrie 1974, Bucureşti), născută Gardeli, ambii de origine greacă.
A urmat Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, absolvindu-l în 1930. În 1933
absolvă Facultatea de Drept din Bucureşti, cu calificativul Magna cum laude. Între
anii 1934-1936 a fost avocat stagiar în Baroul Brăila, iar din 1937 avocat definitiv.
Din primăvara anului 1936 s-a angajat ca funcţionar public la Serviciul Special de
Informaţii, pendinte pe atunci de Ministerul de Război, iar ulterior de Preşedenţia
Consiliului de Miniştri. În timpul războiului a fost trimis pe front din prima zi
(22 iunie 1941) până în martie 1944. În cadrul Serviciului Special de Informaţii a
funcţionat până în ziua de 22 martie 1945. (vezi fig. 01)
Liliane Trohani, fire voluntară, activă şi cu dor de aventură, la începutul
anului 1940 se înscrie la cursurile de infirmiere voluntare pentru îngrijirea răniţilor
din război. Conform datelor consemnate în „Carnet şcolar pentru elevele cursurilor
de auxiliare şi infirmiere voluntare” (vezi fig. 02) urmează aceste cursuri, 30 la
număr, în perioada 5 martie – 25 mai 1940, la sediul Centralei din Bucureşti:
Facerea patului, toaleta bolnavului, transportul cu targa, pansamentul, despre
2

G. Trohani - Familia Eremie. O veche familie românească originară din Săcelele Brașovului
(Studiu genealogic; întrepătrunderi cu alte familii), în „Cercetări Numismatice”, XXIIIXXIV, MNIR, 2017-2018 (ianuarie 2019), p. 143-225.
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escară, sala de operaţie, casoleta, pregătirea seringii pentru injecţii, mica chirurgie,
anatomie, sterilizarea, holera, ciuma, malaria, tuberculoza etc.
Susţine apoi un examen de absolvire, pe care îl trece cu media 8,50, iar la
4 iunie 1940 obţine un „Certificat de absolvire a cursului de auxiliare-sanitare de
Cruce Roşie”, cu Nr. 459 (vezi fig. 03) însoțit de „Carnet de auxiliară sanitară” şi o
Carte de Identitate (vezi fig. 04), emisă pe 9 iulie 1940.
Apoi, în perioada 21 octombrie 1940 – 6 iunie 1941, pe parcursul a 63 de
prezenţe, participă la cursurile anului I de Infirmiere voluntare. Sunt cursuri urmate
în perioada premergătoare intrării României în război, cursuri ce se continuă şi
după declararea războiului. În perioada 2 decembrie 1941 – 4 martie 1942, cu 46 de
prezenţe, urmează cursurile anului II. Cursurile le face, în paralel, la Bucureşti şi
Sinaia. Examenul de absolvire îl ia cu nota 8, iar la 23 martie 1942 este eliberat
Brevetul nr. 1959 (vezi fig. 05), cu insignă (vezi fig. 06), de Soră Infirmieră
Voluntară, ce îi va fi înmânat marţi 31 martie 1942, printr-o ceremonie solemnă
prezidată de către Regina Mamă Elena, la sediul Crucii Roşii din Bucureşti, fapt
consemnat şi de presa vremii (vezi fig. 07). I se înmânează şi un „Carnet de Soră
Infirmieră Voluntară”, „pentru campanie”.
Activează la spitalele din Măgurele, Bucureşti şi în special Sinaia –
Spitalul Cămin Militar Z(onă) I(nterioară) 415. Din perioada iulie 1941 – ianuarie
1942 s-au păstrat fotografii, făcute la Sinaia, cu corpul medical şi răniţi din război
(vezi fig. 08). Persoane tinere, vesele şi cu speranţă în viitor.
Dar, după cum se ştie, la 22 iunie 1941 se ordonă „Români, treceţi Prutul”
şi România intră în război. Soţul, Nicolae Trohani, lucrând în cadrul S.S.I., este în
plină activitate.
Din timpul războiului, în special din anii 1941-1943, s-au păstrat mai multe
scrisori şi cărţi poştale trimise sau primite din partea celor dragi, toate trecute prin
Cenzura militară de război, interesante şi din punct de vedere filatelic3. Majoritatea,
peste 50, sunt trimise de soţ de pe front.
Liliane Trohani cere şi ea a fi trimisă ca infirmieră voluntară pe front.
Drept urmare, este repartizată la spitalul ce se organizează în iunie 1942 la Slatina
(jud. Olt) şi care devine Spitalul Z(onă) O(perativă) 406, unitate ce urmează a
activa în Transnistria şi a fost operativă în perioada 20 iunie 1942 – 30 octombrie
1943. Câteva fotografii înfățișează organizarea şi pregătirile de plecare din Slatina
pe front: echipa de infirmiere, moment de destindere cu o baie în Olt, pregătirile de
plecare din ziua de 18 iunie 1942 – ambulanţele sanitare trase de cai (vezi fig. 09),
înmânarea de flori în gara Slatina (vezi fig. 10), îmbarcarea ... şi în tren, gata de
3

G. Trohani, Câteva aspecte ale circulaţiei corespondenţei în timp de război. Cărţi poştale
din primul şi al doilea război mondial cu ştampila <Cenzurat>, în „Buletinul Muzeului
Militar Naţional”, S.N., 1/2003, partea II, p. 456-464.
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plecare. Trenul merge, trece Nistrul şi pe 22 iunie ajunge la Golta, pe malul
Bugului.
Golta este o localitate componentă a oraşului Pervomaiask, oraş creiat la
1 mai 1919 prin unirea a trei localităţi – Golta (pe malul apusean al Bugului),
Bogopoli şi Olviopoli (pe malul răsăritean al Bugului), existente încă din 1773.
Zona ocupată de trupele germano-române în 1941 a fost împărţită administrativ în
două – partea orientală a trecut sub administraţie germană, iar cea occidentală sub
cea română.
Se împlinea un an de la Trecerea Prutului de către armata română ... şi cu
această ocazie, Liliane Trohani a primit, la 24 iunie 1942, Brevetul 459 pentru
„Semnul de Distincţie” pentru contribuţia adusă operilor Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie (vezi fig. 11-13). În grad este echivalată cu sergent (vezi fig. 14).
Imediat se trece la punerea în funcţiune a spitalului, războiul, din păcate,
aducând pierderi de vieţi omeneşti şi mulţi răniţi.
Uzina electrică şi stăvilarul sunt în funcțiune, dar Gara fusese în mare parte
aruncată în aer de trupele sovietice în retragere. Diverse clădiri din oraş sunt într-o
stare relativ bună – Teatrul, Prefectura – şi se instalează Spitalul (Fig. 15) cu
locuințe pentru personalul medical (vezi fig. 16).
Se face curățenie, rufele se spală, se vopsește mobilierul, se umplu
saltelele, se cresc porci şi se cultivă zarzavaturi, se amenajează popota, se sapă
adăposturi. În iulie are loc şi o vizită de inspecţie a guvernatorului Transnistriei,
generalul Gheorghe Alexianu (vezi fig. 17). Sunt însă şi momente de relaxare –
scăldat şi plajă pe malul Bugului. Iar răniţii sunt tot mai numeroşi (vezi fig. 18).
În caietul cu însemnări săptămânale ale mamei, Irma Eremie (IE în
continuare), se consemnează: „Bucureşti, joi 2 iulie 1942 – ... Liliane a făcut o
călătorie de 8 zile pentru a sosi la destinaţie. Pretinde că este minunat şi că nu se
poate dori nimic mai frumos, ca plajă mondenă. Natural că spitalul nu a fost încă
instalat, dar se lucrează cu fermitate şi vor reuşi în curând. Sevastopol, cu
teribilele sale fortăreţe, a fost ocupat ieri de către armatele germano-române după
25 de zile de lupte crâncene”.
Osebit, din corespondența purtată între cei doi soți, Liliane (LT în cele ce
urmează) și Nicolae Trohani (NT în continuare), din agendele cu însemnări zilnice
ale lui NT precum și din explicațiile de pe dosul fotografiilor făcute de LT pot fi
prezentate, în parte, unele din evenimentele petrecute în Spitalul Z.O. 406 de la
Golta.
Astfel, într-o primă scrisoare din 2 iulie 1942, expediată la Golta, NT scrie:
„În fine am aflat prin Văleanu că eşti la Golta! (...) Nu cunosc oraşul Golta şi aici
trebuie să recunosc că mi-ai luat-o înainte. Ştiu că este vis-a-vis de Pervomaiask,
că este capitala fostului judeţ Krivoi-Oziero şi că prin el trece acum linia ferată.
Urmează ocarte poştală din 7 iulie 1942 în care NT confirmă că „cu multă
emoţie am citit prima ta c.p. de la Golta. Iată-te deci şi pe tine în spaţiile răsăritene,
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ba chiar îmbăindu-te în Bug. Când am trecut eu Bugul la Vornosansc ţin minte că
era mic, aşa că la Golta, care este mai sus trebuie să fie şi mai mic, totuşi bagă de
seamă să nu fie curenţi”.
Din 17 iulie datează o scrisoare a lui NT – „M-am văzut cu cpt. Neştianu
care reîntorcându-se de la Odessa mi-a spus că va trimite un curier la Golta şi de
aceea vreau să profit de ocazie şi în miez de noapte îţi scriu rândurile de faţă. Cum
toate lucrurile acestea se întâmplă prin spaţii imense, prima reflecţie care îmi vine
este aceea că grozav mai circulăm şi când mă uit unde eşti tu şi unde sunt eu mă
apucă ameţeală.
Ţi-am scris mai multe c.p. zilele trecute. Într-una din ele îţi comunicam că
acelaşi cpt Neştianu, care este colegul meu de la Odessa, te-a recomandat printre
altele prefectului de la Golta, ca să-ţi satisfacă eventualele cereri. Îţi redau numai
numele greşit, îl cheamă se pare Isopescu Modest. Tot de la cpt. Neştianu am aflat
că la Golta s-ar afla şi Doamna Eugen Goga ...”
Este vorba de Elisabeta Odobescu-Goga (1892-1990), fiica ofițerului
Constantin Odobescu, frate mai mic al scriitorului Alexandru Odobescu, care atât
în Primul Război Mondial cât și în al Doilea Război Mondial a activat în Crucea
Roșie Română. În anul 1920, ea se căsătorise cu Eugen Goga (11 decembrie 1888,
Răşinari, judeţul Sibiu – 4 iunie 1935, Bucureşti) prozator şi gazetar, frate al bine
cunoscutului om politic și scriitor Octavian Goga. În Primul Război Mondial,
Eugen Goga a intrat Voluntar, ca ardelean, în armata română, după ce căzuse
prizonier austro-ungar în Armata rusă, și-și pierduse o mână pe frontul românesc.
Luni, 10 august 1942, NT notează în agenda sa: „Plec din Nikolaev prin
coloniile germane la Berejovca, iau un ceai la popota Pref(ecturii) şi apoi prin
Mostovoje şi Domanievca ajung la Golta ... Mănânc la spitalul Cr(ucii) Roşii.
Cunosc pe farmacistul Zapisescu, pe Dl. Oprescu, pe dra. Irina Filipov, pe dra.
Bălan, pe Dna Negruţi, pe Drul Matei Condeescu, pe Lt. Cappesius, etc.”.
La 12 august se permite Lilianei Trohani o plecare în „concediu”, cu soţul,
până pe 10 septembrie. Revenind la Golta participă din plin la îngrijirea răniţilor.
Sunt şi momente dramatice – amputarea piciorului unui rănit şi rămânerea cu el în
mâna ... Dar, cu o mică anticipare cronologică, din partea noastră, sunt şi decese,
organizându-se un Cimitir al Eroilor (vezi fig. 19). Iar farmacistul Alvyl Capesius,
ce refuzase a se vaccina împotriva febrei tifoide ... se îmbolnăveşte şi moare în ziua
de 26 noiembrie 1942 (vezi fig. 20-21). Era născut în 1921 la Sighişoara, iar soţia
şi fiica, proaspăt născută, se aflau în ţară. Înmormântarea are loc într-o zi geroasă,
cu multă zapadă, sicriul fiind tras cu sania.
Lungă şi interesantă este scrisoarea din 13 septembrie 1942, scrisă şi
trimisă de NT din Odessa – „Fiecare zi petrecută în Transnistria este din ce în ce
mai plină de interes şi câtă viaţă este legată de fiecare mişcare pe care o faci. Îţi
iau ca exemplu călătoria de o zi făcută la Tighina. ... Iată acum tot atât de plină de
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interes înapoierea de la Tighina la Odessa. În gara Tighina ... mâncăm o bună şi
consistentă supă la cantina Crucii Roşii din gară. În loc de apă ni se serveşte o
ceaşcă mare de schwarz, foarte bun.
În gara Rasdelnaia un grup de doamne şi domnişoare de la Crucea Roşie,
printre care disting şi pe dra Duţulescu, conduceau o doamnă, care se urcă tocmai
în vagonul meu. O recunosc, era doamna Pacioagă. Cum nu era loc, mă recomand
şi-i ofer locul meu. Foarte amabilă mi-a acceptat invitaţia, a intrat în compartimentul
nostru, ... i-am oferit o ţigaretă, m-a întrebat de o mulţime de lucruri în legătură cu
tine. Te-a lăudat tot timpul şi cred că nu ai acum o mai bună susţinătoare în
Crucea Roşie ca pe dna Pacioagă. Mergea la Odessa pentru 2-3 zile. Se interesa şi
de persoana mea şi impresiile desigur că le vei culege tu cândva”.
LT, la 13 octombrie 1942, trimite o carte poştală Mamei (IE), în Bucureşti,
în care scrie că tocmai a primit cartea poştală trimisă în 8 octombrie. Se pare că
unele epistole s-au pierdut pe drum. Sunt tot timpul inspecţii din care iese bine,
„dar care nu servesc la nimic căci nimeni nu ne ajută şi avem aceleaşi lipsuri ca la
început. Continui să mă simt bine şi realizarea datoriei şi a binelui făcut altora,
fără să fii expre obligată, dă o satisfacţie imensă”.
În această perioadă, în Carnetul de Soră Infirmieră Voluntară se fac câteva
caracterizări ale activităţii Lilianei Trohani. Astfel, la pagina 6 putem citi: „Dna
Liliane Trohani a funcţionat ca infirmieră voluntară la Spitalul C.R. No. 406 de la
înfiinţare până la plecarea subsem(atului). A făcut serviciul la sala de pansamente.
În tot acest timp a dat dovadă de conştiinciozitate în împlinirea datoriei. Şeful Spit.
406, Medic Maior (semnătura indescifrabilă şi ştampila Spitalului)” (vezi fig. 22)
Iar peste câteva zile, la pagina 7, o nouă însemnare: „24 oct. 942. Spitalul
Cruce Roşie 406. Îndeplineşte serviciul la sala de pansamente unde se achită în
mod foarte mulţumitor. Inteligentă şi cu tot devotamentul ajută medicilor la
pansarea răniţilor, executând chiar pansamente mai dificile. Foarte bună cu răniţii
şi bolnavii. Auxiliar preţios, i se poate încredinţa orice serviciu, fiind un element
de nădejde. Îi aduc toate laudele. Medic Şef, Medic LtColonel D. Vasilichian” (cu
ştampila Spitalului).
Pe 19 octombrie 1942, LT trimite Mamei, IE, în Bucureşti, o carte poştală
pe care nu este aplicată decât o ştampilă rotundă – FILIALA DE CRUCE
ROŞIE SLATINA. SPITALUL 406. Este bucuroasă că în fine au sosit scrisorile
trimise anterior. A început să fie frig, ceea ce-i aduce aminte de Brăila. „Duc o
viaţă cu totul de ascet auster şi laborioasă. Toată lumea admiră buna dorinţă,
bunul humor (hîm!) şi buna sănătate căci toate aceste doamne debile au început a
fi bolnave, răcite, cu dureri de urechi etc.”. (vezi fig. 23)
Dar iată că, în ziua de 11 noiembrie 1942, NT este rănit – şoferul, noaptea,
a aprins farurile maşinii şi ... bomba a căzut în apropiere. Şoferul este omorât.
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Ceilalţi scapă ... dar Nicolae Trohani, primeşte schije în picior4. Urmează două
operaţii pentru a se scoate mai întâi o schijă, apoi şi a doua ce se ascunsese în
gamba stângă şi producea infecţie şi temperatură. A nu se uita că penicilina încă nu
exista ...
Dar să urmărim relatările, mai întâi din agenda NT: „Sunt rănit în colţul
Liniei VI cu Sofievsacaia de o schijă de bombă de avion. Moare şoferul Ilie Micu,
santinela Bărăgău şi se distruge Vulturul maşina 5051. Mi se extrage schija la
Spitalul 2 de campanie.
Pe 14 noiembrie 1942 comunică soţiei, printr-o carte poştală – „Nu fii tristă
şi nu te speria! din seara zilei de 11 noiembrie mă aflu în Spitalul de Campanie Nr.
2 uşor rănit de o schijă la piciorul stâng. Am fost pe loc operat, mi s-a extras
schija şi acum sunt în convalescenţă. Cu ajutorul lui Dumnezeu va trece şi asta ...
Sunt foarte bine îngrijit de două doamne, care au dreptul la recunoştinţa mea: o
doamnă Protopopescu (soţia unui lt.col.) voluntară ca şi tine şi şefa spitalului Dna
Filipescu, văduva lui Grigore şi nora marelui Nicolae F(ilipescu)5. Ştiu că citind
rândurile de faţă vei tremura, dar gândeşte-te că a trebuit să vărs şi eu puţin sânge
şi să mulţumesc lui Dumnezeu că am scăpat numai cu atâta! Am să-ţi povestesc
multe amănunte. Adaug că osul nu a fost atins. La mine este un zilnic pelerinaj, toţi
foarte drăguţi vin să mă vadă. Unul mi-a adus şi scrisoarea ta din 5 noiembrie ...
În decembrie să vii în Bucureşti”.
Soţia, neştiind încă nimic, scrie, în ziua de 14 noiembrie, o carte poştală
către mama ei. Sunt răniţi ce au fost îngrijiţi de o verişoară, Magdalena PetcuGuiller (Mémé) care însă nu este la Poltava ci la Zaporoje. S-au instalat confortabil
pentru iarnă. Au sobe cu lemne şi una electrică, fier electric de călcat şi reşou
electric „toate moderne” şi fără plata electricităţii. „Sobele ruseşti construite în
zidurile de cărămidă sunt minunate”.
În schimb agenda NT spune: Marţi 17 noiembrie: „Vine în inspecţie la spital
glul medic Capitanovici. Ne distrează o echipă de propagandă sub conducerea slt
artist Ghiberico, cu Jeana Doljan, Stănescu, Fănică Luca”.
Ştirea cu rănirea soţului nu ajunge încă la Golta şi pe 19 noiembrie 1942,
LT îi trimite Mamei, la Bucureşti, o carte poştală în care îi scrie că a primit cutiile de
conserve, dar în special este mulţumită de desfăcător. Doctorul Matei Condeescu,
4

O relatare mai detaliată a evenimentelor din această zi a se vedea şi la editorul V. Guzun,
Hnat Porohivski, Bucureşti, 2013, p. 374-375.
5
Nicolae Filipescu (1862-1916) cunoscut om politic, conservator, antantofil celebru în
Primul Război Mondial. Fiul său, Grigore Filipescu (1886-1938) a preluat proprietatea
cotidianului conservator „Epoca”, cunoscută publicaţie a vremii. Soţia lui Grigore Filipescu
a fost Ioana Cantacuzino (1890-1971), fiica juristului Matei B. Cantacuzino (1855-1927)
şi a Luciei Romalo, soră cu Vasile Cantacuzino (1884-1916) şi Elisabeta (Lily) (1898-1981),
soţia aviatorului Radu Beller, şi cumnată cu Ella O'Kelly.
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directorul spitalului, întorcându-se de la Bucureşti a călătorit în tren cu fosta soţie
(Lolica Economu) a vărului Ady Petcu, actualmente remăritată cu un doctor
austriac, director al spitalului din Odessa. Vremea este magnifică, zăpadă şi cer
albastru, iar în camere cald de te sufoci. S-a pus în funcţiune un vagon de tren
direct Golta – Bucureşti.
La 20 noiembrie 1942 trimite un bilet menţionând – „Dragă Liliane, Merg
mai bine, sunt îngrijit şi anturat de tot Spitalul şi camarazi ...”.
O nouă carte poştală, din spital, trimite pe 20 noiembrie 1942 – „îmi e mai
bine dar sunt tot reţinut în spital din cauza pansamentelor. Am fost mutat în alt
salon unde sunt îngrijit de o altă moldoveancă, dra Nataşa. Vizitele curg şi din
afară şi din interior. Încep să am vechime pe aici! Zilele trecute a venit o echipă de
la Propagandă, am asistat şi eu la spectacolul din sala de mese. Apoi Fănică Luca
a venit şi mi-a cântat în odaie. Col(onelul) vine şi dânsul la 2-3 zile şi mă vizitează.
Seara fac la causette cu Dna Filipescu şi cu Dna Protopopescu. Ultima este o
îmbinare armonioasă de graţie maternă şi gingăşie tinerească. Este mamă a doi
copii, iar soţul ei este lt.col. activ pe front”.
Duminică 22 noiembrie: „Primesc o scrisoare de la Liliane (care încă nu
ştie nimic). Sunt aduşi în spital col. Simionescu, cdtul Reg. 1 art(ilerie) a(nti)
a(eriană) cu piciorul tăiat, col. Anghelescu cdtul reg. 1 Dorobanţi şocat <!> şi
maiorul Mărăşescu Tiberiu din Reg. 1 Dor(obanţi) rănit mai uşor. Mă vizitează
cpt. Luca <îmi aduce o prăjitură>, cpt. Opran, drul Tomoroveanu”.
La 22 noiembrie 1942 scrie soţiei – „Sunt încă în spital, tu ştii mai bine
decât oricine evoluţia unei răni şi că cicatrizarea ei nu este tocmai atât de uşoară.
Sunt mereu îngrijit şi sora Nataşa este geniul bun al salonului. Primesc în
continuare vizite şi cărţi”.
Scrisorile încetează. Dar însemnările din agenda NT continuă:
Luni 23 noiembrie: „Răniţii aduc ştiri confuze despre atacul început de
Soviete la 19 nov. Este adus rănit la picior lt.col. Hulubei Laurenţiu”.
Marţi 24 noiembrie: „Îl aduc rănit pe cpt.av. Stănescu Valentin, care ieri a
întreprins cel de al doilea zbor deasupra Golovki fără să aterizeze. Ne vizitează
M(inis)trul A(părării) N(aţionale) Gl. Pantazi”.
Miercuri 25 noiembrie: „Dl. Mareşal ordonă rezistenţă necondiţionată...”.
Joi 26 noiembrie: „Ne vizitează prof.dr. cpt. Moruzi, Dna Suţu etc. Sosesc
răniţi Lt.Col. Rusu şi Ivan. Mă vizitează Lt. Căpriţă, Svinţev ... Primesc de la iubita
mea Pupică 2.c.p. şi o scrisoare. Încă nu a primit ştirea rănirii mele”.
De acum, până a sfârşitul războiului, NT trimite soţiei numai scrisori, peste
70 la număr. Prima din ele este scrisă în această zi de 27 noiembrie 1942:
„... Trebuie să-ţi spun că de când sunt în spital primesc mereu veşti de la
tine, este drept că sunt cam vechi şi în niciuna încă nu am citit reflecţiile tale în
jurul rănirii mele. Îmi închipui cât de îngrijorată ai fost, dar nădăjduiesc că atât
c(ărţile) mele poştale cât şi mesajele verbale trimise prin camarazi ce au trecut
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prin Golta ţi-au parvenit. În ordinea trimiterii lor au fost: lt. în rez. Gh. Marinescu,
maiorul Sadoveanu şi în ultimele zile lt. medic Scorţeanu <ex nepot al Dnei
Oprescu> cu care am fost vecin de pat. Nu ştiu dacă ultimul va trece prin Golta,
lucrul nu era sigur. ... şi c(ărţile) tale poştale venite aproape zilnic în ultimul timp
au constituit bucurii de neuitat. Merg bine cu ajutorul lui Dumnezeu, sora Nataşa,
o profesoară din P. Neamţ, mă îngrijeşte ca pe un copil. I-am făcut următorul
terzet: <azi aşa, mâine aşa / termini prin a te ataşa / de sora Nataşa>.
O altă soră, absolventă a Inst. Sf. Elisabeta, Dna Teodoru te cunoaşte şi
îmi spune <pe Dna am cunoscut-o la spital la Sinaia, pe Dvs aici la spital>. Dna
Protopopescu vine să mă vadă în fiecare seară, îi dau bomboane. Ieri a venit să
mă vadă Dna Suţu şi prof.dr. Moruzi, un eminent chirurg très racè. Ministrul
Pantazi ne-a vizitat, ne-a dat ţigări şi s-a interesat şi de soarta mea. Echipe de ale
Propagandei ne distrează mereu.
Am avut şi passa proastă a unor zile de durere pt. mulţi camarazi care şiau dat suprema jertfă. Acesta este războiul şi flacăra sfântă a sufletului chiar dacă
pâlpâie nu se stinge.
... Trecerea prin spital mi-a îmbogăţit sufletul cu noi experienţe. ... Întruna din scrisori îmi vorbeşti de bucuria <devoir-ului accompli> - este în adevăr
ceva care acum este la mine ...” continuarea scrisorii nu s-a păstrat.
Din agenda NT aflăm ce urmează:
Sâmbătă 28 noiembrie: „Sunt evacuat din Rostov cu trenul sanitar nr. 7”.
Duminică 29 noiembrie: „În tren”.
Luni 30 noiembrie: „În trenul sanitar nr. 7 condus de cpt. medic Manolescu.
Trecem prin Dnenopetrovsc”.
Marţi 1 decembrie: „Sosesc la Golta. În gară sunt luat de Dra Sibyl
Pantazi, automobilistă voluntară, de maiorul medic Moraru. Revederea cu Pupică.
Îl întâlnesc în spital pe Dl.Dr. Scorţeanu”.
Miercuri 2 decembrie: „De vorbă cu Liliane ...”.
Joi 3 decembrie: „Fac temperatură 38. Liliane stă lângă mine”.
Duminică 6 decembrie (Sf. Nicolae). „La Golta sunt sărbătorit. Surpriza
lui Sibyl Pantazi. Seara cină: maior dr. Moraru, cpt. Bob Zamfirescu, dr. Matei
Condeescu, Butoianu, Sibyl Pantazi, dr. D. Scorţeanu, slt.cav. Ţiţoi Dtru, Mitulescu,
Dorina Pârvu”.
Luni 7 decembrie: „Cunosc pe Dna Goga, infirmieră şefă la Spitalul Z.O. 391,
văduva lui Eugen Goga, fratele lui Octavian (Goga) ...”.
În spital se organizează un concurs de poezii:
Vineri 11 decembrie: „Facem lectura poeziilor prezentate la concurs”.
Sâmbătă 12 decembrie: „Premiem poezia sold. Popovici”.
Şi agenda NT continuă cu însemnările:
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Duminică 13 decembrie: „Vizita la Spital a guvernatorului Alexianu însoţit
de Irina ... şi o numeroasă suită. Apoi vizita Dnei Maria Zablovski, de la Crucea
Roşie, născută Eliad, prietenă cu mama, care mă mângâie”.
Luni 14 decembrie: „Sosirea Dnei Alice Oprescu, inf(irmieră) şefă.
Inspecţia unui col(onel) medic ...”.
Miercuri 16 decembrie: „Sunt evacuat cu trenul sanitar nr.4 ... În tren sunt
însoţit de Bebe Racoviţă”.
Joi 17 decembrie: „În trenul sanitar fac temperatură 38”.
Vineri 18 decembrie: „Sosesc spre seara la Bucureşti. Sunt debarcat în
gara Mogoşoaia şi repartizat la San(atoriul) Dr. Antoniu, Spital Z.I. 352. În tren un
gl ne spune <nimic despre operaţiunile militare, ordinul Dlui Ministru>”.
Duminică 20 decembrie: „Soseşte în Bucureşti Liliane care este foarte
îngrijorată de temperatura mea ridicată continuă”.
Înaintea plecării de la Golta, la pagina 8 din Carnetul de Soră Infirmieră
Voluntară al Lilianei Trohani s-a scris: „18 decembrie 1942. Dna Trohani a
îndeplinit funcţia de infirmieră voluntară şi este repartizată la sala de pansamente.
Este un element destoinic, foarte activă, îndeplineşte serviciul cu foarte multă
pricepere. A îndeplinit şi serviciu de Infirmieră supraveghetoare şi Infirmieră Şefă
– de care s-a achitat în modul cel mai lăudabil. Poate să i se încredinţeze orice
serviciu dintr-un spital. Şeful Spit(alului) CR 406 Medic Maior (ss)”.
Luni 21 decembrie: „La spital se face pom de Crăciun. Vine şi Dna
Mareşal Antonescu. Primesc cadouri şi o pereche de papuci”.
Joi 24 decembrie: „Sunt căutat de medicii (Theodor) Firică, Filiti, Vişineanu,
o dră Şerban de la Asist(enţa) Socială şi care este la secţia de raze are grijă de
mine”.
IE notează în această zi: „Din păcate Pouffy sosit de 8 zile, la un spital
militar din Bucureşti, are în continuu febră mare, între 38 şi 40 grade. Doctorii
cred că i s-a lăsat a fi închisă rana prea repede şi că va trebui a fi redeschisă.
Liliane este din această cauză în concediu pentru o lună”.
La NT citim: Joi 31 decembrie. „Reveilion în Spitalul 352 cu Liliane şi
maiorul Niculescu Grig. Primesc vizite: ...Russo jr., maiorul Sadoveanu”.
Astfel se încheie anul 1942, un an şi jumătate de război. Speranţe dar şi
morţi şi răniţi. Printre aceştia din urmă se află şi Nicolae Trohani a cărui sănătate
nu e deloc bună. Soţia, Liliane Trohani, pe bună dreptate este îngrijorată, mai ales
că fiind cadru medical a văzut multe în spitalul de pe front. Are dese convorbiri cu
medicii şi-i convinge, nu uşor, să mai facă o operaţie căci pericolul de septicemie
era iminent. Şi agenda NT pe anul 1943 consemnează:
Vineri 1 ianuarie: „În Spitalul 352 <Dr. Antoniu>...”.
Sâmbătă 2 ianuarie: „Sunt operat şi adormit cu Kelen. ... Mă simt f. slăbit”.
Marţi 5 ianuarie: „Vine în inspecţie în spitalul medical col. aviator Balaban”.
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Miercuri 6 iauarie (Boboteaza): "Vine preotul. Un inginer Rotaru împarte
mici daruri”.
Vineri 8 ianuarie: „Trei săptămâni de când sunt în spital în Bucureşti”.
Luni 11 ianuarie: „Împlinesc două luni de când sunt în spital. ...”.
Luni 18 ianuarie: „Ne vizitează Dna Lucie Fratostiţeanu de la Biroul de
inf(ormaţii) al Crucii Roşii”.
Marţi 19 ianuarie: „Plec din Spitalul 352, urmând să vin pentru pansamente”.
IE consemnează: „Bucureşti, joi 15 aprilie 1943. Pouffy pleacă în
Transnistria, iar Liliane se întoarce peste două săptămâni în spitalul de la Golta”.
Într-o scrisoare din această perioadă face referiri la Col. Keller (care) este
foarte apreciat aici, Glul Cdt român l-a decorat cu Coroana României în gradul de
ofiţer cu spade şi Panglică de Virtute Militară. Ţine conferinţe, dă recepţii etc.”6.
Aici trebuie să întrerupem scrisoarea pentru a face menţiunea că,
recunoscând meritele deosebite ale lui Pavel Keller în organizarea ajutorării
aproapelui, Crucea Roşie de la Geneva i-a solicitat şi i-a oferit postul de
reprezentant al ei în România pentru toate chestiunile relative la refugiaţii
„nansenişti”, numire acceptată de Guvernul român.
Reluăm din agenda NT: Miercuri 28 aprilie. „Din Ialta la Oleis : la localul
Crucii Roşii, unde dormim în fosta casă Tacmacov”. (vezi fig. 24)
Joi 29 aprilie: „Plec din Oleis prin Ialta la Simferopol. Conflictele
doamnelor de la Crucea Roşie <Tina Tănase cu Heiss>”.
Sâmbătă 1 mai: „Recitesc scrisoarea lui Pupică cu privire la cel de al III-lea
Pupică”. Adică, află că soţia este însărcinată.
IE ne spune la această zi: „Liliane a plecat la spitalul din Golta, ceea ce
mi-a produs multă teamă”.
Duminică 23 mai: „De la Nikolaev la Golta. Revederea cu Liliane. Seara
cinez la medicul jud. Burnaz. Cunosc pe Cpt.medic Tomescu, Iorgulescu, cel care a
avut incidentul cu soţia mea. Revăd pe Mitulescu”.
Luni 24 mai: „Plecăm Liliane şi cu mine cu maşina de la Golta. Sosim la
Odessa unde locuim la elegantul hotel London, refăcut, camera 39”.
Miercuri 26 mai: „Liliane pleacă la orele 8 dim. din Odessa la Bucureşti.
Eu cu Vârlan E. şi şof(erul) Magdin I. şi Blatov plec din Odessa la Nikolaev. Revăd
pe Sibyl Pantazi, automobilista, la Spit(alul) C(rucea) R(oşie) 454”.
IE în caiet: „Bucureşti, 27 mai 1943. ... sunt chemată la telefon de ...
Liliane. S-a întors pe neaşteptate în Bucureşti, nemaidorind să rămână la Golta,
6

G. Trohani – Le comte Paul (Pavel) Keller – fragments de la vie et des préoccupations d’un
homme de l’Europe de l'est du XX-ème siècle. Pages de sa correspondance, în Muzeul
Naţional, XXI, 2009, p. 147-156.
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certându-se cu un doctor. Ce bucurie pentru mine. Inima îmi bate încă să se rupă.
Sper deci să treacă la un spital din Sinaia. Aud că este mare nevoie de infirmiere,
şi vom fi împreună la vară”.
NT în scrisoarea ce urmează: „27 Mai 1943. Am sosit cu bine, către ora
mesei. Drumul practicabil întrucât este pietruit, în colo numai noroi. De altfel şi
astăzi, joi, mai plouă. ...
Ieri am fost la Spitalul 454, unde am căutat pe o doamnă şi am întrebat şi
de Dşoara Sibyl Pantazi. Am revăzut-o, arată destul de slăbită – personal este
mulţumită de acest lucru. Prin ea am fost prezentat Dnei Leca – nu ştiu ce Leca –
şefa de la celălalt spital. Sibyl nu este mulţumită de spitalul în care este şi vorbind
cu ea a fost, hotărât, mult mai puţin entuziastă, decât în scrisoarea trimisă ţie. Mi-a
spus, în schimb, că la celălalt spital, adică în acel la care îmi fac eu injecţiile şi
unde este dna Leca, este foarte bine!
Neştianu, care în timpul lipsei mele a continuat tratamentul la spital, mi
-a
spus că am ajuns de pomină şi că toate infirmierele vor să obţină, măcar câteva
picături ... din urina mea. Aceasta fiindcă în loc să dau sticla în care colectasem
urina unei dimineţi, am confundat sticlele şi am predat la analiză o sticlă asemănă
toare care conţinea apă de colonie sovietică. Îţi închipui mirarea doctorului laborant
şi apoi vâlva care s -a făcut. Foarte simplu au început să-şi împartă <urina> ...
NT în agendă: Joi 27 mai. „... Am ajuns de pomină la Spital, fiindcă în loc
de urină am prezentat la analiză apă de colonie!”
O văd mai des pe şefa spitalului, unde îmi fac injecţiile, o doamnă Leca,
domiciliată în Făgăraş”.
Vineri 4 iunie. Seara, la ora 23,30, îi scrie soţiei:
„Am iarăşi insomnii, dar nu din cauza mâncărimilor, care m-au mai slăbit
în ultimul timp şi atunci ca să mai treacă vremea şi fiindcă mâine tot pleacă soţii
Keller spre Bucureşti, îţi scriu rândurile de faţă.
Liliane, dacă Dna Keller îţi face vreo propunere interesantă în legătură cu
Crucea Roşie şi care nu este angajantă pt. tine şi pt. prea multă vreme aranjează-te
ca să te întorci cu ei şi astfel ai ocazia să mergi cu ei în Crimeia şi să treci prin
Nikolaev. Dna Keller este foarte bună prietenă cu Dna Săulescu, care este mare
şefă pe aici şi prin intermediul lor cred că poţi veni pt. o lună în Crimeia. Kellerii
stau până la începutul lui iulie în Bucureşti.
Miercuri 16 iunie. Scrisoarea acestei zile: „În ce mă priveşte am văzut
zilele trecute pentru a doua oară pe Sibyl Pantazi. Am fost foarte bucuros revăzând
pe cineva cunoscut şi cred că şi dânsa a fost bucuroasă revăzându-mă. M-am dus
la spitalul ei fiindcă aveam din nou de predat un colet şefesei, Dna Col. Bădulescu,
o doamnă foare amabilă, care a ţinut, dintr-o legitimă mândrie să-mi arate întreg
spitalul. I-am spus că nu sunt inspector şi ştiu ce impresie produce asupra
bolnavilor venirea unui necunoscut. Îşi închipuie toţi că este iarăşi o <inspecţie>,
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sistem Golta unde în fiecare zi venea câte una. Totuşi mi-a arătat câteva săli, care
străluceau prin curăţenie. Adevărat unde este mână de cucoană se vede”.
Miercuri 30 iunie: „Găsesc o radiogramă prin care sunt anunţat că în ziua
de 2 iulie soseşte Liliane la Odessa”.
Joi 1 iulie: „Sunt invitat la dejun la popota ofiţerilor Eş(alonului) II al A(rmatei)
a 3-a de către Dl.Col. Chirnoagă. Seara după cină sunt invitat de către dra
Margareta Golescu7, delegata Crucii Roşii”.
Sâmbătă 10 iulie: „Cu Dnele Costinescu, Negruzzi, Pantazi, cpt. Neştianu,
Mariana Drăgescu8 aviatoarea mergem la Eupatoria. Liliane nu se simte bine cu
stomacul. Anglo-americanii debarcă în Sicilia. La Eupatoria vizităm Sanatoriul
Maritim Român condus de cpt.chirurg Teodorescu. Fac baie la plajă”.
Duminică 11 iulie: „Cu Dnele de la Crucea Roşie şi Liliane şi Rellu facem
traseul Simferopol – Baccisarai – Sevastopol – Balaclava – Bajdari – Alupca – Oleis”.
Luni 12 iulie: „Cu Liliane la Ialta. Vedem palatul de la Livadia...”.
Marţi 20 iulie: „La noi la cină Dnele Costinescu şi Negruzzi. Stăm până la
ora 4 dim(ineaţa). Bem vin în pivniţă de la butoi. Mergem la Teatrul Ucrainian.
Cunosc pe Dna Crăiniceanu”.
Joi 22 iulie: „Invitat de Dna Lt. Col. Bădulescu la cină. Şi Zizi Negruzzi,
Sonia Manu, Dna Crăiniceanu. N-am nici o veste de la Liliane”.
Duminică 25 iulie: „La ora 11 noaptea Radio Roma anunţă demisia lui
Mussolini şi numirea lui Badoglio ca şef al guvernului. Sic transit gloria mundi.
Cascada dictatorilor a început?”.

7

Margareta Golescu, născută în 1906, era fiica inginerului silvic Vasile Golescu (1875-1920)
şi a Mariei (născută în 1881 sau 1886 – decedată?), fiica generalului Grigore Cantilli
(1839-1906) şi a Mariei născută Brăescu (1856-1890). Vasile Golescu era fiul revoluţionarului de la 1848 Alexandru G. Golescu, Arăpilă (1819–1881). Cf. Scrieri... Maria C.
Golescu, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti – Argeş, 2012, p. 207, ediţie îngrijită
de Filofteia Pally. Trebuie să menţionăm faptul că Maria (Marioara) Golescu (1897-1987)
era fiica lui Constantin (Dinu) Golescu, care era unul din cei cinci copii ai lui Radu G.
Golescu (Radu Catană) (1817-1877), frate cu Alexandru G. Golescu, Arăpilă, ambii fii ai
colonelului Iordache Golescu, participant la Revoluţia din 1848. Mama Mariei Golescu
era Zoe, născută Racottă. În timpul războiului Maria Golescu a lucrat în cadrul Crucii
Roşii Române la Cantina din Odessa. Ibidem, p. 6. Cei doi soţi Vasile şi Maria Golescu au
avut şase copii: Mihai n. 1904 - d. ?; Ştefan 1890 - d. 1912; Margareta n. 1906 - d.?; Viorica
şi Irina, gemene, n. 1918 - d. în jurul anilor 1995 - 98 la Câmpulung Muscel; Ileana n.
1920 - d. 1983, în Franţa. Sursa acestor date o constituie arborele genealogic alcătuit de
George D. Florescu - informaţii Dna Filofteia Pally, pentru care îi mulţumim. Prin urmare
cele două verişoare, Margareta şi Maria erau voluntare ale Crucii Roşii şi activau pe front ...
8
Aviatoarea Mariana Drăgescu (27 septembrie 1912 - 24 martie 2013), membră a Escadrilei Albe.
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Marţi 27 iulie: „Vine Liliane de la Simferopol cu avionul la Nikolaev. Prima
ei călătorie cu avionul, s-a simţit prost.
Ultimele zile de front ale Lilianei Trohani (vezi fig. 25) și ultima zi de
plajă (vezi fig. 26). Sâmbătă 28 august: „Liliane pleacă la Bucureşti iar eu mă
înapoiez la Nikolaev. Moare Ţarul Boris III al Bulgariei, născut la 18. I. 1894”.
Se încheie astfel activitatea Lilianei Trohani la Spitalul din Golta. ... Dar
războiul continuă ...
Din ziua de joi 9 septembrie 1943 sunt două scrisori trimise de NT. Din a
doua cităm „... O ultimă ştire: dna Sanda Bădulescu, şefa spitalului la care a lucrat
Sibyl Pantazi, s-a logodit cu drul Isăcescu şi spre 1 noiembrie pleacă la Bucureşti.
Am avut azi o convorbire cu Dna Săulescu”.
Pe 30 octombrie 1943 spitalul Z.O. 406 revine în România ...
*
BALADA SPITALULUI CRUCE ROŞIE 406 GOLTA
compusă de Doctorul Matei Condeescu în anii 1942-1943
Într-o urbe mărginaşă, din Transnistria, pe Bug,
Unde plouă cu mezeluri şi cu miere din belşug,
Unde păsări, unt şi ouă, şi alte bunătăţi lumeşti
N-ai decât a-ntinde mâna şi pe dată le primeşti,
Poposita-n miez de vară pe o ploaie cu găleata
Un spital de Cruce Roşie, dichisit cu tot de-a gata,
Ce-o pornise, cale lungă, precum spune datina
Cu surori, soldaţi şi medici, tocmai de la Slatina.
O clădire părăsită hărăzită drept lăcaş
Răsărea pe malul apei, pe un decor trist şi golaş.
Era bine mobilată: patru pereţi şi o podea,
Căci tavanul, pe alocuri, ba era, ba nu era.
Dar Doamnele Crucii Roşii pe dată s-au apucat
Şi-n mai puţin de-o lună spitalul l-au transformat.
Paturi vopsite, noptiere, duşumelele spălate,
Pereţii daţi cu uleiuri, saltele confecţionate,
Ţevărie, cabinete, grădina cu zarzavat.
Au schimbat clădirea veche într-un somptuos palat.
Porţile au fost deschise pentru scopul alinării
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Celor ce cădeau victime vrajbei şi-ncăierării!
Medicul şef, om de lume, cu un spirit foarte fin,
Umblat mult prin ţări străine: Doctorul Capitolini,
Te priveşte prin monoclu şi îţi spune puţin fapt:
„Ah! Mon cher, pe vremea asta eram alt´dată în Egipt!”
Cu succese la cucuoane a avut doar o zi tristă
Când spitalul rămăsese fără automobilistă!
A plecat în lun-a patra fiind demobilizat
Şi spitalul de atuncea doi şefi a schimbat.
Actualul şef: un medic înalt, blond şi subţirel,
Părinteşte ne alintă, ştie snoave fel de fel.
In spital nu putem spune că e prea milităros,
Şi cu greu distingi la dânsul gluma de ceva serios.
Când se anunţă o inspecţie, însă, ne freacă amnaru,
Pe toţi ne motorizează Medicul Maior Moraru.
Intrăm toţi într-o acţiune de nu mai şti ce-i cu tine,
Ca spitalul să lucească şi să iasă cât mai bine.
Nu primeşte niciodată să-i oferi ori ce ar fi,
Îţi răspunde cu un zâmbet şi îţi zice: „Nu mersi!”
De cu zori şi până-n seară, veşnica neobosită,
Fie ger cumplit afară sau căldură îndrăcită,
Fie ploaie sau zăpadă, fie noapte, fie zi,
În tot locul se agită pentru dragii ei copii.
Cu halate şi şervete, cu papuci şi crăticioare
Când e la bucătărie ca să le-mpartă mâncare.
Acum e la operaţie unde ajută magistral
Peste-un ceas e-n magazie sau afară din spital
Obţine încă cinci bonuri pentru alte lipsuri mari,
Sau la gară să descarce încă un tren sanitar.
Nu se ştie nici când doarme, nici când se odihneşte.
Veşnic că nu e de vină, dar nimeni nu o învinuieşte!
De aceea toţi răniţii o numesc: „Pronia Cerească”
Şi urează sănătate mamei lor Doamna Opreasca.
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Şeful Secţiei Ia, situată la etaj, sus,
Este Boby Zamfirescu, un băiat bine dispus.
Medic Căpitan, maestru în a chirurgiei artă.
Cu mândrie fruntea-i largă el mereu în sus o poartă.
La masă când se aşează se întinde larg din coate
Încât vecinii, săracii, se văd doar pe jumătate.
E tăcut, cu glas zefiric doar susură când vorbeşte.
Şi când îl strigi se-ntoarce cu totul, milităreşte.
In gramatică e tare, mai ales „en termes français”,
Şi când vede întâi bolnavul zice: „O! Très mal soigné!”
Şeful cel de jos nu-i vârstnic, dar nici tinerel.
Blond şi vesel, fire blândă şi la trup cam mărunţel.
E sportiv la îmbrăcăminte, cu ciorapi de alpinist,
E tare în jocul de table, dar şi mai tare şahist.
Are o singură manie: vorba şi înjurătura,
Cruci şi Dumnezei şi mama imediat ce-a deschis gura.
Când se scarpină în creştet noi îi zicem: Nenea Gică,
Însă tot spitalu-l ştie sub alt nume: „Papalică”.
La etaj purtându-şi mândră cojocul său de oiţă,
Este supraveghetoare: „Principesa Racovitză”!
Galbenă, trasă la faţă şi sângele răscopt
Fiindcă a dat din el o litră bolnavului opt zeci şi opt.
E o fată cu succese din cele mai palpitante,
Încălţată cu ghetuţe de-ale Doamnei Ipsilante.
Nu-i e frică de nimica, nici de ruşi şi nici de frig.
Are şi ea o manie – suferă de „fifireg”.
Jos e supraveghetoare Domnişoara Ţonţonel (Bălan),
Grasă, roşie la faţă şi cu trupul rotunjel.
Imagine Rubensiană coborâtă dintr-o ramă,
E grozav de ambiţioasă, dar nu-şi face reclamă.
În tot locul vrea să fie, ba s-atârne o perdea,
Ba să facă o injecţie, tot, tot, vrea să facă ea.
Să scrie şi să dicteze,
Să vorbească şi să dicteze,
Să vorbească, să noteze,
Să vadă de-i bună ciorba,
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De trei ori să-ntoarcă vorba.
Se agită, se căzneşte,
Şi nimic nu nimereşte.
Merge fără socoteală
Sau se plânge de răceală.
„Ai dat, dragă, ouăle?”
„Ce faci maică ... boule?”
„Nu v-am spus de-atâtea ori?
La bolnavi şi la surori”.
Dar ce-a spus ştie doar ea,
Că nu ştie nimenea.
„Domnişoară, nu sunt feşi!”
„Domnule Doctor cos cămăşi!”
„Domnişoară, nu e vată!”
„Stai, că fac sala curată!”
Se-nvârteşte,
Se suceşte,
Dar nimic nu nimereşte.
Şi munceşte, şi munceşte,
Dar degeaba, nu sporeşte.
Face totul cu zăbavă
Până cade-n pat bolnavă.
Iar când doctorii la patu-i îi spun toţi să nu se-agite,
Să stea liniştită-n pat, mai bine să se mărite,
Ea se uită lung la dânşii, i se par nişte vulpoi
Şi oftează din străfunduri „Boje! Boje! ce ştiţi voi!”
Mai avem o şoferiţă pe auto-sanitară,
Ce se plimbă toată ziua de la spital la gară
Şi precum apare luna şi răsare luna nouă
Aşa se schimbă între ele şoferiţele amândouă.
Una e cu siluetă. Talia trasă prin inel,
Tunsă băieţeşte, cu căpşor mic, mititel.
Când se supără ne facem... de atâtea ori drăguţa
Căci e tare iubită de noi toţi Doamna Negruzza!
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Cealaltă e literată, cu cultură de savantă.
Când îşi pune ochelarii pare şi mai impozantă.
Jumătate canadiană, ştie fel de fel de date
Şi nimeni nu e ca ea tare-n cuvinte încrucişate.
Ia de sus pe toată lumea, a citit cărţi cu toptanu
Şi în loc de „Bună ziua” zice „Well, well, Butoianu!”
(În politică şi mode nu ştiu la ce să m-aştept,
Dar se pare că în taină dânsa ţine cu Roosevelt.)
(= Sybil Pantazi)
Al spitalului duhovnic prea cucernic şi sfinţit
Este preotul Ionescu, cuvios nedesminţit.
Poartă rasă preoţească cu brâu roşu şi potcap,
Iar când e căldură mare dânsul umblă ras în cap
Şi galoanele la mână nu fac nici un gologan,
De aceea poartă cizme şi straie de căpitan.
Altfel e om cumsecade, ca orişice creştin,
Şi-i mai place la un pahar şi un păhărel de vin,
Iar în Bug sau pe a lui plaje nuditatea când şi-o aşterne
In loc de foaie de viţă el poartă faţă de perne.
Mai răceşte, stă în pat tremurând din buze.
Preot ca-n spitalul nostru nu găseşti în Europa.
Când e ofiţer, când preot – uite popa, nu e popa.
Mai avem un doctor mare, pediatru renumit.
Tuciuriu puţin la faţă, elegant şi dichisit,
Gheata, freza, pantalonul, toate-s ca din jurnal
Şi tot el face cafeaua cea mai bună din spital.
Dar nu cumva s-audă de bombardament că-i rost
Ce e-n stare să rămână şi trei zile-n adăpost.
Şi cînd e aşa cuminte, sfios ca o fată mare,
Ne mirăm că Radu mamei este cel mai cu cătare.
Comandantul trupei noastre este un învăţător blajin,
Domnul Locotenent Sandu, noi îi zicem Nea Marin”.
Trupa sa o instruieşte după cel mai nou model
Şi ostaşi ca ai lui falnici nu se află sub drapel,
Sprinteni, vioi, zglobii şi harnici, ţi se par nişte eroi,
De te-ntrebi oare e armată sau e ceata lui Baboi?
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El este întotdeauna extrem de îngrijorat
Când al patrulea la poker cumva a întârziat.
Ca să piardă cacealmaua e un lucru foarte rar
Şi atuncea el aclamă: „Dom´le, e extraordinar!”
Ofiţer cu administraţia e un tânăr Johu Gilbert
Ce în socoteli şi registre e cel mai mare expert.
Refuzul e a lui dogmă şi-ţi spune cu fermitate
Orice ai vrea să ceri la dânsul: „Nu, Domnule, nu se poate”.
Cu logodnica-i se poartă ca Othello, bată-l vina,
Deşi ea îl iubeşte foarte. Moartă e după el Nina.
Şi de-i vrea vreodată fetei să-i spui măscări
Ori şi cine ai fi te-mpuşcă în doi timpi şi trei mişcări.
Pentru ori şi cine-n parte are un glonte-n pistol,
Astfel ca să nu se mire de ce toţi îi dau ocol.
Mai avem o surioară cu trupşorul delicat.
Nu-i înaltă – umblă bine în picioare pe sub pat.
E şoltică, drăgălaşe şi are un glas cuceritor
În romanţe şi cântece de-amor.
Fată ca ea nu se află nici pe Bug şi nici pe Niş,
Mai ales când te priveşte galeş şi puţin cruciş.
În şoşonii ei de lână calcă strâmb şi scâlciat,
Şi când calcă şi-n străchini, Piţurca, e un păcat?
Anghelina Pandelinei e o fată romanţioasă,
Visătoare şi naivă viața ei nu-i furtunoasă.
Înclinată spre Italia cu a ei artă şi iubire,
Tot visează cavalerul ce-o va iubi-neştire,
Căci din patria lui Dante el pe Bug a poposit
Precum Löhengrin pe vremuri dus de lebădă a venit!
Şi-n noaptea aceea luna strălucea ca platina,
El vorbea de Bordighera, ea-i spunea de Slatina.
Ce-a urmat nimeni nu ştie, povestea-i neterminată,
Începutul e romantic – un băiat iubea o fată ...
Mai e şi Doamna Trohany cu distincţia-i cunoscută,
Calmul, gestul şi privirea sunt de rasă înnăscută.
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A fost foarte tulburată când al său iubit bărbat
A sosit rănit la Golta şi-n spital s-a internat.
De atunci parcă e mai mândră, glasul are alt ecou,
Căci nu este puţin lucru să fi soţie de erou!
Ar mai fi de spus atâtea despre fiecare-n parte,
Dar mi-e teamă să n-ajungem cine ştie, hăt departe!
Ar mai fi frumosul Stroia, doctorul de la Triaj,
Cu privirea-i vulturească e al fetelor miraj.
Mai e Domnul Dumitraşcu, un locotenent distins
Care nu scoate o vorbă – tace, tace, ca un sfinx.
Mai e Purice surioara şi Pârvu cea mititică.
Mai e şi Doamna Farcaş, ce de nimeni n-are frică,
Suduie şi drăcuieşte toată vremea sanitarii
Că nu-şi fac datoria: „Tune-i porcii şi măgarii”
Mai e şi Doamna Popescu, soră bună, conştiincioasă,
Căci te-nghiaţă cu vorba-i acră şi sgomotoasă.
Mai e Doamna Vasilescu, meşteră mare-n a mâncării
Care rar te întâlneşte fără să-ţi ceară ţigări.
Şi atâtea, şi atâtea, ar mai fi încă o duzină,
Dar uit că suntem pe zonă şi hârtia e puţină.
Deci nu ne putem întinde doar aşa la infinit.
Sper, totuşi, că fiecare a fost potrivit ales
Şi că-i glumă cele scrise fiecare a-nţeles!
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Fig. 1 – Liliane şi Nicolae Trohani, Sinaia, 16 august 1936
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Fig. 2 – Carnet şcolar pentru elevele cursurilor de auxiliare şi infirmiere voluntare, coperta

Fig. 3 – Certificat de absolvire a cursului de auxiliare-sanitare de Cruce Roşie, 4 iunie 1940
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Fig. 4 – Carte de Identitate a Lilianei Trohani, 9 iulie 1940

Fig. 5 – Brevet de Soră Infirmieră Voluntară, 23 martie 1942
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Fig. 6 – Insigna de Soră Infirmieră Voluntară, 23 martie 1942

Fig. 7 – Înmânarea Diplomelor de infirmieră voluntară, 4 aprilie 1942
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Fig. 8 – Infirmiere şi răniţi, Spitalul din Sinaia, 1941. În centru Liliana Trohani

Fig. 9 – Slatina, 18 iunie 1942. Plecarea spre gară
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Fig. 10 – Slatina, 18 iunie 1942. În gară, cu flori

Fig. 11 – Brevet Semnul de Distincţie, 24 iunie 1942
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Fig. 12 – Semnul de Distincţie

Fig. 13 – Insigne Crucea Roşie
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Fig. 14 – Tresa de sergent a Lilianei Trohani

Fig. 15 – Golta. Spitalul Z.O.406. Iulie 1942
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Fig. 16 – Golta. Locuinţa infirmierelor. Iulie 1942

Fig. 17 – Golta. Vizita guvernatorului gral Gh. Alexianu. Iulie 1942
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Fig. 18 – Golta. Răniţii. 1942

Fig. 19 – Golta. Cimitirul Eroilor. 1942
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Fig. 20 – Golta. Înmormântarea farmacistului Alvyl Capessius. 26 Noiembrie 1942

Fig. 21 – Golta. Mormântul farmacistului Alvyl Capessius. 26 noiembrie 1942
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Fig. 22 – Notații din Carnetul de Soră - Infirmieră Voluntară

Fig. 23 – Carte poștală din 19 octombrie 1942 cu ștampila Spitalului
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Fig. 24 – Casa Crucii Roșii. 1943

Fig. 25 – Soții Trohani cu Hnat Porohivski la mormântul lui Emanuel Rosetti
din Cherson. 30 iulie 1943
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Fig. 26 – La plajă, Arcadia 27 aug 1943

Fig. 27 – Insigna de veterană de război a Lilianei Trohani, 1993
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Fig. 28 – Legitimație de veteran de război, copertă

Fig. 29 – Legitimație de veteran de război, sergent Trohani Liliana
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O ISTORIE DIN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL DIN
CHIRNOGENI, CONSTANȚA, ÎN 25 DE EPISTOLE
A SECOND WORLD WAR STORY FROM CHIRNOGENI,
CONSTANŢA IN 25 POSTCARDS
Cristina Păiușan-Nuică
Abstract
The article presents, with the help of 25 postcards discovered at an antique
shop in Bucharest, the history of a family from Chirnogeni, Constanța County
during the Second World War. Nicolae Carabulea, teacher, husband and father was
enrolled in the Romanian Army at the beginning of the summer of 1940, when the
Romanian state entered the war, and for two years he was stationed in the country,
guarding the new border in Dobrogea. In September 1942 he left for the Eastern
Front, where he fought in the battle of the Don bend. Nicolae Carabulea tells his
wife, Georgeta, through military postcards, about life in the army, homesickness
and the fear of the Soviet front. One impressive postcard is that in which he
recounts how he met his brother somewhere in Russia, thousands of kilometers
from home. The history of the Carabulea family is the history of thousands of
families in Romania who were separated because of the Second World War.
Keywords: military postcards, Carabulea family, Soviet front, Romanian
Army, life on the front.
Cele 25 de cărți poștale care compun istoria familiei Carabulea din comuna
Chirnogeni, județul Constanța, au fost descoperite de dr. Alexandru Bădescu, șeful
secției Patrimoniu din cadrul Muzeului Național de Istorie a României, la un
anticariat din București.
Personajele cărților poștale și eroii articolului nostru sunt: Nicolae
Carabulea și sotia sa, Georgeta, fiul lor Puiu, care în toamna anului 1942 mergea în
primul an la școală, dar și Ilie Carabulea, fratele lui Nicolae. Atras de una dintre
cărțile poștale militare în care Nicoale Carabulea povestea cum s-a întâlnit pe front,
în Rusia, cu fratele său și au mers 200 de metri împreună, Alexandru Bădescu a
achiziționat lotul de 25 de cărți poștale, pe care mi le-a semnalat pentru a le folosi.
Citindu-le am descoperit una din acele istoriile de familie din perioada celui de-al
Doilea Război Mondial, povestea unui elev sergent, apoi plutonier ce a făcut parte
din Regimentul 34 Infanterie „Constanța”, care umanizează teribila conflagrație.
Nicolae Carabulea era învățător în comuna Chirnogeni, județul Constanța în cel deal doilea deceniu al perioadei interbelice, iar intențiile sale de însurătoare le aflăm


Cercetător științific în cadrul Secției de Istorie Modernă, Medievală și Contemporană a
Muzeul Național de Istorie a României; doctor în istorie; email: crispaiusan@yahoo.com.
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dintr-o carte poștală trimisă lui de către fratele său, Ilie Carabulea, care se afla la
Satul Nou, unde nu o ducea prea bine necunoscând pe nimeni, dar „din când în
când scap caii prin Constanța și Medgidia”.
Cartea poștală trimisă în 11 martie 1934 începe istoria familiei Carabulea.

În cea de-a doua carte poștală militară, pe care apare ștampila „Cenzurat”,
datată „4 iulie 1940 Carol I”1, Nicolae Carabulea îi scrie soției, Georgeta Carabulea,
pe adresa lor din comuna Chirnogeni. Din acest document aflăm că Nicolae
Carabulea avea ordin de plecare, dar nu i se comunicase unde, și că era „elev
sergent” în compania 12, Batalionul III, a Regimentului 34 „Constanța”. El îi
precizează soției că scrisorile destinate lui trebuia să le trimită la Oficiul Poștal nr. 91.

1

Localitatea Carol I.
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Cea de-a treia carte poștală militară, datată „7 iulie 1940” și trimisă din
Ploiești, este adresată „dlui Ion Alecu Petre, comuna Tuțulești, județul Argeș”,
socrul său, dar, în fapt, tot soției. Aflăm astfel că Georgeta Carabulea părăsise
județul Constanța, mutându-se temporar în Argeș, la Tuțulești, unde locuia la
familia sa. Pentru a răspunde zvonurilor negre ce circulau despre posibilele pierderi
teritoriale ale statului român, Nicolae Carabulea le scria alor săi: „Mai luați și voi
ziare de pe la Pitești, că văd că trăiți sub panica femeilor. Nu e situațiunea așa cum
o descrii tu”.
Corespondența din anul 1940 a soților Carabulea se desfășura după ultimatumul sovietic adresat României în problema Basarabiei (26 iunie 1940), când
românii asistaseră înspăimântați la răpirea Basarabiei și a Ținutului Herța.
Zvonuri privind cedarea Cadrilaterului, chiar a întregii Dobroge, circulau în
toată țara, precedentul exista și toți românii îl trăiseră în zilele negre ale sfârșitului
lunii iunie 1940. În acest context, Nicolae Carabulea încerca să-și liniștească soția,
care părăsise Dobrogea împreună cu fiul lor, refugiindu-se la părinții ei, în județul Argeș.
După circa o lună, la 7 august 1940, într-o altă carte poștală militară, trimisă
chiar de la Chirnogeni, unde era cantonat la cancelarie, Nicolae îi scria soției „Nu
umbla nicăeri fără carnet de identitate”. Tânărul învățător spera că intervențiile
făcute la autorități pentru a-l scuti de plecarea pe front îi vor reda statutul de civil
sau măcar cantonarea temporară la propria școală.

Din epistola din 23 septembrie 1940, de după Dictatul de la Viena (30
august 1940) și Tratatul de la Craiova (7 septembrie 1940), aflăm că Georgeta se
întorsese la Chirnogeni, iar soțul o învăța cum să-și depună dosarul de învățătoare
și să-și declare vechimea în muncă.
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Limitarea pretențiilor bulgare la Cadrilater și încheierea Tratatului de la
Craiova au dus la apariția unui val de refugiați în județul Constanța, la retragerea
autorităților și a Armatei Române de pe teritoriul Cadrilaterului, dar și la liniștirea
zvonurilor negre conform cărora Dobrogea întreagă trebuia cedată bulgarilor.
În vara-toamna anului 1940, în doar trei luni de zile, România pierduse:
Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța (în urma ultimatumului dat de către
Uniunea Sovietică la 26 iunie 1940), Nordul Ardealului (în urma Dictatului de la
Viena, din 30 august 1940) și Cadrilaterul (în urma Tratatului de la Craiova, 7
septembrie 1940), lovituri teribile pentru statul român.
Nicolae Carabulea îi scrie soției, povestindu-i viața sa de militar și dar și
despre dorul de casă și de viața lor de dinainte de 1940. Speranțele sale erau legate
de rămânerea în serviciul auxiliar, fiind învățător.
Sergentul Carabulea credea că, după cedarea Cadrilaterului, va rămâne cu
regimentul în județul Constanța și va putea fi vizitat de către soție și ceilalți membri
ai familiei.
Corespondența celor doi soți pe timp de aproape un an, din toamna lui
1940 până în august 1941, nu s-a păstrat. Astfel, ajungem la o carte poștală militară
expediată pe 18 august 1941, când sergentul se afla cantonat tot în județul Constanța.

Fără a-i da informații despre soarta sa și a camarazilor săi, Nicolae Carabulea
îi cerea soției, în august 1914, să-i aducă haine groase în caz de plecare, sperând să
știe din timp când avea să se petreacă, pentru a putea să-și ia rămas bun.
În anul 1941, Regimentul 34 „Constanța” a asigurat apărarea litoralului
Mării Negre, rămânând pe teritoriul județului, nefiind trimis pe Frontul de Est.
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După încă un an, la 12 august 1942, aflăm dintr-o altă carte poștală militară
că Nicolae Carabulea se găsea tot în județul Constanța, că plecase spre Valul lui
Traian, compania sa fiind cantonată lângă o fermă, și că își uitase haina groasă la
Hotelul Continental din Constanța.
Spre Frontul de Est
Analizând tipizatele militare trimise de Nicolae Carabulea începând din
anul 1942, pe acestea era inscripționat „Atențiune: Nu se scrie nimic în legătură cu
Armata. Nu se trece localitatea”, cerere respectată de către acesta pentru a fi sigur
că îi vor ajunge acasă cărțile poștale militare.
Conform cărții poștale trimise pe 6 septembrie 1942, Nicolae Carabulea se
pregătea de plecare, ce avea să aibă loc a doua zi dimineața, luni 7 septembrie
19422. El scria soției că îi părea rău că nu se mai văzuseră, deși o așteptase la toate
trenurile. De asemenea, o anunță că primiseră itinerariul spre Frontul de Est, către
care fratele său Ilie, pe care îl întâlnise la Cumpăna, unde și-au luat rămas bun,
pornise deja.
Prima oprire a fost la Cernăuți, la 9 septembrie 1942, de unde sergentul își
anunța soția că este ultima scrisoare din țară. Tonul scrisorii era extrem de trist:
„Eu mă consider de acum plecat de acasă, iar pe voi toți vă rog să vă purtați în
spiritul timpului … rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine. De aici peste câțiva
km trec frontiera”, își încheie el epistola.
Nicolae Carabulea avansase, era acum plutonier în compania 5, Batalionul II
al Regimentului 34 Infanterie „Constanța” (cu o istorie îndelungată, fiind înființat în
anul 1894). Informațiile le aflăm dintr-o carte poștală militară, datată 15 septembrie
1942, pe care la adresă acesta scrie „Plotonier”. Regimentul său a făcut parte din
Divizia 9 Infanterie, ce era comandată de generalul C. Panaitiu3, ajutat de către
locotenent colonel C. Constantinide, și făcea parte din Armata 3 Română. Regimentul
34 Infanterie „Constanța” a fost comandat pe frontul de Est de către locotenentcolonel Dumitrescu.

La în 1 septembrie 1942 Divizia 9 Infanterie a fost trimisă pe frontul rusesc în zona Donului.
Transportul Diviziei s-a făcut cu trenul până la Stalino, apoi s-a mărșăluit șase săptămâni
până la linia frontului.
3
Constantin Panaitiu (1888-1958) general român, comandant al Diviziei 9 Infanterie în perioada
2 august 1942-20 martie 1943.
2

255

CRISTINA PĂIUȘAN-NUICĂ

Plutonierul trimite acasă și o a doua carte poștală cenzurată, datată tot
9 septembrie 1942. Din trenul ce plecase din Cernăuți scrie: „Sunt profund
impresionat de aceste momente, dar vreau să le transmit și le aștern acum cu
toată sinceritatea. Dumnezeu a vrut ca eu să trăiesc momente pe care tu Puică
dulce de abia ți le poți imagina. Azi, chiar acum o oră ți-am mai trimis o carte din
Cernăuți. Doresc să vă știu sănătoși și să am rugă fierbinte la Dumnezeu de la voi
pentru mine. Doamne ajută!” Părăsirea țării și apropierea temutului Front de Est îl
făcuseră sentimental.
A doua zi, 10 septembrie, Nicolae Carabulea îi scrie soției pe o carte poștală
militară germană, ce poartă ștampila „Societatea Națională de Cruce Roșie a
României. Centru de îndrumare nr. 4”. El îi povestește drumul și o anunță că se afla „întruna din stațiile principale din Polonia”. Cenzura a șters cu creionul acest lucru, fără a
face însă informația de necitit.
Nicolae Carabulea mai scrie celor dragi:„Puică dragă și iubit copilaș,
aseară pe la ora 18.44 am salutat cu respect pământul românesc în momentul
trecerii Prutului. A fost un moment de mare zguduire sufletească pentru mine.
De la data când începi să-mi scrii, te rog să-mi scrii în plic și chiar recomandat, în
fiecare săptămână. Vă pupă dulce Tata”.
„În Polonia cerșesc copiii și oameni mari”
Tot la 10 septembrie 1942, sergentul trimite acasă o frumoasă carte poștală
din Lemberg, reprezentând piața centrală a orașului, redenumită, după ocuparea
Poloniei de către nemți, „Adolf Hitler Plaz”.
Cartea poștală din 12 septembrie 1942 are un timbru care-l reprezintă pe
Hitler, iar cenzura a tăiat toate numele de localități, dar fără a le anonimiza total.
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„Pe ziua de 10 septembrie ți-am scris o vedere din Lemberg (Lwow, Polonia). Azi
îți scriu din Ucraina (cenzurat). Impresii de călătorie foarte multe și interesante.
Impresionează f. mult criza din Polonia. Acum peste 15 ne continuăm drumul
spre Rusia, dar nu știm pe unde vom merge. Probabil pe la Kiev (cenzurat), apoi
spre (cenzurat) Stalino. Tu ce mai faci? Eu sunt sănătos și schimbarea climei îmi
face poftă de mâncare. Cât va dura”.
La 15 septembrie 1942, Nicolae Carabulea îi povestește soției: „Din Lemberg
ți-am trimis chiar o vedere. Încep cam așa. M-a impresionat în mod deosebit sărăcia
care se află în Polonia. Țara Românească, așa cum se află acum, trecută prin
atâtea greutăți, e un adevărat Rai pe pământ. În Polonia cerșesc copiii și
oameni mari pâine de la soldați pe mărci în valoare de 2-3 și 500 de lei bucata.
În Lemberg am luat o cruciuliță cu un lanț elegant, pe care nu știu dacă aș putea să
ți-o trimit, pe 10 țigări. Este pe aici, chiar aproape de granița rusă, o criză nemaipomenită de săpun și de tutun. Un pachet de țigări se evaluează în bani românești cam
la 2.300 lei. În Ucraina în schimb se găsește pâine; nu multă, dar tot au. O recoltă
pe aici foarte frumoasă, de abia acum se termină seceratul și începe treieratul”.
Cartea poștală din 21 septembrie 1942 povestește drumul cu trenul din 15
septembrie, urmat de marșuri. „Marșurile nu mă obosesc pentru că sunt foarte bine
echipat și sper că până la urmă va fi tot așa. Sunt acum departe de țară, dar de voi
iubiții mei sunt aproape de tot”4.
Partea cea mai emoționantă a acestei corespondențe se află în această carte
poștală: „Ieri 20 c. m-am întâlnit pe aici prin Rusia cu fratele Ilie care este sănătos.
Am mers vreo 200 m de vorbă. M-a întrebat dacă mă mai gândesc acasă. El
spune că i s-a făcut dor de toți și chiar de sat. Draga mea Getuță, poți să-mi scrii
imediat ce primești aceasta pe adresa de pe verso. Până o vei primi și răspunde cred
că vine și prima zi de școală a lui Puiu meu cel drag care mă interesează mult de
tot”. … „Cine știe ce viață veți duce la iarnă” … se îngrijorează tatăl ajuns pe
frontul rusesc. Cei doi frați se întâlniseră întâmplător pe Frontul de Est, la mii de
kilometri de casă, doar pentru câteva minute, și vorbiseră despre dorul de casă.

4

Regimentul 34 Infanterie, parte a Diviziei 9 Infanterie, a mărșăluit timp de șase săptămâni
până la linia frontului.
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La 30 septembrie 1940, epistola începe cu rugămintea către soție de a-i
trimite, într-un pachet, 500 de țigări. „Azi am ajuns și poposit pentru jumătate de zi
undeva în Rusia și profit de timp pentru ați scrie. Imediat ce voi afla că se pot
trimite colete pe front voi cere și eu câte ceva”. Marșurile sunt grele, dar le face
față. Notează o nouă întâlnire cu fratele său: „Aseară m-am văzut și cinstit cu
fratele Ilie”, după 10 zile de la prima întâlnire întâmplătoare.
La 6 octombrie 1942, Nicolae Carabulea îi scria soției: „Puiu tatii ce face?
Cum merge cu școală. Sigur acum e și el școlar. Cum a fost impresionat de
prima lui zi de cultură? Ți-am scris să-mi trimiți 500 de țigări „Dorobanți”.
Le aștept. Daca n-or merge vor veni înapoi și negustorii le vor primi contra cost.
Aștept tot felul de vești. Vă îmbrățișez cu toată dragostea”.
Veștile de acasă și pachetele cu hrană sau țigări ajungeau greu sau deloc
deoarece compania și regimentul sergentului Carabulea se aflau în mișcare spre
aliniamentul frontului și apoi pe front.
Pe cartea poștală din 6 octombrie 1942, cineva a adăugat în creion „Spre
Stalingrad”, probabil cineva care s-a aflat în posesia acestor cărți poștale ajunse la
anticariat și care nu știa că Regimentul 34 Infanterie „Constanța”, ce făcea parte din
Armata 3 Română, nu a luptat la Stalingrad, ci la Cotul Donului până în ianuarie
1943, când a fost trimis să asigure ordinea în Transnistria. Același regiment a fost
trimis, după periplul de pe Frontul de Est, să apere litoralul Mării Negre, din
septembrie 1943 și până la 23 august 1944.
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Pachete de acasă
În epistola din 12 octombrie 1942, apare adresa trimițătorului „Plot. T.T.
N. Carabulea, Regimentul 24 Infanterie, Batalionul II, compania a 5-a, oficiul
poștal nr. 107”, iar sergentul povestește că nu și-a mai întâlnit fratele, pe Ilie, de 10 zile,
că erau departe unul de celălalt și că el era sănătos și făcea față tuturor greutăților.
Singurul lucru pe care-l scrie despre locul în care se afla este „eu sunt în câmp”,
respectând cu strictețe cerințele cenzurii militare.
În cartea poștală din 18 octombrie 1942, plutonierul Carabulea își anunță
soția „Azi am primit o scrisoare dela tata ... S-a comunicat la Radio că se pot
trimite colete de 5 kg indiferent de conținut, dar nealterabil. Se trimit și dela Poștă.
La fel și lui Nachiu”. Propagandă sau fapt real, cert este că plutonierul nu primise
niciunul din coletele trimise de soția sa Lucru de care se plânge este mai ales legat
de mult râvnitele țigări, și își roagă soția să-i trimită prin Crucea Roșie pachet,
compania sa având, la primăria din localitate, un oficiu al Crucii Roșii. „Aș vrea
să-mi trimiți puțini zahăr, niște biscuiți care țin și niște brânză tare opărită în zer și
țigări dacă n-ai trimis ... Tu știi ce pofte am, vezi până la câte kg merg coletele.
Dacă vin trimite-mi o sticlă de rom și coniac”.
La 23 octombrie 1942, plutonierul se afla pe front, nu primise niciun pachet,
iar la cele cerute în cărțile poștale anterioare adaugă: „pune și o turtișoară făcută de
mama poate ține ... Am nevoie de câteva baterii pentru lanternă”. Cererile de hrană
domină toate epistolele trimise, precum și cele de țigări, dovadă a faptului că
foametea creștea, posibilitățile de aprovizionare erau reduse, iar soldatul român își
dorea hrană pentru a rezista. Soldații erau încurajați să scrie și să trimită cărți
poștale acasă pentru a le menține moralul, dar pachetele mult râvnite soseau rar sau
deloc, cel puțin în cazul locotenentului nostru.
„Nachiu e bine (nepotul de frate). De Ilie și Ispas nu știu. Cu Ispas s-a
întâlnit un ostaș de la noi acum o săptămână. Era foarte ușor rănit. Cred că s-a făcut
bine dintr-un pansament. Puică scumpă, satisface-mi în limitele posibilităților
dorințele. Ai grijă la ambalat. E bine în cutii și scrie-mi”.
Cartea poștală militară pe care scria la 23 octombrie 1942 era germană, cu
timbru german, reprezentându-l pe Hitler. Pentru a se asigura că epistolele trimise
ajungeau la destinație, plutonierul evita, de când se afla în Rusia, să facă orice
referire la bătăliile propriu-zise, la viața în tranșee și nu pomenește nicio localitate
prin care a trecut.
În toamna anului 1942, situația trupelor române era deosebit de grea. Lipsa
armamentului, a hainelor groase și a hranei afecta moralul soldaților și ofițerilor
români, iar cele șase săptămâni făcute pe jos în marș până la linia frontului îi
epuizaseră fizic. La toate acestea se adăugau luptele propriu-zise și numărul mare
de morți și răniți dintre soldații români.
Laitmotivul corespondenței soților Carabulea era reprezentat de doritele
pachete cu mâncare și mai ales țigările, astfel că la 27 octombrie 1942, în cartea
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poștală militară trimisă, plutonierul își anunță soția: „Deabia acum la această dată
am primit scrisoarea ta expediată la 2 octombrie. A fost pentru mine o surpriză
foarte plăcută să aflu vești de acasă tocmai pe aici pe unde sunt. Îmi pare rău că n-ai
primit dela mine dela 15 sept. Eu am scris mereu și mult. În câteva scrisori am
cerut să-mi expediezi prin colet țigări „Dorobanți” și de-ale mâncării că vin prin
poștă sau Crucea Roșie. Am plăcere să-mi trimiți o turtișoară făcută de mama, ceva
biscuiți care durează, câteva feli de brânză opărită în zăr, conserve de fasole cu
carne și ce vei vrea tu. Dacă se poate vin dela taica și o sticlă de coniac sau rom”.
Neputându-i povesti desfășurarea războiului, îi spune doar „de la mine înainte sunt
ruși. Deci sunt la datorie ... Am primit și poza. Vă îmbrățișez cu drag tata” (vezi foto).

În acest set de scrisori, există una, datată 5 decembrie 1942, ce a fost scrisă
de către Petre Marin, fratele Georgetei Carabulea. Petre Marin făcea parte din
„Comandamentul Militar U Serviciul Radio, cu adresa la oficiul poștal militar nr. 49”.
„Dragă surioară am primit c.p. de la tine abia după o lună de zile și mi-a
părut nespus de bine, fiindcă e mare lucru să primești pe aici câteo scrisorică dela
frățiori. Eu sunt bine sănătos și sper ca peste vreo două luni să ne reîntoarcem în
țară”. Îi povestește întâlnirea cu un învățător pe nume Cantaragiu, „era la un spital
de campanie rănit la o mână ... El știa de Nicu unde se găsește precis, unde știi și
tu, însă la nord. Atunci eu eram departe de el la 100 km. însă nu mă puteam duce
să-l văd. Acum sunt în altă parte și m-am depărtat mult. Când îmi scrii nu mai pune
localități și alte chestii, eu mă mir cum a ajuns la mine c.p. dela tine, nu e voe”.
La 6 decembrie 1942, de Sfântul Nicolae, plutonierul Carabulea povestește
printr-o altă carte poștală militară „Eu până în prezent sunt în viață. Deasemenea și
Ilie. Ispas este rănit și evacuat. Nu mai e pe aici. Bietul Gheorghiță Nachiu este
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mort5. Spune-le cu multă măiestrie. Lui nenea nu i-am mai scris. Scrie-i tu sau
cheamă-l și pune-l pe roate... Nădăjduim și noi la vremuri bune”.

În epistola din 7 decembrie 1942, tonul devine din ce în ce mai trist și pe
alocuri chiar dramatic: „Scumpa mea, la o lumină slabă dar într-o casă omenească
caut să-ți răspund la c.p. din 30 octombrie primită de mine pe data de 6 dec. adică
de ziua mea ... Draga mea sunt fericit că trăiesc până în prezent. Dorul de voi
mă zdrobește, dar n-am ce face. Văd că-mi scrie și tata că mi-a trimis colet prin
Crucea Roșie. Tu, de asemenea zici că mi-ai expediat țigări. N-am primit nimic
până acum. Dacă mi-ai expediat pe adresa lui Gheorghiță mă tem că nu le oi mai
primi fiindcă bietul Gheorghiță a trecut în lumea celor drepți. Ce grozăvie! Ah
nenea! Îți dai seama ce înseamnă aceasta”.
Ultima carte poștală militară, datată 11 decembrie 1942, narează „Iarna
rusească a început în toată forma și eu rezist. Am de aci cam tot ce mi trebuie.
5

Consultând listele celor căzuți pe Frontul de Est în cel de-al Doilea Război Mondial l-am
găsit soldatul Nacu Gheorghe la poziția 164 a listei soldaților români căzuți și înhumați
în cimitirul din Karlovka, raionul Kirovski, Crimeea, Ucraina. Nu am găsit nici un soldat
căzut cu numele de Nachiu Gheorghe https://once.mapn.ro/pages/view/97
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Tu nu te îngriji. N-am primit până acum niciun colet. ... Sunt în așteptarea coletului
cu alimente acum. ... Se zice că se fac inspecții speciale pentru gr. II. în lipsa celor de
pe front. Eu am dosarul gata. Dacă o poți cere bine, nu eu dau aici examene grele.
Mă interesează ce poți face cu nenea pentru mine. ... Nu știu Doamne când va veni
vremea să ne vedem. Mi-e dor de o masă de acasă, stând și eu alături de ai mei cei
dragi. ... Ispas e rănit și este în spital. Ilie e sănătos. Cu toată dragostea, Nicu”.
Analizând cartea poștală din 11 decembrie 1942, observăm că aceasta este
un tipizat ce are un timbru cu regele Carol al II-lea, care abdicase și plecase din
țară de mai bine de doi ani. Nu știm dacă este o curiozitate sau o raritate, explicația
plauzibilă fiind aceea că, neavând posibilitatea de a trimite pe front mai multe cărți
poștale tipizate tipărite ulterior abdicării lui Carol al II-lea, erau acceptate să circule
și cele dinainte de august 1940.

Istoria familiei Carabulea, surprinsă în cele 25 de cărți poștale, a fost istoria
a zeci de mii de familii din România și din întreaga lume, despărțite în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial. Epistolele trimise acasă de Nicolae Carabulea refac
traseul Regimentului 34 Infanterie, dar prezintă și speranțele, sentimentele, temerile
și nevoile soțului plecat pe Frontul de Est și care a luptat în bătălia de la Cotul
Donului și, în același timp, viața în timp de război a unei familii din județul Constanța.
Frații Carabulea au supraviețuit Frontului de Est. Nu am găsit nicio
informație legată de decesul pe front al lui Nicolae Carabulea sau al fratelui său,
Ilie Carabulea. Aceștia nu apar pe listele celor căzuți pe Frontul de Est. Supoziția
noastră se bazează și pe faptul că în ianuarie 1943, la o lună de zile după ultima
carte poștală trimisă de Nicolae Carabulea, soției sale, Regimentul 34 Infanterie
„Constanța” ̶ ce a suferit mari pierderi de vieți omenești în lunile de război în linia
întâi ̶ a fost trimis să asigure ordinea în Transnistria, iar din septembrie 1943 și
până la 23 august 1944 a participat la apărarea litoralului Mării Negre.
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Abstract
Nicolette Franck, a permanent correspondent for La Libre Belgique at the
United Nations Palace in Geneva for 40 years, wrote about King Michael but also
spied. In addition to her interest in the Romanian monarch, Nicolette Franck also
focused on the international policies of the UN, on communism and Eastern
Europe, but especially on the totalitarian regime in her native country. Her contacts
with the diplomatic representatives of Communist Romania in Switzerland, as well
as the publication of articles at a certain time favorable to the Ceaușescu regime,
provided her for a time with a connection with the Securitate, the Communist
secret services. Nicolette Franck was classified by the Securitate as a hostile
element, which could not be trusted, being considered an agent of the Swiss and
American counterintelligence services. She published her memoirs after the fall of
the Iron Curtain, perhaps considering that she should have first left behind her own
image of an existence lived on the tumultuous road of exile.
Keywords: Nicolette Franck, Journalist, the Cold War, Securitate, Exile,
Emigration, the United Nations.
Nicolette Franck, corespondent permanent al ziarului „La Libre Belgique”
la Palatul Națiunilor Unite din Geneva timp de 40 de ani, a intervievat și scris
despre Regele Mihai, dar a și spionat. Geneva devenise locul de întâlnire al unor
jurnaliști, servicii de informații și agenți din tabere adverse. Evenimentele au
configurat rețele tip pânză de păianjen unde s-au întrepătruns servicii secrete,
spioni, jurnaliști. Adeseori s-a conturat duplicitatea în activitatea unor personaje
din perioada Războiului Rece, mai ales când se aflau în apropierea elitelor din exil.
Pe lângă interesul pentru monarhul român, Nicolette Franck își orientase curiozitatea gazetărească spre politicile internaționale ale ONU, asupra comunismului și
estului Europei, dar mai ales asupra regimului totalitar din țara natală. Astfel, avea
să publice articole în Belgia pentru „La Libre Belgique”, dar și în presa elvețiană,
mai ales în „Journal de Genève”, iar mai târziu în „Căminul românesc”, o publicație
a comunității române din Elveția.
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Muzeul Național de Istorie a României; doctor în istorie; email: dianamandache@yahoo.co.uk
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După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, statele din estul Europei
au intrat treptat sub sfera de influență a URSS, regimurile politice democrate fiind
schimbate cu cele comuniste după model sovietic, autointitulate de „democrație
populară”1. Într-o atmosferă generată de schimbarea legislației, comuniștii
intentează procese foștilor lideri politici, unor personalități culturale și religioase,
organizând structuri ale aparatului de represiune, deschizând dosare de urmărire
unor membri ai emigrației.
Ziariștii occidentali au avut, și de această dată, rolul de a prezenta opiniei
publice internaționale noua configurație est europeană, unde totalitarismul se
instalase cu ajutorul Moscovei. Era nevoie de expertiza corespondenților de presă
mai vechi sau a ziariștilor născuți în acele țări. În acel context favorabil, Nicolette
Franck, de origine română, a fost contractată de presa belgiană și elvețiană pentru a
scrie articole, fiind considerată o bună cunoscătoare a situației politice din România.
Născută Nicoleta Apotecher2 (Apoteker), pe 21 iulie 1920, la Iași, ea
învățase la școala primară „Notre Dame de Sion”, apoi la liceul „Oltea Doamna”.
Dorise să studieze Dreptul, tatăl ei fiind avocat, însă nu l-a finalizat din cauza
taxelor de studii prea mari. Apoi a lucrat la redacția ziarului „Curentul”, în 1944
devenind secretară particulară a lui Pamfil Șeicaru3. Cunoscând franceza și
germana, a fost translator în cadrul redacției. Însă visul Nicolettei Franck era să
devină jurnalistă, mai târziu amintindu-și: „la vârsta planurilor de viitor hotărâsem
să fac ziaristică și visam să mă mărit cu un străin, care să fie, pe cât se poate, de
limbă franceză”4. Este uimitoare precizia prin care și-a împlinit drumul, în
octombrie 1944 având să-l cunoască pe viitorul ei soț, Yves Franck, un jurnalist de
cetățenie luxemburgheză. În perioada 1944-46 Nicolette avea să devină secretara
lui particulară.
Yves Franck era un personaj complex și interesant care, pe lângă preocupările oficiale de jurnalist, făcea muncă de spionaj. Yves5 venise în România în
1

La începutul Războiului Rece lucrările lui Hugh Seton-Watson, The East European
Revolution, Londra, 1950 și Ghiță Ionescu, Communism in Romania, 1944-1962, Oxford
University Press, 1964 – analizează instalarea comunismului în Europa de est.
2
În documente numele jurnalistei apare sub diverse forme: Nicolette Franck, Nicole Franck,
Nicoleta Franck, la fel era notat Frank în loc de Franck, sau numele Apotecher era scris și
Apoteker.
3
Pamfil Șeicaru, jurnalist interbelic, director și redactor șef al ziarului „Curentul” între
1927-1944. Din 1944 trăiește în Spania, iar ultimii ani în Germania. În 1945 fusese condamnat
la moarte în contumacie de către comuniști, fiind grațiat în 1966; vizitează România în
secret în 1977.
4
Nicoleta Franck, De la Iași la Geneva. De pe Bahlui pe Leman, Fundația Academia Civică,
2000, p. 24.
5
Yves Cohen Franck (născut în 1914/ în unele documente este trecut 1913– moare la 14
ianuarie 1981) – zis Herman, zis Fritz, cunoscut și sub numele de Cohen Ivan - venise în
România din 1938, fiind corespondent al ziarului „Journal de Genève”, și agent al Biroului
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1938, fiind corespondentul ziarului „Journal de Genève” și al Agenției France
Presse. În anul 1940 era cunoscut serviciilor secrete de informații din Regat ca
informator al Legației franceze și apoi al celei elvețiene din București, activitatea
sa informativă fiind îndreptată împotriva U.R.S.S.-ului. În 1941, ajunge să fie
condamnat de către Curtea Marțială București pentru spionaj în favoarea Angliei,
fiind încarcerat la închisoarea Văcărești, de unde a fost eliberat pe 24 august 1944.
Închis la Văcărești între anii 1941-1942, a cunoscut o serie de comuniști, printre
care și pe Nicolae Ceaușescu
Yves Franck a colaborat la ziarul „Ardealul”, al cărui director era AntonIonel Mureșanu, fost coleg de pușcărie, scriind la rubrica de politică externă.
Cuplul Yves și Nicolette s-a împrietenit cu Corneliu Coposu, Emil Ghilezan, Ilie
Lazăr, cunoscând lideri ai Partidului Național Țărănesc, inclusiv pe Iuliu Maniu6.
Înțelegerea conexiunilor și a muncii lui Yves Franck conturează cadrul în
care se formează, treptat, Nicolette Franck. În 1946, cei doi s-au căsătorit. Anul
următor, pe 27 octombrie 1947, au fost expulzați din România. La scurt timp, Yves
Franck publică un articol despre procesul lui Iuliu Maniu, producând un puternic
ecou în opinia publică occidentală.
După plecarea din România, soții Franck au călătorit mai întâi în Franța,
apoi în Belgia, Elveția, Olanda S-au stabilit definitiv la Geneva, în august 1954,
Elveția devenind noua lor patrie. Berna, Geneva, Versoix, Lausanne au fost orașe
unde s-a coagulat o parte importantă a emigrației române, unde treptat s-au
desfășurat evenimente ale exilului, având în centru personalitatea regelui Mihai.
Tot în Elveția s-au desfășurat, pentru câteva decade, o serie de procese ale
statului comunist legate de succesiuni sau probleme patrimoniale economice,
precum procesul legat de fondul Cretzeanu sau procesul de la Berna, unde s-a
judecat lotul celor ce atacaseră Legația Republicii Populare Române. Apoi, în
Elveția s-a stabilit definitiv Regele Mihai și acolo avea să se concentreze, la
începutul anilor 1980, polul exilului românesc. Statul comunist român, prin

6

II Francez și al Intelligence Service, activitatea sa informativă fiind îndreptată împotriva
URSS-ului; a colaborat și la alte ziare precum „Der Bund, Paris Soir, Paris Midi, Match,
Daily Express, Le Soir de Bruxelles, Associated Press”. A fost închis pentru spionaj în
favoarea Angliei de către CMB din 1941 și până la 24 august 1944 la închisoarea Văcărești,
unde a cunoscut o serie de comuniști printre care și pe Nicolae Ceaușescu, între 1941-42,
așa cum relata soția sa către persoana de legătură din România, Marcu; sau Yves Franck a
declarat că ar fi stat în aceeași celulă cu Ceaușescu la Văcărești, relata ofițerul Aurelian către
centrală pe 4 mai 1968 (SIE 5345, p. 156). În 1968 a făcut o călătorie de documentare în
România cu prilejul vizitei generalului De Gaulle în România, publicând o serie de articole
în ziarul Le Soir.
Iuliu Maniu (1873-1953), lider al Partidului Național Țărănesc, puternic opozant al
comunismului, a fost arestat și condamnat în noiembrie 1947 la închisoare pe viață ; pe
5 februarie 1953 a decedat la închisoarea Sighet.
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reprezentanți oficiali sau servicii de informații, s-a infiltrat și a acționat în forme
diversificate, scopul fiind contracararea activității emigrației politice, dar și al
serviciilor de spionaj occidentale.
Dosarul de studiu pentru Nicolette Franck fost deschis în 1954 de
Ministerul de Interne - Direcția I, motivându-se că prezenta „importanță pentru
munca noastră și dându-i-se un prim nume conspirativ, „Mia”. Pentru că era
căsătorită cu un agent de informații, Nicolette Franck a stat în atenția serviciilor
secrete, existența unui dosar justificând acțiuni constante și consistente de urmărire,
scopul fiind atragerea ei de partea autorităților române. Agenți, ofițeri, colaboratori
au fost constant în preajma sa, culegând informații despre familia acesteia, rămasă
în România comunistă.
Dosarul redactat de Securitate conținea, potrivit cutumelor, o serie de
documente biografice, bazate pe informații din vechile arhive ale Siguranței sau ale
Corpului Detectivilor din perioada Regatului, printre care și Dosarul Individual
80891/1947. Există, de asemenea, acte cu privire la studierea biografiei surorii
acesteia, Ana, dar și de apropiere operativă față de părinți, Nicolae și Ghizela
Apotecher. Pe 7 octombrie și 25 decembrie 1954 s-au întocmit analize sintetice
despre Nicolette Franck.
Fișa biografică din 7 octombrie 1954 reprezintă o incursiune în cariera ei
din domeniul ziaristic. Nicolette lucrase la redacția ziarului „Curentul”, fiind secretara
particulară a lui Pamfil Șeicaru. Un aspect important pentru regimul comunist era
consemnarea opțiunii sale politice, cea național-țărănistă. Fișa cuprindea, de asemenea,
domiciliul și alte date personale. Astfel, se cunoștea că, în august 1954 soții Franck
se stabiliseră definitiv în Elveția, la Geneva, locuind la acel moment în strada
Gaspard Vallette 14.
Pentru spionajul românesc din vremea Regatului, Yves Franck era un
cunoscut agent, aflat în serviciul Legațiilor franceze și elvețiene din București.
Fișele biografice consemnau repetitiv că în 1941 fusese condamnat de către Curtea
Marțială din București la 10 ani închisoare pentru spionaj în favoarea englezilor,
fiind eliberat la 24 august 1944.
Primul dosar de studiu al Nicolettei Franck a fost închis la scurt timp după
atacul Legației R.P.R. din Berna, în hotărâre specificându-se că aceasta „nu mai
prezenta importanță, întrucât face parte din cazurile care au căzut în mâna
dușmanului în urma loviturii Legației din Berna”7. Din dosarul Franck reieșea că
documentele legației fuseseră compromise în acel context, rezultând că diverse
conexiuni ale Securității în Elveția au fost refăcute după evenimentele din Berna
7

ACNSAS, SIE 05342 - Atacul din14/15 februarie 1955 asupra legației RPR din Berna. O
parte din documentele legaţiei fuseseră sustrase. Într-o Notă verbală a Departamentului Politic
Federal elvețian către Legaţia RPR, din 18 februarie 1955, se preciza: „toate documentele
aparținând Legației care au fost găsite asupra agresorilor au fost remise imediat Însărcinatului
cu Afaceri”.
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din februarie 1955. Doamna Franck revine însă, la scurt timp, în atenția serviciilor
secrete comuniste române.
În anul 1955, aceasta lucra la Agenția France-Presse, studiind totodată la
Facultatea de Drept din Geneva. A fost corespondenta săptămânalului „Sie und Er”,
fiind invitată să scrie un reportaj despre viața în exil a Regelui Mihai.
În anii 1955-1956 presa era din nou interesată de viața Regelui Mihai, mai
ales că devenise angajat al firmei americane „Lear” (care producea și vindea
instrumente de bord pentru zbor fără vizibilitate), la reprezentanța pentru Europa
occidentală, aflată în Geneva.
Mass media invadase aeroportul Cointrin din Geneva în dorința de a-l
intervieva pe Regele Mihai. În atmosfera vibrantă creată de glasurile și blițurile
presei, vocea Nicolettei Franck a fost distinctă: „Să trăiți, Majestate!”. Auzind-o
vorbind românește, legătura s-a stabilit instantaneu, monarhul spunându-i:
„Interviu nu am dreptul să dau după legile elvețiene, dar un reportaj da. Prefer să-l
dau unei românce. Și scap de toți ceilalți, subiectul fiind epuizat. Am să vorbesc cu
Regina, telefonează peste o oră” 8. Jurnalista remarcase dorința Regelui de a vorbi cu
un interlocutor de limba română, care înțelegea bine situația politică din România.
După o serie de articole publicate în diverse săptămânale, la insistențele lui
Victor Zeeger de la cotidianul „La Libre Belgique” și ale soțului ei, Nicolette
Franck acceptă să devină corespondenta acestui ziar la Palatul Națiunilor Unite din
Geneva. Apoi, cu acordul lui Victor Zeeger, devine și corespondentă a postului de
radio Europa Liberă, fiind în contact cu Noël Bernard9 și analizând prezența
României la ONU și politica externă a regimului ceaușist.
Un raport al Securității10 confirma că rezidența din Elveția avea posibilitatea
recrutării ei ca agent, constatând ulterior continuitatea muncii informative a soților
Franck. În anii 1964-65, alte documente ale regimului de la București consemnau
că Nicolette Franck „s-a ocupat cu urmărirea diplomaților noștri aflați la Geneva,
în urma cărei activități a depus rapoartele organelor CI11 elvețiene”12.
Serviciul de informații externe român actualiza periodic datele biografice
ale celor doi jurnaliști. Yves Franck devenise pentru scurt timp director al Agenției
France-Presse, fiind nevoit însă să plece din cauza unor conflicte în agenție. Acesta
avea să publice pentru o perioadă articole pe teme economice în unele ziare franceze
sau belgiene, continuându-și în același timp activitatea informativă. Despre
Nicolette Franck, reprezentanții Securității cunoșteau că era „singura jurnalistă de
8

Nicoleta Franck, op.cit., p. 53.
Noël Bernard (1925-1981), jurnalist, directorul Serviciului românesc la Radio Europa
Liberă (1955-1958; 1965-1981).
10
Diana Mandache, Exilul Regelui, Curtea Veche Publishing, 2016, p. 189 (ACNSAS, SIE
5342, p. 61, Raport, 6 ianuarie 1958).
11
Serviciilor de contrainformații.
12
ACNSAS, SIE 5342, p. 146, Notă referitoare la Franck Yves, 10 mai 1968.
9
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origine română care are acces la fostul rege Mihai pentru a-i lua anumite
interviuri”13. Acest privilegiu, chiar și în scop jurnalistic, sporea interesul autorităților
comuniste de la București asupra Nicolettei Franck.
Prin urmare, dosarul „Nicolette Franck” este redeschis și privește încercarea
de folosire a jurnalistei de origine română ca agent de influență al Securității.
Dosarul conținea documente referitoare la Yves și Nicolette Franck, fișe biografice,
scrisori operative, telegrame, note sau rapoarte. Documentele înregistrează numele
său cu variațiuni precum Nicolette, Nicoleta sau Nicole, iar cel de familie, al părinților,
apare consemnat Apotecher sau Apoteker.
În opisul dosarului era consemnată corespondența oficială, printre care
telegrama rezidenței din Geneva, datată 5 mai 1968, telegrama și notele rezidenței
din Berna din 10 mai 1968 despre Yves Franck și Alphons Matt, scrisoarea
operativă transmisă în anul 1967 de rezidența din Geneva, apoi alte scrisori, note și
rapoarte din anii 1962-1977. Anumite telegrame conțin indicativele Securității
privitoare la locații codificate, „Slănic”, „Ghimeș”, „Vânători” și alte nume de cod,
nu întotdeauna sofisticate, care relevau în general preferințe pentru toponimia
națională, probabil legate de alegerile personale ale ofițerilor care lucrau la caz. În
opis mai figurau și alte documente, nedatate, o parte din ele fiind ilizibile sau
parțial lizibile, ceea ce a îngreunat colectarea informațiilor.
Identificarea recentă a unui dosar de la Direcția Presă din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe completează însă portretul jurnalistei, creionat de oficialitățile
române ale perioadei. Noul dosar includea corespondența diplomatică, fișe
biografice, articolele Nicolettei Franck, dar și ale soțului ei, Yves C. Franck, corespondentul ziarului „Le Soir”. Principalele prezențe ale soților Franck în România au
fost cea din 1968, când Yves C. Franck sosea cu prilejul vizitei generalului De
Gaulle, apoi ale soției sale din anii 1970, 1973, pentru documentarea de articole, și cea
din 1976, ea fiind parte a delegației oficiale care însoțea pe monarhii Belgiei în România.
Prima călătorie a Nicolettei Franck în România, țară pe care nu o mai
vizitase din 1947, a fost în aprilie 1970, scopul fiind realizarea unui reportaj, la
cererea lui Victor Zeegers, directorul ziarului „La Libre Belgique” și amic al
jurnalistei. Nicolette Franck a consemnat acel moment, pe care experimentatul
Yves Franck îl catalogase periculos, pentru că orice se putea întâmpla într-un stat
dictatorial. Într-o notă a securității din 29 aprilie 1970 erau enumerate motivele
viitoarei vizite: „pentru scrierea de articole și pentru a contacta rudele și vechile
sale cunoștințe”, dar și „pentru a scoate din țară bijuterii și aur pe care le-ar
poseda”14. Tocmai de aceea, se considera oportună supravegherea ei, întrucât nu
era exclus „să aibă și alte sarcini decât cele ziaristice”15.

13

ACNSAS, SIE 5342, p. 48, Notă 24.III.1962, document citat în Diana Mandache, op.cit., p. 190.
ACNSAS, SIE 5342, p. 172, Notă informativă din 29 aprilie 1970.
15
Ibidem, p. 174, Notă informativă din 27 aprilie 1970.
14
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Peste ani, Nicolette Franck avea să-și amintească: „Yves s-a opus, considera
pericolul prea mare. Aducea și o dovadă, nu de mult o mașină se urcase «din
întâmplare» pe trotuar în fața Hotelului Athénée Palace și tot «din întâmplare» îl
omorâse pe atașatul militar al Franței”16. Până la urmă, Nicolette a plecat în România,
iar pentru documentarea reportajului obținuse protecția ambasadorului Belgiei la
București, care fusese rugat să fie prezent alături de ziaristă. A realizat astfel un
reportaj în mai multe episoade, primul fiind intitulat „Messieurs les camarades”.
Deși ambasada RSR solicitase ca Nicolette Franck să fie primită de
Nicolae Ecobescu, adjunctul ministrului de externe, pe care-l cunoscuse în Geneva,
în cele din urmă s-a aprobat primirea ei, pe 9 mai 1970, la Direcția Presei din
MAE. La întrevederea de la Ministerul de Externe, Franck își amintea că fusese
atenționată să nu-și mai terfelească patria natală criticându-l pe Ceaușescu, același
mesaj trebuind să-l transmită și lui Bernard Noël, directorul postului de radio
Europa Liberă.
Nicolette Franck a fost constant în atenția organelor de informații externe
ale României comuniste, dosarele notificând noi nume conspirative, printre care
Franciska, o adaptare a numelui de familie, ultimul fiind Nimfa, care metaforiza
întreaga sa evoluție.
Ofițerul de securitate „Marcu” scria la București că „Franciska” era indispensabilă „pentru cunoașterea activității fostului rege Mihai, unde o voi plasa mai
activ. Voi căuta să aflu și alte elemente cu privire la situația ei actuală, ca în raport
de aceasta să știu până unde mă întind”17. Toate aceste întrevederi cu Nicolette
Franck, zisă Franciska și, mai târziu Nimfa, au continuat în 1971 și 1972, timp în
care s-a încercat folosirea ei în scopul influențării și documentării sale pentru
prezentarea politicii externe a regimului comunist într-o lumină favorabilă.
Într-o telegramă trimisă de ofițerul „Marcu”, datată 25 septembrie 1971, se
confirma că sursa consultată declarase că ex-regele nu a fost până în prezent invitat
să participe la festivitățile din Iran, dar dacă va primi o astfel de invitare nu dorește
să-i dea curs”18, informațiile fiind primite de la „Franciska”.
Ofițerul „Marcu” continuă să trimită date centralei din București: „O sursă
competentă ne-a informat că într-o discuție pe care a avut-o recent cu ex-regele
Mihai, acesta i-a spus că urmează să plece cu soția într-un voiaj în străinătate [...]
nici Mihai nu a precizat și nici sursa nu a insistat (a considerat că și acest voiaj se
înscrie în deplasările pe care le face uneori Mihai în această perioadă, fie pentru
efectuarea vacanței, fie pentru vizitarea rudelor, mai ales cele din partea soției),
pentru a cunoaște scopul și destinația acestui voiaj, sursa s-a angajat ca în două zile
16

Nicoleta Franck, De la Iași la Geneva. De pe Bahlui pe Leman, Fundația Academia Civică,
2000, p. 125.
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ACNSAS, SIE 5342, p. 85 (document citat în Diana Mandache, Exilul Regelui, Curtea
Veche Publishing, 2016, p. 191).
18
ACNSAS, SIE 5342, p. 122.
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să ne comunice itinerariul pe care-l va urma Mihai”19. Modul în care Nicolette
Franck colaborase cu autoritățile comuniste era analizat de Securitate, fiind evidențiată duplicitatea acțiunilor ei. Astfel, urmând linia conlucrării cu reprezentanți
diplomatici români din Elveția, „Franciska” publicase un articol în ziarul „La Libre
Belgique” din 23 septembrie 1971, considerat de aceștia ca fiind „în spiritul indicațiilor
primite privind popularizarea politicii țării noastre”20.
Într-o notă din martie 1972, trimisă de ofițerul de securitate „Marcu”, în
urma întâlnirii cu N. Franck la Geneva, el menționa colaborarea interesată a
ambelor părți: „a părut că și-a dat seama că pe de o parte pentru ea este mai util de
a avea discuții cât mai deschise cu o persoană de încredere și competentă, decât a
apela la surse nesigure și diferite speculații, așa cum mai făcea în trecut, iar pentru
mine este avantajos de a explica ceea ce ne interesează și a întreprinde unele
acțiuni pentru că ea poate înțelege mai bine realitățile românești deoarece s-a
născut și a trăit în țara noastră, iar în prezent este încă puternic legată nu numai de
amintiri, dar și prin faptul că are rude în țară, inclusiv mama ei”21. Jurnalista era
interesată de politica externă a RSR și relațiile cu țările socialiste, dar mai ales cu
URSS, pretextând redactarea unui articol pe acest subiect, primind informații,
inclusiv despre cazul generalului Ioan Șerb22, acuzat de spionaj în favoarea URSS.
În anul 1972, Nicolette Franck a favorizat apariția unor articole care
susțineau regimul ceaușist. Ofițerul de securitate scria, într-o telegramă, despre
modul în care colaboraseră: „prin Franciska am luat măsuri de a se publica un
articol în jurnalul unde lucrează”23, fiind tipărit în iulie, cu titlul Conferința PCR, o
încurajare la adresa Secretarului General, Domnul Ceaușescu. În alt registru
articolele continuă, precum cel publicat în „La Libre Belgique” pe 20 februarie
1973, intitulat Cultul personalității este celebrat cu multă solemnitate în România
și în care scrie despre aniversarea a 55 de ani de viață ai dictatorului și a 40 de ani
de activitate în slujba comunismului.
Politica generală trasată pe linie diplomatică și informativă era aceea de
cunoaștere îndeaproape a exilului, de actualizare a listelor, pe țări, cu emigrația
română și formele ei de organizare. Începând cu anul 1972, interesul conducerii
comuniste de la Bucureşti s-a îndreptat către analizarea atentă a problemei emigraţiei.
Din rapoarte diplomatice redactate zece ani mai târziu, observăm analizarea noii
emigrații care se alătura celei vechi, formată cu precădere de la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea. Necesitatea monitorizării
19
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„Time”.
23
ACNSAS, SIE 5342, p. 138, Telegramă, 27.07.1972.
20

270

NICOLETTE FRANCK, O JURNALISTĂ A RĂZBOIULUI RECE

speciale pornea şi din nevoia organizării autorităţilor Republicii Socialiste
România în faţa amplificării activităţilor exilului, considerate ca antiromâneşti, în
fapt anticomuniste. În februarie 1972, Prezidiul CC al PCR aprobase materialul
intitulat „Cu privire la activitatea în rândul emigraţiei de origine română”, prin care
analiza modalitățile de contracarare a activităților ostile României comuniste sau de
atragere a elementelor din emigrație pentru colaborare diversificată.
Din amintirile anilor lucrați ca ziaristă acreditată la Geneva, Nicolette
Franck a relatat, abia după căderea comunismului, despre una din situațiile când a
fost contactată de un diplomat român, fără a oferi date exacte: „Într-o zi, m-a oprit
pe culoarele ONU un ambasador român, nou venit în calitate de funcționar la
Înaltul Comisariat al Refugiaților și, totodată, aveam să descoperim curând,
însărcinat să ne convertească, pe Yves și pe mine, la comunismul său. În acea zi ma oprit să-mi spună că articolele mele au fost citite la București”24.
Într-un raport al Securității din 30 aprilie 1976 se configura o altă latură a
activității jurnalistei: „Despre Frank Nicolette se cunoaște că până în anul 1971 s-a
ocupat de racolarea cetățenilor români care efectuau deplasări în Elveția, încercând
să-i determine să rămână în străinătate. De asemenea, deținem date din care rezultă
că Frank Nicolette a colaborat cu organele de contrainformații elvețiene, furnizând
aceste date cu privire la personalul ambasadei noastre din Berna”25. Totodată, era
descrisă în notele Securității fie ca o „femeie inteligentă, abilă în discuții”, fie o
„ziaristă mediocră”26, dar care avea ca preocupare principală convingerea românilor întâlniți să emigreze.
Ofițerul „Dincă de la Vânători”27, care abia o cunoscuse pe Nicolette Franck,
scria la București, pe 13 ianuarie 1973, despre interesul acesteia de a publica o
carte despre România, solicitând sprijin ambasadei române de la Berna pentru
realizarea documentării în țara natală. Din centrală se transmitea diplomaților să nu
i se acorde asistență. Vizita jurnalistei în România fiind iminentă, se solicitaseră
măsuri în „cooperare cu Serviciul dezinformare pentru a-i comunica unele date
conform interesului nostru de obiectiv”28. Se preferase acest tip de măsuri care vizau
contracararea jocului ei versatil de contactare a mai multor surse, prin „lectoratul
Slănic” - Oficiul din Geneva, sau prin „Marcu” și „Dincă”, persoane oficiale ce intrau
constant în contact cu jurnalista29.
„Tentativele de a-mi influența scrisul au fost multe”30, își amintea Nicolette
Franck, iar în toată perioada de documentare și redactare a fost în atenția aparatului
24
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diplomatic comunist acreditat în Elveția, al agenților și colaboratorilor Securității.
Cartea a fost publicată de editura Elsevier Sequoïa în 1977, cu titlul Roumanie dans
l'Engrenage. Comment le Royaume est devenu république populaire (1944-1947).
La Geneva, Nicolette Franck a fost în legătură cu Winn Lowell Taplin,
ofițer CIA, și Misiunea permanentă a SUA, cu rolul de a „supraveghea activitatea
delegaților români în Comitetul celor 18 pentru dezarmare. Susnumita s-a ocupat în
acest sens de ofițerii noștri, Ungureanu și Iacob, cu care a stabilit și căutat să
mențină relații”31. Aceste date completează o altă imagine a jurnalistei, cu activități
precise de contrainformații, de contracarare a spionajului comunist, uneori prin
difuzarea unor date, care posibil erau furnizate Securității și prin alte filiere, ale
exilului infiltrat.
Deși favorabilă politicii de dezarmare susținute de regimul de la București,
N. Franck critica cultul personalității dictatorului Ceaușescu, iar pe de altă parte
transmitea și furniza date despre Regele Mihai. În acea perioadă, la Versoix și
Geneva activau ofițerii „Dincă” și „Doljanu”32, dar și alți agenți, având ca obiectiv
fundamental supravegherea monarhului. Potrivit planului de măsuri al Securității,
în dosarul N. Franck a fost consemnată activitatea informativă și de supraveghere.
Astfel, pe 5 februarie 1973, Franciska comunicase că Regele Mihai, numit
conspirativ Leon, avea reședința în Versoix, într-o casă cu două etaje, în apropierea
lacului Leman. Informarea consemna că monarhul lucrase „o perioadă scurtă ca
pilot de încercare la un aeroport din apropierea Slănicului33. Din cauza condițiilor
grele de lucru și a vârstei, a renunțat la această meserie. Cu câțiva ani în urmă, la
vârsta de 42 de ani, a urmat un curs la Washington pentru a deveni agent de schimb
de bursă. În prezent, lucrează pentru o firmă grecească, ca agent de schimb de
bursă. Sursa a precizat că deși Leon are o situație materială modestă a refuzat să se
instaleze și să trăiască într-o mare putere (Anglia, SUA) și să primească ajutoare
materiale din partea acestora, pentru a nu fi legat sau tutelat de nici o mare putere.
Refuză, de asemenea, să participe la recepțiile organizate de cercurile monarhice
europene, atât din cauza situației materiale, cât și pentru a nu crea prin prezență
comentarii legate de persoana sa și de România. Periodic este invitat și participă la
partidele de vânătoare organizate de un văr al său din Luxemburg” 34. „Franciska”
era considerată o sursă nesigură de către Securitate, aceasta afirmând că „Leon”
„ar fi dorit să poată vizita România pe cale particulară, ca turist, sau să poată
trimite fetele în vizită”35, un fapt neviabil pentru acea perioadă.
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În anul 1976, Nicolette Franck revizitează România. De la Berna se trimitea
informația că aceasta urma să vină ca ziarist în România, cu prilejul vizitei Regelui
Baudouin36 și a Reginei Fabiola37 din octombrie 1976. Cu această ocazie, organele
Securității analizau activitatea jurnalistei, constatând din nou că, până în 1971, se
ocupase cu „racolarea cetățenilor români care efectuau deplasări în Elveția,
încercând să-i determine să rămână în străinătate”38.
În urma vizitei, Nicolette Franck publică două articole – Bucuriile și
necazurile latinilor din est și Impresii culese din România - care aveau să provoace
nemulțumire la București. De la Ambasada RSR din Bruxelles se transmitea la
București: „Cele două articole cuprind o serie de afirmații și aprecieri tendențioase,
denigratoare la adresa țării noastre și însăși la persoana șefului statului român.
Amintim că Nicole Franck, spre deosebire de toți ceilalți ziariști care au însoțit
delegația oficială belgiană, a publicat și în timpul vizitei două corespondențe
cuprinzând afirmații speculative și aprecieri defavorabile țării noastre”39. Au existat
proteste diplomatice, inclusiv o scrisoare adresată redacției ziarului. Cu toate
presiunile, N. Franck își continuă activitatea, apelând la duplicitate atunci când era
nevoie.
O informare trimisă de ofițerul „Emilian” din data de 5 mai 1977 preciza
că NIMFA40, noul nume conspirativ al Nicolettei Franck, manifestase o atitudine
ostilă față de România comunistă. Serviciile de informații stabiliseră necesitatea
organizării unor acțiuni „de seminarizare a comportării și atitudinii acesteia atât
față de echipă, cât și față de persoanele care se deplasează în Elveția pe linie
oficială”41. Astfel, se solicitase documentarea activității „mistificatoare a Nimfei”,
considerată cu experiență și pregătire în contrainformații. „Nimfa” nu s-a sfiit să
informeze despre „Leon”, pe 21 iulie 1977 comunicând că, pe timpul verii, Regele
nu se afla în Elveția. „Nimfa” era și colaborator la Europa Liberă, fapt care îi
crease oportunitatea să divulge date despre viitoarele emisiuni42. Așadar, devenise
cunoscut Securității că postul de radio Europa Liberă urma să facă, în mai 1977,
emisiuni dedicate zilei independenței, în cadrul cărora să se vorbească despre
importanța familiei regale în istoria modernă a României.
36
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Printr-o altă lentilă, se observă o „Nimfă” diferită, colaboratoare a serviciilor
de informații elvețiene, care furniza date cu privire la personalul ambasadei române
din Berna. Se pare că una din principalele misiuni a fost de apropiere informativă şi
de susţinere a monarhului, cu atât mai mult cu cât, după 1985, oficialitățile comuniste
constataseră că noul pol al exilului românesc se concentrase în jurul Regelui
Mihai43.
Fiind corespondentă permanentă a ziarului „La Libre Belgique” la instituțiile
internaționale din Geneva, N. Franck interfera cu mediul politic - diplomatic
internațional, dar și cu serviciile de informații, fiind totodată unul din puținii ziariști
care l-au intervievat pe Regele Mihai în diverse perioade ale Războiului Rece.
Contactele „Nimfei” cu reprezentați diplomatici ai Republicii Socialiste
România, cu ofițeri ai Securității prezenți în Elveția, precum și publicarea unor
articole într-o anumită perioadă favorabile regimului ceaușist i-au asigurat pentru
un timp conexiunea cu agenți ai regimului de la București, mai ales când transmitea
date despre Regele Mihai. Este cert că „Nimfa” a făcut schimb de informații cu
Securitatea. Oare furnizarea de date contribuia la menținerea legăturii cu oficialitățile
comuniste, monitorizând astfel unele demersuri ale Securității asupra Monarhului?
Pentru Securitate, până la urmă, „Nimfa” era catalogată un element ostil, în care nu
se putea avea încredere, fiind considerată un agent al serviciilor de contrainformații
elvețiene și americane. Își publică memoriile destul de târziu, probabil considerând
că trebuia să lase în urmă propria imagine asupra unei existențe purtate pe drumul
tumultos al emigrației și al controverselor.
După 1990, Nicolette Franck și-a continuat activitatea jurnalistică susținând
demersurile suveranului român, prin intermediul articolelor sale. Din 1992 a fost
invitată să scrie în „Căminul Românesc”, unde a publicat până în decembrie 2007.
Ea i-a susținut pe Regele Mihai și familia regală în raportul cu autoritățile postcomuniste de la București. Tot ea a făcut parte din grupul celor care nu au agreat
căsătoria, în 1996, a Principesei Moștenitoare Margareta cu actorul Radu Duda.
Articolele Nicolettei Franck au continuat să fie conectate la mediul românesc
postdecembrist, care avea nevoie de opinii anticomuniste într-un cadru politic
dominat de partidul lui Ion Iliescu. Franck a fost deținătoarea unei experiențe
jurnalistice aparte, fiind martora unui întreg angrenaj de oameni și evenimente care
gravitaseră la Palatul ONU din Geneva, dar și în jurul monarhului în perioada
exilului. Activitatea sa jurnalistică a fost dublată de pregătirea în munca de
contrainformații, unde Yves Franck jucase un rol esențial în formarea sa.
După căderea Cortinei de Fier, Nicolette Franck avea să admită că nu-și
mai recunoștea țara în care se născuse, un efect al exilului prelungit: „Treceam în
lumea mea, cea a ziariștilor, drept o specialistă în problemele comunismului, mai
cu seamă cele ale României. Ori, spre uimirea mea, revenind în România am avut
43
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impresia că am căzut pe o altă planetă”44. Metamorfozele produse de regimul politic
totalitar, dar și exilul provocaseră rupturi, România postcomunistă fiind diferită
față de ceea ce mintea sa își imaginase că ar fi trebuit să fie. A murit în Elveția, pe
28 iulie 2012, în urma jurnalistei rămânând spectrul spionajului, menit să aducă
umbre și lumini asupra vieții sale, un clarobscur din perioada Războiului Rece.
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INFORMAȚIA ȘI UMORUL, INSTRUMENTE ALE PARTIDULUI ȘI
PROPAGANDEI COMUNISTE. STUDIU DE CAZ REVISTA
„URZICA” ȘI ALBERT POCH CU SERIA BILĂ
INFORMATION AND HUMOR, TOOLS OF THE COMMUNIST
PARTY AND PROPAGANDA. CASE STUDY: THE“URZICA”
MAGAZINE AND ALBERT POCH WITH THE BILĂ SERIES
Cristina Barbu

„Un caricaturist poate reprezenta uneori singurul
critic informat al propagandei și poate crea, în
opoziție, o altă imagine a realității”1
Abstract
The issue of official humor used by the Romanian Communist regime,
through caricature, as a form of visual propaganda, will be approached from the
perspective of the graphic series, Bilă, which appeared for over 5 years in the
magazine “Urzica” (April 1977 - November 1982), the main humor magazine in
Romania between 1949-1989, inspired by the Soviet magazine “Krokodil”. The
stated intention of the magazine was to educate by capturing “mistakes, weaknesses,
in their caricatured and satirical aspect - but not detached from reality – and
making them public”, therefore to educate, by suggesting appropriate behaviors.
Through the symbolic and affective implications, hidden, or at least apparently
disguised by the humorous formula, caricatures manifested themselves as a special
form of monopoly policy over information and cultural or journalistic messages,
using the technique of distortion (exaggerating certain features, emphasizing or, on
the contrary, eliminating others), without the need to preserve the appearance of an
objective journalistic message. The analysis of this source will be performed, on
the one hand by analyzing the cultural context, the symbols, and on the other hand
by observing the frequency of the topics approached by the artist, the position
inside the magazine, during the 5 years, taking into consideration the artist’s relation
with the regime. Beyond the declarative purpose of the magazine and the first
reading of the message, this series, by its apparent simplicity, is relevant to how
this type of graphics changed its role: the manipulation assumed by publishing in a
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controlled setting, capturing valid comic situations, beyond the context in which
they were created or the presentation of the subjects, which at a deep analysis
represented the reality perceived by individuals and not by the regime.
Keywords: caricature, Communist propaganda, humor, press, satire.
L. H. Streicher scria, în 1967, într-un studiu în care prezenta direcții de
cercetare și analizare a caricaturii în societatea postbelică, următoarele: caricatura
„poate fi o reprezentare simbolică a unei națiuni, a unui partid politic, a unei idei
sau a unei probleme sociale. Caricatura nu urmărește cititorii contemplativi, ci
publicul de masă, cu atitudini ferme”2.
Pentru privitorul neavizat, umorul poate provoca frică sau rușine, realizând
un contrast între distorsiunea caricaturală și idealurile personale de frumusețe și
proporție. „Termenul de caricatură a fost folosit pentru a indica o reprezentare
exagerată a elementelor cele mai caracteristice ale persoanelor sau lucrurilor și,
după cum s-a observat, într-un mod satiric”3. Caricaturistul este cel care cunoaște
realitatea, dar cu talent artistic și umor o poate schimba.
Caricatura: considerente metodologice
Analiza caricaturii ca formă de divertisment, prin abordarea aspectelor
cunoscute publicului, care fac parte din experiențele din viața de zi cu zi, va
constitui un prim punct de cercetare a acestei surse, prin surprinderea modului în
care satira și componenta grafică din cadrul ziarelor sau a revistelor au capacitatea
de a se constitui în cadre de transmitere, reflectare și discutare a ideilor.
Deconstrucția mesajelor prin analiza simbolurilor se va realiza prin observarea imaginilor și componentelor textuale care realizează împreună dialogul între
public și autor și care sunt determinate de contextul istoric și social. Comparația
dintre semnificațiile elementelor grafice în perioade diferite va fi un punct în
discutarea schimbărilor din societate, care se reflectă în creația artiștilor.
Un alt element important este surprinderea manierei în care un regim
totalitar construiește realitatea cu ajutorul imaginilor și rolul pe care îl are textul
umoristic în susținerea ideilor și impunerea unor noi atitudini în cadrul societății.
Analiza caricaturii din perioada comunistă s-a realizat prin observarea
proceselor care au stat în spatele realizării acestora, prin implicarea mecanismului
de propagandă și cenzură, dar și prin efectele pe care acestea le-au avut în
societate. Umorul era folosit în realizarea unor imagini – șablon care au scopul de a
educa și de a construi realitatea așa cum este aceasta concepută de regim.

2
3

Ibidem, p. 433.
C. R. Ashbee, Caricature, London, Chapman and Hall, Ltd., 1928, p. 30.
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Analiza semnelor, a simbolurilor prezente în cadrul caricaturilor va constitui
un punct de plecare în elaborarea codurilor și a categoriilor cu privire la conceptele
ce se regăsesc în aceste surse, un studiu relevant în acest sens fiind Semiotics: The
Basics, care aduce în discuție funcțiile ideologice: „În definirea realităților semnele
servesc funcțiilor ideologice. Deconstruirea și contestarea realităților semnelor pot
dezvălui ale cui realități sunt privilegiate și ale căror sunt suprimate. Un astfel de
studiu implică investigarea construcției și întreținerii realității prin grupuri sociale
particulare”4.
Indiferent de tipul analizei, procesul codării este în mod fundamental unul
de reducție selectivă. Prin reducerea textului la categorii constând dintr-un cuvânt,
sintagmă, propoziții, cercetătorul se poate concentra asupra cuvintelor specifice sau
șabloanelor relevante și le poate coda cu acuratețe5.
Isaac Arial Reed definește interpretarea maximă ca formă a cunoașterii care
transcende dihotomia între fapt și teorie, care le articulează astfel încât funcțiile și
dovezile teoriei să fie supuse unei înțelegeri profunde. Aceasta se realizează în
contrast cu interpretările minime, care rămân în cadrul sistemului de semne, fapte,
demonstrând pentru a arăta ce s-a întâmplat, unde și cui, independent de teoriile
care pot elucida motive, mecanisme sau sensuri6.
Caricatura ca expresie vizuală deformează realitatea în mod intenționat și
este utilizată în principal pentru a arăta punctele slabe, defecte și deformări ale
indivizilor și ale societății; sunt o sursă inepuizabilă de batjocură, expunere la
ridicol și abuz. Presa a avut sarcina în acea perioadă să informeze publicul cu privire
la acei indivizi, acele grupuri și instituții care au fost nemulțumiți și au rezistat 7.
Analiza cantitativă a imaginilor, folosită pentru a observa conceptele și caracterizările din cadrul surselor destinate publicului, a fost aplicată animațiilor în studiul
Cultural constructs in popular television cartoon programs – A content analysis8.
O analiză completă examinează caricaturile, prin aplicarea acelorași întrebări de lucru pentru a obține o cunoaștere mai largă despre subiectul acestora, fie
obținând informații noi, fie prin aplicarea cunoștințelor dobândite anterior pentru a

4

Daniel Chandler, Semiotics: The Basics, Second Edition, London, Routledge, 2007, p. 11.
Mircea Agabrian, Analiza de conținut, Iași, Ed. Polirom, 2006, p. 64.
6
Isaac Ariail Reed, Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the
Human Sciences, The University of Chicago Press, 2011, p. 22.
7
Berislav Jandrić, Croatian Totalitarian Communist Government's Press In The Preparation
Of The Staged Trial Against The Archbishop Of Zagreb Alojzije Stepinac (1946) în
„Review of Croatian History”, vol. 1, p. 253-272.
8
M. Anuradha et al., Cultural constructs in popular television cartoon programs – A
content analysis in International Journal of Research în „Engineering and Social Sciences”,
vol. 6, Nr. 5, Mai 2016, p. 35-49.
5
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fi mai solide. Metodologia, care cuprinde analiza de conținut, combină mai multe
metode pentru acest tip complex de sursă9.
Ilustrarea rolului jucat de caricaturile politice în stabilirea agendei sociale,
prin evidențierea subiectelor, a temelor prin intermediul mass-media, și identificarea, explicarea sensului și importanței imaginii sau ilustrației vizuale pentru a
descrie problematici, evenimente, precum și reprezentări sociale ale unor personaje
politice, s-a realizat prin intermediul analizei de conținut10.
Analiza de conținut, care a fost folosită preponderent pentru cercetarea
surselor din presă, va putea fi aplicată surselor vizuale și va avea în vedere
stabilirea următoarelor obiective: identificarea referințelor, a caracteristicilor
favorabile sau nefavorabile, tipurile de calificative sau frecvența coincidenței
conceptelor.
Prezența sau absența unei referințe sau a unui concept este luată în vedere
pentru a indica cunoașterea obiectului la care se face referire sau care este
conceptualizat, conștientizarea sursei. Frecvența cu care un simbol, idee, referință
sau subiect apare într-un flux de mesaje va fi folosită pentru a indica importanța,
atenția sau accentul pe simbolul, ideea, referința sau subiectul din mesaje. Numărul
de caracteristici favorabile și nefavorabile atribuite unui simbol, unei idei, sunt
folosite pentru a indica atitudinea autorilor, cititorilor sau a culturii lor comune față
de obiectul numit sau indicat. Tipurile de calificative, adjective utilizate în enunțuri
sau referințe sunt folosite pentru a indica intensitatea sau simbolul, ideea sau
incertitudinea asociate cu credințele, convingerile și motivația pe care simbolul,
ideea sau referința e semnificativă. Frecvența coincidenței a două concepte este
folosită pentru a indica puterea asociațiilor dintre acele concepte în mintea
membrilor unei populații de autori, cititori sau audiențe.
Prin analizarea fiecărei caricaturi din eșantion (fig. 1), supusă întrebărilor
de lucru în vederea stabilirii frecvenței subiectelor (fig. 2), a importanței acestora în
cadrul publicațiilor, a modului în care se reflectă evenimentele din societate, se va
contura imaginea de ansamblu a evoluțiilor sociale, iar cuantificarea poate fi
considerată un construct fundamental social – un artefact al acțiunilor, imaginației,
ambiției, realizărilor umane11.
Înregistrarea codurilor era necesară pentru a analiza fiecare dintre imagini,
pentru a observa semnificațiile acesteia și ulterior pentru a fi integrată în contextul
social general. Codificarea temelor va permite integrarea caricaturilor în categorii
9

Zsófia Kisőrsi, Drawn Commuters Caricature as a visual historical resource în „Metszetek
-Társadalomtudományi folyóirat”, vol. 4, 2018, p. 125-150.
10
Iro Sani, Mardziah Hayati, Abdullah, Faiz Sathi Abdullah, Afida Mohamad Ali, Political
Cartoons as a Vehicle of Setting Social Agenda: The Newspaper Example în „Asian Social
Science”, vol. 8, nr. 6, Mai 2012, p. 156-164.
11
W. Espeland, M. Stevens, A Sociology of Quantification în „European Journal of Sociology”,
vol. 49, nr. 3, 2008, p. 431.
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care permit interpretarea tendințelor generale existente în cadrul creațiilor artistice.
În realizarea codurilor, pentru o mai bună înțelegere a comunicării și a sistemului
social, vor fi folosite metode din semiotică.
Reducerea surselor se va realiza în vederea observării coeficienților de
corelare între concepte, parametrii de distribuire a temelor. Observarea contextului
în care au fost realizate caricaturile, conturat prin analiza surselor arhivistice, care
vor releva atât discuțiile dintre autorii de caricatură din cadrul UAP, cât și dosarele
acestora de urmărire, va conduce la determinarea statutului acestora în societatea
românească din perioada comunistă. Aceasta se va realiza prin analizarea mediului
în care au creat autorii de caricatură, dar și prin analiza modului în care partidul
unic se raporta la cultura de masă și la creația artistică. Formularea răspunsurilor se
va realiza după interpretarea caricaturilor prin raportarea la întrebările de cercetare,
prin intermediul șabloanelor aplicate, iar structura de analiză pe care Klauf
Krippendorf o aplică textelor poate fi folosită și pentru cercetarea caricaturilor12.
Lucrarea are în vedere o analiză în oglindă a două categorii, una a celor
care se află în cadrul aparatului administrativ al statului și care formulează textele
ideologice și supraveghează indivizii și o alta a celor care formulează răspunsuri
artistice în cadrul creat de aparatul administrativ, având rolul de a fi intermediari
între ideologia partidului unic și marele public. Metoda comparativă poate fi
aplicată așadar la nivelul a două categorii, a două grupuri cu mijloace de expresie
diferite, care se adresează unei categorii diferite.
În ceea ce privește funcțiile artei și legăturile de interdependență dintre artă
și celelalte sfere ale vieții sociale subliniază Krippendorf faptul că finalitățile artei
sunt multiple, iar funcțiile ei sociale nu îi sunt exterioare, ci coextensive. La Max
Weber, analiza valorii este interiorizată, fiindcă evaluarea activităților se face prin
normele specifice de validare și legitimizare. Problema funcțiilor sociale și
ideologice ale artei este detașată de cea a valorii ei, deoarece autonomizarea
activităților artistice este o mișcare de defuncționalizare și secularizare13.
Etapele ideologizării presei românești
În perioada anilor ˋ40-ˋ50 sunt folosite deja notoriile șabloane sovietice, se
preiau și adaptează caricaturi din „Pravda” și din revistele sovietice de satiră și
umor, iar textele sunt construite pe opoziția dintre Uniunea Sovietică și Statele
Unite ale Americii, între „democrația populară” și „imperialism”.
De la jumătatea anilor ˋ60, odată cu distanțarea treptată de Uniunea Sovietică
și câștigarea unei autonomii teritoriale și ideologice, observăm că textele se axează
pe larga problematică a vieții cotidiene, cu rare referiri la politica externă a
României și la evoluția mondială.
12
13

Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, SAGE, 2013, p. 86.
Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului, București, Ed. Incitatus, 2003, p. 15.
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Dacă în prima perioadă, cea a dependenței de U.R.S.S., observăm că presa
română abordează în principal probleme de politică externă, ulterior accentul cade
pe tare ale vieții cotidiene și ale indivizilor.
Spre deosebire de prima perioadă, care a mai fost studiată din perspectiva
articolelor și a imaginilor din presă și pentru care s-au făcut analize asupra modalității în care regimul a preluat forme culturale din cultura sovietică și cu impact
discutabil asupra societății, din anul 1965 începe să formeze o nouă generație.
Omul Nou nu mai era doar un deziderat al regimului comunist, care exista
de suficient de mult timp pentru ca indivizii să se fi adaptat la tipologia actului de
comunicare specific unui regim totalitar.
Din această perspectivă, perioada anilor 1965-1989 este cu atât mai interesantă, cu cât observăm trecerea treptată la autocenzură, iar teama era menținută
prin intermediul publicațiilor, care lăsau impresia unui control foarte clar asupra
societății. Controlul era sugerat prin publicarea unor caricaturi cu întâmplări aparent
banale, dar care conțineau date exacte, referitoare la abaterile frecvente existente în
societate.
Regimul comunist din România postbelică a folosit presa, a reorganizat,
centralizat întreaga media, transformând-o în principalul instrument de propagandă,
a manipulat informațiile și a creat o nouă realitate, a modelat credințe, mentalități și
comportamente ale Omului Nou. Poveștile prezentate zilnic în media au construit
simboluri, mituri și, totodată, resursele de construcție a unei culturi comune și a
unui Om Nou, parte a acestei culturi14.
Cenzura, fundamentată pe programul ideologic al P.C.R., ca și pe orientările
ulterioare, date la diferitele congrese, plenare, conferințe, consfătuiri ale organizațiilor politice ori ale uniunilor de creație, a fost necruțătoare cu toate formele de
expresie, și, în special, cu publicistica și arta15. Perfecționarea sistemului cenzurii
poate fi urmărită cel mai bine prin sistematizarea și amplificarea continuă a listelor
oficiale de Publicații interzise16.
Subordonarea presei obiectivelor sociopolitice și cooptarea mass-media în
sistemul de propagandă oficial au reprezentat caracteristicile definitorii ale
funcționării presei comuniste. Regimul comunist a instituit un control total asupra
presei românești. Până în 1974, când a fost adoptată Legea presei, mass-media era
supravegheată de către statul comunist. Astfel, legea stipula în detaliu prevederi cu
referire la: funcțiile sociopolitice ale presei; organizarea, conducerea și difuzarea
14

Andrada Fătu-Tutoveanu, Building Socialism, Constructing People: Identity Patterns and
Stereotypesin Late 1940s and 1950s Romanian Cultural Press, Cambridge Scholars Publishing,
Newcastele, 2014, p. 37-39.
15
Marian Petcu, Cenzura în spațiul cultural românesc, București, Editura Comunicare.ro,
2005, p. 91.
16
Adrian Marino, Cenzura în România: Schiță istorică introductivă, Craiova, Editura Aius,
2000, p. 66.
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presei; drepturile și îndatoririle jurnaliștilor; acreditarea și numirea lor; relația
presei cu statul, cu organele publice, cu cetățenii; protejarea intereselor societății și
indivizilor împotriva abuzului asupra dreptului de exprimare în presă. Pentru
conducătorii comuniști, libertatea presei însemna limitarea activității de presă la
materiale care să vină în sprijinul educației politico-ideologice, revoluționare a
tineretului și întregului popor17.
Din anul 1977 cenzura a devenit responsabilitatea unui nou organism Consiliul Culturii și Educației Socialiste, realizându-se o formă mult mai rafinată,
după cum remarca Bogdan Ficeac: „conducătorii acestui Consiliu au transferat,
treptat, responsabilitatea activității de cenzură asupra tuturor celor aflați în funcții
de conducere din presă și în celelalte instituții anexate sau având tangență cu
vehicularea informațiilor de orice natură și sub orice formă”18.
Finalitatea specifică, persuasiv-ideologică a comunicării prin mass-media
comuniste imprimă anumite particularități, sub aspectul metodelor cu ajutorul
cărora se atinge finalitatea propusă și al modului de organizare a textului și de
utilizare a materialului lingvistic19.
Controlul asupra presei se exercita și prin monopolul asupra bazei materiale
și financiare a presei, asupra structurii organizaționale și, mai ales, asupra selecției,
tratării și difuzării informației 20. Presa comunistă nu ținea seama de așteptările,
interesele, nevoile de informare ale publicului. Aceasta anula, în ultimă instanță,
finalitatea informativă a actului comunicării, înlocuind-o cu o „destinație incantatorie”, ceea ce favoriza gândirea necritică și pasivitatea individului21.
De la cenzură la creație: „Urzica”, principala publicație umoristică din
România comunistă
Cea mai longevivă revistă umoristică românească a fost „Urzica”, înființată
în anul 1949, desființată după decembrie 1989 și care a cunoscut o scurtă încercare
de reluare în anul 1991. Orice publicație ce apărea în timpul regimului comunist
era finanțată de stat, indiferent de subordonarea față de o instituție sau organizație,
și, cum regimul declara deschis că presa servește interesului Partidului Comunist,
„Urzica” reprezenta un etalon al propagandei comuniste, iar schimbările la nivelul
propagandei de partid se regăseau rapid în paginile revistei.
În primul deceniu de existență, publicația adoptase întru totul modelul
sovietic de combatere a capitalismului, iar prezentarea „neajunsurilor” regimului
17

Luminița Roșca, Mecanisme ale propagandei în discursul de informare: presa românească
în perioada 1985-1995, Iași, Polirom, 2006, p. 141.
18
Bogdan Ficeac, Cenzura comunistă și formarea omului nou, București, Ed. Nemira, 1999, p. 15.
19
Luminița Roșca, op.cit., p. 165.
20
Mihai Coman, Introducere în sistemul Mass-media, București, Polirom, 1999, p. 133.
21
Luminița Roșca, op.cit., p. 166.
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comunist era rară și axată pe persoane sau tipologii. Textierii criticau folosind
formule evazive „unele”, „unii”, „mai sunt” , fără a semnala probleme majore.
Erau vizați cei care prin comportamentul lor nu făceau cinste clasei muncitoare, de
regulă birocrații, tipurile acestora fiind: „Leneșul”, „Fatalistul”, „Delapidatorul”,
„cel care face stocuri supranormative”22.
O altă parte a propagandei umoristice era formată din categoria cititorilor
care scriau redacției ca să „înfiereze cu mânie proletară” sau să recomande
„sancțiuni tovărășești”. Majoritatea acestor scrisori erau inventate în redacție, cu
toate că practica reclamației „la ziar” era înrădăcinată în mentalul vremii.
Printre textele și caricaturile care prezintă lumea românească sunt inserate
unele împotriva postului de radio „Europa liberă”, altele împotriva NATO și multe
împotriva oamenilor politici anticomuniști23.
Dacă în prima perioadă este evidentă folosirea subiectelor politice în
caricaturi cu expunerea problematicilor de politică externă, în anii `60 se observă
inserarea subtilă a nevoilor pe care le avea regimul din partea societății. Prin
criticarea defectelor în cadrul caricaturilor și prin criticarea anumitor situații expuse
în revistele umoristice, oamenilor li se impune un anumit tip de comportament, prin
oferirea contraexemplelor și prin încurajarea cititorilor să scrie și să își exprime
nemulțumirea față de anumite comportamente pe care le observau în jurul lor.
În special în „Urzica” era practicată publicarea scrisorilor primite de la
cititori, care puteau fi scrise și în redacție. Deși sunt expuse o serie de situații în
care lucrurile nu se desfășoară așa cum regimul își propune, abaterile sunt puse pe
seama indivizilor și se oferă impresia unor situații de singularitate, ținând de
atitudinea unor indivizi care nu și-au însușit valorile regimului și putând fi
corectate prin ochiul critic al celor din jur. Prin precizarea foarte minuțioasă a
adreselor, a numelor și a faptelor celor care sunt criticați în cadrul revistei se
susține ideea corectării unor comportamente izolate. De asemenea, frica de a nu
greși, care duce la autocenzura indivizilor, este dată și de impresia că orice faptă
poate fi descoperită și expusă în văzul tuturor. Rubrica Te văd, te văd! din cadrul
revistei „Urzica” este un exemplu grăitor în acest sens.
Această perioadă a fost una de relaxare, în care s-a urmărit consolidarea
valorilor regimului și educarea omului nou prin toate mijloacele și în care cenzura
nu mai era apanajul instituțiilor statului, ci începea să devină un reflex de
autoapărare al indivizilor și un rezultat al formării artiștilor din anii anteriori.
Dacă vom compara caricaturile din momentele de început ale regimului,
când era foarte clar conturată construcția antagonică între societatea comunistă și

22

Sultana Craia, Presă și societate la români: o istorie a mentalităților în periodicele românești:
sentimente, prejudecăți, atitudini, Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2000, p. 126.
23
Ibidem, p. 127.
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cea occidentală, vom observa ulterior o diversificare a subiectelor și o construcție
mai subtilă a acestora.
De la Articolul-program publicat în revista „Urzica” în 1949, care afirma
instrumentalizarea caricaturii din punct de vedere ideologic și folosirea ca armă
într-o perioadă în care regimul se impunea eliminându-și adversarii, o perioadă ce
nu era departe de finalul războiului: „Noi credem în valoarea de armă de luptă a
râsului. Surprinderea relelor, greșelilor, slăbiciunilor, în aspectul lor caricatural și
satiric – dar nu desprins de realitate – și enunțarea lor publică, iată ce ne propunem
să facem”24, se va trece ulterior la un alt tip de viziune asupra acesteia. Astfel, la
„Congresul educației politice și al culturii socialiste” din 2-4 iunie 1976, pe ordinea
de zi se afla rolul educativ al presei și radioteleviziunii și se remarca faptul că
„Lipsuri serioase se manifestă în activitatea presei și radioteleviziunii, care nu
acordă atenția cuvenită problemelor educației politice și ale activității cultural
artistice, formării omului-nou”25. În ceea ce privește creația artistică, sunt oferite
directive cu privire la modelele care trebuiau propuse: „Creatorii de artă trebuie săși caute eroii îndeosebi în rândul maselor populare, în mijlocul poporului –
constructor glorios al noii orânduiri sociale în România.”, iar un exemplu în acest
sens este seria grafică Bilă, realizată de Albert Poch și publicată în revista „Urzica”
pe parcursul a peste cinci ani. Dacă în primă fază avem o viziune conflictuală, ce
cuprinde construcții antagonice, cum ar fi: fascism-comunism, comunism-capitalism,
vom vedea că regimul își va schimba în timp optica propagandistică și va dori ca
arta să preia un rol educativ, să participe la crearea Omului-Nou:
„Oamenii muncii au nevoie de o artă cu adevărat revoluționară [...] militând
cu pasiune pentru perfecționarea societății și a omului. Dorim o artă care să redea
cele mai nobile sentimente ale constructorilor noii orânduirii sociale, dar, care,
totodată, să biciuiască mentalitățile înapoiate, să dezvăluie lipsurile și greșelile, dând
maselor o perspectivă însuflețitoare de muncă și luptă, pentru progres și civilizație.
[...] Dând o înaltă apreciere contribuției presei și radioteleviziunii la munca
politico-educativă, atragem, totodată, atenția asupra răspunderii și îndatoririlor ce
revin acestor instituții în activitatea de formare a omului nou, de dezvoltare a
conștiinței socialiste a maselor, de popularizare a Programului partidului, de unire a
eforturilor întregului popor în realizarea politicii interne și externe a partidului și
statului nostru. Totodată, considerăm necesar ca în viitor, mijloacele de educare și
informare a maselor să acorde mai multă atenție abordării mai aprofundate a
problemelor muncii, politice, culturale și artistice”26.

24

„Urzica”, an I, nr. 1, februarie 1949, p. 3.
Congresul educației politice și al culturii socialiste. 2-4 iunie 1976, Editura Politică,
București, 1976, p. 34.
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Ibidem.
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În articolul Umorul în artă se susține ideea conform căreia umorul, prezent
în artă, este o formă de divertisment, care are, pe de altă parte o componentă înaltă,
cu privire la modul în care oamenii se integrează după acest „exercițiu spiritual”,
care are capacitatea de a insufla indivizilor nevoia de perfecționare a societății:
„Umorul presupune existența unui sistem ferm de valori, a unui ideal.
Numai din perspectiva acestui ideal se formulează, în cazul unei abateri, un protest
față de aceasta. Presupunând un ideal, umorul nu-l va reprezenta niciodată, evitând
expozeul afirmativ și linear, va acționa doar împotriva incompatibilităților. Tendința
moralizatoare face din umor una din modalitățile în care se realizează dorința de
perfecționare a societății. Umorul înseamnă depășirea dificultății, obținerea mai
întâi a conștiinței răului și mai apoi detașarea pentru a proceda la vindecarea lui.
Umorul îl menține pe om într-un permanent exercițiu spiritual, care îl eliberează de
automatismele cotidiene, permițându-i o detașare și o revenire mai profundă în
planurile realului”27.
În paginile revistei „Urzica” se contura, în 1979, o altă viziune, ce o reunește
pe cea de la începuturile revistei cu modul în care era văzută de propagandă la
mijlocul anilor `70, propaganda susține dificultatea decodificării desenului, fiind oferit
astfel un motiv pentru care există legenda, alături de imagine:
„Comică, satirică sau moralizatoare, caricatura a fost, în fond, întotdeauna,
armă de luptă, dar și consolare, îndemn la speranță sau satisfacție modestă, inclusă
celor neputincioși, în fața cizmei, a pumnului sau a prostiei autoritare. Caricatura a
existat, trecând prin atâtea [...] în calitate de fidel, dar nu și supus, însoțitor
permanent al istoriei, a avut mai mulți aliați decât toți cei care și-au închipuit că pot
impune prin forță”28.
Surse relevante pentru înțelegerea procesului de creație și dezbaterile ce
aveau loc în jurul caricaturilor au fost analizate de către organele de represiune și
sunt reprezentate de documentele identificate în Arhivele Naționale Istorice
Centrale, fond Uniunea Artiștilor Plastici (1950-1973). Dosarele artiștilor din
cadrul Arhivelor Securității sau care fac referire la publicațiile din care provin
caricaturile analizate oferă o imagine asupra modului în care partidul se raporta atât
la publicații, dar și la fiecare artist. De asemenea, putem observa cum artiștii au
răspuns presiunii regimului și modul în care relația acestora cu ceilalți artiști,
înregimentarea sau refuzul de a face parte din categoria informatorilor se reflectă
sau nu în opera acestora, oferind contextul cu privire la categoria socială
reprezentată de artiști.

27
28

Umorul în artă în „Contemporanul”, 1976.
„Urzica”, 1979.
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Albert Poch – un caricaturist informator al Securității și creația sa
seria Bilă
În momentul în care Albert Poch a devenit parte a rețelei informative a
regimului comunist, era șef de Secție în cadrul revistei „Urzica”, la care lucra încă
din 1953, de la terminarea studiilor la Institutul de Arte din București.
Albert Poch reprezintă un caz interesant în rândul autorilor de caricatură,
întrucât a fost angrenat în ceea ce a presupus supravegherea colegilor, pe lângă alte
aspecte solicitate de Securitate. Astfel, un autor cu o viziune din interiorul
mecanismelor regimului, care era instruit asupra modului în care trebuia obținută
informația, a constituit, în deplinătatea sensului, un critic informat al propagandei.
În cadrul dosarului său din Arhiva C.N.S.A.S putem urmări parcursul relațiilor cu
Securitatea, fiind recrutat în 1959, colaborator în perioada 1968-1971, având statut
de informator din 1971, iar în 1989 era considerat persoană de sprijin. Inițial
observăm că apare sub numele conspirativ „Vasile Andrei”, iar din 1971, apare sub
numele „Angelescu”29.
Perioada în care apare seria Bilă în revista „Urzica”, 1977-1982, este
perioada în care Albert Poch revenise în categoria informatorilor.
Deși, în momentul în care a fost recrutat, scopul desemnat era de a-l „dirija
pe lângă unele elemente care au făcut parte din conducerea organizației sioniste
«Dror Habonim»”30, el a furnizat informații despre alți autori de caricatură, care
erau vizați de Securitate:
„Poch Albert a acceptat să colaboreze cu organele de securitate, în care
scop a dat și un angajament scris, fără să manifeste vreo ezitare sau rezervă,
afirmând că va ajuta cu tot ce poate organele noastre”31.
Tabelul legăturilor informatorului „Vasile Andrei trecute în evidența
operativă și de informații care prezintă interes operativ” reprezintă o listă amplă, în
care multe dintre persoane făceau parte din UAP sau publicau la revista „Urzica”.
În acest tabel erau se aflau nume, care prezentau interes, printre care Alfred
Ghenădescu, Vlad Crivăț și Iosif Ross32. De asemenea, Albert Poch prezenta
interes prin prisma contactelor cu U.R.S.S., fiind relevant din punct de vedere al
poziției avute în cadrul revistei, dar și din cel al influențelor artistice, cunoscând
caricaturiști și graficieni ce lucrau la revistele de satiră din Leningrad, chiar și
„redactorul șef adjunct al revistei «Krokodil» din Moscova”33.

29

ACNSAS, Fond Rețea, Dosar R 461886.
Ibidem, f. 1.
31
Ibidem, f. 6.
32
Ibidem, f. 15.
33
Ibidem, f. 48.
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Micile defecte umane pe care Albert Poch le semnalează în seria Bilă sunt
cele care apar în materialele furnizate de acesta, având o atenție sporită asupra
tipologiilor umane. Spre exemplu A. Poch semnalase Securității că Ross Iosif și doi
turiști americani au discutat cu privire la achiziționarea unor caricaturi.
Comportamentul lui Bilă și atitudinile personajelor create de Albert Poch
presupun o atentă observare a societății comuniste și a necesităților regimului.
Caricaturistul este cel care îl are sub atentă supraveghere pe Fred Ghenădescu, ce
este luat de Securitate în evidență în cadrul dosarului de problemă, cu privire la
comportamentul și comentariile acestuia. Concluziile din cadrul dosarului sunt
relevante cu privire la analiza tipologiei artistului, ce și-a construit un personaj care
a apărut lunar în revistă timp de cinci ani. Situațiile în care Bilă este prezentat sunt
situații inspirate din viață, multe dintre caricaturi având ca subiect locul de muncă
și relațiile dintre angajați și superiorii ierarhic. Caracterul relevat de dosarul său se
reflectă în opera sa, în măsura în care autorul se constituie într-un fin observator al
tipologiilor umane, care la prima vedere, fără a i se cunoaște implicarea în rețeaua
operativă, pare un autor care sancționează defectele, dar care în viața reală a
continuat demersul în afara peniței.
„Din studierea dosarului său și din constatările făcute personal, am deprins
că agentul «Vasile Andrei» este inteligent, are o pregătire cultural-politică bună, se
orientează ușor în discuțiile ce le poartă cu persoanele cu care vine în contact. Este
un element cinstit și sincer în colaborare cu organele noastre”34.
În același timp, se observă atitudinea colegilor față de acesta (fig. 11):
„În rândurile caricaturiștilor și desenatorilor colaboratori ai revistei „Urzica”
(unde funcționează ca șef al secției de caricatură) este privit cu simpatie. Simpatia
are ca obiect calitățile lui în ce privește relațiile civilizate pe care le are cu tovarășii
de muncă și cu colaboratorii. Din punct de vedere al calităților lui artisticprofesionale, caricaturiștii îl privesc însă prost, socotindu-l puțin cam impostor în
profesie. Unii dintre ei consideră că a apucat o conjunctură favorabilă, grație căreia
a ajuns într-o muncă de răspundere, dar că este lipsit de valoare artistică.”35.
În prima parte a perioadei în care A. Poch a realizat seria Bilă, sunt realizate
de către agent o Notă de Raport și o Notă de analiză prin care se constată că „nu a
dat dovadă de suficientă preocupare pentru culegerea și furnizarea unor informații
care să intereseze organele de securitate”36. Dar din 1980 începe să ofere noi
informații, fiind păstrat în rețeaua informativă, iar în februarie 1989 trece în
categoria persoanelor de sprijin. În caricaturile sale, Albert Poch ironizează
exagerările superiorilor, personal de conducere, categorie din care face parte, Bilă
fiind, de multe ori, victima abuzurilor (fig. 3, fig. 8).
34

Ibidem, f. 54.
Ibidem, f. 71.
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Ibidem, f. 108.
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Strategia pe care mulți autori de caricatură o adoptă este plasarea unui
personaj care este sursa problemei, nefiind niciodată vina întregului sistem social,
ci doar acțiunile unui personaj, acțiuni care duc la o serie de situații absurde (fig.
4, fig. 6). După 1980, observăm cum Bilă devine personajul care se comportă
exemplar (fig. 5), iar una dintre caricaturi poartă titlul Bilă Extraterestru (fig. 7),
prin care se sugerează că este printre puținii care respectă regulile, constituindu-se
astfel într-o critică asupra comportamentelor umane.
Personajul construit de Albert Poch relevă, pe de o parte, capacitatea sa de
analiză a tipologiilor umane, dezvoltată prin implicarea în rețeaua informativă a
Securității, iar, pe de altă parte, poate fi observată influența modului în care se
raportează la societate și la adaptarea în societate. Dacă, la început, caricaturile
sunt mai incisive și critică mai aspru, treptat personajul pare că renunță, că se
conformează realităților (fig. 10). Accesul la dosarul autorului a permis, așadar, o
înțelegere mai profundă a variabilelor care au determinat atacarea subiectelor și
modul în care a transformat personajul său (fig. 9).
Concluzii
Pentru înțelegerea oricărui mecanism de producere a unui mesaj, în special
a unui mesaj vizual propagat într-un regim totalitar, este necesar, dincolo de
abordările teoretice și de analiza elementelor care țin de observarea directă a sursei,
existența unui rezultat cuantificabil din perspectiva impactului. Dincolo de analiza
riguroasă a surselor din arhive sau a publicațiilor, ceea ce ne oferă un indiciu
asupra relevanței subiectului în epocă este surprinderea impactului pe care l-a avut
asupra indivizilor și modul în care a produs schimbarea mentalităților, a atitudinilor.
Analiza caricaturilor realizate de Albert Poch, prin diversitatea subiectelor,
care acoperă fiecare aspect al existenței umane, de la activitatea în cadrul familiei,
în timpul liber sau în timpul programului de lucru, oferă exemplificarea modului în
care un regim totalitar poate controla atitudinile unui individ prin prezentarea în
cadrul publicațiilor a unor elemente care țin de sfera existenței private. Prin
criticarea anumitor tipuri de comportamente desfășurate în fiecare tip de situație ce
puteau fi întâlnite, prin crearea sentimentului de umilire a indivizilor sau prin
educarea unei atitudini critice cu privire la cei din jur, caricatura are un efect mai
puternic asupra indivizilor decât redactarea textelor.
Astfel, acest demers, prin deconstrucția acestui tip de mesaj vizual și a
mecanismelor care au stat în spatele realizării sale până la receptarea de către
public, poate constitui un nou tip de abordare a regimurilor totalitare, prin analiza
mai atentă a societății și a dinamicii din interiorul acesteia, prin prisma acestui tip
de surse.
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Anexe

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3 (Martie 1978)
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Fig. 4 (Mai 1978)
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Fig. 5 (Ianuarie 1979)
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Fig. 6 (Aprilie 1979)
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Fig. 7 (Mai 1980)
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Fig. 8 (Septembrie 1980)
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Fig. 9 (Februarie 1981)
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Fig. 10 (Noiembrie 1982)
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Fig. 11 (ACNSAS, Fond Rețea, Dosar R 461886, f. 71.)
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O ARTĂ MARGINALĂ ÎN GRAFICA ROMÂNEASCĂ:
MACHETE DE MĂRCI POȘTALE DIN PATRIMONIUL
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AN UNDERSTUDIED SUBJECT IN ROMANIAN GRAPHIC ART:
POSTAGE STAMP MOCK-UPS IN THE NATIONAL MUSEUM OF
ROMANIAN HISTORY'S COLLECTION
Erica Iojă

Abstract
The historiography of the 20th century Romanian art is focused mainly on
the Old Masters, followed by other grand names. Along with renowned paintings
and sculptures, their œuvre includes graphic artwork as well. Consisting of
sketches, drawings, pastels, watercolours, and often overlooked and considered an
initial step in the execution of a painting, graphic art remains, nonetheless, a
substantial genre which is no less meritorious in a purposeful investigation.
Seeking to expand on previous research, the centrepiece of the present
study concerns a critical analysis of the visual discourse which can be found in a
specific, rather peripheral type of graphic art: postage stamps mock-ups belonging
to the National Philatelic Museum hosted by the National History Museum of
Romania. Simultaneously, we are particularly interested in investigating the historical
context of the creation of such artworks, as it is shaped by certain social and
political movements and, consequently, as reflected in the visual imagery in art.
Keywords: Philately, graphic art, mock up, national museum, collection.
Istoriografia artei românești se concentrează cu precădere în jurul bogatei
opere de pictură și sculptură a marilor nume de artiști, în timp ce lucrărilor de
grafică pare că le este atribuit un plan secund în favoarea tușelor cromatice ori a
tridimensionalității primelor. Ecourile occidentale care pătrund în spațiul românesc
începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea repoziționează, însă,
statutul graficii: desprinderea de canoanele academismului eliberează schița,
crochiul, desenul de rolul tradițional de etapă inițială în execuția unei opere de artă,
transformându-le în lucrări de grafică de sine stătătoare și diminuând receptarea lor ca
simple consemnări rapide ale unor experiențe vizuale ce urmează a fi „îmbunătățite”
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și finalizate în atelierul artistului. Acestea nu mai sunt considerate ca fiind exclusiv
complementare picturii ori sculpturii, ci privite ca predicament distinct, independent de ele.
Teoretizarea și istoriografia graficii românești nu sunt cu totul absente în
cercetarea istoriei artei autohtone, dintre lucrările de referință menționând cele
două volume de Grafica românească în secolul al XIX-lea (1942 și 1945), în care
istoricul de artă George Oprescu surprinde tranziția de la desenul ca pregătire a
compozițiilor religioase realizate de vechii zugravi pe zidurile bisericilor, trecând
prin cel regăsit la Anton Chladek, pe care îl apreciază ca limitat la forma unei „arte
alimentare”1 cu rol de amintire sentimentală, și până la litografie, pastel, acuarelă,
gravură, ajunse pe filieră străină și intrate sub cupola artei plastice în spațiul
românesc și dezvoltate ca expresii artistice de sine stătătoare prin creațiile lui
Szathmary, Aman, Grigorescu, Mirea ori Luchian. Alături de aceștia, Oprescu
documentează și recunoaște meritul colonelului D. Pappasoglu de a populariza
stampele și broșurile ilustrate, deschizând astfel drumul către desenatori de viniete,
caricaturi, ilustrații pentru periodice și calendare, respectiv coperte de carte și afișe.
Între acestea, situată la confluența dintre vinietă, ilustrație, afiș, se regăsește
marca poștală, care încorporează un limbaj vizual complex, specific artei miniaturale. Dacă, spre finalul secolului al XIX-lea, paternitatea acestor mici lucrări este
mai puțin cunoscută, la debutul veacului următor, emisiunile poștale sunt realizate
după machete semnate de artiști consacrați și desenatori-graficieni cu o bogată
activitate în domeniu.
În acest sens, cercetările lui Cristian-Andrei Scăiceanu aduc o valoroasă
contribuție prin capitolul dedicat machetatorilor de mărci poștale din lucrarea sa,
Istoria mișcării filatelice din România (2011)2. Autorul prezintă, pe de o parte,
activitatea artistică a machetatorilor, punctând participarea acestora la expoziții și
saloane oficiale, alături de o expunere cu caracter biografic a câtorva dintre cele
mai consacrate nume în domeniu, pe de cealaltă parte.
Mai aproape de subiectul lucrării de față și, în egală măsură, un instrument
de lucru necesar în studierea acestui subiect periferic în istoria artei românești, este
Dicționarul machetatorilor mărcilor poștale românești (2018)3 al aceluiași autor.
De asemenea, în periodicele de profil regăsim publicate o serie de articole care
surprind punctual aspecte din viața și creația unor artiști care au realizat machete
pentru emisiuni poștale. Între acestea, cu o prolifică apariție mai ales în a doua

1

2

3

George Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-lea, vol. 2, București, Editura
Fundațiilor Regale, p. 7.
Cristian-Andrei Scăiceanu, Istoria mișcării filatelice din România, București, Editura
Oscar Print, 2011.
Idem, Dicționarul machetatorilor mărcilor poștale românești, București, Editura Oscar
Print, 2018.
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jumătate a secolului XX, revista „Filatelia” a găzduit câteva astfel de incursiuni
investigative semnate de colecționari și pasionați ai domeniului.
În completarea istoriografiei temei, dorim ca prin demersul nostru să putem
contribui prin noi perspective de abordare. De asemenea, cu acest prilej,
considerăm oportun să ilustrăm o selecție de machete, prin natura lor asimilate
documentelor vizuale și lucrărilor de artă grafică aparținând unui segment de
patrimoniu muzeal sensibil nestudiat și insuficient valorificat.
Fie ei artiști legitimați în epocă, fie graficieni cu o tehnică remarcabilă a
desenului, machetatorii reprezintă o categorie subscrisă artiștilor, cu nimic mai
puțin meritorie pentru un demers de analiză și cercetare. Așadar, lucrarea de față
are ca punct de pornire această arie de manifestare vizuală, în oglindă cu perioada
și climatul cultural și sociopolitic în interiorul cărora s-au exprimat artiștii, cu
predilecție sau tangențial, prin realizarea machetelor pentru mărcile poștale
românești emise cu precădere în preajma jumătății secolului al XX-lea. Nucleul în
jurul căruia studiul este construit este reprezentat de contextualizarea și analiza
critică a discursului iconografic încorporat în câteva dintre machetele aflate în
patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, secția Muzeul Național Filatelic.
În egală măsură, ne vom raporta și la componenta micro-biografică a
artistului semnatar. Nu de puține ori aspecte cheie ale înțelegerii și descifrării
machetei se regăsesc tocmai în parcursul personal și profesional ale acestuia, în
glisările de la un pol la altul al extremismului ideologic care a caracterizat
jumătatea secolului. În paralel, discursul plastic suferă transformări succesive: de la
reminiscențe nostalgice ale curentelor occidentale antebelice care pătrund spațiul
românesc cu tardivitate, tendințele decorativiste și creionarea unui stil național, la
instaurarea noilor principii estetice care decurg din ideologia socialistă și care își
găsesc corespondentul în sfera artei angajate.
Supranumite mici „ambasadori de hârtie”4, multiplele atribute ale mărcilor
poștale prevalează asupra celei inițiale, cea funcțională. Puterea de diseminare a
unei mărci, esențială pentru francarea unei trimiteri poștale, îi extinde rolul, cu atât
mai mult cu cât aceasta asigură și o funcție de reprezentare a statului emitent.
Astfel, în perioada post-clasică, până în anul 1900, caracterul utilitar al emisiunilor
poștale primează, discursul iconografic fiind mai degrabă unul modest5. Ulterior,
grație dezvoltării și consumului de servicii poștale, alături de apariția fenomenului
colecționismului de timbre, sunt sesizate puterea de răspândire și implicațiile
profunde pe care le posedă acest mic obiect. Imaginile tipărite sunt diversificate și
4

5

Ioan B. Șahinian, Nicolae Bălcescu în filatelie, Bălcești, Societatea „Prietenii Muzeului
Bălcescu”, 1979, p. 9.
Nicolae Tripcovici, Filatelia – pasiune, competiție, studiu, București, Editura SportTurism, 1985, p. 34.
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extinse la multiple subiecte, cu planuri tematice atent elaborate, mesajul înglobat
fiind augmentat de principii estetice corespunzătoare.
În spațiul românesc, urmând modelul occidental, mărcile poștale parcurg
tranziția de la motive tip efigie sau portret al suveranului, la o varietate de
reprezentări. Cu o construcție vizuală similară cu cea a afișelor6, diferența este dată
de suprafața de desfășurare a imaginilor ilustrate, timbrul și afișul situându-se la
poli opuși în ceea ce privește dimensiunile. Dacă, în cazul afișului, spațiul este
generos și oferă numeroase posibilități în ceea ce privește creația artistică, procesul
de realizare a unui timbru devine complex și nu este lipsit de provocări de ordin
tehnic și plastic, în egală măsură. Nu vom insista asupra procedeului tehnic de
realizare, însă menționăm că, în execuția unei mărci poștale, un rol esențial îl
deține macheta, respectiv conceperea unei imagini grafice care să își păstreze
nivelul de detalii în procesul de micșorarea a acesteia până la dimensiunile aferente
timbrului7.
Interesându-ne îndeosebi macheta, ne propunem, de asemenea, să tatonăm
statutul acesteia din perspectivă teoretică în sfera artei grafice. În acest sens,
instrumentele oferite de metodologia de cercetare a istoriei artei facilitează
„citirea” și interpretarea machetei prin analiza critică și calitativă a imaginii
reprezentate. În cele din urmă, ea este un document istoric vizual și, în aparență, un
caz tipic pentru bine cunoscutul postulat al lui Walter Benjamin8: lucrarea de artă
în original care, prin reproducere mecanică, devine accesibilă maselor. Însă dacă
același teoretician vede în multiplicare o diminuare invers proporțională a „aurei”
artistice, în cazul machetei, scopul acesteia este în esență însăși multiplicarea, fie și
la dimensiuni mult reduse, sub forma timbrului poștal, fără ca vreuna dintre ele să
se devalorizeze din punct de vedere estetic.
De altfel, literatura occidentală, care nu se limitează doar la cea de
specialitate, se poziționează în favoarea atribuirii statutului de miniature works of
art mărcilor poștale, respectiv de simboluri naționale și promotoare ale
patrimoniului cultural9. Similar, instituțiile de tip muzeal care tezaurizează această
categorie de patrimoniu cultural prezintă timbrele poștale, alături de machete, drept
miniature masterpieces, precum Muzeul Național Poștal Smithsonian din
Washington, care a patronat o expoziție itinerantă în intervalul anilor 2005-2008,
6

Cristian-Andrei Scăiceanu, Istoria mișcării filatelice din România, București, Editura
Oscar Print, 2011, p. 535.
7
Ibidem, p. 531-534.
8
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, în „Zeitschrift
für Sozialforschung”, Anul V, Paris, Librairie Felix Alcan, 1936, p. 40.
9
Maria Zofia Libera, „The Added Value of the Postage Stamp in Promoting National
Cultural Heritage and Identity”, în Antonió dos Santos Queirós (ed.), Examining a New
Paradigm of Heritage with Philosophy, Economy, and Education, Hershey, IGI Global,
2020, p. 225.
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sub un titlu grăitor: The Art of the Stamp10. Desigur, fără a pierde din vedere
distincția dintre mărcile poștale aniversare sau comemorative și cele uzuale, chiar
și primele trebuie privite prin filtru critic înainte de a ne grăbi să le numim cu
generozitate miniature masterpieces. Mai potrivit și descriptiv în sensul său larg
considerăm echivalentul în limba română al artwork, pe care îl putem utiliza cu
mai multă încredere, îndeosebi în ceea ce privește macheta.
Tipologic, macheta reprezintă o lucrare de grafică, încorporând separat sau
simultan desenul în cărbune, creion sau peniță, acuarela și chiar fotografia.
Păstrând proporțiile, ansamblul compozițional este conceput similar cu cel al
afișului, unde imaginii îi este, de regulă, alăturat un scurt text, cele două elemente
completându-se și relevându-se unul pe celălalt. Cel puțin în faza incipientă de
manifestare, drumul către un limbaj vizual propriu al afișului se datorează
preponderent progresului tipografic și diversificării presei11. Eforturile publicațiilor
de a atrage un număr cât mai consistent de cititori mizează pe stimularea vizuală a
acestora, prin atractivitatea și puterea de suscitare a atenției prin imagini. Avându-și
originile în paginile bogat ornamentate cu reclame, viniete, ilustrații, afișul își
impune autoritatea în spațiul exterior, stabilindu-se ca formă de expresie artistică
menită să diminueze distanța dintre artă și public, respectiv să creeze un mediu de
comunicare capabil să genereze și să capteze o receptare cât mai vastă. Cu aceeași
forță de exprimare și diseminare în societate se remarcă și binomul machetă-marcă
poștală: prima ca etapă preliminară în realizarea celei de-a doua, cu o structură
jalonată de aceleași repere precum în cazul afișului. Atât afișul, cât și timbrul
poștal reprezintă mijloace eficiente în comunicarea extinsă a unui mesaj dat,
înglobând funcții educative, publicitare, propagandistice. Nu de puține ori cea din
urmă le asimilează pe celelalte, valoarea estetică a discursului vizual având rolul de
a prezenta într-un mod agreabil o idee, un îndemn sau eveniment, acestea semnalate
uneori și prin textul alăturat. Acesta are fie un caracter general, informând asupra
subiectului iconografic, fie este compus sub forma unei lozinci, consecvent uzitată
și prezentă pe numeroase suporturi în perioada socialist-comunistă.
Substratul propagandistic al unei imagini este arareori absent. Iar în cazul
nostru, câtă vreme macheta constituie preambulul unei mărci poștale a cărei
funcționalitate este dublată de cea de reprezentare, deci de auto-imagine, timbrul
devine un instrument de propagandă cel puțin la fel de eficient precum afișul
public. Interesul cetățenilor față de filatelie înlesnește îndeplinirea funcției de
persuasiune, de modelare a mentalului colectiv după preceptele socio-politice ale
fiecărei etape istorice. În egală măsură, se observă un tandem format de filateliști și
10

The Art of the Stamp (archived exhibition), Smithsonian’s National Postal Museum,
disponibil la https://www.sites.si.edu/s/archived-exhibit?topicId=0TO36000000Tz6dGAC
(accesat la 03.07.2020).
11
Gheorghe Cosma, Afișul românesc, București, Editura Meridiane, 1980, p. 5.
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instituția poștală, permanent angrenat în eforturile de a atrage publicul larg spre
colecționismul de timbre: dacă poșta încearcă în mod constant să pună în circulație
emisiuni de mărci poștale din ce în ce mai atrăgătoare estetic, cei dintâi au ca resort
paginile publicațiilor de profil. De pildă, într-un număr din anul 1947 al revistei
„Filatelia”, artistul Honoriu Boicescu consemnează, pe întinderea a două pagini, un
veritabil elogiu adus mărcilor poștale. Argumentând asupra funcției educative
mediată de varietatea subiectelor ilustrate, pictorul numește timbrele „mici tablouri”,
respectiv „tablouri care nu cer spațiu pe pereți, nu cer sacrificii de înrămat și grije
(sic) de păstrare să nu se altereze din cauza materialelor ce au contribuit la
împlinirea artistului anonim”12. Ne oprim asupra acestei afirmații, în care identificăm mai multe aspecte-cheie: întâi de toate, Boicescu însuși este pictor, ne spune el
încă de la debutul pledoariei, și mai apoi avid colecționar de timbre. În continuare,
pictorul insistă pe estetica mărcilor poștale, considerându-le, așa cum am văzut,
tablouri în miniatură. Cum acesta se adresează unei duble categorii de cititori,
colecționari cu experiență și novici ai domeniului deopotrivă, efectul discursului nu
este doar de a persuada în favoarea filateliei, ci mai ales de a legitima marca
poștală ca artă, autorul nefiind doar un pasionat filatelist, ci mai ales artist13.
Învestit cu această autoritate, el legitimează implicit și statutul de artist al creatorului
de mărci poștale.
Panseurile care prezintă cu generozitate și, pe alocuri, pe un ton stăruitor și
chiar patetic, atributele la superlativ ale colecționismului de mărci poștale, privite
totodată ca artă, sunt extrem de numeroase în literatura filatelică. Autorii, cel mai
adesea, sunt colecționari cunoscuți. Însă, în mod prejudicios pentru istoriografia
artei românești, articolele lor abordează cu precădere aspecte tehnice privitoare la
tipuri de hârtie, tiraj, erori și rarități, modalități de imprimare. Precare și acestea, se
mai disting câteva medalioane și incursiuni microbiografice dedicate câte unui
12

Honoriu Boicescu, Arta și filatelia, în „Filatelia”, numărul 58 (64), anul IV, 15 mai 1947,
p. 8-9.
13
Nu se cunosc prea multe despre activitatea artistică a pictorului Honoriu (Horia)
Boicescu, numele acestuia fiind legat de participarea la expoziția din 1935 organizată de
Societatea Cenaclul Idealist, fondată ca răspuns la exclusivismul care caracterizează în
aceeași perioadă Societatea Tinerimea Artistică. De asemenea, a ocupat funcția de
secretar general al Sindicatului Artelor Frumoase în timpul regimului legionar, epurat în
1945 din viața artistică de către M.H. Maxy – v. Mihai Pelin, Deceniul prăbușirilor
(1940-1950): viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților români între legionari și
staliniști, București, Editura Compania, 2005. Lucrările de grafică (pastel, acuarelă) ale
lui Honoriu Boicescu au fost tranzacționate izolat la casa de licitații Goldart cu valoare
estimată între 200 și 400 de euro, preț de adjudecare 233 euro – v. Ionuț Albu, Alexandru
Bâldea, Cristina Olteanu, Indexul pieței românești de artă, București, Galeriile Artmark,
2011, p. 63, respectiv la casa de licitații Hôtel Drouot din Paris, valoare estimată între 150
și 200 de euro, preț de adjudecare 180 euro – v. http://www.lecleremdv.com/html/fiche.jsp?id=4564731 (accesat la 03.07.2020).
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artist care a machetat mărci poștale apreciate de filateliști, în timp ce glosările pe
marginea narațiunilor vizuale conținute de un timbru poștal sunt sporadice, mai
degrabă tangențiale și circumscrise textelor pe teme amintite anterior. Pentru a
contrabalansa acest deficit, ne continuăm demersul cu analiza critică a discursului
vizual prezent în câteva machete aflate în Colecția Filatelică a României,
utilizându-le și ilustrându-le în lucrarea de față în detrimentul mărcilor poștale din
considerente practice, dar și metodologice: dimensiunile generoase ale machetelor
facilitează observarea mai atentă a detaliilor, însă nu trebuie pierdută din vedere
adecvarea și privirea lor ca lucrări de artă grafică, respectiv contextualizarea lor în
epoca în care au fost create.
În 1928, la opt ani de la introducerea transportului pe cale aeriană a
corespondenței poștale, Administrația Poștelor pune în circulație o primă serie de
timbre speciale inscripționate „POȘTA AERIANĂ”14, laitmotivul emisiunii fiind,
în mod previzibil, un avion. 1928 este, însă, și anul aniversării semicentenarului
unirii Dobrogei, celebrare ilustrată în emisiunea poștală cu același nume. De
asemenea, încheierea Primului Război Mondial și Marea Unire din 1918 sunt încă
parte din trecutul recent, prin urmare, primele timbre destinate poștei aeriene
înglobează în discursul vizual un substrat omagial: emisiunea primește numele
căpitanului de aviație Vasile Craiu, „C-RAIU”, comandant al Escadrilei Nieuport
Nr. 10 din Grupul 3 Aeronautic Galați în timpul primei conflagrații mondiale și
decedat în august 191815. Macheta emisiunii (fig. 1) este realizată de artistul
Ludovic Bassarab, execuția lucrării trădând o documentare prealabilă a subiectului,
în deplin contrast cu inadvertențele care îi marchează ulterior activitatea de
machetator16. Inscripționat cu numele emisiunii, centrul de greutate al imaginii îl
deține aparatul de zbor, care seamănă izbitor cu avionul biplan Nieuport 11 („Le
Bébé”), primul avion de vânătoare al Armatei Române, de altfel pilotat de către
Vasile Craiu în timpul războiului. Comparând această machetă cu cele destinate
emisiunii „Poșta Aeriană – Vederi” din 1931 (fig. 2, 3, 4, 5), devine cu atât mai
evidentă intenția artistului de a asocia prima emisiune de timbre speciale destinate
poștei aeriene cu memoria căpitanului de aviație, cea de-a doua ilustrând, mai
degrabă cu titlu de exemplu, tipuri de avioane din flota aeriană a țării planând
asupra unor cadre pitorești din natură. În macheta emisiunii „C-RAIU”, Bassarab
nu ezită să își manifeste formarea artistică de factură academică, inserând în planul
secund o temă tributară lui Nicolae Grigorescu – viața rurală. Însă influența
14

P. Murea, Istoricul timbrelor poștale românești (1858-1938). Valoarea și importanța lor
culturală și filatelică, Timișoara, Tipografia Rapid, 1938, p. 263.
15
Alin Spânu, Un intelectual pe cerul războiului de întregire. Grigore Gafencu despre aviație
și aviatori (1931), în „Buletinul Arhivelor Militare Române”, Anul XXII, nr. 4 (86)/2019,
p. 49, nota 13.
16
Cristian-Andrei Scăiceanu, op.cit., p. 560.
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grigoresciană își regăsește ecoul și în lucrările care surprind cotidianul comunităților
nomade, opera lui Bassarab cuprinzând un număr consistent de picturi dedicate
celor două teme (exemplificate prin fig. 6 și 7). Artistul își menține stilul pictural în
realizarea machetei, hașura fiind atât de mărunt executată, încât oferă impresia unei
picturi în tonuri de gri și nu a unui desen în creion. Abilitățile tehnice dobândite în
timpul studiilor de artă la München le demonstrează la reprezentarea efectivă a
zborului: liniile fine paralele cu aeronava sugerează viteza cu care aceasta
străpunge aerul, în timp ce cele circulare din dreapta imaginii reproduc mișcarea de
rotație a elicelor. Artistul jonglează cu măiestrie stările surprinse în lucrare,
concentrând tensiunea și dinamismul scenei în primul plan, în timp ce în registrul
inferior optează pentru o atmosferă idilică. Precum în picturile lui Grigorescu, viața
cotidiană a țăranilor români se desfășoară în tihnă, netulburată nici măcar de un
avion, protagoniștii fiind prea ocupați cu muncile câmpului ca să privească în sus.
Pentru artist, dar mai ales pentru cel care privește, nu truda este esențial de
surprins, ci ideea unei munci care înnobilează. În fond, discursul public asimilează
țăranul român ca tezaur al identității și tradiției autentic românești, pentru care
munca la câmp este „singura meserie mai națională și mai temeinică”17. Am
îndrăzni să opinăm că macheta este o metaforă și, totodată, o critică subtilă la
adresa statului român, ticluite cu pricepere de către artist în spatele unei imagini
care, finalmente, se dorește a fi un simplu timbru special: întocmai precum clivajul
social dintre populația rurală și elita intelectuală, Bassarab surprinde în macheta
emisiunii clivajul economic și industrial al țării. În plan îndepărtat, despărțite de un
drum care întretaie întreaga compoziție, sunt dispuse dezordonat câteva furnale.
Desigur, dacă ne amintim funcția propagandistică a mărcilor poștale, nu putem
exclude perspectiva unei narațiuni vizuale care să arate bogățiile și potențialul țării
ilustrate, însă prin două metode complet antagonice de exploatare a acestora:
țăranii, prin aceleași mijloace rudimentare, versus furnalele, ca simbol al
progresului și industrializării. Pentru ca imaginea să își exercite capacitatea de a se
impune în fața privitorului, de a acționa asupra mentalului său, întreaga compoziție
este încadrată de o aparentă ramă bogat ornamentată cu motive vegetale. Însă
funcția decorativă a acestui cadru este mai curând secundară, primând rolul de a
conduce privirea receptorului către interiorul ei, unde este cristalizat mesajul care
urmează a fi transmis.
Caracterul pictural este păstrat și în emisiunile ante-menționate, „Poșta
Aeriană – Vederi” (1931), respectiv cea dedicată aniversării a 50 de ani de la
anexarea Dobrogei (1928), din care am selectat mărcile poștale cu valorile de 2,
respectiv 3 lei (fig. 8, 9). Machetele „Vederilor” (fig. 2, 3, 4, 5) înglobează, de
această dată, discursuri vizuale tip peisaj, cu o încadratură mult simplificată.
Aeronavele sunt redate din diferite unghiuri, însă atenția este direcționată mai
17

George Radu Melidon, Istoria națională pentru poporǔ saǔ Némul, sapa, arma, casa și mintea
Românilor prin tóte timpurile și locurile, București, Socecǔ, Sander & Teclu, 1876, p. 87.
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degrabă înspre planul secundar, efectul fiind de inversare a raportului dintre
subiectul central – avionul și fundal – peisaj. Nu ne hazardăm în a presupune că
aceasta a fost intenția artistului, însă reiterând formarea sa academistă, în care se
împletesc note impresioniste și influența lui Grigorescu, este vădită orientarea către
redarea naturii nu ca decor de fundal, ci ca subiect de sine stătător în compozițiile
sale. Mult mai elocventă în acest sens este macheta pentru marca poștală cu
valoarea de 2 lei (fig. 8), lucrarea reprezentând un veritabil peisaj marin. Măiestria
în mânuirea creionului este vizibilă mai ales în redarea unduirilor apei și în nivelul
de detalii din planul îndepărtat. Prin felul în care se oglindește umbra ambarcațiunii
din stânga turnului, intuim momentul din zi pe care artistul îl imortalizează: o
după-amiază târzie și liniștită, în care cerul încărcat pare că urmează să găzduiască
o furtună. Deși greșită din punct de vedere iconografic, prin ilustrarea Balcicului
într-o marcă poștală care aniversează unirea Dobrogei cu România și, în
consecință, neutilizată pentru punerea în circulație a unei mărci poștale tipărite
după aceasta, macheta pentru timbrul cu valoarea de 3 lei (fig. 9) este, totuși,
demnă de a fi menționată. Aici, Bassarab pare că își concentrează atenția asupra
tuturor detaliilor: redarea mării calme, ale cărei valuri sunt abia perceptibile,
evitând astfel cu succes aspectul unei suprafețe complet plate, confundabilă cu
zona terestră, Coasta de Argint care găzduiește castelul Reginei Maria, în spatele
căruia se desfășoară relieful brăzdat de văi și înălțimi. Caracterul aniversar
important al acestei emisiuni poștale este subliniat de ornamentica tip friză ce
încadrează peisajele. Desprinse din stilul art-nouveau, cadrele sunt generos
împodobite cu motive vegetale, frunză de stejar pentru valoarea de 2 lei și trifoi
pentru valoarea de 3 lei.
Peisajul marin rămâne, însă, tema prin excelență a pictorului Dimitrie
Știubei. Fără a se rezuma la picturi de marine, opera sa artistică include, de
asemenea, ilustrațiile de carte, afișe, portrete, intarsii și decorațiuni de nave marine,
alături de machete poștale18. Într-un mod cu totul neobișnuit, Știubei atinge un
nivel de excelență fără a avea studii academice în domeniu, formându-se în cadrul
Școlii Navale din Constanța și împletind cariera de marinar cu cea de pictor. Pe cea
din urmă și-o construiește mai mult ca urmare a firii sale autodidacte în primă
etapă, ulterior ghidat de artistul Jean Al. Steriadi și de profesorii școlii de artă din
München, pe care o frecventează pentru scurt timp, disciplina militară dobândită în
timpul petrecut la Școala Navală fiind cea care îi favorizează o meticulozitate și
precizie a desenului19. Deși afirmându-se ca artist într-un climat artistic dominat de
manifestări impresioniste târzii, Știubei preferă realismul lui Gustave Courbet și
18

Cristian-Andrei Scăiceanu, Dicționarul machetatorilor mărcilor poștale românești,
București, Editura Oscar Print, 2018, p. 200.
19
Ruxandra Dreptu, Mariana Păvăloiu, Dimitrie Știubei (album), București, Muzeul Național
Cotroceni, 2014, p. 21-22.
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rigoarea istorică în reprezentările navelor marine. Pentru el, ambarcațiunile nu sunt
simple elemente de decor într-un peisaj marin, ci le ilustrează cu corectitudine
tehnică și funcțională (fig. 10)20. Exigența desenului o păstrează și în realizarea
machetelor poștale, o primă serie executată de Știubei fiind dedicată emisiunii
„Semicentenarul Marinei” (1931). Familiarizat cu flota navală a țării, pictorul
realizează adevărate „portrete” ale vaselor ilustrate: nava-școală „MIRCEA” pentru
valoarea de 6 lei (fig. 11, monitorul de Dunăre pentru valoarea de 10 lei (fig. 12),
crucișătorul „Regina Maria” pentru valoarea de 16 lei (fig. 13) și contratorpilorul
„Regele Ferdinand” pentru valoarea de 20 de lei (fig. 14)21. În toate cele patru
machete se remarcă nivelul înalt de detalii pe care Știubei le realizează, lucrările
constituind cu succes documente vizuale deosebit de utile în studiul istoriei navale
românești: școala-navă cu pânzele întinse în fundalul cărora artistul surprinde
vârtejurile de aer, monitorul de Dunăre orientat spre dreapta, deschizând focul spre
o altă ambarcațiune de același fel, situată în fundal, crucișătorul redat din profil, a
cărui luminozitate contrastează cu restul compoziției, și contratorpilorul care
străpunge în viteză marea, lăsând în urmă siajul învolburat. Dacă la Bassarab am
văzut un echilibru între dinamismul aparatelor de zbor și peisajul de fundal, Știubei
preferă tensiunea sugerată prin toate elementele care compun scena: planul superior
este încărcat fie de un cer înnorat, fie de fumul emanat de nave, în timp ce registrul
inferior este animat de valurile care se ridică amenințător. La o privire atentă a
acestora, fiecare tușă aplicată amplifică dramatismul scenei, amintind de marinele
lui Ivan Aivazovski pe care Știubei îl privește cu admirație22. Maniera realistă
punctată de aceleași accente dramatice este evidentă și în cele trei machete realizate
pentru emisiunea „Prima expoziție marinărească” din 1936, ca ecou imediat al
evenimentului cu același nume organizat la București. Dintre acestea, cea mai
spectaculoasă o găsim a fi macheta dedicată mărcii poștale cu valoarea de 1+1 lei
(fig. 15), reprezentând submarinul „Delfinul” în plin exercițiu de scufundare și
ieșire la suprafață23. În această lucrare, Știubei demonstrează o admirabilă stăpânire
a tușelor, a căror direcție și orientare le alternează astfel încât să surprindă realist
tridimensionalitatea apei care țâșnește cu putere în momentul în care submarinul se
ridică și străbate suprafața mării. Privitorul capătă senzația participării la întreaga
scenă direct de pe mare, acutizând tensiunea resimțită în fața unei nave care
copleșește prin forța ei de camuflare și de apariție iminentă și neașteptată din
adâncurile mării. Credem că machetele acestei emisiuni au fost pentru Știubei prilej
de reafirmare a sensibilității sale față de peisajul marin, cu atât mai mult cu cât au
20

Adrian-Silvan Ionescu, Marinarul pictor de marine, în „Observator Cultural”, nr. 226
(56)/2004, disponibil la https://www.observatorcultural.ro/articol/marinarul-pictor-demarine-2/ (accesat la 04.07.2020).
21
P. Murea, op.cit., p. 208-209.
22
Ruxandra Dreptu, Mariana Păvăloiu, op.cit., p. 24.
23
P. Murea, op.cit., p. 245.
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făcut subiectul unor mărci poștale emise în sprijinul unei expoziții tematice. De
altfel, el este frecvent găsit pe simezele expozițiilor și saloanelor oficiale24 până la
instaurarea regimului comunist. Apropierea de Casa Regală îi aduce declinul după
1944, însă nu pentru mult timp. La 10 ani după ultima serie de machete realizate
pentru emisiunea „Centenarul Regelui Carol I” din 1938, Știubei semnează noi
lucrări destinate imprimării mărcilor poștale cu tema care l-a consacrat ca pictor de
marine. Din acest moment, artistul mai realizează machete pentru emisiuni
aniversare „Marina” cu o frecvență mult diminuată, cele mai multe căpătând
caracterul unei arte angajate. Reconfigurarea limbajului plastic care să se ilustreze
noua ideologie este frapantă mai ales prin temele abordate și maniera de
reprezentare în emisiuni precum „Un an de la proclamarea Republicii Populare
Române” (1948), „5 ani de la eliberarea de sub jugul fascist” (1949), „Prietenia
româno-sovietică” (1949), „Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu
Uniunea Sovietică” (1951), „Centenarul Industriei Petroliere române” (1957),
„Navigația cosmică” (1964). Am amintit doar câteva dintre emisiunile poștale
pentru care Știubei realizează machete25, însă artistul rămâne un favorit al
regimului, Fabrica de Timbre bucurându-se aproape constant de implicarea lui.
Parcurgând cronologic machetele, mutațiile discursului iconografic și ale stilului
artistic produse de contextul politic sunt evidente. Din considerente de spațiu, ne
rezumăm la a exemplifica lucrarea realizată pentru valoarea de 50 de lei din cadrul
emisiunii „5 ani de la eliberarea de sub jugul fascist” (fig. 16). În realizarea acestei
machete, Știubei preferă caracterul ilustrativ-anecdotic, degrevând compoziția de
detaliile care pot deturna atenția de la mesajul imaginii. În prim plan, privirea ne
este atrasă către personajul feminin, care întâmpină cu brațele deschise convoiul
militar sovietic, primit cu urale și flori de către grupul de persoane dispuse
concentric. Compoziția frizează absurdul, căci portretizarea soldaților în ipostaza
de salvatori ai poporului român este contrazisă de tancul al cărui tun, cu un calibru
24

În 1931, își face debutul la Salonul Oficial și expune la Salonul de Toamnă în 1933
(lucrări de grafică) și în 1940 – Petre Oprea, Expozanți la Saloanele Oficiale de pictură,
sculptură, grafică: 1924-1944, București, Direcția pentru cultură, culte și patrimoniu
cultural național, 2007, p. 102. De asemenea, participă la Salonul Oficial din 1941 cu
lucrările „Cu pânzele în pană” și „În larg” – Salonul Oficial de pictură și sculptură
(catalog), București, Fundația „Dalles”, 1941, p. 26, respectiv la expoziția cu același
nume din 1943 cu lucrarea „Marină” - Salonul Oficial de pictură și sculptură (catalog),
București, Fundația „Dalles”, 1943, p. 27. În 1954, pe simezele Expoziției anuale de stat a
artelor plastice se regăsesc trei picturi realizate în ulei pe pânză, „Vaporul S.R.T.
„Plehanov” înfruntând uraganul”, „Rodul pescuitului” și „Marină” – Expoziția anuală de
stat a artelor plastice (pictură, sculptură grafică (catalog), București, Editura de Stat
pentru Literatură și Artă, 1954, p. 31.
25
Cristian-Andrei Scăiceanu, op.cit., p. 201-202.
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amenințător, este orientat tocmai către oameni. Aceștia nu par afectați, dimpotrivă,
afișând chipuri zâmbitoare și o atitudine extrem de primitoare. Discursul ideologic
este completat de ținuta protagoniștilor, înveșmântați în costume tradiționale
românești, respectiv ținuta soldaților care arborează drapelul Uniunii Sovietice. De
această dată, compoziția nu mai primește niciun fel de cadru ornamentat,
considerat simbol și reminiscență ale unui trecut permanent denigrat. Miza este
mesajul, mai mult sau mai puțin subliminal, care trebuie să ajungă la public
nemediat, cât mai direct și eficient, orice element decorativ nefăcând decât să
îngreuneze acest parcurs.
La polul opus al machetei sus-discutate se află cea realizată pentru valoarea
de 55 de bani din cadrul emisiunii „Conferința telecomunicațiilor” din 1958 (fig. 17).
Compozițional și plastic, lucrarea este foarte apropiată de structura afișului, fără
informații contextuale, putând trece drept afiș al conferinței omagiate prin această
emisiune. Pe un fundal care descrește treptat în intensitate, prin tonurile de gri
metalic, sunt redate schematic elemente specifice domeniului telecomunicațiilor,
antene și unde radio, sugerate printr-un desen geometric. Amintindu-ne picturalitatea machetelor anterioare acestei perioade, diferența dintre cele două stiluri este
colosală, maniera lui Știubei fiind aproape de nerecunoscut în absența semnăturii,
amplasate în colțul din stânga jos.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, concepția artistică se
schimbă, iar machetatorii, indiferent că sunt artiști plastici sau ilustratori, își
adaptează sau își formează, după caz, stilul artistic, astfel încât să servească
mobilizării și educării comuniste a maselor26, căci în propaganda vizuală intră cu
atât mai mult, așa cum am văzut, și mărcile poștale. În mai toate formele sale de
manifestare, arta glisează spre cea angajată, în care lucrările devin mijloace
artistice de transpunere a unui program politic într-un discurs vizual cât mai
comprehensibil pentru toate categoriile de privitori. Temele sunt, desigur, cele
specifice, promovând „idei progresiste, legate de interesele maselor, ca: pace și
prietenie între popoare, solidaritate internațională a celor ce muncesc, evocarea
marilor figuri revoluționare”27. Tonul militant este arareori greu sesizabil, cu atât
mai mult cu cât lozinca însoțește din ce în ce mai des imaginea, ca instrument de
consolidare a acesteia. Împrumutarea ei de la afiș la marcă poștală nu este decât o
chestiune de timp și sesizare a eficienței sale. De pildă, în emisiunea „Săptămâna
muzicii” din 1951, machetată de Ion Dumitrana, marca poștală cu valoarea de 11
lei (fig. 18) este grăitoare în acest sens. În registrul superior, pe o panglică
decorativă, sunt inscripționate cuvintele „Să cântăm pacea și prietenia între
popoare”. Îndemnul înglobează sintagma-slogan care trimite la una dintre virtuțile
26

Oana Ilie, Propaganda politică: tipologii și arii de manifestare (1945-1958), Târgoviște,
Editura Cetatea de Scaun, 2014, p. 45.
27
Gheorghe Bleyer, Considerațiuni asupra esteticii mărcilor poștale, în „Filatelia”, anul VI,
numărul 1 (19)/1957, București, Editura de Stat pentru Imprimate și Publicații, p. 3.
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comuniste, acea „pace și prietenie între popoare” invocată anterior ca idee
progresistă și interes al maselor, care trebuie cultivată constant în mentalul
colectiv. Iar pentru că muzica și dansul sunt activități colective, menite să apropie
și să dezvolte afinități comune, alăturarea sloganului cu imaginea a două grupuri de
dansatori, respectiv interpreți de muzică populară, devine cât se poate de firească.
O lozincă cu mult mai cunoscută în socialism nu putea să lipsească de pe un obiect
cu o putere atât de mare de răspândire, referindu-ne la emisiunea „Ziua Muncii”
din 1948. În macheta destinată valorii de 8+8 lei (fig. 19), Dumitrana asociază
inscripția „Proletari din toate țările, uniți-vă!” unui inventar vizual al câtorva dintre
cele mai importante simboluri ale unei țări socialiste: snopii de grâu, trimițând la
statutul României de „grânar al Europei”, peisajul industrial cu furnale și clădiri,
ciocanul și nicovala, cărora nu putem să nu le asociem un substrat ironic
nepremeditat, având în vedere celebrul dicton. Acestor elemente le sunt alăturate
globul pământesc inscripționat cu abrevierea Federației Sindicatelor Muncitorești
și, în prim plan, o carte deschisă, cel mai probabil Manifestul comunist al lui Marx
și Engels, din care este extrasă lozinca.
Autorul machetelor, aflăm dintr-un articol anonim, publicat în revista
„Filatelia” din 1963, își începe ucenicia la vârsta de 14 ani la Fabrica de Timbre,
unde învață gravura, însă „abia în anii regimului democrat-popular și-a văzut
realizat visul de a cunoaște experiența altora în domeniul în care lucra: a putut face
un larg schimb de experiență în R. P. Polonă [...] și în R. P. Ungară […] cu care
prilej și-a îmbogățit substanțial cunoștințele”28. Providențialul sprijin în perfecționarea profesională se traduce prin prolifica activitate de machetare a lui Dumitrana,
acesta lucrând machetele a peste 100 de emisiuni de mărci poștale. În completarea
acestora, aflat la cârma colectivului care îi poartă numele, realizează machetele
pentru cel puțin alte zece emisiuni poștale29. În ciuda numărului impresionant de
lucrări executate în acest scop, Dumitrana nu este singurul care realizează machete
în decursul acestei perioade.
Cu o operă bogată în afișe și ilustrații de carte, echipa Iosif Cova – Iosif
Molnar se remarcă printr-o apropiere și mai mare a timbrului poștal de afiș. Artiști
ai creionului și ai tușului, ei sintetizează iconografia mărcii poștale până la
esențializare, însă fără a se îndepărta de reperele realismului socialist. Limbajul
plastic este mult simplificat, fundalul monocromatic sau chiar absent, primând
elementul central care face subiectul emisiunii. Un exemplu elocvent în acest sens
este o lucrare a lui Iosif Cova, o machetă destinată mărcii poștale cu valoarea de 10
lei, aparținând emisiunii „Al Doilea Congres A.R.L.U.S.” (1948) (fig. 20). Pe un
fond întunecat se evidențiază partea superioară a Monumentului ostașului sovietic,
28
29

***, Ion Dumitrana, în „Filatelia”, Anul XII, nr. 11 (71)/1963, p. 4.
Cristian-Andrei Scăiceanu, op.cit., p. 83-89.
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redată în tonuri de gri, alb și bleu, cromatică de care Cova se folosește cu abilitate
pentru a reproduce cât mai fidel tridimensionalitatea sculpturii. Modul de randare a
acestuia este specific epocii, aura de strălucire generată de jonglarea între lumini și
umbre având rolul de a prezenta privitorului nu un ostaș oarecare, ci un erou
desprins din mitologia antică. Postura fizică, cu genunchii flexați și trunchiul semiîntors, mimica figurii care strigă sugerează forța și curajul specifice Homo
sovieticus30. Mâna este încleștată pe lancea drapelului cu terminația în ogivă
ornamentată cu binomul seceră-ciocan și steaua Partidului Comunist. Motivul este
reiterat și pe macheta pentru timbrul special destinat poștei aeriene (fig. 21).
Realizată ca triptic, aceasta este compusă din trei segmente distincte. În centru,
Cova redă într-o manieră ilustrativă un avion Lisunov Li-2 flancat de panoramele
orașelor București și Moscova, cu Ateneul Român și, în spatele acestuia, monumentul
ante-menționat, respectiv turnul principal de pe fațada estică a Kremlinului.
Partener de atelier cu Cova, Iosif Molnar dublează discursul propagandistic
în favoarea „fraților” răsăriteni prin machetarea emisiunii „Frăția de arme românosovietică” din 1948. Macheta realizată pentru marca poștală specială destinată
poștei aeriene, cu valoarea de 5+5 lei, înglobează un mesaj cel puțin bizar (fig. 22).
Redarea conflictului prin lentila sovietică, avionul de luptă Petlyakov Pe-2 nimicind
o navă din flota nazistă, nu este surprinzătoare, însă ne ridică întrebări cele două
elemente din cadrul compoziției dispuse sub sloganul „Trăiască frăția de arme
româno-sovietică”, respectiv din planul îndepărtat, deasupra navei maritime
fumegânde. Am fi tentați să credem că reprezintă o încercare de redare a exploziilor,
însă cum bombele sunt lansate din spațiul aerian și supuse forței gravitaționale, este
puțin probabil ca presupunerea noastră să fie corectă. Însă, privind suprapunerea
celor două steaguri sub care se desfășoară panglica inscripționată cu cele două date,
23 august 1944, devenită ziua națională a Republicii Populare Române și 9 mai
1945, Ziua Victoriei, nu am greși identificând cele două elemente drept focuri de
artificii.
Concluzii:
Cu toate că lista artiștilor și graficienilor care au machetat timbre poștale
este cu mult mai consistentă, spațiul restrâns ne-a condiționat să ne limităm la un
număr redus de artiști machetatori, selectând, dintr-un patrimoniu generos și
deosebit de valoros, lucrări elocvente în surprinderea evoluției limbajului plastic în
decadele de la jumătatea secolului al XX-lea.
Macheta și marca poștală sunt indivizibile în analiza teoretică, fiecare
deținând un rol bine definit în cadrul unei categorii de reprezentări vizuale care,
încă insuficient cercetate, ocupă locuri periferice în sfera artei grafice. Realizate de
30

Georgeta Condur, Avatarurile omului nou – din comunism în postcomunism, în „Sfera
Politicii”, nr. 160/2011, disponibil la http://revistasferapoliticii.ro/sfera/160/art09-Condur.php
(accesat la 04.07.2020).
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artiști consacrați sau graficieni mai puțin cunoscuți astăzi, credem că machetele
depășesc granițele limitative în care au fost încadrate, ca etapă preliminară în
realizarea mult mai tangibilelor mărci poștale. Constituindu-se ca lucrări de artă
grafică de sine stătătoare, acestea dețin, de asemenea, o valoare documentară la fel
de relevantă precum pictura și sculptura, încorporând un discurs vizual volatil și
adaptabil la mutațiile socio-politice ale epocii în care au fost create. Opinăm că,
dacă în cazul picturii și sculpturii, receptorul este un segment restrâns și deci,
minoritar, macheta și extensia sa în spațiul public, marca poștală, atrag o audiență
cu mult mai numeroasă, alăturându-se celorlalte forme de manifestare artistică ce
mediază și micșorează distanța dintre artă și privitor.
Demersul de față reprezintă, însă, o primă etapă; absența altor nume,
precum Ary Murnu, Oswald Adler, Șerban Zainea, Nazarie Pavlin, Cristea Müller,
Ioana Bassarab, Aurel Bordenache, pentru a-i menționa pe doar câțiva, nu
constituie decât un prilej de continuare a cercetării temei.
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Fig. 1 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 1 leu, emisiune:
„C-RAIU” (1928); autor: – Ludovic Bassarab
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Fig. 2 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 2 lei, emisiune:
„Vederi” (1931); autor: – Ludovic Bassarab

Fig. 3 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 3 lei, emisiune:
„Vederi” (1931); autor: – Ludovic Bassarab
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Fig. 4 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 5 lei, emisiune:
„Vederi” (1931); autor: – Ludovic Bassarab

Fig. 5 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 10 lei, emisiune:
„Vederi” (1931); autor: – Ludovic Bassarab
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Fig. 6 - „Întoarcerea de la câmp” – Ludovic Bassarab, nedatat, semnat stânga-jos,
ulei pe pânză lipită pe carton, 9.5 cm x 34.5 cm, colecție privată, sursă foto:
https://www.artmark.ro/ro (accesat la 23.05.2020)

Fig. 7 - „Laie de țigani” – Ludovic Bassarab, nedatat, semnat stânga-jos,
ulei pe carton, 23 cm x 35 cm, colecție privată, sursă foto: https://www.artindex.ro/ (accesat
la 23.05.2020)
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Fig. 8 - Machetă marcă poștală, valoarea de 2 lei, emisiune: „Semicentenarul Unirii cu
Dobrogea” (1928); autor: – Ludovic Bassarab

Fig. 9 - Machetă marcă poștală, valoarea de 3 lei, emisiune: „Semicentenarul Unirii cu
Dobrogea” (1928); autor: – Ludovic Bassarab
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Fig. 10 - „Lupta de la Turtucaia 1916” – Dimitrie Știubei, 1956, semnat dreapta-jos,
ulei pe pânză, Muzeul Marinei Române Constanța, sursă foto: https://www.wikipedia.org/
(accesat la 05.06.2020)
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Fig. 11 - Machetă marcă poștală, valoarea de 6 lei, emisiune:„Semicentenarul Marinei”
(1931); autor: – Dimitrie Știubei

Fig. 12 - Machetă marcă poștală, valoarea de 10 lei, emisiune: „Semicentenarul Marinei”
(1931); autor: – Dimitrie Știubei
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Fig. 13 - Machetă marcă poștală, valoarea de 16 lei, emisiune: „Semicentenarul Marinei”
(1931); autor: – Dimitrie Știubei

Fig. 14 - Machetă marcă poștală, valoarea de 20 lei, emisiune: „Semicentenarul Marinei”
(1931); autor: – Dimitrie Știubei
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Fig. 15 - Machetă marcă poștală, valoarea de 1 +1 lei, emisiune: „Prima expoziție
Marinărească” (1936); autor: – Dimitrie Știubei

Fig. 16 - Machetă marcă poștală, valoarea de 50 lei, emisiune: „5 ani de la eliberarea de sub
jugul fascist” (1949); autor: – Dimitrie Știubei
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Fig. 17 - Machetă marcă poștală, valoarea de 55 bani, emisiune: „Conferința
telecomunicațiilor” (1958); autor: – Dimitrie Știubei

Fig. 18 - Machetă marcă poștală, valoarea de 11 lei, emisiune: „Săptămâna muzicii” (1951);
autor: – Ion Dumitrana
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Fig. 19 - Machetă marcă poștală, valoarea de 8 + 8 lei, emisiune: „Ziua Muncii” (1948);
autor: – Ion Dumitrana

Fig. 20 - Machetă marcă poștală, valoarea de 10 lei, emisiune: „Al II-lea Congres
A.R.L.U.S.” (1948); autor: – Iosif Cova
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Fig. 21 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 20 + 20 lei,
emisiune: „Al II-lea Congres A.R.L.U.S.” (1948); autor: – Iosif Cova

Fig. 22 - Machetă marcă poștală specială pentru poșta aeriană, valoarea de 5 + 5 lei,
emisiune: „Frăția de arme româno-sovietică” (1948); autor: – Iosif Molnar
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Abstract
Dyes identification is a powerful tool in the study of textiles in museum
collections. This is explained by several facts (i) natural dyes were the only source
of colouring textile fibres from Antiquity and until the last decades of the 19-th
century (when synthetic dyes became available); (ii) each dye source was
originally used in its place of origin before being traded and (iii) commercial routes
may be documented as being connected with geographical discoveries and
historical events. Since 1997, a large number of textiles from Romanian collections
have been studied in terms of dye analysis, first within a joint research between
Romanian institutions and the Royal Institute for Cultural Heritage (KIK/IRPA) in
Brussels and more recently due to an analytical protocol built for the first time in
Romania, by using liquid chromatography with UV-Vis (diode array) and mass
spectrometric detection.
The present study discusses the results obtained by applying this new
analytical procedure in the identification of dyes in a 15-th century liturgical
mantle, made of brocaded velvet - assumed as “Venetian workshop” - with an
embroided cross applied on the reverse. Dyes investigation are part of a larger
project on the occasion of the liturgical mantle restoration, in 2015. Lac dye
(Kerria lacca) and madder (Rubia tinctorum L.) were identified in the velvet,
madder and tannins in the lining (understudy) and dyer's broom (Genista tinctoria L.),
young fustic (Cotinus coggygria), madder and redwood type (Caesalpinia sp.) in
the embroidery.
Except for lac dye, whose detection in “Venetian” brocaded velvet is
surprising, all the other sources are in perfect agreement with literature and
previous analysis and therefore confirm the object authenticity and date.
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Introduction
Natural dyes represented the only source of colour for textile fibres until de
discovery of synthetic dyes, in the last decades of the 19-th century. Natural
sources of colour were used only in their place of origin before becoming universal
available, and their trade routes may be connected with geographical discoveries
and historical events. Consequently, identification of natural dyes in historical
textiles would reveal useful information about the context an object was created.
Moreover, the status of those who ordered and/or owned the object may be
deduced based on the fact that some dye sources were more expensive than others.
Dyes identification could also unveil the manufacturing technique, based on the
fact that light fugitive dyes were used in the hidden parts of the fabrics, and could
also contribute to the objects conservation, as selection of the most appropriate
microclimate conditions for preservation and exhibition is based on the properties
of the dyes detected.
Identification of natural dyes in textiles from Romanian collections has
been performed for more than 20 years, first by liquid chromatography with UVVis detection (LC-DAD), within a joint research between Romanian institutions
and the Royal Institute for Cultural Heritage (KIK/IRPA) www.kikirpa.be in
Brussels [1], and later on by liquid chromatography with UV-Vis and mass
spectrometric detection (LC-DAD-MS), based on an analytical protocol developed
for the first time in Romania [2, 3]. The latter combines the use of the UV-Vis and
mass spectrometric detectors to associate the information and distinguish between
major and minor dyes, and facilitates a clear attribution of the dyes and biological
source/sources used. Analysis performed on the most representative categories of
textiles from Romanian collections, mainly from Moldavia and Wallachia (Orthodox) liturgical embroideries (15-th to 18-th century), documents with
hanging seals (15-th to 17-th c.), Oriental textiles (15-th to 19-th c.) and traditional
(ethnographical) textiles (19-th to 20-th c.) - evidenced the use of a large variety of
dye sources: lac dye (Kerria lacca), kermes (Kermes vermilio), Polish and
Armenian carmine scale insects (Porphyrophora polonica and Porphyrophora
hamelii), Mexican Cochineal (Dactylopius coccus), weld (Reseda luteola L.),
dyer’s broom (Genista tinctoria L.), young fustic (Cotinus coggygria Scop.),
Rhamnus berries, redwood type Caesalpinia species, and indigoid dyes (Indigofera
sp. or Isatis tinctoria L.) [1, 2, 4-9]. Based on the detection of lac dye which,
according to literature, was used in textiles of Oriental origin but not in Western
Europe, it was stated that in the 15-th century, materials in (Orthodox) liturgical
embroideries would rather have an Oriental origin and brocaded velvet were
weaved in Western European workshops [7].
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The present article describes the results obtained by the application of the
LC-DAD-MS analytical protocol to the identification of natural dyes in a 15-th
century liturgical mantle from the collection of the National Museum of Romanian
History (MNIR). According to the museum archives, the object, with the inventory
number MNIR 47443, is part of the liturgical costume and belonged to the
Evangelical Church in Sibiu, Transylvania (Romania). It is dated in the second half
of the 15-th century and is made of brocaded velvet, assumed as “Venice
workshop” [10], with an embroided cross applied on the reverse. Only about half
of the front part of the object was preserved (Figure 1). The liturgical mantle
presents earlier interventions and was selected for restoration in 2015 [11].
Experimental
Materials and methods
Samples and sample preparation
Samples about 0.5 cm long (~3mg) were taken during the restoration
procedures, from the brocaded velvet and the embroidery. Two sets of samples
were provided by Cristina Moșoiu (MNIR): a first one (encoded as set_1) was
taken in October 2015, under the coordination of dr. Ileana Crețu, expert in textile
restoration, National Museum of Art of Romania (MNAR) and a second one
(encoded as set_2) in October 2016, under the coordination of dr. Iolanda Turcu,
expert in textile restoration (MNAR) (Figure 2).
Fibre investigation
Fibres were first observed under the microscope, at 10-80x and then nondestructively analysed by attenuated total reflectance infrared spectroscopy (FTIRATR). A Nikon SMZ 1000 stereomicroscope was used for fibres observation. For
documentation and images collection, the microscope was coupled with a Nikon
DSLR camera, model D3100 Kit AF-s 18-55mm VR DX. For FTIR-ATR, a
Bruker Optics Alpha spectrometer was used equipped with a Platinum ATR single
reflection diamond ATR module. Spectra were acquired in the 4000-400 cm-1
domain, with a resolution of 4 cm-1. Spectra collection and data processing were
made with a dedicated software, Opus 7.0.
Dyes extraction and analysis
Dyes extraction was made by acid hydrolysis, according to the method
developed by Wouters [12]. 200μl mixture 37%HCl/ CH3OH/ H2O 2:1:1 (v/v/v)
were added to each fibre and the mixtures were kept at 100oC for 10 minutes. The
solutions were evaporated to dryness in a vacuum desiccator. Each sample was redissolved in 100μl solution CH3OH/ H2O 1:1 (v/v) and centrifuged at 12000 rpm
for 10 minutes. The supernatants were transferred in chromatographical vials and
injected into the chromatographical system. More details on sample preparation
and the instrumentation used were described in an earlier publication [3].
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Database
Dyes were identified according to retention, UV-Vis and mass spectrometric
data, as compared to information collected on standards. Analysis of standard dyed
fibres (fibres dyed in the laboratory with known biological sources, by following
traditional dyeing methods) and information available in literature [13, 14] are the
basis of biological sources attribution. The biological sources of dyes, as well as
retention, UV-Vis and mass spectrometric data, are given in Table 1.
Instrumentation
Samples were analysed by liquid chromatography with diode array and
(triple quadrupole) mass spectrometric detection (LC-DAD-MS). An Agilent 1260
LC system was used, composed of the following modules: quaternary pump
(Model G1311C), automatic injector (G1367E) and column thermostat (G1316C).
The diode array detector (G4212A) and the triple quadrupole mass spectrometer
(G6410B) were serially connected. The latter was using an ESI ionization source
(ESI, Model G1948B), operated under negative ion monitoring mode.
Chromatographic separation
A Zorbax C18 column, 150mm L x 4.6 i.d. x 5 μm d.p. was used, thermostated
at 40oC. The mobile phase consisted in a mixture of aqueous 0.2% (v/v) CH2O2
(formic acid, solvent A) and CH3OH / CH3CN (1:1, v/v, solvent B). Gradient
elution was applied according to the following profile: at 0 min, 15% solvent B;
from 0 to 5 min, linear increase to 25% solvent B; from 5 to 10 min, linear increase
to 55% solvent B; from 10 to 16, linear increase to 100% solvent B; from min 16 to
18, constant at 100% solvent B; and step jump at 15% solvent B, with a 4 min reequilibration step (period between runs). The flow rate was set at 0.8 mL/min. 5 μL
were injected for each sample, from the 100 μL volume resulting from sample
preparation.
Detection
UV-Vis spectra were acquired with a DAD detector which was placed
between the column and the MS ion source. Spectra were collected over the 190640 nm range, with a resolution of 2 nm. A triple quadrupole MS detector was
used, which was operated in negative ion monitoring mode, with the following ESI
operation parameters: drying gas temperature 350oC; drying gas flow 8 L/min;
pressure of the nebulising gas 40 psi; Vcap 2500 (-). The triple quadrupole used
MS2 type Scan when used as a single MS instrument; the data storage was set on
profile and the peak width at 0.07; fragmentor 135 V; ΔEMV 400 V. The scanning
interval for the mass to charge ratio (m/z) was between 100 – 600 a.m.u.,
acceleration voltage on the collision cell: 7 V; Dwell Time 500 ms.
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Data processing
Agilent MassHunter Quantitative Analysis B.06.00 software was used to
control the chromatographic system, for data acquisition and processing. The
analytical procedure was described in detail in an earlier publication, where an ion
trap mass spectrometer was used instead of the triple quadrupole [3]. Each sample
was first analysed with single MS detection exploited in the Full Scan mode and
the resulted data was processed by extracting chromatograms, according to the
molecular ions of the dyes in the database. If necessary, a second injection from the
sample was made, by using MS/MS detection. In such a case, the first mass
analyzer filters the m/z of the molecular (or major) ion of compounds according to
database, while the second mass analyzer is exploited in the Full Scan mode. In
most cases, retention, UV-Vis and mass spectrometric data were used for the major
compounds identification. The minor ones, associated in the biological source with
the major dyes detected, were only recognized based on retention and mass
spectrometric data.
Results
Brocaded velvet
Analysis performed on samples from the plush and warp in the brocaded
velvet (samples 2_set 2, 3/26_set 1, 3/27_set 1, 5_set 2 and 8_set 2, see Table 2)
evidenced the presence of several dye components: laccaic acid A, laccaic acid B,
flavokermesic acid, erythrolaccin, alizarin, purpurin and rubiadin (Figure 3).
Laccaic acid A, alizarin and purpurin were evidenced by retention, UV-Vis and
mass spectrometric (MS) data, which assign them as major components. For the
MS data, information was collected with the MS working in full scan mode (FS)
followed by data procession through ion extracted chromatograms (IEC) according
to the molecular ions of dyes in the database. The presence of laccaic acid A
(m/z=536 a.m.u., [M-H]-) suggests the use of lac dye (Kerria lacca), while alizarin
(m/z=239 a.m.u. [M-H]-) and purpurin (m/z=255 a.m.u. [M-H]-) point to the use of
madder (Rubia tinctorum L.). The other compounds detected, laccaic acid B
(m/z=495 a.m.u., [M-H]-), flavokermesic acid (m/z=313 a.m.u., [M-H]-) and
erythrolaccin (m/z=285 a.m.u., [M-H]-) in lac dye, and rubiadin (m/z=253 a.m.u.,
[M-H]-) in madder should be considered as minor dye components in the respective
sources, as they were only identified by the MS detector, which is more sensitive,
as compared to the UV-Vis. In sample 3_set 2, also from the warp, no dye was
present in the UV-Vis chromatogram and laccaic acid A was the only dye
evidenced, in the chromatogram collected in FS mode followed by IEC of m/z=536
a.m.u. A possible explanation would be the sample size, considerable smaller as
compared to the others, which made all the other dyes fall under the detection
limits of the two detectors.
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Analysis performed on samples from the weft in the brocaded velvet
(samples 1_set 1, 2_set 1, 3/25_set 1, 1_set 2 and 9_set 2) revealed the presence of
alizarin and purpurin, as major dyes and rubiadin as minor dye (Figure 4). Alizarin
and purpurin were present in both the UV-Vis and MS chromatograms, while
rubiadin only in the latter. In three of these samples, ellagic acid was also detected
as minor compound, as suggests the presence of its molecular ion, m/z=301 a.m.u.,
in the MS chromatogram collected in FS mode followed by IEC. Detection of
ellagic acid suggests the use of tannins, substances of vegetable origin, mainly used
to process animal hides and skins to leather [13]. In textile dyeing they may be
used as mordants in wool, silk and cotton dyeing, for silk weighting and as source
of black, when used with iron salts. In the above mentioned samples, the use of
tannins in the presence of a dye source (madder), suggests they were rather used
for silk weighting, a treatment to recover silk properties after degumming (the
process of removing sericin).
The difference in colour between the red-orange hue warp samples only
dyed with madder, a dye of vegetal origin, as compared to the red-violet weft
samples, where a mixture of vegetal and insect dyes were used, should be noted
(Figure 2).
For a yellow sample taken from the brocaded velvet edge decoration line,
no dyes were detected, as the available sample was too small and the dyes were
situated under the detection limit of the method.
Embroidery
Samples from two embroidery threads and a sewing thread were available
for analyis. Luteolin, genistein and apigenin were identified by both UV-Vis and
mass spectrometric detection in a yellow embroidery thread from the back side
(Figure 5). Their identification was based on retention, UV-Vis spectra and
molecular ions ([M-H]-) observed in the IECs according to the molecular ions of
the three compounds: m/z=285 a.m.u. for luteolin and m/z=269 a.m.u. for genistein
and apigenin. The combination of the three dyes suggest the use of dyer's broom
(Genista tinctoria L.). Recent studies demonstrated that the two minor compounds,
chrysoeriol and diosmetin, should be also expected in dyer's broom dyed samples
[15]. Their presence was also observed in the sample under discussion, where the
chromatograms extracted according to m/z=299 a.m.u., the molecular ion of both
compounds, was evidenced by data processing of the chromatogram obtained with
the MS in FS mode.
For another embroidery thread, with a yellow-orange hue, luteolin and
genistein, as well as another compound, sulphuretin, were present in the UV-Vis
chromatogram (Figure 6). Their detection was confirmed by the MS data, observed
in the chromatogram recorded with the mass spectrometer in the FS mode followed
by data procession according to the molecular ions, m/z=285 a.m.u. for luteolin and
m/z=269 a.m.u. for genistein and sulphuretin. Identification of sulphuretin suggests
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the use of young fustic (Cotinus coggygria) wood; consequently, another dye,
fisetin should be also present. It is confirmed by m/z=285 a.m.u. in the IEC and
finally suggests that a mixture of young fustic and dyer's broom (Genista tinctoria L.)
was responsable for dyeing. Ellagic acid was also detected as a minor compund
which is not surprising as it is known that tannins should be expected in young
fustic wood [14].
Alizarin and purpurin were detected, as major compounds, in a red-orange
silk sewing thread which suggests the use of madder. A minor compound encoded
in literature as “srw” (soluble redwood) or “type C” was also detected in the
chromatogram recorded with the mass spectrometer in the FS mode followed by
data procession according to the ion, m/z=243 a.m.u. “srw” is a marker compound
to suggest the use of redwood type (Caesalpinia sp.), as it remains present in the
chromatograms of the acid extracted samples when brasilein, the main dye
component in redwood type is too degraded to be observed. After more than 20
years of being used as marker, the structure of “srw” was recently revealed [16].
Consequently, a mixture of madder and redwood type is responsible for dyeing the
red silk sewing thread.
Lining (understudy)
Alizarin and purpurin, as major dyes and rubiadin and ellagic acid as
minor, were detected in the cotton linen which suggest that madder, was used for
dyeing. In this case, the presence of tannins could be a result of their use as
mordant and to give the final colour a darker hue.
Discussion about the biological sources detected
Lac dye (Kerria lacca), has been cultivated in India, Indochina and the
south of China for thousands of years. It had also been used in the Mediterranean
since Antiquity, as being exported from India via Egypt. It became available to
dyers in the Muslim world after the Arab conquest the Mediterranean [14]. The use
of lac dye in these regions was proved by its identification in 3-rd century textiles
in Palmyra and in Coptic textiles from the mid 7-th century onwards [14].
According to literature [14], lac dye was not so popular in Western Europe, where
other insect dyes were preferred. Its rare use in textiles from the period 1450-1600
was suggested by dye analysis of textiles from various museum collections in
Western Europe, where mostly kermes (Kermes vermilio), and Polish carmine scale
insects (Porphyrophora polonica) were identified [17].
In textiles from Romanian collections, analysis performed on (Orthodox)
liturgical embroideries from Moldavia and Wallachia evidenced lac dye, in
combination with madder, as the main source of red in the silk satin support of
pieces dated from the 15-th to the last decades of the 16-th century [8, 9]. Lac dye
was also identified in many silk threads from documents with hanging seals
emitted by the Chancellery of Moldavia in the last decades of the 15-th century [5].
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Previous analysis on red plush and warp samples in brocaded velvets from
Moldavia and Wallachia revealed the use of kermes and Polish and Armenian
carmine scale insects, no lac dye being present [8, 9].
Identification of lac dye in the liturgical mantle brocaded velvet, attributed
as “Venetian” is surprising, if we take into account that lac dye was rarely used in
Western European workshops. For example, in the study cited above [17], which
involved about 250 samples, from which about a third belonged to textiles of
Italian origin, lac dye was detected in only one case (position 61), in a silk velvet
from the Abegg Stiftung collection (Bern, Switzervald), dated from the 2-nd half of
the 15-th century. Therefore, the present detection, very similar otherwise to the
one mentioned above, could be interpreted as one of the rare uses of lac dye in
Western European workshops. On the other hand, the existence of other (maybe
Oriental?) workshops, where Italian style brocaded velvets could have been woven
with fibres coloured with dyes more frequently used in Orient, such as lac dye,
should not be excluded. In depth investigation of dyes in other brocaded velvet
liturgical mantles from Romanian collections (and more precisely from Transylvania),
would be worthwhile to clarify this aspect.
Madder (Rubia tinctorum L.) played an important role in textile dyeing
since Antiquity. This may be explained by its large scale cultivation - which made
it much cheaper as compared to insect dyes - and to its ability to dye in a large
variety of hues, from orange to violet and brown [14]. Madder was used in ancient
Egypt, in Mesopotamia, in Greek and Roman times, in India and the surrounding
countries as well as in the Mediterranean area and Western Europe [14]. It was
detected in archaeological textiles in China (estimated 3000 years old) and Iran
(around 2000 years old) [18], Roman Egypt [19], Coptic textiles [20, 21, 22],
European [16], post Byzantine and Ottoman textiles (16-th to 18-th c.) [23],
Arraiolos carpets [24] and many others. It was also identified in all the categories
of textiles from Romanian collections studied [1-9].
Identification of madder in the liturgical mantle brocaded velvet (weft and
warp) and lining is in perfect correspondence with literature and previous
analytical data, which mention and evidence its use in both silk and cotton dyeing,
in Europe and Minor Asia.
Dyer's broom (Genista tinctoria L.) was mentioned in recipes dating from
the Middle Ages [25]. It has been known and used in England, as attested by the
large quantities of stems found during archaeological discoveries [14, 25]. In the
19-th c., it was also known and used in Eastern Europe as also confirmed by its
frequent mentioning in a collection of dyeing recipes edited by the Romanian
Academy, in 1914 [26].
Young fustic (Cotinus coggygria) was mentioned as “yellow wood” by an
11-th c. Persian manuscript [14, 25] and in European medieval documents as
“young fustic” or “Venice sumac”. It was very appreciated for its orange hue and
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the large quantity of colorant that may be obtained from each tree [14, 25]. It
played an important economic role in European dyeing until the 19-th c., both as
dye and source of tannin. Identification of dyer's broom and young fustic in the
liturgical mantle embroidery threads come to support literature references on these
sources.
Redwood type (Caesalpinia sp.) are species of soluble woods from Asia
and America. Native of Asia where it was used since the 2-nd century BC,
Caesalpinia sappan was imported in Europe in the early Middle Ages, under the
commercial name “brazil” [14, 25]. Its use in various European textiles from the
14-th century onwards was confirmed by analytical investigation [17, 24, 27]. The
importance of redwood in the 15-th century was evidenced by its name given to the
country on the South American coast, Brazil, where this dye source was found in
abundance. Redwood type was also identified in (Orthodox) liturgical embroideries
and in brocaded velvets from the 15-th and 16-th centuries and in silk threads in
documents with hanging seals from the late 15-th century [4-9], either as single dye
source or in mixtures. Its identification in an embroidery sewing thread, in a dyeing
combination with madder is in perfect agreement with literature data and previous
analysis.
Conclusion
Lac dye (Kerria lacca), in a dyeing combination with madder (Rubia
tinctorum L.), was identified in the brocaded velvet silk plush and warp, and
madder was detected in the weft. For the embroided cross, dyer's broom (Genista
tinctoria L.) and young fustic (Cotinus coggygria) were detected in silk embroidery
threads and the combination of madder and redwood type (Caesalpinia sp.) in a
silk sewing thread. Madder (with tannins as mordant) was responsible for the
colour in the cotton lining (understudy). All the biological sources mentioned
above were used in Europe and Minor Asia in the 15-th century and should be
considered an argument for the object date. It is also worth to underline the use of
the more expansive insect dyes in the visible parts of the velvet (plush and warp)
and cheaper vegetal sources for the hidden threads. However, the presence of lac
dye in the brocaded velvet is surprising as, according to previous analysis and
literature data, it was not used as dye source in Western European textiles, and
looks inappropriate for a “Venetian” velvet. Investigation of dyes in similar textiles
would be helpful to establish if lac dye was occasionally used in Western European
workshops, or “Venetian style” velvets were made in Eastern workshops, which
would be revealed by dye analysis.
Once more, development of analytical strategies for investigation of
materials in museum objects - as for example liquid chromatography with UV-Vis
and mass spectrometric detection for the identification of dyes in historical textiles
– contribute to better understand, preserve and valorise our cultural heritage.
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Cotinus coggygria
(young fustic)
Tannins

Caesalpinia sp.
(redwood type)
Genista tinctoria L.
(dyer's broom)
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ap
ge
lu
chry
dios
fi
sul
ea

apigenin
genistein
luteolin
chrysoeriol
diosmetin
fisetin
sulphuretin
ellagic acid

eryth

13.7
13.4
12.7
13.9
14.0
11.3
12.2
9.8

10.5

15.8

al
pu
ru
laA
laB
fk

srw

Retention
(min)
15.1
16.2
17.4
10.3
10.3
13.5

Abv.

“Soluble redwood”

alizarin
purpurin
rubiadin
laccaic acid A
laccaic acid B
flavokermesic
acid
erythrolaccin

Rubia tinctorum L.
(madder)

Kerria lacca
(lac dye)

Dyes

Biological source

210;268;336
208;260
208;254;266;348
206;248;320;360
256;398
254;366

258;306;336

-

UV-Vis (*)
(min)
202;248;280;430
204;256;294;480
200;226;288;492
-

269
269
285
299
299
285
269
301

243

285

239
255
253
536
495
313

[M-H]

Table 1. Biological sources (Latin and common names) and analytical data (retention, UV-Vis (1) and MS data) for the
dyes discussed in the present study. For each source, dyes are listed in alphabetical order.
Note: (*) – UV-Vis data is given only for the major dyes (dyes identified by DAD in the present study);
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warp, front side, top right
warp and plush, front side
warp, front side,

Results

Biological source(s)

al, pu

lac dye (Kerria lacca) and
madder (Rubia tinctorum)
lac dye (Kerria lacca)

madder (Rubia tinctorum)

madder (Rubia tinctorum)
and traces of tannins
madder (Rubia tinctorum)
and traces of tannins
madder (Rubia tinctorum)
and traces of tannins
lac dye (Kerria lacca) and
madder (Rubia tinctorum)
lac dye (Kerria lacca) and
madder (Rubia tinctorum)

laA, laB, fk, eryth,
al, pu, ru
laA

Sample description
Dyes
BROCADED VELVET
weft, front side, bottom edge,
al, pu, ru, ea(-)
beside the strip
weft, front side, bottom edge,
al, pu, ru, ea(-)
beside the strip
weft, front side,
al, pu, ru, ea(-)
brocaded velvet fragment
warp, front side, brocaded
laA, laB, fk, eryth,
velvet fragment
al, pu, ru
warp, front side, brocaded
laA, laB, fk, eryth,
velvet fragment
al, pu, ru

Table 2. Sample code, sample description and results (dyes and biological sources). For dyes abbreviation and
analytical data, see Table 1.
Sample code
(colour, fibre)
sample_1_set 1
red-orange, silk
sample _2_set 1
red-orange, silk
sample _3/25_set 1
orange, silk
sample _3/26_set 1
red silk
sample _3/27_set 1
red silk
sample _1_set 2
red-orange, silk
sample _2 _set 2
red, silk
sample _3 _set 2

344

345

sewing thread
(possible intervention)

sample _20 _set 2
red-orange, silk

weaving, front side

embroidery thread,
back side

sample _17 _set 2
yellow-orange, silk

LINING (UNDERSTUDY)
sample _12 _set 1
red, cotton

embroidery thread,
back side

strip reverse
warp, back side,
under the embroided cross
plush, front side
(front side reverse, top strip)
weft, front side reverse, broken
edge
yellow line, front side reverse,
under the cross

red, silk
sample _5 _set 2
red, silk
sample _8 _set 2
red, silk
sample _9 _set 2
red-orange, silk
sample _10 _set 2
yellow silk
EMBROIDERY
sample _16 _set 2
yellow, silk
madder (Rubia tinctorum)

al, pu, ru

al, pu, ea

al, pu, srw

fi, sul, lu, ge, ap, ea

lu, ge, ap, chry,
dios

madder (Rubia tinctorum)
and tannins

dyer's broom (Genista
tinctoria L.)
young fustic (Cotinus
coggygria) and dyer's broom
(Genista tinctoria L.)
madder (Rubia tinctorum)
and redwood type
(Caesalpinia sp.)

no dyes detected
(small sample, dyes under detection limit)

lac dye (Kerria lacca) and
madder (Rubia tinctorum)
lac dye (Kerria lacca) and
madder (Rubia tinctorum)

laA, laB, fk, eryth,
al, pu, ru
laA, laB, fk, eryth,
al, pu, ru

DYES IN A 15-TH CENTURY LITURGICAL MANTLE FROM THE MNIR COLLECTION

IRINA PETROVICIU, FLORIN ALBU, MARIAN VÎRGOLICI, ANDREI MEDVEDOVICI

Figure 1. Liturgical mantle, front side (left) and back side (right) (images from the MNIR archive)

346

sample _2_set 1 (20x)
red-orange, silk

sample _2 _set 2
red, silk

sample_1_set 1 (20x)
red-orange, silk

sample _1_set 2
red-orange, silk

347

s_3/27_set 1
red silk

sample _5 _set 2
red, silk

s_3/26_set 1
red silk

sample _3 _set 2
red, silk

s _3/25_set 1
orange, silk

Figure 2. Images of the samples received for dye analysis, 10x if not otherwise stated. Smaller samples, of about 5mm
each, were cut and used.
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sample _17 _set 2
yellow-orange, silk

sample _20 _set 2
red-orange, silk

sample _9 _set 2
red-orange, silk

sample _12 _set 1
red, cotton

sample _10 _set 2
yellow silk
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sample _8 _set 2
red, silk

sample _16 _set 2
yellow, silk

348

MUZEUL NAŢIONAL

Vol. 32

2020

Figure 3. UV-Vis spectrum, UV chromatogram (255 nm), Total Ion
Current (TIC) chromatogram (resulting after single stage Full Scan MS detection)
and Ion Extracted Chromatograms (m/z = 536, 495, 313, 285, 239, 255, 253
a.m.u.) indicating a combination of lac dye (Kerria lacca) and madder (Rubia
tinctorum L.) being responsible for the colour in samples from plush and warp in
brocaded velvet (sample _2 _set 2, sample _5 _set 2,sample _8 _set 2, sample
3/26_set 1, sample 3/27_set 1).
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Figure 4. UV-Vis spectrum, UV chromatogram (255 nm), Total Ion
Current (TIC) chromatogram (resulting after single stage Full Scan MS detection)
and Ion Extracted Chromatograms (m/z = 239 and 255 a.m.u.) indicating madder
(Rubia tinctorum L.) being responsible for the colour in samples from weft in
brocaded velvet (sample _1 _set 1, sample _2 _set 1, sample _3/25 _set 2 and
sample _9 _set 2).
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Figure 5. UV-Vis spectrum, UV chromatogram (255 nm), Total Ion
Current (TIC) chromatogram (resulting after single stage Full Scan MS detection)
and Ion Extracted Chromatograms (m/z = 285, 269 and 299 a.m.u.) indicating
dyer's broom (Genista tinctoria L.), being responsible for the colour in sample
coded sample _16 _set 2 from an embroidery thread.
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Figure 6. UV-Vis spectrum, UV chromatogram (255 nm), Total Ion
Current (TIC) chromatogram (resulting after single stage Full Scan MS detection)
and Ion Extracted Chromatograms (m/z = 285, 269 and 301 a.m.u.) indicating a
combination of young fustic (Cotinus coggygria) and dyer's broom (Genista
tinctoria L.) being responsible for the colour in sample coded sample _17 _set 2
from an embroidery thread.
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RESTAURAREA UNEI SPADE SARMATE
AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI NAȚIONAL
DE ISTORIE A ROMÂNIEI
THE RESTORATION OF A SARMATIAN SWORD
FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORY
MUSEUM OF ROMANIA
Sergiu-Sorin Popescu

Abstract
This article describes the restoration process of a Sarmatian sword, the only
one so far to be owned by a Romanian museum, which entered the collection of the
National History Museum of Romania in 2013. The artefact in question presents
similarities to a Sarmatian sword discovered in the Ural region.
Keywords: restoratian, Sarmatian, sword, National History Museum of
Romania.
Încadrare istorică. Scurtă descriere
Artefactul a intrat în colecția Muzeului Național de Istorie a României în
anul 2013, împreună cu un lot de piese din diverse materiale fier masiv, bronz,
sticlă, plus monede romane din bronz și argint, toate provenite din descoperiri
întâmplătoare, fiind din epoci diferite.
Piesa este o sabie sarmată, cu o formă și tipologie specifice, terminația
mânerului, de tip anou, fiind caracteristică tribului sarmat. Piesa se aseamănă cu
cele de tip Gladius, adică o spadă scurtă și lată, având tăișuri paralele și vârf
triunghiular, la fel ca și cea reprezentată în figura 1.
Analizând aceste tipuri de arme, specialiștii ruși au ajuns la concluzia că
sarmații aveau, pentru spadele şi pumnalele cu mânerul simplu, următoarele
dimensiuni: spadele lungi peste 70 cm, spadele scurte de la 50 la 70 cm, iar
pumnalele mai puţin de 50 cm1.
A. V. Simonenko, care a analizat un lot din zona de Nord a Mării Negre,
lot format din spade şi pumnale cu mânerul terminat în inel, a concluzionat că


1

Expert restaurator ceramică-metal în cadrul Muzeului Național de Istorie a României,
doctor în istorie.
A. M. Hazanov, Očerki voennogo dela sarmatov [Essays on the Military Affairs of the
Scythians], Moskva, 1971, p. 15.
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spadele sarmate specifice erau mai mari de 33 cm, iar pumnalele aveau lungimea
lamei de până la 30-31 cm 2.
Spada în cauză are o lungime de aproximativ 38,3 cm, fără mâner3, putând
fi încadrată în categoria armelor de luptă scurte, pentru lupta corp la corp pedestră
sau călare. Lungimea totală este de 51,3 cm. Diametrul exterior al inelului este de 4
cm, o proporție foarte bună, în armonie cu dimensiunile spadei, având o lungime
totală inel și mâner de 12 cm. Cu siguranță, mânerul a fost îmbrăcat în lemn și
piele, însă aceste două materiale organice nu au rezistat în timp și s-au distrus.
Garda spadei are 7,5 cm lățime, continuată de lama de 6 cm, dimensiune care scade
gradual către vârf. Greutatea spadei este de 437,06 gr.
Sabia sarmată ajunsă în patrimoniul MNIR a fost descoperită în jurul
Bucureștiului, cea mai estică descoperire similară fiind făcută în localitatea
Filippovka din Rusia (vezi figura 3), în regiunea Orenburg4, în cadrul unui gorgan
regal5. Localitatea Filippovka se află în unghiul format de fluviul Ural cu afluentul
său, râul Ilek, zonă considerată cea mai sudică regiune a munților Urali unde e
atestată prezența sarmaților. Am analizat și comparat spada din Rusia cu cea a
MNIR, descoperind că intarsiile reprezintă numitorul comun, precum și prezența
aurului, atât pe inel, cât și pe garda spadei. Chiar dacă pe spada sarmată din
colecția MNIR nu sunt vizibile cu ochiul liber intarsiile de aur, acestea au fost
identificate cu ocazia investigațiilor metalografice executate de către specialiști ai
instituției. Pe inel sunt urme de aur, iar pe gardă este aur în proporție de 1,57 %
(vezi figurile 4 și 5).
Starea de conservare
Pe suprafața piesei se observă produșii specifici de coroziune ai fierului,
care sunt mai aderenți în zona de gardă, dar și în alte zone asimetrice ale acesteia.
Având în vedere starea generală de conservare bună, s-a stabilit că spada poate
suporta un tratament chimic cu soluții verificate în timp. Din punct de vedere al
eficienței restaurării se are în vedere consistența metalului și minima intervenție. Se
observă mici cratere pe toată suprafața lamei, ca urmare a baterii la cald, la
momentul manufacturării, formate datorită loviturilor puternice suportate la
momentul confecționării; în timp legăturile fierului din aceste zone au îmbătrânit,
apoi s-au transformat în oxid de fier, cedând, uneori până la pulverizare. Chiar și
2

A. V. Simonenko, Sarmatskie meči i kinžaly na territorij Severnogo Pričernomor'ja, în
“Vooruženie skifov i sarmatov”, Kiev, 1984, p. 137.
3
Mânerul având o lungime de aproximativ 13 cm.
4
Leonid Teodorovich Yablonsky, New excavation of the Early Nomadic Burial Ground at
Filippovka (Southern Ural Region, Russia), în “American Journal of Archaeology”, Vol.
114, No. 1 (January 2010), p. 129-143.
5
Între 2004 și 2007 au fost excavate în zonă un număr de nouă morminte, descoperindu-se
și bunuri din metal comun și prețios, cu scene stilizate de artă, preluate din regnul animal.
354

RESTAURAREA UNEI SPADE SARMATE AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI NAȚIONAL DE
ISTORIE A ROMÂNIEI

așa, calitatea fierului este excepțională. În zona gărzii, se pot observa depuneri
suplimentare de sol, datorate mediului de zacere. Inelul mânerului are de asemenea
depuneri grosiere, aderențe de pământ și de oxizi, acesta fiind foarte fragil la
îmbinarea cu mânerul de prindere al spadei.
Lucrări de restaurare
Piesa a intrat în lucru în martie 2019, fiind imersată în soluție de sulfit de
sodiu anhidru, la o temperatură controlată de 60º C, într-o incintă etanșă. S-a folosit
un vas din inox, pentru a evita corodarea recipientului. Timp de o lună, etuva
(vasul) nu a fost deschisă. După 30 de zile, piesa a fost scoasă și vasul s-a răcit. A
fost preparată o altă soluție, tratamentul fiind reluat pentru încă trei luni. La fiecare
scoatere din baia de lucru, piesa a fost curățată ușor, mecanic, cu perii moi din oțel.
S-a observat pe gardă strălucirea nefirească a unui metal mult mai curat și mult mai
strălucitor (vezi figura 6) decât fierul. „Glazura” de oxid de fier, care a îmbrăcat
intarsia, a avut rolul de a proteja aceasta lucrătură deosebită de pe gardă.
A fost momentul în care intervenția cu soluția de sulfit de sodiu anhidru a
fost întreruptă, pentru că la temperatura de 60º C se risca pierderea întregii intarsii
de pe gardă. Era evident că noul metal era argint, dar au fost cerute și executate
cercetări suplimentare. În urma investigațiilor, a reieșit că este vorba de intarsii din
argint. Acestea sunt dispuse de-a lungul gărzii, prin linii paralele la distanțe egale.
Piesa a fost lucrată mecanic cu instrumentar adecvat, sub microscop,
scoțând la iveală, alături de argint, și mici intarsii din cupru (vezi figura 7), dispuse
simetric în registre distincte, printre cele de argint.
Pentru a nu mai supune piesa la temperaturi ridicate, s-a ales un alt tratament de curățare, anume imersarea totală în soluție preparată de EDTA6 sarea
acidului etilendiaminotetraacetic. Tratarea chimică a adus piesa, din aproape în
aproape, la efectul scontat, acela de a rămâne parțial cu produși de coroziune
specifici fierului, care se pot îndepărta mecanic cu instrumentar adecvat, până la
eliminare, acolo unde este cazul. S-a putut evidenția metalul nativ, de culoare gri,
dar cu o nuanță mai închisă la extremități, în zona tăișului, unde a fost tratat
suplimentar, în epocă, pentru o mai bună rezistență.
Tratamentul cu sarea acidului etilendiaminotetraacetic a durat șapte săptămâni, combinat cu spălările sub jet de apă curentă și cu tratamentul mecanic.
Am presupus că cercul care delimitează mânerul se va fractura, fiind o
zonă puternic corodată, care a dus la transformarea totală a fierului în zona de
îmbinare. Într-adevăr, în timpul lucrului, prin manipulare, a cedat (vezi figura 9).
Am folosit acest fapt în favoarea piesei, curățând cercul separat, pentru că se
6

Silvia Pitiriciu, Dragoș Vlad Topală, Dicționar de abrevieri și simboluri, Editura All
Educational, 1998, p. 120.
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preconiza ca și în aceasta zonă să existe o intarsie atât de argint, cât și de cupru pe
toată circumferința, fapt ce s-a confirmat (vezi figura 8). Ulterior, am repoziționat
cercul în continuarea mânerului, cu ajutorul rășinii epoxidice bicomponente, cu
întărire rapidă (vezi figura 10).
La final, după îndepărtarea oxidului de fier și a depunerilor din sol, piesa a
fost conservată cu ajutorul unui ulei tehnic sicativat, necesar pentru punerea în
valoare a nuanței native a metalului din care a fost manufacturată. Astfel, se poate
vedea diferența dintre culoarea propriu zisă a metalului – gri, cea a zonelor în care
acesta a fost prelucrat suplimentar și cea din zonele părților tăietoare, care au fost
călite pentru a rezista loviturilor unor altor arme de luptă. Înainte de aplicarea
filmului de ulei tehnic, inelul și garda au fost impregnate cu Paraloid B72, pentru o
fixare mai bună a intarsiilor (figura 12).
În ultima fază de lucru (vezi figura 11), ce a presupus cizelarea rășinii din
zona lipiturii și imersarea într-o ultima baie de EDTA, piesa a fost uscată la
temperatura camerei și apoi conservată (vezi figura 12).
Recomandarea este ca piesa să rămână în continuare ambalată și să fie
ținută sub observație până la stabilirea locului unde va fi păstrată în depozit. După
predare, se va urmări starea de conservare în timp, prin control anual, trimestrial
sau semestrial.

Fig. 1 - Spadă sarmată înainte de restaurare
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Fig. 2 - Ținutul presupus aparținător Sarmatiei, pe o hartă veche din anul 17297

7

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sarma%C8%9Bia; văzut la 23.03.2020. ora 12:04.
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a)

b)
Fig. 3 - a) Reprezentarea localității Filippovka, regiunea Orenburg, Rusia,
unde au fost descoperite piese sarmate, printre care și o spadă.
b) Spada sarmată princiară cu intarsie de aur
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Fig. 4 - Analizele efectuate pe inelul spadei. Proba R4096. Compoziție chimică %; Cr 0,01;
Mn 0,01; Fe 58,65; Cu 5,32; Ag 35,57; Au - urme; Pb 0,45

Fig. 5 - Analizele efectuate pe garda spadei. Proba R4095. Compoziție chimică %; Cr 0,01;
Fe 43,87; Cu 2,80; Zn 0,09; Ag 51,43; Au 1,57; Pb 0,23.
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Fig. 6 - Apariția pe gardă a intarsiilor din argint

Fig. 7 - Apariția intarsiilor din cupru în zona mediană a gărzii
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Fig. 8 - apariția pe cercul mânerului a intarsiei din argint

Fig. 9 - Ruperea extremității mânerului, a inelului
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Fig. 10 - Repoziționarea anoului de mânerul spadei, cu ajutorul
rășinii epoxidice cu întărire rapidă

Fig. 11 - Piesa în ultima fază de lucru.
Urmează conservarea finală, respectiv stocarea
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a)

b)
Fig. 12 - a) Vedere de ansamblu. Spada după tratament și conservare finală;
b) Detaliu mâner. Se pot observa intarsiile de argint, dar și de cupru,
atât pe gardă, cât și pe inel
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Volumul de față este rezultatul unui proiect de cercetare finanțat prin
programul „Emergence(s)” de primăria orașului Paris, cu participarea consiliului
științific al Institutului Național de Limbi și Civilizații Orientale – INALCO, a
Centrului de cercetare „Europes-Eurasie” și a Centrului Național de Cercetare
Științifică – CNRS. Răspunde, așadar, unor cerințe pragmatice. Pe de o parte, din
punct de vedere științific, acoperă un gol bibliografic important în programa universitară franceză, dar și, după cum vom vedea mai jos, internațională. Anume,
realizează sintetic o istorie comparată a traducerilor literare în spațiul corespunzând, în mare, fostului Bloc Est, cu notabila excepție a Rusiei și cu includerea
Finlandei. Pe de altă parte, răspunde necesității de a întări, în Occident, la fel de
mult ca la nivel local, în fiecare dintre țările foste socialiste, sentimentul de apartenență culturală a acestor spații la Europa, frecvent neglijat în ultimii ani, în care valuri
de naționalism au adus la putere, în unele dintre aceste state, guverne eurosceptice.
Acoperind nu mai puțin de 16 limbi, acest proiect a reunit abilitățile a 26
de cercetători, francezi și străini, implicați în egală măsură în activitatea de
traducător. Din motive de concizie, este suficient să amintim aici profilul științific
al coordonatorilor, deoarece acesta reflectă îndeaproape amploarea volumului.
Antoine Chalvin, profesor universitar la INALCO, unde predă limba și literatura
estonă și finlandeză, este totodată activ ca traducător din estonă și finlandeză, JeanLéon Muller, membru al Centrului de cercetare „Europes-Eurasie” (INALCO), este
traducător din maghiară, germană și engleză, Katre Talviste, cercetătoare la
Universitatea din Tartu (Estonia), semnează traduceri din franceză în estonă, iar
Marie Vrinat-Nikolov, profesor universitar de limba și literatura bulgară la
INALCO, este traducătoare din limba bulgară.
O inovație introdusă de autori este conceptul de arii de traducere, aires
traductionnelles, definite ca spații multilingve, care prezintă însă asemănări cu
privire la practicile de traducere și la rolul cultural asumat de textele astfel puse în
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circulație1. Această demarcație terminologică prezintă avantajul, în viziunea
autorilor, de a fi operațională atât diacronic, cât și sincronic și devine cadrul pentru o
istorie comparată. Urmând o demarcație terminologică introdusă anterior2, volumul
delimitează „Europa mediană”, Europe médiane, care cuprinde: l’espace entre le
monde germanique et le monde russe3.
Volumul are patru părți, ordonate cronologic: La traduction des textes
religieux (p. 15-72), La traduction et la formation de la littérature profane (p. 73-186),
La traduction et la modernité littéraire (p. 187-252) și Traduire sous le totalitarisme
(p. 253-364), încheindu-se cu o secțiune de concluzii generale (p. 365-372). O
binevenită anexă, conținând diferitele denumiri sub care sunt sau au fost cunoscute,
de-a lungul intervalului temporal avut în discuție, orașele menționate (p. 373-386),
secțiuni de bibliografie (p. 387) și indici (p. 387-424) încheie volumul. Fiecare
parte urmărește apoi, pe capitole, o serie de teme identificate ca relevante: textele
selectate pentru traducere, când există suficiente date, profilul intelectual și social
al traducătorilor, practici de traducere, discuții teoretice despre modul în care
trebuie tradus, relația dintre traduceri și celelalte segmente ale culturii, cu accent pe
limba scrisă și pe literatura vernaculară, impactul social al traducerilor prin analiza
informațiilor despre difuziune și receptare. Unitatea ultimă de clasificare este dată
de fiecare limbă în parte: albaneză, bosniacă și serbo-croată, bulgară, cehă,
estoniană, finlandeză, letonă, lituaniană, macedoneană, maghiară, polonă, română,
slovacă, slovenă, sorabă, ucraineană.
În cele ce urmează, reținem câteva aspecte interesante. În primul rând,
autorii subliniază clar importanța pe care au avut-o, într-o primă etapă, traducerile
textelor sacre pentru conturarea limbilor vernaculare și literaturilor aferente. Uneori
a fost necesară crearea unui alfabet, un exemplu fiind scrierea glagolitică, urmată
apoi de alfabetul chirilic (p. 55-6), în timp ce, în alte cazuri, alfabetul latin a fost
adoptat și modificat pe o perioadă îndelungată de timp, pentru a răspunde
exigențelor fonetice ale limbii țintă. Autorii nu neglijează nici implicațiile subtile
care au decurs de aici. Aceste traduceri, investite cu autoritatea sacrului, ascultate
în mod regulat în timpul serviciului religios, au dus, în unele cazuri, la promovarea
formei dialectale în care au fost făcute la rangul de limbă literară standard (vezi
cazul estonei p. 59, iar aici putem adăuga româna) sau opțiunea grafică a reușit să
modifice pronunția, cu exemple reținute pentru finlandeză (p. 59). Cele mai
1

Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, Histoire de la
traduction littéraire en Europe médiane: des origines à 1989, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2019, p. 7.
2
Antoine Chalvin, „Comment écrire une histoire aréale de la traduction?”, în Chalvin, Antoine,
Lange, Anne, Monticelli, Daniele (coord.), Between Cultures and Texts: Itineraries in
Translation History = Entre les cultures et les textes: itinéraires en histoire de la
traduction, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, p. 77-86.
3
Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, op.cit., p. 7.
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durabile urme se regăsesc la nivelul lexicului, dar nici sintaxa nu a rămas
neafectată. În cele mai multe situații însă, traducerile realizate între secolele XVIXVII au contribuit decisiv la avântul limbilor vernaculare în detrimentul limbilor
de cult și de cancelarie (după caz: latină, slavonă sau greacă veche).
O scurtă incursiune în sfera producției de carte încheie prima parte.
Aceasta pune în evidență rolul introducerii tiparului, cu centrele de imprimare a
cărții și evoluția lor în timp, impactul conflictelor de natură religioasă, în contextul
opoziției dintre Reformă și Contrareformă.
Primul capitol din partea a doua propune realizarea unui inventaire
raisonné, cuprinzând titlurile cele mai reprezentative care au fost traduse. Sondajul
acoperă un cadru temporal amplu, ce acoperă secolele XVI-XIX și perioade istorice
ca Renașterea, Barocul și Iluminismul (p. 74). Explicația se găsește în dificultatea
de a gestiona imensa varietate și discrepanțele dintre zonele avute în vedere. Din
aceleași considerente, autorii împart în trei (sub)zone lingvistico-literare spațiul
studiat: Europa centrală, Europa de sud și baltică. Prin această partajare este pusă
în evidență evoluția paralelă a spațiilor unitare din punctul de vedere al limbii,
obligate însă să evolueze separat de demarcaje politice. Dacă începutul perioadei
este mai degrabă legat de traducerile favorizate de contextul Reformei și al Contrareformei, spre sfârșitul acesteia începe să se contureze miza națională asociată
literaturii în limbile vernaculare. Printre tendințele remarcate la nivel general care
reflectă o atitudine modernă sunt: traducerile încep să urmeze un program, iar
acesta poate fi trasat și urmărit cu o anumită consecvență deoarece traducătorii fac
adesea parte din grupări literare sau sunt afiliați la reviste; ponderea literaturii laice este
în creștere; se traduce atât din literatura înaltă, cât și din autorii populari, Eugène
Sue, Alexandre Dumas sau Walter Scott fiind bine reprezentați; preferințele pentru
o limbă sau alta ca limbă sursă sunt condiționate de modă, franceza devenind foarte
populară din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, înlocuind treptat vechile
afinități culturale și politice, cum ar fi preferința pentru italiană în cercurile literare
croate din secolele anterioare, mediată prin zone de contact cum este Ragusa (p. 83).
În ceea ce privește traducătorii (capitolul al II-lea), pentru perioada 17801860 se remarcă, în primul rând, o diversificare a extracției sociale a acestora.
Alături de cler și nobilime, provin frecvent din familii de negustori, mici
meșteșugari, țărani avuți etc. Originea rurală devine o posibilitate odată cu
desființarea iobăgiei și, în special, prin răspândirea învățământului (p. 128-131).
Schimbările de mentalitate permit, de asemenea, apariția femeilor în rândul
traducătorilor. Mai numeroase în Ungaria și în zona cehă, dar prezente și printre
traducătorii în română, bulgară, finlandeză etc., ele însoțesc traducerile cu alte
activități creative, precum poezie sau teatru. Un impediment în calea profesionalizării meseriei este faptul că traducerile rămân o activitate prost remunerată. În
Finlanda, un traducător poate primi un salariu de patru ori mai mic decât un autor
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(p. 135). Un efect secundar al aceleiași stări de fapt este și selecția textelor traduse.
Aceasta este frecvent făcută urmând considerente didactice, deoarece traducătorul
lucrează ca profesor.
Capitolele III și VI aduc în discuție practicile de traducere și statutul
limbilor în care se traduce. Deja din secolul al XVIII-lea în spațiul maghiar asistăm la
primele polemici dintre „antichizanți” și „moderni” care ating și teoria traducerilor
(p. 147). Totuși, aceste dezbateri teoretice nu exclud practici, ce continuă până la
sfârșitul secolului al XIX-lea, de traducere prin parafraze, adaptări, „naturalizări”.
Autorul poate fi omis din volumul tradus, traducătorul apare chiar mai rar.
În ceea ce privește limba, provocările sunt multiple pentru perioada 17801860. În timp ce unele limbi au statut de limbă oficială, altele coexistă cu una sau
chiar mai multe limbi cu statut oficial sau dominant. În plus, însăși limba scrisă
este adesea foarte eterogenă, problemă rezolvată spre sfârșitul perioadei prin
eforturi susținute de normare a limbii (apar lexicoane, gramatici normative).
Adesea, aceste eforturi sunt corelate cu mișcările naționale.
Rolul social al traducerilor (capitolul al VI-lea) este evidențiat prin
utilizarea acestora pentru a evita cenzura, mai strictă în cazul lucrărilor originale (p.
173), dar, mai ales, prin contribuția pe care o au la formarea gusturilor cititorilor și
diseminarea ideilor în aceste societăți covârșitor rurale și închise. Lecturile
contribuie la deschiderea acestor comunități spre lumea înconjurătoare, premisă
necesară pentru formarea propriei identități naționale (p. 182-183). Pe de altă parte,
circulația cărților și a publicațiilor periodice este încă dificilă în aceste societăți (p.
177). Abia spre sfârșitul perioadei apare o rețea de librării și biblioteci pentru a
răspunde nevoii populare de lectură.
Partea a treia se deschide cu reflecții teoretice binevenite despre conceptele
foarte utilizate, cum ar fi modernitatea și modernismul (p. 187-8). Capitolul I
prezintă contextul în care traducătorii Europei mediane evoluează între 1880 și
1945: difuzarea capitalismului, dezintegrarea vechii lumi reprezentate de imperiile
în care a trăit până în 1918 majoritatea locuitorilor din regiune, crearea sau întărirea
statelor naționale, apariția mișcărilor sociale și ascensiunea naționalismului, apoi a
regimurilor dictatoriale în jurul anilor 1930. Spre sfârșitul anilor 1930 peisajul
cultural este complet modificat. În tot spațiul de interes se răspândește o
infrastructură publică (biblioteci și centre culturale de stat), dublată de rețele
private (librării), care impun un caracter modern vieții literare.
De mare interes este capitolul al V-lea, unde este analizat discursul despre
rolul jucat de modernitate în literaturile locale, devenite naționale, folosind
traducerea ca vector. Impactul traducerii este subtil, mai ales în cazurile în care cei
care o practică sunt poeții sau prozatorii, care stabilesc astfel un dialog cu autorul
tradus, continuat în lucrările lor originale (p. 247).
Partea a patra propune câteva repere pentru studiul traducerii în regimurile
totalitare, impuse în regiune, cu excepția Finlandei, după 1945. Contradicții ies la
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iveală. Deși tirajele traducerilor sunt adesea meschine, textele astfel propuse au un
impact foarte mare, fiind citite de formatori de opinie (p. 304-5). Asistăm, cum era de
așteptat, la profesionalizarea profesiei de traducător. De asemenea, caracterul închis
al societăților unde activează traducătorii îi investește oarecum neașteptat cu prestigiu
și un statut social neegalate nici înainte, nici după perioada totalitară (p. 314).
Autocenzura se răspândește și apare o practică nouă, impusă sau adoptată
în mod liber de către traducători, de a cosmetiza orice limbaj sau acțiuni care ar
putea dăuna moralei comuniste și puritanismului cultivat în rândul publicului larg
(p. 333-4). Apar și practici de lectură deconcertante, cum ar fi ceea ce autorii
numesc duplicité de la lecture (p. 352), anume mecanisme, dezvoltate de publicul
larg, de identificare în spatele mesajului manifest a sensului său „real”.
Volumul își atinge obiectivul principal, acela de a scrie prima istorie
comună a traducerilor și a reflecției teoretice asupra modului în care trebuie făcute,
pornind de la un singur set de repere, pentru spațiul vast denumit aici Europa
mediană. Abordarea comparată reușește să surprindă imensele decalaje inițiale
dintre zonele studiate, precum și graduala omogenizare a practicilor de traducere,
accelerată pe măsură ce fermenți ai modernității, cum ar fi mijloacele de producție
și relațiile de lucru de tip capitalist, naționalismul, socialismul, liberalismul, etc.
câștigă teren în zonele cuprinse în studiul de față.
Sigur, unele opțiuni rămân ezitant argumentate. Spre exemplu, demarcația
inițială a spațiului reflectă harta geopolitică a Europei în 1989, fiind puțin operațională pentru secolele XV-XVIII. Includerea spațiului finlandez în studiu pare mai
mult să reflecte considerente de înrudire lingvistică (cu estona) și specializarea pe
această familie de limbi a unuia dintre coordonatori (Antoine Chalvin), decât
existența unor similitudini de profunzime între condițiile de lucru la dispoziția unui
traducător finlandez și un omolog aflat la cealaltă extremă a spațiului adus în
discuție (român sau bulgar), în secolul al XVIII-lea. Absența spațiului grec din
discuție distorsionează oarecum prisma pentru zonele controlate de Imperiul
Otoman incluse în studiu (limbi ca sârba, bulgara, albaneza, româna etc.). O
omisiune mai importantă este bibliografia redusă și neactualizată pentru limbi cum
ar fi româna, ceea ce diminuează din utilitatea volumului ca lucrare de referință.
Dincolo însă de un anumit arbitrar, inevitabil probabil în sinteze de o asemenea
amploare temporală și spațială, Histoire de la traduction littéraire en Europe
médiane: des origines à 1989 este un instrument de lucru binevenit pentru studenți
și cercetători interesați de o serie de aspecte, mergând de la istoria traducerilor,
până la producția de carte în limbi vernaculare, răspândirea factorilor modernității
și culminând cu apariția statului național și cu peripețiile sale postbelice, prin
perspectiva unică oferită de literatura străină în haine lingvistice autohtone.
Andreea Ștefan
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FLORICA - THE HOME OF THE BRĂTIANU FAMILY, EDITED BY
MUZEUL NAȚIONAL BRĂTIANU, ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ
Lucrarea reprezintă cea mai importantă monografie dedicată ansamblului
rezidențial de la Florica, locul de care se leagă numele celei mai importante familii
de oameni politici din istoria modernă și contemporană a României: familia
Brătianu. Florica a fost „un domeniu rezidențial complet” și unic în România prin
faptul că „dat țării trei prim-miniștri (Ion C. Brătianu, Ion I. C. Brătianu și Vintilă I.
C. Brătianu), ale căror mandate, pline de realizări politico-administrative, au
însumat aproape 25 de ani, între 1876 și 1928. Dacă adăugăm acestei liste și pe
Dumitru C. Brătianu, fratele lui Ion C. Brătianu, observăm că avem de-a face cu o
familie de oameni politici („dinastia de Argeș”, cum o numea, ironic, Nicolae
Iorga) care a avut un rol covârșitor în istoria modernă și contemporană a României”.
Narcis Dorin Ion a reușit să stângă în această carte o cantitate impresionantă de informații dar și un număr foarte mare de fotografii, foarte multe inedite,
din surse diverse – arhive, colecții particulare, muzee, biblioteci –, realizând astfel
o imagine completă și complexă a locului și oamenilor care l-au făcut să aibă o
însemnătate atât de mare și o istorie atât de fascinantă.
Prima și cea mai extinsă parte a volumului este dedicată conacului de la
Florica. Autorul urmărește fiecare etapă a evoluției conacului, deslușind, inițial,
„încrengăturile” genealogice ale neamului Brătienilor, pentru a ne releva modul în
care moșia (devenită ulterior Florica) a ajuns în proprietatea lui Ion C. Brătianu.
Din paginile cărții vom descoperi nu numai modul în care conacul s-a transformat
de-a lungul anilor, ci și viața de zi cu zi a familiei Brătianu, atmosfera din casa Piei
și a lui Ion C. Brătianu, momentele de sărbătoare dar și pe cele de întristare.
„Conacul de la Florica, care în vremea lui Ion Brătianu era o simplă casă de moșie,
a constituit pentru familia sa un cămin aparte, chiar dacă confortul său lăsa uneori
de dorit și viața de aici nu era tocmai la standardele altor case boierești mai
înstărite (...) Cu toate acestea, la Florica lipsa unor condiții moderne de trai – cum a
fost cazul la începuturi – părea a fi compensată de o atmosferă specială a casei, pe
care fiecare generație a perceput-o într-un mod aparte”. Sunt pagini emoționante
din care reiese dragostea pe care Brătienii au avut-o pentru acest loc, în care își
găseau cu toții „repausul și fericirea”. La fel de impresionante sunt rândurile în care
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sunt surprinse intensele schimburi epistolare dintre Pia și Ion Brătianu, dar și dintre
părinți și copiii plecați la studii – în București sau în afara țării.
În acest prim capitol, cititorii vor avea ocazia să descopere „viața partiarhală” de la Florica în timpul vieții lui Ion C. Brătianu, să afle care erau cei mai
iubiți oaspeți ai „micii republici a copiilor”, cum era organizată „școala” de la Florica,
cum se petreceau sărbătorile și aniversările, ce căsătorii au avut loc la Florica, cine
au fost cei mai de seamă vizitatori ai reședinței, ce evenimente politice importante
au avut loc aici. Pentru a crea un tablou complet al vieții și activității Brătienilor,
autorul se preocupă și de alte aspecte care se petrec dincolo de „hotarele” Floricăi:
casa și „școala” de la București, studiile fiilor – Ion, Dinu și Vintilă – la școlile
Parisului, Așezământul „Ion I.C. Brătianu” din București (creat după moartea
marelui om politic).
Evident, este acordată o atenție sporită transformărilor pe care conacul le-a
cunoscut, mai ales în timpul vieții lui Ion I.C. Brătianu. De altfel, întregul
ansamblu de la Florica așa cum arată astăzi este rodul pasiunii de a construi a lui
Ionel Brătianu, care a „răsturnat aproape tot ce rămăsese de la tată-său şi care dintro căsuţă lângă vie a făcut o instalaţie confortabilă cu parc, fermă şi chiar cu... un
observator astronomic”. Planuri, facturi, devize, etape de lucru, furnizori – toate se
regăsesc în paginile cărții.
În acest context, este făcută o prezentare a activității marelui arhitect Petre
Antonescu precum și a locuințelor pe care acesta le-a proiectat pentru familia
Brătianu. Nu putea fi trecută cu vederea impresionanta bibliotecă, „fără îndoială –
prin colecţiile sale de cărţi rare, incunabule, reviste – una dintre cele mai importante
din România, cu ea putând rivaliza doar biblioteca lui George Sturdza din castelul
de la Miclăuşeni sau cea a Roznovanilor din castelul de la Stânca-Iaşi”. Un cunoscător
în domeniu, Constantin Argetoianu, şi el mare bibliofil, scria că reședința lui Ionel
Brătianu „gemea de cărți: cei doi Brătieni, tatăl și fiul, adunaseră la Florica cea mai
însemnată bibliotecă particulară din România”.
Așa cum s-a întâmplat cu atâtea reședințe care aparținuseră unor figuri
importante ale vieții politice și conacul de la Florica a avut de suferit odată cu
instaurarea comunismului. După exproprierea din martie 1949, domeniul rezidenţial
de la Florica a trecut în proprietatea statului, care a purces imediat la distrugerea a
tot ce amintea de Brătieni, de la cărţi şi obiecte de artă până la mobilier, din care sau mai păstrat doar o frumoasă masă rotundă, având blatul realizat cu intarsii
ceramice, o bancă din lemn masiv, un dulap şi un scrin. Autorul urmărește evoluția
destinației conacului în anii comunismului și în cei de după 1989: sediu pentru
colonia de comuniști greci care se refugiaseră în România, sediu al Casei
Agronomului, casă de oaspeți a nomenclaturii comuniste, centru cultral și, în fine,
muzeu memorial, de importanță națională (inaugurat în mai 2020).
Capitolul al doilea este dedicat parcului domeniului de la Forica, pe care
bătrânul Ion C. Brătianu îl numea „grădinile Semiramisei”. Vom afla despre cum s-
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a dezvoltat parcul de-a lungul anilor și despre grija pe care Brătienii au acordat-o
acestui loc de liniște și verdeață. Regina Maria, care a vizitat conacul și parcul la
începutul lunii septembrie 1926, consemna în jurnalul său grija specială a lui Ionel
Brătianu pentru copacii plantați de părintele său: „Copacii din jurul casei au crescut
tot mai înalți, odată cu trecerea anilor. Elise (Brătianu, soția lui Ionel – n.n.) ar vrea
să-i taie, dar, firește, Brătianu nici nu vrea să audă de acest lucru. Fiecare este un
prieten personal al său”.
Capitolul următor ne prezintă bisericile de la Florica, începând cu capela în
care sunt înmormântaţi majoritatea membrilor familiei Brătianu – cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” – care a fost construită în anul 1898, după
planurile arhitectului francez Émile André Lecomte du Noüy (1844-1914). Moartea
și ceremoniile funerare ale lui Ion C. Brătianu, Ion I.C. Brătianu și Vintilă Brătianu
sunt prezentate pe larg în paginile cărții. De asemenea, se găsesc informații
detaliate despre Pia, Gheorghe și Dinu Brătianu (aceștia din urmă găsindu-și
sfârșitul în închisorile comuniste, rămășițele lor pământești fiind reînhumate,
ulterior, în capela de la Florica). Autorul face o trecere în revistă a tuturor
Brătienilor și rudelor acestora care își fac somnul de veci la Florica.
Tot în cadrul acestui capitol aflăm despre bisericuța lui Horea din Albac.
Șansa salvării acestui locaș istoric, amenințat cu demolarea de către autorități, a fost
vizita pe care Ionel Brătianu și soția sa, Elisa, au făcut-o în Țara Moților, unde au
descoperit-o, astfel încât ctitoria din Albac, legată de numele lui Horea, a fost prima
biserică de lemn din Ardeal strămutată în Vechiul Regat. Întrebat odată de ce a adus
acest locaș tradițional transilvănean pe dealurile Argeșului, Ionel Brătianu a
justificat gestul său salvator cu gândul la românii ce aveau să se unească cu țara, în
1918: „Oare nu știți că biserica de lemn a lui Horea am transportat-o la Florica ca să
am neîncetat înaintea ochilor imaginea concretă a suferințelor fraților noștri de
peste munți?”
Capitolul al patrulea este rezervat fermei de la Florica, o componentă foarte
importantă a domeniului. Ion C. Brătianu, dar și ceilalți membri ai familiei, s-au
îngrijit foarte mult de via de la Florica, cu atât mai mult cu cât aceasta era o sursă
esențială de venit. Printre clienți se număra și Restaurantul „Capșa”, dar vinul
Brătienilor era apreciat și în alte orașe din țară și chiar în străinătate. După moartea
tatălui său, Ionel Brătianu se va ocupa direct de podgoria de la Florica, pe care o va
prezenta cu mândrie invitaților săi, de câte ori va avea prilejul. Autorul a făcut o
documentare extensivă despre fermă, cu toate „domeniile de activitate”:
pomicultură, creșterea cerealelor sau zootehnia. Ferma Florica devenise celebră
încă din vremea lui Ion C. Brătianu pentru produsele lactate obținute aici și vândute
pe piețele din București: unt, brânză şi smântână de calitate superioară. Regina
Maria, oaspete la Florica de mai multe ori, aprecia în 1926 că Brătienii aveau pe
moșia lor „fructe și legume minunate și cel mai bun unt din țară”.
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În paginile cărții găsim o descriere generoasă a monumentalei clădiri noi a
fermei, realizată la dorința lui Ion I.C. Brătianu. Situată chiar la intrarea în parc, pe
partea stângă, aceasta este opera arhitectului Petre Antonescu, din anii 1912-1925,
fiind construită, pe două niveluri, în stil neoromânesc. „Istoria” fermei este
urmărită și după moartea lui Ion I.C. Brătianu, adică în perioada în care Eliza
Brătianu a fost proprietară uzufructară (când ferma a fost Stațiune de Cercetări
Zootehnice în administrarea Ministerului Agriculturii și Domeniilor, 1927 – 1949),
cât și în perioada comunistă.
Un ultimul capitol este intitulat „Florica – amintirea unei mari iubiri” și
este constituit dintr-o colecție de imagini, în majoritate inedite, care surprind
familia extinsă a Brătienilor. Și de aici „se desprinde aievea amintirea unei mari
iubiri, pe care au purtat-o casei de la Florica toți cei născuți și crescuți în atmosfera
ei specială. Un asemenea loc, încărcat de semnificații, merită a fi vizitat de orice
iubitor al istoriei noastre. O vizită la Florica va fi pentru oricine o întâlnire cu
istoria modernă și contemporană a României, la a cărei împlinire Brătienii au avut
un rol fundamental”.
Dincolo de bogăția de informații și de textul foarte bine structurat, lucrarea
beneficiază, așa cum am mai menționat, de o extraordinară iconografie – circa 400
de imagini de o calitate grafică și documentară deosebită, de o bibliografie
impresionantă, precum și de un arbore genealogic al familiei Brătianu.
Cornel-Constantin Ilie
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