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STUDII ŞI ARTICOLE

POPULAŢIA- CIFRA ŞI COMPONENT A ETNICĂ,
CULTE ŞI LĂCAŞURI DE CULT ALE COMUNITĂŢILOR
BUCUREŞTENE ÎN SECOLUL AL XVII-LEA
dr. Anca Badea

Migraţia internă definitivă

în provinciile noastre îmbracă forma deplasărilor spre
locurile mai înalte urmate de defrişări şi de constituirea aici de noi aglomerări, exodul
rural spre oraşe, fuga unor ţărani de pe o moşie pe alta (ambele aflându-se la şes) 1 •
În secolul al XVII-iea creşterea demografică nu a fost continuă şi nici nu a
înregistrat cote semnificative. Acest proces este unul specific Europei, deoarece acest
veac a fost un secol al războiului şi al crizelor de tot felul, dar şi de răcire temporară a
climei. Datorită acestor factori au existat perioade de foamete şi epidemii (îndeosebi
de ciumă) care au dus la diminuări semnificative de populaţie.
În Europa de Est, zonă dominată de Biserica Creştină de confesiune ortodoxă,
procesul de câştigare a ogoarelor prin lupta împotriva pădurilor şi a mlaştinilor a
fost mai lent. El a început la sîarşitul secolului al XIII-iea şi s-a folosit focul pentru
biruirea pădurilor, iar acest proces a durat până în secolul al XVIII-lea2• Relaţia omnatură prin câştigarea de noi pământuri asiguratoare de hrană prin procesul defrişării,
lăzuirii, asanării, îndiguirii a avut drept urmare înmulţirea numărului de locuitori 3 •
Biserica Creştină de confesiune ortodoxă a admis divorţul în următoarele cazuri:
infidelitate dovedită „casnicii se vor despăr/i de fămeile sale pentru preacurvia, şi
iaste dată bărbatului să-şi lase muierea când o va găsifăcând preacurvia. Aşişjderea
iaste dată şi muierii să-şi lase bărbatul când va curvi cu o altă muiare măritată
sau fată, sau şi alte muiare fie ce feliu va fi''4, incapacitate clară de procreare şi de
incest „Sângele amestecat iaste un păcat şi o greşeală mai rea şi mai cumplită decât
preacurvia: şi se chiamă sânge amestecat când se va împreuna neştine cu o muiare

1. Louis Roman, Radu Ştefan Vergatti, Studii de demografie istorică românească, Ed. Enciclopedică,
2002, p. 36.
2. Radu Ştefan Vergatti, Populaţie. Timp. Spaţiu. Privire asupra demografiei istorice universale, Ed.
Istros, Brăila, 2003, p. 129.
3. Ibidem, p. 153.
4. Îndreptarea legii 1652, Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris, VII, coord. Andrei
Rădulescu, Ed. Academiei, Bucur~şti, 1962, Glava 179, p. 177.
Bucureşti,
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ca aceaia cu carea nu se vor putea împreuna cu nunta, după pravila bisericii" 5•
Biserica a cerut, în numele lui Dumnezeu, ca toţi copii concepuţi să fie păstraţi în
viaţă. O dată cu legiferarea, de către Biserica Ortodoxă, a căsătoriei, s-a consolidat
familia şi prin ea sporul natural al populaţiei a progresat6 •
În Ţara Românească scăderea nivelului demografic s-a datorat nu doar unor factori
negativi (cutremure, inundaţii, ploi abundente, grindină, secetă, invazii ale lăcustelor,
cărăbuşilor, rozătoarelor), ci şi datorită mortalităţii ridicate în rândul noilor născuţi. În
secolul al XV-iea mortalitatea la vârste infans 1 şi 2 a fost mare, la noi cât şi în Europa
30% din decedaţi fiind copii, acest lucru menţinându-se şi în secolul al XVII-iea, dar în
procent mai scăzut. Scăderea demografică s-a mai datorat şi deplasărilor de populaţie,
mai precis robirilor masive şi a fugii ţăranilor aserviţi peste hotare 7 •
Războaiele antiotomane ale lui Mihai Viteazul au cauzat nu atât un număr mare
de morţi în lupte, ci mai cu seamă un efectiv însemnat de locuitori luaţi în robie
în timpul contraofensivelor turco-tătare. Încă din anul 1597 agentul imperial Erich
Lassota raporta că turcii şi tătarii au răpit din Ţara Românească mai bine de 200.000
de suflete. În timpul lui Radu Şerban, înainte de încheierea păcii cu Poarta Otomană,
la sfărşitul anului 1604 sau începutul anului 1605, hoardele tătărăşti atacă Ţara
Românească în valuri succesive cu un efectiv de câte 2.000 până la 1O.OOO de oameni,
pustiind şi robind mai rău ca în vremea lui Sinan Paşa. Pierderile demografice se
amplifică prin fuga din sate şi oraşe a celor care se temeau de robie 8 •
Între anii 1601 şi 1605 în Ţara Românească a bântuit ,foametea cea mare" sau
„cea rea", când nu numai ţăranii ci şi mănăstirile îşi vindeau stăpânirile. Desigur
că şi anomaliile climatice (anii ploioşi, secetoşi sau geroşi) determinau perioade de
foamete, precum a fost cea întâmplată între anii 1629 şi 16309 • O altă foamete a avut
loc în anul 1660, drept urmare a cumplitei pustiiri tătărăşti, ce a avut loc cu prilejul
îndepărtării din domnie a lui Mihnea al Iii-lea. Aproape întotdeauna perioadele de
foamete erau însoţite de epidemii de tot felul, rezistenţa la boli a populaţiei fiind diminuată,
ciuma fiind cea care a reţinut cel mai mult atenţia izvoarelor vremii 10 • În mai 1602, în
urma încercării de înscăunare a lui Radu Şerban în Ţara Românească, comandantul
imperial George Basta s-a retras în Transilvania datorită ciumei şi a foametei 11 •
5. Ibidem, Glava 211, Zac 1, p. 216.
6. Radu Ştefan Vergatti, Populaţie. „„ p. 178.

7. Istoria Românilor, O epocă de înnoiriri în spirit european ( i60i-i711/i7i6), V, coord. Virgil
Cândea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 389.
8. ibidem, p. 390.
9. Gh. I. Georgescu, Foametea din i660 în Ţara Românească, în Revista istorică Română, XVI, fasc.
IV, 1946, p. 52 (se va cita R.i.R. ).
10. Istoria Românilor, V, pp. 398-399.
11. Documente privind istoria României, Seria B. Ţara Românească, XVII/li, Ed Academiei, Bucureşti, p. 20.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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La calamităţile dinafară se adaugă şi omorurile provocate de lefegiii unguri sau
sârbi şi pandurii veniţi din Transilvania, asociaţi uneori cu turci şi tătari. Jefuiesc,
însă şi lefegii din oastea lui Radu Şerban, iar încartiruirea mercenarilor străini prin
sate, în vreme de iarnă, constituie o adevărată calamitate pentru ţărani. Din anul
1658 a venit rândul Ţării Româneşti, care nu demult trecuse prin puternicele răscoale
ale seimenilor şi dorobanţilor (1655), să suporte tulburările provocate de schimbarea
domniei lui Constantin Şerban cu cea a lui Mihnea al Iii-lea. În aceste condiţii ţăranii
s-au adăpostit în munţi, în timp ce negustorii şi boierii şi-au găsit refugiul în sfintele
mănăstiri de la Argeş şi Cozia 12 •
În anul 1640 arhiepiscopul catolic de Sofia şi Marcianopolis Petru (Deodat)
Bogdan Baksic precizează despre Bucureşti - ,,se află aici 12.000 de case ale
schismaticilor, ceea ce ar face mai mult de 100.000 de suflete, au 100 de biserici ale
lor şi multe mănăstiri. Episcopia nu se află aici'' 13 • Sunt primele cifre înregistrate,
însă apreciate a fi exagerate întrucât existenţa a 12.000 de locuinţe, acceptând că în
medie că o familie avea 5 persoane, ar duce la suma de 60.000 14 •
După un sfert de veac spahiul turc Evlia Celebi arată că „oraşul acesta are, în
total douăsprezece mii de case spaţioase, acoperite cu stuf şi şindrilă, majoritatea
fiind joase şi încăpătoare. Sunt puţine încăperi zidite din piatră, deoarece ghiaurii
de aici răsculându-se la fiecare şapte-opt ani, tătarii şi osmanlîii dau foc acestui
oraş şi tot în anul acela ei îşi fac case joase şi utile" 15 • Mai aproape de realităţile
locale, sirianul arab creştin, ajuns arhidiacon de Damasc, fiind în acelaşi timp şi
secretar al tatălui său, patriarhul Macarie al Iii-lea al Antiohiei, Paul de Alep lasă în
valoroasele sale însemnări aprecierea existenţei a 6.000 de case în oraşul Bucureşti
către sîarşitul domniei lui Matei Basarab. Acesta constata că „acest oraş Bucureşti
este foarte mare şi se spune că acum mulţi ani cuprindea cam şase mii de case. Are
patruzeci de biserici şi vestitul râu Dâmboviţa care curge prin mijlocul său. Noi
ne-am dus apoi la curte, care este o clădire de mari proporţii şi este înconjurată
de ziduri înalte de lemn. Era odinioară o clădire veche, dar a fost dărâmată de
răposatul Matei voievod şi refăcută din nou deantreguf' 16 •
Secretarul şi sfetnicul lui Constantin Vodă Brâncoveanu, şi mai apoi al succesorilor
domni Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat, italianul Anton Maria del Chiaro
afirma că „oraşul Bucureşti e de formă aproape rotundă, întinderea sa e desigur
12. Istoria Românilor, V, pp. 391-395.
13. Călători străini despre Ţările Române, V, red. Maria Holban, M.M. Alexandrescu Dersca Bulgaru,
Paul Cemovodeanu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 217.
14. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a adăugită şi revăzută, Ed. Sport-Turism,
Bucureşti, 1979, p. 218.
15. Călători străini ... , VI, 1976, p. 716.
16. Ibidem, p. 227.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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destul de mare, dar numărul locuitorilor nu răspunde la mărimea oraşului, deoarece
casele sunt răzleţe şi îndepărtate una de alta „. însă nu s-a întâmplat vreodată nici
chiar in vremea petrecută de mine aici, ca să aibă mai mult de 5 O. OOO de locuitori" 17 •
,,Bucureşti, acum reşedinţa obişnuită a domnului, e aşezat in loc foarte jos şi
mlăştinos şi fără îndoială ar fa cu neputinţă a se umbla prin el când e noroi mare,
dacă străzile sale principale n-ar fi dintr-o parte in cealaltă, in chip de pod. Casele
cele mai de seamă in Ţara Românească nu au împrejmuire de zid injurul lor, ci un
gard de trunchiuri groase şi rotunde de stejar, înalte până la şapte braţe, şi atât de
bine îmbinate intre ele, că pot dura treizeci de ani şi chiar patruzeci de ani'' 18 •
Eruditul cleric şi eminent clasicist, epigrafist şi numismat Edmund Chishull în
lucrarea sa intitulată Călătorie prin Ţara Românească ( 1702), la 27 aprilie aprecia
că ,,Bucureşti este un oraş întins şi împrăştiat, de o factură foarte specială. Părţile
mărginaşe sunt foarte sărăcăcioase, alcătuite din case având cea mai mare parte
a lor sub pământ, pe deasupra cu paie sau coajă de copac. Case mai bune sunt in
jurul palatului domnesc şi sunt învelite cu şindrilă frumoasă, cu zidurile clădite
din piatră solidă şi curţile şi grădinile întotdeauna foarte întinse împrejmuite cu
trunchiuri întregi dec stejar aşezate cât de aproape unele de altele. Străzile parcă
ar fa un pod neîntrerupt fiind podite de la o margine la cealaltă cu du/api masivi,
lungi de zece yarzi 19 şi largi de tot atâtea degete şi această lucrare, oricât ar părea
de costisitoare a fost dusă mai departe printre clădirile oraşului, pe o lungime de
câteva mile'1°, socotindu-le împreună. Priveliştea de departe a oraşului ca un întrege
plăcută ochilor datorită unor case ale boierilor, a palatului domnesc şi a numărului
de biserici şi mănăstiri. Acestea din urmă sunt toate după acelaşi tipic, sunt clădite
cu îngrijire şi înalţă turle in care adesea sunt atârnate clopote, pe care le pomenesc
aici, ca fiind primele pe care le-am auzit de la sosirea mea din Turcia. Toată /ara
este de o bogăţie nesecată, are belşug de păduri şi păşuni, dar e slab locuită prin
hrube şi bordeie decât prin case"21 • Peste patruzeci şi trei de ani, Antonio Becich în
urma vizitei în Ţara Românească şi Moldova spunea că „oraşul efrumos, îmbelşugat
in toate, alcătuit din JO.OOO de case şi aşezat in mijlocul unui şes foarte întins, prin
mijlocul care curge un râu, pu/in deosebit de Tibru, in lungime" 22 •
Majoritatea locuitorilor au format-o încă de la început românii, fiind vieţuitorii
satului originar, ai satelor vecine încorporate treptat-treptat o dată cu întinderea
oraşului. La aceştia s-au adăugat cei proveniţi din satele Câmpiei Muntene, târgoveţi
17. Călători străini „., VIII, 1983, p. 372.
18. Ibidem, p. 372.
19. 1 yard este 0.9144399 m.
20. 1 milă este 1.609,344 km.
21. Călători străini „„ VIII, p. 199.
22. Ibidem, IX, 1997, pp. 324-325.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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strămutaţi în Bucureşti, a căror prezenţă este atestată de existenţa Bisericii Oltenilor
„ca să.fie lui un loc de casă aici în oraşul domnii mele, în Bucureşti, în mahalaoa ce
să chiamă a Oltenilor" 23 şi de mahalaua cu acelaşi nwne, situată în jurul bisericii 24 •
Alături de români şi adeseori amestecându-se cu aceştia prin căsătorii, au trăit în
Bucureşti şi locuitori aparţinând altor neamuri. Erau în primul rând cei veniţi de la sudul
Dunării, bulgari şi sârbi, apoi greci, albanezi şi turci, dar se mai aflau şi evrei şi armeni
- negustori prin excelenţă, unguri, ruşi şi polonezi şi într-un nwnăr mai mic germani,
italieni, francezi şi englezi. Cele mai vechi şi nwneroase ştiri îi privesc pe greci, ei
apărând adesea în acte ca negustori şi meseriaşi, cwnpărând şi vânzând prăvălii.
Raguzanii, negustori de faimă, un amestec de slavi şi italieni, veniţi din renwnitul
centru comercial de pe ţărmul balcanic al Adriaticii, Raguza (Dubrovnik), se
îndeletniceau cu negoţul exportând produsele ţării şi aducând mărfuri străine.
Chiprovicenii erau negustori şi meşteri argintari originari din localităţile Chiprovăţ
şi Cobilovăţ, din regiunea de tranziţie dintre Serbia şi Bulgaria. Ei ajută cu bani la
reclădirea, între anii 1664-1666 a Bărăţiei, lăcaş catolic din Capitală, ars cu prilejul
expediţiei turco-tătare petrecută în anul 1659.
O colonie veche şi importantă în Bucureşti au format-o armenii, care au venit
pe aceste meleaguri în decursul vremurilor din două direcţii: unii dinspre miazăzi,
din oraşele turceşti şi din Peninsula Balcanică, iar ceilalţi dinspre miazănoapte, prin
Cameniţa Podoliei şi din oraşele moldovene. Nu întotdeauna termenul de armean ca
şi acela de grec, sârb, rus arată în mod sigur originea etnică respectivă. Câteodată
avem de-a face cu o poreclă determinată de faptul că nwnitul avea legături cu etniile
enwnerate mai sus sau ştia limba lor. Armenii erau în marea lor majoritate de rit
oriental-gregorian, la Bucureşti fiind o importantă comunitate în care se aflau pe
lângă cei gregorieni şi catolici. Aceştia din urma au primit în anul 1629 aprobarea
de a construi Biserica Bărăţia în fruntea căreia a fost trimis, în anul 1637, de la
Constantinopol, parohul Eghia, care a adus şi cărţile de cult necesare. În anul următor
lăcaşul de cult a fost trecut sub autoritate papală şi armenii de rit oriental au părăsit
Bărăţia şi au construit o nouă ctitorie cu hramul Sf. Arhangheli.
În anul 1666 biserica este refăcută, tot din lemn, deoarece fusese arsă de tătari în
anul 1659. Misionarul catolic Del Monte a încercat să-i dea dimensiuni mai mari,
însă materialele adunate de parohie au fost confiscate de către logofătul Şerban
Cantacuzino, viitorul domn, iar clădirea refăcută apare în anul 1715 ca o căsuţă rău
construită. Călătorul Deodat BakSic spune că „în acest oraş catolicii n-ar fi avut
biserică dacă nu arfi ridicat una câ/iva negustori, mai ales un vene/ian a cheltuit mai

23. George Potra, Documente privitoare la istoria
Bucureşti, 1961, p. 111.
24. Constantin C. Giurescu, op. cit., pp. 219-220.

oraşului Bucureşti
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mult decât to/i. A/ost înăl/at în cinstea Maicii Domnului de la Carmel; e lungă de 1O
5 paşi şi estefăcută cu o boltă, cu două ferestre şi o uşă. Altarul nu era
încă construit, făcuseră unul de pământ, dar se dărâmase"25 • Iar Bacich spunea că în
anul 1745,,se află numai 12 familii catolice care numără 50 de suflete"26 •
Bucureştii, care din punct de vedere demografic, economic, al structurilor
sociale, al ponderii politice, al deschiderilor spirituale, a fost un „microcosmos al
civiliza/iei din spaţiul carpato-dunăreano-pontic" a avut o comunitate evreiască
„integrată în via/a oraşului care a avut rol de promotoare, de far călăuzitor pentru
restul comunită/ilor evreieşti din Ţara Românească, şi apoi din România, chiar dacă
ini/ial nu a/ost cu cea mai mare pondere numerică'' 27 •
Evreii au venit în Bucureşti din două direcţii: dinspre miazăzi, din oraşele
Peninsulei Balcanice şi dinspre miazănoapte, din Polonia şi Podolia. Cei dintâi sunt
evrei spanioli, ei plecând din Spania în urma persecuţiilor religioase şi emigrând spre
est, mulţi ajungând în oraşele mari ale Peninsulei Balcanice-Constantinopol, Salonic,
Adrianopol, după care s-au ridicat spre miazănoapte trecând Dunărea28 • Pe vremea
lui Vodă Brâncoveanu evreii bucureşteni alcătuiau ca şi armenii şi chiprovicenii o
breaslă, plătind o dare fixă către visterie; îşi aveau locuinţele în partea de sud-est a
oraşului, în Mahalaua Jigniţei unde se afla şi sinagoga lor2 9 • ,Jn pofida părerii că
evreii nu au apărut în /ările române înainte de 1600 cercetările mai noi arată că
primii care au venit pe teritoriul oraşului Bucureşti au fost în secolul al XV-iea, ei
provenind din grupa se/arzi/or, de altfel cea mai bogată'' 30 •
Documente care atestă prezenţa şi ocupaţiile evreilor sunt următoarele:
1640 septembrie. Un fragment din relatarea călătoriei călugărului minorit Petru
(Deodat) Bak§ic în Ţara Românească se referă la vameşii evrei care deţineau controlul
trecerii Dunării afirmând că: „Mai sunt şi alte insule, pe Dunăre, în care se ia vamă
după felul mărfurilor, dar fefele bisericeşti-fie catolici sau ortodocşi - li se ia vamă
de zece ori mai mare decât mirenilor, de aceea ascundeam lucrurile bisericeşti şi
acolo şi acolo, pe sub şeile şi samarele cailor, ca să nu fie văzute. ... Cu vame şi la
turci se trece mai uşor decât cu cei evrei, dar în cele mai multe schele de la Dunăre
vameşii sunt, în cea mai mare parte evrei" 31 •

paşi şi lată de

25. Călători străini ... , V, p. 217.
26. Ibidem, IX, p. 325.
27. Radu Ştefan Vergatti, Dinamica demografică şi aspecte socio-profesionale ale obştii evreieşti din
Bucureşti (1810-1939), în Revista de Istorie Socială, II-III, Fundaţia Culturală Română. Centrul de
Studii Româneşti, Iaşi, 1999, p.167 (se va cita R./.S.).
28. Constantin C. Giurescu, op. cit., pp. 221-225.
29. Vmtilă M. Mihăilescu, Evo/ufia geogrqfică a unui oraş-Bucureşti, Ed. Paideia, Bucureşti, 2003, p. 47.
30. Radu Ştefan Vergatti, Dinamica ... , p. 170.
31. Călători străini ... , V, p. 200.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

STUDII ŞI ARTICOLE

13

1652. Prevederile juridice referitoare la evrei cuprinse în Îndreptarea legii,
vremea lui Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti, afirmau următoarele:
„Ovreaiul de va/ace greşeală şi dup-aceia va veni spre credinţa creştinească şi se va
boteza , acela nu se va certa nicicum, sau se va certa pentru acea greşeală, de cum
învaţă pravila, şi acesta lucru stă cu totul în voia judecătorului, să-certe sau să nu-l
certe, veri mult, veri puţin" Zac 2.
„Ovreaiul carele s-a botezat de va fi luat ceva şi cât de puţină certare pentru
greşala ce-au greşit încă nainte de botez, atunce judecătoruil nice într-un chip nu va
putea să-l cearte cum spune pravila" Zac 332 •
„Când va avea pâră creştinul cu ovreaiul atunce, nu se va da jurământ ovreaiului.
Jurământul carele se dă împotriva furului, acela nu se dă ca să arate el .furtişagu/,
ce numai acea/a va arăta .furtişagul singur furul, au de va mărturisi cineva atunce,
se va da jurământ celuia ce s-au pierdut lucrul ce să zice, păgubaşului, pentru ca să
arate adevărat cât au/ost şi de ce preţ au/ost, şi încă să şi arate şi cheltuiala"33 •
1695 ianuarie 1. Actul emis de Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti,
adresat vameşilor, prin care se cere respectarea plăţii vămii stabilită de domnie, de
către toate categoriile de negustori între care sunt enumeraţi şi evreii 34 •
1698 martie 21, [Bucureşti]. Actul lui Vodă Brâncoveanu, domnul Ţării
Româneşti, prin care se concesionează atelierul de lumânări al domniei lui Hagi
Vasile, cu specificarea delegaţiei tuturor producătorilor de seu, între care şi evrei,
de a-l vinde lumânărarului domnesc: ,,Lui Hagi Vasile lumănariul de aic den Buc/ul
reşti şi den Tărgovişte ... , o ţinerea lumănării domnească den Buc/u/reşti şi den
Târgovişte, şi-s oprească pre toţi măc/e/larii ... , au.fie dor/o/banţu, au /ef/e/giu, au
sunt, au slujii/tor, au măcle/lar, au slugear, au ovreau, au măcar ver-ce /ea/, de om a
hi ... , să nu vănză său/ într-altă parte ... , făr numai [la} lumanarari domneşti şi să-l
platească său/ acaoo po ban[ij" 35 •
1694-1701, Bucureşti. Din condica ţinută la visterie în timpul domniei
Brâncoveanului rezultă cât se încasează de la „breasla jidovilor", cu cât contribuie
aceasta la plata haraciului sau la alte obligaţii faţă de domnie36 •
1694-1701, Bucureşti. Condica visteriei întocmită în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu consemnează frecvenţa şi importanţa împrumuturilor contractate şi
plătite evreilor din Constantinopol şi Adrianopol3 7 •
alcătuită în

32. Îndreptarea Legii, ed. cit., Glava 369, p. 347.
33. Ibidem, Glava 349, Zac 8, p. 329.
34. Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, I, voi. întocmit de Victor Eskenasy, Ed. s.n.,
Bucureşti, 1986, p. 128.
35. Ibidem, p. 129.
36. Izvoare şi mărturii ... , II, partea I, voi. întocmit de Mihai Spielman, Ed. s.n., Bucureşti, 1988, p. 3.
37. Ibidem, p. 4.
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1702 ianuarie 17, Bucureşti. Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti,
dispune ca orice negustor ce vine la târg să cântărească mărfurile pe cântarul domnesc.
Printre negustori sunt menţionaţi - alături de români, de turci şi armeni - evreii38 •
1714 aprilie 20, Bucureşti. Anton Maria del Chiaro relatează despre eforturile
depuse de către domnitorul Ştefan Cantacuzino pentru a face uitat rolul său în
mazilirea lui Constantin Brâncoveanu. În acest scop, noul domn caută să-şi facă
popularitate, scutind de dări poporul şi preoţii şi să fie dărâmată sinagoga.
,,Pe de altă parte, Cantacuzino dorea să-şi înceapă domnia cu o ispravă de seamă,
ca să dea prilej poporului să o pomenească multă vreme dând uitării bănuiala sine
strănutrită de to/i împotriva lui cu privire la mazilirea lui Brâncoveanu. A poruncit
deci ca în a treia duminică după Paşti să se adune la mitropolia din Bucureşti toată
boierimea, tot clerul mănăstiresc şi de mir şi tot norodul. După liturghie s-a dat un
hrisov prin care, sub straşnice afurisenii [„.} se punea oprelişte oricărui domn în
viitor de a mai putea pretinde darea numită pe româneşte văcărit [„.} pe deasupra
a mai scutit pe to/i preo/ii din /ară de orice dare, cu îndatorirea însă de a sluji în
fiecare an câte o liturghie pentru el {.„}. În afară de aceasta a pus să.fie dărâmată
sinagoga evreilor, măcar că se afla într-un loc depărtat, poruncind cu străşnicie ca
aceştia să nu se mai adune împreună pentru a-şi face rugăciunile" 39 •
Surse epigrafice arată că la 6 decembrie 1715 numele marelui staroste, rabinul
Mordehai, fiul rabinului Jehuda, este înhumat în cimitirul evreiesc al oraşului, aceasta
fiind dovada existenţei unei clădiri destinată cultului40 •
1715 decembrie 6, Bucureşti. Cea mai veche piatră de mormânt evreiesc
cunoscută până acum în Bucureşti se afla în fostul cimitir din strada Sevastopol.
,.Aici se odihneşte şeful cel sfânt, martirul marele staroste. Onoratul său nume e
rabinul rabi Mordehai, fiul rabinului rabi Yehuda - amintirea celui drept e spre
binecuvântare - care a decedat la JO Kisleu, anul 476 după era mică. Fie-i sufletul
păstrat în mănunchiul vie/ii, în grădina Eden: învierea mor/ilor în curând, în zilele
noastre. Amin în veci'' 41 •
În anul 1779 erau enumerate din punct de vedere etnic următoarele categorii „valahi, greci, turci,jidani, luterani, calvini, armeni, nestopriani, catolici''42 •
În secolul al XIX-iea Codul lui Caragea ( 1817) face ca evreii să înceapă să sosească
în Ţara Românească mai ales în Bucureşti, deoarece Codul era „lipsit de orice fel de

38. Ibidem, p. 7.
39. Ibidem, p. 23.
40. Istoria Românilor, V, pp. 766-769.
41. Izvoare şi mărturii „., II, p. 26; cimitirul este desfiinţat.
42. Vintilă M. Mihăilescu, Bucureşti din punct de vedere antropografic şi etnografic, în Anuar de
geografie şi antropologie, IV, Tipografia Lupta, Bucureşti, 1915, p. 197 (se va cita A.G.A.).
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xenofobie" faţă de alte ţări europene ale căror legislaţii le erau potrivnice43 •
Germanii sau „nemţii'' sunt constataţi documentar de timpuriu, încă din anul
1574, când călătorul francez Pierre Lescalopier, jurist de profesie, care trecea prin
Bucureşti, aminteşte de biserica luterană de aici. ,,A doua zi, 19 iunie, m-am plimbat
prin oraş unde n-am văzut nici o clădire frumoasă. Două biserici, una <de rit>
ortodox, cealaltă <de rit> luteran, erau făcute din lemn; toate acoperişurile sunt de
ţiglă sau de paie" 44 •
Albanezilor cărora li s-a mai spus şi „arbănaşi" sau „arnăuţt', acest al doilea
nume căpătând cu vremea o accepţiune tehnică, adică ostaşi de pază, gardieni.
Au fost folosiţi ca soldaţi în garda personală a domnilor, precum şi drept paznici
înarmaţi la conace sau la domeniile mai importante. Aveau locuinţele mai ales pe
malul drept al Dâmboviţei, în afară de cei care legaţi de comerţul lor trebuia să stea
oriunde în oraş. Deşi îndeajuns de bogaţi nu şi-au putut clădi o biserică a lor, slujba
religioasă făcându-se într-o veche biserică românească, respectiv Biserica Dintr-o
Zi 4 s, cu hramul Sf. Nicolae, ctitoria postelnicului Neagu, fiul lui Mihai din Târgşor,
care a fost refăcută mai întâi de către Doamna Marica Brâncoveanu (1702) şi apoi de
către domnul Grigorie Ghica la 1825.
Numărul turcilor din Bucureşti a mers în descreştere, întrucât nu aveau drept de
proprietate. În secolele XVI-XVII erau destul de mulţi şi majoritatea se îndeletniceau
cu negustoria. În Bucureşti a existat un încăpător „caravanserai'' turcesc cu „mecef'
(lăcaş religios musulman) şi cu baie şi grădină pe malul drept a Dâmboviţei, pe
Podul Beilicului (Calea Şerban-Vodă). Aici trăgeau şi unii negustori care veneau
cu marfă, precum şi curierii şi slujbaşii trimişi cu treburi în Principate. ,,Sunt aici
500 de negustori turci, dar ei nu pot nici să se aşeze statornic nici să-şi aibă
moscheele sau hagii lor"46 • Nici o singură moschee otomană nu s-a construit pe
teritoriu Principatelor în secolele protecţiei tributare otomane. Înalta Poartă prin
actele emise în numele sultanului ori prin ,/etva" - ale marelui muftiu, recunoştea
că Ţările Române nu fac parte din Casa Islamului şi că pe teritoriul lor nu se aplică
legea islamică - ,,sharia"47 •
Ruşii din Bucureşti se îndeletniceau cu negoţul importând „marfă rusească'' în
primul rând blănuri scumpe - samur, cacom, sângeap, vulpi „negre", ş.a„ apoi piei
tăbăcite, pânză, oţel şi fier şi exportau produse autohtone în special vin, în timp ce
francezii sunt întâlniţi sporadic, din secolul al XVII-iea, ştiindu-se faptul că însuşi

43. Radu Ştefan Vergatti, Dinamica ... , p. 168.
44. Călători străini „„ II, 1950, p. 427.
45. Vintilă M. Mihăilescu, Evoluţia geografică ... , p. 43.
46. Călători străini „., IX, p. 325.
47. Istoria Românilor, V, p. 824.
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Vodă

Brâncoveanu avea ca bucătar-şef un francez ca şi grădinarul 48 •
Prezenţa atâtor locuitori străini, care se îndeletniceau îndeosebi cu negoţul şi care
au convieţuit alături de cei autohtoni, din oraş sau veniţi din mediul rural, practicând
cu precădere meşteşugurile, arată că mai ales după construirea cetăţii de pe malul
râului care străbătea Capitala, de către Vlad Ţepeş, Bucureştii s-au constituit într-un
puternic centru de atracţie datorită posibilităţilor diverse şi tot mai multe pe care le
oferea în toate domeniile.

SUMMARY
The author presents the ethnic data and their evolution in Bucharest, throughout
the 17th century, aiming at rendering the situation of the Romanians, but a/so of
Bulgarians, Serbians, Greeeks, Albanians, Turks, Jews, Amenians, Germans,
Italians, French and English people living in the Wallachian Capital.

48. Constantin C. Giurescu, op. cit., pp. 225-228.
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ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN BUCUREŞTI LA
SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA ŞI ÎN PRIMA
JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Gabriel Constantin

La sfărşitul secolului al XVIll-lea sunt consemnate primele încercări de stabilire
a unor atribuţii clare privind menţinerea ordinii publice în Bucureşti graţie măsurilor
luate de către domnitorul Alexandru Ipsilanti.
Agia a fost prima instituţie poliţienească consemnată de documentele istorice
care avea obligaţia de a asigura ordinea, liniştea şi curăţenia oraşului.
La sfărşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul veacului următor populaţia
Bucureştilor înregistra o creştere continuă, în ciuda războaielor ruso-austro-otomane
desfăşurate pe teritoriul oraşului şi a numeroaselor calamităţi inerente: distrugeri
materiale, incendii, jafuri şi epidemii. Sporul demografic poate fi explicat prin faptul
că, în perioadele de linişte dintre războaie, în Bucureşti se stabileau numeroase
persoane provenite din mediul rural, dar şi alogeni. Evident că, în aceste condiţii,
s-a extins şi oraşul ca o consecinţă directă a creşterii numărului locuitorilor săi.
Însă această dezvoltare demografică a atras după sine o creştere a infracţionalităţii,
caracterizată prin jafuri, furturi şi crime, fapt care a impus instalarea unor puncte de
pază la intrările în oraş cu scopul de a controla persoanele care intrau şi ieşeau din
Bucureşti. În acelaşi timp, au fost luate măsuri privind fixarea marginilor oraşului cu
cruci de piatră şi cu garduri de lemn.
Aparatul administrativ al oraşului care avea atribuţii privind ordinea şi paza era
constituit din marela agă sau şeful poliţiei, care se ocupa de strângerea banilor pentru
Casa pavelelor, a cişmelelor şi a felinarelor, după care urma polcovnicul de poduri
sau polcovnicul de târg, a cărui atribuţie era verificarea aspectului general al oraşului,
al străzilor şi menţinerea liniştii publice.
În ceea ce priveşte controlarea modului în care erau respectate regulile privind
paza şi ordinea în Bucureşti, aceasta intra în atribuţiile domnitorului care exercita
acest rol prin intermediul Divanului domnesc. Realizarea unor controale privind
modul în care slujbaşii administraţiei locale îndeplineau poruncile domniei a scos la
iveală multe acte de indisciplină ale celor însărcinaţi cu menţinerea ordinii publice.
S-a constatat că, noaptea, caraula folosea sloganul „Te văd! Te văd! " rară să vadă pe
cineva, şi aceasta în cazul cel mai bun, pentru că de multe ori cei a căror misiune era
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aceea de a asigura paza în timpul nopţii îşi petreceau timpul prin cârciumi. Totodată,
unele caraule erau folosite ca slugi în casele unor funcţionari din ierarhia Agiei. În
consecinţă, Divanul domnesc a decis eliminarea sloganului „Te văd! Te văd!" şi
înăsprirea pedepselor pentru cei care nu respectau întocmai poruncile primite.
În timp de războaie sau răscoale, ordinea şi paz.a erau asigurate de caraule alcătuite din
cincisprezece străjeri, a căror misiune era aceea de a străbate uliţele şi mahalalele oraşului.

Alexandru lpsilanti, iniţiatorul primelor măsuri
cu caracter edilitar privind Bucureştiul

a domniei a vizat circulaţia pe timp de noapte pe uliţele oraşului.
de infracţiuni care se înregistrau odată cu lăsarea nopţii, când
uliţele oraşului erau cuprinse de beznă, l-a determinat pe Alexandru Mavrogheni să
poruncească slujbaşilor Agiei să cerceteze noaptea târziu mahalalele oraşului, iar
cine nu putea să justifice motivul pentru care se afla pe străzi era arestat pe loc.
Atribuţiile marelui agă, care era echivalentul prefectului de poliţie din secolul
al XIX-lea, au fost limitate iniţial la centrul Bucureştiului, dar, pe măsură ce oraşul
s-a dezvoltat, acestea au crescut şi au constat în: prevenirea şi stingerea incendiilor,
controlul preţurilor mărfurilor de larg consum şi dreptul de a judeca litigiile dintre
orăşeni privind dreptul de proprietate asupra caselor şi prăvăliilor.
Administrarea eficientă a oraşului a impus apariţia unui nou dregător, numit de către
domnitor: marele spătar. Acesta se ocupa cu îndeplinirea poruncilor domneşti, stabilea
O

altă măsură

Creşterea numărului
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punctele de pază ale străjerilor de la ieşirile din oraş şi lwninarea principalelor străzi.
Atât marele agă cât şi marele spătar aveau obligaţia de a asigura aprovizionarea
Bucureştiului cu mărfuri de larg consum, de a delimita hotarul vetrei urbei şi de a
asigura curăţenia oraşului. Aceşti dregători de rang înalt aveau în subordine o armată
de slujitori cu diferite denumiri şi atribuţii: dorobanţi, seimeni, lefegii, vânători. Ei
se aflau sub comanda unui căpitan sau polcovnic.
Alexandru Ipsilanti a creat instituţia judecătoriei ot vei-aga, devenită ulterior,
ca urmare a reformelor lui Pavel Kiseleff, Tribunalul Poliţiei Capitalei. Acesta avea
în componenţă un preşedinte, doi judecători şi un procuror. Atribuţiile tribunalului
constau în judecarea tuturor „gâlcevurilor. bătăilor şi toate faptele câte se vor
întâmpla într-acest oraş Bucureşti împotriva bunei orânduieli şi obşteştei siguran/i,
judecând cu desăvârşire şi cu punere în lucrare a hotărârii sale, toate pricinile câte
nu vor fi vrednice de osândă mai mare decât închisoarea de trei zile şi până la
cincizeci de bice, precum gâlcevuri, bătăi în cârciumi fără precugetare şi alte vicii
mai mici ce se chiamă poliţieneşti ". 1
În anul l 794, sub Alexandru Moruzi, s-a înfiinţat, special pentru capitala ţării,
vomicul de Bucureşti, care se ocupa cu strângerea dărilor tuturor locuitorilor oraşului,
iar ulterior, nwnai pe acelea ale persoanelor străine. Avea ca subalterni un sameş, un
polcovnic de străini şi mai mulţi vătăşei. Primea leafă de 250 de lei lunar şi dările de
la 60 de scutelnici şi asista la şedinţele marilor boieri.
Schimbarea permanentă a dregătorilor, inclusiv a marelui agă, a constituit motivul
pentru care nu a existat o reşedinţă statornică a Agiei, dat fiind că sediul ei se muta
la locuinţa noului agă venit în fruntea Poliţiei, în virtutea dreptului pe care îl avea
şeful Poliţiei de a judeca ,,pricinile de omor. tâlhării şi furturi în propria locuin/ă "2 •
Desele înlocuiri ale dregătorilor au durat până la Regulamentul Organic când, prin
art. 356 se stipula că ,,schimbarea slujbaşilor. pe tot anul, care se obicinuia până
acuma în Valahia, fiind vătămătoare slujbei, se doboară cu totul. Orice orânduit în
slujbă se va numi pe 3 ani "3 •
În timpul războiului ruso-otoman din anii 180-1812, Bucureştiul intra sub
aministraţie militară rusească. Atunci s-a constituit instituţia Poliţiei a cărei sarcină era
recenzarea caselor pentru cartiruirea armatei ruse. Totodată s-a iniţiat şi o nouă împărţire
administrativă a oraşului în culori sau „boiele". Apariţia Poliţiei a stârnit nemulţwnirea
marelui agă care-şi vedea ştirbite autoritatea şi prestigiul, iar ca urmare a presiunilor
pe care le-a exercitat, această instituţie a fost desfiinţată în anul 1812. Însă ea a fost
1. Radu Oltenu, Bucureştii în date şi întâmplări, Paideia, Bucureşti, 2002, p. 90
2. Vasile V. Daschevici, Istoricul reşedin/elor Poli/iei Capitalei. Fosta Agie, Tipografia „Cultura",
Ediţia a II-a, Bucureşti 1934, p. 16
3. Regulamentul Organic, Bucureşti, 1847, p. 61
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reînfiinţată

de către Alexandru Suţu în anul 1820 sub numele de „Casa Poliţiei". 4
Fără îndoială că într-o perioadă în care administraţia oraşului se afla în plin proces
de reformare, iar legea era aplicată după bunul plac al autorităţilor, au existat şi
numeroase abuzuri. Ne referim în special la excesele agiei, adică ale poliţie. Aceasta
a exergitat un regim de teroare în vremea lui Costache Chihaia, poreclit „chiorul",
cum nu a existat până atunci. Doar zvonul că pe uliţele Bucureştiului urma să-şi facă
apariţia Costache Chiorul producea o reacţie de groază. Timp de peste două decenii cât a
fost în slujba agiei, trezea spaima atât în rândul oamenilor cinstiţi, din cauza caracterului
său samavolnic şi hrăpăreţ, cât şi în rândul borfaşilor, tâlharilor şi vagabonzilor.

Uliţă

în

Bucureşti

la sfârşitul secolului al XVIII-iea

Costache Chihaia şi-a început activitatea în cadrul poliţiei în anul 1824, iar
regimul de teroare a atins apogeul în anul 1840, când şef al poliţei din Bucureşti a
fost marei logofăt Manole Florescu.
Căpitanul Costache Chihaia a beneficiat de o tristă faimă care s-a prelungit multă
vreme după ce a ieşit din slujbă agiei. Dacă voia să obţină o mărturie convenbilă,
acesta recurgea la o gamă variată de tehnici de schinguire.
Cei care săvârşeau jafuri şi tâlhării aveau rezervat un tratament special din partea
lui Costache Chihaia: bătaia cu gârbaciul5•. Aplicarea acestei corecţii nu presupunea
4. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 285
5.' conform Dex: gârbaci - bici făcut din mai multe curele împletite (uneori cu vârfurile plumbuite)
sau din vână de bou.
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de a afla adevărul, ci ascundea interesul căpitanului de poliţie a
locul unde erau ascunşi banii sau obiectele de preţ furate pentru a şi le
însuşi chiar el.
O altă „metodă" poliţienească aplicată des de către Costache era percheziţia
domiciliară, un bun prilej de a-şi însuşi lucrurile valoroase ale presupusului vinovat.
Un personaj precum Costache Chihaia nu putea să nu constituie un stâlp de
nădejde pentru autorităţile statului, care s-au folosit de metodele sale represive
pentru a înăbuşi revoluţia de la 1848 din Ţara Românească. În încercarea sa de a
stăvilii valul revoluţionar, Costache Chihaia străbătea în goana calului oraşul de la
un capăt la altul ameninţând că ,Jmi voi împleti biciul cu piele de român, îmi voi
zugrăvi şeaua cu sânge de român, ca să poată ţine minte românul ce poate libertatea
când se încearcă să.fie pe aici". 6
Înfiinţarea Poliţiei ar fi trebuit să întărească sentimentul de siguranţă în rândul
populaţiei, însă nu toţi slujbaşii Poliţiei erau conştienţi de responsabilitatea misiunii
lor. Unii dintre aceştia continuau să practice vechile obiceiuri de a-i proteja pe cei care
încălcau legea. Aşa s-a întâmplat cu celebrul haiduc Ioniţă Tunsu. El a beneficiat, o
vreme, de protecţia căpitanului de poliţie Radu, care, în cele din urmă, l-a vândut pe
Ioniţă, iar acesta a fost ucis de o patrulă sub podul Grozăveşti.
În ceea ce priveşte salariile slujbaşilor Agiei, al căror număr a crescut pe măsură
ce atribuţiile instituţiei Poliţiei s-au lărgit, în anul 1831, acestea erau următoarele:
„ aga (prefectul poli/iei) - 2000 de lei/lună; pomajnicul (ajutorul) - 500 de lei/lună;
căpetenia cancelariei (secretarul general) - 300 de lei/lună; comisarii de vopsea
(chestorii) - 500 de lei/lună; epista/ii (subcomisarii) - 300 de lei/lună". 7
Epoca reformelor deschisă de Regulamentul Organic, adoptat de Adunarea
Obştească a Ţării Româneşti în anul 1831, a cuprins şi organizarea administrativă
a Bucureştiului. Astfel, în 1831, s-a înfiinţat Sfatul Orăşenesc, instituţie menită
a controla abuzurile Poliţiei şi a asigura ordinea şi liniştea publică. Primul Sfat
Orăşenesc era alcătuit din cinci „mădulari" (membri). În continuare, Poliţia era
condusă de marele agă, care-i supraveghea pe comisarii celor cinci culori ai oraşului.
Atribuţile Poliţiei au rămas în continuare neschimbate: asigurarea ordinii publice pe
timpul nopţii, prevenirea incendiilor, aducerea în faţa legii a hoţilor şi tâlharilor şi
suprevegherea străinilor care intrau în oraş. 8
Prin înfiinţarea Sfatului Orăşenesc se revenea în fapt la dreptul bucureştenilor de
a se administra prin cârmuitori aleşi de ei, un drept care a fost anulat sub domnia lui
Constantin Brâncoveanu.
cunoaşte

6. George Potra, Din Bucureştii de ieri, voi. I, Bucureşti, 1990, p. 84
7. Vasile Bobocescu, Istoria Poliţiei Române, Editura Ministerului de Interne,
8. Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 286
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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înnoitoare a Regulamentului Organic, slujbaşii diferitelor
au fost înlocuiţi cu dorobanţii călări şi pedeştri.
Aceştia erau angajaţi pe o perioadă de trei ani şi aveau atribuţii clare: menţinerea
ordinii locurile publice, supravegherea străinilor şi a persoanelor fără adăpost şi
meserie precum şi paza celor zece bariere ale oraşului.
Tot sub

influenţa

dregătorii şi funcţionarii spătariei

Regulamentul Organic adoptat la 1113 iulie 1831 în

Ţara Românească

Reformele iniţiate în vremea lui Alexandru Ioan Cuza au condus la crearea unor
instituţii cu roluri bine statuate datorită introducerii principiului separării puterilor în
stat şi a apariţiei codexurilor de legi penale şi civile.

SUMMARY
The first attempts to crystlize e/ements ofpublic order in Bucharest were recorded
during the J8th century. The paper presents various stages in the evolution of the
public order in Bucharest, according to historical documents.
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DOAMNELE ŞI PORTUL
ŢĂRĂNCUŢELOR ROMÂNE
dr. Maria Camelia Ene

Suntem europeni dar cum ne deosebim de ceilalţi europeni? Această întrebare
s-a impus în primul rând creatorilor, scriitorilor şi artiştilor plastici, pentru care
sinceritatea este vitală, respingând conformismul sau imitaţia. Apariţia şcolilor
modeme în cultura unor ţări europene din veacul al XIX-iea a fost un fenomen
complex cu o vastă arie de răspândire care s-a manifestat într-un mod deosebit şi în
domenii diferite, de multe ori împotriva spiritului oficialităţii. Formarea acestor şcoli
corespundea aspiraţiilor spre libertate naţională şi socială. Promovarea specificului
naţional a fost susţinută permanent de elitele culturale româneşti în ideea găsirii
unei imagini reprezentative şi uşor recognoscibile de către naţiunile Europei. Nu
întâmplător, în acestă epocă a fost redescoperită lumea rurală ca fiind cea mai
autentică păstrătoare a valorilor naţionale. Sfărâmarea canoanelor academiste a creat
condiţiile unei diversificări stilistice incitând la originalitate, libertatea expresiei,
afirmarea unei viziuni proprii.
Preocuparea pentru reînvierea specificului local în toate domeniile artistice, nu
doar în arhitectură a fost prioritară în epoca formării statelor naţionale, fiind una din
temele preferate ale oamenilor de cultură, teoreticieni sau artişti.
În perioada interbelică, stilurilor naţionale li se opune modernismul, principalul
stil european internaţional. Formularea arhitectului Sullivan from follows function
caracterizează structura simplificată, minimalistă a întregului ambient, de la arhitectura
cubistă la taiorul clasic Chanel 1• Înfruntarea naţional - internaţional a ocupat scena
artistică a acestei perioade. Dialogul dintre produsele civilizaţiei industriale vesteuropene, în continuă schimbare şi tradiţionalismul local manifestat prin păstrarea
vechilor valori a marcat fizionomia României, patria unei naţiuni unice, de ginte
latină, ortodoxă, ţară de frontieră a Europei şi care a încercat să se impună printr-o
politică naţională mai mult sau mai puţin coerentă.
În decursul deceniilor care au trecut de la instaurarea comunismului componenetele
stilului românesc s-au risipit, ansamblurile interioarelor au fost dezmembrate, operele
de artă, mobilele şi piesele de valoare din casele naţionalizate au fost confiscate şi prea
l. Adina Nanu,

Artă,

stil, costum, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2007, p. 15
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puţine

au ajuns în muzee. Obiectele rămase în folosinţă au suferit uzura timpului, au
fost considerate demodate, nu au mai fost păstrate cu grijă, ocrotite şi s-au degradat.
Nevoia de a-şi dobândi o identitate distinctă se manifestă pe toate planurile, la
toate nivelurile, de la individ la naţiune, pentru a nu se pierde, ci a se deosebi de
ceilalţi contemporani. Societatea actuală tinde să aprecieze un trecut mult mai recent
şi mult mai comun în domeniul artei şi arhitecturii. Prin racordarea vechilor achiziţii,
dobândite în perspectivele spiritualităţii sfârşitului de secol XIX şi începutul celeui
de-al XX-iea, toate domeniile culturii naţionale şi-au reluat dialogul contribuind prin
extindere şi aprofundare la realizarea unor valori reprezentative pentru creativitatea
colectivităţii româneşti.

Momentul crucial în care îşi face apariţia stilul neoromânesc, la sîarşitul secolului a
fost, desigur o consecinţă firească a parcursului străbătut de artele vizuale în acel veac.
Interferenţa culturală dintre valorile produse de civilizaţia industrială vesteuropeană şi tradiţionalismul local manifestat prin păstrarea vechilor valori ale
ortodoxiei va crea premisele afirmării unei naţiuni, de ginte latină, ortodoxă, ţară
de frontieră a Europei şi care încearcă să se impună printr-o politică naţională mai
mult sau mai puţin coerentă. Noul tip de discurs teoretic impus de dinamica socială
şi de noul statut de naţiune europeană este marcat de o neobişnuită suprapunere de
interferenţe stilistice.
Ştefan Neniţescu a exprimat, printr-o definiţie plină de simţire, esenţa stilului
neoromânesc: „Stilul este utilitatea rtistică, sinceritate nouă şifrumuseţe veche, este
unitatea spirituală sau valoare concretă, este tradiţie artistică " 2.
Tema redevine actuală în noile condiţii geo-politice europene.
Întotdeauna hainele au surprins mentalitatea unei epoci. Prima dată nu asistăm
la schimbarea unui stil în arhitectură, ci remarcăm modificarea aspectului omului,
pentru că se schimbă idealul uman. În timp ce vorbim despre o anumită modă, în
acelaşi timp analizăm o epocă.
După cum apreciază Adina Nanu în lucrările Artă, stil, costum şi Arta pe om, prin
înveşmântare se face zilnic un exerciţiu de creativitate, iar alegerea şi alăturarea unor
piese vestimentare se face din linii, forme şi culori, compoziţii plastice. Materialele
cu care ne îmbrăcăm vorbesc nu numai înţelegerii raţionale, ci şi tuturor simţurilor,
iar rezultanta finală creează o impresie generală care se răsfrânge asupra purtătorului.
În decursul ultimului secol, odată cu instalarea democraţiei, toate aceste bariere
au căzut. Astăzi, pe stradă, este deseori greu să distingi dacă cineva este băiat sau
fată, tânăr sau bătrân. Blănurile scumpe au fost abandonate în mediile civilizate,
iar progresul se manifestă neîndoielnic la nivelul tehnic al materialeleor sau în
comoditatea vesmintelor.
2.

Ştefan Neniţescu,

Istoria artei ca.filosofie a istoriei,

Bucureşti,

voi. III, p. 219
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Frumuseţea hainelor a fost atinsă în fiecare perioadă prin alte mijloace artistice.
Au existat mereu artişti care au reuşit nu numai în pictură sau sculptură, ci şi în
creaţia vestimentară să provoace privitorilor acea trăire totală care face ca o clipă să
rămână de neuitat, care intensifică deopotrivă senzaţiile, gândirea, afectele, amintirile
şi asociaţiile între toate acestea.

Portret Regina Maria la încoronare, pictură votivă de Costin Petrescu.
De remarcat coroana de tip bizantin. Colecţia prof. Adina Nanu

Portul nostru a apărut din cele mai vechi timpuri, cu mult înaintea formării naţiunii,
a statului sau a oraşelor, fiind la origine un produs specific satului. Din preistorie şi
antichitate, din vremea dacilor, încă înainte de ocupaţia romană din primul secol al
erei noastre erau folosite, ca şi azi, aceleaşi materiale oferite de natură: in, cânepă
şi lână (pentru ţesături), blana (pentru cojoace şi căciuli), piele (pentru opinci şi
chimire) şi aceleaşi tehnici de utilizare a unor făşii drepte, cum ieşeau din războiul
de ţesut, nerăscroite cu foarfeca şi necusute (fote sau catrinţe, marame şi brâie) sau
asamblate (cămăşi, iţari) descrise cu precizie pe columna lui Traian ca şi în metopele
de la Adamclisi. Din punct de vedere artistic imaginea locuitorilor din părţile noastre
a fost determinată de modelele spirituale oferite de creştinism. Pe metopele de la
Adamclisi, femeile aveau cămăşi (ii) încreţite ca şi azi dar cu mâneci scurte. Ele
s-au lungit după creştinarea care s-a produs în primele secole după Hristos. Creştinii
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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considerau omul alcătuit din duhul nemuritor şi trupul pieritor supus ispitei. Ei
trebuiau să-şi arate ochii, oglinda sufletului, dar să-şi acopere corpul cu veşminte
(motiv pentru care costumul popular românesc nu se concepe cu mâneci, fustă sau
pantaloni scurţi şi nu pune în lumină imaginea sexy, decolteuri, plete sau talie fină). În
acelaşi spirit era compusă şi faţa. Atenţia privitorului era atrasă asupra ochilor (care în
icoane apar măriţi, amplificaţi de sprâncene groase şi cearcăne), bărbaţii aveau barbă
iar femeile îşi petreceau peste faţă basmaua sau marama. Teodora, soţia împăratului
bizantin Justinian, purta şiraguri de perle agăţate de coroană, care-i îngustau figura.
Împărătesele Bizanţului au fost mai târziu imitate de doamnele şi domniţele de la noi ca Despina, soţia lui Neagoe Basarab şi fiica ei Rucsandra - având agăţate de coroană
ciucuri şi podoabe de aur.
Regăsim acest tip de remodelare a figurii în parura cu şiruri de beteală a mireselor
din Grecia şi de la noi până la al doilea război mondial. Această parură se regăseşte
în portretele domniţelor apoi în cel al Reginei Maria la încoronarea de la Alba Iulia
şi a rămas modelul podoabei clasice a miresei românce, cu fire lungi de beteală,
întregită în biserică de coroana aurită.
Relaţiile cu Imperiul Bizantin, centrul creştinismului, au adus în costumul naţional
un repertoriu ornamental abstract, plat, lipsit de volum, ca şi pictura bisericilor,
în care erau anulate coordonatele vieţii pământeşti, timpul (mişcarea) şi spaţiul
(adâncimea). Acesta a fost, de altfel, şi motivul dispariţiei sculpturii din bisericile
ortodoxe. Aceeaşi abstractizare a formelor se regăseşte în întreg stilul ambiental, în
modul de prelucrare a mobilierului, a ceramicii, a ţesăturilor casei (după cum afirma
Olga Greceanu în Specificul naţional, 1939).
Veşmintele de tradiţie bizantină au rămas, de-a lungul vremii ca o preţioasă
moştenire, purtate la curte de prinţese şi regine, păstrate apoi la sate ca port de
sărbătoare. Pentru a înţelege costumul naţional românesc trebuie să ne întoarcem
în timpul în care creştinii au repudiat idealul uman al antichităţii păgâne, mens sana
in corpore sano, cu structură psiho-fizică armonioasă, al cărui trup era admirat pe
stadioane, înlocuindu-l cu cel potrivit credinţei că sufletul nemuritor sălăşluieşte în
trupul pieritor, supus ispitelor diavolului.
În consecinţă, imaginea creştinului, remodelată în costum, trebuie să pună
în valoare ochii, oglinda sufletului, şi să ascundă trupul. În acest scop împăraţii
Bizanţului se îmbrăcau cu haine rigide, din mătase lucioasă, brodate cu fir de aur, aşa
cum se vede în portretele lui Justinian şi ale curtenilor săi, din mozaicurile bisericii San
Vitale din Ravenna. Acelaşi principiu se găseşta în costumul naţional românesc.
Acelaşi efect este obţinut de femeile obişnuite prin legarea basmalei încrucişate
pe gât iar de bărbaţi lăsându-şi barba să crească.
La începutul evului mediu, imaginea umană, de la domnitor şi până la poporul de
rând, a suferit amprenta acestei viziuni creştine, în forma ei iniţială ilustrată la curtea
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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bizantină, şi

care a determinat chiar structura de bază a costumului românesc.
Pe parcursul istoriei, structura de bază a portului s-a menţinut, dar, inevitabil,
au pătruns şi unele influenţe străine, care au fost însă asimilate şi au devenit de
nerecunoscut, fiind socotite de obicei doar variaţii locale, datorate fanteziei celor
care le lucrau.
Departe de a rămâne neschimbat, portul popular românesc a evoluat de-a lungul
timpului dar, având o structură solidă, a avut puterea de a nu imita ci de a asimila

Prinţesa
Colecţia

Fotografii,

Mignon cu costum balcanic,
pe sticlă şi celuloid, MMB

cărţi poştale, clişee

influenţele,

topindu-le în compoziţie proprie, care nu şi-a pierdut identitatea.
încetarea veacului fanariot şi revenirea domnilor pământeni, în secolul al
XIX-lea costumul naţional a dobândit valoarea simbolică a unui însemn politic.
La sat, ţăranii încă îşi mai purtau straiele, care deosebeau foarte bine pe români
de vecinii lor din afara graniţelor ţării sau de cei de altă naţie stabiliţi de veacuri
printre ei şi care, la rândul lor, îşi comunicau etnia de la distanţă, prin costumele
specifice. După instituirea regalităţii, în a doua jumătate a secolului al XIX -lea,
însă, portul naţional era arborat cu semnificaţia unui steag. Pentru ceremoniile de la
curtea regală, el a fost tradus în limbaj cult, formele tradiţionale au fost transpuse
în alte materiale, mai fine şi mai scumpe, ceea ce le-a înzestrat cu alte calităţi, alte
sugestii senzoriale, modificând însuşi personajul conturat de costum.
Reginele au primit, fiecare, ca dar de nuntă, câte un costum strălucitor, cusut cu
fir şi paiete, şi care era îmbrăcat, după moda zilei, de regina Elisabeta peste jupon cu
După
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crinolină,

de regina Maria cu corset. Aceste prelucrări ale formelor tradiţionale pentru
a se integra fastului şi eleganţei curtene erau încă necesare la începutul secolului al XXlea, pentru a deosebi rangul. Formele amplificate ale fustelor, mânecilor sau maramei,
materialele mai preţioase - ca ţesăturile din mătase, străvezii - podoabele lucitoare ca broderiile cu mărgele şi paiete - şi bijuteriile - de la şirurile de coral la salbele din
monezi de aur - toate contribuiau la alcătuirea unor imagini de zâne din basme.
În secolul al XIX-lea călători străini, pictori, francezi şi italieni voiajează pentru
interese artistice sau de plăcere prin Moldova sau Valahia. Dintre aceşti artişti
s-au remarcat prin calitatea lucrărilor Marcel Bouquet, Lancelot, Valerio, Charles
Doussault, Denis Auguste Marie Raffet şi Amedeo Preziossi.
În aceeaşi perioadă desfăşoară o prolifică activitate pictorul şi fotograful Carol
Popp de Szathmary. Prin munca sa plină de dăruire el realizează o adevărată

Bal Ia Teatrul Naţional, imprimat, colecţia MMB

enciclopedie a costumului heritage din toate zonele etnografice ale ţării.
Dacă privim cu atenţie acuarelele şi desenele care prezintă costumul din această
perioadă se observă că portul popular românesc începe să fie treptat influenţat de
moda costumului de curte şi al celui boieresc, la care unele elemente occidentale se
amestecau cu tradiţia orientală a veşmintelor purtate de elite până la sfărşitul secolului
al XVIII-iea. În acest context, unele piese ale costumului ţărănesc de sărbătoare
şi de ceremonie, lucrate spre sîarşitul secolului al XIX-lea preiau şi exprimă clar
ecourile acestor schimbări de mentalitate, mai ales la nivelul ţărpănimii înstărite.
Relaţia dintre canon şi libertate cunoaşte o dinamică cu totul specială în unele zone
etnografice din Câmpia Bărăganului, sudul Munteniei şi Olteniei, oferind uneori
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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soluţii vestimentare îndrăzneţe. Astfel, croiul pieselor principale de îmbrăcăminte
- cămăşi, catrinţe/vâlnice, pantaloni/izmene- continuă să respecte tiparul tradiţiei
specifice fiecărei zone etnografice-chiar cu o anumită rigoare impusă de codul etic al
obiceiurilor pământului-dar materiile prime şi compoziţiile decorative se orientează
către noută/ile vremii. Pânza de bumbac şi borangic, lucrate în casă, arniciul, firul de
aur şi argint, mărgelele şi paietele sunt utilizate tot mai mult de către femei, pentru
a împodobi costumele de nuntă ale fetelor şi feciorilor. Hainele groase de blană şi
dimie sunt, la rândul lor, tot mai bogat împodobite cu broderii fastuoase şi compoziţii
ce se desfăşoară pe întreaga suprafaţa a pieselor. Sub impactul influenţei balcanicoorientale în lumea satului oltenesc şi muntenesc apare moda aplicării pe hainele din
dimie albă a găitanelor din mătase neagră sau colorată, ceea ce generează o adevărată
perioadă barocă a costumului popular. Edificatoare este în acest sens varianta
gorjenească a costumului numit schileresc, apoi zăbunele, mintenele, giubelele,
şubele, anteriile şi dulamele căptuşite cu blană de miel sau de vulpe.
Incontestabili mesageri vizuali ai evoluţiei portului românesc de-a lungul
tumultoaselor evenimente istorice din secolele XIV - XIX, portretele votive ale unor
ţărani-ctitori de biserici se adaugă la şirul izvoarelor iconografice ale costumului
românesc de patrimoniu. Solemnitatea ţinutei strămoşeşti în care sunt înfăţişate
familiile de ţărani uimeşte prin meticulozitatea detaliilor pictate, care reproduc fidel
compoziţii decorative cu statut emblematic şi de marcă identitară.
Broderiile cămăşilor femeieşti sunt redate în structurile plastico-decorative specifice
mânecilor - cu altiţă, încreţ şi râuri - ale vâlnicelor şi diverselor modalităţi de acoperire
a capului la femei, cu marame. Bărbaţii etalează frumuseţea costumelor schilereşti, dacă
sunt gorjeni, sau a celorlalte categorii de haine groase (şube, pieptare, cojoace, iţari etc).
În contextul prezentat consider ca important de menţionat reprezentarea, pe prima
carte poştală ilustrată, a portului popular românesc, ilustrată ce se află în patrimoniul
MMB, în colecţia Fotografii, căr/i poştale, clişee pe sticlă şi celuloid
Prima carte poştală ilustrată în ţara noastră3 înfăţişează o ţărăncuţă română
prezentată lângă pavilionul Expozi/iei Cooperatorilor de la Bucureşti, 1894. Semnată
Constantin Jiquidi, ilustrata a fost considerată desen după natură.
O ilustrată din seria Portul na/ional român, expediată de inegalabilul dramaturg
Ion Luca Caragiale conţine specificaţia că ţărăncuţa română este soţia sa, Alexandrina
Burely când era domnişoară. Ilustratorul, pictorul şi graficianul Constantin Jiquidi
a folosit ca model pentru ilustrata din 1894 un clişeu fotografic anterior căsătoriei
( 1889), când domnişoara Burely (născută în 1865) avea ceva mai puţini ani decât
în 1894. Ţărăncuţele sunt identice (costumaţie, fizionomie, decor), în afara faptului
că aceea din 1894 ţine în mâini un mănunchi de spice (specific manifestării), iar

3. Corneliu Beda,

Ţărăncu/a

fotomodel, în Magazin istoric, anul XXXVI, nr. 5 (422), mai 2002, p. 87
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aceea din ilustrata lui Caragiale o floare, prezentă şi pe o altă carte poştală, realizare
anterioară a editurii Stengel & Co., din Dresda. Este posibil ca şi alte ilustrate din
seria Port naţional român să o aibă ca model, cu o costumaţie specifică, pe domnişoara
Burelly, viitoarea doamnă Caragiale.
Cine a fost Alexandrina Burelly? Frumoasa /ărăncu/ă română nu este alta decât
una dintre cele trei fiice ale cunoscutului arhitect Antonio Gaetano Burelly (care
face parte din contingentul de „venetici" veniţi în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea pe plaiurile româneşti după instaurarea regelui lui Carol I). Burelli vine în

Ţărăncuţa română,

din seria Portul naţional românesc, prima carte poştală ilustrată,
C. Jiquidi, model Alexandrina Burely (Caragiale),
Colecţia Fotografii, cărţi poştale, clişee pe sticlă şi celuloid, MMB
după

ţară

cu mai multe neamuri ale sale, iar în 1858, in catastiful mănăstirii Mărgineni
apare semnătura lui Petre Burelli, inginer hotarnic, mănăstire unde secretar este Luca
Caragiale, tatăl viitorului dramaturg. Legăturile celor două familii nu se opresc aici.
Gaetano Burelli avea şi 3 fiice, Alexandra, Eugenia şi Ecaterina Burelli, mari amatoare
de viaţă mondenă, mai ales prima, remarcată de către lumea bună la balurile date
de Theodor Aman. Caragiale era despărţit la acea vreme de Maria Constantinescu
(cu care lucrase la Regia Monopolurilor de Stat, şi cu care avea un fiu pe care îl
recunoscuse ca fiind fiu natural, nimeni altul decât Mateiu Caragiale). Se pare că
întâlnirea celor doi s-a produs la un spectacol al Teatrului Naţional. Dramaturgul
şi frumoasa sa "ţărăncuţă" au locuit în casa ridicată de architectul Antonio Gaetano
Burelli. După Gaetano Burelli, casa va fi ocupată de Ion Luca Caragiale şi apoi de
Ion Mincu. Casa este un model tipic pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
cu parter ridicat, ferestre ce dau la stradă, cu o curte interioară mică. Această casă, pe
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la 1890, intră în posesia arhitectului Ion Mincu. Deşi încă păstrează aspecte ale stilului
Art Nouveau, amprenta lui Mincu este vizibilă atât la exterior (ferestre înalte şi înguste
cu monograma Ion E Mincu, ornamente, smălţuite, butoni, sau elementele din lemn
frumos decorate), cât şi la interior, (de exemplu balustradele masive din lemn).
Imobilul de la intersecţia străzilor Mercur (azi Pictor Artur Verona) nr. 19 şi Pitar
Moş a fost în două rânduri renovat şi reparat, la achiziţionare iar apoi la 1900. Aici a
şi murit arhitectul Ion Mincu.
Revenind la portul ţărănesc în secolul al XIX-lea merită să fac următoarele
aprecieri. O notă specială a vestimentaţiei doamnelor din înalta societate o dădea
portul ţărănesc, pe care ele îl preţuiau foarte mult. Dragostea pentru acesta s-a
transmis de la doamnele ţării, prin apropiatele Curţii princiare, spre celelalte
membre ale protipendadei. În gestul abordării costumului popular era de fapt o
atestare a naţionalităţii şi a apropierii, chiar formal, de cei umili. Era şi o încercare
de redescoperire a rădăcinilor, de întoarcere la surse, pe o filieră romantică, prin
literaţi români precum Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi,
Gheorghe Asachi şi Alexandru Odobescu. Această redescoperire a rădăcinilor se
făcea prin valorile morale ale poporului, considerat pur în mediul său rural, nealterat
de tarele societăţii urbane.
Mariţica Bibescu, frumoasa soţie a lui Gheorghe Vodă Bibescu arbora straie de
săteancă şi ţinea să fie portretizată îmbrăcată astfel atât de Constantin Lecca, cât şi
de Carol Pop de Szathmari.
Dar, acest costum a fost, de fapt, o interpretare, o adaptare a celui popular la
vestimentaţia cultă. Profuzia de fir de aur şi argint din altiţă, marile paftale din metal
preţios, diadema din ţechini cu pandantive, la fel ca la domniţele bizantine, precum şi
salba cu trei şiraguri de mari galbeni împărăteşti confereau acestui costum o valoare pe
care nici ţărăncile cele mai înstărite nu ar fi putut-o da veşmântului de sărbătoare.
Tot restul veacului se va păstra această diferenţă între costumele ţărăneşti şi cele ale
doamnelor care obişnuiau să se travestească în ţărănci pentru baluri sau acţiuni caritabile.
În epocă mai era recunoscut pentru gustul său desăvârşit şi pentru cunoştinţele
etnografice generalul dr. Carol Davila, iar soţia acestuia, Anica Davila, născută
Racoviţă, era o mare iubitoare a veşmintelor tradiţionale româneşti şi le îmbrăca
adesea. Când mergea la conacul de la Goleşti al rudelor sale, duminica ieşea să
asiste la hora satului unde cu greu putea fi recunoscută în mijlocul ţărăncuţelor.
În monumentul ridicat, în 1882 de sculptorul Karl Storck, în curtea azilului Elena
Doamna este reprezentată tot în costum popular.
Domnitorul Carol I, când a intenţionat să-i trimită micuţului fiu al lui Napoleon
al Iii-lea un costumaş popular l-a desemnat tot pe generalul dr. Carol Davila să
se ocupe de achiziţia acestuia. În anul 1868, Davila comanda ţesături ţărăneşti pe
care domnitorul voia să le folosească la tapiţarea mobilierului. Când avea ocazia,
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

32

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVII

Principele Carol avea timp să admire producţia casnică rurală, în special pe cea textilă,
precum scoarţele şi velniţele din camera de oaspeţi a mânăstirii Poiana Mărului, unde
poposise în timpul excursiei prin ţară din anul 1867, în drum spre Râmnicul Sărat,
după cum relata prefectul respectivului district în raportul său înaintat ministrului
de inteme. 4 Prinţul era atras de veşmintele tradiţionale, de pitorescul, abundenţa şi
convingerea cu care erau purtate în comunităţile săteşti. Aceste costume au devenit
piese cu greutate între cadourile pe care le făcea familiei sau capetelor încoronate ale
Europei. După ce s-a căsătorit cu Principesa Elisabeta de Wied-Neuwied, i-a insuflat
şi acesteia dragostea pentru portul românesc, ea adoptându-l cu entuziasm la diverse
ocazii fesive, la recepţii şi baluri. Unele dintre aceste petreceri primeau ca tematică
exact îmbrăcarea acestor veşminte ca o condiţie esenţială a participării. În anul 1885,
Regina Elisabeta a sugerat ca, la Balul Curţii, toate doamnele să îmbrace vechiul şi
frumosul costum ţărănesc. Alte baluri în epocă la care se purta costumul popular
românesc au fost: balul Societăţii Unirea a Lucrătorilor Constructori, cel al Societăţii
Comerciale Providenţa, cel al Societăţii Furnica. Aceste straie erau purtate ca la
oraş iar piesele componenete erau comandă specială, lucrate cu profuzie de aur şi
argint, aşa cum ţărăncile nu îşi permiteau să folosească. Cămaşa sau fota ori vâlnicul
erau susţinute de jupoane sau chiar de crinolină, iar în picioare, în loc de opinci
purtau botine de şevro sau pantofiori de dans din mătase. Indiferent de provenienţa
costumului, fie el de Gorj, Muscel sau Suceava, chiar dacă conversaţia între ele se
purta în franţuzeşte, regina şi doamnele purtau au mândrie straiele ţărăneşti, ca o
expresie a patriotismului lor şi o marcă a apartenenţei naţionale. Elegantele doamne,
orăşence, pozau cu plăcere îmbrăcate în asemenea straie, în epocă existând numeroase
portrete fotografice cu ele învârtind fusul sau umplând ulciorul cu apă de la fântână.
Bărbaţii şi copiii purtau, de asemenea, veşminte naţionale la ocazii.
Şi în saloanele cele mai selecte ale Europei se impusese frumuseţea portului
nostru naţional. La un bal parizian, pe la 1862, dr. Mihail Georgiade Obedenaru,
medic şi diplomat literat, a introdus costumul naţional românesc.
La balul din 1865 de la Ministerul de Externe al Franţei mai multe doamne şi unii
simpatizanţi ai cauzei noastre au purtat costumul popular cu dezinvoltură. Gazetarul
Ulysse de Marsillac relata astfel: "La ultimul bal costumat dat de dl. Drouyn de Lhuys
la Palatul Ministerului Afacerilor Străine, la Paris, s-au remarcat doamna Iancu
Alecsandri, doamna baroană d'Avril, născută Odobescu şi domnişoara Bouvet.a
fostului consul al Franţei la laşi, toate trei purtând cu o rară distincfie costumul
atât de elegant şi pitoresc al Jărăncilor românce "5•
4. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul de Interne-Secţiunea Administrativă, dos. 184/1866,
fila 323, Apud Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi Societate Urbană, Ed. Paideia, Bucureşti, 2006, p. 169
5. La Voix de la Roumanie, nr. 16/9 Mars 1865, Apud Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p.170
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Principesa Elisabeta cu costum popular, fota din zona Mehedinţi.
Fotografii, cărţi poştale, clişee pe sticlă şi celuloid, MMB

Colecţia

Secolul al XX-lea aduce cu sine, în peisajul cultural românesc, preocuparea
unor remarcabili specialişti români pentru studierea culturii şi civilizaţiei populare,
în vederea tezaurizării celor mai valoroase creaţii ale acesteia. Este momentul
propice înfiinţării Muzeului de Artă Naţională, pe Şoseaua Kiseleff, sub conducerea
profesorului Alexandru Tzigara - Samurcaş, la I octombrie 1906.
Una dintre sălile muzeului era destinată costumului popular. Aici erau prezentate
pe manechine, piese de port provenind din toate regiunile ţării, alături de stampele
pictorilor Henri Trenk şi Carol Popp de Szathmary, oferite muzeului de Regele Carol
I. Diversitatea, perfecţiunea şi inegalabila frumuseţe a costumelor a cucerut de la
bun început stima publicului şi a elitelor. Însăşi Regina Maria era entuziasmată de
costumul popular românesc, adoptându-l ca ţinută de înaltă ceremonie, în cadrul
festivităţilor de la palat.
Tot la începutul veacului al XX-iea s-a înfiinţat la Bucureşti Institutul Social
Român sub conducerea eminentului profesor, muzeograf şi sociolog Dimitrie Gusti,
care a iniţiat primele cercetări de tip monografic, realizate cu echipe multidisciplinare
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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de specialişti şi studenţi. Ca urmare a celor zece campanii de cercetări monografice
efectuate în mai multe sate - pilot din România şi Basarabia a luat fiinţă unul dintre
cele mai importante muzee etnografice în aer liber din România - Muzeul Satului
Românesc, deschis pentru public la 17 mai 1936, tot pe bulevardul Kiseleff. Astfel
se oferea publicului capitalei un sat sinteză6 , alcătuit din toate satele României careşi propunea să aducă în acelaşi loc casa cu acareturile sale specifice, biserica, troiţele,
hanul şi familii de ţărani îmbrăcaţi ca hainele lor caracteristice şi practicând ocupaţiile
casnice şi meşteşugăreşti din satele lor de origine. Odată cu monumentele de arhitectură
s-au pus bazele primelor colecţii de patrimoniu etnografic mobil, între care şi a celei de
Port popular (după 1958), nucleul acestei colecţii fiind reprezentat de cele 18 costume
femeieşti din zona Muscel, Muntenia, purtate şi comandate de Regina Maria.
Expoziţia de artă populară de la Berlin, din anul 1909 a fost patronată de Regina
Elisabeta a României, iar secţia ţării noastre a fost foarte admirată de vizitatori. Erau
expuse ţesături, velniţe, broderii, obiecte din lemn sculptat, ouă de lemn pictate
precum ouăle de Paşte şi costume. Exponatele erau executate de diverse societăţi de
lucru de mână ca: „Albina", „Furnica", „Munca", „Ţesătoarea", „Maria". Obiectele
au fost atât de apreciate încât cunoscuta firmă de decoraţiuni din Londra, Liberty
comandase pânzeturi româneşti în valoare de peste 20.000 lei. Costumele naţionale
erau apreciate şi de doamnele berlineze care nu mai conteneau să admire şi să cumpere
podoabe de artă naţională românească. Tot acum erau expuse şi două fotografii ale
Reginei Elisabeta, realizate de fotograful bucureştean Franz Mandy, îmbrăcată ea
însăşi în costum popular şi aşezată la războiul de ţesut. Această imagine purta ca
legendă un panseu al suveranei: „ Viitorul ţărei îl ţese femeea ".Alexandru TzigaraSamurcaş care aprecia aportul Reginei Elisabeta în realizarea vechii industrii casnice
şi în impunerea costumului popular ca veşmânt de gală pentru doamnele din elită,
nota în memoriile sale: „Din punct de vedere naţional incontestabilele merite ale
reginei au fost de a pune în evidenţă însuşirile de seamă ale poporului românesc.
A redat viaţă portului, poeziei şi cântecului curat românesc, a prezidat sărbători la
Palat în costum ţărănesc. [... ] Căci nu e manifestare curat românească în fruntea
căreia să nu o găsim. [... ] Apreciind subtilul simţ estetic, înnăscut, al ţărancei
colinelor noastre, manifestat în portul naţional cu valorile sale vii dar armonioase şi
mai ales prin maramele amintind vălurile fecioarelor ateniene, Carmen Sylva prin
introducerea acestui port la festivităţile de la Curte i-a dat o viaţă nouă întreţinută şi
prin numeroasele Societăţi întemeiate şi prezidate de majestatea sa"7 •
6. Doina Işfănoni, Paula Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu din colecţiile Muzeului Naţional al
Satului "Dimitrie Gustt', Ed. CNI Coresi S.A. Bucureşti, decembrie 2007, p.14
7. Al. Tzigara- Samurcaş, Memorii (1910-1918), Editura Grai şi suflet, Cultura Naţională Bucureşti,
1999, vol 11, p.338, Apud Adrian - Silvan Ionescu, Op.,cit., p. 171
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După primul război mondial, întregirea României a impus găsirea trăsăturilor
comune, specifice întregii ţări. Portul cel mai reprezentativ pentru România Mare
a fost considerat costumul de Muscel, legat de prima capitală a Ţării Româneşti,
Cârnpulungul din vremea lui Mircea cel Bătrân. Lucrat în ateliere speciale, cu fir
şi paiete, costumul de Muscel era îmbrăcat la horă până şi în zona Sucevei. Regina
Maria purta cu consecvenţă portul popular, îşi îmbrăca copiii româneşte, nu numai
pe fete, dar şi pe băieţi, după cum stau mărturie multe fotografii.
Şi Principesa Maria, soţia prinţului moştenitor Ferdinand a îndrăgit veşmintele
ţărăneşti şi le-a purtat ori de câte ori a avut prilejul.
După Leo Claretie - „prinţesa Maria nu era româncă dar s-a românizat. Această
românizare a concretizat-o mai ales prin prisma înclinaţiilor sale artistice. Prinţesa
s-a complăcut să îmbrace fermecătoare veşminte ţărăneşti româneşti, cu broderiile
lor fine şi strălucitoare, să fondeze societăţi, să facă să renască industriile artistice
na/ionale, pentru recuperarea documentelor, desenelor şi broderiilor vechi, de
ornamentică, arhitectură. A fost foarte pasionată de frescele vechilor mănăstiri,
de arcurile joase, de capitelurile trapezoidale, de penumbrele misterioase ale
mănăstirilor de altădată şi de capelele seculare "8 •
Totdeauna imaginativă şi inspirată, Principesa Maria purta costumul popular în
chip foarte personal, adoptând piesele după gustul său. Astfel, ea nu-şi va aşeza
niciodată marama de borangic peste păr, ca un văl, aşa cum făcea Regina Elisabeta
urmând moda ţărăncilor, ci şi-o va înfăşura strâns în jurul capului şi pe frunte, aproape
ca un turban, lăsând să-i atârne marginile pe spate, ca o mantilă. În acelaşi fel se va
îmbrobodi şi în timpul războiului, când va îmbrăca rochia albă a infirmierelor şi va
vizita spitalele de campanie şi ambulanţele.
Considera că portul popular îi prindea foarte bine şi pe copiii săi, aşa că, adesea,
aceştia erau îmbrăcaţi ca ţărăncuţe şi ciobănaşi, coborâţi parcă de pe pânzele lui
Nicolae Grigorescu. Marna a ţinut ca ei să fie imortalizaţi de obiectivul aparatului
fotografic astfel, alături de ea, ca o veritabilă familie de ţărani.
Cel mai uşor au putut fi transpuse motive decorative din portul popular românesc
în moda anilor 20, când rochiile erau croite în fir drept, f'ară pense, în acelaşi spirit
cu veşmintele tradiţionale.
Pasiunea pentru portul tradiţional românesc nu s-a estompat vreodată. La 12
februarie 1927, Maria, devenită între timp regină, participa împreună cu nora sa,
principesa Elena, la o reuniune, amândouă îmbrăcate în port naţional, aşa cum
menţiona în jurnalul său: „ Seara (..)a trebuit să mergem în costum românesc la o

8. Carmen Popescu, Le sty/e nationa/ roumain, Collection Art et societe, Presses Universitaire de
Rennes, Paris, 2007, p. 180
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întrunire a Ligii Culturale la Cercul Militar "9•
În acest gen de costumaţie foarte personală a fost surprinsă Regina Maria în
foarte multe fotografii, înainte şi după război. În 1918, la Bicaz, unde se retrăgea
adesea într-o căsuţă ţărănească, apare pozând în pridvor alături de soţia lui Barbu
Ştirbey, Nadejde Ştirbey, administrator al Domeniilor Regale, amândouă în port
popular. Când suveranii vizitează Transilvania în mai-iunie 1919, Maria poartă un
fel de scurteică pe talie, cu poalele evazate, brodată pe piept, la umeri şi manşete, în
spirit popular. Şi la Balcic, îndrăgita ei reşedinţă de vară de pe malul Mării Negre se

Principesa Maria, cu costum popular mixt: cămaşa de Muscel şi fota din zona Râmnicului
Colecţia Fotografii, cărţi poştale, clişee pe sticlă şi celuloid, MMB

Sărat.

îmbrăca

în văluri albe amintind de feregeaua musulmană. La Bran, regina cu fiicele
invitatele ei purtau ie şi catrinţă, confundându-se adesea cu ţărăncile din zonă,
pe care le vizita şi cu care stătea, prieteneşte de vorbă. Capul îl avea întotdeauna
şi

9. Arhivele Naţionale Istorice Centrale Fond, Casa Regală, Regina Maria, Personale, rola 479,
fonograma 407, Apud Adrian-Silvan Ionescu, op, cit., p. 172
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acoperit cu specifica-i legătură ale cărei colţuri se revărsau pe umeri şi pe spate.
Este adevărat că întotdeauna regina Maria a purtat cu mare graţie şi într-un fel
unic tulpanul, marama de borangic, îmbinând bluza tip ciupag cu fotele româneşti, cu
motive geometrice aşezate peste crinoline, cepchenul din portul balcanic îmbrăcat ca
o scurteică peste cămaşa din pânză ţărănească, cusută cu râuri, la care deseori asorta
şiraguri de salbe. Acest amestec, tipic perioadei cuprinsă între mijlocul veacului al
XIX-lea şi primele decenii ale secolului XX, care se reia şi în actualitate nu înseamnă
nici pe departe o lipsă de rafinament artistic, ci o metodă pentru a arăta rădăcinile
străvechi ale artei noastre precum şi preţuirea pentru frumuseţea ei.
Bărbaţii, la modul general, au îmbrăcat mai rar straiele ţărăneşti, în special la
baluri costumate. Dar, în anumite momente, costumul popular devenea pentru
aceştia un mijloc de afirmare a opţiunilor politice şi de afiliere la o cauză progresistă.
Uneori purtau elemente din costumul popular pentru a-şi demonstra apropierea de
popor şi de a-i împărtăşi idealurile de libertate. Un exemplu ar fi atitudinea unui grup
de moldoveni patrioţi care, în timpul domniei lui Mihail Sturdza, fiind în opoziţie
cu acesta, au adoptat purtarea căciulii de miel, care îi distingea de ceilalţi ieşeni şi
contrasta flagrant cu restul vestimentaţiei de tăietură occidentală pe care o aveau.
În timpul prigoanei antiunioniste, în Moldova, funcţionarii cu vederi înaintate
care se pronunţau deschis pentru cauză şi-şi afişau poziţia prin culorile naţionale pe
care le adoptau în articolele vestimentare au avut de suferit din partea autorităţilor
pierzându-şi posturile.
În anul 1864, magistratul şi fostul ministru Dimitrie Scarlat Miclescu a fost
însărcinat de Mihail Kogălniceanu să explice legea rurală şi aplicarea reformei
agrare. Cu această ocazie, Miclescu va renunţa definitiv la hainele nemţeşti pentru
portul popular. Dar, aşa cum am precizat mai sus, în rândul bărbaţilor îmbrăcarea
hainelor ţărăneşti era conjuncturală.
Dovadă a faptului că portul popular devine o piesă de vestimentaţie nelipsită din
garderoba doamnelor şi a tinerelor fete este Anuarul naţional al României pe anul
1903 care indică patru adrese de unde se puteau achiziţiona costume naţionale 10 •
Firma cea mai renumită în comerţul de artă, Djaburov, nu considera că ar fi sub
rangul ei comercializarea costumelor naţionale. Ei i se adăugau atelierul Şcolii
profesionale de fete care avea un magazin pe Calea Griviţei nr. 22 şi Bazarul
Societă/ii Furnica, sub patronajul reginei Elisabeta, activ din sec. XIX, care păstrează
vechea adresă din strada Cometei nr. 24 precum şi un magazin pe Calea Victoriei nr.
80 11 • Pentru costume naţionale avem un singur nume în anuar - Mandiţa Găină cu
magazinul său de pe Str. Brăilei nr. 69.
10. Anuarul Naţional al României, 1903, Institutul de Alte Grafice ,,Eminescu'', Bucureşti, 1904, p. 339-340
11. Ibidem, p. 361, 453
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Marin Constantinescu, furnizor al Curţii Regale, avea magazin de haine naţionale
intitulat pitoresc „La Surugiul Roşu", în Calea Moşilor nr. 14 şi oferea printre altele,
„costume de călăraşi", costume care ajunseseră în mare vogă datorită faptului că
regele şi principesa moştenitoare obişnuiau să le poarte în anumite ocazii şi fuseseră
chiar portretizaţi purtând costumul.
Astăzi, circulaţia informaţiei prin televiziune şi internet pe toată planeta a produs
„globalizarea comunicării", folosirea limbii engleze ca un limbaj comun şi răspândirea
aceloraşi modele de imagine umană (toată lumea poartă la slujbă costum clasic iar
în timpul liber sau la şcoală blugi şi tricou). Uniformizarea excesivă nu este însă
suportabilă şi nici utilă. Colectivităţile mai mari sau mai mici, pentru a se deosebi de
vecini, au făcut mereu apel la tradiţiile naţionale proprii. Fiecare individ reacţionează
cum ştie şi cum poate pentru a se distinge din mulţime, iar ţările se străduiesc să-şi
facă publicitate prin câte un brand personal şi atrăgător. Pentru a încuraja turismul, nu
numai peisajul dar şi locuitorii trebuie să stârnească interes, curiozitate şi admiraţie. În
momentul de faţă, publicitatea de ţară constă tocmai în sublinierea valorilor prin care
fiecare stat îşi impune o imagine distinctă, cât mai expresivă.
Poate că în timpul care urmează, specificul naţional va deveni din nou o preocupare,
alimentată mai mult de interese materiale decât culturale. În condiţiile globalizării
nu ne rămâne decât să educăm tinerii în spiritul înţelegerii şi iubirii patrimoniului
naţional, dar şi cel al aprecierii celui personal provenit din lăzile străbunicelor. Unele
piese pot fi purtate şi azi, prin adaptare, fiind de preferat kitch-urilor promovate de
majoritatea spectacolelor de televiziune.

SUMMARY
The Romanian nationalfolk costume has represented an attractive solutionfor the
rich, throughout the centuries. Elements o/folk clothing were in use by the nobility,
mainly during the 19th century and the beginning of the 20th, when high officials
used some of them, adjusted to fit the fashion requirements of the epoch.
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SFÂNTA PARASCHEVA DE LA IAŞI
ÎN PICTURA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
dr. Nazen Ştefania Peligrad

Keywords: erminia Sfintei Parascheva, iconografia părintelui Arsenie Boca, biserica
Sf. Anton, fresca de la Drăgănescu, viaţa eshatologică, harul duhovnicesc ortodox.
Despre părintele Arsenie Boca fig. 1 (29 septembrie 191 O - 28 noiembrie 1989)
s-a scris mult în ultima perioadă, în special mărturii legate de sprijinul necondiţionat
arătat faţă de nevoinţelor oamenilor, şi încet începe să se contureze şi partea artistică
a mesajelor teologice din creaţia sa.
În studiul nostru centrul de interes este redarea prin pictură a forţei discursului
iconografic al harului duhovnicesc ortodox. Urmărit şi hărţuit de Securitate părintele
Arsenie (numit Străjerul cel sfânt, Cum este crinul între spini. (Cântarea cântărilor
2,2) 1 sau Sfântul Ardealului) nu a încetat nici o clipă să îl mărturisească pe Iisus
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi să păstreze o permanentă relaţie între cultură şi
credinţă. Prin artă persoana îşi menţine identitatea şi relaţia cu Dumnezeu, fiind o
cărare de mântuire. Opera Părintelui este o moştenire pe care poporul român este
responsabil să şi-o însuşească pentru că este singurul mod de a ne recăpăta demnitatea
şi de a merge pe Cărarea Împărăţiei.
Părintele Arsenie Boca s-a născut în satul Vaţa de Sus din comuna Vaţa de Jos, judeţul
Hunedoara. 2 A fost botezat cu numele de Zian-Vălean (Zian se presupune că provine de
la sărbătoarea Sânzienelor, care coincide cu ziua Naşterii Sîantului Ioan Botezătorul, 24
iunie). A urmat liceul ,,Avram Iancu" din Brad absolvind ca şef de promoţie.
Din 1929 a studiat teologia la Sibiu, iar din 1933 Mitropolitul Nicolae Bălan l-a
trimis să urmeze cursurile de Arte Plastice din Bucureşti. I-a avut ca profesori pe
Francisc Şirato, Costin Petrescu şi Francisc J. Rainer, ultimul era de la Facultatea
de Medicină. 3 Totodată începea şi colaborarea cu părintele Stăniloae, în traducerea
Filocaliei, decorată cu îndemânarea şi sensibilitatea părintelui Arsenie. În anul 1935
Arsenie Boca, Cuvinte vii, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Daniil Stoenescu
de Vârşeţ, Deva, 2006, p. 7-8.
2. Ibidem, p. 24 şi ur.
3. ***Părintele Arsenie Baca, Biserica de la Drăgănescu - Capela Si:ână a Ortodoxiei Româneşti,
Ediţie îngrijită de Episcop Dr. Daniil Stoenescu şi Monahia Zamfira Constantinescu, cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-locţiitor de Vârşeţ, Deva, 2005, p. 12.
1.

Părintele

Episcop-locţiitor
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a fost hirotonit diacon celib, iar în 1939 a absolvit Academia de Arte plecând pe
Muntele Athos.
1945-1948 - a fost anchetat de Securitate la Râmnicu Vâlcea, Braşov, Făgăraş.
1948 - a fost mutat de la Mânăstirea Sâmbăta la Mânăstirea Prislop, tot ca stareţ.
1950 - Părintele a fost înlăturat din stăreţie când Prislopul a devenit mânăstire de maici
1951-1952 - pe 15 ianuarie 1951 a fost arestat de la Prislop şi dus la Canal, de
unde a fost eliberat după un an reîntorcându-se la Prislop.
1955 - a fost anchetat şi arestat 6 luni de Securitate la Timişoara.
1959 - 1961 a fost îndepărtat din mânăstire împreună cu maicile şi stareţa Zamfira
Constantinescu. I s-a interzis să slujească. A fost angajat ca pictor secund pe lângă
pictorul Vasile Rudeanu la Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti. După aceea a
lucrat la Atelierul de Pictură al Patriarhiei, de la Schitul Maicilor. Până la pensionare
a locuit pe str. Litovoi Voievod în Bucureşti. O perioadă a locuit şi maica Zamfira
Constantinescu.
1968 - 1983 A ieşit la pensie şi a început pictura bisericii de la Drăgănescu.
1983-1989 S-a mutat la Sinaia. În aprilie 1989 a fost vizitat ultima oară de
securişti, şi pe 28 noiembrie a trecut la cele veşnice.
În interiorul primitor al bisericii Sfântul Anton4de la Curtea Veche se găseşte pe
un perete al naosului icoana Sfintei Parascheva5 de la Iaşi.fig. 2 pictată de părintele
Arsenie Boca. Icoana a fost descoperită de Alexandru Valentin Crăciunîn anul 2007

4. Biserica Sfăntul Anton - Curtea Veche din Bucureşti, a fost construită de Voievodul Mircea Ciobanul,
(1545-1553 şi 1558-1559) ca Biserică Domnească, pe zidurile fostei biserici, ridicată iniţial de Mircea
cel Bătrân, care a întemeiat şi prima Curte Domnească în Cetatea Dâmboviţa (Bucureşti în anii
1398-1401 ). http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/parohiasf-anton-curtea-veche-6814 l.html. "În secolul al XIX-iea existau mahalalele Sfăntului Anton, din
jurul bisericii şi ele apăreau în lista din anul 1852 a lui Borroczyn". Constantin C. Giurescu, Istoria
Bucureştilor, ediţie a III-a rev. şi îngrijită de Dinu C. Giurescu, EdituraVremea 2009, p. 700.
5. Sf'anta Parascheva de la laşi s-a născut pe 14 octombrie în secolul al XI-iea, în satul Epivat, nu
departe de Constantinopol. Auzind în copilărie textul Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede
de sine, să-şi ia crucea sa şi să-mi urmeze Mie (Marcu 8, 34). Înainte de a împlini 20 de ani pleca Ia
Constantinopol unde a cunoscut învăţătura duhovnicească de la călugări care au sfătuit-o să meargă
la mânăstirea Maicii Domnului de la Heracleea, apoi s-a îndreptat spre Ierusalim unde a nevoit într-o
mânăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului. La vârsta de 25 de ani sfăntul Varlaam îi apare într-un vis
spunându-i: Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi
să treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit. La 2 ani după ce se întoarce în locurile
natale este înmormântată ca o necunoscută aproape de mare. După câţiva ani trupul neînsufleţit al
unui marinar ajunge Ia ţărm fiind îngropat lângă sfănta Parascheva. Noaptea ea apare în visul unuia
dintre cei care au săpat groapa marinarului şi îi spune să îi ducă trupul Ia biserica Sfinţilor Apostoli din
Kallicrateia. Moaştele sfintei au ajuns în Moldova în anul 1641 şi au fost aşezate în biserica Sfinţii Trei
Ierarhi din Iaşi. www.crestinortodox.ro.
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înainte de Rusalii, restaurată şi expusă în biserică6 • Tehnica icoanei este mixtă fiind
prezente metaloplastia în redarea fondului, trimitere la icoanele ruseşti şi uleiul
pe lemn. Datează din anul 1965 după cum îşi aminteşte părintele Ioan Tudorache.
Discretă, silueta Sfintei se detaşează prin modul de reprezentare de celelalte icoane
din biserică, şi cu atât mai mult de fresca care acoperă spaţiul compoziţional al
acestui locaş de cult. Icoana păstrează amprenta inconfundabilă a părintelui Arsenie
caracterizată prin armonii cromatice calde, eliminarea negrului din contur, glasiuri
atent elaborate, luminozitatea reprezentării prin estomparea culorilor cu alb.
Austeritatea ascetismului bizantin lipseşte umanizând fizionomia Sfintei Parascheva.
Chipul cuvios al Sfintei este luminos şi blând, pictat cu o uşoară influenţă în stilul
tablourilor religioase occidentale.fig. 3. Trăsăturile sunt clare, frumos conturate, ochii
mari te urmăresc amintind de frumuseţea cromatică a mozaicurilor de la Ravenna.
Se observă un interes în urmărirea anatomică a proporţiilor fizionomice ale Sfintei.
Ea este reprezentată frontal, figură întreagă, ţinând în mâna stângă crucea latină, iar
în cealaltă mătăniile. Este îmbrăcată într-un peplos strâns la mijloc cu o cingătoare
roşie, acoperit cu văl albastru şi manta violet cu o margine aurie. În partea inferioară
a veşmântului apar pe verticală crucea, lancea şi băţul cu un burete înmuiat în oţet
(simboluri vizuale ale patimilor lui Hristos).fig. 4. Purpura albastră era un simbol al
statutului social roman. 7 Faldurile veşmântului respectă formele anatomice dominând
prin contrastul clar-obscur. Hainele sunt o formă de comunicare, făcând vizibil
statutul unei persoane. Veşmintele Sfintei Parascheva comunică valori morale legate
prin gesturi, ritualuri, semne şi legi8 • Toate pot fi folosite ca semne informaţionale
alăturate unui individ sau grup de identităţi pentru a transmite un mesaj9, de castitate,
jertfă şi smerenie. Acest tip iconografic implică punerea în interacţiunea limbajului
corpului uman prin gesturi şi poziţii a unor importante date vizuale, păstrând tipurile
de expresie ale reprezentării Bisericii prin canoane. Trăirile spirituale sunt cu atât
mai intense cu cât imaginea Sfintei se conturează dintr-un fundal de aur. Părintele
Arsenie a mers la Chişinău unde a învăţat pictura bisericească şi poleitul icoanelor. 10
Dacă este să ne luăm după studiile sistematice ale lui Johannes ltten, galbenul este
"cea mai luminoasă dintre toate culorile." 11
Părintele Arsenie a creat în pictura lui armonii canonice prin simbolurile cromatice

„.

6.
Părintele Arsenie Roca, o viaţă închinată schimbării vieţii noastre, ediţie îngrijită de Natalia
Corlean, Editura Agaton, ed. a II-a revăzută, Făgăraş, 2012, p. 215.
7. K. Olson, Fashioning the female in Roman Antiquity, Chicago, Illinois, December 1999, p. 15.
8. P. Perrot, Fashioning the Bourgeoisie: A History of clothing in the Nineteenth Century, Princeton,
1994, p. 3.
9. ldidem, 218.
10. A fost plecat între anii 1944-1945. www.doxologia.ro
11. L. Lăzărescu, Culoarea în artă, Editura Polirom, Bucureşti, 2009, p. 49.
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liturgice medievale admise începând cu secolul al XIX-lea şi susţinute de Papa
Inocenţiu al Iii-lea în secolul al Xii-lea:
Albul- adevărul, puritatea, bucuria;
Roşu- focul, sângele Mântuitorului, iubirea divină;
Verdele- viaţa;
Violetul - pocăinţa;
Albastrul - cerul, virtutea, înţelepciunea divină;
Purpuriul - puterea divină şi triumful regal. 12
În Biserica ortodoxă predomină culorile roşu, alb, negru şi auriu. 13 Simbolurile
cromatice din pictura părintelui Arsenie pot fi înţelese prin analiza lor semantică
din percepţia vizuală. Armoniile policrome ale contrastelor cald-rece, clar-obscur
şi complementar au fost realizate prin modulaţii subtile, condiţionate de apropierea
distanţelor valorice. Tonalităţile izocrome ale icoanei Sfintei Parascheva definesc
gamele de umbre prin tonurile întunecate de albastru-violet cerându-le pe cele
luminoase de ocru auriu -portocaliu.
Într-o înţelegere neo-bizantină şi neoisihastă stilul părintelui Arsenie Boca
respectă iconografic „fundamentele teologiei ortodoxe" 14 • Icoana Sf. Parascheva de
la Iaşi respectă stilul picturii de la Drăgănescu. 15
Registrele iconografice de la Drăgănescu 16 vorbesc despre viaţa eshatologică a
lumii lui Dumnezeu având un mesaj profetic. O altă reprezentare a Sfintei Parascheva
(bust în medalion.fig. 5) se află pe o coloană din stânga naosului de la intrarea în
biserica de la Drăgănescu, lângă patriarhul Iustin Moisescu. Este alături de alţi nouă
sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Române: Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, Sf. Ierarh mucenic
Ilie lorest, Sf. Ierarh mucenic Sava Brancovici, Sf. Cuvios mucenic Visarion Sarai,
Sf. Cuvios mucenic Sofronie de la Cioara, Sf. Mucenic Nicolae Oprea Miclăuş din
Sălişte, patriarhul Justinian al Bisericii Ortodoxe Române, Sf. Ierarh Calinic de la
Cemicaşi patriarhul Iustin Moisescu 17 • Medalioanele sunt încadrate de fiori legate

12. Ibidem, p. 73.
13. Ibidem.
14. Ibidem, p. 196.
15. Alexandru Valentin Crăciun, Pictura veşniciei. Pictura Părintelui Arsenie Boca, în Lumea Credinţei,
anul V, nr. 9 (50), Bucureşti, Septembrie 2007.
http://www.lumeacredintei .corn/set_6/c_ l/yy_ 2007 /art_277 /privirea_ veniciei _pictura_printelui _
arsenie boca.htm
16. Biserica de la Drăgănescu păstrează o smerită mărturisire ortodoxă de credinţă exprimată plastic.
•••Părintele Arsenie Boca, Biserica de la Drăgănescu - Capela Sixină a Ortodoxiei Româneşti, Ediţie
îngrijită de Episcop Dr. Danii! Stoenescu şi Monahia Zamfira Constantinescu cu binecuvântarea Prea
Sfinţitului Dr. Danii! Stoenescu, Episcop-Locţiitor de Vârşeţ, Deva, 2005, p. 22.
17. Ibidem, p. 137.
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prin cruci şi noduri. 18 Este reprezentată cu o cruce în mâna dreaptă, cu un şir de
metanii în stânga şi cu un sul pe care scrie: La început luptă şi osteneală multă este
celor ce se apropie de Dumnezeu, iar pe urmă bucurie şi pace negrăită. 19 Prezenţa
Sfintei Parascheva alături de părintele Iustin nu este întâmplătoare continuând
mesajul acestuia "Nu va putea omul avea pace pe pământ, de nu va avea pace cu
Dumnezeu". 20 Împăcarea cu Dumnezeu nu se poate face decât prin ascultare, jertfă,
smerenie, puritate sufletească şi trupească simbolizate prin Sîanta Parascheva de la
Iaşi. Are aureolă cu contur alb şi roşu. Drapajul veşmântului este redat prin haşură
şi laviuri cu intensităţi reci. Impresia de unitate monolită este dată şi de respectarea
axei verticale, prin sublinierea diferitelor contururi cu valori diferite pentru a obţine
senzaţia de echilibru static. Faţă de icoana de la biserica Sfântul Anton, în iconografia
de la Drăgănescu domină un desen intenţionat schematic pentru a transmite un mesaj.
Este posibil să mai existe şi alte icoane ale Sfintei Parascheva de la Iaşi pictate de
părintele Arsenie Boca, care aşteaptă să fie "văzute" de cei din jur.
Fresca de la Drăgănescu este Cărarea Împărăţiei care descrie faptul că de la
"Dumnezeu ieşim, petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne-ntoarcem.
Fericit cine se-ntoarce şi ajunge iar Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta este cărarea.
Unii însă nu se mai întorc„„" 21
Părintele Arsenie a urmărit în programele iconografice pe care le-a pictat atât
mesajul profetic cât şi senzaţia de ordine şi unitate prin corespondenţa dintre culori,
forme, valori, accente valabile în teoriile lui Johannes Itten22 , Andre Lhote, Albert
Henry Munsell etc. îmbinate cu moştenirea canonică bizantină de respectare a
spaţiului compoziţional.

SUMMARY
The painting offather Arsenie has a prophetyc message and a/so is important for
the original artistic way to represent the theological scenes.
The Parascheva Saint from laşi is represented in the painting of father Arsenie
as a young and fragile woman. She appears in the icon from the Anton church from

18. Ibidem, p. 26.
19. ••• Mormântul cald de la Prislop. Mărturii despre părintele Arsenie Boca apărute în Lumea
Credinţei, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2012, p. 136.
20. **•Părintele Arsenie Boca, Biserica de la Drăgănescu - Capela Sixină a Ortodoxiei Româneşti,
Edi\ie îngrijită de Episcop Dr. Danii) Stoenescu şi Monahia Zamfira Constantinescu cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor de Vârşe\, Deva, 2005, p. 136.
21. Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Timotei
Seviciu, Episcopul Aradului şi Hunedoarei, ediţia a IV-a îngrijită de preot conf. Dr. Simion Todoran şi
Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 2003, p. 13.
22. Johannes Itten, Kunst der Farbe. Otto Maier Verlag, Ravensburg 1961.
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Bucharest andin the iconographic program in fresco from the Drăgănescu church.
Both representations are in a Neo-Byzantium style according to the canons of the
Orthodox Church.
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***Părintele Arsenie Boca, Biserica de la Drăgănescu - Capela Sixină a
Ortodoxiei Româneşti, Ediţie îngrijită de Episcop Dr. Daniil Stoenescu şi Monahia
Zamfira Constantinescu cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dr. Daniil Stoenescu,
Episcop-Locţiitor de Vârşeţ, Deva, 2005.
P. Perrot, Fashioning the Bourgeoisie: A History of clothing in the Nineteenth
Century, Princeton, 1994.
www.crestinortodox.ro.
www.doxologia.ro
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/
parohia-sf-anton-curtea-veche-68141.html
http://www.lumeacredintei.com/sct_6/c_ l/yy 2007 /art 277 /privirea_veniciei_
pictura_printe lui_arsenie_ boca.htm
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Fig. 1 Părintele Arsenie Boca -sursă internet

Fig. 2 Sfănta Parascheva de la Iaşi, icoană
în biserica SÎantul Anton din Bucureşti,

aflată

Fig. 3 detaliu din portretul icoanei sfintei
Parascheva

foto. Nazen Peligrad
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fig. 4 detaliu din icoana Sfântei Parascheva de la Iaşi,
icoană aflată în biserica Sfântul Anton din Bucureşti

Fig. 5 Portretul sfintei Parascheva de la Iaşi, frescă, biserica Drăgănescu, în ***Părintele Arsenie
Boca, Biserica de la Drăgănescu - Capela Sixină a Ortodoxiei Româneşti, cu binecuvântarea Prea
Sfinţitului Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor de Vârşeţ, Deva, 2005, p. 143.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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EFORTUL DEPUS ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
NECESARULUI DE ARMAMENT, TEHNICĂ DE LUPTĂ
ŞI MUNIŢII AL ARMATEI ROMÂNE
ÎN ANII NEUTRALITĂŢII (1914-1916) 1
Cornel I.

Scafeş

Izbucnirea Primului Război Mondial a găsit armata română în Tripla Alianţă,
de Austro-Ungaria, Germania şi Italia, un parteneriat care impunea
României numeroase servituţi legate de funcţionarea Triplicei. Deşi, de peste un
an, România începuse să se detaşeze faţă de scopurile alianţei, mai ales de AustroUngaria, imperiu aflat într-o contradicţie tot mai evidentă cu scopurile naţionale ale
României, legăturile cu Puterile Centrale erau încă viguroase şi greu de înlăturat. Un
contemporan, Constantin Kiriţescu, trecând în revistă realităţile anului 1914, nota:
"De trei decenii, toate pregătirile României fuseseră îndreptate împotriva Rusiei, în
cadrul colaborării cu Germania şi Austro-Ungaria.[ ... ] Lucrările noastre de apărare
erau cunoscute şi inspectate de militarii germani; planurile acestor lucrări se găseau în
sertarele birourilor statelor-majore germane şi austriece. Căile ferate şi şoselele erau
construite în direcţiile necesare pentru a înlesni concentrările şi marşurile împotriva
Rusiei; împotriva ei erau îndreptate şi fortificaţiile de pe Siret. Instrucţia şi metodele
tactice, adoptate de armata română, erau cele germane; german era şi materialul de
război al armatei noastre. Acest material nu era nici complet, puternicii noştri aliaţi
luându-şi obligaţia ca, la momentul oportun, să ne fumizeze ceea ce ei credeau că
ne este necesar, în măsura trebuinţelor lor. [.... ] Pe scurt, eram anexa Imperiilor
Centrale. Şi deodată, toată această îndelungată şi sistematică pregătire sufletească şi
materială trebuia aruncată la coş!" 2 •
După obţinerea Independenţei, obiectivul principal al naţiunii române a fost
realizarea unităţii statale, eliberarea conaţionalilor aflaţi încă sub stăpânire străină
şi făurirea statului naţional unitar. Făurirea României Mari devenise, mai ales după
1913, un ţel apropiat tuturor românilor, deoarece „ Toată suflarea românească trebuie,
de acum înainte, să aibă o singură dorinţă, o singură cugetare, un singur gând:
alături

1. Textul face parte din teza de doctorat ,,Politica de înzestrare a Armatei Române (1866-1914)",
capitol III, paragraf b, coordonator profesor univ. dr. Ion Bulei.
2. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru Întregirea României. 1916-1919, voi. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 205.
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«România Mare» [... ].Prin şcoli, biserici, cazărmi, prin presă, prin toate părţile să se
predice cu toată ardoarea această deviză[ ... ]. Şi nu mai avem timp mult de pregătit,
evenimentele se vor precipita cu cea mai mare repeziciune de cum ne aşteptăm" 3 •
După

adoptarea neutralităţii în iulie 1914, datorită poziţiei sale geopolitice şi
geostrategice, România s-a găsit prinsă între Austro-Ungaria şi Rusia, ulterior
ameninţată şi de Bulgaria şi Turcia, angajate alături de Puterile Centrale, situaţie în
care a fost nevoită să-şi calculeze fiecare pas în politica extemă4 •

Regele Carol I primeşte defilarea trupelor la parada militară de 10 mai
desfăşurată la Universitatea Bucureşti. Cca. 1911

Adoptarea politicii de neutralitate, în condiţiile în care, în secret, se pregătea
aderarea la Antantă, a creat o situaţie de neinvidiat pentru armata română. Până la
începerea funcţionării ajutorului militar al Quadruplei, în august 1916, ea s-a aflat
în poziţia de a-şi completa înzestrarea şi echiparea din resurse proprii, în condiţiile
măririi însemnate a efectivelor.

3. „România Mare. Revistă literară naţională", an I, nr. 1 din 1noiembrie1913, p. 2.
4. Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu. Militaru/, omul politic, legenda, ediţia a II-a, Editura
Militară, Bucureşti, 2009, p. 126-127
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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De aceea, perioada neutralităţii României ( 1914-1916) a fost folosită de factorii
militari pentru a corecta, în măsura posibilităţilor aceste lipsuri şi de a moderniza
şi întări armata română, pentru confruntările dure de pe fronturile Primului Război
Mondial. În această perioadă, principalul obiectiv al conducerii militare a fost
intensificarea şi diversificarea pregătirii de ansamblu a armatei, în scopul de a o
transforma într-o forţă modernă, cu un grad sporit de instruire şi cu un nivel al dotării
şi înzestrării superior celui de dinainte de 1914. S-a urmărit mărirea efectivelor

Principele moştenitor Ferdinand şi generalii
Al. Averescu, şeful Marelui Stat Major şi Panait
Varthiadi, comandantul Corpului 2 armată la
manevrele din toamna anului 1911

armatei de operaţii, modificarea regulamentelor şi metodelor de instruire, pentru
a le adapta realităţilor evidenţiate în primii ani de război, completarea cadrelor,
echipamentului, modernizarea serviciilor de administraţie, intendenţă, completarea
materialului serviciului sanitar, mărirea stocurilor de muniţii de infanterie şi artilerie,
achiziţionarea de armament de infanterie şi artilerie 5 •
Pentru a dirija mai bine departamentul armatei, la numirea noului guvern în
5. Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 191.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ianuarie 1914, Ion I. C. Brătianu a preluat, pe lângă portofoliul de prim ministru, şi pe
cel de ministru de Război, într-un moment în care conducerea armatei încerca să-şi
încheie evaluările după desfăşurarea campaniei din 1913 6 • Alături de el, a acţionat
generalul de brigadă Dumitru Iliescu, subşeful Marelui Stat Major al armatei, care
gira funcţia generalului de brigadă Constantin Zottu.
Un sprijin esenţial l-a oferit şi Parlamentului României. În mesajul tronului
prezentat în faţa corpurilor legislative pe 15/29 noiembrie 1914, regele Ferdinand şi-a
exprimat convingerea că parlamentarii, „pătrunşi de însemnătatea situaţiei actuale",
nu vor pregeta să dea guvernului „tot sprijinul ca el să poată duce la îndeplinire
diferitele proiecte de legi cerute de împrejurări sau menite să îndestuleze trebuinţele
armatei pe care naţiunea întreagă o înconjoară cu dragoste şi încredere" 7 •
Cu toate eforturile întreprinse, realizările tandemului Brătianu-Iliescu în anii
neutralităţii nu au fost foarte apreciate în epocă, considerându-se că acesta „a avut
o mare responsabilitate pentru starea dezastruoasă de pregătire a armatei din august
1916 şi eşecul din lunile următoare" 8 • Încă din 1114 septembrie 1915, generalul
Alexandru Averescu a atras atenţia că mărirea numărului de mari unităţi nu a
fost însoţită de încadrarea şi dotarea lor corespunzătoare, el apreciind că forţa de
război trebuia să fie formată din 15 divizii, nu 23, cum se preconiza9 • Atitudinea
generalului Averescu a fost însă criticată de generalul Radu R. Rosetti, fost membru
al Marelui Stat Major între anii 1914-1916. El susţinea că greşelile imputate lui
Brătianu, adept al coordonării acţiunii militare cu scopul politic al războiului unirea Transilvaniei şi Bucovinei cu România" 10 , generalului Iliescu şi Marelui Stat
Major în domeniile organizării, dotării, instruirii, planurilor de operaţii, nu erau atât
de grave, deoarece aceştia au făcut între 1914-1916 eforturi remarcabile pentru a
îndrepta situaţia existentă. La pregătirea precară a stat-majoriştilor şi a planurilor de
război contribuise şi Al. Averescu. Acesta, ocupând, pe rând, funcţiile de comandant
al Şcolii Superioare de Război, şef de secţie în Marele Stat Major, ministru de Război
şi şef al Marelui Stat Major, nu crease o şcoală de ofiţeri de stat-major capabili, iar
în privinţa planurilor de război nu lăsase în urma sa „nici măcar studii preliminare în
vederea unei ipoteze de război contra Austro-Ungariei, război al cărui partizan vajnic
se arăta acum"''·

6. Dr. Marin C. Stănescu, Parlamentul, neutralitatea şi Războiul de Întregire ( 1914-1918), în Apărarea
Parlamentul României, voi. 1, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p. 274.
7. „Dezbaterile Senatului", nr. 1, 19 noiembrie 1914, p. 1.
8. Petre Otu, op. cit. p. 112.
9. Ibidem, p. 111.
10. Ibidem, p. 116.
11. General Radu Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), Editura Modelism, Bucureşti, 1997, p. 71.
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război

Modernizarea organismului militar a început în lunile imediat următoare încheierii
celui de-Al Doilea Război Balcanic. Ea s-a concretizat în semnarea de noi contracte
de armament şi tehnică de luptă din Germania, Austro-Ungaria, Italia şi Franţa şi în
sporirea forţei de pace aflată sub arme.

Trupe de infanterie în timpul manevrelor din 1912

Planurile de înzestrare cu armament, echipament, materiale şi muniţii şi lansarea
unor importante comenzi au fost brusc întrerupte în 1914, după adoptarea politicii de
neutralitate la Consiliul de Coroană din 21 iulie/3 august 1914, ceea ce a însemnat
blocarea surselor de aprovizionare din Germania şi Austro-Ungaria, dar şi din Franţa,
state aflate în război. Livrările au fost suspendate după ce comisiile române aflate în
aceste ţări au expediat ultimele loturi recepţionate, iar o mare parte din contracte au
rămas neonorate 12 •
O bună bucată de vreme, nici sursele de armament din cadrul Antantei nu au fost
accesibile, din cauză că România nu exprimase o opţiune fermă pentru a participa la
război alături de această alianţă.
Legislaţia şi

*

regulamentele au cunoscut în această perioadă o serie de modificări,

12. Arhivele Militare Române, Direcţia 8 armament, dosar nr. 44/1913, f. 549 [În continuare sursa va
fi citată prin siglaAMR].
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în scopul de a oferi o mai mare supleţe în organizarea organismului militar.
Pe lângă revizuirea Legii organizării puterii armate din 1913, produsă în
decembrie 1914, în martie 1915 au fost modificate o serie de articole din Legea
pentru recrutarea armatei, prin care s-a urmărit reducerea numărului celor care
încercau să se sustragă încorporării, cei inapţi de luptă fiind folosiţi la serviciile
auxiliare ale armatei (conducători de atelaje, meseriaşi, ordonanţe, furieri etc.) 13 • În
februarie 1915, datorită situaţiei militare externe, s-a votat Legea pentru men/inerea
cu incă un anin activitate a generalilor ce urmau să.fie trecu/i in rezervă, luându-se
în considerare experienţa lor şi faptul că erau cunoscuţi de trupe 14 • În martie 1916,
deoarece situaţia militară devenea din ce în ce mai serioasă, s-a votat Legea supra
înaintării in armată, prin care ofiţerilor combatanţi şi celor asimilaţi li se luau în
considerare pentru înaintare toate activităţile depuse 15 •
Alte legi votate în perioada neutralităţii, prin care s-a urmărit consolidarea armatei
şi a securităţii interne, au fost Legea specială autorizând măsuri excep/ionale, din
23 decembrie/5 ianuarie 1914, modificată în februarie 1915 (suspendarea pe 4 luni a
plăţilor societăţilor comerciale, nedeclararea falimentului firmelor celor mobilizaţi,
suspendarea datoriilor moşiilor, acordarea pentru ofiţerii de rezervă a aceloraşi
drepturi ca ale ofiţerilor activi, ajutorarea familiilor soldaţilor şi gradaţilor cu bani,
alimente şi spijin pentru a-şi găsi de lucru, efectuarea de rechiziţii de cereale pentru
stârpirea speculei) 16 • De asemenea, în această perioadă s-au mai votat Legea privitoare
la starea de asediu (februarie 1915), Legea pentru organizarea casei militare de
economie, credit şi ajutor (februarie 1916), Legea pentru modificarea unor articole
din Legea de organizare a Corpului de Grăniceri din 1912 (februarie 1915), Legea
Serviciului Sanitar al armatei (februarie 1915), Legea pentru infiin/area Societă/ii
Na/ionale de Cruce Roşie (martie 1915), prin fuzionarea „Crucii Roşii" şi a „Crucii
Roşii a Doamnelor din România'', Legea Cercetaşilor (februarie 1915) 17 •
Modificarea legislaţiei a fost însoţită de modificarea şi editarea unor regulamente
noi privind folosirea focului de artilerie în bătălie, conducerea marilor unităţi, folosirea
automobilelor, întrebuinţarea avioanelor, utilizarea mijloacelor de transmisiuni,
folosirea serviciului de telegrafie şi poştă în campanie, funcţionarea depozitelor
regionale de subzistenţă, funcţionarea etapelor 18 • Cu toate acestea, legiuitorii
13. Dr. Marin Stănescu, op. cit., p. 284-285.
14. „Dezbaterile Adunării Deputaţilor'', nr. 38, 25 februarie 1915, p. 412-413.
15. Ibidem, nr. 45, li martie 1916, p. 612-613.
16. Dr. Marin Stănescu, op. cit., p. 286.
17. Ibidem, p. 287-289.
18. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, Evolu/ia organismului militar românesc de la cucerirea
Jndependen/ei de stat până la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. România în anii Primului Război
Mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 355 [În continuare sursa va fi citată Istoria Militară a
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militari nu au izbutit să modifice întreaga gamă a regulamentelor armatei române,
aşa încât intrarea în Primul Război Mondial a găsit armata română în posesia unor
regulamente în cea mai mare parte învechite, care nu corespundeau necesităţilor
tactice ale războiului mondial în curs de destăşurare 19 •
În perioada neutralităţii, Marele Stat Major a încercat corectarea deficienţelor din
campania din 1913, urmărind sporirea „efectivelor armatei de operaţie şi a serviciilor
ei; completarea, transformarea şi repararea armamentului, muniţiilor şi a materialului
de război; completarea echipamentului şi a subzistentelor; serviciul sanitar"20 •
Aceste direcţii de modernizare au fost urmate conform unor planuri stabilite încă
din primele luni ale neutralităţii. Astfel, în august 1914, Marele Stat Major a adoptat
o serie de planuri privind completarea armamentului şi echipamentului. Între
acestea, s-au numărat Planul de completare, transformare şi reparare a armamentului,
muni/iilor şi materialului de război şi Planul pentru completarea echipamentului21 ,
iar mai târziu - Planul de măsuri privind sporirea efectivelor pe timp de pace şi pe
timp de război, Planul sanitar al armatei, Darea de seamă asupra măsurilor luate
de Direc/ia Marinei în perioada 1 aprilie 1914-1 aprilie 1915 pentru pregătirea de
război a Marinei22 etc.
Pentru aprovizionarea armatei, în cadrul Ministerului de Război a fost înfiinţată
Comisia de Aprovizionare a Serviciului Intenden/ei, structură însărcinată cu
aprovizionarea mai eficientă a armatei, prin sistemul licitaţiilor, cu echipament şi
subzistenţe 23 • Din 1915, s-a înfiinţat şi un organism de coordonare a serviciilor:
Sec/ia etapelor şi a serviciului de spate, iar pe lângă direcţiile intendenţă şi sanitară
din cadrul Ministerului de Război a fost creat câte un stat major, care avea misiunea
să mobilizeze formaţiunile sanitare şi de subzistenţă24 •
Pentru remedierea unor lipsuri constatate în timpul mobilizării ce a precedat
campania din 1913, cât şi în timpul acesteia, în perioada neutralităţii au fost luate
măsuri pentru organizarea şi sporirea efectivelor de pace ale armatei române.
Acest lucru era posibil pornind de la faptul că România, ţară cu o populaţie de
Poporului Român, voi.V].
19. Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, România în Primul
Război Mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p.135 [În continuare sursa va fi citată România în

Primul Război Mondial].
20. Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 206-207.
21. Locotenent-major Vladimir Zodian, Aspecte militare ale neutralităţii României (1914-1916), în
,,File din istoria militară a poporului român. Studii", voi. 7, Editura Militară, Bucureşti, 1980, p. 205.
22. Căpitan comandor dr. Marian Moşneagu, Proiecte de modernizare a marinei de la Războiul de
Independenţă până la al Doilea Război Mondial, în „Occasional Papers", anul 6, nr. 8, 2007, p. 242.
23. Dr. Cătălin Fudulu, Anghel Saligny la conducerea Direcţiei Generale a Muniţiilor, în „Document.
Buletinul Arhivelor Militare'', anul XI, nr. 1 (39) 2008, p. 29.
24. Dr. Constantin Olteanu, Evoluţia structurilor ostăşeşti la români, Editura Militară, Bucureşti, 1986, p.158.
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circa 7,5 milioane de oameni în august 191625 , care, teoretic, putea să mobilizeze 1
milion de militari, putea, după exemplul unor ţări ca Serbia şi Bulgaria, să mobilizeze
un procent mai ridicat de oameni sub arme. În cadrul planului de măsuri privind
sporirea efectivelor, au fost revizuite Legea de recrutare şi categoriile exceptate de
la serviciul militar. În decembrie 1914, au fost modificate articolele 6, 7 şi 38 din
Legea pentru organizarea puterii armate din 1913 26 , prin care s-a urmărit efectuarea
de reîncorporări anticipate datei de 1 aprilie, ceea ce prelungea stagiului militar.
Modificarea articolului 7 permitea instruirea suplimentară a celor neîncorporaţi.
Măsurile luate urmăreau, în esenţă, creşterea masei de tineri susceptibili de a efectua
serviciul militar27 •
Ca urmare a noilor prevederi, numărul celor încorporabili recuperaţi astfel ajuns
la 416 242 de oameni28 •
În acest fel, în 1914 efectivele disponibile pentru încorporare au atins cifra de 617
OOO de oameni29 •
Efectivele de pace au crescut treptat de la 100 318, oameni în 1913, la 112 571
oameni, în 1914, şi, 135 660 militari, în 191630 •
Pe această cale, disponibilul combatant al României a reprezentat 30% din
populaţia bărbătească31 •

În intervalul ianuarie-iulie 1914, s-au constituit o serie de noi unităţi la pace:
comandamentele pentru 5 divizii de rezervă (numerele 11-15), 40 de regimente de
rezervă (fiecare a 3 batalioane, cu 120 cadre fiecare) şi 2 divizii de cavalerie (fiecare
a 3 brigăzi de roşiori, un divizion de artilerie călăreaţă şi 1 companie de ciclişti) 32 •
Diviziile 11-15, înfiinţate prin transformarea vechilor comandamente teritoriale,
erau alcătuite, fiecare, din câte 2 brigăzi de infanterie de rezervişti (4 regimente cu 8
mitraliere), 1 regiment de artilerie cu tunuri cu tragere repede 33 •
Astfel, în momentul izbucnirii Primului Război Mondial, iulie 1914, armata
română era formată din 5 corpuri de armată, fiecare a 2 divizii de infanterie, 1 brigadă
25. I. N. Angelescu, Finan/ele publice ale României în ultimii 20 de ani, Atelierele Grafice Socec &
Co., S.A., Bucureşti, 1930, p. 36
26. „Dezbaterile Senatului", nr. 8, 20 decembrie 1914, p. 28-30.
27. Dr. Marin C. Stănescu, op.cit., p. 283.
28. General D. Iliescu, Documente privitoare la răsboiul pentru întregirea României, Imprimeria
Statului, Bucureşti, 1924, p. 32.
29. România în Războiul Mondial. 1916-1919. voi. I, Capitolele I-VIII, „Monitorul Oficial" şi
Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti,1934, Anexa nr. 12 [În continuare sursa va fi
citată RRM, voi. I, Capitolele I-VIII].
30. Ibidem, p. 33 şi Anexa nr. 2.
31. Locotenent-major Vladimir Zodian, op. cit„ p. 205.
32. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 36. Constantin Kiriţescu, op. cit„ voi. I, p. 193.
33. Constantin Kiriţescu, op. cit„ voi. I, p. 193.
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de călăraşi, 1 brigadă de artilerie, 1 regiment de obuziere de 105 mm, 1 batalion de
pionieri, 5 comandamente teritoriale corespunzătoare diviziilor 11-15, 1 regiment
de artilerie călăreaţă şi 2 divizii de cavalerie. La dispoziţia Ministerului de Război,
se aflau comandamentele Cetăţii Bucureşti şi al Regiunii Întărite FNG, 1 divizion de
obuziere de 150 mm, 1 divizion de tunuri de munte de 75 mm, 1 batalion de pionieri
de cetate, 1 batalion de căi ferate, 1 batalion de pontonieri, 1 batalion de specialităţi
(format dintr-o companie de aerostaţie şi o şcoală cu parcul de aviaţie). Armata română
însuma 246 de batalioane, 260 de mitraliere, 87 de escadroane cu 22 de mitraliere, 193
de baterii, 9 batalioane de pionieri şi comunicaţii , adică 112 571 militari 34 •
Conform planului aprobat de Ministerul de Război în noiembrie 1915, structura
armatei la mobilizare trebuia să cuprindă: Marele Cartier General, 3 comandamente
de armată, care subordonau 5 comandamente de corp de armată, 16 divizii de
infanterie, 5 brigăzi teritoriale mixte, o brigadă de grăniceri, 2 divizii de cavalerie, 3
regimente de artilerie grea, 8 baterii de munte, 38 batalioane de rezervă, 6 batalioane
de etapă, 6 baterii teritoriale de 87 mm, Batalionul de pontonieri fluvii, Batalionul
de pontonieri râuri, Batalionul de specialităţi, Corpul aviaţiei, Cetatea Bucureşti şi
Regiunea FNG35 •
Ulterior, până în 1916, călăraşii au format 5 brigăzi, fiecare dintre ele ataşată câte
unui corp de armată 36 •
În perioada 1914-1916, au mai fost înfiinţate 5 regimente de artilerie de câmp
(numerele 21-25) pentru diviziile 11-15, 15 baterii de obuziere cu tragere repede
cal. 105 mm, 5 secţii de mitraliere la regimentele de roşiori care nu aveau astfel
subunităţi, câte o secţie de mitraliere la regimentele 41-80 infanterie; 5 escadroane
de tren au fost transformate în 5 divizioane, fiecare a câte 2 escadroane37 • Au mai fost
create 1 regiment de tunuri de munte de 63 mm (6 baterii), 4 regimente de artilerie
grea (32 baterii, de la 87 mm la 210 mm), Regimentul de pionieri şi căi ferate, 5 şcoli
ofiţeri de rezervă, 1 comandament de brigadă de artilerie grea, Corpul voluntarilor
automobilişti, Corpul aviaţiei (4 escadrile), Comandamentul locurilor întărite 38 etc.
Cu scurt timp înaintea mobilizării din august 1916, au fost înfiinţate diviziile
16-23, cu regimente luate de la vechile divizii, cu cel de-al patrulea batalion luat
de la regimentele de infanterie, şi alte formaţiuni noi, în care predominau ofiţerii de
rezervă, care aveau la dispoziţie regimente de artilerie înzestrate cu tunuri cu tragere
înceată de 75 sau 87 mm, iar unele divizii nu aveau mitraliere 39 •
34. RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 35-36; Constantin Kiriţescu, op. cit, voi. I, p. 193.
35. RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 158-159.
36. Constantin Kiriţescu, op. cit„ voi. I, p. 193.
37. RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 33-34; Dr. Marin C. Stănescu, op. cit, p. 282.
38. RRM. voi. I, Capitolele /-VIII, p. 38.
39. Constantin Kiriţescu, op. cit, voi. I, p. 193.
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Forţa armatei de pace consta în 1916 din 5 corpuri de armată, 2 divizii de
cavalerie (cu 2 companii de ciclişti), 5 brigăzi de călăraşi, 136 batalioane active şi
120 batalioane cadre; dispunea de 413 mitraliere (câte 4 la batalioanele de vânători,
4-6 la regimentele 1-40 şi câte 4 la regimentele 41-80), 150 baterii de câmp, 6 baterii
călăreţe, 10 baterii de munte (4 de 75 mm şi 6 de 63 mm), 34 baterii de obuziere
uşoare (30 de 105 mm şi 8 de 120 mm), 24 baterii grele, 48 escadroane active şi 40
escadroane cu schimbul (cu 40 mitraliere), 7 regimente de pionieri, 1 regiment de
căi ferate, 1 regiment de pontonieri, 1 companie de aerostaţie, 1 corp de aviaţie (4
escadrile), care însumau 8 575 ofiţeri, 127 085 trupă şi 33 113 cai40 •
Ca rezultat al măsurilor organizatorice adoptate în decurs de doi ani, în urma
creării unor regimente şi subunităţi noi de diferite arme şi specialităţi, armata română
a mobilizat, la 15/28 august 1916, 376 batalioane de infanterie, 277 baterii artilerie,
104 escadroane, adică un total de 813 OOO militari, 281 OOO de cai şi 54 OOO de
trăsuri, ceea ce a însemnat, pe ansamblu armatei, o creştere de 30 % a efectivelor4 1•
După cum se remarca însă, pe bună dreptate, în „toamna anului 1916, numărul
prea mare al soldaţilor şi al marilor unităţi a fost un handicap serios pentru armata
română", cei peste 800 OOO de militari fiind „prost înzestraţi şi instruiţi, iar insuccesele
pe câmpul de luptă s-au ţinut lanţ" 42 •
Prin mărirea numărului de unităţi şi mari unităţi, nevoia de cadre şi de material
de război a crescut.
După ce în 1914 cursurile şcolilor speciale de diferite arme au fost suspendate43 ,
au fost luate diferite măsuri prin care s-a urmărit creşterea cifrei de şcolarizare în
instituţiile de învăţământ militare de toate gradele. În acest scop, a fost micşorată durata
de şcolarizare la un an, iar pe lângă fiecare corp de armată şi divizie de cavaleriei a fost
organizată câte o şcoală cu durata de trei luni. Totodată, s-a decis ca în şcolile militare
să fie admişi absolvenţii de 4-6 clase secundare, nu doar cei de 7-8 clase, ca până
atunci. În acest fel, până în august 1916, învăţământul militar a reuşit să pregătească
1 167 de sublocotenenţi activi şi 2 643 de sublocotenenţi de rezervă44 •
Măsurile au vizat şi mărirea numărului cadrelor din Serviciul Sanitar. Pentru
aceasta, s-a decis ca absolvenţii Facultăţii de Medicină (medici, farmacişti şi
veterinari) să fie şi ei mobilizaţi, iar vârsta de pensionare a medicilor militari să
crească la 65 de ani. În acest fel, în august 1916 s-a ajuns la 2 862 cadre medicale,

40. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 2.
41. Ibidem, p. 36, anexa nr. 12.
42. Petre Otu, op. cit., p. 73.
43. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 41.
44. România în anii Primului Război Mondial, voi. I, Editura Militară, Bucureşti, 1987, p.104 [În
continuare sursa va fi citată România în anii Primului Război Mondial, voi. 1].
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aproape dublu faţă de 1913 45 • La aceeaşi dată, au fost mobilizate 120 de formaţiuni
sanitare în zona interioară, serviciul sanitar al armatei române dispunând de 500 de
spitale cu 74 887 paturi46 • Însă, corpul de cadre a continuat să rămână insuficient ca
efective şi, de multe ori, slab pregătit.
De asemenea, acum s-au produs „substanţiale modificări în funcţionarea şi
procesul de instruire din şcolile de subofiţeri pentru reangajaţi şi a celor tehnice şi
de administraţie" 47 •
Cu toate acestea, durata de pregătire în şcolile militare, de ofiţeri activi şi de
rezervă, s-a dovedit a fi insuficientă, în cazul încadrării regimentelor de artilerie grea
recurgându-se la recrutarea unor ofiţeri din infanterie şi cavalerie, pregătiţi în cadrul
şcolii care a funcţionat pe lângă Regimentul 1 artilerie grea48 •
În cadrul măsurilor militare luate de România în perioada neutralităţii pentru
consolidarea acesteia un rol important I-au avut mobilizările şi concentrările,
precum şi însuşirea experienţei de pe câmpurile de luptă europene.
În perioada octombrie 1915-februarie 1916 secţia a III-a din Biroul operaţii a
Marelui Stat Major a realizat un nou plan de mobilizare, prin care s-a urmărit mărirea
efectivelor - active, de rezervă şi de miliţii - şi crearea unei forţe terestre cu mari
efective, prin „recuperarea tuturor categoriilor populaţiei supuse serviciului militar
obligatoriu"49 • În acelaşi an, în aprilie, sa fost interzise trecerile dintr-un element
în altul al armatei pentru ca Marele Stat Major să ştie pe ce forţe se baza în cadrul
diferitelor arme 50 •
Procesul de instruire a trupelor a fost orientat către însuşirea şi adâncirea
experienţei pe câmpul de luptă reieşită din primii ani ai războiului. „Temele care
precizează situaţiunea de război sunt simple şi acţiunea va trebui astfel condusă - se
sublinia într-un ordin general al şefului Marelui Stat Major din 12 martie 1915 - ca
ea să se desfăşoare sub raportul spaţiului şi timpului, astfel cum s-ar petrece lucrurile
în realitate" 51 •
Cea dintâi mare mobilizare a avut loc în perioada august-octombrie 1914,
când guvernul român, adept al neutralităţii momentane a urmărit să fie pregătit în
situaţia unui atac din partea Puterilor Centrale. Remarcând gestul autorităţilor de la
Bucureşti, Stanislav Poklevski-Koziel, ministrul Rusiei în România, l-a considerat

45. Petre Otu, op. cit„ p.122.
46. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 14.
47. Dr. Marin C. Stănescu, op. cit„ p. 282.
48. România în Primul Război Mondial, p.135.
49. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 357.
50. România în anii Primului Război Mondial, voi. 1, p.121.
51. Ordin general nr. 423 din 12 martie 1915 relativ la instrucţia trupelor în perioada II-a, 1915, p. 5-6.
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a presiunilor externe exercitate asupra României, măsurile luate
„salvgardarea frontierelor României" 52 •
Preocupat de creşterea efectivelor armatei, Marele Stat Major a decis să menţină
sub arme contingentul 1912, care ar fi trebuit să fie trecut în rezervă în octombrie
1914. El a continuat să servească sub drapel şi în anii următori, până la intrarea
României în război, când a fost inclus în trupele mobilizate cu acel prilej 53 •

urmarea

firească

urmărind

Relaţiile

României cu Puterile Centrale au rămas încordate în timpul neutralităţii,
deşi la nivel declarativ ele păreau a fi în termenii cei mai buni. În aceşti ani, diplomaţii

Tunuri „Krupp" md. 1891, cal. 150 mm de la Cetatea Bucureşti
montate pe afeturi realizate în 1916 de Uzinele Vulcan din Capitală

german şi austro-ungar au intrat în posesia unor informaţii care arătau apropierea tot
mai evidentă a guvernului de la Bucureşti de guvernele ţărilor Antantei.
După numirea,

la 1113 ianuarie 1915, a lui Stefan Buriă.n în fruntea diplomaţiei austroungare în locul lui Leopold von Berchtolcl, presiunile militare la frontiera româno austro-ungară s-au înmulţit, Buriă.n fiind adeptul unor poziţii de forţă faţă de România.
52. Documents diplomatiques secrets russes, 1914-1917, Paris, 1928, p. 170.
53. România în anii Primului Război Mondial, voi. l, p.121.
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În prima jumătate a lunii ianuarie 1915, Austro-Ungaria a mobilizat trupe austroungaro - germane în Banat şi în zona Braşov 54 , România ripostând prin mobilizarea
rezerviştilor din 18 regimente de infanterie, 5 regimente de vânători, 11 batalioane
de rezervă, 20 regimente de cavalerie şi 9 regimente de artilerie. Spre deosebire de
anul anterior, trupele nu au fost demobilizate după consumarea crizei diplomaticomilitare, ci, dimpotrivă, au fost întărite, din aprilie 1915, cu alte 40 de batalioane
teritoriale. Astfel, în octombrie 1915, unul din corpurile de armată a atins capacitatea
de luptă de război, iar alte două corpuri de armată erau pregătite să atingă un nivel
asemănător.

În acest fel, comandamentul român a concentrat la frontiere, cu zece luni înainte
de intrarea României în război, aproape 100 OOO de oameni din cei 480 OOO ai armatei
de operaţii 55 •
În 10/23 decembrie 1915, Biroul 6 operaţii din Secţia a-III-a a Marelui Stat Major
a decis, după intrarea Bulgariei în război în septembrie 1915, să concentreze anticipat
trupele române la frontiera comună. Totodată, noul plan de mobilizare pentru anul
1916/17 a prevăzut ca numărul unităţilor mobilizate să crească, iar unităţile de
acoperire a frontierei să-şi să modifice misiunile 56 •
Informat despre unele aspecte ale tratativelor militare purtate de România cu
Antanta, guvernul bulgar a decis, la sugestia lui St. Burlan, care aprecia că plănuita
ofensivă de la Salonic urma să fie „mai mult de natură demonstrativă", să concentreze
trupe pe frontiera cu România până la 17/30 iulie 191657 • Acţiunea bulgarilor, cât şi
apropierea intrării în război, l-a determinat pe Ion I.C.Brătianu să ordone, pe 19
iulie/1 august 1916, generalului Dumitru Iliescu, subşeful Marelui Stat Major, să
cheme sub arme contingentele de completare şi o parte din ofiţerii de rezervă 58 •
În perioada iulie 1914-august 1916, cu toate eforturile făcute, chemările sub arme
cât şi instrucţia de zi cu zi nu au reuşit, în ansamblul lor, să cunoască îmbunătăţiri
substanţiale, cadrele şi trupele înregistrând doar progrese nesemnificative. Desigur,
acest fapt era imputabil Marelui Stat Major şi conducerii militare, care, deşi ar fi putut
trage învăţăminte din desfăşurarea conflictului mondial, nu a reuşit să asimileze
noua pregătire de luptă şi noua tactică în rândul trupelor, mai ales că mare parte
din trupele mobilizate erau formate din ostaşi cu schimbul, care nu dispuneau de o
54. Eliza Campus, Din politica externă a României. 1913-1947, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 68.
55. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 349.
56. România în Războiul Mondial. 1916-1919, voi. I, Documente-anexe, „Monitorul Oficial" şi
Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1934, p. 170-173, 222-223 [În continuare sursa
va fi citată RRM, voi. I, Documente-anexe].
57. Dr. Ema Nastovici, România şi Puterile Centrale în anii 1914-1916, Editura Politică, Bucureşti,
1979, p.218-219.
58. România în Primul Război Mondial, p.127.
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instrucţie suficientă. La aceasta, au contribuit şi insuficienta cunoaştere a operaţiilor
militare şi ignorarea, de multe ori, a informaţiilor sosite de la ataşaţii militari 59 •
În perioada neutralităţii, ca urmare a prăbuşirii rapide a fortificaţiilor belgiene de
la Anvers şi Liege în faţa artileriei performante a germanilor, păstrarea fortificaţiilor
de la Cetatea Bucureşti şi din cadrul Regiunii întărite Focşani-Nămoloasa-Galaţi a
fost pusă sub semnul întrebării. De aceea, începând din 1915, fortificaţiile amintite au
fost dezafectate, iar armamentul care le înzestra a primit destinaţii diverse. În acelaşi
timp, s-au adoptat noi orientări cu privire la noile zone de fortificare a teritoriului
în Dobrogea şi sudul Capitalei, împotriva unui eventual atac bulgar, şi consolidarea
apărării frontierei pe Carpaţi, contra unei ofensive austro-ungare.
Conform Ipotezei ,:Z,", de-a lungul frontierei s-a prevăzut realizarea unor
fortificaţii pe „frontiera muntoasă a ţării, precum şi pe frontiera Moldovei, dinspre
Bucovina", acestea urmând să fie asigurate de grupurile de acoperire alcătuite
înaintea mobilizării60 •
La 3/ 16 mai 1914, conform noilor concepţii privind fortificarea teritoriului, s-a
decis întărirea unor localităţi din Dobrogea, prin realizarea capetelor de pod de la
Turtucaia, Silistra, întărirea celui de la Cemavoda, şi realizarea unor puncte de sprijin
în localităţile Kurtbunar (azi Tervel), Akandâlar (azi Dulovo), Bazargic (azi Dobrici)
unde unnau să se concentreze trupele de acoperire 61 • Fortificaţiile respective erau
menite să susţină flancul frontului dintre Marea Neagră şi Carpaţii Moldovei, iar în
Dobrogea - să protejeze calea ferată de importanţă strategică Bucureşti-Constanţa.
Totodată, din 1915, a început construirea unor linii de rezistenţă la vest şi sud de
capitală, la mare distanţă de oraş, căutându-se să se realizeze o apărare a Bucureştiului
eşalonată în adâncime. Au fost realizate lucrări de apărare, în eventualitatea unui atac
din sud, între Turnu Măgurele, Zimnicea şi Alexandria62 • În ianuarie 1916, au început
lucrările pentru realizarea unei zone fortificate la nord de Giurgiu, călare pe şoseaua
şi calea ferată Bucureşti-Giurgiu, iar în mai 1916 - a unor linii succesive de apărare
pe Neajlov, Argeş şi Sabar, prin realizarea unei regiuni întărite între ButurugeniGrădinari la Goştinari63 •
Pe 27 ianuarie/9 februarie 1916, Ion I. C. Brătianu, în calitate de ministru de
Război, a ordonat continuarea lucrărilor de fortificare a litoralului Dunării şi a
Dobrogei, în eventualitatea abandonării Turtucaiei, Silistrei şi Bazargicului. El a avut
în vedere zonele Medgidia-Murfatlar, Cobadin, Adamclisi-Şipote, întărirea Capului

59. Petre Otu,
60. RRM, voi.
61. Ibidem, p.
62. Ibidem, p.
63. Ibidem, p.

op. cit. p. 125-126.
I, Documente-anexe, p. 89.
126.
134.
134-135.
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de pod Cemavoda şi realizarea Capul de pod Hârşova, iar peste Dunăre, fortificarea
poziţiei de la Spanţov64. Pentru aceste poziţii, urmau să fie construite locaşuri şi
baterii, echipate însă doar parţial cu armament de artilerie, dotarea integrală urmând
să se producă în situaţia unui atac inamic „cu maximum de forţe" 65 •
Conform planurilor Marelui Stat Major, a început amenajarea a trei aliniamente
de apărare, cu aceeaşi organizare ca la Turtucaia: Dumbrăveni-Negru Vodă-Albeşti
Mangalia (în sudul vechii frontiere dinainte de 1913); Balta Baciu (lângă Dunăre)
Abrud-Pietreni-Cobadin-Topraisar-Techirghiol (pe litoralul Mării Negre). Aceste
două linii erau legate prin linia fortificată Abrud-Dumbrăveni. Al treilea aliniament
se afla la 5-6 km sud de calea ferată Constanţa-Cemavoda, cu capetele sprijinite pe
fortificaţiile de la Constanţa şi Capul de pod Cemavoda66 •
Pentru portul Constanţa, s-a decis ca acesta să fie protejat de un baraj fix din
aproximativ 90 mine „Hertz", care urmau să fie lansate la apă în momentul intrării
României în război 67 •
Pe frontiera spre Transilvania, în zonele văilor Bistriţa, Bistricioara, Bicaz, Trotuş,
Uz, Oituz, Putna, Buzău, Olt, Jiu şi ale pasurilor Tătaru, Bratocea, Predeluş, Predeal,
Bran, Vârciorova, au fost realizate fortificaţii, care barau principalele direcţii de
pătrundere prin Carpaţi. La Bumbeşti, Prunişor, Strehaia, Câmpulung, Azuga, Buşteni,
Văleni, Nehoiaşi şi Piatra Neamţ, au fost amenajate poziţii constând din şanţuri-adăpost,
care se flancau reciproc, dotate cu turele de artilerie transportabile „Schumann" cal. 53
mm şi cu tunuri de 57 mm de la fortificaţii, montate pe afeturi 68 •
Apărarea frontierei româneşti şi acoperirea concentrării armatei înainte de
declanşarea campaniei anului 1916 au fost efectuate de Corpul grănicerilor,
organizat definitiv între 1915-191669 , şi de grupurile, subgrupurile şi sectoarele de
acoperire înfiinţate până la 18 septembrie 1915 70 •
De asemenea, s-a prevăzut realizarea, cu ţevile de 57 mm de la fortificaţii, a unor
tunuri antiaeriene improvizate, cu care urmau să fie înzestrate diviziile de infanterie
şi cavalerie, cât şi apărarea locală antiaeriană în portul Constanţa şi capetele de pod
Turtucaia şi Silistra; aceste tunuri au mai fost puse la dispoziţia defensivei podurilor
64. Ibidem, p. 130-131.
65. Ibidem, p. 137.
66. România în anii Primului Război Mondial, p.122; Istoria Militară a Poporului Român, voi.V,, p. 356.
67. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 421.
68. Ibidem, p. 64; Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 357
69. Colonel Alexandrescu Tătărescu, Istoricul grănicerilor, în ,,Revista Infanteriei", aprilie 1931, p. 78.
70. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 35; Acestea erau: subgrupurile Bistrita, Bistricioara şi
Hicaz, grupurile Ghimeş, Uz, Oituz, Putna, Buzău, Tabla Buţii, Bratocea, Predeluş, Predeal, Moroeni,
Bran, Olt-Lotru, Jiu, Vârciorova, Dunărea şi sectoarele Calafat-Jiu, Jiu-Olt, Grupurile Alexandria,
Giurgiu, Prundu-Belu, Capul de pod Turtucaia, Capul de pod Silistra şi Detaşamentul de acoperire
Dobrogea (Ibidem).
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de cale ferată de la Slatina (peste Olt), Comana (peste Argeş), Cosmeşti şi Paşcani
(peste Siret) şi a apărării antiaeriene a stabilimentelor militare (arsenal, pirotehnie şi
pulberărie) de la Bucureşti7 1 •
Deoarece Arsenalul, întreprinderile statului şi cele particulare nu au reuşit, să
monteze la timp pe afeturi aceste piese, până la izbucnirea războiului Direcţia
Armament nu a reuşit, în ciuda eforturilor, să doteze complet fortificaţiile amintite.
Capul de pod de la Hârşova nu a mai fost realizat, din cauza începerii războiului.
Până în 1914, datorită alianţei cu Puterile Centrale, pregătirea de război a armatei
române a fost dependentă de Germania şi Austro-Ungaria, „atât în ceea ce priveşte
materialul de război, cât şi în întocmirea planurilor de campanie"72 • Schimbarea s-a
produs după cel de-Al Doilea Război Balcanic, ca urmare a atitudinii imperiului
dualist în timpul conflictului, dar, mai ales, datorită poziţiei faţă de românii
transilvăneni şi a noilor obiective strategice ale României determinate de ideaalul
realizării României Mari.
Ca urmare, în octombrie 1913 Secţia a III-a din Marele Stat Major a reluat
proiectele elaborate încă din 1888 şi a adus la zi studiile ipotezei de război împotriva
Austro-Ungariei. Scenariile de război au fost concepute în funcţie de obiectivele
naţionale ale statului român, realizându-se planificarea misiunilor armatei române în
ipoteza unui război cu Austro-Ungaria şi aliaţilor ei.
Până în noiembrie 1914, au fost elaborate două ipoteze, „B" şi „B l ", prin care
s-a preconizat desfăşurarea de acţiuni pe două fronturi: pe Carpaţi şi pe Dunăre 73 •
În prima variantă, se lua în calcul posibilitatea unui război pe două fronturi, ofensiv
împotriva Austro-Ungariei şi defensiv contra Bulgariei, iar în cea de-a doua ofensiva contra Austro-Ungariei, în vreme ce Bulgaria rămânea neutră74 •
Acest proiect a prins un contur mai clar abia în ianuarie-aprilie 1915, cu prilejul
unor analize politico-militare de stat major, după consultări cu aliaţii din Antantă,
întruniri la care a luat parte şi primul ministru Ion l.C.Brătianu. Soluţia propusă de
puterile Antantei, în special de Rusia - defensivă pe Carpaţi şi ofensivă în Balcani
-, a fost respinsă în mod constant de partea română, întrucât se contrazicea cu
obiectivele politice şi militare urmărite de România. Era neapărat necesar ca acestea
să fie în concordanţă cu drepturile şi aspiraţiile legitime ale românilor, căci, după
cum sublinia şi primul ministru: „nu se poate face război în vremurile de azi, când

71. Ibidem, p. 68.
72. RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 37.
73. General D. Iliescu, Războiul pentru întregirea României, voi. I, Pregătirea militară, Imprimeria
Independenţa, Bucureşti, 1920, p. 38; România în anii Primului Război Mondial, voi. I, p.122.
74. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V,, p. 358, 359; România în anii Primului Război Mondial,
voi. 1, p.213; AMR, fond Marele Stat Major, dosar nr. 302, f. 1.
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acest război nu este înţeles şi nu este aprobat de conştiinţa naţională" 75 •
Proiectul de operaţiune în vederea unui război contra Puterilor Centrale şi a
Bulgariei, România fiind aliată cu Quadrupla Înţelegere, sau „Ipoteza B", a fost
actualizat permanent, până la intrarea României în Primul Război MondiaF6 •
În 1916, pornind de la „Ipoteza B", a fost redactat Planul de campanie, denumit
„Ipoteza Z", care a fost distribuit marilor unităţi la jumătatea lunii iunie 1916 77 •
Numele său a fost Proiectul de operaţiune în vederea unui război contra Puterilor
Centrale şi a Bulgartiei. România aliată cu Quadrupla Înţelegere se prevedea
eliberarea teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria78 •
Ţinând cont de obiectivele naţionale ale României, exprimate concis în Capitolul
I - „Scopul general al războiului ce vom întreprinde, este realizarea idealului nostru
naţional, adică întregirea neamului. Cucerirea teritoriilor locuite de români, ce se
găsesc astăzi înglobate în monarhia austro-ungară, trebuie să fie fructul războiului"79
-, planul prevedea purtarea unui război pe două fronturi, ceea ce dezavantaja armata
română. Acţiunile urmau să fie ofensive pe frontul din Transilvania, cu 3 armate,
adică 65 % din efective, şi defensive în Dobrogea, cu o armată, adică 25 % din
efective, pentru acoperirea afluirii trupelor ruse 80 •

Ca urmare a operaţiunilor ofensive din Transilvania, planul a prevăzut ca iniţial
să fie atinsă valea Mureşului, după care cele trei armate (420 324 militari) urmau
să ajungă în zonele Cluj, Dej, Munţii Apuseni, Cransebeş , Dobra, Abrud. În cea
de-a treia etapă, ele trebuiau să pătrundă în Banat şi în Câmpia Tisei, unde urmau să
coopereze cu armata rusă 81 •
În Dobrogea, în etapa a doua, Armata 3 română (142 523 militari) urma să treacă
la acţiuni ofensive şi să anihileze forţele bulgare din zona Rusciuk-Şumla -Vama şi
nordul şi răsăritul Bulgariei 82 •
Conform planurilor de campanie elaborate până în 1916 de Marele Stat Major,
marinei militare i-a revenit misiunea de a apăra frontiera de sud, apărarea litoralului
75. Discursurile lui Jon I. C. Brătianu, publicate de George Fotino, voi. IV, Bucureşti, 1940, p. 307.
76. România În anii Primului Război Mondial, p.213.
77. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 360.
78. RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 111-121; Colonel Victor Atanasiu, Unele consideraţii asupra
angajării României În primul război mondial. Ipoteza „Z'', în „Studii", nr. 6/1971, p. I 213-1 216.
79. RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 111.
80. Petre Otu, op.cit„ p. 128 ; RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 111.
81. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 367 ; RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 114-120;
România În anii Primului Război Mondial, voi. I, p.217.
82. RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 12; Istoria Militară a Poporului Român, voi. V, p. 367.
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Mării

Negre revenind flotei ruse 83 •
Îndeplinirea planului de operaţii al armatei române se baza pe cooperarea trupelor
ruse în Galiţia, la flancul nordic al armatei române, şi cu „armata aliată din Orient",
aflată la Salonic.
Planul de campanie al armatei române a fost distribuit comandamentelor şi
trupelor încă din iunie 191684 •
Cu toate acestea, deşi Ipotezei „Z" „rezolva într-o manieră satisfăcătoare
problemele strategice ale României", i se pot reproşa şi o serie de neajunsuri, cum au
fost dependenţa de promisiunile aliate, în primul rând, apoi cea a lipsei unei strategii
clare privind acţiunea armatelor române după trecerea Carpaţilor, lipsa unei coerenţe
a manevrei strategice în Transilvania, ordinele generale emise pentru trupele din
Dobrogea, lipsa de sprijin reciproc între punctele fortificate Turtucaia, Silistra şi
Bazargic 85 • De asemenea, nu s-a prevăzut posibilitatea ca inamicul să concentreze în
scurtă vreme forţe importante aduse din rezervă sau de pe alte fronturi 86 •
Mobilizarea armatei române a avut loc în noaptea de 14/27 spre 15/28 august
1916, începând cu miezul nopţii, fiind chemate sub arme: Marele Cartier General, 4
comandamente de armată, 6 comandamente de corp de armată, 2 divizii de cavalerie,
20 de divizii de infanterie, 1 brigadă de grăniceri, 5 brigăzi de călăraşi, 2 brigăzi de
artilerie grea (32 de baterii), 13 baterii tunuri de munte (4 baterii de 75 mm, 6 baterii
de 63 mm, 3 baterii de 57 mm), 113 tunuri antiaeriene, artileria zonelor fortificate
Turtucaia, Silistra şi Cemavoda (26 baterii şi 52 turele de 37 şi 53 mm), artileria
de poziţie cu misiuni speciale formată din 20 de baterii, 1 regiment de căi ferate,
1 regiment de pontonieri, 1 batalion de specialităţi, 1 companie de aerostaţie cu 4
secţii, corpul de aviaţie cu 4 escadrile (28 de avioane de recunoaştere şi observaţie
de 5 tipuri), Corpul automobiliştilor, marina militară cu 2 escadre de Dunăre (navele
de război din Marea Neagră au fost dezarmate şi personalul folosit pentru serviciul la
artileria grea), trupele Cetăţii Bucureşti şi Regiunii Întărite FNG, formaţiuni de etape
conduse de Comandamentul General al Etapelor (6 batalioane lucrători de etape, 15
batalioane de miliţii), formaţiunile de servicii (Serviciul sanitar, cu 120 formaţii ale
sale, din care 42 trenuri sanitare, 500 spitale) şi formaţiunile din zona interioară.
de

În total, 833 601 de militari şi 281 210 cai, din care 658 088 formau armata
operaţii, restul făcând parte din personalul stabilimentelor militare şi al părţilor

83. Căpitan comandor dr. Marian Moşneagu, op.cit., p. 241.
84. RRM. voi. I, Documente-anexe, documentul nr. 43.
85. Petre Otu, op. cit„ p. 130-131; General G. A. Dabija, Armata
1918, voi. I, Editura I.O.Hertz, Bucureşti, f.a., p. 91-92.
86. România în anii Primului Război Mondial, p.221.
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sedentare87 • Au fost mobilizate 18 contingente (1898-1916) 88 •
Împreună cu cei peste 400 OOO oameni apţi de luptă, disponibilul total pentru
mobilizare se cifra la 1 234 OOO de oameni, adică 15 % din populaţia totală a ţării şi
30 % din populaţia bărbătească89 •

Mobilizarea industriei militare şi civile româneşti pentru

război

După încheierea celui de-Al Doilea Război Balcanic şi în primele luni ale anului
1914, Ministerul de Război a comandat cantităţi importante de muniţii şi armament în
statele industriale din centrul şi vestul Europei, cu o puternică industrie în domeniul
militar, în principal în Austro-Ungaria şi Germania, puteri aliate României, dar, într-o
măsură mai mică, şi în Franţa şi Danemarca.
Cu statele respective au fost încheiate contracte pentru 200 OOO de puşti
„Mannlicher" md. 1893, 134 mitraliere „Maxim" md. 191 O, 528 puşti-mitraliere,
22 OOO carabine ,,Mannlicher" md. 1893, 45 OOO pistoale „Steyr" md. 1912, 85 OOO de
pumnale, 60 baterii (240 tunuri) ,,Krupp" md. 1904, 26 baterii de munte ( 104 piese)
„Schneider" md. 1912, 10 baterii de obuziere grele (40 de tunuri) de 150 mm, 15 baterii
de obuziere (60 piese) cal. 105 mm, 100 milioane cartuşe de infanterie, 124 OOO de
proiectile de artilerie cal. 75 mm, 4 OOO proiectile de obuzier cal. 150 mm şi altele90 •
Ca urmare a izbucnirii primului război mondial în a doua jumătate a anului
1914, cele mai multe dintre comenzile efectuate nu au putut să fie onorate de
firmele producătoare, din cauză că întreaga lor capacitate industrială a fost pusă
la dispoziţia armatelor naţionale proprii. Un alt motiv, principalul, care a generat
această situaţie a fost neutralitatea României proclamată faţă de conflictul izbucnit
~i incertitudinea, care a persistat o bună bucată de vreme, cu privire la tabăra pe care
o va alege în momentul în care ar fi renunţat la politica de neutralitate. Din această
cauză, o parte însemnată din armamentul, muniţia şi tehnica de luptă comandate de
urmata română a fost rechiziţionată, iar contractele cu „Krupp", „Deutsche Waffen",
„Erhardt", „Rotweill", „Hirtemberg", (Germania), „Osterreichische WaffenfabriksUcsellschaft" (Austro-Ungaria), „Schneider Creusot" (Franţa), au fost reziliate
după 31 iulie 1914, în România expediindu-se după această dată doar materialele
rccepţionate 91 • Pe 23 iulie 1914, s-a decis chemarea în ţară a majorităţii membrilor
comisiilor de recepţie din Germania, Austro-Ungaria şi Franţa92 •
Ca urmare, nu au putut fi importate din Germania şi Austro-Ungaria decât 24

M7. RRM, voi. I, Capitolele 1-VJJI, p. 57-59.
KK. România în Primul Război Mondial, p.135.
K9. RRM, voi.I I, Capitolele 1-VJJI, p. 59.
•JO. Petre Otu, op. cit., p. 122-123; Dr. Constantin Olteanu, op. cit., p.158, 159;
'l I. AMR, Fond Direcţia 8 armament, dosar nr. 2111912-1913, f. 575 şi dosar nr. 44/1914, f. 610.
112. Ibidem, dosar nr. 44/1914, f. 610.
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de mitraliere „Maxim" de cavalerie (sosite în ţară la 1 august 1914), 102 806 puşti
„Mannlicher" şi 29 535 carabine „Mannlicher", md. 1895 (sosite în ţară la 1 mai şi,
respectiv, 1 august 1914)93 • Armata română a pierdut datorită rezilierii contractelor
82 285 puşti „Mannlicher", cal. 6,5 mm, 16 OOO pistoale „Steyr", cal. 9 mm, 1,2
milioane de cartuşe de pistol, 20 OOO proiectile unice cal. 7 5 mm şi 15 OOO proiectile
pentru obuzierul cal. 105 mm 94 •
După rezilierea contractelor cu statele Puterilor Centrale, au fost situaţii în care
acestea au condiţionat livrările de armament de intrarea României în război alături de
ele sau de livrarea unor materii strategice. Astfel, în septembrie 1914 Germania a cerut
ca, în schimbul a 100 OOO de proiectile unice, România să intre în război alături de ea,
iar Austro-Ungaria a condiţionat, în noiembrie 1914, furnizarea a 5 OOO de puşti pentru
500 vagoane de benzină, cantităţi pe care România nu era dispusă să le cedeze95 •
În octombrie 1914, Ministerul de Război a încheiat un contract cu firma „Leopold
Gsur & Co." din Bucureşti şi Iulius Bruck din Viena ca aceştia să livreze armatei
române a 20 OOO de puşti md. 1893, 50 OOO OOO cartuşe md. 1893, 15 vagoane (15 OOO
kg) cu plumb, 100 OOO de grenade de mână „modelul adoptat de armatele germane
şi austriace", 7 OOO bucătării de campanie, 50 OOO gamele de aluminiu, material
sanitar şi material de subzistenţă96 • În contrapartidă, se exportau în Austro-Ungaria
importante cantităţi de cereale97 • Relaţiile încordate cu guvernul de la Viena au
făcut ca realizarea contractului să treneze, la 14/27 decembrie 1915 partea română
constatând că „nu s-a putut executa de furnizor decât în unele părţi ale sale, predând
o cantitate oarecare de medicamente şi bucătării de campanie, a căror furnizare se
continuă încă" 98 • Puţin după aceea, pe 5/18 ianuarie 1916, locotenent-colonelul Ion
Papană, adjunctul Direcţiei armament din Ministerul de Război, constata că acest
contract nu mai era „în fiinţă" 99 •
Izbucnirea Primului Război Mondial a găsit economia României dezvoltată
neuniform, cu ramuri puternice în domeniile industriei extractive, prelucrării
lemnului, producţiei agricole, însă cu carenţe importante în ceea ce priveşte industria
metalurgică şi a prelucrării metalelor, industria chimică, fiind dependentă de materii
prime de import. Industria militară, Arsenalul de construcţii, Pirotehnia şi Pulberăria
93. RRM, voi. I, Documente-anexe, documentul 13, tabelul nr. 2; RRM, voi. I, Capitolele I-VI//, p. 37
şi Anexa nr. 11.
94. AMR, Fond Direcţia 8 armament, dosar nr. 2111912-1913, f. 575 şi dosar nr. 44/1913, f. 534, 610,
826 ; R.R.M., voi. I, Documente-anexe, tabelul nr. 6, p. 34 ..
95. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 142, 145; România în Primul Război Mondial, p.130.
96. AMR, Fond Ministerul de Război. Direcţia 8 armament, dosar nr. 76/1914-1915, f. 2, 26.
97. Ibidem, f. 33, 37, 45.
98. Ibidem, f. 49, 50
99. Ibidem, f. 52; Dr. Marin Stănescu, op. cit. p. 289.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

STUDII ŞI ARTICOLE

nu reuşeau

să

67

acopere cererile armatei române chiar pe timp de pace.

O problemă remarcată mai de demult, dar care a intrat în atenţia Ministerului de
a Parlamentului abia după încheierea celui de-al Doilea Război Balcanic,
a fost aceea a dependenţei de fabricile de armament din statele Puterilor Centrale.
Relaţiile din ce în ce mai reci cu Austro-Ungaria şi Germania, principalele furnizoare
ale armatei române, în acelaşi timp cu tatonarea timidă în special a industriei franceze,
aflată în tabăra Antantei, a produs un moment de cumpănă în înzestrare.
Totodată, tot mai multe voci au început să pledeze pentru înfiinţarea în România
a unei industrii de armament care să asigure înzestrarea armatei române.
Referindu-se la acest aspect, un contemporan arăta: „sistemul de a comanda
arme şi muniţiuni la fabrici străine este plin de inconveniente. E zadarnic să le mai
enumerăm, căci toţi sunt convinşi de aceasta. Făcând oarecari sacrificii, am putea
crea fabrici în ţară pentru ca trebuinţele de arme şi de muniţiuni să ni le satisfacem
în condiţii mai sigure şi mai urgente" 100 •

Război şi

Cu toate acestea, generalul Dumitru Iliescu, subşeful Marelui Stat Major între
1914-1916, constata că „arsenalul adevărat, pirotehnia şi pulberăria noastră se aflau
în Germania la Essen-Krupp (pentru tunuri) sau Austria la Steyr (pentru puşti) sau
Hirtemberg (cartuşe )" 101 • El sublinia că datorită acestei această dependenţă în materie
de „construcţie a armamentului de tot felul şi a muniţiilor", contribuise la faptul că
statul român nu reuşise să construiască „fabrici de arme sau muniţiuni şi nici nu era
posibil să le improvizăm din cauza împrejurărilor" 102
După

izbucnirea Primului Război Mondial, problema înzestrării cu armament şi
cu muniţii a devenit acută, deoarece încă din ultimele luni ale anului
1913 s-a constatat că aprovizionarea cu muniţie a efectivelor mobilizate era deficitară,
ajungând doar pentru câteva zile de luptă. În afară de aceasta, stabilimentele militare
aveau capacităţi de producţie reduse, iar materia primă trebuia importată 103 • După
cum remarca inginerul Mihai Cioc, contemporan cu evenimentele, în scurt timp „s-a
văzut că toată pregătirea noastră a fost răsturnată de noile ipoteze de război care au
început să fie studiate (Acţiunea contra Puterilor Centrale) şi că stocurile de materiale
în aprovizionarea pentru război erau foarte mici faţă de perspectivele unui război aşa
cum era cel ce era în curs" 104 • Stabilimentele militare nu puteau să fabrice decât
aprovizionării

100. Corvin M. Petrescu, Istoricul campaniei militare din anul 1913, Bucureşti, Tipografia ,,JokeyClub" Ion C. Văcărescu, Bucureşti, 1914, p. 125.
101. General D. Iliescu, Documente, p. 8.
I02. Ibidem.
103. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 32.
I 04. Inginer M. Cioc, Contribufia industriei na/ionate la fabricarea materialelor de război şi rolul ei
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

68

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVII

cantităţi mici de muniţie de infanterie şi artilerie, să repare şi întreţină armamentul şi
materialele de război. Alături de ele, industria publică şi privată „contribuia numai la
procurarea echipamentului şi subzistenţelor", fiindcă posibilitatea implicării acesteia
în producţia de armament, muniţii, trăsuri şi alte materiale de război „nu fusese nici
studiată, nici pregătită înainte de 1914" 105 •
Situaţia era cu atât mai îngrijorătoare cu cât confruntările din vara şi toamna
anului 19 l 4 de pe fronturile de luptă europene demonstraseră că noua tactică şi
strategie aplicate de statele-majore presupuneau un consum de armament, muniţie şi
mijloace de luptă nemaicunoscute până atunci.

Comisia Tehnică Industrială şi Direcţia Generală a Muniţiilor
Pentru obţinerea armamentului şi muniţiilor necesare, factorii politici de la cârma
ţării s-au orientat spre valorificarea resurselor interne, spre intensificarea importului
armamentului şi mijloacelor de luptă ce nu puteau fi fabricate în România.

Lipsurile mari în materie de muniţie şi materiale militare au determinat
conducerea Ministerului de Război să decidă, ca o componentă a unui vast program
de modernizare a înzestrării prin importuri din străinătate, dublarea producţiei
întreprinderilor militare, în acelaşi timp cu trimiterea unor comisii în străinătate,
pentru încheierea unor contracte cu industria din vestul Europei.
Pentru a veni în sprijinul armatei şi a industriei de război româneşti, în iulie 1914
guvernul a interzis exportul de produse alimentare, animale, cereale, mijloace de tracţiune,
materii prime strategice (cărbune, petrol brut, obiecte de metal), metale preţioase 106 •
Pe 9/22 noiembrie 1914, colonelul Vasile Rudeanu, directorul superior al
Armamentului, a prezentat primului ministru Ion I. C. Brătianu situaţia cu argumente
de necombătut: „chiar dacă printr-un procedeu de nu cunosc s-ar putea fabrica
proiectile, ele nu vor servi, fiindcă nu avem nici explozivi, pentru a le încărca, nici
pulbere să le tragem. N-avem fabrică de explozivi. Pulberăria abia poate produce
pulberea necesară infanteriei şi aceea cu greutăţi, fiindcă îi lipseşte anumite materii
prime. Nu s-a avut prevederea a se constitui stocuri de rezervă" 107 • Referindu-se la
rezervele de muniţii aflate la dispoziţia armatei române, Rudeanu înfăţişa acelaşi
tablou dramatic: „Dacă intrăm în război cu muniţiile ce avem, după două săptămâni
în timpul războiului de dezrobirea neamului, în „Buletinul Societăţii Politehnice", an XLII, nr. 5, mai
1928, p. 393.
105. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 51.
106. Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 355.
107. General Vasile Rudeanu, Memorii din timpuri de pace şi de război. 1884-1929, Ediţie îngrijită,
studiu introductiv şi note de Dumitru Preda şi Vasile Alexandrescu, Cavallioti, Bucureşti, 2004, p. 66.
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de lupte, o parte din artileria noastră va fi silită să înceteze focul; altă parte după trei
săptămâni, iar la o lună şi jumătate, întreaga noastră artilerie, din lipsă de muniţii, nu
va mai putea lupta. După aproximativo lună de război şi o treime din infanteria noastră
va fi silită să înceteze lupta. Celelalte două treimi, lipsite de sprijinul artileriei, nu vor
putea ţine mult. Oştirea noastră va merge la înfrângere. Dezastrul nu e exclus" 108 •
Găsindu-se în această situaţie extremă, Ministerul de Război român, care era
conştient că producţia întreprinderilor militare româneşti nu va reuşi singură să
asigure muniţia necesare trupelor, a început să studieze, luând exemplul celorlalte
state europene, posibilitatea implicării industriei civile în producţia de război 109 •
Mobilizarea industriei pentru război fusese realizată doar în Germania, restul
puterilor implicate în război neluând în calcul această posibilitate, deoarece se credea
că războiul va fi de scurtă durată 110 •
Reprofilarea industriei de stat şi a celei civile pentru producţia materialelor militare
s-a produs treptat, între sfărşitul anului 1914 şi primele luni ale celui următor.
Industria de stat era alcătuită, pe lângă întreprinderile militare de întreţinere a
armamentului şi fabricarea muniţiei (Arsenalul de construcţii, Arsenalul marinei,
Pirotehnia şi Pulberăria Dudeşti), dintr-o serie de întreprinderi cu utilaje performante,
cum erau atelierele Căilor Ferate Române de la Bucureşti, Iaşi, Paşcani, Galaţi,
Turnu Severin şi Constanţa în care lucrau circa 22 OOO de muncitori 111 • În afară
de industria petroliferă şi cea a lemnului, industria privată, era slab reprezentată o serie de fabrici particulare aflate la Bucureşti sau în câteva oraşe de provincie şi
acelea, în general, cu o prestaţie modestă.
Un element important îl reprezenta faptul că industria autohtonă nu producea
materia primă şi semifabricatele necesare producţiei de armament (plumb, tablă de
alamă, tablă de oţel, acid picric ş.a.m.d.), acestea fiind importate din străinătate.
Pentru coordonarea activităţii în domeniul producţiei de război, s-a înfiinţat, la
19 martie/5 aprilie 1915, o Comisie Tehnică Industrială, condusă de Grigore G.
Stratilescu 112 , organ consultativ al Direcţiei Armament din Ministerul de Război,
108. General Vasile Rudeanu, op. cit., p. 67.
109. Inginer M. Cioc, op. cit., p. 388.
11 O. Lieutenant-colonel Robert Reboul, Mobilisation industrie/le, tome I, Des fabrications de guerre en
France de 1914 1918, Paris, 1925, p. l.
111. Gr. G. Stratilescu, Amintiri de colaborare cu Vintilă Brătianu la fabricarea de muniţii şi armament
in /ară, în Viaţa şi .opera lui Vintilă 1. C. Brătianu văzute de prietenii şi colaboratorii săi, Imprimeria
"Independenţa'', Bucureşti, 1936, p. 233-235; România în anii Primului Război Mondial, p.117 ..
112. AMR, fond Direcţia 8 armament, r. II 2.1771, c. 16 (Această comisie a fost iniţial compusă
din inginerii I. Tănăsescu, C-tin Buşilă, M. Cioc, maiorul Tr. Pascal, căpitanii Aristide Tănăsescu şi
Em. Lupaşcu, ulterior adăugându-Ii-se şi colonelul Iosef Albu, locotenent-colonel Şt. Burileanu, maior
V. Philippescu şi căpitan Şt. Drăgănescu - Gr. G. Stratilescu, op. cit., p. 240).
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care a funcţionat până la 10/23 noiembrie 1915.
Această comisie urma să facă o inventariere a materiilor prime, utilajelor şi
muncitorilor, "pentru confecţionarea în industria privată a diferitelor articole ce ar fi
necesare armatei" 113 • Totodată, în cadrul ei au fost realizate o serie de proiecte tehnice
(prototipuri), conform cererilor armatei, care urmau să fie produse în întreprinderi
particulare 114 • Printre acestea, s-au numărat modele de afeturi, chesoane, vehicule

Obuzier „Krupp'', md. 1886, cal. 210 mm de la forturile Capitalei montat în 1916 pe un afet
construit în Atelierele CFR Bucureşti

hipotractate, grenade, aruncătoare de tranşee, baionete, proiectile de artilerie pentru
tunurile de calibrele 75 mm şi 105 mm, explozivi ş.a. 115 •
În acelaşi timp, Comisia Tehnică Industrială a proiectat construirea de noi fabrici şi ateliere
şi dotarea lor cu capacităţi de producţie noi, în subordinea stabilimentelor militare.
După calculele comisiei, Arsenalul de construcţii al armatei, cu maşini unelte şi
scule fabricate la uzinele „Lemaître", „Ciriac", Atelierele şi garajele „Leonida & Co.",
Şantierele navale „Femic'', putea să-şi mărească producţia în domeniul muniţiilor de

113. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 240
114. AMR, fond Direcţia 8 armament, r. II 2.1771, c. 97.
115. Inginer M. Cioc, op. cit„ p. 396.
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la 250 proiectile de oţel şi 500 de focoase în 24 de ore la 1 200 proiectile de oţel şi
2 500 de focoase 116 •
În perioada aprilie-noiembrie 1915, Pirotehnia armatei şi-a sporit dotarea cu
un laminor de mici dimensiuni, o presă pentru sârma de plumb, necesară fabricării
gloanţelor, precum şi cu strunguri revolver, maşini de fabricat tuburi de proiectile
de artilerie (de laminat, de şlefuit tuburi, de ambutisat), maşini pentru fabricarea
gloanţelor şi tuburilor de infanterie fabricate de firme din industria privată, precum
„Atelierele CFR Bucureşti Nord" şi uzinele „Lemaître", „Vulcan", „Ciriac",
din Bucureşti, „Brătăşanu", din Craiova, şi „Femic", din Galaţi 117 • În vecinătatea
Pirotehniei armatei din Cotroceni a început în august 1915 construirea unei fabrici
destinate producţiei de muniţii de artilerie şi infanterie, în care urmau să fie instalate
utilaje noi, de mare randament, importate din Franţa, intenţie care, din cauza intrării
României în război, nu a mai putut fi materializată 118 •
La Pulberăria armatei Dudeşti, au fost instalate maşini şi aparate noi fabricate,
prin copiere, la „Atelierele CFR Bucureşti Nord" şi fabricile „Wolff' şi „Budich" din
Bucureşti, care permiteau creşterea producţiei de fulmicoton şi pulberi de la 1OOO kg
la 1 600 kg în 24 de ore; totodată, în perimetrul pulberăriei au fost construite clădiri
noi pentru fabricarea trotilului, acidului picric, fenolului, acidului sulfuric care
urmau să fie înzestrate cu utilaje aduse din Franţa, dar iniţiativa nu s-a materializat
din cauza intrării României în război. 119 •
Principala preocupare a Comisiei Tehnice Industriale a fost însă inventarierea şi
evaluarea capacităţilor industriale ale industriei de stat şi ale industriei civile, pentru
implicarea acesteia în producţia de război. Comisia a împărţit România în 7 regiuni
industriale cu o forţă economică aproximativ egală 120 •
Primele încercări au urmărit fabricarea proiectilelor de artilerie prin folosirea
oţelului de la şinele de cale ferată. Prototipurile au fost produse în „Atelierele
Portului" din Constanţa 121 , acţiune ce urmărea să demonstreze că se putea „proceda
la organizarea unei fabricaţiuni pentru ajutorarea armatei chiar şi cu mijloacele
existente în ţară" 122 •
Colonelului Vasile Rudeanu a fost informat despre acest succes, dar el era conştient
procurarea de materii prime şi semifabricate din străinătate, întreprinderile

că, rară

116. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 273-274.
117. Ibidem, p. 274-275.
118. Dr. Cătălin Fudulu, op. cit„ p. 31; Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 277-279.
119. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 275-276.
120. Ibidem p. 244.
I 21. Inginer M. Cioc, op. cit., p. 395.
122. Ibidem.
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angajate în această direcţie riscau să-şi înceteze activitatea după câteva luni.
Între timp, inginerii civili şi militari au realizat, inspirându-se după „obuzul mină"
francez cal. 75 mm, un "obuz mină românesc" 123 •
Pentru experimentări, au fost comandate câte 5 OOO de obuze cal. 75 mm la
„Atelierele CFR Bucureşti Nord" şi la „Atelierele Portului" din Constanţa. Întrucât
proiectilele au corespuns exigenţelor militarilor, ele au fost urmate de comenzi de
câte 50 OOO de proiectile la cele două întreprinderi amintite 124 • Ulterior, folosindu-se
oţel german de contrabandă pentru industria turcă, confiscat de autorităţile vamale
române, au mai fost fabricate 90 OOO de proiectile la atelierele CFR Nord şi Griviţa
(din Bucureşti) şi la cele din Paşcani şi Galaţi 125 • Atelierele amintite, în special cele
din Capitală, au mai fabricat 50 OOO obuze de oţel pentru tunul de munte cal. 63
mm, 5 OOO pentru obuzierul cal. l 05 mm totodată, în cadrul lor s-au efectuat studiile
necesare fabricării "obuzelor-mină" din oţel cal. 120 mm, 150 mm şi 155 mm.
Mult mai uşor de fabricat au fost obuzele din fontă de cal. 75 mm, 105 mm,
120 mm şi 150 mm produse la turnătoriile „Brătăşanu" şi „Waidmann" din Craiova,
„Homstein" şi cele ale „Şcolii Superioare de Meserii" din Bucureşti 126 •
La fabricarea muniţiei de artilerie, s-au mai angajat „Şantierul Naval" din Turnu
Severin, societăţile „Creditul Petrolier" din Ploieşti şi din Câmpina, Societatea
„Steaua Română" din Câmpina, „Şantierul Naval Femic" din Galaţi, „Şcoala de
meserii" din Iaşi şi Societatea „Vulcan" din Bucureşti 127 •
Focoasele percutante pentru aceste proiectile au fost fabricate la Arsenalul de
construcţii şi la „Atelierele Leonida & Co." din Bucureşti.
Pe lângă studiile pentru fabricarea proiectilelor de artilerie, Comisia Tehnică
Industrială a mai realizat o serie de studii privind armamentul şi echipamentul
necesar armatei române. Printre acestea, s-a numărat fabricarea unei căşti, după
modelul armatei franceze, la „Fabrica de Ustensile de Menaj de Tablă Emailată
Ing. J.Katz" de la Filaret, confecţionarea unor scuturi de tranşee, aruncătoare de
mine şi aruncătoare de grenade, bombe de avion, grenade de mână (tip „Savopol"
şi tip belgian „Rollin"), aruncătoare de flăcări (folosindu-se aparate de stropit via
„Vermorel" adaptate), automobile blindate, toate după proiecte ale „Atelierelor CFR

123. Gr. G. Stratilescu, op. cit., p. 246.
124. Ibidem, p. 247.
125. Ibidem, p. 247-248 (Puterile Centrale, după cum nota Jean Cruppi, corespondentul ziarului „Le
Matin" la Bucureşti, „utilizează vicleşuguri de neînchipuit pentru a trimite muniţii în Turcia: tuburi de
ciment, podeaua vagoanelor, totul este bun pentru a ascunde cartuşe, uneori şi obuze. Este necesar să se
recurgă şi la raze Roentgen pentru a dejuca manevrele teutone" - apud Eliza Campus, op. cit„ p. 100).
126. Gr. G. Stratilescu, op. cit., p. 249.
127. AMR, fond Direcţia 8 armament, r. II 2.1771, c. 109.
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Bucureşti Nord" 128 • În afară de acestea, Fabrica „Brandwein" a mai produs 20 OOO

de baionete pentru carabinele de cavalerie 129 şi un număr de pumnale de artilerie
la fabrica inginerului J. Katz, unde s-au folosit lame casate de arcuri de vagoane şi
locomotive. „Atelierele CFR Griviţa" din Bucureşti, care dispuneau de maşini de
copiat, şi atelierele de tâmplărie „Petrescu" şi „Georgescu" au produs câteva zeci de
mii de paturi de arme 130 •
În acelaşi timp, deoarece problema explozibililor pentru încărcare proiectilelor
şi a cartuşelor era acută, Comisia Tehnică Industrială a studiat posibilitatea măririi
capacităţii întreprinderilor chimice existente, cum erau Fabrica de acid sulfuric din
Valea Călugărească, Fabrica „Blaugaz" din Bucureşti, fabricile „G.V. Bibescu" de la
Comarnic, rafinăriile „Vega" şi ,,Astra", care au primit comenzi importante de toluen
şi benzen. Totodată, comisia a avut în vedere şi posibilitatea înfiinţării unor capacităţi
chimice noi destinate fabricării trotilului, acidului picric, acidului azotic, cloratului
de sodiu şi cloratului de potasiu, materii necesare fabricării explozivilor, muniţiei
de artilerie şi a celei de infanterie şi fabricării gazelor asfixiante. Pentru aceasta, la
atelierele CFR Bucureşti Griviţa şi Iaşi au fost construite noi utilaje pentru fabricile
„G. V. Bibescu" din Comarnic şi „Vulcan" din Bucureşti 131 •
Datorită Comisiei Tehnice Industriale, s-au amenajat la „Şcoala Naţională de
Poduri şi Şosele" şi la „Institutul Electrotehnic" din Bucureşti ateliere pentru repararea
aparatelor optice din dotarea armatei (binocluri, goniometre, telemetre) 132 •
În perioada februarie-martie 1915, la sugestia Comisiei Tehnice Industriale, la
„Atelierele CFR Bucureşti Nord" au fost realizate mai multe instalaţii pentru noua
fabrică de pesmeţi de la Manutanţa armatei din Bucureşti 133 •
La 10/23 noiembrie 1915, Comisia Tehnică de pe lângă Direcţia 8 armament
din Ministerul de Război a fost reorganizată sub numele de Direcţia Generală a
Muniţiilor, condusă în perioada noiembrie 1915-august 1916 de inginerul Anghel
Saligny 134, direcţie care, spre deosebire de Comisia Tehnică Industrială, avea un vot
consultativ şi putere de execuţie 135 • Ea era împărţită în două ramuri: „a fabricaţiei
128. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 249, 255, 256-258, 260.
129. Carabinele de cavalerie nu dispuneau, din fabricaţie, de baionete. Invenţia căpitanului Botez din
cavalerie a asigurat baionete pentru 20 OOO de carabine din totalul de 59 042 carabine ,,Mannlicher", md.
1893. Din motivul menţionat, în 1916, Divizia 2 cavalerie, luptând descălecată, a folosit în luptele de la
Oituz lăncile de cavalerie pentru a ataca inamicul (vezi Constantin Kiriţescu, op. cit., voi. I, p. 404)
130. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 25 l, 252.
131. Ibidem, p. 262-263.
132. Ibidem, p. 280.
133. Ibidem, p. 234-235.
134. Th. Atanasescu, Anghel Saligny (2114 mai 1854-17 iunie 1925), în „Buletinul Societăţii Politehnice",
an LIX, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1945, p. 272.
135. General D. Iliescu, Răsboiul „„ voi. I, p. 23; Grigore G. Stratilescu, op. cit„ p. 58.
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în industria publică şi privată" şi „a fabricaţiei în stabilimentele militare". Pentru
importul de materie primă şi semifabricate, s-a înfiinţat o direcţie specială 136 •
Producţia militară a fost organizată în peste 140 de întreprinderi, din care se remarcau
11 stabilimente ale industriei publice şi 59 ateliere şi fabrici private principale 137 • Pe
categorii, acestea numărau 33 de unităţi producătoare de muniţii, 2 de focoase, 1O de
afeturi, 1Ode paturi de arme, 67 de grenade, 20 de vehicule hipo 138 •
Obuzele de oţel au continuat să fie fabricate la atelierele CFR, Arsenalul de
Construcţii al Armatei, Arsenalul Marinei din Galaţi şi în atelierele portului Constanţa,
care dispuneau de utilajele necesare. Restul întreprinderilor private, care se angajaseră
în producţia de proiectile de artilerie, au terminat montarea instalaţiilor necesare în
preajma intrării României în război. Astfel, uzinele „Lemaître" au primit comenzi de
200 OOO obuze de cal. 75 mm şi 50 OOO de obuze cal. 150 mm, iar Societatea petroliferă
„Româno-Americană" era pregătită să preia comenzi de la armată. Obuzele din
fontă au continuat să fie fabricate de Şcoala de Meserii din Bucureşti, Turnătoriile
"Homstein" (110 OOO obuze de cal. 63 mm), Atelierele „Brătăşanu'', „Waidmann"
(obuze cal. 57 şi 63 mm) şi altele din Craiova, iar în „Atelierele Societăţii Leonida &
Co." şi în cele ale „Societăţii Române de Automobile" au fost fabricate 1O OOO benzi
de mitralieră şi 50 OOO de focoase pentru tunurile antiaeriene 139 •
La atelierele CFR, în urma unor proiecte ale Serviciului Sanitar al Armatei, s-au
pregătit, până la intrarea României în război, vagoane speciale pentru statul major şi
pentru staţiile t. f. f. (radio), 300 de vagoane pentru trenurile sanitare semipermanente,
270 de vagoane sanitare pentru trenurile sanitare improvizate şi 188 de vagoane cu
instalaţii interioare speciale (duşuri, etuve pentru deparazitare) pentru trenurile sanitare.
În afara acestora, s-au mai pregătit 12 etuve de deparazitare şi 24 vagoane băi pentru
trenurile sanitare. Tot pentru Serviciul Sanitar, s-au mai construit 116 trăsuri regimentare
pentru transportul răniţilor, 25 trăsuri de farmacie, 1Otrăsuri cu aparate de radiografie şi
au fost modificate 732 de trăsuri de ambulanţă modele mai vechi 140 •
Direcţia a continuat colaborarea cu întreprinderile menţionate anterior, fabricile
„Lemaître", „Vulcan", „E. Wolff", „Ciriac", „Budich", Atelierele şi garajele „Leonida
& Co." etc. din Bucureşti, „Brătăşanu" din Craiova, „Femic" din Galaţi, atelierele
societăţilor petrolifere „Credit Petrolifer", „Orion'', „Româno-Americană", „Steaua
Română" şi altele 141 •
Dificultăţile de aprovizionare cu artilerie au determinat Marele Stat Major român
136. Inginer M. Cioc, op. cit., p. 397.
137. România în anii Primului Război Mondial, op. cit., p.117; Petre Otu, op. cit., p. 124.
138. Inginer M. Cioc, op. cit., p. 397; Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 350.
139. Gr. G. Stratilescu, op. cit„ p. 286.
140. lbidem, p. 293.
141. Ibidem, p. 285.
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să recurgă

la demontarea armamentului fortificaţiilor de la „Cetatea Bucureşti"
de pe „Linia Fortificată FNG"- fortificaţii devenite inoperante în urma ştirilor
despre capitularea rapidă a garnizoanelor forturilor de la Liege şi Anvers, sub loviturile
artileriei germane de mare calibru - şi punerea acestuia, pe afeturi construite în ţară, la
dispoziţia artileriei române 142 • Au mai fost recuperate tunuri de pe nave şi de la bateriile
şi

Tun de infanterie realizat prin montarea unei ţevi „Gruson" md. 1887,
cal. 53 mm, folosit la fortificaţiile de la Focşani-Nămoloasa-Galaţi,
pe un afet realizat în Uzinele Lemaître în 1915-1916

de coastă. De la fortificaţii, au fost recuperate aproximativ 1 400 guri de foc, în marea
lor majoritate „de calibru mic; nu pot fi socotite ca artilerie de câmp, în plus n-au
afeturi, iar muniţia lor e veche, cu eficacitate slabă. Mai sunt gurile de foc de calibru
mare. Dar în afară de tunurile lungi de 105 mm, ele n-au afeturi. Nu dispunem decât de
o cantitate foarte redusă de muniţii, veche, de fontă, cu putere redusă. Trebuie să li se
construiască afeturi şi să se obţină din străinătate o muniţie modemă" 143 •
142. Constantin Kiriţescu, op. cit„ p. 210-211.
143. General Vasile Rudeanu, op.cit„ p. 68.
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Comisia Tehnică Industrială a proiectat modelul de afeturi pentru tunurile de
asediu „De Bange" cal. 155 mm şi „Krupp" cal. 150 mm în cadrul „Atelierelor
CFR Bucureşti Nord", ulterior fabricarea fiind asimilată şi de fabricile „Lemaître",
„Vulcan", „Wolfr' din Bucureşti, Şantierele navale „Femic" din Galaţi, atelierele
societăţilor petrolifere „Steaua Română", „Româno-Americană", „Creditul
Petrolifer" şi altele 144 •
În acelaşi timp, s-au studiat planurile de fabricaţie a afeturilor pentru obuzierele
cal. 120 mm şi a cărucioarelor pentru turelele transportabile cal. 53 mm de la FNG.
Au fost construite 50 de bucăţi la atelierele CFR, iar restul de industria privată 145 •
Totodată, s-a desfăşurat o vie activitate pentru fabricarea şi montarea afeturilor la
piesele de artilerie de calibre mici, de 53 şi 57 mm, realizându-se tunuri de însoţire
ale infanteriei, câte o baterie pentru fiecare brigadă mixtă de infanterie, şi de munte.
Pentru artileria antiaeriană, cu tunuri de cal. 57 mm, au fost realizate 40 de piese cu afeturi
mobile cu fălcele demontabile tip ,,Maior Gabriel Negrei" şi 20 de piese cu afeturi fixe
cu pivot, sistem „Colonel Şt. Burileanu", care împreună cu alte 20 de piese ,,Krupp", md.
1880, cal. 75 mm, au fost dispuse în 1916 în apărarea Capitalei 146 • Pentru artileria grea,
au fost realizate afeturi la piesele de calibrele 87 mm, 105 mm, 120mm,152,4 mm, 155
mm şi 210 mm 147, care au fost puse în serviciul artileriei divizionare.
O parte din ele au fost repartizate la fortificaţiile de Turtucaia, Silistra şi Cemavoda
sau au primit misiuni speciale în apărarea capetelor de pod sau ca artilerie fixă, ele
reprezentând o adevărată colecţie istorică de tunuri şi obuziere de câmp, marină,
coastă, munte şi turele cu eclipsă, fără o mare valoare tehnico-tactică, ceea ce a
constituit şi unul din motivele pierderii acestor fortificaţii 148 •
Cu piesele de artilerie grea de la fortificaţii, de pe crucişătorul „Elisabeta'',
artileria grea de poziţie, de pe monitoarele cuirasate şi de la o baterie de coastă de
la Galaţi, s-au înfiinţat cele 4 regimente de artilerie grea. Acestea dispuneau de un
număr variabil de baterii dotate cu tunuri lungi cal. 105 mm, obuziere şi mortiere de
cal. 21 O mm şi cu 8 obuziere modeme „Schneider Creusot" cal. 150 mm 149 •
De remarcat că tunurile de 57 mm nu aveau la 15/28 august 1916, indiferent de

144. Gr. G. Stratilescu, op. cit., p. 250.
145. Ibidem, p. 250-251.
146. Cornel I. Scafeş, Obuzierul Md. "Iaşi" ("Krupp"), md. 188811918, cal. 210 mm, în "Buletinul
Muzeului Militar Naţional «Regele Ferdinand I»". Serie Nouă, 6/2008, p. 306; Cornel I. Scafeş, Ioan
I. Scafeş, Cetatea Bucureşti. Fortificaţiile din jurul Capitalei. 1884-1914, Editura ALPHA MDN,
Bucureşti, 2008, p. 56.
14 7. RRM, voi. I, Documente-Anexe, anexa nr. 8 (La „Atelierul şi garajele Leonida & Co." din Bucureşti,
au fost construire 40 de astfel de afeturi - Gr. G. Stratilescu, op. cit., p. 256).
148. RRM, volumul I, Capitolele I-VIII, anexele nr. 8 şi 16.
149. Constantin Kiriţescu, op.cit, p. 211.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

STUDII ŞI ARTICOLE

77

destinaţia

lor, decât 300 de proiectile de piesă.
Fabricarea afeturilor pentru piesele de artilerie de la fortificaţii nu s-a încheiat
până la mobilizarea generală din 15/28 august, peste 200 de piese fiind transformate
în toamna şi iarna anului 1916 150 •

*

În pofida lipsei de utilaje şi materii prime în ţară şi a eforturilor zadarnice ca ele
să fie procurate din ţările neutre, stabilimentele militare şi industria civilă, de stat şi
particulară, au reuşit în intervalul iulie 1914-august 1916, prin eforturile Comisiei
Tehnice Industriale şi, mai apoi, ale Direcţiei Generale a Muniţiilor, să înregistreze o
producţie semnificativă în domeniul producţiei de război.
În cadrul Arsenalului de construcţii, Pirotehniei Cotroceni şi Pulberăriei Dudeşti,
au fost fabricate: 332 afeturi pentru tunurile de 53 şi 57 mm, s-au reparat 157
afeturi, s-au reparat ori s-au fabricat piesele pentru l 400 aparate de ochire (multe
pentru tunurile scoase de la fortificaţii); au fost reparate 34 500 de puşti şi carabine,
318 mitraliere; au fost fabricate 16 700 teci, săbii, pumnale şi baionete şi l 00 OOO
grenade sistem „Savopol"; au fost fabricate l 500 chesoane şi reparate alte 3 OOO,
adică „aproape toate chesoanele necesare armatei", alături de „toate trăsurile sanitare,
toate samarele pentru mitraliere şi artileria de munte" 151 •
Au mai fost fabricate 12 milioane încărcătoare de armă şi 740 OOO cartuşe de
revolver. Pulberăria a fabricat 452 OOOkg fulmicoton şi 450 OOO kg pulbere infanterie
şi artilerie, 22 OOO rachete şi semnale luminoase 152 •
În această perioadă, în cadrul Arsenalului Marinei şi cu sprijinul Ministerului
25 de şlepuri de 600 t, pentru transportul
trupelor pedestre şi călări şi 2 bacuri de 600t pentru material de căi ferate. În afară
de aceasta au fost rechiziţionate de la societăţi particulare 1O şlepuri, care au fost
amenajate pentru transportul trupelor călări. Pentru apărarea fixă a podurilor şi navelor
de comerţ de minele de contact şi de barjele încărcate cu explozivi, s-au construit 3
stăvilare, fiecare de 800m lungime. Între lucrările întreprinse, s-a numărat şi amenajarea
a două nave spital şi a unei nave manutanţă pentru marină şi realizarea materialului
necesar pentru construirea unui pod fluvial improvizat pe şlepuri. În Arsenalul Marinei
au fost fabricate 17 afeturi speciale pentru tunuri de 37 şi 47mm, care să poată efectua
tragerea antiaeriană de pe nave, şi 9 afeturi speciale pentru tunurile de debarcare şi 8
afeturi speciale antiaeriene pentru mitralierele „Maxim" cal. 6,5mm 153 •
Împreună, întreprinderile militare şi cele particulare mobilizate pentru producţia
Lucrărilor Publice s-au construit 4 ceamuri şi

150. Comei I. Scafeş, Ioan I. Scafeş, op. cit., p. 56; Comei I. Scafeş, op. cit., p. 306.
151. General D. Iliescu, Răsboiul ... , voi. I, p. 23.
152. RRM, voi. I, Documente-anexe, anexa nr. 9; Istoria Militară a Poporului Român, voi.V, p. 351.
153. Căpitan Comandor dr. Marian Moşneagu, op. cit., p. 242-243, 245.
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de război au contribuit, printr-o activitate susţinută desfăşurată în atelierele lor, la
modificarea a 230 de tunuri şi obuziere, la fabricarea a 701 de afeturi, 900 OOO de corpuri
de proiectile, 700 OOO kg pulbere de infanterie şi artilerie, 452 OOO kg de fulmicoton, au
încărcat 320 OOO proiectile de artilerie şi 137 milioane cartuşe de infanterie 154 •
Cu toate că industria militară românească şi-a dublat capacitatea de producţie, la

Principele moştenitor Carol asistă la experimentare unui tun antiaerian realizat prin montarea pe un
afet cu pivot tip ,,Burileanu" a ţevii unui tun cu tragere repede „Hotchkiss'', md. 1891,
cal. 57 mm de la Cetatea Bucureşti

începutul lunii august 1916 productivitatea ei, din cauza lipsei materiei prime, dar
şi a lipsei de utilaje, era de la 2 proiectile de tun şi 1 cartuş de armă de infanterie pe
zi 155 • Totuşi, situaţia industriei de război a României nu era particulară. În afară de
Germania şi, în mică măsură, de Franţa şi Austro-Ungaria, izbucnirea războiului a
surprins economiile tuturor celorlalte state în situaţia de a nu fi capabile să asigure
armamentul şi muniţia necesară purtării războiului. Reprofilarea capacităţilor tehnice
154. RRM, voi. I, Documente-anexe, anexa nr. 9; AMR, fond Marele Cartier General, dosar nr. 421, f. 13-14.
155. România în Primul Război Mondial, p.130.
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pentru producţia de război a cerut eforturi mari în această competiţie câştigând
statele industrializate. Cu toate acestea, greutăţile amintite nu au fost specifice numai
României, ele fiind întâmpinate şi de alte state cu tradiţie industrială. Într-un raport
întocmit după încheierea războiului, era dat exemplul Statelor Unite ale Americii:
„Cu toate că resursele materiale şi posibilităţile industriale ale Statelor Unite au fost
considerabile şi cu toate că s-au cheltuit sume aproape nelimitate, guvernul a fost
nevoit să se adreseze aliaţilor săi pentru a aproviziona şi echipa forţele de linie.
Această dependenţă s-a resimţit la tot ceea ce era în legătură cu aprovizionările şi
echipările, exceptând hrana şi creditele; ea a ţinut până la data armistiţiului, pentru
aproape toate tunurile, muniţiunile, aeroplanele şi carele de luptă. Din întreaga
cantitate de armament ce Statele Unite pusese în fabricaţie la intrarea lor în război
[aprilie 1917- n.a.], numai patru tunuri ajunseseră pe front înainte de încheierea
armistiţiului, adică după 19 luni de la începerea războiului" 156 •
Importurile de armament şi materii prime din străinătate
Cu toate că guvernul român a decis ca România să adopte o poziţie de neutralitate,
acordurile secrete încheiate cu Italia şi cu Rusia arătau că, într-un viitor nu foarte
îndepărtat, România avea să se alăture Antantei. Deoarece industria naţională,
militară şi civilă, nu era capabilă să livreze armamentul, muniţia şi echipamentul
necesar pentru pregătirea armatei de război, Ministerul de Război a încercat să
apeleze în primul rând la surse din ţările neutre, apoi la cele din ţările Antantei.
Întrucât România nu-şi precizase opţiunile militare pentru Tripla Alianţă sau pentru
Antantă, ea a întâmpinat iniţial o serie de greutăţi, care, treptat, au fost înlăturate
contractele încheiate, în special cu Franţa, asigurând, după intrarea în război,
armamentul necesar.

În 10/23 noiembrie 1914, directorul superior al Armamentului din Ministerul
de Război, colonelul Vasile Rudeanu, a avut o întrevedere cu Ion l.C.Brătianu,
primul ministru şi ministrul de Război, prilej cu care a tăcut o prezentare foarte
clară a nevoilor unei armate în campanie: „după ce o armată intră în război, forţa ei
combativă, dacă nu poate fi sporită, trebuie cel puţin menţinută; de aceea, în spatele
ci se instalează şi se eşalonează tot felul de depozite de armamente, muniţii, piese de
schimb şi alte materiale de război, de unde se înlocuiesc imediat distrugerile, pierderile
~i stricăciunile ce se produc pe fronturile de luptă. Depozitele, la rândul lor, sunt
alimentate de industria naţională. Întregul lanţ de depozite, din spatele armatei, până
la industriile naţionale, care le alimentează , formează linia de operaţiune a armatei,
de o importanţă vitală pentru ea". Deoarece România nu avea această industrie şi era
156. Apud [Vasile] Rudeanu, Albert Thomas,

Bucureşti,

1934, p. 33.
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nevoită să

se aprovizioneze din străinătate „cu transporturi, nu numai pe uscat, dar şi
pe apă", se impunea „să avem un tonaj de vapoare constant la dispoziţia noastră" 157 •
Fiindcă comisiile trimise anterior în străinătate pentru procurarea de armament şi
muniţii nu reuşiseră să rezolve situaţia, Brătianu i-a cerut lui Rudeanu să apeleze, în
virtutea bunelor relaţii româno-italiene ca urmare a acordului încheiat în septembrie
1914, la industria de armament italiană.
Din Italia colonelul V. Rudeanu a vizitat Franţa, unde a avut convorbiri cu miniştrii
de Război şi de Externe şi cu Preşedintele Republicii, în scopul obţinerii autorizaţiei
de a comanda „muniţii şi materiale de război industriei franceze'', apoi a urmat, la
sîarşitul lui martie-începutul lui aprilie 1915, o vizită la Londra 158 •
Comisiile militare române pentru importul armamentului din străinătate au
început să funcţioneze din decembrie 1914, odată cu misiunea colonelului Vasile
Rudeanu în Italia, primit foarte bine de guvernul italian, care a acceptat semnarea
unor contracte pentru furnizarea de armament şi muniţii României 159 •
Ulterior, colonelul Vasile Rudeanu a luat contact cu reprezentanţii unor firme din
Marea Britanie, Spania, Elveţia, Statele Unite ale Americii, Japonia şi Rusia, cu care
a discutat posibilitatea efectuării unor comenzi de armament şi materiale militare,
tatonând şi poziţia guvernelor acestor state faţă de satisfacerea cererilor româneşti 160 •
Pentru aprovizionarea armatei române, la începutul anului 1915 s-a creat Comisia
de Aprovizionare cu Muniţii şi Materiale de Război, condusă de colonelul
Vasile Rudeanu. Ea şi-a stabilit centrul la Paris şi a înfiinţat subcomisii în Franţa,
Marea Britanie, Elveţia, Spania şi Statele Unite ale Americii. Acestea şi-au început
activitatea din februarie 1915 161 , având în primul rând rolul de a procura material de
război şi materiile prime necesare funcţionării industriei militare şi civile româneşti
angajate în producţia de război. Comisia de la Paris era împărţită în 5 secţiuni: I.
Tehnică şi civilă, care se ocupa de comenzile pentru materii prime, materiale tehnice,
utilaje, mijloace de transport, ş.a., condusă de generalul Nic. Theodorescu; II. Tehnică
militară, pentru obţinerea de armament, muniţii şi materiale de război, comandată de
maiorul D-tru Popescu; III. Aeronautică, condusă de locotenentul Nicolae Capşa, apoi,
după începerea războiului, de locotenentul Ştefan Protopopescu; IV. Transporturi pe
apă, condusă de comandorul Pavel Popovăţ, şi V. P/ă/i şi contabilitate, condusă de
civilul Panaitescu.
157. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p. 69.
158. Ibidem, p. 71, 97-102.
159. Dwnitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei
române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 13 [În continuare lucrarea va fi citată În
apărarea României Mari1; Petre Otu, op. cit., p. 123; RRM. voi. I, Capitolele 1-Vlll, p. 44.
160. AMR, fond Marele Cartier General, microfilme, c. I 758; RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 44.
161. RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 44.
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Ca urmare a disponibilităţilor manifestate de industria privată şi de stat din
mai sus menţionate şi a bunăvoinţei autorităţilor din statele respective, care
erau informate de atitudinea favorabilă a opiniei publice pentru războiul alături de
Antantă, colonelul Vasile Rudeanu a izbutit să încheie o serie de contracte foarte
utile pentru pregătirea şi consolidarea capacităţii de luptă a armatei române.
ţările

Primele rezultate în acest domeniu au fost înregistrate în Italia.
Ca urmare a misiunii din decembrie 1914 la Roma, colonelul Vasile Rudeanu a
izbutit să încheie un prim contract pentru muniţii, 100 OOO şrapnele pentru tunul de
câmp cal. 75 mm şi 50 milioane elemente de cartuşe 162 •
Ulterior, el a mai încheiat şi alte contracte, între care îl amintim pe cel cu fabrica
„Officine Mecaniche" din Camiagnola, pentru 300 de chesoane pentru obuzierul
„Krupp", md. 1912, cal. 105 mm 163 , urmat, între 16 decembrie 1914-10 februarie
1915, de cinci contracte pentru materiale de război şi muniţii cu firmele „Metalurgica
Italiana", „Vikerstemi Spezia'', „Societa Italiani per la fabricazione dei prietteli
Torino", „Bombrini Parodi" şi „Explodenti Torino'', pentru livrarea către armata
română a 4 tunuri antiaeriene cal. 75 mm şi 135 OOO kg de dinamită 164 •
Contractele cu mai multe firme nu au fost respectate integral, din cauza intrării
Italiei în război şi a rezilierii contractelor de către partenerii italieni 165 • În aceste
circumstanţe armatei române i-au fost livrate doar 4 tunuri antiaeriene, 1O OOO
şrapnele pentru tunul de câmp, elementele pentru aproape 270 OOO cartuşe şi numai
60 OOO kg de dinamită 166 •
După Italia, a urmat Spania. În mai 1915, colonelul V. Rudeanu a vizitat Madridul,
semnând un contract pentru 2 OOO de revolvere „modelul în serviciu la armata noastră
şi la cea franceză" şi pentru 1 milion de kg de plumb, pentru gloanţele de infanterie
care se fabricau la Pirotehnia armatei 167 •
Ulterior, cu industria spaniolă s-au încheiat contracte cu firmele „Dahetze",
„Antonio Erasti" şi „Arismendi & Gohenaga", pentru 95 204 revolvere „Bayard"
cal. 8 mm şi „Smith & Wesson" cal. 11 mm 168 •
Din Portugalia au fost importate 500t de cupru, necesare Pirotehniei armatei
162. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p. 76; RRM, voi. I, Documente-anexe, tabel nr. 1.
163.AMR, fond Direcţia 8 armament, dosar nr. 115/1914, f. 30.
164. Contractele cu italienii au fost semnate la 16 decembrie 1914 (50 milioane elemente cartuşe de 6,5
mm), 22 decembrie 1914 (4 tunuri a.a. „Deport"), 15 ianuarie 1915 (100 OOO şrapnele pentru tunul de
câmp), 4 şi 10 februarie 1915 (135 OOO kg dinamită)- RRM, voi. I, Documente-anexe, documentul nr.
I, p. 20-a; RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 44.
165. RRM, voi. I, Documente-Anexe, tabel nr. I.
166. Generalul Popovici, op. cit., p. 130; RRM, volumul I, Documente- anexe, tabelul nr. I, p. 29-a.
167. General Vasile Rudeanu, Memorii „., p. 103.
168. RRM, voi. I, Documente-Anexe, tabelul nr. 4, p. 32.
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pentru fabricarea de muniţii de infanterie şi artilerie 169 •
În Elveţia s-au semnat, între septembrie 1915-iunie 1916, o serie de contracte cu
firmele „Tavannes Watch" şi „Le Coultre", pentru fabricarea a 300 OOO elemente de
focoase percutante „St. Chamond 24/31 ", din care au fost livrate armatei române în
preajma intrării României în război doar 40 OOO de elemente de focoase 170 •
În noiembrie 1915, Ministerul de Război a mai semnat contracte pentru materii
prime, 12 autocamioane şi utilaje 171 •
O altă sursă importantă de muniţii şi explozivi, mai puţin de armament, a fost
găsită peste ocean, în Statele Unite ale Americii, ţară neutră. Relaţiile României
cu SUA au întâmpinat o serie de dificultăţi, principala piedică constituind-o Marea
Britanie, care se vedea concurată de industria americană. Discuţiile apărute pe
această temă l-au determinat pe colonelul Rudeanu să-i telegrafieze în decembrie
1914 lui Nicolae Mişu, ministrul român la Londra, să oprească tratativele delegaţiei
din America, deoarece mare parte din materialele ce urmau a fi comandate se puteau
obţine din Marea Britanie 172 • În afară de aceasta, acţiunea comisiei din SUA a fost
întârziată o vreme deoarece materialele erau expediate spre centrul de adunare de
la Marsillia, iar „Vasele de război engleze opreau, controlau toate vapoarele ce
întâlneau şi confiscau orice fel de material de război, sau materii prime ce găseau" 173 •
Ulterior, materialele confiscate de marina britanică au fost restituite, în octombrie
1915, guvernului român, iar astfel de acţiuni au încetat 174 •
În decembrie 1915, s-au contractat de la firma „Dupont de Nemours" 200 OOO kg
de fulmicoton. Cum însă transporturile se expediau în Franţa, iar de acolo erau trimise
în România, până la intrarea în război s-a primit doar 1/3 din întreaga cantitate 175 •
În 1916, au mai fost încheiate contracte pentru 350 OOO kg pulbere cu firma
„Dupont de Nemours", cantitate ce a sosit în ţară în ultimele luni ale anului 1916 şi
prima jumătate a anului 1917 176 •
În Statele Unite ale Americii au fost încheiate contracte cu firmele „Aetna
Powder", „Dupont de Nemours" şi „Remington Arms" pentru 600t pulbere, 200 t
fulmicoton şi 3 milioane cartuşe revolver cal. 11 mm, care însă, fiind expediate cu

169. Jean-Noel Grandhornrne, Le general Berthelot et l'action de la France en Roumanie et en Russie
meridionale (1916-1918). Genese. Aspects diplomatiques, militaires et culturels avec leurs incidences.
Prolongements et perspectives, Château de Vincennes, 1999, p.262.
170. RRM. voi. I, Documente-Anexe, tabelul nr. 5, p. 33.
171. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p. 121.
172. Eliza Campus, op. cit., p. 65.
173. RRM, voi. I, Capitolele 1-V/Il, p. 142.
174. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p. 135.
175. RRM. voi. I, Documente-Anexe, tabel nr. 3.
176. Ibidem, tabelele 2 şi 3.
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întârziere, nu au ajuns până în august 1916 177 •
În aprilie 1915, colonelul V. Rudeanu a încercat să atragă între furnizorii armatei
române şi industria militară britanică. În pofida dezvoltării economice a Marii
Britanii, Nicolae Mişu, ministrul României la Londra, i-a atras atenţia că „industria

Aruncător de mine de tranşee cal. 155 mm
construit în 1915 la Atelierele CFR Bucureşti

militară engleză era puţin dezvoltată şi nevoile armatei engleze în război depăşeau
capacitatea sa de producţie 178 • Cu toate acestea, după cum nota colonelul Ion Răşcanu,
dat fiind faptul că România se împrumutase în Marea Britanie în decembrie 1914,
autorităţile britanice doreau să se atragă atenţia misiunii române din Statele Unite să
cumpănească achiziţiile pe care le făcea, „deoarece multe din materialele şi obiectele
ce se cumpără din acea ţară ni s-ar putea fumiza cu preţuri poate mai avantajoase
în Anglia - în orice caz Anglia nu este dispusă a da banii săi pentru ca noi să-i
plătim pentru fabricate americane. În orice caz, Anglia doreşte să cunoască toate
comenzile ce noi facem în diferite ţări şi pe cât posibil ca tot ce se poate găsi acolo

177. Ibidem, tabelul nr. 3, p. 30-31.
178. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p. 97.
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să comandăm

în Anglia" 179 •
În 17/30 martie 1915, au fost comandate în Marea Britanie 300 de motociclete,
42 OOO perechi de bocanci şi medicamente, urmate la 12/25 iulie 19 l 5 de cantităţi
de oţel, alamă şi maillechort (aliaj de aramă, zinc şi nichel folosit pentru învelişul
gloanţelor), iar în 1916 - de 400 mitraliere şi I 00 t de exploziv, care nu au fost însă
expediate imediat 180 •
Ulterior, guvernul britanic s-a arătat dispus să se implice în fabricarea de muniţie
pentru armata română, dar, aşa cum s-a întâmplat la 5/18 martie 1916, a condiţionat
începerea fabricării de cartuşe pentru infanteria română de semnarea convenţiei
militare cu Antanta. Faptul l-a nemulţumit pe primul-ministru I. I. C. Brătianu, care
a transmis la Londra că livrarea de cartuşe trebuia făcută fără întârziere înainte nu
după intrarea armatei române în acţiune 181 •
O subcomisie pentru achiziţionarea de materiale de război, formată din câteva
persoane, a acţionat şi pe teritoriul Rusiei. Desigur, deoarece nivelul de dezvoltare
al industriei ruseşti nu permitea decât comenzi reduse de muniţii - comenzile
importante de armament se făceau Franţa, Marea Britanie şi Japonia -, s-au realizat
contracte mai ales pentru materii prime şi materiale de război, apreciate, în mai 1915,
la 60 OOO t 182 • Rusia s-a oferit să transfere o parte din materialul capturat de la armata
austro-ungară către armata română: 2 OOO puşti „Mannlicher" cal. 8 mm, câteva sute
de mitraliere „Schwarzlose" şi câteva sute de mii de cartuşe 183 •
În Japonia, ţară cu o industrie dezvoltată, colonelul Ştefan Roiban a purtat negocieri
pentru achiziţionarea unor piese de artilerie şi a unor cantităţi de oţel, fontă şi alamă 184 •
Rusia nu a privit însă cu ochi buni activitatea misiunii române în Japonia, deoarece şi ea
se baza pe producţia industriei nipone. De aceea, în rândurile armatei ţariste s-a instalat
„o oarecare nemulţumire [ ... ] deoarece misiunea română prin cererile şi ofertele sale
(ca preţuri) ridică preţurile şi face astfel indirect concurenţă Rusiei" 185 •
Baza aprovizionării din străinătate a constituit-o, fără îndoială, industria franceză de război.
În Franţa, colonelul Vasile Rudeanu semna, la 23 februarie/8 martie 1915, o
convenţie între România şi Franţa privind livrarea a 40 de avioane, muniţii de artilerie
şi infanterie, 50 OOO kg pulbere de artilerie tip „B", 50 milioane de cartuşe de infanterie,
200 OOO de proiectile de artilerie şi benzi de alamă pentru fabricarea a 18 milioane
cartuşe de infanterie, necesare funcţionării stabilimentelor româneşti producătoare de
179. RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 36
180. Jean-Noel Grandhomme, op. cit., p.261.
181. Eliza Campus, op. cit., p. 112.
182. Dr. Cătălin Fudulu, op. cit., p. 31.
183. Grandhomme, Jean-Noi!), op. cit., p.259.
184. Dr. Cătălin Fudulu, op. cit, p. 31.
185. RRM, voi. I, Documente-anexe, p. 35.
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muniţii 186 • Această comandă

a fost onorată până Ia jumătatea anului 1915 187 •
La 28 iulie/IO august 1915, colonelului V.Rudeanu i s-au mai aprobat de către
ministerul de război francez 5 milioane cartuşe de revolver şi 100 de proiectoare
de mână „Gaumont" 188 , iar la 7/20 noiembrie 1915 s-a aprobat fabricarea de către
industria franceză a 400 OOO de proiectile de câmp cal. 75 mm, contract încheiat la
7/20 ianuarie 1916 189 •
Astfel, după un start ezitant, provocat de poziţia României faţă de una sau cealaltă
dintre tabere, când s-au obţinut cantităţi mai mici de materiale de război, după
2/15 mai 1916 această problemă s-a rezolvat prin schimbarea radicală a atitudinii
guvernului francez faţă de România. La data amintită, la cererea Marelui Cartier
General francez, colonelul V. Rudeanu a prezentat o solicitare cuprinzătoare cu
aprovizionările de război de care avea nevoie armata română. Guvernul francez a
fost de acord ca industria să furnizeze „tot ceea ce armata română avea nevoie să
obţină, ca armamente, muniţii şi materiale de război de tot felul, din Franţa, ca să
desăvârşească pregătirea de război, cu care Franţa urma să întreţină armata română,
zilnic, hebdomadar, lunar, trimestrial şi eventual tot timpul cât ea avea să fie în
război, întocmai cum era întreţinută armata franceză" 190 •
În contractul semnat la 17/30 mai 1916, se decidea importul lunar a 80 tone oţel şi 10
tone pulbere neagră 191 • În iulie 1916, cantităţile b.mare au fost sporite la 500 tone oţel (pentru
proiectilele de 105 mm) ş~ pe ~ la o „tonă de pulbere neagră M.C. 30, până la concurenţa
unui total de 50 tone şi una tonă pulbere neagră S.P. 1 până la concurenţa de tm total de 100
tone"192 • Cu acest prilej, colonelul Vasile Rudeanu a cerut în plus oţel pentru proiectile de 75
mm, alamă~ ,,maillechort'' (aliaj care învelea glonţul de plwnb) pentru fabricarea muniţiei
în ţară, cerere refimrtă de fian~ care nu dispuneau de aşa ceva193 • Colonelul V. Rudeanu a mai
comandat 15 milioane cartuşe ,,D", 500 mitraliere „StEtienne'', md 1907, 9 milioane cartuşe
,,DAM.", 10 OOO obuze pentru ttmul de ml.lllte cal. 75 mm, 100 mortiere de tranşee cal. 58 mm,
elemente pentru fabricarea a 20 OOO bombe de 16 kg, 500 OOO de măşti împotriva gazelor, alte
muniţii pentru puşti, mitraliere şi ttmuri aflate deja în dotarea armatei române 194•
În 1916, s-au adus 149 869 kg melinită de la fabricile franceze.
186. Jean-Noel Grandhomme, op. cit., p.259; În apărarea României Mari, p. 13; General V[asile]
Rudeanu, Albert Thomas, p. 42-43, 44-45.
187. Ibidem, p. 52.
188. General Vasile Rudeanu, Memorii „., p.122.
189. Ibidem, p. 136.
190. Ibidem, p. 155.
191. General V[asile]. Rudeanu,Albert Thomas, p. 82-83.
192. Ibidem, p. 92.
193. Ibidem.
194. Jean-Noel Grandhomme, op. cit, p. 259.
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Din întreaga cantitate materii prime şi semifabricate aduse din străinătate până
la intrarea în război, doar partea provenită din Franţa a parvenit stabilimentelor
însărcinate cu producţia de război1 95 •
Până la 15/28 august 1916, când România a intrat în război, au fost aduse din
străinătate, în special din Franţa, numeroase cantităţi de tehnică de luptă şi muniţie. În
domeniul artileriei, 1 mortier de tranşee cal. 146 mm, 100 mortiere de tranşee cal. 58
mm, 24 tunuri lungi şi scurte „De Bange" cal. 120 mm, 2 tunuri antiaeriene „Puteam."
cal. 7 5 mm; în domeniul armamentului portativ, 63 147 revolvere „Bayard" cal. 8 mm,

Prototipul unui automobil cu caroserie blindată realizat în 1915
la Atelierele CFR din Capitală

18 850 revolvere „Smith & Wesson" cal.11 mm, 9 982 puşti „Lehel" de 8 mm, 268
mitraliere „St. Etienne" md. 1907, 88 mitraliere „Schwarzlose", 8 592 de săbii, 5 OOO
de scuturi-cuirase, 150 OOO grenade, 100 OOO măşti împotriva gazelor; în domeniul
materialului de război, 2 automitraliere, 73 avioane, 70 mitraliere pentru avioane,
ţinute de zbor pentru piloţi, 3 camioane de transmisiuni, 40 motoare electrice, 15
aparate foto, un abundent material sanitar; în domeniul muniţiilor, mari cantităţi de
muniţie pentru revolvere, puşti, mitraliere, bombe de tranşee, focoase, obuze pentru
tunurile şi obuzierele de 75, 105 şi 150 mm, pulbere, melinită şi elemente de cartuşe,
pentru a fi prelucrate de industria militară din România 196 •
195. RRM. voi. I, Documente-Anexe, tabelele 2 şi 3.
196. RRM. voi. I, Documente-Anexe, tabelul nr. 2, p. 29-b; tabelul nr. 4, p. 32; tabelul nr. 3, p. 30-31;
RRM. voi. I, Capitolele I-VIII, p. 44 şi Anexa nr. 7; Jean-Noel Grandhomme, op. cit, p.259.
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Tunurile antiaeriene „Puteaux'', cal. 75 mm (4 bucăţi), şi „Deport", cal. 75 mm
(4 bucăţi), au sosit în România la 1 august 1916, tunurile lungi „De Bange", cal.
120 mm (12 bucăţi), au sosit în ţară la 15 iunie, tunurile scurte „De Bange'', cal. 120
mm (12 bucăţi) şi cele 100 de mortiere de tranşee „Aasen'', cal. 58 mm, au sosit în
România la 1 august 1916 197 •
Din nefericire însă, la declanşarea ostilităţilor dintre România şi Puterile Centrale,
în august 1916, partenerii externi ai României, chiar şi cei din cadrul Antantei, nu îşi
onoraseră decât parţial angajamentele. Restul livrărilor s-au efectuat abia în 1917,
când, cu sprijinul Misiunii Militare Franceze, armata română s-a transformat radical,
în ceea ce priveşte atât pregătirea de luptă cât şi dotarea cu armament, egal cu cel al
inamicului, încât mulţi observatori străini vorbeau despre armata română ca despre
o altă armată 198 •
După cum subliniază generalul Dumitru Iliescu, tot materialul militar comandat în
străinătate, „cari a servit la completarea trebuinţelor armatei în primăvara 1917, nu era
altul decât cel comandat şi prevăzut la intrarea în campanie, adică înainte de 1916" 199 •
Transportul materialelor militare şi muniţiilor s-a făcut, iniţial, pe traseul Marsillia,
unde se aflau depozite de adunare, Salonic, unde se aflau alte mari depozite, iar de
aici, prin Serbia, pe traseul Salonic, Nis, Turnu Severin ajungeau în România200 •
Din octombrie 1915, după invadarea Serbiei de către Bulgaria, această linie de
aprovizionare a fost suspendată şi s-au deschis rute maritime prin Oceanul Îngheţat
de Nord către porturile ruse Arhanghelsk, Murmansk şi Vladivostok201 , o rută
„foarte ocolitoare şi destul de nesigură, deoarece comandamentul rus avea propriile
necesităţi, iar căile ferate ruse funcţionau foarte prost" 202 •
După închiderea rutei Salonic-România, soarta materialelor deja transportate
în portul grecesc a fost decisă de aliaţi, care au hotărât ca depozitul românesc constituit din armament, muniţii, echipament, materii prime, avioane şi automobile să fie preluat de trupele corpului expediţionar anglo-francez de la Salonic, comandat
de generalul Maurice Sarrail203 •
La stărşitul lui aprilie 1916, Aristide Briand, primul-ministru francez, a intervenit
pe lângă guvernul britanic ca navele de transport încărcate cu materiale pentru armata
română să fie dirijate doar spre Arhanghelsk, considerată o rută mai scurtă204 •
197. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 7.
198. România în anii Primului Război Mondial, volwnul 2, Editura Militară,
199. General D. Iliescu, Răsboiul ... , voi. I, p. 33.
200. Dr. Cătălin Fudulu, op. cit., p. 31.
201. RRM, voi. I, Capitolele 1-V/Il, p. 45, 46; Petre Otu, op. cit., p. 123.
202. Petre Otu, op. cit„ p.127.
203. Dr. Cătălin Fudulu, op. cit., p. 32.
204. Eliza Campus, op. cit., p. ll4.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Bucureşti,

1987, p. 99.

88

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVII

Materialele au fost transportate pe navele „Bucureşti", „Jiul", „Bistriţa",
la 16/29 decembrie 1916, şi o serie de nave britanice şi
franceze 205 • O parte din materiale nu au mai ajuns în porturile ruse, deoarece unele
dintre navele încărcate cu materiale pentru armata română au fost torpilate de
submarinele germane 206 •
Durata unui transport din Franţa, în România, prin porturile Arhanghelsk şi
Vladivostok, dura între „70-90 de zile (2,5-3 luni), uneori şi mai mult" 207 •
În urma mobilizării de la 15/28 august 1916, armata română a fost formată din
Marele Cartier General, 4 armate, 6 corpuri de armată, 20 de divizii de infanterie,
2 divizii de cavalerie, 5 brigăzi de călăraşi, 1 brigadă de grăniceri, 2 brigăzi de
artilerie grea, Corpul de aviaţie (4 escadrile cu 28 avioane), Marina militară, Cetatea
Bucureşti, Regiunea întărită FNG, care, prin cele 366 de batalioane cu 413 mitraliere
de cîmp şi 161 de poziţie, 104 escadroane cu 40 de mitraliere, 379 baterii şi un
efectiv de 658 088 militari alcătuiau armata de operaţii, restul de 219 362 militari
fiind afectaţi stabilimentelor şi părţilor sedentare208 •
Puterea de foc a batalionului românesc era şi ea scăzută în comparaţie cu cea a
batalionului german: 1-2 mitraliere, 3-4 guri tunuri, lipsind aruncătoarele de mine şi
puştile-mitralieră, în vreme ce batalionul german şi cel austro-ungar dispuneau de
6-8 mitraliere, 4 aruncătoare de mine, circa 12 puşti-mitralieră şi 6-7 tunuri, dintre
care 1-2 grele, fiecare mare unitate având şi câteva baterii de tunuri de munte 209 •
„Dunărea", rechiziţionată

Înzestrarea armatei române la 15/28 august 1916
La intrarea în Primul Război Mondial, armamentul din dotare era repartizat
astfel: puştile „Mannlicher" md. 1893, cal. 6,5 mm (369 440 bucăţi), la regimentele
de infanterie şi vânători şi la părţile sedentare ale acestora; puştile „Mannlicher", md.
1889 şi 1895, cal. 8 mm (39 740 bucăţi), la trupele de jandarmi pedeştri, pionieri, de
cetate şi trupele speciale; carabinele „Mannlicher", md. 1893, cal. 6,5 mm (56 923
bucăţi), la trupele de cavalerie, ciclişti (de la diviziile de cavalerie şi corpurile de
armată), regimentele de infanterie şi vânători (câte 248 şi, respectiv, 135 de bucăţi),
regimentele de artilerie, divizioanele de muniţii şi parcurile de artilerie de la corpurile
de armată; puştile „Henri Martini", md. 1879, cal. 11,43 mm (102 692 bucăţi), la
părţile sedentare ale regimentelor 1-40 (câte 200), ale regimentelor 41-80 (câte 500)
205. General Vasile Rudeanu, Memorii ... , p.122, 154-156 ("Bistriţa" şi încărcătura sa a fost torpilată
de submarinul gennan U-43, în apropierea coastelor Norvegiei).
206. Constantin Kiriţescu,/on /. C. Brătianu în pregătirea Războiului de Întregire, „Cartea Românească",
Bucureşti, 1936, p. 18
207. General D. Iliescu, Răsboiul .. . , voi. I, p. 33.
208. Petre Otu, op. cit., p. 124.
209. Ibidem, p. 125; RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, p. 136; România în Primul Război Mondial, p.133.
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şi ale regimentelor de vânători (câte 100), depozitele de remontă, stabilimentele
militare, formaţiile de subzistenţă, formaţiile sanitare, comandamentele de etapă,
depozitele de geniu, regimentele de artilerie grea, corpul de aviaţie; carabinele
„Henri Martini", md. 1879, cal. 11,43 mm (8 724 bucăţi), militarilor de la cartierele
de armate, corpurile de armată şi etapă, depozitelor de telegraf şi telefon 210 •
Mitralierele „Maxim" de infanterie (413 bucăţi) şi „Châtellerault" de poziţie ( 170
piese) au fost repartizate la regimentele de infanterie, de vânători şi capetelor de pod,
iar mitralierele „Maxim" de cavalerie (36 de bucăţi) - unităţilor de roşiori şi călăraşi.
De asemenea, trupelor le fuseseră repartizate 61 189 de pistoale şi revolvere 211 •
Trebuie spus că nu tot armamentul fusese repartizat la trupe, o parte din el fiind
păstrat în depozite 212 •
Artileria dispunea de 374 de baterii (1 452 piese), repartizate inegal la armate.
Artileria de câmp era formată din 624 tunuri „Krupp", md. 1904 şi 1908, cal. 75
mm, 156 tunuri „Krupp", md. 1880, cal. 87 mm, 120 obuziere „Krupp", md. 1912,
cal. I 05 mm, 31 obuziere „Krupp", md. 190 I, cal. 120 mm. O parte din artilerie
era înzestrată cu material improvizat în ţară: artileria de infanterie dispunea de 296
tunuri „Gruson", md. 1885, cal. 53 mm, şi 36 tunuri „Hotchkiss", md. 1888, cal. 57
mm; artileria de munte, pe lângă materialul modem reprezentat de cele 16 tunuri
„Schneider", md. 1912, cal. 75 mm, mai avea 36 tunuri „Armstrong", md. 1883,
cal. 63 mm, şi 36 tunuri „Hotchkiss", md. 1888, cal. 57 mm; artileria antiaeriană
avea 60 tunuri „Hotchkiss'', md. 1888, cal. 57 mm, 45 tunuri „Krupp'', md. 1880,
cal. 75 mm, alături de 4 tunuri „Deport" şi 4 tunuri „Puteam:" de 75 mm, material
modem. Artileria grea era înzestrată cu 133 de tunuri şi obuziere de la I 05 la 21 O
mm, un material extrem de divers, recuperat de la fortificaţii, de la bateriile de coastă,
de pe navele marinei militare etc. Piesele cele mai valoroase erau cele 8 obuziere
„Schneider", md. 1912, cal. 150 mm, cele 60 de tunuri „Krupp", md. 1891, cal.
105 mm, şi tunurile „De Bange", md. 1877, cal. 120 mm 213 •
În 1916, armata română s-a confruntat cu o dotare deficitară în ce priveşte
mijloacele de transmisiuni (telefoane, t.f.f.), sau aviaţia (28 avioane de 5 tipuri).
Măştile împotriva gazelor (modele româneşti şi franceze) erau disponibile doar
pentru o jumătate din efectivul armatei, iar căile ferate şi rutiere nu răspundeau

210. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexele nr. 7 şi 24.
211. RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 7.
212. În depozite se mai aflau: 4 496 puşti ,,Mannlicher", md. 1893, cal. 6,5 mm; 20 260 puşti
„Mannlicher" md. 1889 şi 1895, cal. 8 mm; 40 215 puşti „Henry Martini", md. 1879, cal. 11,45 mm; 9
982 puşti „Le bel", md. 1886/ 93, cal. 8 mm; 3 119 carabine, md. 1893, cal. 6,5 mm; 82 OOO de revolvere;
98 mitraliere „Châtellerault'', md. 1907, cal. 8 mm (RRM, voi. I, Capitolele I-VIII, anexa nr. 7).
213. RRM, voi. I, Capitolele 1-Vl//, anexa nr. 7.
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cerinţelor

unei armate în campanie214 •
Se poate spune că, între 1914-1916, „organismul militar românesc a suferit o
serie de modificări, mai ales de ordin cantitativ, care au eliminat unele neajunsuri.
Dar, în ansamblu, armata a rămas slab pregătită, cu efective numeroase, fără o dotare
corespunzătoare, cu un corp de cadre inegal pregătit şi cu masa militarilor insuficient
instruită pentru războiul modem în care eram pe cale să intrăm" 215 •

SUMMARY
Ensuring armament, combat means and ammunition for the
RomanianArmy during the neutrality years (1914-1916)
The adoption ofa neutrality policy in July 1914, while preparations for joining the
Entente were secretly underway, faced the Romanian Army with a criticai situation.
Before military support from the Quadruple Alliance wou/d become effective in August
1916, and with deliveries from Germany and Austria-Hungary interrupted in 1914,
Romania was forced to ensure army provisioning and equipping based on her own
resources. Under the circumstances, the military decision-makers used Romania s
neutrality years (1914-1916) to correct as much as possible the drawbacks witnessed
in the 1913 campaign and to modernize and strengthen the Romanian Army.
On the outbreak of World War I Romanian economy was developed unevenly,
while the scarce civilian and military industry depended on imported raw materials,
therefore the need was felt for an Industrial Technical Commission, set up in
March 1915, to coordinate activity in the field of war production. The miss ion of the
commission, rebranded the Ammunition General Deparlment in November 1915,
was to take stock of and assess the capability of the state and private industry to
assist war production.
Apari from the mobilization ofthe national industry, imports were sought as well,
for which purpose severa/ military commissions were set up in December 1914.
In early 1915, they got together under one umbrei/a cal/ed the Commission for
Ammunition and War Materials Provisioning having its main headquarters in Paris
and subcommissions in France, Great Britain, Switzerland, Spain and the USA. The
commission sent deliveries to Turnu Severin, along the supply route France, Greece,
Serbia, and, beginningfrom October 1915, after the invasion of Serbia, to lasi, via
France and the Russian ports ofArkhangelsk, Murmansk and Vladivostok.
214. România în Primul Război Mondial, p.133-134.
215. Petre Otu, op. cit., p. 126.
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One cou/d say that over 1914-1916 the Romanian Army got through a series
of changes as regards equipment, particularly in terms of quantities, that would
counterbalance some ofthe previous deficiencies. On the whole, however, it was stil/
poorly equipped, despite its numerous troops, lacking modern warfare equipment as
would be obvious during the 1916 campaign.
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PRACTICI FUNERARE ÎN NEO-ENEOLITICUL
DIN CÂMPIA BUCUREŞTILOR
ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI CU ALTE SITURI
Camelia-Mirela

Vintilă

Introducere
Prin acest articol ne-am propus să prezentăm asemănările şi deosebirile practicilor
funerare în neo-eneoliticul din câmpia Bucureştilor (culturile Dudeşti, Boian şi
Gumelniţa) raportat la alte situri din aceeaşi perioadă cronologică.
Chiar de la început, trebuie să menţionăm faptul că, în cadrul culturilor enunţate,
în arealul precizat au fost descoperite, analizate şi publicate puţine informaţii asupra
practicilor funerare. Ne simţim datori să notăm că, în prezentarea descoperirilor
vom insista preponderent asupra datelor la care am avut acces prin intermediul
publicaţiilor. La acestea, acolo unde a fost cazul, s-au adăugat şi altele, în special
observaţii personale. Am ţinut să facem aceste nuanţări pentru a explica prudenţa
analizei întreprinse.
Istoricul cercetărilor arbeolo&ice
Descoperiri din neoliticul dezvoltat (sau târziu) - cultura Dudeşti
Primele materiale de tip Dudeşti au fost identificate de D. V. Rosetti încă din 1931,
în cartierul Roşu-Militari din Bucureşti. Iniţial, acestea nu au fost atribuite culturii
Dudeşti 1 •

Mai târziu, în anul 1946, E. Comşa şi Al. Alexandrescu, descopereau aşezarea
„ Malul Roşu •'2, cultura Dudeşti reprezentând „ cel mai vechi facies neolitic
constatat în Muntenia "3 •
Aşezarea eponimă aflată în cartierul Dudeşti, a fost cercetată sistematic în anul
1954, cultura Dudeşti, fiind definită de către E. Comşa în urma investigaţiilor efectuate
Dudeşti

l. E. Comşa 1971, Donnees sur la civilisation de Dudeşti, în PZ, 46, 2, p. 195.
2. Idem 1956, Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului la sud de Carpaţi,
SCIV. VII(l-2), p. 41; idem 1971, p. 195.
3. V. Zirra 1959, Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei, MCA, VI, p. 761; S. Dolinescu-Ferche
1964, Câteva date referitoare la cultura Dudeşti, SCIV. XV, p. 113.
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aici4 • Săpăturile au fost reluate în anii 1956 şi 1967-19685, în urma cărora a fost găsit
un complex, dar şi materiale arheologice atribuite culturii Dudeşti 6 •
În 1957 la Fl.llldenii Doamnei, a fost identificat un complex ce aparţine culturii Dudeşti7.
La Târgşoru Vechi Uud. Prahova), în anul 1958 au fost descoperite materiale
litice din piatră şi microlite ce sugerau prezenţa unei aşezări Dudeşti. Acestea au fost
depistate într-un nivel ce suprapunea o aşezare Starcevo-Criş care, la rândul ei, era
suprapusă de o aşezare Boian, faza Giuleşti 8 •
La Vărăşti (actual Ciocăneşti), punctul „Grădiştea Ulmilor", E. Comşa dezvelea
în anul 1959 o aşezare Dudeşti 9 •
Aspectele cele mai importante ale comunităţilor Dudeşti, au fost evidenţiate prin
săpăturile arheologice efectuate la Cemica începând cu anul 1960. S. Morintz defineşte
,faciesul Cernica" 10 , ca fiind singura fază a culturii Dudeşti care a fost bine definită în
urma cercetărilor arheologice. Tot aici au fost găsite materiale liniar-ceramice şi Boian,
faza Bolintineanu, care au contribuit la stabilirea raporturilor culturale 11 •
Într-o periegheză, E. Comşa, descoperea la Radovanu în 1961, un complex în
care au fost găsite materiale arheologice specifice culturii Dudeşti 12 •
D. Şerbănescu a realizat sondaje arheologice la Căscioarele, punctele „D'aia
parte" (în anul 1993) unde descoperea materiale arheologice Dudeşti, faza Cemica,
iar în punctul „Fântâna lui Brebu" (în anul 1991) identifica sub aşezarea culturii
Boian, faza Vidra un nivel de locuire Dudeşti 13 •
Aşezări ce aparţin culturii Dudeşti au fost găsite şi în Oltenia 14 •
În sud-vestul Munteniei în 23 de puncte au fost identificate materiale arheologice
4. E. Comşa 1956, p. 47.
5. Idem 1981, Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureştilor, în CAB III,
Bucureşti, p. 21.
6. Idem 1971, p. 234-237; idem 1972, Figurinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, în Bucureşti.
MIM, IX, p. 57-63.
7. V. Zirra 1959, p. 758-762.
8. V. Teodorescu 1963, Cultura Criş în centrul Munteniei (Pe baza săpăturilor arheologice de la Tîrgşorul
Vechi), SCIV, XIV(2), p. 258-259.
9. M. Neagu 2003, Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos cu privire specială asupra centrului Munteniei,
Călăraşi, p. 46.
1O. Gh. Cantacuzino - S. Morintz 1963, Die Jungsteinzeitlichen funde in Cemica (Bukarest), în Dacia
N.S. VII, p. 30-41.
11. E. Comşa 1978b, Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României, în SCIVA,
29, nr.I, Bucureşti, ianuarie-martie, p. 14.
12. Idem 1965, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dudeşti. Complexul de la Radovanu, în E. Condurachi, G.
Cogniot, P. Reiman şi S. Stoian Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi la împlinirea a 70 de ani, p. 39-41.
13. D. Şerbănescu 1997, Contribuţii la răspândirea civilizaţiei Dudeşti, CCDJ, XV, p. 82-85.
14. E. Comşa 1971, p. 200-201; M. Butoi 1973, Noi descoperiri arheologice în oraşul Slatina, RevMuz,
X, 2, p. 137; M. Nica 1976, La culture de Dudeşti en Oltenie, Dacia NS, 20, p. 72.
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ce aparţin culturii Dudeşti, dintre care se diferenţiază aşezarea de la Măgura, jud.
Teleonnan 15 •
După anii '90 în câmpia Bucureştiului a mai fost constatată o singură aşezare
Dudeşti, la Brăneşti „Vadu Anii" (pe teritoriul jud. Ilfov), în cadrul unor periegheze
realizate de către R.R. Andreescu şi E. Alexandrescu în anul 1992 16 •
Descoperiri din eneoliticul timpuriu - cultura Boian
Primele materiale care au fost încadrate în cultura Boian, au fost descoperite în
anul 1867 de către G. Wester la Brăduţ, jud. Braşov 17 • Au mai fost găsite fragmente
ceramice izolate de tip Boian la Nazâru, Zimnicea, Feldioara şi Ilinog 18 •
În anul 1923, R. Vulpe şi VI. Dumitrescu au identificat prin cercetări de suprafaţă
(efectuate între râul Mostiştea şi Călăraşi) aşezarea eponimă aflată pe insula
„Grădiştea Ulmilor" situată în mijlocul lacului Boian 19 •
Prima aşezare Boian A care a fost săpată sistematic a fost aşezarea eponimă,
investigată de V. Christescu între anii 1924-1925 20 şi E. Comşa între anii 1956-1965.
I. Nestor este cel care a introdus în literatura de specialitate termenul de „civilizaţia
Boian A" 21 atunci când, în urma săpăturilor efectuate în aşezarea tel/ de la GlinaBălăceanca, a identificat trei straturi arheologice suprapuse. Aceste rezultate extrem
de importante, l-au condus la stabilirea pentru prima dată a cronologiei relative dintre
principalele culturi din estul Peninsulei Balcanice, precizând succesiunea culturilor
Boian, Gumelniţa şi Glina IIl 22 • Cercetări în te/I-ul de la Glina au mai fost efectuate
de către M. Petrescu-Dîmboviţa, în anii 1943, 1945-194723 şi M. Petrescu-Dîmboviţa
şi E. Comşa în anii 1969, 1970.
M. Petrescu Dîmboviţa descoperea, în anul 1943, pe te/I-ul de la Glina un „strat de
tranziţie" care era direct suprapus de un strat de inundaţii, situat deasupra nivelului
Boian A, însă avea rezerve în a data acest strat fazei de tranziţie. Materialele nu se
asemănau cu cele din stratul Vidra IIA- Gumelniţa AI din aşezarea de la Vidra 24 •
15. P. Mirea 2005, Consideraţii asupra locuirii Dudeşti din sud-vestul Munteniei, SP, 2, p. 76.
16. M. Neagu 2003, p. 36, 39-41, 43, nota 9.
17. E. Comşa 1974a, Istoria comunităţi/or culturii Boian, Bucureşti, p. 9.
18. Ibidem.
19. R. Vlădescu-Vulpe 1924, Materiale istorico-arheologice pentru harta arheologică a României
ridicată de Direcţia Muzeului Naţional de Antichităţi. I. Regiunea Mostiştea-Călăraşi, Buletinul
Comisiei Monumente/or Istorice XVII, p. 85.
20. V. Christescu 1925, Les stations prehistoriques du lac de Boian, Dacia, II, p. 249-276.
21. E. Comşa 1974a, p. 9-13.
22. Idem 1974a, p. 9-10.
23. M. Petrescu-Dîmboviţa 1944, Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, în Raport
asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942-1943, Bucureşti, p. 65-71.
24. Idem 1944, p. 70-71; idem 1947, Nouvelles donnees concemant le neolithique carpatho-balkanique
(1945), Balcania, VIII, p. 203-204.
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La Floreasca în Bucureşti, între anii 1927-1928, I. Nestor a dezvelit o aşezare
Boian faza Bolintineanu25 .
Au mai fost investigate aşezări Boian la Atmăgeaua Tătărască (actual Sokol),
săpături realizate de Vl. Dumitrescu în anii 1929 şi 1931 26 ; Vidra, aşezare identificată
în anul 1929 de D.V. Rosetti şi cercetată sistematic în anii 1931-1933; 1952-1953, 1958
împreună cu S. Morintz27 ; Tangâru 1934, 1955-195828 ; Căţelu 1946 - M. PetrescuDîmboviţa29; Aldeni 1955 30 ; Bogata în anul 1957 31 ; Bucureşti „Giuleşti-Sârbi" 1958
- M. Constantiniu şi V. Leahu32 ; Cemica „Mănăstirea Iezerul" 1960-1967 - Gh.
Cantacuzino şi S. Morintz33 etc.
După anii '90 Muzeul Municipiului Bucureşti prin săpăturile de salvare, conform
legislaţiei în vigoare, a descoperit în următoarele situri din Bucureşti materiale şi
complexe ce aparţin culturii Boian: „Băneasa Lac" (punctele Str. Străuleşti, nr. 108
B, sector l34, Str. Bujorului, nr. 36, sector l35, Soş. Străuleşti, nr. 102-104, sector l36),

25. E. Comşa 1974a, p. 23.
26. V. Dumitrescu 1934, La stratigraphie des stations appartenant a la lumiere des fouilles d 'Atmageaua
Tatarasca, lstros, I, p. 37-43.
27. D.V. Rosetti 1934, Săpăturile de la Vidra - raport preliminar, PMMB, 1, p. 6-65; S. Morintz - D.V.
Rosetti 1959, Din cele mai vechi timpuri şi până la formarea Bucureştilor, Bucureştii de odinioară în
lumina săpăturilor arheologice, p. 16-17; D.V. Rosetti şi S. Morintz 1961, Săpăturile de la Vidra, în
MCA, voi. VII, p. 71-77; S. Morintz 1962, Tipuri de aşezări şi sisteme de fortificaţie şi de împrejmuire
în cultura Gumelniţa, SCIV. XIII(2), p. 274-277.
28. D. Berciu 1935, Săpăturile arheologice de la Tangâru (1934), raport preliminar, BMJTA, I, p. 1-55.
29. E. Comşa 1974a, p. 22.
30. Gh. Ştefim, E. Comşa 1957, Săpăturile arlleologice de laAldeni (reg. Ploieşti, r. Berceni), Malerillie, III, p. 93.
31. E. Comşa 1959a, Săpăturile de salvare de la Bogata şi Boian (r. Călăraşi, reg. Bucureşti), MCA, V, p. 115-121.
32. V. Leahu 1963b, Săpăturile arheologice de salvare de la Giuleşti-Sârbi, CAB,I, p. 182-219; Gh.
Vasilescu 1966, Din istoricul cartierului Giuleşti, Bucureşti. MIM, IV, p. 148-149.
33. Gh. Cantacuzino, S. Morintz 1968, Descoperirile arheologice de la Cemica şi importanţa lor
pentru cunoaşterea vechilor culturi din ţara noastră, în Bucureşti. MIM, VI, p. 7, 9-25; E. Comşa, Gh.
Cantacuzino 2001, Necropola neolitică de la Cernica, Ed. Academiei Române.
34. R. Băjenaru 2007, O aşezare tip Boian la Băneasa-Lac, CAB, VII, p. 3-12.
35.Gh. Mănucu-Adarneşteanu, O.C. Bojică, D.-C. P"trVUlescu, M-C. Ciocănel, A. Neagu, Bucureşti, Punct:
Băneasa Lac, str. Bujorului, nr. 36, sector 1, în M.V. Angelescu şi F. Vasilescu (ed) CCA. Campania anului
2006. A XLI-a Sesiune Nafională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai-] iunie 2007,p. 94-95, clMEC.
36. V. Sandu-Cuculea 2009, 127. Bucureşti, Punct: Băneasa Lac, str. Străuleşti, nr. 102-104, în M.V.
Angelescu, I. Oberlănder-Târnoveanu şi F. Vasilescu (ed.) CCA. Campania anului 2008. A XLJJJ-a
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27 mai-1 iunie 2009, p. 267-268, Bucureşti:
clMEC şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte; idem 2011, Un nou complex
din faz.a Bolintineanu a culturii Boian, descoperit în situl Bucureşti „Băneasa Lac'', în Gh. Mănucu
Adameşteanu (ed.) O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor. Omagiu prof dr. Panait Jon Panait
la 80 de ani, voi. II, p. 15-40, Bucureşti, Ed. Mistral.
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„Dămăroaia" (Aleea Scroviştea, nr. 60, sector l3 7) şi „Străuleşti-Măicăneşti" 38 • În jud.

Ilfov au fost găsite materiale la Baloteşti „Marginea estică a satului"39 şi Tânganu, corn.
Pantelimon ,,Autostradă"40 , fiind continuate cercetările în situl „Chitila-Fermă"41 •
Descoperiri din eneoliticul dezvoltat - cultura Gumelniţa
Cultura Gumelniţa încadrată în eneoliticul dezvoltat, semnalează forme de
manifestare ale unor populaţii ale căror urme au fost documentate şi caracterizate
pentru prima dată într-o aşezare de pe malul Dunării Inferioare la Gumelniţa, aceasta
fiind o aşezare de tip teii. Situl, identificat de V. Pârvan ca aşezare preistorică încă din
anul 1922, a fost cercetat începând cu anul 1924 de către Vl. Dumitrescu 42 •
În acelaşi an, I. Andrieşescu şi Vl. Dumitrescu au fost cei dintâi care au realizat
o săpătură sistematică a sitului de la Sultana „ Malu Roşu " 43 • După anul 197 5 până
la mijlocul anilor '80, aşezarea a fost investigată aproape în întregime de către un
colectiv condus de C. lsăcescu şi C. Hălcescu44 , iar R.R. Andreescu a coordonat
colectivul începând cu anul 200 l 45•
Au urmat cercetări arheologice la Căscioarele „Ostrovel",jud. Călăraşi întreprinse
de Gh. Ştefan46 ; între 1962-1969, Vl. Dumitrescu, H. Dumitrescu, S. MarinescuBîlcu, E. Tudor, B. Ionescu investighează situl unde a fost realizat, pentru prima dată
un plan complet al repartizărilor locuinţelor din cadrul unei aşezări gumelniţene47 •
37. Gh. Mănucu-Adameşteanu, C. Bojică C-M. Ciocănel, C.-D. P"rrvulescu, D. Măgureanu,A. Măgureanu,
P. Damian, S. Cleşiu şi C. Lazăr, Bucureşti, Punct: Dlirnăroaia, în M.V. Angelescu şi F. Vasilescu (ed.) CCA.
Campania anului 2007. A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Iaşi, 14-17 mai 2008, p. 77,
Bucureşti: cIMEC.
38. P.I. Panait, V. Sandu-Cuculea 2001, Bucureşti, Punct: Străuleşti-Măicăneşti, în M.V. Angelescu,
C. Borş şi I. Oberlllnder-Târnoveanu (ed.) CCA. Campania 2000. A XXXV-a Sesiune Naţională de
Rapoarte Arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001, p. 50, Bucureşti: clMEC.
39. V. Sandu 1992, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, CAB, IV,
p. 313, PI. 11/6, punct 68.
40. F. Miu 1997, Cronica cercetărilor arheologice Bucureşti (1990-1996), Bucureşti. MIM, 12, p.
350-351; V. Sandu-Cuculea 2000-2006, Sondajul arheologic din punctul Tânganu „Autostradă", corn.
Pantelimon, jud. Ilfov (1992), MCA S.N, II, p. 187-189, PI. IV/l-2.
41. V. Boroneanţ 1992a, Manifestări de artă în locuirea neolitică de la Chitila-Fermă, CAB, IV, p. 11-30;
idem 1992b, Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă, Bucureşti.
MIM, XI, p. 11-16.
42. VI. Dumitrescu 1924, Decouvertes de Gumelniţa, în Dacia, I, p. 325-342.
43. I. Andrieşescu 1924, Les fouilles de Sultana, Dacia I, p. 51-107.
44. C. lsăcescu 1984, Săpăturile de salvare de la Sultana, corn Mînăstirea, jud. Călăraşi, CA, VII, p. 27-42.
45. R.R. Andreescu, C.A. Lazăr, V. Parnic, şi V. Oprea, Sultana, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi,
Punct: Malu-Roşu", în M.V. Angelescu, C. Borş, I. Oberlllnder-Târnoveanu şi F. Vasilescu (ed.) CCA.
Campania 2001. A XXXVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Buziaş, 28 mai-I iunie 2002,
p. 302, Bucureşti: cIMEC.
46. Gh. Ştefan 1925, Les fouilles de Căscioarele, Dacia, II, p. 138-197.
47. VI. Dumitrescu 1965, Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din aşezarea
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Între anii 1926-1927 I. Nestor în aşezarea de la Glina48 a stabilit pentru prima
dată raporturile cronologice între culturile Boian şi Gumelniţa, ulterior acestea fiind
confirmate de săpăturile lui Vl. Dumitrescu de la Atmăgeaua Tătărască49 •
Între 1931-1933 O.V. Rosetti 50 ulterior în anul 1958 O.V. Rosetti şi S. Morintz51
obţineau, la Vidra rezultate importante pentru periodizarea culturii.
D. Berciu cerceta între anii 1934-1937 şi 1956-1957, aşezările de la Tangâru52
şi Petru Rareş 53 în urma cărora a identificat faza de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa, denumită convenţional faza Petru Rareş. Acelaşi cercetător între
unii 1943 şi 1948, realizează sondaje în localităţile Vlad Ţepeş 54 , Pietrele55 , dar şi
periegheze în localităţile Comana, Grădişte, Fălăştoaca, Epureşti, Singureni din jud.
Giurgiu56 • La Pietrele „Măgura Gorgana" investigaţiile au fost reluate de o echipă
româno-germană în anul 2002 57 •
Între anii 1961-1963 au avut loc săpături de salvare pe teii-ul de la Hârşova, unde
D. Galbenu defineşte (doar pe baza materialelor ceramice) „faza Hârşova" anterioară
locuirii gumelniţene A I din Câmpia Română „descoperită deocamdată doar pe
teritoriul Dobrogei" 58 • Această ipoteză a fost infirmată mai târziu de M. Şimon, care
11 demonstrat inutilitatea acestei faze comparând descoperirile de la Hârşova cu cele
de la Tânganu59 şi V. Voinea, care a observat că vasele considerate de D. Galbenu
specifice numai ,fazei Hârşova" se regăsesc în întreg arealul gumelniţean la nivelul
fazei Al 60 •
neolitică târzie de la Căscioarele, în SC/V, XVI, 2, p. 215-237.
48. I. Nestor 1928, Zur Chronologie der rumlinischen Steinkupferzeit, PZ. XIX, p. 110-143; idem 1933,
Fouilles de Glina, Dacia, III-IV ( 1927-1932), p. 237-252.
49. V. Dumitrescu 1934, p. 37-43.
'iO. D.V. Rosetti 1934, p. 6-59.
'i I. D.V. Rosetti, S. Morintz 1961, p. 71-78.
'i2. D. Berciu 1935, p. 1-34.
'i3. Idem 1937, Săpăturile de la Petru Rareş (1933 şi 1935), BMJV, II, p. 1-30.
'i4. Idem 1956a, Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti, 1.1. Sondajele de la Vlad
'('epeş, Raionul Vidra, MCA, II, p. 493-496.
'i5. Idem 1956b, Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti, III. Săpăturile de la Pietrele,
Raionul Giurgiu, 1943 şi 1948, MCA, II, p. 503-544.
'i6. Idem l 956c, Cercetări şi descoperiri arheologice în regiunea Bucureşti, MCA, II, p. 496-501.
'i7. Al. Vulpe, S. Hansen. Al. Dragoman, J. Gamer, FI. Klimscha, U. Koprivc, S. Oanţă-Marghitu, A.
l{eingruber şi B. Tănăsescu, Pietrele, corn. Băneasa, jud. Giurgiu, Punct: Gorgana, în M.V. Angelescu, C.
llorş, F. Vasilescu, C. Bem, B. Tănăsescu, F. Udrea şi T. Vasilescu (ed.), CCA. Campania 2002. A XXXVII-a
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Covasna, 2-6 iunie 2003, p. 229-231, Bucureşti: cIMEC.
'iK. D. Galbenu 1962, Aşezarea neolitică de la Hârşova, SC/V, 13(2), p. 292.
W. M. Şimon 1979, Cu privire la noţiunea de „faza Hârşova" a culturii Gumelniţa, în SCW, XXX(3),
p. 359-365.
Ml. V. Voinea 2005, Ceramica complexului cultural Gumelni/a-Karanovo VI, fazele Al şi A2, Muzeul
de Istorie şi Arheologie Constanţa, Constanţa, Ed. Ex Ponto, p. 23.
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Cercetările arheologice de la Hârşova au fost reluate între 1985-1988 de către un
colectiv condus de D. Popovici61 , iar din anul 1997 aşezarea beneficiază de studii
interdisciplinare62 •
Cercetări de suprafaţă efectuate în perioada 1956-1958 au loc în două aşezări
de tip teii „Măgura" şi „Silişte" în localitatea Teiu, jud. Argeş de către un colectiv
alcătuit din S. Morintz, I. Nania şi M. Popescu. Aceste aşezări prezintă mai multe
niveluri de locuire atribuite fazelor A2 şi Bl a culturii Gumelniţa63 •
În anul 1961 P. Roman şi D. Berciu au cercetat aşezarea de la Măgurele „Movila
Filipescu'', jud. Ilfov. Aceasta era formată pe un martor de eroziune naturală de
dimensiuni mici, înconjurat de viroage adânci 64 •
În judeţul Brăila au fost identificate între anii 1970-1979, punctele „Movila
Olarului", „Moş Filon" şi „Movila din Baltă" ce aparţin de satul Lişcoteanca65 •
Cercetări arheologice au mai fost realizate în judeţele: Dâmboviţa la Geangoeşti 66
şi Morteni 67 ; Olt la Drăgăneşti în anul 1982, fiind reluate de un colectiv coordonat de
M. Nica68 , Călăraşi; la Măriuţa „La Movilă" în perioada anilor 1984-1990 investigaţii
reluate în anul 200069 ; Ialomiţa la Borduşani ,,Popină" săpături începute în anul 1986,
ulterior acestea capătă caracter interdisciplinar70 ; Giurgiu la Bucşani „Pod" cercetări

61. D. Popovici şi P. Haşotti 1988-1989, Considerations about the syncronism ofthe Cemavoda I culture,
Pontica, XXI-XXII, p. 291-297.
62. B. Randoin, D. Popovici, D. şi Y. Rialland, Metoda de săpătură şi înregistrarea datelor stratigrafice
într-un sit pluristratificat: teii-ul neo-eneolitic de la Hârşova, CA, XI, l, p. 199-234.
63. I. Nania 1967, Locuitorii gumelniţeni în lumina cercetărilor de la Teiu, Studii şi articole de istorie,
Societatea de Ştiin/e Istorice şi Filologice din R.P.R, 9, p. 7-23.
64. S. Morintz 1962, p. 278; P. Roman 1962, O aşezare neolitică la Măgurele, în SCIV. 2, anul XIII, p.
259-271; idem 1963, Ceramica precucuteniană din aria culturilor Boian-Gumelniţa şi semnificaţia ei,
SCIV, XIV (1), p. 34.
65. N. Harţuche 1980, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Brăila, lstros N.S, I, p. 362-363.
66. G. Mihăescu, A. Ilie 2003-2004, Teii-ul gumelniţean de la Geangoeşti (corn. Dragomireşti, jud.
Dâmboviţa), Ialomiţa. Studii şi Cercetări, IV, p. 71-80.
67. P. Diaconescu 1980, Cercetări arheologice în bazinul mijlociu al Argeşului. Aşezarea eneolitică de
la Morteni, jud. Dâmboviţa, Valachica, 10-11, p. 97-113.
68. M. Nica, Z. Floroiu, T. Zorzoliu şi M. Vasilescu, Teii-ul eneolitic de la Drăgăneşti-Olt. Punctul
Corboaica, Oltenia, I (1990-1995), p. 5-25.
69. M. Şimon, E. Paveleţ 1999-2000, Consideraţii generale asupra aşezării gumelniţene de la Măriuţa,
BMTA, 5-6, p. 181-203; V. Pamic şi C. Dumitru 2001, Aşezarea eneolitică de la Măriuţa. Consideraţii
preliminare după habitat, CCDJ, XVI-XVII, p. 199-206.
70. S. Marinescu-Bîlcu, D. Popovici, G. Trohani, R. Andreescu, A. Bălăşescu, A.C. Bălteanu, C. Bem,
E. Gal, C. Haită, E. Kessler, D. Moise, V. Radu, M. Tomescu, M. Venczel, F. Vlad and V. Voinea,
Archaeological researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa county) preliminary report 1993-1994, CA,
X, p. 35-143; D. Popovici, F. Vlad, I. Torcică şi D. Bănoiu, Gume/ni/a pottery from Borduşani, în D.
Popovici, A. Bălăşescu, C. Haită, V. Radu, A.M.F. Tomescu, I. Tomescu şi F. Vlad Archaeological
pluridiscilinary researches at Borduşani-Popină, National History Museum, History Museum Library,
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de salvare 1998 în anii următori acestea devin sistematice71 ; Teleorman la Vităneşti
„Măgurice" iniţial au avut caracter de salvare (coordonate de S. Marinescu-Bîlcu) în
prezent, acestea devenind sistematice (caracter interdisciplinar) şi sunt conduse de
R.R. Andreescu72 •
Amintim faptul că în zona oraşului Bucureşti în ultimii ani nu au mai fost
descoperite complexe şi materiale arheologice încadrate culturii Gumelniţa. În
schimb, în jud. Ilfov au fost găsite prin săpături de salvare sau periegheze, următoarele
puncte: corn. Periş sat Cocioc „La Vemescu'', V. Sandu-Cuculea 1986-l 98T3; Buftea
cartier Buciumeni - V. Sandu-Cuculea 198T4; Str. Aluniş nr. 99, punct ce aparţine de
situl „Movila Filipescu" de la Măgurele - 201075 •
Descoperiri funerare din Neoliticul dezvoltat (sau târziu) - Cultura Dodeşti
(Planşa 1)
Cultura Dudeşti ocupă aproape tot teritoriul Munteniei şi Olteniei. Limita de nord
a culturii este marcată de descoperirile de la Sudiţi, Târgşoru Vechi, Ghinoaica, Vadu
Săpat; limita de sud este delimitată de aşezările Hotnitza (I) şi Kadikioi76 ; limita de
vest se întinde până în sud-vestul Munteniei şi sud-estul Olteniei, la Roşiori de Vede
- Urlui, Măgura, Ipoteşti 11; limita estică este marcată de aşezările de la Vărăşti
Grădiştea Ulmilor, situată în mijlocul lacului Boian şi Rasa, pe malul estic al lacului
Gălăţui 77 •

Pe teritoriul României a fost descoperit un singur mormânt aparţinând culturii
în aşezarea eponimă de la Dodeşti - „Malu Roşu", Bucureşti (Planşa 111).
Aceasta este situată pe terasa joasă a malului stâng al râului Dâmboviţa, lângă
limita sud-estică a cartierului Dudeşti. D. V. Rosetti în anul 1931 a efectuat primele
cercetări arheologice în această aşezare, acestea fiind continuate de către E. Comşa
(1954-1956, 1959, 1961-1962, 1967-1968).
În timpul săpăturilor efectuate în anul 1956 în interiorul aşezării a fost descoperit
un mormânt de înhumaţie. Acesta a fost surprins la baza stratului superior al aşezării,
Dudeşti

Scries Pluridisciplinary Research IV, Târgovişte. Ed. Cetatea de Scaun.
71. S. Marinescu-Bîlcu, R. Andreescu, C. Bem, T. Popa şi M. Tănase, Şantierul arheologic Bucşani
(jud. Giurgiu). Raport preliminar. Campania 1998. I. Consideraţii arheologice preliminare, BMTA,
li-IV, p. 93-114.
72. R.R. Andreescu, P. Mirea şi Şt. Apope, Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei. Aşezarea de la
Vităneşti,jud. Teleorman, CA, XII, p. 71-88.
73. V. Sandu 1992, p. 295, punct 22.
74. V. Sandu-Cuculea 1999, Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti. MIM, 13, p. 380.
75. Gh. Mănucu-Adameşteanu, C.D. P"uvulescu şi E. Gavrilă, Raport de cercetare arheologică preventivă pentru
terenul din judeţul Ilfov, oraş Măgurele, strada Aluniş, nr. 99, Bucureşti. Muz.eul Municipiului Bucureşti.
76. E. Comşa 1971, p. 201.
77. M. Neagu 2003, p. 32.
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datat în faza Fundeni - strat aflat la o adâncime de 0,48 m. Groapa era de formă
aproape circulară cu un diametru de aproximativ 2,20 m şi prezenta pereţii oblici.
Adâncimea la care a fost surprins mormântul faţă de nivelul actual este de -1,20 m. '
Scheletul a fost depus în poziţie chircită pe partea dreaptă. Capul era orientat
pe direcţia sud-sud/vest. Braţele sale erau îndoite de la coate. S-a constatat lipsa
mânii drepte şi o parte semnificativă a radiusului şi cubitusului (mâna fiind amputată
în timpul vieţii). În apropierea antebraţului drept a fost identificată o mică zonă
acoperită cu un strat subţire de substanţă roşie 78 •
În alte aşezări din aria culturii Dudeşti nu au mai fost descoperite morminte în
conexiune anatomică, ci doar oase disparate în contexte nefunerare, mai ales alături
de obiecte ce sugerează un caracter menajer al complexelor în care au fost depuse/
aruncate, un exemplu în acest sens, la Măgura - Buduiasca, punct TELE OR 003, jud.
Teleorman (Planşa 1/2)79 •
Descoperiri funerare din Eneoliticul timpuriu - Cultura Boian
(Planşa 2-13)
Cultura Boian reprezintă una dintre cele mai importante culturi de la sfârşitul
neoliticului mijlociu şi începutul eneoliticului, aparţinând marelui complex cultural
Karanovo V - Boian - Mariţa. Aria de răspândire a acestei culturi cuprindea iniţial
Muntenia, ulterior răspândindu-se în nord-estul Transilvaniei, Dobrogea şi nordestul Bulgariei80 •
În prima fază a culturii Boian (Bolintineanu) a apărut o formă funerară nouă necropola ce nu exista în culturile anterioare (dacă nu luăm în considerare datarea
propusă de E. Comşa la Cemica. Alături de cimitire, au existat şi alte forme de tratare
a celor decedaţi (morminte în interiorul aşezării, oase dispersate).
Situl arheologic de la „Mănăstirea Iezerul" - cunoscut în literatura de specialitate
ca situl de la Cernica, intră în componenţa din punct de vedere administrativ satului
Căldăraru, corn. Cemica, jud. Ilfov. Aşezarea se află pe o prelungire a terasei (cca 1O
m înălţime) din dreapta fostului râu Colentina transformat ulterior în lacul Cemica81 •

78. E. Comşa 1971, p. 237-238; idem 1978a, Descoperiri neolitice de pe teritoriul Bucureştilor, în
Izvoare arheologice bucureştene, p. 16.
79. R. R. Andreescu, C. Lazăr, A. Topârceanu, V. Oană, P. Mirea, C. Enăchescu, M. Ungureanu 2004,
Sultana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania 2003, http://www.
cimec. rolArheolo~ie/cronicaCA2004/cdlindex. htm [accesat 25 .10.2012].
80. E. Comşa 1974a; idem 1990, Complexul neolitic de la Radovanu, în CCDJ, VIII; J. Bojadjiev, T.
Dimov, H. Todorova, Les Balkans orientaux, în J. Kozlowski (ed.), Atlas du Neolithique europeen, Voi.
1: L 'Europe orientale, Liege, p. 74-75; M. Petrescu-Dîmboviţa 2001, Neo-eneoliticul: caracteristici
generale, eneoliticul timpuriu, eneoliticul dezvoltat, în Istoria Romanilor, l, Bucureşti, p. 150.
81. E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 7.
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Caracterul cercetării a fost sistematic, săpăturile fiind efectuate între anii 1960-197482 •
Situl arheologic era alcătuit astfel: necropola în partea de est, spre lac - reprezintă
cea mai mare necropolă aparţinând comunităţilor culturii Boian, cercetată până în
anul 2012 şi cele două aşezări suprapuse parţial atribuite culturilor Dudeşti - faza
Cerni ca şi Boian - faza Bolintineanu83 •
Conform cercetătorilor necropola cercetată exhaustiv, se întindea pe o suprafaţă de
peste 12000 m2 (pe o prelungire triunghiulară a terasei), cuprindea un număr de 378 de
morminte ce au fost descoperite atât în partea înaltă a terasei, cât şi pe pantele dinspre
lacul Cemica84 • Alături de aceste morminte, în suprafaţa cercetată au fost descoperite
şi o serie de morminte medievale 85 • Trebuie subliniat că, nici un mormânt nu a fost
descoperit în aşezare, aceasta aflându-se la cca 80-100 m vest de necropolă86 •
Necropola în evoluţia concepţiilor funerare s-a const1tu1t prin absenţa
mormintelor de lângă sau de sub locuinţe, într-o „ rezervaţie a morţilor despărţită de
zona de locuire a celor vii, ceea ce oglindeşte o evoluţie remarcabilă a concepţiilor
şi credinţe/or funerare din epoca neolitică •'8 7 şi că aparţine comunităţii morţilor, de
unde nu mai trebuie să se întoarcă în comunitatea celor vii. Înfiinţarea necropolei
fiind strict legată de dezvoltarea socială şi economică a societăţii preistorice88 •
Existenţa celor două poziţii principale de depunere a defuncţilor - întinsă şi
chircită, descoperite la Cemica a condus la discuţii controversate în privinţa datării
necropolei. Astfel, Gh. Cantacuzino şi S. Morintz, au considerat că mormintele
depuse în poziţie întinsă pe spate aparţin fazei Bolintineanu a culturii Boian, iar
mormintele în care au fost găsite schelete depuse în poziţie chircită au fost înglobate
fazei Giuleşti a aceleiaşi culturi 89 • E. Comşa este de părere că necropola de la Cemica,
82. Gh. Cantacuzino 1963, Unele probleme istorice privind aşezările medievale muntene în lumina
arheologice de la Cemica, SCIV. 2, anul XIV, p. 361, 367; Gh. Cantacuzino-S. Morintz
1968, p. 7, 9-25; Gh. Cantacuzino-C. Fedorovici 1971, Morminte de femei decedate în timpul naşterii
din necropola neolitică de la Cemica, în Bucureşti. MIM, VIII, p. 37-53; E. Comşa 1974a, p. 200-202;
idem 1974c, Nouvelles donnees sur l'evolution de la culture Dudeşti (phase Cemica), în Dacia N.S,
lom XVIII, p. 9-18; idem 1981, p. 21-23, nota 24; idem 1992, Despre datarea necropolei neolitice de la
l'emica, în CAB, IV, p. 31-34; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001.
83. E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001.
84. Gh. I. Cantacuzino-S. Morintz 1963, p. 27-28; Gh. Cantacuzino 1967, Necropola preistorică de la
l'emica şi locul ei în neoliticul românesc şi european (în lumina ultimelor descoperiri arheologice), în
SCIV, XVIII, 3, p. 379; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 7-10.
85. Gh. Cantacuzino 1963, p. 361-394; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 10.
86. Gh. Cantacuzino 1965, Observations concemant Ies rites funeraires neolithiques de la necropole de
l 'cmica, în Dacia N.S., IX, p. 56; idem 1967, p. 379-400.
87. ldem 1967, p. 386.
88 Idem 1975b, Morminte cu scheletele aşezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica şi
Ncmnificaţia acestui ritual preistoric, în MN, 2, p. 232.
89. Gh. Cantacuzino-S. Morintz 1968, p. 16.
cercetărilor
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fazei Cemica a culturii Dudeşti şi ar cuprinde scheletele descoperite
pe spate90 , iar grupul de morminte ce aveau scheletele depuse în
poziţia chircit pe o parte ar aparţine culturii Boian91 •
În cadrul acestui articol vom lua în considerare datarea propusă de autorii cercetărilor
arheologice şi anume - necropola datată în faza Bolintineanu a culturii Boian, iar grupul de
morminte depuşi în poziţie chircită- fazei Giuleşti a culturii Boian92 •
O caracteristică a necropolei de la Cemica a fost remarcată de către Gh.
Cantacuzino, în privinţa amplasării spaţiale a mormintelor observând o repartizare
inegală în teren. Acestea formează mai multe grupuri distincte (în centru, la nord şi la
sud) fiind despărţite de spaţii goale, dar având spre est şi vest morminte izolate93 • Acest
lucru l-a determinat pe cercetător să afirme faptul că fiecărui grup de morminte i-ar
corespunde un grup social bazat pe relaţii de rudenie (iar mormintele dispersate erau
repartizate între aceste mari grupuri sau la marginea necropolei), găsind similitudini
în cimitire aparţinând culturii ceramicii liniare din Europa centrală şi din Ungaria94 •
Gropile funerare delimitate (în număr mic) aveau o formă dreptunghiulară sau
ovală, fiind surprinse la o adâncime cuprinsă între - 0,45 şi 1,60 m faţă de nivelul
actual, lăţimea gropilor era de cca 0,60-0,80 m, iar lungimea acestora depăşea foarte
puţin scheletul 1,50-1,60 m95 •
În cadrul necropolei poziţia defuncţilor era depunerea în poziţie întinsă (Planşa
2-3, 4/1-3; 5/1-2; 6-7) şi chircită (Planşa 5/3-4; 9).
Grupul mormintelor ce conţineau indivizi în poziţie întinsă este majoritar, fiind
constatate următoarele modalităţi de depunere a scheletelor:
-lateral dreapta- M54, M92, M98bis, M298, M354;
-lateral stânga- Ml45, Ml59;
-fără a i se putea preciza partea pe care a fost depus M 193;
-ventral (Ml49, M161, M237A, M318)- (Planşa 4/1-3);
-dorsal - restul defuncţilor în poziţie întinsă (Planşa 3);
În cele mai multe cazuri, membrele inferioare erau paralele sau apropiate
în partea inferioară (în dreptul tibiilor) - (Planşa 2). În nouă cazuri s-a constatat
încrucişarea picioarelor defuncţilor în dreptul tibiilor (M28, Ml32, Ml54, Ml79,
M188, M221, M255, M279, M288) şi doar într-un singur caz, scheletul din M297

ar
în

aparţine

poziţie întinsă

90. E. Comşa 1992, p. 31-36; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 6, 194-198.
91. E. Comşa 1992, p. 31-36; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 6, 191-193.
92. Gh. Cantacuzino-S. Morintz 1968, p. 16.
93. Gh. Cantacuzino 1967, p. 381.
94. Idem 1965, p. 47; idem 1967, p. 381; idem 1970, La necropole de Cemica. Sa place panni Ies
civilisations neolithiques de !'Europe, în Archeologia, 35, p. 55; N. Ursulescu-R. Kogălniceanu, 2006,
Apparition des necropoles dans le neolithique de Roumanie et de L'italie, în SAA, XII, p. 14.
95. Gh. Cantacuzino 1965, p. 47; idem 1967, p. 381; E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 162-163, 188-189.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

.

STUDII ŞI ARTICOLE

103

prezenta picioarele încrucişate în dreptul femurelor.
În cazul aceluiaşi grup - cu schelete întinse, s-a constatat faptul că membrele
superioare au fost poziţionate de-a lungul corpului, cu palmele pe abdomen sau pe/
sub bazin (Planşa 3/1-2), în alte morminte una dintre mâini era îndoită spre craniu,
cealaltă fiind întinsă de-a lungul corpului (M41, M246, M338) - (Planşa 3/4) sau
ambele membre erau îndoite spre craniu (M29 l, M305) - (Planşa 3/5-6).
În grupul de morminte având scheletele depuse în poziţie chircită au fost
identificate două criterii de depunere (Planşa 5/3-4; 9):
chicit lateral pe partea dreaptă - Ml, M4, Ml 2, M31, M45, M48, M50, M62,
M63,Mll5a,Ml34,M200,M227,M251,M296,M321,M325,M337,M341,M345
(Planşa 5/3; 9/1-4).
chircit lateral pe partea stângă - M24, M109, Ml 15b, Ml 17, Ml40, Ml48,
M166c, M303, M308, M348 (Planşa 5/4; 9/5-8).
Membrele inferioare prezentau un grad uşor de flexare (majoritatea cazurilor)
excepţii identificându-se la Ml40, Ml66, M348 (flexat accentuat) şi M325 (flexat
moderat).
Poziţionarea membrelor superioare în cadrul grupului de morminte cu schelete
chircite, se prezintă astfel (Planşa 9):
întinse de-a lungul corpului sau puţin spre bazin (Ml, M4, M48, Ml09,
Mll5b, M117, Ml34, Ml48, M227, M296, M321)- (Planşa 9/1, 5-6);
mâinile îndoite, cu palmele îndreptate spre craniu (Ml2, M45, M63, M140,
M200, M325, M341) - (Planşa 9/2-4);
mâinile îndoite, cu palmele depuse pe bazin/abdomen (M32 l, Ml l 5B);
mâna dreaptă era îndoită şi ridicată transversal spre omoplatul stâng, mâna
stângă întinsă de-a lungul corpului (M303)- (Planşa 5/4; 9/7);
mâna stângă îndoită spre craniu iar cea dreaptă era îndoită din cot în unghi
drept, palma fiind deasupra capului (M348);
pentru restul indivizilor, poziţionarea mâinilor nu a putut fi stabilită, datorită
stării proaste de conservare a defuncţilor96 •
În cadrul acestei necropole au fost identificate două tipuri „speciale" de
înmormântare:
Morminte depuse în poziţia decubitus ventral- cu faţa în jos (Ml49, Ml61,
M237a, M318) - (Planşa 4/1-3). Un aspect interesant este faptul că nici unul din
aceste morminte nu se afla izolat, ci alături de altele din aceeaşi perioadă. În urma
studierii din punct de vedere antropologic aceste morminte aparţin unei femei de 30
de ani (Ml49), unui bărbat de 30-40 de ani (cu o înălţime de 1,65 m, M237A) şi unui
hărbat de 60-65 de ani cu o talie păstrată de numai 1,47 m - capetele de jos ale tibiilor
%. Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 37-53; E.

Comşa,

Gh. Cantacuzino 2001, p. 185-188.
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au fost secţionate, negăsindu-se în mormânt (M3 l 8)97 •
În privinţa M 161, E. Comşa este de părere că este posibil ca acesta să fi fost depus
pe o parte şi din cauza presiunii pământului să fi căzut cu faţa în jos98 •
Morminte (un număr restrâns) aşezate în poziţie ventrală au fost găsite în alte
regiuni ale Europei: M7 şi Ml 7 din cimitirul de la Sondershausen-Germania ce
aparţine culturii ceramicii liniare (Planşa 4/4) 99 ; în necropolele de la Zengovârkony,
Pusztaistvânhaza şi Tiszapolgâr-Basatanya din Ungaria, unde s-a constatat şi
mutilarea parţială a cadavrului (Planşa 4/5-7) 100 ; în mormintele civilizaţiilor preistorice
ale Egiptului predinastic, unde era practicată amputarea extremităţilor membrelor
superioare 101 ; în aria culturii Gumelniţa, la Vărăşti-Grădiştea Ulmilor-scheletul, aflat
în poziţie întinsă cu faţa în jos, avea femurele şi tibiile chircite într-o parte 102 •
Acest obicei funerar era folosit de comunităţile neolitice şi constituia probabil
un act ritual determinat de teama pe care o inspirau acei oameni care în timpul vieţii
au fost „răspunzători" de practici de magie, de nenorociri sau de pagube aduse
comunităţii, din această cauză fiind priviţi ca periculoşi. Măsurile luate (mutilarea
intenţionată(?) a M318) având scopul imobilizării în mormînt şi de a-l împiedica să
perturbe activitatea celor vii 103 •
Menţionăm faptul că nu au fost descoperite obiecte de inventar funerar în groapa
acestor morminte.
Un alt lot cu înmormântări „speciale" este cel al femeilor decedate În timpul
naşterii (Planşa 5).
În timpul cercetărilor efectuate în anii 1963, 1965 şi 1966, au fost descoperite un
număr de patru morminte în care erau depuse schelete de femei, moarte În timpul
naşterii- M158, M251, M256, M303 104 •
Au existat opinii care considerau că aceste înmormântări erau de fapt excluderi
de la ritualul funerar obişnuit 105 , fiind tratate cu teamă şi dispuse periferic, izolat faţă
de restul mormintelor din necropolă. În realitate acestea se aflau printre celelalte
morminte astfel: M158 şi M303 se găseau în grupul din partea nordică a necropolei,
iar M251 şi M256 se afla în grupul poziţionat în partea sudică 106 •
97. Gh. Cantacuzino l 975a, Un ritual fimeraire exceptionnel de l'epoque neolithique en Europe et en
Afrique Septentrionale, în Dacia N.S., XIX, p. 27-29; idem 1975b, p. 224-235.
98. E. Comşa, Gh. Cantacuzino 200 I, p. 66.
99. Gh. Cantacuzino 1975b, p. 228.
100. Idem 1965, p. 51.
101. Ibidem.
102. Idem 1965, p. 50-51; idem 1975b, p. 226-228.
103. Idem 1965, p. 51; idem 1975b, p. 227.
104. Idem 1965, p. 44, fig. 2/2; p. 49, fig. 3/3, p. 54-55; Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 37-53.
105. S. Marinescu-Bâlcu 2000, Mormânt, în C. Preda, EAIRV, voi. III, p. 115.
106. A.S. Morintz, R. Kogălniceanu 2009, Orientarea mormintelor necropolei neo-eneolitice de la
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Două dintre defuncte au fost depuse în decubitus dorsal-întins pe spate (M158,
M256), unul fiind găsit în poziţia chicit lateral, pe partea dreaptă (M251) iar cel de-al
patrulea (M303) a fost depus chircit lateral, pe partea stângă 107 •
Orientarea acestor morminte VSV (242°-Ml58; 245°- M303; 262°- M251) şi
VNV (280° - M256).
În toate aceste morminte a fost descoperit inventar funerar, lucru ce dovedeşte
faptul că aceste femei au fost tratate conform cu statutul social pe care-l aveau. Astfel,
la Ml58 a fost găsit, la mâna dreaptă un inel din osio8 ; la M251 lângă gât şi osul
temporal stâng au fost găsite cinci perle mici din minereu de cupru; în partea de sus a
toracelui prezenta o salbă realizată dintr-o mărgea mare (în formă de butoiaş), patru
mărgele trilobate şi şase mărgele bilobate. Mărgelele au fost realizate din scoici şi
prezentau câte un orificiu de prindere 109 ; la M256 în jurul gâtului, pe clavicule şi pe
coaste, a fost găsită o salbă compusă din şapte podoabe de scoici (în formă de fuior,
perforate longitudinal pentru a fi atârnate), acestea fiind despărţite prin patru dinţi
de animaP 10 ; lângă oasele temporale ale scheletului se aflau câte un cercel, realizat
dintr-o mărgea din scoică în formă de fuior şi două perle din minereu de cupru 111 ; la
M303 în dreptul gâtului şi pe torace prezenta o salbă compusă din două rânduri ce
conţinea o mărgea inelară, şase mărgele cilindrice şi opt mărgele -în formă de fuior,
toate acestea fiind realizate din valve de scoici 112 •
În urma cercetărilor antropologice au fost stabilite vârstele acestor femei decedate
în timpul naşterii şi faptul că acestea prezentau unele malformaţii ale bazinului:
Ml58 avea o vârstă cuprinsă între 23 şi 26 de ani 113 , ulterior în 1971 114 stabilindu-se
vârsta între 23 şi 27 de ani; M25 l avea între 35 şi 40 de ani; M256 avea 30 de ani;
M303 între 25 şi 30 de ani 115 •
Analogii ale acestor morminte, au fost descoperite în Ungaria, în aşezarea Villany
Kăvesd ce data din epoca eneolitică. Aici, a fost descoperit un singur mormânt al
cărui schelet era depus în poziţie chircită şi care prezenta aceleaşi anomalii ca şi
scheletele descoperite la Cemica 116 •
Astronomul I. C. Sângeorzan este primul care a analizat din punct de vedere

Cemica. O nouă abordare, /stros, XV, p. 32-34.
107. Gh. Cantacuzino 1965, p. 54; Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 38-46.
108. Gh. Cantacuzino 1965, p. 54; Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 47-48 şi fig. 4/1.
109. Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 48 şi fig. 3/3 a-b.
11 O. Idem 1971 şi fig. 3/3c.
111. Idem 1971 şi fig. 3/3d.
112. Idem 1971, p. 49 şi Fig. 2/4.
113. Gh. Cantacuzino 1965, p. 54.
114. Gh. Cantacuzino, C. Fedorovici 1971, p. 38.
115.ldem 1971,p.41,43,45.
116. Cf. Idem 1971, p. 47.
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astronomic orientarea mormintelor de la Cerni ca 117 • Analiza acestuia a fost efectuată
pe 327 de schelete luând în considerare direcţia privirii defunctului, încercând să
demonstreze faptul că mormintele au fost orientate în funcţie de variaţia direcţiei din'
care „răsărea" soarele în diferite momente ale anului.
Conform rezultatelor, 96,3% dintre mormintele analizate se încadrau în intervalul
de oscilaţie anuală a „răsăritului soarelui'', determinându-l pe autor să plaseze
momentul înmormântării defuncţilor la răsăritul soarelui. În sprijinul acestei ipoteze
a argumentat şi cu alte morminte ale culturii Boian (acestea nu au fost precizate), din
diverse faze ale acesteia, care ar fi sugerat un comportament similar 118 •
A.S. Morintz şi R. Kogălniceanu au reluat analiza arheo-astronomică din necropola
de la Cernica. Din datele avute la dispoziţie din monografie (pentru 36 morminte
nu se cunoaşte orientarea, iar unul dintre morminte a fost descoperit în marginea
aşezării) cei doi autori ajung la concluzia potrivit căreia din cele 343 de morminte
pentru care se cunoaşte orientarea, 315 dintre acestea (91,84%) se încadrează în arcul
descris de soare la apus, între solstiţiul de vară şi cel de iarnă. Un aspect interesant
a fost şi acela potrivit căreia mormintele care ies din zona arcului descris de soare
la apus se grupează spre sud, excepţie făcând M208 la VNV 314°. Aceste date ar
susţine afirmaţiile lui I. C. Sângeorzan privind o orientare solară, cu diferenţa că
procentul mormintelor care se înscriu în arcul solar este mai mic şi că este vorba
despre oscilaţia soarelui la apus şi nu la răsărit 119 •
I. Sziics-Csillik, A. Comşa, Z. Maxim şi I. Sziics, au creat o bază de date ce
includea mai multe puncte de interes extrase din monografie (stare, vârstă, sex,
înălţime, adâncimea la care a fost dezvelit poziţia scheletului în mormânt a membrelor,
orientarea craniului, prezenţa înventarului funerar, date antropologice etc). Pentru
anii 4600-4200 BC au calculat arcul solar într-un an, de la 235° (pentru Solstiţiul
de iarnă) la 304° (pentru Solstiţiul de vară), ajungând la concluzia că în perioada în
care au fost datate mormintele de la Cernica a existat/a fost practicat un cult solar.
În privinţa orientării au constatat că, din 378 morminte 41 % dintre schelete au fost
orientate spre stânga (nord) şi 46% spre dreapta (sud).
Printre schelete aliniate 92, 11 % au fost cuprinse în zona de vest a oscilaţiei anuale
a Soarelui în azimut. 26 schelete sunt surprinse în afara arcului solar, fiind aproape
de punctul solstiţiului de iarnă şi de vară. Distribuţia gaussiană a scheletelor din
necropola de la Cemica prezintă o orientare vest-est, cu un vârf primăvară-toamnă,
lucru ce arată că rata mortalităţii creşte primăvara şi toamna, probabil din cauza unor

117. Cf. Gh. Cantacuzino 1967, p. 381 şi nota 6.
118. Cf. A.S. Morintz, R. Kogălniceanu 2009, p. 12.
119. Idem 2009, p. 17 şi fig. 5 şi 6.
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epidemii (gripa, hepatita, encefalita) sau lipsa alimentelor la sfărşitul iemii. 120
Scheletele femeilor însărcinate moarte în timpul naşterii (M158, M251, M256,
M303 dar şi trei dintre cele aşezate în decubitul ventral (M149, M237A şi M318 se
găsesc în interiorul arcului solar, nefiind izolate în cimitir. Conform acestora, Ml 58
a fost înmormântat în ianuarie sau decembrie, M251, în octombrie sau martie, M256,
în septembrie sau aprilie şi M303 în luna mai sau august 121 •
Din punct de vedere al orientării, defuncţii prezentau următoarele direcţii de
orientare: vest-sud-vest, vest-nord-vest, sud-sud-vest, sud-sud-est şi vest-est.
Inventarul funerar din necropola de la Cemica, conform monografiei, a fost
compus din următoarele categorii de obiecte 122 (Planşa 6-7):
Vase ceramice: Ml 16 (1 vas), Ml 17 (2 vase), M265 (1 vas), M348 (1 vas);
Piese litice: 1) topoare/dăltiţe de piatră şlefuită neperforate (M3, M26, M28,
M40, M45, M53, M63, M73, M74, M79, M81, M95, M98, M102, M109, Mlll,
M120, M121, M126, M127, M239, M241, M255, M259, M270, M273, M278,
M281, M314, M329, M346, M355; 2) lame de silex: M112, M116, M120, M132,
Ml33bis, M186, M227, M253, M273, M330; 3) piese de silex: M97, M117, M127,
M210, M211, M241, M282, M284, M354; 4) aşchii de silex: MlOl, Ml 16, M329;
5) microlite de silex: M97; M84, M227; 6) lustruitor de ceramică: M256;
Piese din cochilii de scoici marine: 1) mărgele bilobate: M9, M22, M29, M34,
M38, M43, M48, M75, M87bis, M88, M98, Mlll, M166a, M182, M194, M196,
M251, M256, M292; 2) mărgele trilobate: M38, M43, M48, M196, M251, M292;
3) mărgele tubulare/cilindrice: M29, M92, M98, M120, M182, M186, M188,
M251, M256, M267, M303, M341, M354; 4) mărgele rotunde: M29, M98, M186;
5) mărgele În formă de butoiaş: M48, M182, M251; 6) mărgele tronconice:
Ml 12; 7) mărgele mai mari sau mai mici, din cochilii de scoică marină, fără alte
precizări: M9, M16, M22, M34, M38, M43, M47, M48, M75, M77, M88bis, M95,
MlOl, M103, Mlll, M115b, M141, M162, M164, M194, M198, M241A, M251,
M341, M342, M355, M236, M241A; 8) brăţări: M43, M68, M70, M88bis, M166a,
M188, M196, M267; 9) şirag de mărgele: M340; 10) podoabe fără alte precizări:
M87bis; 11) valvă de scoică de Ostrea edulis perforată: M43 (descoperită în dreptul
osului pubian; M47-descoperită pe umărul stâng; M48-descoperită lângă humerusul
stâng; M314-( două exemplare dintre care una mai mică neperforată, cealaltă probabil
a servit ca pafta-era perforată în trei locuri, descoperită în partea inferioară a coloanei
vertebrale) - (Planşa 16/5-8); 12) plăcuţă triunghiulară: M266 (perforată, găsită
120. Idem.
121. I. Szilcs-Csillik, A. Comşa, Z. Maxim, I. Sziics, Case studies of archaeoastronomy in Romania, în
Archeo/ogia e Calcolatori, 21, p. 327-337.
122. E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 13-149.
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schelet);

Podoabe; 1) inele din os; Ml7, M32, M43, M54, M82, M87bis, M88bis, M90,
M244C, M251, M267, M284; 2) mărgele din dinţi de animal (cerb, mistreţ):
M9, M28, M34, M43, M48, M56, Ml71; 3) mărgele din os: M56; 4) mărgele de
marmură: M 1O1; 5) salbă din dinţi de animal, perforaţi, fără alte precizări: M 172;
6) podoabă din colţ de mistreţ: M27, M225, M250; 7) podoabă din plăcuţă de os:
M216; 8) colţ de mistreţ; M81, Ml27 (perforat), M241B;
Plastică:

M37, M82, M88, Ml44, M284 - pandantive din os, cu capul inelar

şi

corpul falie;

Obiecte de cupru; 1) mărgele/şirag de mărgele; Ml6, M28, M29, M42, M43,
M48,M92, M95,M98, Ml01,Mll3,Mll5B,Ml20, Ml96, M236, M251, M256,
M267, M340, M342, M355; 2) perle; Ml44, M354;
Alte piese; 1) ace de os perforate/neperforate; M13, M92, Ml27, M289, M354,
M251; 2) ace de os cu o figurină feminină stilizată la partea superioară; MlOl,
Ml91 123 ; 3) ace deimpletit (?): M95, M98; 4) sule de os: M41, Ml32, Ml96, M211,
M216; 5) obiecte din placă de os: Ml9, M41; 6) obiecte de os: M216 (de formă
biconvexă), M218, M340, M343 (de formă ovală, plat); 7) piese de corn; Ml7, M273.
În celelalte morminte nu au fost descoperite piese de inventar funerar 124 •
Resturi osteologice animaliere - ce făceau parte din ofranda funerară au fost
identificate în următoarele morminte: Ml69 (un os mare de animal, aflat lângă femurul
stâng), M225 (un os de animal, descoperit între picioare) şi M329 (un os de pasăre) 125 •
Trebuie subliniat faptul că în nici un mormânt nu au fost identificate urme de ocru.
În privinţa identificării pe categorii de vârstă E. Comşa a utilizat doar observaţii
vizuale. Un exemplu fiind: „se pare că a aparţinut unei persoane în vârstă, deoarece
avea numai câţiva dinţi în alveole" ş.a.m.d. ), însă aceste date nu pot înlocui analizele
antropologice propriu-zise 126 •
Bazându-se doar pe observaţiile vizuale: statură, masivitatea şi/sau gracilitatea
oaselor, sau pe baza anumitor categorii de bunuri existente în mormânt, pe care le
consideră caracteristice grupelor de sex (un exemplu ar fi prezenţa în morminte a
mărgelelor - argument pentru a considera un individ ca fiind de sex feminin ş.a.m.d. ),
E. Comşa arăta că 93 de schelete aparţin unor bărbaţi, iar 113 unor femei 127•
Statura medie calculată a fost de 1,65 m la bărbaţi şi 1,54 m la femei 128 •
123. Nu se precizează cărui individ a aparţinut acest obiect (M 191 A-D).
124. E. Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 13-149.
125. Idem 2001, p. 136, 165.
126. Idem 2001, p. 13-149.
127. Ibidem.
128. O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu, G. Miu 1983, Sur Ies caracteristiques anthropologiques de
la population neolithique de Cemica, appartenant â la cui ture Boian, în ARA, 20, p. 13.
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Datele obţinute în urma studierii din punct de vedere antropologic (în
vârstei şi a sexului) a defuncţilor din necropola de la Cemica arată astfel 129 :
t•eme1

1:1aroat1

lndetermmao111

privinţa

1otat

~

Nr.

'Yo

Nr.

'Yo

Nr.

'Yo

Nr.

'Yo

Infans I (O - 7 ani)

-

-

-

-

7

2,32

7

2,32

lntans 11
(7 - 14 ani)

-

-

2

0,66

11

3,64

13

4,30

Juvenis (14-20 ani)

8

2,65

6

1,99

3

0,99

17

5,63

Adultus (20-30 ani)

19

6,29

44

14,57

4

1,32

67

22,18

Maturus
(30-60 ani)

104

34,44

66

21,85

5

1,65

175

57,94

Semhs
(de la 60 de ani în sus)

11

3,64

4

1,32

-

-

15

4,96

Indeterminabili

-

-

-

-

8

2,65

8

2,65

Total

142

47.02

122

40.39

38

12 57

302

99.98

ta

Indicele cranian corespunde la bărbaţi în categoria dolicocrană, iar la femei mezocrană 130 •
mediteranoid cu variantele sale paleomediteranoidă, mediteranoidă de
nuanţă pontică şi mediteranoidă aproape clasică: statură mijlocie mică, schelet gracil,
craniul de tip dolicocran sau mai rar mezocran;
protoeuropoid: statura înaltă sau semimijlocie, scheletul destul de masiv, craniul
de tip dolicocran sau mezocran (lung şi nu prea îngust), înălţime mijlocie sau mare;
alpinoid (brahicrani cu talia joasă sau mijlocie) 131 ;
În necropola de la Cemica au fost identificate şi morminte duble sau triple 132 ,
situaţii asemănătoare se întâlnesc şi în alte necropolele neo-eneolitice din spaţiul
129. O. Necrasov, D. Botezatu, C. Fedorovici 1979, Sur Ies sepultures neolithiques de Cemica (culture
Boian) et Ies caracteristiques demographiques de cette population, în ARA, 16, p. 14, tabelul I.
130. O. Necrasov 1984, L'evolutionde l'indicecrânienduNeolithique au premier Age du ferenRoumanie,
în Bulletins el Mimoires de la Sociiti d'anthropologie de Paris, XIV° Serie, tome 1 fascicule 3, p.
199-200; O. Necrasov, M. Cristescu, D. Botezatu, G. Miu 1990, Cercetări paleoantropologice privitoare
la populaţiile de pe teritoriul României, ArhMold, XIII, p. 185-186.
131. O. Necrasov et a/ii 1990, p. 188-189.
132. Idem 1990, p. 186.
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românesc: Sultana- Valea Orbului 133 şi Chimogi-Şuvifa Iorgulescu 134 •
„Teii Glina", Sat Bălăceanca, corn. Cernica, jud. Ilfov (Planşa 11/1-3)
Aşezarea de tip teii de la Glina se află pe malul sudic al râului Dâmboviţa, pe o terasă
înaltă. A fost identificată de R. Vulpe în unna unor cercetări de suprafaţă efectuate în
anul 1923 şi cercetată sistematic începând cu anul 1926-1927 (I. Nestor), 1943-1948
(M. Petrescu-Dâmboviţa), 1969-1970 (M. Petrescu-Dâmboviţa, E. Comşa).
M. Petrescu-Dîmboviţa în anul 1943 a cercetat o suprafaţă de formă rectangulară
amplasată în partea vestică a tell-ului. În colţul sud-vestic al suprafeţei săpate, în
stratul Boian a descoperit (la -2,65 rn), patru schelete de copii mici. Aceştia au fost
depuşi în poziţie chircită: două pe partea stângă, celelalte două pe partea dreaptă. La trei
dintre schelete, craniul era orientat spre est, iar la cel de-al patrulea era orientat spre sud.
La două schelete, mâna dreaptă era întinsă pe lângă corp cu palma îndreptată spre bazin,
iar cea stângă a fost îndoită din cot şi cu palma în dreptul bărbiei. Doar la unul dintre
morminte a fost descoperit inventar funerar compus din câteva mărgele lucrate din valve
de scoici. Trebuie subliniat faptul că groapa unuia dintre morminte a fost acoperită, în
parte de resturile unei locuinţe de suprafaţă din stratul Boian A, faza Vidra 135 •
Între anii 1946 - 1948 au mai fost descoperite încă patru morminte de copii,
răspândite în cuprinsul aşezării printre locuinţe astfel:
Despre Mormântul 1/1946 se cunoaşte doar faptul că a fost descoperit lângă
malul de nord-est al suprafeţei săpate în acel an şi că avea un inventar funerar compus
din numeroase mărgele realizate din scoici şi din foiţă de aramă (cilindrice având
aspectul unor tuburi scurte). Ambele tipuri de mărgele alternau între ele 136•
Mormântul 2/1946 descoperit lângă colţul de sud-est al suprafeţei săpate. Acesta
se afla la cca 0,80 m distanţă de resturile unei locuinţe Boian şi la cca 0,25 m sub
îaţuiala interioară a unei vetre. Scheletul aparţinea unui copil în poziţie chircită
moderat, pe partea stângă având craniul orientat spre ENE 72°. Lungimea păstrată
(de la creştet până la călcâi) a fost de 0,61 m. La cca O, l O m în faţa craniului, au fost
găsite seminţe carbonizate ce erau acoperite cu un fragment ceramic. Date suficiente
care să demonstreze faptul că acestea au fost depuse ritual nu se cunosc este posibil
doar o simplă asociere întâmplătoare. Ca inventar funerar, au fost descoperite în

133. D. Şerbănescu 2002, Observaţii preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana,jud. Călăraşi,
în CCDJ, XIX, p. 69-70.
134. A.C. Bălteanu, P. Cantemir 1991, Contribuţii la cunoaşterea unor aspecte paleodemografice la
populaţia neolitică de la Chimogi - Şuviţa Iorgulescu, în SCA, 28, p. 3.
135. M. Petrescu-Dâmboviţa 1944, p. 69-70; E. Comşa 1960b, Contribuţie cu privire la ritualurile funerare
din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, Omagiu lui C Daicoviciu, p. 88; idem l974a, p. 202, 206.
136. E. Comşa l974a, p. 202; idem 1995, Ritul şi ritualul funerar al purtătorilor culturii Boian şi
Gumelniţa din Muntenia, înActaMN, XXXII, 1, p. 259.
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regiunea craniului şi a picioarelor patru mărgele din valve de scoici 137 •
Despre mormântul descoperit în anul 1947 nu se cunosc date, E. Comşa primind
informaţii verbale de la M. Petrescu-Dîmboviţa 138 •
Mormântul descoperit în anul 1948 a fost identificat în interiorul unei gropi (la
cca O, 13 m deasupra fundului gropii). Aceasta aparţinea din punct de vedere cultural
fazei Vidra a culturii Boian. Scheletul de copil era depus în poziţie chircită pe partea
stângă şi avea craniul orientat pe direcţia ENE 70°. Probabil ambele mâini erau
îndoite din cot. Au fost găsite la cca 0,30 m de baza craniului mărgele realizate din
velve de scoici ce făceau parte probabil, dintr-un şirag 139 •
Pe teritoriul României au mai fost descoperite necropole, morminte izolate şi
resturi osteologice umane în următoarele situri ale culturii Boian:
Sultana - Valea Orbului, jud. Călăraşi (Planşa 8)
În anul 1971 D. Şerbănescu a identificat şi cercetat o necropolă amplasată pe
ambii versanţi şi pe terasa văii numită de localnici Valea Orbului, aparţinând fazei
Bolintineanu a culturii Boian. Au fost descoperite 253 de morminte de inhumaţie sunt reprezentate toate categoriile de vârstă 140 •
Adâncimile la care au fost dezvelite mormintele variază în funcţie de localizarea
lor: cele depuse pe pantă au fost găsite între -0,25/-0,35 m, iar cele care au fost
descoperite pe platoul terasei se aflau la - 1,80/- 2,30 m 141 • Gropile (doar pentru
o parte dintre morminte au putut fi identificate) au forme ovale, trapezoidale sau
dreptunghiulare cu colţurile rotunjite.
Poziţia predominantă în mormintele descoperite la Sultana - Valea Orbului, este
cea specifică culturii Boian 142 şi anume chircit pe partea stângă 143 • Au fost găsiţi şi
indivizi înmormântaţi în poziţie chircită pe partea dreaptă (în număr mic - 7), iar
pentru o parte a defuncţilor (15) din cauza conservării precare, nu a fost posibilă
137. Idem 1974a, p. 202.
138. Ibidem, nota 614.
139. Idem 1974a, p. 203.
140. O. Necrasov et a/ii 1990, p. 189-192; D. Şerbănescu 2002, p. 69-70; D. Şerbănescu, O. Androne,
A. Soficaru, Sultana - Valea Orbului, în CCA. Campania 2003, http://www.cimec.ro/Arheologie/
cronicaCA2004/cd/index.htm [accesat 26.10.2012]; D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, 213. Sultana, corn.
Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, CCA, campania 2004, p. 364-365; idem 2006, 186.
Sultana, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, în CCA, campania 2005, p. 343-347; D.
Şerbănescu, A. Comşa, L. Mecu 2007, 179. Sultana, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului,
în CCA, campania2006,p. 351-352; D. Şerbănescu, T. Nica,A. Comşa, L. Mecu2008, 168. Sultana, corn.
Mănăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Valea Orbului, în CCA, campania 2007, p. 294-295.
141. D. Şerbănescu 2002, p. 70; D. Şerbănescu, A. Soficaru 2006, p. 343.
142. D. Şerbănescu 2002, p. 70.
143. Cu diferite variante date de poziţia craniului, a picioarelor şi a toracelui, însă acestea pot fi rezultatul
procesului postdepoziţional.
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stabilirea poziţiei în morminte.
Poziţionarea membrelor superioare: în cazul defuncţilor depuşi în poziţie chircită,
lateral pe partea stângă, mâna stângă era puternic îndoită din cot şi îndreptată cu
palma spre faţă sau aşezată sub craniu, iar mâna dreaptă, puţin îndoită din cot, era
aşezată cu palma pe femurul piciorului drept, sau cu antebraţul aşezat paralel cu
femurele; în cazul scheletelor depuse în poziţie chircită, dorsal pe partea stângă
(mâna stângă era adusă spre craniu, iar mâna dreaptă, îndoită din cot era aşezată
uneori pe bazin sau pe genunchi 144 •
Craniile erau orientate spre est-sud/est, est, sud-est, est-nord/est 145 •
4 7,82 % dintre morminte ( 121) prezentau inventar funerar. Acesta era compus
din: obiectele confecţionate din lut (mărgele, pafta), cochilii de scoici marine
(mărgele, brăţări, pandantive, sau pectorale), din roci (pandantive de marmură şi din
şist verde), os (inele, obiecte cilindrice cu o perforaţie laterală, idolii antropomorfi
stilizaţi excesiv, cu capul inelar - găsiţi în două morminte în palma mâinii drepte 146Planşa 8/2) sau cupru (mărgele în formă de rondele), lame de silex sau tesle, vase
fragmentare de lut 147 • A fost descoperită şi o săpăligă din con de cerb (în pământul de
umplură al unui mormânt), pe care autorilor cercetărilor au considerat-o a fi unealta
cu care a fost săpată groapa funerară 148 •
În groapa a şase morminte (M162, M168, Ml 74, Ml77, MISO, M185) în care au
fost identificaţi, din punct de vedere antropologic - defuncţi de sex masculin, au fost
descoperite mărgele din os, cupru şi cochilii de scoici 149 •
În zona pubiană a două schelete de femei tinere, a fost descoperită câte o pafta
realizată dintr-o valvă mare de scoică. Aceastea prezentau două orificii în partea
superioară şi un orificiu la bază 150 • În necropola de la Sultana - Valea Orbului, au
fost descoperite cinci astfel de paftale, dintre care una era realizată din lut 151 , iar unii
ceretători consideră că acestea erau un fel de "custos virginitatis" însă, este posibil
ca aceste piese să fi tăcut parte dintr-o cingătoare de mijloc, paftaua având rolul de a
pune în evidenţă zona pubiană 152 •
Într-un mormânt (M161) a fost depusă o ofrandă de came 153 •
144. D. Şerbănescu 2002, p. 70; D. Şerbănescu et a/ii, 2008, p. 294.
145. D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364; D. Şerbănescu et a/ii 2007, p. 351.
146. D. Şerbănescu et alii 2008, p. 294-295.
147. Idem 2008, p. 71-72; D. Şerbănescu et a/ii 2003; D. Şerbănescu, A. Soficaru 2006, p. 343-347;
D. Şerbănescu et a/ii 2007, p. 351-352.
148. D. Şerbănescu et a/ii 2007, p. 351.
149. D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364-365; idem 2006, p. 343-347.
150. D. Şerbănescu et a/ii 2007, p. 351.
151. Ibidem.
152. Ibidem.
153. D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364-365.
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D. Şerbănescu pornind de la prezenţa sau absenţa inventarului funerar în
morminte a constatat faptul că, a existat o stratificare socială (un număr mare din
mormintele descoperite pe versantul de vest al văii prezentau inventar funerar faţă
de cele descoperite pe versantul de nord-est 154 •
Din punct de vedere populaţional, antropologii au considerat că indivizii
descoperiţi în necropola neolitică de la Valea Orbului sunt de două tipuri:
protoeuropoid: statura înaltă sau semimijlocie, scheletul destul de masiv, craniul
de tip dolicocran sau mezocran (lung şi nu prea îngust), înălţime mijlocie sau mare;
mediteranoid cu variantele sale paleomediteraniană şi mediteranoizi clasici
(cum ar fi varianta danubiano-pontică): statură mijlocie mică, schelet gracil, craniul
de tip dolicocran sau mai rar mezocran 155 •
Statura medie calculată a fost de 1,65 m la bărbaţi şi 1,53 m la femei 156 •
Datele (în privinţa vârstei şi a sexului) obţinute în urma studierii din punct de
vedere antropologic a 178 de schelete din necropola de la Sultana - Valea Orbului,
se prezintă astfel1 57 :

r.

ota

eme1

aţi

r.

Infans I (O - 7 ani)
lnfans II (7 - 14 ani)
Juvenis (14-20 ani)
Adultus (20-30 ani)
Maturus (30-60 ani)

Total

67

37,63

59

33,14

52

29,2

178

99,97

I 54. D. Şerbănescu 2002, p. 72.
155. O. Necrasov et a/ii 1990, p. 189-192; D. Şerbănescu 2002, p. 71.
156. O. Necrasov et a/ii 1990, p. 191; D. Şerbănescu 2002, p. 71.
157. D. Şerbănescu 2002, p. 69-71; D. Şerbănescu et a/ii 2003; D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p.
IM-365; idem 2006, p. 343-347 (analiza antropologică a fost realizată de M.M. Gâtej şi A. Soficaru iar
dintr-o eroare a fost trecut Olteniţa în loc de Sultana-Valea Orbului).
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Au fost descoperite şi patru morminte duble 158 •
Popeşti, corn. Vasilaţi, jud. Ciliraşi (Planşa 11/4-7)
D. Şerbănescu a descoperit o necropolă-un mic cimitir, ce se găsea pe terasa înaltă
a râului Dâmboviţa. Au fost cercetate 17 morminte, din care doar 16 aparţineau fazei
Vidra a cultwii Boian şi ultimul, a fost datat în epoca bronzului. Un defunct a fost
depus în poziţie chircită pe partea dreaptă, ceilalţi fiind dispuşi în poziţie chircit
lateral, pe partea stângă.
Poziţionarea membrelor superioare: braţele îndoite din cot şi aduse spre faţă; mâna
dreaptă îndreptată spre femurul drept, iar braţul stâng era îndoit din cot cu palma
aşezată sub craniu. Orientarea craniilor a fost spre direcţii apropiate de est 159 •
Inventarul funerar a fost compus din piese litice (topoare de piatră şlefuită precum
şi o lamă de silex); piese din cochilii de scoici marine (mărgele), podoabe din os
(mărgele şi un inel), piese de cupru (mărgele) 160 •
Din punct de vedere populaţional, antropologii au considerat că indivizii
descoperiţi în necropola neolitică de la Popeşti sunt de două tipuri: mediteranoizi (cu
variantele sale) şi protoeuropoizi. Înălţimea medie a defuncţilor era cuprinsă între
1,56 m la femei şi 1,69 m la bărbaţi 161 •
Datele (în privinţa vârstei şi a sexului) obţinute în urma studierii din punct de
vedere antropologic a scheletelor din necropola de la Popeşti se prezintă astfel 162 :

~

Femei

tlaroaţ1

Total

lndetermmab1h

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Infans I (O - 7 ani)

-

-

-

-

1

6,25

1

6,25

Infans II (7 - 14 ani)

-

-

1

6,25

1

6,25

2

12,5

Juvenis (14-18 ani)

2

12,5

-

-

-

-

2

12,5

Adultus ( 18-30 ani)

2

12,5

3

18,75

-

-

5

31,25

Vilr~t"

158. D. Şerbănescu 2002, p. 69.
159. Idem 1999, Necropola neolitică de la Popeşti, corn.
Cultura Boian pe teritoriul României, Călăraşi, p. 14.
160. Idem 1999, p. 14-16.
161. Idem 1999, p. 14.
162. Idem 1999, p. 16, Talelul l.

Vasilaţi,

jud.
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Maturus (30-60 ani)

I

6,25

5

31,25

-

-

6

37,5

Total

5

31,25

9

56,25

2

12,5

16

100

Curăteşti, com. Mănăstirea, judeţul Călăraşi (Planşa 11/8)
În timpul desfăşurării cercetărilor în necropola de la „Valea Orbului" în anul
2005 pe un teren aflat în amonte pe Valea Mostiştei, la 800 m nord de Valea
Orbului, datorită eroziunii provocate de apele lacului, au fost distruse parţial mai
multe morminte de inhumaţie. Primele patru au fost găsite la - 2,80 - 3,00 m; erau
morminte de înhurnaţie cu scheletele depuse în poziţie chircită pe partea stângă,
cu craniul orientat spre est. Acestea au fost atribuite perioadei de tranziţie la epoca
bronzului 163 • Sub aceste înmormântări la - 3,80 - 3,95 m, au fost identificate un
număr de şase morminte atribuite culturii Boian 164 • În 2010, în dreptul necropolei au
mai fost dezvelite osemintele a trei morminte distruse, observabile de la nivelul apei,
iar între - 3,20 - 3,80 mau fost descoperite alte şapte morminte neolitice. Groapa era
de formă ovală 165 •
Defuncţii identificaţi la Curăteşti (în număr de 16) erau depuşi în poziţie chircită
( 15 pe partea stângă şi unul pe partea dreaptă) pe o parte şi aveau craniul orientat în
general pe direcţii apropiate de est (unul singur fiind orientat cu craniul spre sud).
Mâna stângă era îndoită din cot şi adusă cu palma sub craniu/în dreptul feţei, palma
mâinii dreapte era îndreptată spre femurul piciorului drept sau în faţa toracelui.
Inventarul funerar (descoperit în şase dintre mormintele cercetate) constă din
mărgele lucrate din lut, marmură, cochilii de melci şi scoici marine, inele de os,
unelte de piatră, o lamă de silex şi un şirag de mărgele din marmură (descoperit la
gâtul unui schelet). Au fost găsite şi două vase fragmentare de lut, unul dintre ele
fiind decorat cu pliseuri fine 166•
Datorită faptului că nu au fost identificate morminte şi în partea de vest a suprafeţei
săpate, autorii săpăturii din anul 2010 (D. Şerbănescu, S. Cristache) au considerat că
necropola descoperită aici, nu depăşeşte un diametru de 20 m 167 •
Boian A-Grădiştea Ulmilor, jud. Călăraşi (Planşa 12)
În staţiunea eponimă culturii Boian, au fost identificate 14 morminte, unul se

163. D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364-365.
164. Ibidem.
165. D. Şerbănescu, S. Cristache 2011, Curăteşti, corn. Frăsinet, jud.Călăraşi, Punct: Biserica Veche,
în M. V. Angelescu, C. Bem, I. Oberlănder-Târnoveanu, F. Vasilescu (eds.), CCA. Campania 2010,
Bucureşti: cIMEC, p. 43.
166. D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364-365; D. Şerbănescu, S. Cristache 2011, p. 43.
167. D. Şerbănescu, S. Cristache 2011, p. 43.
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găsea

în interiorul aşezării (Ml), celelalte lângă aceasta 168 • Din punct de vedere
antropologic, scheletele aparţin unor copii (cinci defuncţi) şi nouă adulţi (opt femei
şi un bărbat), descoperiţi între -0,59 m - 2,72 m. Au fost depuşi în poziţie chircită pe
partea stângă iar într-un singur caz (M4) nu a putut fi determinată poziţia acestuia
datorită acidităţii pământului 169 •

Mâinile erau depuse astfel: stânga era îndoită din cot, cu palma în dreptul feţei,
dreapta întinsă pe lângă corp; ambele mâini erau îndoite din cot, cu palmele în dreptul
feţei; mâna stângă îndoită din cot, cu pumnul strâns, dreapta având palma aşezată pe
umărul opus. Craniile sunt orientate pe direcţii cuprinse între NNE şi ESE, într-un singur
caz acesta era orientat spre SV. Inventarul funerar constă dintr-un ac de cupru găsit în
dreptul creştetului (MIO), şirag de mărgele realizat din cochilii de scoici - în dreptul
gâtului (M7, Ml3) şi două mărgele găsite în dreptul cotului (Ml3). La Ml4 pe craniu s-a
observat o dungă de culoare, probabil de la un accesoriu purtat pe cap 170 •
Din punct de vedere populaţional, antropologii au constatat că indivizii descoperiţi
sunt de tip mediteranoid 171 •
Andolina, com. Ciocăneşti, jud. Călăraşi (Planşa 13/A)
Între anii 1960 - 1962, cu ocazia unor cercetări de suprafaţă, a fost descoperit un
cimitir, cu morminte aparţinând mai multor perioade istorice. Acesta a fost identificat pe
terasa lacului Boian, la cca 200 m de aşezarea aparţinând fazei Vidra a culturii Boian 172 •
Scheletele neolitice, în număr de cinci 173 , se aflau la distanţă mică unele de altele.
Adâncimea la care au fost surprinse este cuprinsă între 0,80 m şi 1,35 m faţă de
nivelul actual de călcare 174 • Defuncţii erau depuşi în poziţie chircit lateral, pe partea
stângă, cu craniile orientate pe direcţii apropiate de est 175 •
Doar la două dintre morminte a fost descoperit inventar funerar. Primul (MI)
prezenta în zona gâtului două şiraguri de mărgele realizate din scoici şi cupru iar la
cca 0,30 m est/sud-est de craniu a fost identificat un topor plat, lucrat îngrijit realizat

168. E. Comşa 1974a, p. 206-211.
169. Idem 1974a, p. 207-211.
170. Idem 1974a, p. 206-211; idem 1995, p. 258; S. C. Enea 2009, Necropolele neolitice şi eneolitice
din România - mărturii ale simbolismului puterii şi ale organizării sociale, In medias res praehistoriae.
Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah obiala. Edidit George Bodi,
Iaşi, 2009, p. 81.
171. N. Haas, C. Maximilian şi D. Nicolăescu-Plopşor 1959, Studiu antropologic asupra scheletului
neolitic de la Boian, MCA, V, p. 131-142.
172. E. Comşa 1974a, p. 218.
173. Idem 1974a, p. 203-205.
174. Idem 1961, Mormântul neolitic descoperit lângă satul Andolina, în SC/V, XII, 2, p. 359-360; idem
1974a, p. 203-206.
175. Idem 1974a, p. 203-206; idem 1995, p. 258.
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din tuf vulcanic de culoare gălbuie ((Planşa 13/B) 176 • Al doilea mormânt (M2),
prezenta (în dreptul gâtului şi al pieptului) mărgele (unele de scoică), majoritatea
fiind de culoare verzui - albăstruie (probabil minereu de cupru) 177 •
Morminte izolate:
La Gălăţui - Movila Berzei, jud. Călăraşi ((Planşa 10/1-3) în primul nivel de
locuire Boian - Giuleşti (III/ 1) au fost descoperite, printre locuinţe două morminte
depuse în poziţie chircită pe partea dreaptă. Unul dintre ele (M4) a fost protejat de
o construcţie din lemn (realizată din patru pari pe care s-a depus o platformă din
crengi, dispuse în reţea. În zona gâtului a fost găsit un bulgăre de ocru iar în spatele
oaselor coxale o grămăjoară de cenuşă 178 •
Tot în aceeaşi aşezare, dar în nivelul superior de locuire Boian - Giuleşti (IIV2),
a fost cercetat un mormânt, la care, în afara poziţie de depunere - puternic chircit pe
partea stângă se mai remarcă un element al ritualului funerar şi anume prezenţa în
zona gurii şi a anusului a bulgărilor de chirpici 179 • Prezenţa în acest nivel a unui craniu
uman (sub platforma unei locuinţe) în asociere cu un altar din lut fragmentar, a permis
cercetătorilor să avenseze ipoteza unui ritual de fundare a „locuinţei-sanctuar" 180 •
Reşca, corn. Dobrosloveni, jud. Olt
Lângă un bordei datat în cultura Boian a fost identificat un mormânt în care era
depus, în poziţie chircită pe partea dreaptă, un copil. Lângă acesta au fost găsite
fragmente ceramice aparţinând culturii Boian 181 •
Leş-Varbegy, jud. Covasna
În interiorul aşezărilor neo-eneolitice a fost descoperit un schelet (deranjat de un
gang de animale) de copil, la -0,75 m, depus în poziţie chircită pe partea stângă, cu
craniul orientat spre est. Nu a prezentat inventar funerar 182 •

176. Idem 1974a, p. 203.
177. Idem 1974a, p. 204-205.
178. M. Neagu 2003, p. 118.
179. Idem 2003, p. 118-119.
IKO. M. Neagu, V. Pamic, F. Rădulescu, Gălăţui, corn. Gălăţui, jud. Călăraşi, Punct: Movila Berzei, în
CCA. Campania 2000, httJ?://www.cimec.ro/Arheologie/CronicaCA200l/rapoarte/rapoarte maine.htm
lnccesat 25.10.2012]; M. Neagu 2003, p. 118-119.
1111. M. Negru, Gh. Popii ian, G. Mihai, M. Nica, F. Ghemuţ, Reşca, corn. Dobrosloveni.jud. Olt [Romu/a],
l'unct: Atelierele ceramice de nord (vil/a suburbana}, în M. V. Angelescu, I. Oberlănder-Tâmoveanu,
F. Vasilescu (eds.), CCA. Campania 2003, httJ?://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/cd/index.
hlm !accesat 15.04.2013].
I82. I. Nestor 1957, Raport despre sondajele de Ia Leţ-Vârhegy, în MCA, III, p. 62; E. Comşa l 960b, p.
KK; C. Lazăr (ed.), M. Florea, C. Astaloş, M. Voicu, T. Ignat, V. Opriş, The Catalogue ofthe Neolithic
1111d Eneo/ithic Funerary Findingsfrom Romania, National History Museum ofRomania, Monographic
Series no. VII, ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, p. 58-59.
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Faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa (Planşa 14-15)
Într-un strat ce aparţine fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa,
în aşezarea de la Vidra au fost descoperite - în dreptul albierii ce desparte aşezarea
în două - la cca 1,80 m adâncime, de către D. V. Rosetti două schelete de copii
situate la mică distanţă între ele 183 • Acestea, erau aşezate în poziţie chircită pe partea
dreaptă, cu craniul orientat spre NV. Într-unul dintre articolele în care face referire
la acestea 184, autorul afirmă că unul dintre morminte avea, în dreptul şoldurilor,
două plăcute ornamentale, triunghiulare, făcute din fragmente de valve de cochilii
şi perforate la fiecare vârf. Într-un alt material1 85 afirmă că astfel de plăcuţe au fost
găsite la ambele schelete (aşezate câte două, faţă în faţă, ca şi cum ar fi servit drept
cataramă) dar erau de formă dreptunghiulară.
În legătură cu mormintele de copii din această aşezare E. Comşa consideră că
aceştia, morţi din diferite cauze, erau îngropaţi aproape exclusiv în cuprinsul aşezărilor,
lângă locuinţe, nefiind vorba de jertfe umane, ci de oglindirea dragostei materne faţă de
copii 186 • O altă ipoteză pe care acelaşi autor o emite, este aceea că se ajunsese treptat
la un obicei funerar care nu permitea îngroparea copiilor în cadrul necropolelor, fiind
posibil ca regula să fie legată şi de obiceiul iniţierii în tradiţiile comunităţii 187 •
Aceasta însă poate fi contrazisă de faptul că şi în alte necropole descoperite ce
aparţin fazei de tranziţie dar şi culturilor Boian şi Gumelniţa, pe teritoriul României
au fost descoperite şi morminte de copii, în număr redus în raport cu mormintele de
adulţi. Astfel, în aşezarea de la Radovanu-La Muscalu (aparţinând perioadei de
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa), din cele 17 morminte descoperite,
cinci erau de copii şi trei de adolescenţi 188 ; la Sultana - Valea Orbului în interiorul
necropolei - aparţinând fazei Bolintineanu a culturii Boian au fost descoperite toate
categoriile de vârstă 189 ; la Vărăşti- „Grădiştea Ulmilor" (cea mai mare necropolă
gumelniţeană de pe teritoriul ţării noastre), din cele 118 morminte descoperite, 33
erau de copii şi cinci de adolescenţi 190 ; la Căscioarele- Ostrovel, în stratul aparţinând
fazei A2 a culturii Gumelniţa au fost descoperite schelete de copii îngropaţi sub
nivelul locuinţelor 191 ; un grup de nouă morminte, aparţinând culturii Gumelniţa, a
183. E. Comşa 1974a, p. 212- pe baza datelor oferite de autorul descoperirii.
184. Idem l 960a, Considerations sur la rite funeraires de la civilisation de Gumelniţa, în Dacia N.S., Iv, p. 12.
185. Idem 1974a, p. 212.
186. Idem 1988-1989, Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, CCDJ, V-VII, p. 29.
187. Ibidem.
188. Idem 1998, Mormintele neolitice de la Radovanu, SCIV(A), tomul 49, nr. 3-4, Bucureşti, iuliedecembrie, p. 265-273.
189. D. Şerbănescu 2002, p. 69-70; D. Şerbănescu, A. Soficaru 2005, p. 364-365; idem 2006, p. 343347; D. Şerbănescu et a/ii 2003; idem 2007, p. 351-352; idem 2008, p. 294-295.
190. E. Comşa 1995a, Necropola gumelniţeană de la Vărăşti, înAnB (S.N.), IV, 1, p. 55-189.
191. VI. Dumitrescu 1970, Edifice destine au culte decouvert dans la couche Boian - Spanţov de la
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fost cercetat la Dridu, printre care se afla şi unul de copil 192 ; în necropola aparţinând
culturii Gumelniţa de la Chirnogi - „Şuvi/a Iorgulescu" au fost descoperite
morminte ce aparţin mai multor perioade istorice. 54 dintre acestea aparţin culturii
Gumelniţa, printre care au fost descoperite şi morminte de copii dar şi indivizi aşezaţi
cu faţa înjos 193 •

Pe teritoriul României au mai fost descoperite (aparţinând fazei de
tranziţie) o necropolă dar şi morminte izolate, în următoarele situri:
Radovanu-La Muscalu, jud. Călăraşi (Planşa 14/1-4), a fost descoperită
necropola ce se afla pe terasa înaltă, la aproximativ 100 m nord/vest de aşezare. Au
fost găsite 17 morminte la o adâncime cuprinsă între O, 73 m - 0,87 m (gropile nu au
putut fi identificate) în care defuncţii erau depuşi în poziţie chircit lateral stânga sau
dreapta şi ventral stânga iar în unele cazuri nu a fost posibilă identificarea poziţiei.
Poziţionarea mâinilor a fost tăcută astfel: ambele erau îndoite spre cap (în trei
cazuri); mâna stângă aşezată pe lângă corp, cea dreaptă îndoită spre craniu (un caz);
mâna stângă îndoită spre cap, cea dreaptă întinsă pe lângă corp (trei cazuri); mâna
stângă îndoită spre craniu, iar cea dreaptă era întoarsă la spate şi îndoită spre umăr 194 •
Printre aceste morminte de adulţi (nouă cazuri) s-au găsit şi morminte de adolescenţi (trei
cazuri) dar şi copii-cinci cazuri (fără inventar funerar), depuşi în poziţie chircită, pe partea
stângă 195 • Majoritatea scheletelor aveau craniul orientat pe direcţii apropiate de est196•
Inventarul funerar a fost destul de sărac, în trei situaţii cei decedaţi au beneficiat
de inventar funerar (o lamă de silex, mărgele din valve de scoici şi un mic vas
bitronconic 197 •
Vărăşti-Grădiştea Ulmilor, jud. Călăraşi, au fost descoperite patru morminte
(MIO, M22, M61 şi M121) ce aparţineau fazei de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa (Planşa 15) 198 • Defuncţii-adulţi au fost depuşi, la o adâncime
cuprinsă între 0,93-1,45 m, în poziţie chircită pe partea stângă, în două dintre cazuri
se constată poziţia ventral stânga. Braţele erau puternic îndoite din cot, cu palmele
aşezate în dreptul feţei, lângă obraz; palma stângă sub craniu şi dreapta lângă obraz;
mâna stângă îndoită din cot cu palma în dreptul feţei iar cea dreaptă întinsă cu palma

station-tell de Căscioarele, în Dacia N.S., XIV, p. 7.
192. E. Comşa 1995, p. 261.
193. S. Marinescu-Bîlcu 2000, p. 115; C. Lazăr 200la, Descoperiri .funerare ap(lrţinând culturii
Gume/ni/a pe teritoriul României, în S. Marinescu-Bîlcu (coordonator) O civilizaţie „necunoscută":
Gume/ni/a, cd-rom editat de cIMeC.
194. E. Comşa 1990, p. 104-108; idem, 1998, p. 265-276.
195. Idem 1998, p. 268, 281, 273.
196. Idem 1998, p. 265-276.
197. Idem 1990, p. 108; idem, 1998, p. 267-273.
198. Idem l995a, p. 61, 64-65, 77-78, 95.
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sub genunchiul stâng 199 • Inventarul funerar a fost compus dintr-o piesă de silex şi un
fragment ceramic (M 1O) şi cinci vase de lut aşezate peste cutia toracică, pe membrele
inferioare şi lângă acestea (M61 )200 • În toate cele patru morminte aparţinând fazei de
tranziţie, din necropola de la Vărăşti-Grădiştea Ulmilor este prezent ocrul, astfel: la
MIO (în zona bazinului), M22 (pe arcade), M61 (pe frunte şi pe faţă) şi M121 (pe
oase, fără alte precizări)201 •
Radovanu-La Muscalu, jud. Călăraşi. În interiorul aşezării de tip teii, au
fost identificate şase morminte de copii (trei dintre acestea se aflau în preajma
locuinţelor-MS, M14, M21), surprinşi la o adâncime cuprinsă între 0,46 m - 0,90 m.
Au fost depuşi în poziţie chircită pe partea stângă, având craniile orientate pe direcţii
apropiate de est. Braţele erau îndoite din coate (M9), cu mâna dreaptă întinsă pe
lângă corp cea stângă aşezată în faţă cu palma spre genunchi (M14). Nu au prezentat
inventar funerar2° 2•
Tot aici, E. Comşa aminteşte faptul că în marginea aşezării a fost descoperit în
anul 1961 un fragment de os (probabil de la antebraţ) 203 •
Radovanu-Neguleasa, jud. Călăraşi
În apropiere de aşezarea Radovanu-La Muscalu, în anul 1965, M. Comşa
descoperea două morminte neolitice 204 • Acestea aparţineau unui copil şi unui adult
depuşi în poziţie chircită pe partea stângă şi care au fost deranjate de complexele
feudale. Nu au prezentat inventar funerar2° 5 •
La Fărcaşu de Sus - „La Şcoală", jud. Olt (Planşa 14/6), în apropierea unei
vetre a fost descoperit un mormânt dublu de inhumaţie. Scheletele, aparţinând unui
cuplu (femeie şi bărbat) erau depuse în poziţie chircită pe partea stângă, cu braţele
îndoite. Au fost aşezate unul în spatele celuilalt, bărbatul îmbrăţişând femeia. La
gâtul femeii (dar şi în pământul de umplutură-probabil căzute) a fost identificat un
şirag de mărgele mici, de formă tubulară de culoare roşie - cărămizie 206 •
La Izvoarele-Fântânele, jud. Giurgiu (Planşa 14/5) a fost descoperit, sub
platforma unei locuinţe, un mormânt a cărui groapă avea o formă ovală, neregulată.
Defunctul a fost depus în poziţie chircită pe partea stângă, cu craniul spre NE, cu

199. Ibidem.
200. Ibidem.
201. Ibidem.
202. Idem 1998, p. 268, 270-271, 273.
203. Idem 1998, p. 265.
204. Idem 1998, p. 273-274.
205. Idem 1974a, p. 218; idem 1998, p. 273.
206. M. Nica 1985, Descoperiri ale complexului cultural Boian V--Gumelniţa în Oltenia, în AO SN 4,
p. 40 şi fig. 5/5.
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braţele

îndoite din cot. Nu a prezentat inventar funerar2° 7 •
Descoperiri funerare din Eneoliticul dezvoltat - Cultura Gumelniţa
(Planşa 16-19)
Cultura Gumelniţa se manifestă pe o arie vastă, fiind formată ca urmare a unor
modificări de ordin intern şi extern petrecute în culturile Boian, Hamangia şi Mariţa
- Karanovo V.
Este răspândită în Muntenia, nord-estul Olteniei (lpoteşti -„ La Conac"; Orlea
- „ Grindul lui Muşat"; Drăgăneşti - „ Corboaica "), Dobrogea, sudul Moldovei şi
regiunile vecine ale Republicii Moldova şi Ucraina, precum şi pe teritoriul de est al
Bulgariei unde este cunoscută sub denumirile de Kodjadermen (teii de lângă Sumen)
- Karanovo VI (lângă Nova Zagara)- Vama, nord-estul Greciei până în nordul Mării
Egee, aspectul/Dikili-Tash208 •
Ritul funerar al comunităţilor Gumelniţa a fost inhumaţia, necropola fiind forma
funerară caracteristică, existând însă şi alte forme de tratare a defuncţilor - morminte
sau resturi osteologice umane dispersate în interiorul aşezărilor.
Din păcate numărul descoperirilor cu caracter funerar în Câmpia Bucureştilor
este net inferior aşezărilor acestei culturi, nefiind descoperită nici o necropolă în
această zonă209 •

Descoperiri f onerare în câmpia Bucureştilor:
„Chitila-Fermă", corn. Mogoşoaia, jud. Ilfov (Planşa 16/1)
Aşezarea se află pe malul drept al râului Colentina în dreptul unei mici insuliţe, la
aproximativ 500 m spre nord-vest de cantonul CFR de lângă linia ferată Bucureşti-Ploieşti.
Cercetarea a avut caracter de salvare începând cu anul 1972 (E. Comşa, A.
Ştefănescu), 1982-1985, 1986, 1997 (V. Boroneanţ), ulterior având loc săpături
sistematice 2002 - 2004 (V. Boroneanţ).
În timpul săpăturilor din anul 1982 au fost descoperite cinci morminte amplasate
atât în interiorul aşezării (Ml-4) cât şi în exteriorul ei (M5) - (Planşa 16/1).
M 1, descoperit în SI, caroul 4, - 0,65 m. Scheletul era al unui adult orientat pe
direcţia nord-sud. Au fost găsite doar câteva oase ale membrelor inferioare, vertebrele
şi câteva fragmente din cutia craniană210 ; M2, S II, caroul 4, - 0,45 m, era orientat
pe direcţia nord/est-sud/vest şi aparţinea tot unui adult. Este posibil ca defunctul să
fi fost depus într-o poziţie chircită; s-au mai păstrat câteva oase printre care şi ulna,
207. E. Comşa 1970, Sondajele de la Izvoarele, în MCA, IX, p. 89.
208. M. Petrescu-Dâmboviţa 2001, p. 155-158; V. Chirică, D. Boghian 2003, Arheologia preistorică a
lumii. Neolitic şi Eneolitic, Ed. Helios, Iaşi, p. 146.
209. C.M. Vintilă 2013, Aşezările neo-eneolitice din Câmpia Bucureştiului (cu un repertoriu al
descoperirilor), în BMJT.SA 5, p. 189-211.
21 O. V. Boroneant 1987, Les sepultures de la couche du teii de Chitila-Fermă Bucarest, înHugelbestattung
in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone wahrender Aeneolithischen Period, Belgrad, p. 128.
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în apropierea căreia a fost găsită o brăţară din cupru211 ; M3, S II, caroul 2, - 0,45 au
fost recuperate fragmente de oase şi o parte din dentiţie. În acelaşi mormânt, între
oasele umane, a fost găsit un maxilar de porc, probabil o ofrandă funerară212 ; M4,
S rv, caroul 4, - 0,45 m. Acesta conţinea două schelete (mormânt dublu) aflate în
poziţie chircită cu capetele orientate în direcţii diferite (unul era orientat nord-sud,
celălalt sud-nord). Acest mormânt dublu a fost deranjat de un mormânt de copil
orientat vest-est213 ; M5, S V, caroul 4, - 0,45 m, a fost descoperit în marginea tellului, fiind deranjat de construcţia unei amenajări modeme. Groapa sa avea o formă
rectangulară. Scheletul era aşezat pe spate, cu craniul orientat spre sud/vest-nord/est;
mâinile erau aduse pe bazin. În mormânt a fost descoperită o brăţară din cupru şi o
figurină feminină din lut ars 214 •
„ Tell-ul Vidra", corn. Vidra, jud. Ilfov (Planşa 16/2)
Tell-ul a fost identificat ca „Măgura Tătarilor"sau ,,Măgura Jidovilor" (acestea
din urmă menţionate într-un chestionar al lui Odobescu215 ) şi se află pe malul stâng
al pârâului Sabar. D. V. Rosetti în anul 1929 a efectuat primele cercetări, ulterior
acestea au avut un caracter sistematic (1931-1933; 1952-1953), iarîn anul 1958 din
colectiv mai tăcea parte şi S. Morintz.
A fost descoperit un mormânt (aparţine culturii Gumelniţa, faza A 1) la adâncimea
de 6,80 m faţă de nivelul actual de călcare 216 (Planşa 16/2). Scheletul se afla în
poziţie chircită, aşezat pe partea dreaptă. Craniul era orientat spre nord-vest, orbitele
,,priveau" spre sud-vest, iar picioarele se aflau spre sud-est. Genunchii scheletului
au fost ridicaţi la înălţimea bazinului, iar palma mâinii drepte a fost aşezată sub
genunchiul drept. Pe umărul stâng prezenta un craniu şi câteva coaste detaşate,
unele dintre acestea prezentând urme de crestături. La picioarele scheletului au fost
depuse două lame din silex, iar în palma mâinii drepte ca şi la toate membrele au fost
găsite mici pietricele roşii, un echivalent al ocrului. Acesta (ocrul) era folosit ca un
substitut ritual al sângelui-simbolul vieţii, ce semnifica credinţa într-o supravieţuire
post-mortem217 • Lângă genunchiul stâng se aflau trei vertebre umane.
În legătură cu aceste oase disparate descoperite în mormânt, D. V. Rosetti era
de părere că acestea fac parte din inventarul funerar al mormântului, iar E. Comşa
consideră că ele aparţin unui alt mormânt deranjat din vechime.
Sub acest mormânt (la o adâncime mai mare) a fost descoperit un alt schelet (de
211. Ibidem.
212. Ibidem.
213. Ibidem.
214. Ibidem; idem 1992c, Tell-ul neolitic de la Chitila Buclll"CŞti, în Bucureşti. MIM, XVII, partea I, p. 71-72.
215. D.V. Rosetti 1934, p. 6.
216. Idem 1934, p. 20-21, 38-39.
217. M. Eliade 1999, Istoria credin/elor şi ideilor religioase, Bucureşti, p. 19.
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copil) depus în poziţie chircită218 •
În umplutura şanţului de apărare a fost descoperit un maxilar inferior uman din
faza Gumelniţa A 1219 în cuprinsul aşezării gumelniţene, dar şi în straturile superioare
au mai fost găsite cranii umane izolate, uneori acestea se găseau lângă vetre 220 •
Craniile umane descoperite în stratul Vidra Ila (Gumelniţa Al) sunt dolicocrane şi
aparţin tipului mediteranean221 •
„Movila Filipescu", sat Alunişu oraş Măgurele, jud. Ilfov
Aşezarea este amplasată pe malul nordic al râului Ciorogârla, la sud/vest de curtea
depozitului de colectare a ambalajelor. Aici au avut loc cercetări arheologice în anul
1961 (D. Berciu, P. Roman). În primul şanţ de apărare, pe lângă fragmente ceramice,
bucăţi de chirpici, resturi de vetre, au fost descoperite şi oase umane - printre ele au
fost găsite şi câteva cranii222 •
În stratul de cultura Gumelniţa, de la Glina, M. Petrescu-Dâmboviţa a descoperit
oase umane izolate inclusiv un fragment de craniu. Acestea au fost descoperite în
stratul cu materiale gumelniţene şi aparţin probabil unor morminte deranjate 223 •
În campania din anul 2002 la Chitila-Fermă au fost descoperite şi oseminte
umane izolate - în număr de 79, într-un nivel ce conţine materiale Gumelniţa (US
l OOO). Contextul descoperiririlor arheologice a fost afectat însă de nivelări ale
terenului cu utilaje, ceea ce face nesigură atribuirea stratigrafică224 •
Pe teritoriul României au fost descoperite următoarele necropole ce aparţin
culturii Gumelniţa:
Vărăşti-Grădiştea Ulmilor, jud. Călăraşi (Planşa 17)
Această necropolă a fost identificată la 150 m NV de tellul Boian B, pe fostul mal
al lacului Boian225 • Au fost descoperite un număr de 126 de morminte ( 118 morminte
aparţinând aşezării culturii Gumelniţa, patru erau din faza de tranziţie de la cultura
Boian la cultura Gumelniţa, iar celelalte patru morminte erau mai noi) fiind cea mai
mare necropolă gumelniţeană de pe teritoriul României 226 •
Adâncimile la care au fost descoperite mormintele sunt cuprinse între 0,20 m
-1,52 m, iar în majoritatea cazurilor nu au putut fi stabilite forma gropilor în care

218. D.V. Rosetti 1934, p. 38; E. Comşa 1960b, p. 94.
219. D.V. Rosetti- S. Morintz 1961, p. 73.
220. D.V. Rosetti 1934, p. 39; E. Comşa 1960b, p. 94.
221. D.V. Rosetti 1934, p. 39.
222. P. Roman 1962, p. 262-263.
223. E. Comşa 1960a, p. 11 şi nota 16; idem 1960b, p. 92 şi nota 6.
224. Andrei D. Soficaru, Nicuşor M. Sultana, Nicolae Miriţoiu 2003, Expertiza antropologică a
osemintelor umane descoperite la Chitila Fermă, în anul 2002, Bucureşti. MIM, 17, p. 113-122.
225. E. Comşa l 995a, p. 55.
226. Idem 1995a, p. 56-57.
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au fost depuse scheletele, deoarece acestea fuseseră săpate în ,,pământul galben"
acoperite fiind cu acelaşi fel de sol. Doar în două cazuri (M56, M76) aceasta a putut
fi identificată şi era de formă oval neregulată, E. Comşa ajungând la concluzia că
toate gropile din necropolă au prezentat aceeaşi formă - „ovală, mai mult sau mai
puţin alungită, înfancţie de mărimea cadavrului, ce urma să fie înhumat„ 227 •
Defuncţii au fost găsiţi în morminte în poziţie chircită: pe partea stângă (grupul
majoritar) ventral stânga pe partea dreaptă, iar în unele cazuri nu a fost posibilă
stabilirea poziţiei deoarece acestea erau puternic deranjate sau prost conservate228 •
Într-un singur caz, M80 defunctul fusese depus în poziţie şezândă, cu picioarele
puternic îndoite din genunchi, corpul fiind îndoit forţat, craniul ajungând între tibii,
masivul facial fiind la nivelul pe care se aflau „tălpile". Mâinile cuprindeau picioarele
prin exterior229 •
Craniile erau orientate predominat spre ENE între 72°-ESE 117°230 (cele aflate
chircit stânga) şi ENE 60° şi VNV 290° (cele chircit dreapta) 231 •
Majoritatea defuncţilor aveau membrele superioare îndoite din coate, cu palmele
depuse în dreptul feţei, bărbiei, frunţii, obrazului sau ambele aşezate sub craniu.
Uneori o mână era aşezată sub craniu, iar cealaltă în dreptul feţei 232 •
Inventarul funerar (sărăcăcios spre deosebire de alte necropole neo-eneolitice)
era compus din: Vase ceramice: M21; M52; M72; M99; Piese litice din silex:
lame (M32; M51; M54; M55; M63; M84; Ml20); piese (M3; M30; M37); percutor
(Ml9); răzuitor (M2); Piese din yalve de cochilii de scoici marine: mărgele (M56;
M91-unele dintre ele de culoare neagră); cochilie de scoică Unio (M3); Piese din
_u: piesă (M63); împungător (M66); Piese de chihlimbar: mărgele (M54); Obiecte
de metal: 1) aur: trei mărgele găsite lângă încheietura mâinii drepte (M54); cercel
(M54); tub de formă cilindrică (MlOO); figurină- pandantiv circular (MlOO); 2) ace
de cupru: cu o măciulie la unul din capete (M5); cu cap romboidal (M84; Mll9 );
cu cap bilobat (M91); Obiecte din lut: obiecte biconice cu un mic orificiu la partea
superioară (Ml5; M25; M37; M54; M55; M64; M66; M91; Mll7; Ml23; Ml24; de
forma rotundă, turtită (M82) 233 •
Dintre acestea se deosebesc două morminte ce prezentau un inventar bogat: M54,
aparţinea unei femei, prezenta trei mărgele şi un cercel din aur, două mărgele de
chihlimbar, dar şi un obiect de lut depus în dreptul frunţii; cel de-al doilea aparţinea
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1995a, p.
1995a, p.
1995a, p.
1995a, p.
1995a, p.
1995a, p.
1995a, p.

75-76, 99.
55-193.
85.
111.
120.
55-193.
58-97.
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unui copil, la gâtul căruia a fost găsit un figurină - pandantiv stilizată din aur şi un
mic tub din acelaşi material234 •
Probabil că aceşti doi defuncţi aparţineau unor familii de rang înalt, iar prezenţa
în mormintele de copii a inventarelor bogate şi de prestigiu a fost interpretată de unii
autori 235 ca un indiciu al transmiterii ereditare, a prestigiului social.
Modul în care au fost dispuse aceste obiecte în raport cu corpul defuncţilor
se prezintă astfel: zona craniului; zona membrelor superioare; zona membrelor
inferioare; lângă defunct236 •
În cadrul necropolei sunt reprezentate toate categoriile de vârstă şi grupe de sex
constatându-se următoarea situaţie237 :
eme1

aţi

r.

ota

r.

uvems

u tus
ota

Pentru restul indivizilor înmormântaţi în acest cimitir nu s-au putut stabili grupele
de vârstă şi sex238 •
Din punct de vedere populaţional, antropologii au considerat că indivizii
descoperiţi în necropola neolitică de la Vărăşti-Grădiştea Ulmilor, prezintă o
structură polimorfă. Craniile analizate de antropologi (un număr de 64) 239 aparţin
unor persoane adulte, 38 au fost de bărbaţi şi 26 de femei. În urma analizării acestora
s-a arătat existenţa unui important fond mediteranean, cu patru variante fenotipice:
234. Idem 1960a, p. 9-10; idem 1995, p. 55-193; idem 1995, p. 260-261.
235. J. Lichardus, M. Lichardus-Itten, G. Bailloud, J. Cauvin, La Protohistoire de /'Europe. Le
Neo/ithique et le Chalco/ithique, Paris, p. 505.
236. E. Comşa 1995a, p. 58-97.
237. D. Nicolăescu-Plopşor, C. Maximilian, C. Rişcuţia, I. Popovici 1966, Les population
neolithiques du Bas Danube. Les tribus des civilisations Boian et de Gumelniţa de Boian Vărăşti, în
Atti del VI Congresso Internazionale delie Scienze Preistoriche e Protostoriche, Sezioni V-VIII, 3,
Roma, p. 294; D. Nicolăescu-Plopşor, I. Popovici 1967, Les populations neolithique du Bas-Danube.
Les tribus des civilisation de Boian et de Goumelnitza, înAnnuaire Roumain D'Anthropologie, IV,
p. 3-16; E. Comşa 1995a, p. 58-97, 129-138.
238. E. Comşa 1995a, p. 58-97.
239. D. Nicolăescu-Plopşor, I. Popovici, 1967, p. 3-4; E. Comşa 1995a, p. 133.
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1. O variantă dolichocrană masivă, având următoarele trăsături: faţă înaltă şi îngustă,
orbitele mijlocii, nasul subţire, având o tendinţă la prognatism alveolar; 2. O variantă
mai curând mezocrană decât dolichocrană: faţa mijlocie, rectangulară, orbite relativ
rectangulare şi falca puternică, amintind de tipul Cro-Magnon; 3. O variantă
brahycrană: craniul scund şi lat, cu un relief frontal dezvoltat, moderat şi cu occipital
arcuit; 4. O ultimă variantă (un singur caz) brahycrană: faţa mijlocie, orbite înalte şi
relativ rotunjite, molare înguste şi gracile240 •
Conform lui E. Comşa, mormintele aflate în partea de est a suprafeţei cercetate par a fi odonate în şiruri (M119, M120, M121, M122), iar în celelalte zone - acestea
erau dispuse în grupuri de două sau trei (adulţi şi copii)- „reflectând o organizare pe
familii'' delimitate fiind de spaţii goale241 •
Chirnogi-Şuvi/a Iorgulescu, jud. Călăraşi
Au fost descoperite 58 de morminte (de adulţi şi copii). În această necropolă aflată
pe terasa înaltă a Dunării242 au fost descoperite patru morminte duble. Adâncimea
la care au fost descoperite gropile mormintelor (de formă ovală neregulată) a fost
cuprinsă între -0,90-1,70 m 243 • Defuncţii au fost depuşi în poziţie chircită pe partea
stângă şi ventral, cu craniile orientate predominant spre ESE244 •
Mormintele prezintă un inventar funerar compus din brăţări şi perle din scoici, de
aramă, plăcuţe de os, vase, unelte de silex, unelte de piatră şlefuită, piese de aur şi
resturi de ofrande funerare 245 •
Căscioarele-D'aia Parte-necropola 1, jud. Călăraşi
În campaniile arheologice din anii 1989, 1990, 1992, 1997 şi 2011 a fost cercetată
parţial o necropolă gumelniţeană ce se afla în apropierea teii-ului de la Căscioarele
- D 'aia parte246 • Au fost descoperite 31 de morminte depuse în poziţie chircită pe
partea stângă, având craniul orientat spre est. Adâncimea de înhumare variază între 0,30
m şi 0,75 m 247 • Poziţia braţelor este diferită, fie că ambele mâini sunt îndoite din cot şi
240. D. Nicolăescu-Plopşor, I. Popovici, 1967, p. 13; E. Comşa 1995a, p. 131-132.
241. E. Comşa 1995a, p. 95, 106-110.
242. C. Bălteanu, P. Cantemir 1991, p. 3.
243. D. Şerbănescu 1983-2011, Chimogi,jud. Călăraşi, în CCA Campaniile din anii 1983-2011,
htt.p://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=642 [accesat 26. l 0.2012].
244. Ibidem; C. Bălteanu, P. Cantemir 1991, p. 3; idem 1992, Consideraţii asupra populaţiei neolitice
de la Chimogi - Şuviţa Iorgulescu, SCA, 29, p. 11-16.
245. D. Şerbănescu 1983-2011; A.C. Bălteanu, P. Cantemir 1991, p. 3; S. Marinescu-Bîlcu 2000, p.
115; C. Lazăr 200la; Lazăr et a/ii 2012, p. 125.
246. D. Şerbănescu, A. Comşa 2011, ,,D-aia Parte", jud. Călăraşi, în CCA, Campaniile din anii 19832011 http://www.cimec.ro/scriptslarh/cronica/detaliu.asp?k=4698 [accesat 24.10.2012].
247. http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=486 [Accesat 04.04.2013]; P. Cantemir,
C. Bălteanu 1993, Considerations anthropologiques sur le materiei neolithique de Căscioarele
(departemenet Călăraşi), în ARA, 30, p. 3-7.
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îndreptate spre craniu, fie că mâna dreaptă este întinsă uneori spre femurul piciorului
drept. Inventarul funerar constă dintr-un vas de lut, o teslă şlefuită din rocă gălbuie,
dintr-o plăcuţă ornamentală dreptunghiulară, perforată la colţuri, realizată dintr-o
defensă de mistreţ. În alt mormânt în jurul craniului, se aflau bulgăraşi de ocru248 •
Pentru 14 schelete (descoperite în perioada 1988-1989) sunt disponibile informaţiile
antropologice: şapte defuncţi aparţineau unor indivizi de sex masculin şi şase unor
indivizi de sex feminin. În privinţa categoriilor de vârstă, s-a observat faptul că 13
indivizi aparţineau categoriei Adultus/Maturus şi unul singur grupei /nfans 249 •
Chirnogi-Terasa Rudarilor, jud. Călăraşi (Planşa 18/3-5)
Pe terasa înaltă a râului Argeş a fost descoperit un cimitir cu morminte ce aparţin
mai multor perioade istorice (eneolitic, epoca bronzului, perioada dacica, evul
mediu). Au fost identificate 17 morminte cu scheletele depuse în poziţie chircită pe
partea stângă. Inventarul funerar era compus din vase ceramice, unelte de os, lame
de silex, podoabe din scoici, chihlimbar şi malahit (brăţări, mărgele )250 •
Căscioarele - „ Vizavi de Puful Popii"-necropola 2, jud. Călăraşi
În campania din anul 1992, pe versantul de vis-a-vis de prima necropolă a mai fost
identificată o altă necropolă gumelniţeană, distrusă în cea mai mare parte de lucrările
de terasare. Au fost descoperite trei morminte (la o adâncime cuprinsă între 0,45 şi
0,95 m) depuse în gropi de formă ovală, în poziţie chircită pe partea stângă. Unul
dintre schelete era de copil. Avea mâna stângă îndoită din cot cu palma în dreptul
feţei, iar cea dreaptă uşor îndoită, cu palma pe femurul piciorului drept. Craniul
era orientat spre est. Din cele trei morminte, doar unul a prezentat inventar funerar
compus din două mărgele tubulare din foiţă de aur şi un inel din sârmă de aramă251 •
Dridu, jud. Ialomiţa (Planşa 18/6-7)
Necropola a fost descoperită de către I.Nestorşi E. Zaharia în anii 1956-1958 în
timpul campaniilor arheologice. În cadrul ei au fost identificate nouă morminte (adulţi
şi un copil), ce conţineau schelete în poziţie chircită depuşi pe partea stângă (M5,
M7, M8, M9) sau pe partea dreaptă (Ml, M2, M4, M6, MIO). O mare variabilitate
se constată în privinţa orientării defuncţilor. Cele depuse pe partea stângă252 erau
248. Idem; D. Şerbănescu, A. Comşa 1983-2011.
249. P. Cantemir, C. Bălteanu 1993, p. 3.
250. C. Lazăr et a/ii 2012, p. 124.
251. D. Şerbănescu, B. Şandric 1998, Căscioarele - D'aia parte, jud. Călăraşi, Cronica cercetărilor
arheologice din România 1983-2011, Campania 1998, http://www.cimec.ro/script/arh/cronica/detaliu.
asp?k=1580 [accesat 20 ianuarie 2013]; D. Şerbănescu, A. Comşa 2011; idem 2012, Căscioarele,
corn. Căscioarele, jud. Călăraşi, Punct: D'aia parte, în M. V. Angelescu ed., R. Iosipescu, D. Mihai, A.
Pescaru, I. Opriş, Z. Pinter), CCA.Campania 2011, Bucureşti, p. 37. A XLVI-a Sesiune naţională de
rapoarte arheologice Târgu Mureş, 23-26 mai 2012.
252. E. Comşa 1980, Contribuţie la cunoaşterea ritului funerar al purtătorilor culturii Gumelniţa. Grupul
de morminte de la Dridu, în A/uta, I, p. 30-31; idem 1995, p. 161.
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orientate NNE 23° şi ENE 67°, iar cele chircite pe partea dreaptă erau orientate spre
ESE 100°şi vsv 246°.
Din punct de vedere antropologic s-a constatat următoarea situaţie:
categorile de vârstă prezente: lnfans (1) şi Adultus (6), Maturus (2);
repartiţia pe grupe de sex: indivizi de sex masculin (4), indivizi de sex
feminin (4 ), indeterminabili ( 1)253 •
Nu au fost identificate elemente ale inventarului funerar254 •
Sultana-Ma/u Roşu, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi (Planşa 19)
Aşezarea de tip teii de la Sultana - Malu Roşu, se află situată la nord/est de sat
pe terasa înaltă a lacului Mostiştea, unde, la cca 200 m vest de teii a fost identificată
necropola aşezărilor. Mormintele (în număr de 68, săpătura este în curs de desfăşurare)255
sunt grupate atât pe marginea cât şi pe pantele terasei. Scheletele erau depuse în poziţie
chircită (laterală, dorsală, ventrală), pe partea stângă (cele mai multe), pe partea dreaptă
şi într-un singur caz (nr. 35) a fost identificat un schelet culcat pe spate. Gropile aveau
o formă ovală sau circulară, cu craniile orientate E-V2 56 •
253. O. Necrasov, M. Cristescu 1961, Etude anthropologique des sque/ettes de Dridu (cu/ture
Gume/nitza), în Analele Ştiinfifice ale Universităfii „ALI. Cuza"laşi, VII, l, p. 54-65; Comşa 1980,
p. 24; idem 1995, p. 261; idem l 998a, Ritul şi ritualurile funerare din epoca neolitică din Muntenia,
/TSR, 4, p. 25.
254. E. Comşa 1980, p. 23-32; idem 1995, p. 261.
255. Lazăr et a/ii 2012, p. 156.
256. C. lsăcescu 1984, p. 27-42; R. R. Andreescu, Lazăr C., Rădulescu F., Oană V., Sultana, corn. Mânăstirea,
jud Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania 2002. http:/lwww.cimec.ro/ArheologielcronicaCA2003/
cd/index.htm [28.04.2013]; idem 2004; R. R. Andreescu, C. Lazăr, V. Oană, P. Mirea, V. Voinea, C. Haită,
C. Enăchescu, M. Ungureanu M. 2005, Sultana, corn. Mânăstirea, jud Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA.
Campania 2004, http:/lwww.cimec.ro/Arheo/ogielcronicaCA2005/cd/index.htm [accesat 25.10.2012]; R.
R. Andreescu, C. Lazăr, K. Moldoveanu, V. Oană, P. Mirea, V. Voinea, C. Haită, G. Neagu, T. Potârniche
2006, Sultana, corn. Mânăstirea, jud Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania anului 2005. A XL-A
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice Constanta, 31mai-3 iunie 2006, p. 347-348; R. R. Andreescu,
C. Lazăr, T. Ignat, C. Haită, A. Soficaru, M. Gatej 2007, Sultana, corn. Mânăstirea, jud Călăraşi, Punct: Malu
Roşu, în CCA. Campania 2006. A XLI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai- I
iunie 2007, p. 352-354; R. R. Andreescu, C. Lazăr, M. Florea, T. Ignat, V. Pamic, V. Oană, R. Gabudeanu,
T. Iordan, M. Neagu, C. Astaloş, A. Soficaru, A. Ion, T. Nica, O. Androne, C. Bem, I. Şandric, C. Nicolae
2008, 169. Sultana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania 2007. A XLII-a
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, la.şi, I 4-I 7 mai 2008, p. 295-297; R. R. Andreescu, C. Lazăr, M.
Florea, K. Moldoveanu, T. Ignat, A. Ion, A. Soficaru, A. Bălăşescu, V. Radu, M. Chitonu 2009, 87. Sultana,
corn Mânăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania 2008. A XLIII-a Sesiune Naţională de
Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27 mai-I iunie 2009, p. 205-207; R. R. Andreescu, C. Lazăr, M. Florea,
K. Moldoveanu, C. Haită, A. Bălăşescu, V. Radu, T. Ignat, A. Soficaru, A. Ion, G. Neagu, M. Chitonu, M.
Mărgărit 2010, 72. Sultana, corn Mânăstirea, jud. Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania anului 2009.
A XLIV-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice Suceava, 27 - 30 mai 2010, p. 176-178; R. R. Andreescu,
C. Lazăr, M. Florea, K. Moldoveanu, T. Ignat, C. Haită, A. Bălăşescu, V. Radu, M. Chitonu201l,64. Sultana,
corn Mânăstirea, jud Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA. Campania anului 201 O. A XLV-a Sesiune naţională
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Inventarul funerar este modest şi constă din: vase ceramice: M6 (la capul
defunctului a fost depus un vas fragmentar, cu gura în jos, iar la mormintele 16,
19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 au fost găsite fragmente ceramice257 ; piese litice: topor de
piatră şlefuită (Ml, M60); lamă de silex (Ml, Mll, Ml2, Ml3, Ml6, M20, M34-2
lame de silex, M43, M45, M52- 2 lame de silex); aşchie de silex (M46); obiecte
de podoabă: mărgele din scoică (Ml, M13, Ml4, M43, M48, M62), mărgele din
malahit şi marmură (Ml, Ml3); mărgele de os (M13, M48) 258 •
Au fost identificate resturi faunistice în M2, M 12, M 19, M28, M65 259 , dar şi urme
de pigmenţi roşiatici (probabil ocru) sub craniul şi sub humerusul stâng al M58 260 •
Datele (în privinţa vârstei şi a sexului) obţinute în urma studierii din punct de vedere
antropologic a 24 de schelete din necropola de la Sultana - Malu Roşu arată astfel2 61 :

(7 - 14 ani)

de rapoarte arheologice Sibiu 26-29 mai 2011, p. 133-134; R R Andreescu, C. Laz.ăr, M. Florea, V. Opriş,
M. Voicu, G. Vasile, T. Ignat, V. Pamic, M. Chitonu 2012, 74. Sultana, corn Mânăstirea, jud Călăraşi, Punct:
Malu Roşu, în CCA. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice Târgu Mureş,
13-26 mai 2012, p. 136; G. Trohani, R R Andreescu, C. A Laz.ăr, T. Ignat, C. Haită, A. Soficaru, M. Gatej
2007, 180. Sultana, corn Mânastirea, jud Călăraşi, Punct: Malu Roşu, în CCA, campania 2006. A XLI-a
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai-I iunie 2007, p. 352-354; C. Laz.ăr, R Andreescu,
T. Ignat, M. Florea, C. Astaloş 2008, The Eneolithic Cemetecy from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi colDlty,
Romania), înSP, 5, p. 131-152; Laz.ăr et a/ii 2012, p. 156-157.
257. C. Lazăr et a/ii 2008, p. 136.
258. C. Beldiman, C. Lazăr, D.-M. Sztancs 2008, Necropola eneolitică de la Sultana-Malu-Roşu, corn.
Mânăstirea, jud. Călăraşi. Piese de podoabă din inventarul Ml, în BMJTA, 11, p. 59-72; C. Lazăr, R.
Andreescu, T. Ignat, M. Mărgărit, A. Bălăşescu, M. Florea 2009, New Data on the Eneolithic Cemetery
from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania), în SP, 6, p. 174; T.A. Ignat 2013, Cultura
C/umelnifa pe valea Mostiştei. Aşezarea de la Sultana-Malu Roşu, Academia Română, Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti, Teză de doctorat, p. 198-208.
259. A. Bălăşescu, V. Radu 2004, Omul şi animalele. Strategii şi resurse la comunităţile preistorice
/lamangia şi Boian, Bucureşti, p. 146, tab. 48; C. Lazăr et a/ii 2009, p. 177-178.
260. T. Ignat 2013, p. 192.
261. C. Lazăr et a/ii 2008, p. 131-152; idem 2009, p. 165-199; A. Ion, A. Soficaru 2008, Paleopathological
conditions in an Eneolithic Community from Sultana - Malu Roşu, în SP, 5, p. 153-157; A. Soficaru,
A. Ion 2009, Expertiza antropologică a osemintelor umane din campania 2008, în R. R. Anclreescu et
11/ii 2009, p. 206-207.
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Măriuţa-La Movilă,

jud. Călăraşi (Planşa 18/1-2)
A fost descoperită (necropola) la cca. 200 rn esVnord-est de aşezare- pe terasa de lângăte//262 •
Săpăturile sunt în curs de desfăşurare fiind identificate până în prezent patru morminte.
Adâncimea la care au fost surprinse gropile (de formă oval neregulată) este
cuprinsă între 0,86 rn-1,40 rn. Indivizii erau dispuşi în poziţie chircită atât pe partea
dreaptă cât şi pe stânga. Inventarul funerar este compus dintr-o henninetă (M4), un
împungător de cupru (M4) şi Iarna de silex (M4, M5) 263 • La M4 s-a observat că pe
antebraţul stâng şi în jurul acestuia era presărat ocru roşu264 , iar în groapa M 1 a fost
găsită ofrandă funerară, un os de anirnal265 •
Din punct de vedere antropologic s-a constatat că indivizii aparţineau unor copiidouă cazuri de sex feminin (cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani/Infants II) şi unor
maturi (bărbat şi femeie cu vârsta cuprinsă între 45-50 ani/Maturus) 266 •

262. C. LazAr, V. Pamic 2007, Date privind unele descoperiri fi.merare de la Măriuţa-La Movilă, în SP, 4, p. 140.
263.V. Pamic, C. Lazăr, A. Păun, A. Ilie, M. Ungureanu 2005, Măriuţa, corn. Belciugatele,
jud. Călăraşi, Punct: La Movilă, în CCA. Campania 2004, http://www.cimec.ro/Arheolo~iel
cronicaCA2005/cdlindex.htm [accesat 26.10.2012]; V. Pamic, C. Lazăr, A. Păun, A. Ilie, A. Soficaru
2006, 115. Măriuţa, corn. Belciugatele, jud. Călăraşi, Punct: La Movilă, în CCA. Campania anului
2005. A XL-A Sesiune Nafională de Rapoarte Arheologice Constanţa, 31mai-3 iunie 2006, p. 219220; V. Pamic, C. Lazăr, A. Pamic, T. Ignat, D. Popovici, F. Vlad, A. Bălăşescu, V. Radu, C. Haită
2007, 119. Măriuţa, corn. Belciugatele, jud. Călăraşi, Punct: La Movilă, în CCA. Campania 2006.
Campania anului 2006. A XLI-a Sesiune Nafională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai-I iunie
2007, p. 231; C. Lazăr, V. Pamic 2007, p. 138-139.
264. C. Lazăr, V. Pamic 2007, p. 138-139.
265. Idem 2007, p. 138.
266. Idem 2007, p. 137-138; M. Gătej, A. Soficaru, N. Miriţoiu, Expertiza antropologică a osemintelor
umane de la Măriuţa (corn. Belciugatele, jud. Călăraşi), în SP, IV, p. 160-161.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

STUDII ŞI ARTICOLE

131

Pietrele-Gorgona, jud. Giurgiu
Prin cercetări geo-magnetice efectuate atât pe suprafaţa teii-ului cât şi în apropierea
acestuia a fost identificată necropola aşezărilor, la cca 200 m vest de te/1267 •
Aceste zone funerare/necropole au fost amplasate în afara aşezărilor, în
locuri neinundabile, preferabil înalte, nu departe de aşezare. Deşi, în cadrul unor
comunităţi sunt preferabile anumite zone acestea sunt stabilite probabil în funcţie
de caracteristicile topografice ale regiunii. Indiferent de amplasamentul topografic
stabilit pentru amplasarea unui cimitir, întotdeauna spaţiul celor morţi este vizibil
din aşezarea celor vii şi invers 268 •
Pe lângă înmormântările din necropole, comunităţile culturii Gumelniţa îşi
îngropau defuncţii în interiorul aşezărilor, atât între spaţiul dintre locuinţe cât şi sub
acestea observându-se faptul că, indivizii înmormântaţi astfel erau în majoritatea
cazurilor copii sau adolescenţi, mai rar adulţi.
Înmormântări descoperite între locuinţe (în interiorul aşezării), au fost
identificate la:
Vidra - au fost găsite două morminte de copii269 • Tot aici, aşa cum arătam mai
sus, în stratul de tranziţie au mai fost identificate alte două morminte de copii270 •
Chitila-Fermă - au fost descoperite patru morminte271 •
Căscioarele-Ostrovel, în stratul Gumelniţa A2 au fost descoperite patru morminte
de copii, amplasate două câte două - la capătul nord-vestic şi la cel sud-estic al
sondajului efectuat272 •
Borduşani-Popină au fost găsite patru morminte de copii (prezentau unele
modificări congenitale), cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani 273 • Au fost depuşi în poziţie
S. Hansen, A. Reingruber, J. Wunderlich 2009, Pietrele-Măgura Gorgana: o aşezare
la Dunărea de Jos între 4500 şi 4250 î.e.n, în MCA S.N., V, p. 39; A. Vulpe, S. Hansen, A.
Reingruber, D. Spânu, M. Toderaş, N. Benecke, L. Tharand, K. Ritchie, R. Neef, V. Podsiadlowski, N.
Keller, M. Prange, J. Wunderlich, dr. D. Nowacki, H. Bemert, P. Leidner, K. Scheele, C. Georgescu,
K. Noack, C. SchrMer, K. Beutler, I. Gatsov, L. Gatsova, P. Nedelcheva, T. Tsoneva, dr. J. Pelegrin, F.
Klimscha, U. Koprivc, H. Norgaard, J. Kelder, I. Berdzenishvili, T. Vachta, E. Gavrilă, S. Brummack,
V. loseliani, M. Milller, N. Schăkel, S. Ţema, D. Zhvania, J. Abuladze, L. Tchabashvili, M. Karaucak,
K. Brandel, E. Fejer, M. Novak, J. Martini, A. Găvan, M. Urak, M. Mihalache, G. Grigore 2011, 48.
Pietrele, corn. Băneasa, jud. Giurgiu, Punct: Gorgana, în CCA, campania 2010, p. 103.
l.68. C. Lazăr, V. Pamic 2007, p. 137.
l69. D.V. Rosetti 1934, p. 20-21; E. Comşa 1960b, p. 94.
270 .. E. Comşa 1960a, p. 12; idem 1974a, p. 212.
l71. V. Boroneanţ 1987, p. 127-129.
272. VI. Dumitrescu 1970, p. 7.
l73. A. C. Bălteanu 1997, în Archaeological Researches at Borduşani - Popină (Ialomiţa county).
l'rcliminary Raport 1993-1994, în CA, X, p. 93-95; G. Vasile 2003, Anthropological study ofthe osteologic
11·mnants discovered on the Borduşani-Popină archaeo/ogical digging site (Ialomiţa county) during the
tidd campaigns between 1997-2002, în Archaeological pluridisciplinary reseaches at Borduşani-Popină
267. M.

Toderaş,

cneolitică
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chircită,

pe partea stângă sau pe partea dreaptă, nu au prezentat inventar funerar2 74 •
Pe insula "La Ostrov" (lacul Taşaul), lângă Năvodari, a fost descoperit
(în nivelul de locuire Gumelniţa A2) un mormânt care a aparţinut probabil, unui
adolescent. Scheletul a fost depus în poziţie chircită pe partea stângă, fiind orientat
NE-NV şi avea un inventar compus din fragmente de la trei vase sparte in situ, un
topor calapod, vârf de silex şi prezenta ofrandă funerară (un os de animal). Pentru
amenajarea mormântului s-au folosit blocuri de piatră, această manieră având
analogii în necropola de la Durankulak. Groapa acestui mormânt a tăiat nivelul de
distrugere al unei locuinţe ajungând până la podeaua arsă275 •
Schelete Întregi descoperite sub locuinţe sunt atestate în următoarele aşezări:
Căscioarele-Ostrovel, sub resturile a două locuinţe (aparţinând fazei A2 a culturii
Gumelniţa) au fost descoperite şapte morminte de copii, cu scheletele puternic
chircite, pe partea stângă. Nu au prezentat inventar funerar2 76 •
Pietrele-Gorgana, jud. Giurgiu
Pe teii, au fost descoperite morminte printre dărâmăturile unei case (a fost
surprins un individ, probabil în timpul incendiului), printre fragmente de pereţi de
lut nearşi (fragmente de oase umane), în locuinţă - pe podeaua din faţa cuptorului
au fost identificate oseminte umane de la opt-nouă indivizi de vârste diferite (copii,
adulţi, bătrâni), ce şi-au pierdut viaţa probabil în urma incendiului277 • Tot aici, în
suprafeţele săpate (între anii 2010-2012 278 ) - printre casele cercetate aflate la nord
şi vest de teii, au fost găsite morminte depuse în poziţie chircită, cu un inventar
sărac compus dintr-o lamă de silex, un pandantiv din colţ de mistreţ, mărgele din
spondylus, un inel de os279 •
La Bucşani (jud. Giurgiu) între podelele unei locuinţe a fost depus un copil (până

(D. Popovici, C. Haită, A. Bălăşescu, V. Radu, F. Vlad, I. Tomescu eds.), Târgovişte, p. 97-100.
274. A.C. Bălteanu 1997, p. 93-95; G. Vasile 2003, p. 97-100.
275. S. Marinescu-Bîlcu, V. Voinea, S. Dumitrescu, C. Haită, D. Moise, V. Radu 2000-2001, Aşezarea
eneolitică de pe insula „La Ostrov'', Lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Raport preliminar Campaniile 1999-2000, în Pontica, XXXIII-XXXIV, p. 125, 129.
276. VI. Dumitrescu 1970, p. 7; VI. Dumitrescu, Al. Bolomey, F. Mogoşeanu 1983, Esquisse d'une
prehistoire de la Roumaniejusqu 'a la.fin de /'âge du bronze, Bucureşti p. 74.
277. M. Toderaş et a/ii 2009, p. 44, 48, 51, 59-60.
278. Pentru săpăturile din anul 2012 am primit informaţii de la M. Toderaş, căreia îi mulţumim şi pe
această cale.
279. R. Vulpe, S. Hansen et a/ii 20ll, p. 102-105; S. Hansen, A. Reingruber, N. Benecke, R. Neef,
F. Klirnscha, U. Koprivc, T. Vachta, A. Vulpe, M. Toderaş, D. Spânu, C. Georgescu, K. Ritchie, M.
Prange, J. Wunderlich, D. Nowacki, J. Wahl, S. Zliuner, T. D. Price, I. Gatsov, P. Nedelcheva, M. Kay
2012, Pietrele, corn. Băneasa, jud. Giurgiu, Punct: Măgura Gorgana, în CCA. Campania 2011. A XL VI-a
Sesiune naţională de rapoarte arheologice Târgu Mureş, 23-26 mai 2012, p. 103-104.
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la 6 luni), înmormântare rituală280 •
La Hârşova (jud. Constanţa) în campania din 1995, a fost descoperit sub o locuinţă
un copil de 5-6 ani. Acesta înmormântat în poziţie chircită pe stânga (probabil într-un
sac) având mâinile şi picioarele legate, prezenta o malformaţie a cutiei craniene şi a
coloanei vertebrale. Probabil, a fost sacrificat la fundarea locuinţei (iar argumentele
în această privinţă sunt faptul că defunctul a fost legat, dar şi faptul că excrementele
sale au fost conservate in situ181 •
Morminte de copii, descoperite în interiorul aşezării sub construcţiile de locuit au
ridicat unele semne de întrebare fiind greu de precizat dacă aceştia au fost sacrificaţi
din cauza maladiilor de care sufereau sau maladiile ar fi fost cauza decesului lor282 •
În aşezarea eponimă de la Gumelniţa jud. Călăraşi a fost descoperit un schelet ce a
fost swprins de incendiu, strivit fiind de resturile unei locuinţe. Împreună cu acest schelet
au fost găsite unelte din silex, de os dar şi un topor ciocan din piatră şlefuită283 •
În aşezarea de la Luncaviţa - „Cetă/uia" jud. Tulcea, sub podeaua unei locuinţe
incendiate în nivelul Gumelniţa A2, s-au descoperit părţi ale unui schelet uman (oasele
picioarelor şi o parte din oasele bazinului284 • P. Haşotti crede că este vorba de un individ
ce a fost swprins de incendiu, ulterior producându-se un deranjament al scheletului285 •
La aceste ultime două cazuri nu s-a făcut observaţia dacă oasele prezintă urme de
ardere (în urma surprinderii individului de către incendiu).
Morminte izolate descoperite în afara unor aşezări sau a unor necropole
gumelniţene au fost descoperite la: Palazu Mare, jud. Constanţa: pe malul lacului
Siutghiol a fost descoperit întâmplător, un mormânt aparţinând culturii Gumelniţa
faza A286 • Era depus în poziţie întins pe spate, iar inventarul funerar era alcătuit
din vase, o brăţară şi mărgele din scoici, dar şi o dăltiţă şlefuită287 ; Hârşova jud.
Constanţa, în apropierea teii-ului. A fost descoperit un mormânt a cărui groapă era de
formă ovală şi a fost deranjat de un alt defunct de epocă romană. Scheletul se afla în
poziţie chircită-pe partea stângă, având mâinile îndoite şi aşezate sub cap. Inventarul
funerar a fost alcătuit dintr-un vas ceramic (castron), un vârf şi un răzuitor de silex288 ;
Cernavodă - „La Cetate" jud. Constanţa: în apropierea teii-ului, a fost descoperit un

2RO. S. Marinesu-Bâlcu et a/ii 1996-1998, p. 111.
2R I. D. Popovici, Y. Rialland 1996, Vivre au bord du Danube ii y a 6500 ans (Viaţa pe malul Dunării
acum 6500 ani), Editions Caisse nationale des monuments historiques des sites, Paris, p. 56.
2112. S. Marinescu-Bîlcu 2000, p. 116.
21!3. VI. Dumitrescu 1925, Fouilles de Gumelniţa, în Dacia, II, p. 38.
2114. E. Comşa 1952, Raport preliminar asupra sondajului de lîngă Luncaviţa, raionul Măcin, în SCW, III, p. 116.
.?115. P. Haşotti 1997, Epoca neolitică în Dobrogea, Constanţa, p. 89.
lR6. D. Galbenu 1965, Aşezări neolitice pe teritoriul oraşului Constanţa, în RevMuz, II, 2, p. 415.
2117. P. Haşotti 1997, p. 89.
2R8. Ibidem.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

134

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVII

mormânt depus în poziţie chircită-pe partea dreaptă, cu mâna stângă îndoită din cot
spre faţă, mâna dreaptă de-a lungul trunchiului. Inventarul funerar era alcătuit din
trei vase specifice culturii Gumelniţa289 •
Resturi osteologice izolate (cranii şi oase) au fost descoperite în aşezările
de la: Vidra jud. Ilfov, în cuprinsul aşezării gumelniţene uneori chiar lângă vetre
s-au descoperit mai multe cranii umane izolate290 ; Gumelniţa, jud. Călăraşi, a
fost descoperit un craniu de copil sf'arâmat în apropierea unei vetre; era asociat cu
fragmente de vase ceramice, cenuşă, ocru roşu291 ; Pietrele-Gorgana, jud. Giurgiu
într-o suprafaţă săpată la nord de teii, pe o concentrare de scoici a fost descoperit un
craniu uman - culcat pe partea stângă, cu faţa spre nord/vest ce se afla în conexiune
anatomică cu alte două vertebre. Pe craniu se afla o unealtă(?) de silex 292 ; Căscioarele
-Ostrovel, jud. Călăraşi (în nivel GumelniţaA2) sub podina unei locuinţe, a fost găsit
un craniu uman aşezat cu privirea spre sud-vest. Era aşezat peste un corn de cerb, o
piatră şi diverse resturi osteologice de animale293 • Tot aici, în interiorul aşezării au
mai fost descoperite oase umane izolate294 ; Căscioarele - Ostrovel, jud. Călăraşi
(în nivel Gumelniţa B l ), în apropierea cuptorului unei locuinţe (sub podina de lut
ars de pe care se ridica gardina lui exterioară, au fost identificate două cranii umane
aflate la o distanţă mică unul de altul (0,60 m) şi păreau a se privi unul pe celălalt295 ;
în aşezarea de tip teii, de pe Măgura Cuneştilor, jud. Călăraşi a fost descoperită
izolat o calotă craniană de copil, E. Comşa fiind de părere că avem de-a face cu
resturile unui schelet de copil deranjat296 ; Bălăneşti- Muchea Mare, jud Buzău, H.
Dumitrescu descoperea în anul 1943 un craniu izolat, presărat cu ocru în asociere cu
fragmente ceramice (deasemeni acoperite cu ocru)297 •
În cuprinsul aşezărilor gumelniţene alături de cranii, au fost descoperite şi diverse
oase umane dispersate şi izolate: în aşezarea de la Tangâru a fost găsit un fragment
de mandibulă şi mai multe oase lungi 298 ; la Borduşani - Popină, jud. Ialomiţa au fost
descoperite mai multe oase umane dispersate printre care amintim, trei fragmente de
oase, care provin de la un individ tânăr- probabil de sex feminin (18-20 ani). Au mai
fost descoperite un fragment de tibie ce aparţinea unui individ de 5-6 ani dar şi un

289. Ibidem.
290. O.V. Rosetti 1934, p. 39.
291. Ibidem; VI. Dumitrescu 1966, Gumelnita. Sondajul stratigrafic din 1960, în SCJV, XVII, l, p. 56.
292. R. Vulpe, S. Hansen et a/ii 2011, p. I 04.
293. S. Marinescu-Bîlcu 2000, p. 116.
294. VI. Dumitrescu 1925, p. 43.
295. Idem 1965, p. 223, 232.
296. E. Comşa 1986, Săpăturile de salvare de pe „Măgura Cuneştilor", în MCA, XVI, p. 57.
297. Idem 1960a, p. 6.
298. Idem l 960b, p. 92.
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fragment de os mare (de la antebraţ, acesta din urmă, aparţinea unui adolescent de sex
feminin )299 ; în aşezarea de tip teii de la Chitila - Fermă, Bucureşti au fost identificate
oseminte umane izolate300 ; din aşezarea de la Hârşova-tel/, jud. Constanţa, din
stratul de cultură gumelniţean, provin mai multe oase umane dispersate unele fiind
găsite printre resturi menajere 301 ; în cuprinsul aşezării de la Măgura Cuneştilor, jud.
Călăraşi a fost descoperit un os uman izolat302 ; la Năvodari, pe insula „La Ostrov",
jud. Constanţa (lacul Taşaul), în stratul inundat au fost găsite oase umane 303 ; AldeniGurguiul Balaurului, în perimetrul aşezării a fost descoperită o mandibulă de
copiP04 ; Seciu-La Pompieri, jud. Prahova au fost descoperite trei fragmente de oase
ce proveneau de la un Juvenis de 14-17 ani, un Adultus de 25-30 ani şi un Maturus
de 35-45 ani 305 •
E. Comşa a considerat că aceste descoperiri de oase umane izolate şi dispersate,
ar proveni de la morminte derajate din vechime306 , însă descoperirea la Hârşova-tel/ a
unor asemenea oase în cuprinsul aşezărilor uneori chiar în zone menajere, au condus pe
autorii cercetărilor de aici la ideea existenţei unor practici de antropofagie rituală307 •
Concluzii
Atât pentru zona avută în vedere şi pentru perioada de timp (neo-eneoliticul din
Câmpia Bucureştilor) a fost descoperită doar o necropolă („Mănăstirea lezeruf'
- Cemica), în celelalte situri fiind descoperiri izolate în interiorul aşezărilor, în
construcţiile de locuit etc.
Pentru cultura Dudeşti se cunoaşte în spaţiul românesc, doar un singur mormânt
descoperit în aşezarea eponimă celelalte descoperiri funerare fiind oase izolate în
contexte nefunerare. Acesta fiind depus în poziţie chircită pe partea dreaptă, un
uspect interesant fiind amputarea mâinii în timpul vieţii, dar şi prezenţa în apropierea
antebraţului de la mâna amputată a unui strat subţire de substanţă roşie probabil
ocru, folosit ca un substitut ritual al sângelui-simbolul vieţii ce semnifica credinţa
într-o supravieţuire post-mortem 308 •
În cadrul culturii Boian a fost identificată o necropolă, descoperită la „Mănăstirea
299. S. Marinescu-Bîlcu et a/ii 1997, p. 95 .
.100. A.D. Soficaru et alii 2003, p. 113-122.
10 I. D. Popovici, Y. Rialland 1996, p. 56.
I02. E. Comşa l 992a, Staţiunea neolitică de la Cuneşti, jud. Călăraşi, în MCA, XVII, partea I, p. 64.
I03. S. Marinescu-Bîlcu et a/ii 2000-2001, p. 129.
I04. E. Comşa 1960a, p. 6; idem 1960b, p. 91.
105. A. Frînculeasa 2011, Seciu-Judeţul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei,
h.l. Oscar Print, Bucureşti, p. 85-86; A. Frînculeasa, O. Negrea 2010, Un sit din epoca neo-eneolitică
in zona colinară a Munteniei - Seciu, jud. Prahova, în BMJT, 2, p. 50.
I06. E. Comşa 1960b, p. 93-94.
I07. D. Popovici, Y. Rialland 1996, p. 56.
IOR. M. Eliade 1999, p. 19.
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Iezeruf' - Cemica. Este posibil ca această necropolă să fi fost utilizată pe o perioadă
mai lungă de mai multe comunităţi, pe parcursul mai multor generaţii (lucru confirmat
de cele câteva mormintele suprapuse descoperite) situaţii asemănătoare întâlninduse şi în alte necropole neo-eneolitice, la Sultana - Valea Orbului3°9 şi Chimogi-Şuvi/a
Iorgu/escu 310 mormintele fiind organizate în cele mai multe cazuri în grupuri, cu
locaţii distincte în perimetrul funerar.
Situaţia de la Cemica, în privinţa amplasării şi a relaţiei dintre aşezare şi
necropolă (aşezarea se afla la cca 80-100 m vest de necropolă) 311 este similară cu
alte cazuri identificate în necropolele neo-eneolitice astfel: la Vărăşti-Grădiştea
Ulmilor necropola se afla la 150 m nord/vest de teii-ul Boian B, pe fostul mal al
lacului Boian 312 ; Gumelniţa - pe terasa înaltă a Dunării, 250 m E de teii, dar şi pe
pantele aşezării 313 ; la Sultana-Ma/u Roşu aceasta a fost identificată pe terasa înaltă a
fostului râu Mostiştea, la cca 200 m vest de tell314 ; Măriuţa-La Movilă, necropola a
fost identificată la aprox. 200 m est/nord-est de aşezare, dar şi pe pantele acesteia315
necropola de la Căscioarele-D 'aia parte se afla la cca 300 m NV de teii-ul D 'aia
parte, pe terasă şi pantele sale316 ; la Durankulak mormintele se aflau pe o pantă la
cca 300 m SV de aşezare 317 ; Ia Goljamo Delcevo, pe terasa înaltă (la vest de teii) la o
distanţă de cca 200 m faţă de aşezare 318 ; Radingrad - pe terasa înaltă la o distanţă de
cca 50-100 m vest de tell319 ; Vinica pe terasa înaltă a lacului Kamcija la aproximativ
50 m SSE de aşezare 320 •
La Cemica grupurile de morminte sunt delimitate de spaţii neocupate în care
uneori, au fost găsite câteva morminte izolate spre deosebire de necropola de la
Sultana - Valea Orbului unde defuncţii au fost separaţi de o vale.
309. D. Şerbănescu 2002, p. 69-86.
310. C. Bălteanu, P. Cantemir 1991, p. 3; idem 1992, p. 11-16.
311. Gh. Cantacuzino 1965, p. 56; 1967, p. 379-400.
312. E. Comşa 1995a, p. 55.
313. C. Lazăr 200lb, Date noi privind unele morminte gumelniţene, în CCDJ, XVI-XVII, p. 173.
314. R.R. Andreescu et a/ii 2008, p. 295.
315. C. Lazăr, V. Pamic 2007, p. 140.
316. D. Şerbănescu, B. Şandric 1998, p. 25.
317. H. Todorova, T. Dimov 1989, Ausgrabungen in Durankulak 1974-1987, in Bokonyi S. (ed.)
Neolithic of Southeastern and its Near Eastern Connection. Kongress Szolnok Szeged 1987, Varia
Archaeologica Hungarica, II, Budapest, p. 291; T. Dimov 2002, Entdeckung und Erforschung
der prahistorischen Graberfelder von Durankulak, in Todorova H. (ed.) Durankulak, Band li. Die
Prahistorischen Graberfelder, Teii l, Sofia, p. 28.
318. H. Todorova, I. Ivanov, V. Vassliev, M. Hopf, H. Quitta, G. Kohl 1975, Selistnata mogila pri
Goljamo Delcevo. Razkopki i proucvanija, V, Sofia, p. 53-54.
319. I. Ivanov 1982, Teii Radingrad, in Todorova H. (ed.) Kupferzeitliche Siedlungen in Nordostbulgarien.
Materialien zur Allegemeinen und Vergleichenden Archăologie, Band 13, Milnchen, p. 166.
320. A. Radunl'!eva 1976, Vinitsa - Eneolitno seliste i nekropol, Razkopki i proucvanija, VI, Sofia, p. 142.
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Au existat mici deosebiri (la Cemica) în privinţa orientărilor a inventarului
funerar, însă nu au fost sesizate diferenţieri în privinţa modului de înmormântare pe
categorii de vârstă sau sex. Defuncţii au fost înmormântaţi în poziţie întinsă, chircită
existând şi unele excepţii - cea a depunerilor cu faţa în jos.
În aşezarea de la Glina au fost descoperite morminte atât în interiorul aşezării cât şi
printre locuinţele acesteia (depuse în poziţie chircită - pe partea dreaptă şi pe cea stângă).
În faza de tranziţie, deşi pe teritoriul ţării noastre au fost identificate necropole
(Radovanu-La Muscalu şi Vărăşti-Grădiştea Ulmilor) în zona avută în discuţie,
au fost descoperite morminte depuse în poziţie chircită-pe partea dreaptă, lângă
locuinţele aşezării de la Vidra.
În cadrul culturii Gumelniţa - cu toate că au fost descoperite necropole şi mici
cimitire la Vărăşti-Grădiştea Ulmilor, Chimogi-Şuviţa Iorgulescu, Căscioarele
D 'aia Parte - necropola l, Chimogi - Terasa Rudarilor, Căscioarele - „ Vizavi de
Puţul Popit', necropola 2, Dridu, Sultana-Malu Roşu, Măriuţa-La Movilă, PietreleGorgana - s-a constatat pentru câmpia Bucureştiului că, aceste comunităţi îşi
îngropau defuncţii în interiorul aşezărilor printre sau sub locuinţe. S-a observat că în
majoritatea cazurilor defuncţii erau copii sau adolescenţi mai rar adulţi, descoperiri
atestate în aşezările de la Vidra şi de la Chitila. La Vidra un mormânt ce era depus
chircit pe partea dreaptă, prezenta - în palma mâinii drepte, dar şi la toate membrele
pietricele roşii, echivalentul ocrului, iar la Chitila a fost identificată o ofrandă funerară
- un maxilar de porc.
În alte aşezări ale culturii Gumelniţa, la Măgurele - „Movila Filipescu", Glina şi
Vidra, au fost descoperite oase umane - printre ele au fost găsite şi cranii întregi sau
fragmente de cranii, dispersate, rară conexiune anatomică. Acestea au fost identificate
în perimetrul locuinţelor, uneori în preajma vetrei, în umplutura şanţului de apărare
(Vidra şi Măgurele) alteori în gropi sau zone menajere.
Comportamentul funerar al comunităţilor neo-eneolitice avute în vedere a fost
deosebit de complex, identificându-se diferenţieri minime de tratare a celor decedaţi
- în cadrul necropolei, dar şi o aparentă „nepăsare" faţă de unii indivizi, ce îi regăsim
sub formă de resturi osteologice în contexte nefunerare.

SUMMARY
The article presents similarities and differences in funerary practices recorded
during the neo/eneolithical period, in the plain ofBucharest, compared to other sites
from the same chronological epoch. Findings belonging to the Dudeşti cu/ture were
first due to the research activity of archeologist Dinu V.Rosetti. The article refers
to the Dudeşti, Boian, Gume/ni/a cultures, defining for the archeological area that
was to become, in time, the Romanian Capital. The author presents funerary rites,
inverntoires, describing significantfeatures ofthefindings.
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ÎN BUCUREŞTI,
DE SFÂNTUL GHEORGHE ŞI SFÂNTUL DUMITRU
dr. Lelia Zamani

Ziua de 23 aprilie, ziua Sfântului Gheorghe, marchează începutul unui vechi an
pastoral. De atunci şi până pe 26 octombrie, de Sîantul Dwnitru, este vremea păstorilor.
Sfântul Gheorghe domină perioada caldă a anului spre deosebire de Sfântul Dwnitru, care
o are în stăpânire pe cea rece. Ambele sărbători aveau în comun la Bucureşti schimbarea
locuinţei şi implicit a proprietarilor, ori erau reînnoite înţelegerile tăcute înainte.
Odinioară, în ziua de Sfântul Gheorghe, se făceau în capitală mari alaiuri
domneşti. Atunci domnitorul îşi lua cu sine boierii şi mergeau la Colentina ori la
Plumbuita, unde luau masa împreună şi priveau întrecerile de cai. Dacă se întâmpla
ca vodă, din anumite motive, să nu poată pleca din Bucureşti el se îndrepta alături
de dregătorii săi spre Biserica Curtea Veche, unde marele clucer, în loc de colivă,
aducea la biserică un miel fript întreg 1•
Tot în această zi, dacă iarba era destul de bună, caii domneşti erau scoşi la câmp
pentru păşunat. De altfel, se desfăşura o întreagă ceremonie în vederea acestui
eveniment. Domnul îl chema atunci la el pe comisul Curţii, cel care avea sarcina de
a îngriji caii domneşti, şi îl îmbrăca cu caftan. Astfel împodobit, acesta mergea la
grajduri, unde nobilele animalele erau alese cu mare băgare de seamă şi duse apoi
cu alai în curtea palatului pentru a fi admirate de familia domnitoare şi de înalţii
dregători. Înaintea acestui alai mergea o companie de arnăuţi cu căpeteniile lor, iar
după ei veneau două „steaguri" de seimeni, care erau straja domnească. Urmau apoi
telegarii (caii de trăsură), înşiruiţi, iar în urma lor venea vătaful sacagiilor, armaşul
(dregătorul însărcinat cu paza temniţelor) şi, la mijloc, iuruc-bairactar, cel ce ducea
steagul domniei. După ei mergeau trâmbiţaşii domneşti sunând din trâmbiţe şi
surle. Apoi urmau ceilalţi cai domneşti: povodnicii şi armăsarii, care erau ţinuţi de
ajutoarele comisului şi de seimeni anume instruiţi. Atât telegarii, cât şi povodnicii şi
armăsarii erau frumos împodobiţi cu fel de fel de valtrapuri cu ciucuri şi frâie de fir.
În urma armăsarilor se înşiruiau zapcii curţii, ai hatmanului, ai lui Aga, precum şi

1. Lelia Zamani, Bucureştii în sărbătoare, Editura Cartea de Buzunar, voi. II,
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restul slujitorimii, toţi în haine de sărbătoare.
Un alt punct de atracţie îl reprezenta marele comis. Acesta, călare pe un cal
împărătesc, era îmbrăcat în caftanul dat de domnitor. Nici calul nu era mai prejos.
Valtrapul său în culoarea portocalie, avea cele mai scumpe podoabe. Alături de comis
mergeau o serie de rândaşi domneşti şi ei frumos împodobiţi, iar după aceştia venea
muzica militară.
Ajuns în faţa domnitorului, marele comis făcea o plecăciune adâncă. Întreg alaiul ieşea
din curtea domnească şi se îndrepta pe Podul Târgului de Afară, de obicei spre Colentina.
Acolo erau înălţate corturi, special pentru acest eveniment, şi erau aşteptaţi să vină şi
domnitorul cu suita lui. Comisul obişnuia să dea şi o masă îmbelşugată cu acest prilej.
Iubirea românului pentru cai a fost o realitate incontestabilă şi multe dintre
sărbătorile creştine aduceau cu ele şi sărbători închinate acestor atât blânde, de
folositoare şi de preţ animale.
De-a lungul timpului au fost construite ori refăcute mai multe lăcaşe de cult
închinate Sfăntului Gheorghe. O astfel de biserică a fost ridicată de Constantin
Brâncoveanu la 1698, pe locul alteia mai vechi, construită în secolul al XVI-lea, în
chiar centrul capitalei. Biserica se poate vedea şi astăzi, desigur refăcută, purtând
numele de Sfântul Gheorghe Nou. Cum lăcaşul trebuia sfinţit, bogatul domnitor l-a
invitat pentru această ceremonie pe Prea Fericitul Patriarh Kir Hrisant de la Sfăntul
Mormânt. Vodă Brâncoveanu nu era o persoană străină înaltului prelat de la Ierusalim,
dimpotrivă, erau cunoştiinţe vechi, domnitorul beneficiind chiar de sprijinul acestuia
într-o călătorie de studii ce o făcuse la Paris. Patriarhul Hrisant nu a întârziat astfel
să vină în Bucureşti la rugămintea bogatului domnitor român, de la care a primit şi o
foarte frumoasă şi valoroasă cruce din aur împodobită cu pietre preţioase. Speciala
slujbă a întrecut orice închipuire în strălucire şi fast şi s-a ţinut la 29 iunie, de ziua
sfinţilor apostoli Petru şi Pavel.
Alaiul a pornit dis de dimineaţă de la Curtea domnească, spre biserica ce urma a fi
târnosită. Suita era compusă din patriarh, prelaţi, familia domnitoare, marea şi mica
boierime, servitori, bucureşteni. Patriarhul purta cu evlavie Sfintele Moaşte luate de
la biserica domnească, urmând a le depune în noul lăcaş închinat sfăntului Gheorghe.
După patriarh venea domnitorul cu toţi fiii lui, îmbrăcaţi cum nu se poate mai bogat.
Zece paşi în urma lor nu se mai vedea nimeni, ca apoi să urmeze marele cămăraş
lordachi Creţulescu, ginerele lui vodă, care împărţea în stânga şi în dreapta bani celor
săraci. După alţi zece paşi apărea Doamna Maria Brâncoveanu, soţia domnitorului,
urmată de fiicele sale. După acestea, veneau boierii, soţiile boierilor, fetele din casă,
servitorii precum şi tot norodul bucureştean. Întreg alaiul era impresionant.
La apariţia suitei, toate clopotele ce bătuseră până atunci au încetat să mai sune şi s-a făcut
auzit numai clopotul din turnul cel mare al bisericii Sîantul Gheorghe Nou. Acesta fusese
lucrat cu o deosebită măiestrie, încât se auzea chemând pe nume pe marele domnitor.
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După ce vodă, familia lui şi boierii au ajuns la locurile lor în biserică, a urmat
un moment deosebit de solemn, în care patriarhul Hrisant a aşezat în altar moaştele.
Sîanta liturghie a fost ascultată de cei de faţă în genunchi, şi fiecare stih pe care-l
rostea patriarhul era repetat de fiecare arhiereu în parte, în româneşte, apoi în greceşte,
sloveneşte şi arabă. A urmat apoi slujba de târnosire, cântecele corului, împărtăşirea,
totul sîarşindu-se cu binecuvântarea dată de patriarh întregii adunări.
Odată terminată slujba, înaltul prelat şi-a depus odăjdiile în altar şi însoţit de
domnitor, care l-a aşteptat în mijlocul bisericii, a fost invitat, alături de ceilalţi mari
preoţi şi dregători să ospăteze în curtea mănăstirii. Au urmat darurile cum numai
Brâncoveanu era în stare să le dea: covoare persane, vase de argint, galbeni în
năframe cusute cu fir de aur, cu mulţumirea că Dumnezeu îl ajutase să ridice această
minunată mănăstire închinată marelui mucenic şi de minuni făcător Gheorghe.
De Sfăntul Gheorghe, legendele spun că deasupra comorilor apar focuri şi astfel
oamenii pot să-şi dea seama unde au fost ascunse. De altfel, se pare că există două
feluri de comori. Unele benefice, iar altele, dimpotrivă, necurate şi, astfel, foarte
periculoase pentru cel sau cei care le dezgroapă. Trebuie ştiut că cele bune ard cu o
flacără albăstruie, de la miezul nopţii, până la amiază; iar cele închinate Necuratului,
de la amiază la miezul nopţii şi au o flacără alburie. „Spre banii care ard nu trebuie
să mergi direct, ci să arunci ceva - o pălărie, o batistă, o opincă. După ce ajungi la
comoară, pui un semn şi te întorci a doua zi s-o dezgropi. Oamenii care au dezgropat
comorile în timp ce ardeau s-au schimonosit"2• Totuşi comorile, oricum ar fi ele, sunt
blestemate şi prea puţini sunt cei ce au noroc de pe urma lor.
De Sfăntul Gheorghe se dă de pomană pentru morţi şi tot atunci se fac multe vrăji
de dragoste. Tot în acestă zi toţi cei ce poartă numele de Gheorghe îşi sărbătoresc
ziua numelui alături de rude şi prieteni, cu mâncare, muzică şi băutură.
În calendarul creştin ortodox, Sfăntul Dumitru (Dimitrie) îşi are ziua pe 26
octombrie. În ajunul acestei sărbători, pe 25 octombrie, se ţin Moşii de toamnă, când
se organizează târguri prin mahalale şi se fac pomeni.
Praznicul Sfăntului Dumitru, ca şi cel al Sîantului Gheorghe sunt zile de început
şi de sîarşit de ciclu calendaristic, când se fac înţelegeri între stăpâni şi slugi, între
proprietari şi chiriaşi, între cei care dau şi primesc bani cu împrumut. În aceste zile
meşterii îşi luau ucenici să-i înveţe meserie, nu înainte de a se tocmi cu părinţii pentru
o perioadă de câteva luni, câteodată un an sau doi, poate şi mai mult, de învăţătură şi
muncă a băieţilor ce doreau să-şi facă un rost în viaţă. Şi dacă ei se dovedeau harnici
şi isteţi, erau păstraţi să muncească alături de meşter, până când deveneau, uneori,
gineri ori asociaţi, ori şi una şi alta, ai maeştrilor lor. Şi tot atunci bucureştenii mai

2. Irina Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Editura Humanitas,
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aduceau slugi în casă. Servitorii şi servitoarele erau recrutaţi de la biroul
servitorilor, care funcţiona în localul Poliţiei Capitalei. Acolo aveau loc şi tocmelile cu
noii stăpâni, după ce îşi prezentau calităţile şi le arătau acestora „condicuţa" care ilustra
recomandările pe care le aveau. Ei se tocmeau a sluji cu luna, şi mai rar cu anuP.
De două ori pe an, de Sfântul Dumitru şi de Sîantul Gheorghe bucureştenii care nu
aveau o casă a lor erau cuprinşi de un puternic imbold de a-şi împacheta lucrurile şi
a-şi căuta o nouă locuinţă. În general, existau mai multe motive pentru care oamenii se
mutau. Printre acestea era şi faptul că, fie nu le mai plăcea casa în care stăteau şi voiau
alta, fie nu mai reuşeau să facă faţă chiriei ridicate, fie, în cazul cel mai fericit, se mutau
în propria casă. Frenezia mutării îi năpădea adesea şi pe proprietari, chiar dacă ei nu
aveau de ce să plece în altă parte, dar puteau să ajute o rudă sau un prieten să o facă.
A fost un fenomen specific marilor oraşe, cu deosebire pentru Bucureşti. La
începutul secolului al XIX-iea, fenomenul mutării din preajma celor două sărbători nu
a fost semnalat prea des. Cu timpul, însă, lucrurile s-au schimbat deoarece a crescut
numărul locuitorilor oraşului, fapt care a dus şi la extinderea teritoriului capitalei. Mulţi
dintre cei veniţi aici, şi care îşi găsiseră un loc de muncă stabil, nu dispuneau de suma
necesară cumpărării unei case, aşa că se vedeau nevoiţi a sta cu chirie.
Casele se închiriau şi mobilate şi nemobilate la 23 aprilie şi la 26 octombrie,
pe şase luni, pe câte unu, doi, sau foarte rar, pe trei ani. În aceste condiţii nu era de
mirare că în pragul celor două sărbători marea majoritate a caselor de închiriat îşi
arborau la ferestre anunţurile, iar bucureştenii începeau a căuta înfriguraţi o nouă
casă pe care o voiau mult mai bună decât cea în care stăteau.
Femeile erau acelea care duceau greul acestor căutări, căci dispuneau de mai
mult timp liber dacât soţii lor şi, nu de puţine ori, ele erau cele care aveau iniţiativa
schimbării. Porneau în căutarea locuinţei ideale cîte două, mamă şi fiică, ori mătuşă şi
nepoată (se pare că se prefera întovărăşirea rudelor), insistând la fiecare casă, să vadă
tot ce se putea şi mai ales ce nu se putea vedea, adesea stânjenindu-i vădit pe chiriaşii
care locuiau încă acolo şi care-şi vedeau astfel invadat căminul temporar. Dar nimeni
nu protesta câtă vreme exista acordul proprietarului. Zile întregi, chinuitoare, de
găsire a căminului ideal se sfârşeau cu împachetarea cu grijă a fiecărui lucruşor şi
pornirea la drum spre noua locuinţă.
Mutarea se făcea în funcţie de venitul chiriaşului, adică cu camionul de lux, cu
căruţa, ori cu roaba. Istoria surprinde şi o familie aflată în plină mutare: „Leana
(slujnica) e pe capră, lângă surugiul mustăcios şi înfipt, şi ţine în braţe abat-jourul
familiei primit de la naşe cu prilejul cununiei, acum douăzeci de ani şi mai bine. E
]. Lt.-col. Dimitrie Pappasoglu, Istoria fondării oraşului Bucureşti. Istoria începutului oraşului
sau conducătorul Bucureştiului, Fundatia Gheorghe Marin Speteanu, Bucureşti,
2000, p. 266.
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simbolul unirii şi integrităţii familiale, preţios nu atât prin ce valorează, cât prin ceea
ce presupune şi aminteşte, împreună cu tingirea de dulceţi şi serviciul de cafea cu
lapte, desperecheat în cursul conflictelor ce au frământat fericitul menaj. La margine,
ca după un dric cu mort sărac, merge doamna, care nici în această excepţională
împrejurare n-a renunţat la pălăria-i cu pana semeaţă. Dânsa supraveghează să nu
se piardă nici o aţă... dânsul poartă pendula, din ale cărei corzi moarte, picură din
când în când, sunetele dogite, de clopot depărtat"4 • Odată locuinţa schimbată, micile
neplăceri de la început, neluate în seamă, căpătau, cu timpul, proporţii catastrofale:
igrasie, gândaci, sobe defecte, etc., şi peste şase luni ori un an - pentru a câta oară?
- începeau să fie din nou croite planuri de schimbare5• O altă casă, un alt decor. Dar
până atunci, pe lângă oboseală, cei care abia schimbaseră locuinţa simţeau o mare
împlinire datorită pasului făcut, şi puteau de acum dormi liniştiţi, cel puţin până la
Sfântul Gheorghe, peste şase luni.
După anii treizeci ai secolului al XIX-iea, cererea devenise alta. Oamenii îşi doreau
să se mute în centru, într-un „block-haus" confortabil, care avea condiţii mai bune
de locuit: calorifere, baie modernă, apă caldă la orice oră din zi şi din noapte. Moda
americană a blocurilor îi molipsise şi pe bucureşteni care se îndreptau spre aceste
locuinţe mici, cenuşii cu câte două sau trei camere, ca nişte cutii de chibrituri în care
nu încăpea decât mobila strict necesară şi nu exista grădină şi nici prea multă linişte
şi intimitate. Şi pentru toate acestea, proprietarii cereau preţuri extrem de ridicate,
de şaizeci, optzeci şi chiar o sută de mii de lei anual, ceea ce însemna cinci până
la nouă mii de lei pe lună, sumă destul de mare pentru posibilităţile bucureştenilor
de atunci. Cu toate acestea, cererile au devenit tot mai numeroase, dovadă fiind şi
construirea a numeroase astfel de blocuri care, deşi nu aveau înălţimea zgârie norilor
americani, păreau ameţitoare pentru locuitorii capitalei de atunci. Planurile clădirilor
nou construite erau gândite mai ales de arhitecţi străini, după cum străini erau şi o
mare parte dintre proprietarii unor astfel de blocuri date spre închiriere.
Nici începutul celui de-al doilea război mondial nu le-a schimbat bucureştenilor
planurile de mutare. Anunţurile de mică publicitate apărute în ziarele capitalei erau
citite cu atenţie maximă de viitorii chiriaşi, înainte de a merge să vadă casele care
păreau să corespundă pretenţiilor, dar mai ales banilor pe care îi puteau oferi. Cum
mutarea nu era totuşi un lucru simplu, nu se putea face fără o cât de mică strângere
de inimă, căci popasul dintr-un loc într-altul, fără a prinde rădăcini, are în el o mare
tristeţe. De aici şi urarea pe care fiecare chiriaş şi-o imagina împlinită în cel mai scurt
timp: „De aici să te muţi la casa ta!". Dar nu se întâmpla prea des ca vorbele acestea
să se adeverească, aşa că omul îşi tot strângea lucrurile, calm în aparenţă dar gata
4. De sfântul Dumitru. Eroul zilei Chiriaşul, în „Tunpul" anul III, nr. 894, vineri 27 octombrie 1939, f.1,3.
5. Lelia Zamani, op.cit., voi. I, Bucureşti, 2003, p. 10-14.
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de furie cu fiecare prilej şi, alături de familie, pornea să ia totul de la
în altă casă de închiriat.
„Sfinte Dumitre, Sfinte Dumitre, cine ţi-o fi aşezat prăznuirea la început de toamnă,
când cerurile pleznesc şi se deşartă fără veste, cînd prin uliţele metropolei caii ştiobâlcăe
ca prin turbării şi când ultimii cocori - cruci albe pe zarea de cenuşe - alunecă tăcuţi
spre marginile lumii?"6 întreba atât de mişcător un redactor de ziar bucureştean şi
chiriaşii, câţi erau ei, nu puteau decât să ofteze şi să aprobe resemnaţi.
Dar ziua Sfântului Dumitru nu era doar un prilej de mutare şi de refleţii amare, ci
şi de bucurie căci, tot atunci îşi sărbătoreau ziua toţi cei care purtau numele sfântului,
încingând chefuri de neuitat alături de familie, rude şi prieteni, cu mult vin şi mâncare,
la care nu puteau lipsi nici lăutarii.
Următoarea zi în calendar este ziua Sfântului Dimitrie Basarabov. Născut în satul
Basarabov, de pe malul apei Lomului, în Bulgaria, al doilea Dumitru din calendar
a fost la început păzitor de vite. Iubitor de cele sfinte, el a plecat din sat, făcându-se
monah la o mănăstire construită într-o peşteră unde a şi murit dealtfel. Trupul său
neânsufleţit a fost îngropat de râul Lom, într-o vreme când ploile necontenite au
umflat apele şi au inundat o parte din uscat. Descoperite în urma unui vis, moaştele
sfântului au fost scoase la suprafaţă şi duse cu alai în biserica satului. Se spune că
domnitorul de atunci al Ţării Româneşti, aflând de sfânt, şi-a trimis preoţii şi boierii
din Bucureşti, la Basarabov, pentru a-i aduce moaştele în capitala sa. Dar sfântul
s-a împotrivit şi oamenii nu au putut duce racla departe de locul unde se născuse
sfântul. Nedumeriţi românii au încercat o veche metodă, punând moaştele într-un
car, la care au fost înjugate două junci tinere, neînvăţate cu strânsoarea jugului, pe
care le-au lăsat să meargă încotro voiau ele. Şi animalele au pornit la drum înapoi
la Basarabov, oprindu-se în mijlocul satului, semn că sfântul nu dorea să plece de
acolo. Respectându-i voinţa, domnitorul nu a mai insistat şi chiar a trimis bani,
pentru a fi ridicată o biserică cu numele cuviosului Dimitrie. Când a pornit războiul
între ruşi şi turci, între anii 1769 şi 1774, un general rus, Petru Salticov, a trecut
Dunărea, ajungând şi la Basarabov, unde ştia că se află moaştele Sfântului Dimitrie.
A vrut să le ia cu el în Rusia dar, la rugăminţile unui boier român (mult mai probabil
mai greu a atârnat argumentul pungilor cu galbeni oferite), i le-a dăruit acestuia,
pentru a le duce în Ţara Românească. Moaştele sfântului, au ajuns în Bucureşti şi
au fost aşezate la Mitropolie, unde un preot a fost însărcinat să le poarte de grijă.
Şi, de atunci, Sfântul Dimitrie a devenit ocrotitorul oraşului şi vindecător al tuturor
celor care veneau cu rugă fierbinte către el. Şi, având Bucureştii un astfel de sfânt
ocrotitor, ori de câte ori locuitorii se confruntau cu dezastre naturale şi epidemii se
făceau mari procesiuni în vederea stăvilirii lor, moaştele fiind scoase de către preoţi,

capăt,

6. De sfântul Dumitru. Eroul zilei Chiriaşu/, în „Timpul" anul III, nr. 894, vineri 27 octombrie 1939, f.1,3.
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din Mitropolie, cu rugăciuni şi cântări, şi purtate prin tot oraşul.
În 1917, neconsolaţi pentru faptul că le-a fost luat sfântul, bulgarii au profitat
de ocupaţia germană şi au încercat să pună mâna pe nepreţuita comoară pentru a o
aduce înapoi dar, la vederea Dunării, se spune că sfântul s-a făcut atât de greu, încât
nici un luntraş n-a acceptat să-l transporte. Prefectul poliţiei capitalei româneşti s-a
grăbit să prevină autorităţile germane că populaţia s-ar putea răscula dacă nu i s-ar
reda patronul spiritual. În acest context, bavarezii s-au lansat în urmărirea aliaţilor
lor şi l-au recuperat cu greu pe sfânt la malul Dunării. A doua zi, racla s-a întors în
oraş, precedată de surle şi trompete. Populaţia s-a arătat foarte impresionată. Şi aşa,
moaştele sfântului au urcat din nou Dealul Spirii şi-a fost din nou aşezat pe estrada
lui, în inima paraclisului.
Multe au fost minunile săvârşite de sfânt şi consemnate de documente şi de
memoria contemporanilor acelor vremuri.
La mila sfântului au apelat bucureştenenii în cazurile de molimi îngrozitoare,
cum a fost ciuma ori holera, ori când seceta ameninţa populaţia care se vedea pierind
de foame. În astfel de cazuri, sfântul era scos din Mitropolie şi, după ce se făcea
înconjurul capitalei, într-o lungă procesiune, în care venea toată suflarea capitalei,
era adus în mijlocul oraşului, unde preoţii şi locuitorii se rugau înlăcrimaţi pentru
îndepărtarea molimei ori a secetei. După care sfântul era adus înapoi la mitropolie.
Şi textele spun că, după astfel de ceremonii religioase, molimile se diminuau încă de
a doua zi, pierind în următoarele zile ori săptămâni, iar în caz de secetă, se întâmpla
ca ploaia să vină chiar în timpul procesiunii.
Documente povestesc şi de faptul că Sfântul Dimitrie Basarabov asculta nu numai
rugite colective ale românilor ci, cum era şi firesc, şi rugăminţile sincere ale fiecărui
creştin în parte, care se îndreptau cu speranţă şi credinţă spre el. Astfel, se povesteşte
că, în timpul războiului de Independenţă din 1877-1878, trăia un bătrân colonel care
avea şapte băieţi în luptă, pe front. Îngrijorat de soarta lor, el a scris numele copiilor
lui pe o bucată de hârtie pe care a pus-o sub capul sfântului, rugându-se acestuia cu
lacrimi în ochi să-i ţină în viaţă. Sfântul i-a ascultat dorinţa şi toţi cei şapte băieţi i
s-au întors teferi din război, spre marea lui bucurie.
De la Sfântul Dimitrie Basarabov timpul pare a zbura şi iată că iarna bate la uşă, cu
sărbătorile ei neasemuite, lăsând în urmă toamna, cel mai efervescent şi mai plin de
melancolie, deopotrivă, anotimp al anului şi îndreptându-şi privirile spre primăvară,
atât de sfioasă şi de inocentă, şi curând ajunge la ziua Sfântului Gheorghe, ca apoi,
ciclul să se reia.
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SUMARY
Saints Dimitrie and Gheorghe were celebrated by the Christian Orthodox Church
on the 26th of October and on the 23rd of April respectively. The first marked
the coming of whinter, the second, the beginning of spring. These were moments
important in the life ofthe Bucharest community, connected to various practices and
moments in the life ofthe citizens.
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JURNALUL LUI
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Gabriel Ciotoran

Domnul academician Răzvan Teodorescu a publicat în volumul precedent un
articol intitulat „Un precursor ilustru: Gheorghe Grigore Canatacuzino" 1 care
spre final are următoarea confidenţă, făcută domniei sale de fiica istoricului: „Ştii
Răzvane, mă uit uneori din balconul meu spre sala şi spre biblioteca muzeului. Jorj
a vrut ca unele din cărţile sale să se găsească la Muzeul acesta" 2•
Aşa se explică prezenţa notelor zilnice în colecţia de documente a Muzeului Municipiului
Bucureşti3. Este un manuscris. Acestea sunt aferente anilor 1938-1958. Jumătate sunt
dactilografiate, iar restul este scris cu mâna, un scris foarte greu de descifrat.
El nu este singurul care a nutrit pentru acest muzeu multă afecţiune, mulţi alţi
autori lăsând direct sau prin membrii familiei lucrări acestuia. Astfel, P. Cemovodeanu
a donat o lucrare nepublicată, intitulată „Bucureştii văzuţi de călători străini", N.
Vătămanu, manuscrisul „Biserici bucureştene", generalul Zoller un „Jurnal", care
descrie seara zilei de 23 august 1944. Virginia Tănase, soţia marelui actor Constantin
Tănase a donat „Scrisorile de la Vox", primite după incendiul teatrului.
Jurnalul lui Ghe. Grigore Cantacuzino prezintă impresiile lui dintr-o perioadă
foarte plină de evenimente din istoria României.
Sunt prezentaţi ultimii ani din domnia lui Carol al Ii-lea, respectiv dictatura
regală, venirea lui Antonescu la putere, rebeliunea legionară din 1941, perioada
războiului, instaurarea regimului comunist şi primul deceniu al acestuia. Desigur că
de la început vreau să subliniez două aspecte: caracterul subiectiv (ca orice jurnal) şi
exagerata prudenţă pentru anii post-belici, când putea ajunge pe mâinile Securităţii
şi putea constitui un serios cap de acuzare. De altfel, fata generalului C. Sănătescu
s-a temut să ţină în casă „Jurnalul" tatălui ei. 4 Toate încercările de a-l da unui om de
încredere au eşuat. L-a ţinut la loc sigur în apartament până în anul 1990, când l-a şi
publicat. 5
I. Răzvan Teodorescu, Un precursor ilustru, M.M.B., nr. XXVI, 2012, pag. 7
2. Ibidem, pag. 10
I. Ghe. Gr. Cantacuzino, Note zilnice, colecţia Documente a M.M.B.
4. C. Sănătescu, Jurnal, Ed. Humanitas, 1993
~.Ibidem
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De altfel istoricul nu face după război însemnări politice. Tonul relatărilor este
sumbru: penuria de alimente, furturile, defrişările ilegale (inclusiv din pădurea
Zamora, unde avea o vilă). Arestările politice sunt frecvente. Însemnările referitoare
la unele prelegeri ştiinţifice ţinute de diferiţi colegi sunt în măsură să mai optimizeze
relatarea. Însă nu omite să precizeze că şeful secţiei medievale „de la Institutul de
Arheologie" îşi „sabotează subalternii". Numai plecarea definitivă a Elenei Brătianu,
ca urmare a unei intervenţii, este pe de-a întregul optimistă!
Ultimul aspect pe care-l menţionez în acestă introducere este aceea că „Jurnalul"
aparţine unui om crescut în spiritul extremei drepte. Primul deceniu comunist este
prezentat de un fost membru al „Familiei Legionar Ghe. Cantacuzino".
Tatăl său a fost generalul Ghe. Gr. Cantacuzino. A participat la primul război
mondial. A fost acuzat de complicitate la asasinarea lui I. G. Duca, pe 29.XII.1933. A
fost arestat şi eliberat la scurt timp. 6 Echipele legionare „se pregăteau însă în imobilul
său de pe strada Roma, de care vorbeşte şi autorul „Jurnalului". A condus partidul
„Totul pentru Ţară". El însuşi a fost acuzat că „a pus casa la dispoziţia legionarilor"7
în timpul rebeliunii. Din casa de pe Roma se auzeau intense rafale de arme„.A fost
arestat şi eliberat după o lună. Spiritul de dreapta şi-a pus amprenta asupra lucrării: în
toate conflictele relatate, dreptatea aparţine legionarilor! Cu multă indignare descrie
episodul confiscării vilei care aparţinuse lui Nae Ionescu, ideologul dreptei, de către
I. Antonescu, deşi în ea stăteau văduva sa şi copilul ei!
Desigur că începuturile familiei sale au fost ilustre. „Venea din ramura lui
Drăgnici, fiul marelui postelnic, din Pârvu Cantacuzino." Cantacuzinii, familie
bizantină, au fost printre cei mai importanţi în Ţara Românească, principalii rivali ai
Brâncovenilor, cu „reprezentanţi" la Curtea Veche: Şerban Cantacuzino (1678-1688)
şi Ştefan Cantacuzino (1714-1716).
Înaintaşii acestuia din secolul al XVI-iea, se îmbogăţiseră astfel. 8
„Petru Cercel aflase că Doamna Chiajna are un mare duşman, care-i jurase
pieirea. Era Mihai Cantacuzino, care adunase o avere fabuloasă din concesionarea
veniturilor (unele) care erau ale sultanilor: vânzarea peştelui, vânzarea sării de mare
la Anchiol, procurarea de blănuri din Rusia. Îşi ridicase un mare castel la Anchicol,
pe ţărmul Mării Negre, unde se desfăta cu prietenii. Turcii îl admirau şi-i spuneau
„Seitanoglu". A cerut în căsătorie pe fata Doamnei Chiajna, pe Maria. Nunta s-a făcut
la Bucureşti. În drum spre Constantinopol, ea, care avea doar 15 ani, l-a părăsit.
Un urmaş ilustru al acestuia, a fost Ioan Cantacuzino, născut în 1863. A fost medic
şi om de ştiinţă. A creat „Şcoala română de Imunologie şi patologie experimentală".
însă

6. M. Fătu, I. Spălăţelu, Garda de Fier„. Editura Politică, 1980, pag. 98
7. R. Teodorescu, art. cit. , pag. 8
8. C. V. Tudor, Cartea de aur, Editura Fundaţia România Mare, pag. 342
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A înfiinţat multe dispensare rurale. A acţionat împotriva holerei şi a tuberculozei.
Jurnalul lui Ghe. Gr. Cantacuzino seamănă în privinţa interpretărilor diferitelor
evenimente cu al altor personalităţi crescute şi formate înainte de regimul comunist:
cultură, proprietate, pluralism, credinţă şi dragostea de patrie fiind valorile respectate
de ei. Fără să prezinte evenimente inedite, Jurnalul este important prin faptul că a
aparţinut, aşa cum afirmă domnul academician R. Teodorescu, „unui istoric al vechii
generaţii" 9 , că este printre cele mai valoroase documente ale M.M.B., pentru care a
nutrit atâta afecţiune şi interes.
O stradă situată în centru, între bulevardul M. Kogălniceanu şi parcul Cişmigiu,
se numeşte „General Ghe. Gr. Cantacuzino" în aminirea faptelor din primul război
mondial ale tatălui său.
Bunicul, mare moşier, „Nababul" a purtat acelaşi nume. A murit în 1913. În vara
acelui an prin pacea de la Bucureşti, România obţinea Cadrilaterul.
Anul 1938
Autorul face un comentariu despre guvernul Goga - Cuza, care a deţinut puterea
în primul an al dictaturii regale a regelui Carol al Ii-lea. În el se spun următoarele:
„Acest guvern, primul naţionalist de la război încoace, a avut o sarcină covârşitoare:
de a deschide drumul pentru curentul naţional şi de a realiza o parte din programul
său" 10 • Se dă o bună apreciere faptului că este „primul care deschide curentul
naţional", precum şi faptului că a decis „scoaterea din slujbe a anumitor evrei, pentru
a-i înlocui cu elemente creştine şi româneşti". lată confirmarea aprecierii că nu era
străin de politica antisemită a extremei drepte.
Sunt analizate şi greşelile făcute de guvern. Acestea sunt: „panica financiară
economică răspândită la bursă şi în cercurile comerciale"; consecinţa fiind scăderea
încasărilor fiscului; „demagogia făcută în direcţia agrară de minstrul D. R. Ioniţescu,
care a speriat pe proprietarii mijlocii şi mari"; neîncrederea Angliei şi a Franţei în
politica sa externă.
În cadrul unei succinte analize a vieţii politice interne, se menţionează că partidul
„Totul pentru Ţară", care-l avea ca preşedinte pe C. Z. Codreanu, după decesul
generalului Ghe. Gr. Cantacuzino în 1937, a decis „crearea unui corp de 10.000 de
legionari, numit „Moţa - Marin" (participanţi la războiul civil din Spania, unde au şi
murit). Scopul este crearea unei armate de asalt legionare la dispoziţia căpitanului. În
el vor fi primiţi numai băieţii neînsuraţi, cu educaţie legionară şi caracter".
Despre P.N.T. face următorul comentariu: „Nici el nu se lasă mai prejos,
deoarece Iuliu Maniu a hotărât înfiinţarea unor gărzi ţărăneşti cu caracter militar, care
9. R. Teodorescu, art. cit., pag. 10
IO. Ghe. Gr. Cantacuzino, op. cit„ Note, 1938
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vor fi comandate de foşti militari retraşi din annată înscrişi în P.N.Ţ.". Concluzia este
următoarea: ,,Aceste măsuri prevestesc furtună!": sunt pregătiri paramilitare ale partidelor
politice contra guvernului, care vor să-l dărâme la alegerile din 2 Martie1938".
El se înşeală însă, neştiind că înainte de alegeri, Carol al Ii-lea avea să instaureze
pe 10 februarie 1938, propria dictatură, iar pe patriarhul Miron Cristea în fruntea
guvernului, aceste alegeri fiind anulate. Oamenii au fost chemaţi să voteze noua
Constituţie, care-l desemna lider absolut pe rege 11 •
La două zile de la demiterea guvernului Goga- Cuza, pe 13 februarie 1938, face
următorul comentariu: ,,reacţiunea evreiască a început să se manifeste. Pretutindeni
în cercurile comerciale şi industriale, în lumea afacerilor care este în legătură cu
evreii, se exprimă această satisfacţie. Chiar în seara demiterii, anumite elemente
evreieşti au telefonat fostului preşedinte al consiliului pentru a-l înjura la telefon,
fapt care a fost povestit de Lizeta Goga, văduva lui Eugen Goga 12 • Jurnalul evreiesc
„Semnalul" a publicat, fapt relatat de autor, interviul profesorului universitar Eugen
Herovanu, care a manifestat solidaritate cu evreii şi speranţa „renunţării la măsurile
antisemite". Câtă naivitate, greul fiind pentru evrei abia la început!
Despre P.N.L. consemnează „atitudinea sa duplicitară faţă de noul guvern de uniune
naţională. Fără să-l combată pe faţă, are câţiva membri în el: V. Iamandi la Educaţia
Naţională şi la Culte; pe I. Costinescu la Sănătate; pe Ghe. Tătărescu la Externe. Ei
sunt cu ipocrizie consideraţi însă doar „sfetnici ai coroanei". N. Iorga, se consemnează
în Jurnal, numeşte „duplicitate liberală, ipocrizia clubului de familie" 13 •
Faţă de un decret - lege care interzicea libertatea de exprimare, pedepsea orice
infracţiune împotriva ordinii publice, autorul este foarte critic, considerându-l un
atac împotriva legionarilor 14 „este o absurditate: el urmăreşte stârpirea mişcării
legionare. Nu-şi va atinge scopul, căci el nu poate ucide o idee şi nu se poate nimici
un curent prin măsuri teroriste. Din contră, el creează martiri şi martirismul a dus
mai totdeauna la biruinţă".
Exprimarea crezului său în valorile legionare se face explicit şi nu lasă loc niciunui
alt comentariu.
Nu lipsesc nici aspectele mondene. Astfel, se consemnează logodna lui Gheorghe
Mavrocordat cu „domnişoara Cristina, fiica inginerului Dozy, de origine olandeză,
stabilit în România de 20 de ani...". El cunoaşte însă şi alte aspecte legate de ea
„Logodnica nu este însă mulţumită şi se căeşte de a fi primit în pripă. Mai multe

11. G. Ciotoran, Oraşul Bucureşti în anul 1938, M.M.B., nr. XXIV, 2010, pag 198
12. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
13. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
14. Ibidem
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se va rupe" 15 •
Hotărârea partidului „Totul pentru Ţară" de a se autodizolva, din 24 februarie
1938 este relatată pe larg. Este consemnat comunicatul semnat de C.Z. Codreanu:
"Anunţăm pe membrii partidului că de astăzi el nu mai există. Raţiunea sa de
existenţă a încetat. Sediile de partide se închid şi se predau autorităţilor. Ceasul
biruinţei noastre n-a sunat încă" 16 • Liderul legionar urma să plece la Roma, peste o
lună. O. Goga a plecat la Viena.
Este consemnat îndemnul lui I. Maniu de a „boicota" alegerile din 24 februarie
1938, care aveau scopul să legifereze noua constituţie carlistă. Liderul ţărănist a făcut
o aspră critică noului regim, consemnată în Jurnal: ,,P.N.Ţ. este uimit şi îngrijorat, după
demisia guvernului Goga, de soluţia găsită. Noi avem un guvern autocrat şi militar" 17 •
Cel care s-a făcut mesagerul său, avocatul N. Graur, a fost arestat la Focşani.
Cunoscutul om politic englez Windsor Churchill, care nu devenise încă primministru în Marea Britanie, a publicat în jurnalul „Il moment", care apărea la Bucureşti
un articol în care analiza cauzele care au dus la căderea guvernului Goga. Cu naivitate,
el consideră că acesta „comandase furnituri de război în Cehoslovacia şi Franţa 18 şi nu
în Germania. Este posibil să fi deranjat acest fapt pe rege". Cauza este însă că a fost un
guvern de tranziţie spre dictatura regală într-o Europă a dictaturilor. Ştirea despre articol
este redată obiectiv, fără vreun comentariu în Jurnal, explicaţia aparţinându-mi.
De multe ori, Ghe. Cantacuzino consemnează evenimentele fără să le analizeze,
precum cronicarii secolelor XVII şi XVIII.
Astfel se consemnează că pe 21 februarie 193 8, a fost publicată în Monitorul
Oficial noua Constituţie. Avea 100 de articole, faţă de 123 ca acea din 1923. Ea îi
dădea lui Carol al Ii-lea puteri depline.
Concomitent, a fost publicat şi afişat „pe străzi şi în pieţe" manifestul prin care
patriarhul Miron Cristea, noul preşedinte al Consiliului de Miniştri, chema populaţia
la vot. Se arată că „miniştrii nu mai sunt răspunzători în faţa parlamentului, iar
această funcţie nu poate fi deţinută decât de cei care sunt români de trei generaţii" 19 •
Dreptul la vot se restrângea foarte mult, numai cei trecuţi de 30 de ani avându-l.
Autorul apreciază că în acest fel „se loveşte în legionari", cei mai mulţi dintre
alegătorii lor fiind sub această vârstă. El însuşi avea cu opt ani mai mult!
Dacă eroii lui M. Preda făceau politică în „poiana lui locan", bucureştenii făceau la
„Capşa", la „Corso", sau în alte localuri, atmosfera nefiind mereu la fel de paşnică ca

persoane

15.
16.
17.
18.
19.

Ibidem
Ibidem
lbidem
lbidem
Ghe. Cantacuzino, op. cit.
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în cunoscutul roman „Moromeţii". Astfel, la Corso, într-o zi, nişte evrei l-au criticat
pe A. C. Cuza. Un consumator de la altă masă „i-a somat să înceteze". Refuzul a avut
însă următorul rezultat: „scaunele au fost aruncate în cap, s-au spart geamurile mari
de cristal de pe strada Franklin şi de pe Calea Victoriei şi câteva lămpi de cristal".
Bătaia a devenit generală „unii români alăturându-se însă evreilor". Deodată 10-15
„cuzişti" au pătruns în local întărind evident pe „naţionalişti". „Neutrii" au părăsit în
grabă cafeneaua. 20
Interesant este faptul că doar „Universul" din 9 februarie 1938, a relatat incidentul.
Guvernul Goga „a evitat să-l comenteze, pentru a nu fi învinuit că nu ţine situaţia sub
control. Mai mult: până a doua zi a înlocuit pe seama sa toate geamurile".
O notă ulterioară consemnează faptul că „se vor face schimbări în magistratură.
Regele era supărat pe magistraţii de la Curtea de Casaţie", schimbările vizându-i
în primul rînd. Printr-o lege specială, se fixa o limtă de vârstă, până la care puteau
activa fiind scoşi foarte mulţi la pensie.
Consilierului Curţii de Casaţie, E. Petit, i s-a cerut „să demisioneze" de către
Victor lamandi, ministrul Justiţiei şi de A. Călinescu, ministrul de Interne. Cauza: „
a depus mărturie în procesul intentat lui C. Z. Codreanu". Faptul acesta este apreciat
de istoric ca fiind „cu totul neavizat în analele Magistraturii"21 •
Jurnalul consemnează şi o noutate culturală: transferarea „Institutului francez de
studii bizantine" de la Constantinopole la Bucureşti, pe strada Cristian Tell, nr. 18.
Institutul fusese întemeiat în anul 1897 la Constantinopole de reverendul Pere Petit,
devenit pe urmă Arhiepiscopul Atenei. Biblioteca avea 40.000 de volume şi texte,
40 de manuscrise greceşti din secolul al XIV-iea, iar colecţiile cuprind 3.000 de
monede romane şi bizantine. Are o dublă dependenţă: de Vatican (din punct de vedere
dogmatic) şi de Academia de Inscripţii şi de Beie Arte din Paris22 • El îşi desfăşoară
activitatea şi în prezent, fiind un reper pentru oamenii de cultură. Transferarea la
Bucureşti „s-a datorat greutăţilor făcute de turci la Constantinopole". Pe 8 mai
1938, a fost sfinţită biblioteca acestuia, în prezenţa următoarelor personalităţi: V.
Papacostea, S. Lambrino, C. Kiriţescu. După „ ce s-a servit o gustare", părintele C.
Salamille, primul director al Insttutului a ţinut o comunicare cu titlul „Pătrunderea
turcilor în Dobrogea, sub împăratul bizantin Mihai VIII Paleologul (1258-1282),
când Imperiul Bizantin se găsea în mare slăbiciune"23 •
Un alt semnal cultural îl reprezintă menţionarea în sala Dalles a unei conferinţe

20. Ibidem
21. Ibidem
22. Ibidem
23. Ibidem
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„interesante"24 • Se referea la expoziţia dedicată împăratului Augustus, despre
romanitate. Prezenta săpăturile arheologice de la Roma, din timpul lui Mussolini. Se
comemorau 2000 de ani de la domnia împăratului roman.
Revenind la unele aspecte politice din acest an, el descrie restrângerea drastică a
libertăţilor, un rol important revenind ministrului de interne, A. Călinescu care are „o
sălbatică energie''25 • Avea să fie împuşcat, în ziua de patru septembrie 1939, când era
preşedinte al Consiliului de Miniştri, de legionari. 26 • Calificativul său este foarte original.
Hotelul Athene Palace, a fost închis în luna martie a anului 1938. Cauza: urmau
să se facă reparaţii capitale. „În câteva zile, a fost părăsit de locuitorii săi". Printre
ei s-au numărat Iuliu Maniu şi N. Lupu, din conducerea P.N.Ţ., fapt care reprezenta,
după istoric, adevărata cauză a închiderii hotelului.
Se face o largă descriere a nopţii de 16-17 aprilie 1938. Atunci au fost arestaţi
comandanţii legionari, duşi fiind la o şcoală din capitală. Printre ei a fost „Alexandru
Cantacuzino (fratele) care nu şi-a putut lua nici o manta". 27 Soţia acestuia s-a
dus la Alexandrina Cantacuzino, mama lui, care „se pregătea să plece cu maşina
la Ciocăneşti", s-a dus la Ministerul de Interne „încercând să obţină eliberarea
acestuia. În zadar!" 28 După câteva zile au fost duşi la mânăstirea Tismana, în judeţul
Mehedinţi, fiind izolaţi complet. La două săptămâni, se permitea unei rude să vină cu
cele necesare. „Ei dormeau în săli mari, comune, mâncând de la un cazan comun".
Este inserată ştirea „arestării profesorului Nae lonescu" 29 condamnat ulterior la un
an şi jumătate. Imediat se consemnează că „a început procesul lui C. Z. Codreanu pe
23 mai 1938, la Corpul II Armată Bucureşti 30 • Cauza: „trădare, uneltire, complot".
Istoricul apreciază că „acest proces a fost aranjat de A. Călinescu, fiind întemeiat
pe acte, documente, scrisori găsite la Casa Verde şi la domiciliul comandanţilor
legionari". Un dosar fusese ridicat de la domiciliul lui A. Cantacuzino.
Un paragraf important se acordă dezbaterii conflictului din interiorul P.N.L.,
dintre D. Brătianu şi Ghe. Tătărescu. Zdruncinarea Băncii Româneşti, deţinută de
Mitiţă Constantinescu, bun prieten al lui Ghe. Tătărescu şi situaţia jurnalului liberal
Viitorul, fiind pe larg comentate31 • Un alt aspect monden relatat în „Jurnal" este serata

24. Ibidem
25. G. Ciotoran, Impactul declanşării celui de-al doilea
2007,pag.33
26. Ghe, Cantacuzino, op. cit.
27. Ibidem
28. Ibidem
29. Ibidem
30. Ibidem
31. Ibidem
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consilierului de legaţie Radu Florescu, dată32 „în noua sa locuinţă din cartierul Parcul
Jianu, construită într-un stil mexican, cu arcade romanice, împodobită cu statui ale
Maicii Domnului". Au fost prezenţi A. Călinescu, Petrescu, Domnen (ministrul de
Externe), Urdăreanu, ministrul Palatului, numeroase persoane din Corpul Diplomatic
şi din lume. „Casa a plăcut, are o curte şi o grădină frumos împodobită cu pietre,
bazine şi flori" 33 , apreciază Ghe. Cantacuzino.
În luna mai a anului 1939 urma să se organizeze în S.U.A. o mare expoziţie
internaţională. S-a decis participarea ţării, marele sociolog Dimitrie Gusti fiind
desemnat cu organizarea pavilionului românesc 34 • Iată alte amănunte oferite de Jurnal:"
Locul care s-a rezervat României cuprinde un teren central pe care se va construi un
restaurant românesc, iar pavilionul ţării va avea o înălţime de 12 m. Ca arhitecţi pentru
ridicarea lui au fost numiţi Octavian Doicescu şi August Scrimildigen, specializat în
pietrărie. El a participat şi la construirea Jockey Clubului din Bucureşti".
În privinţa politicii externe istoricul consemneaza „tendinţa de apropiere de
Germania, mai ales după ocuparea Austriei de Hitler"35 • Procesul este după el „în
plină desfăşurare". Regele Carol al Ii-lea, pentru a-şi arăta sentimentele de preţuire
faţă de cultura germană, a participat la Opera din Bucureşti la două reprezentaţii ale
compoziţiilor lui R. Wagner, de către orchestra germană de la Frankfurt. Ministrul
Fabricius era prezent cu doamna. Toată asistenţa l-a ovaţionat pe suveran36 •
Procesul lui C. Z. Codreanu este pe larg prezentat. Început pe 23 mai 1938, la
orele 1O, a ţinut în acea zi până la miezul nopţii, când inculpatul îşi făcea apărarea37 •
Deşi face o relatare relativ neutră a acestuia, se vede o reală simpatie pentru liderul
legionar. Astfel, „în ziua a doua s-au produs episoade animate, deoarece mulţi
apărători şi simpatizanţi ai mişcării legionare s-au prezentat la proces 38 • Lui Mihail
Manoilescu, care „voia să dezvolte anumite considerente primejdioase ale activităţii
inculpatului, i s-a luat cuvântul". I s-a dat lui Constantin Petrovnicescu, care
dimpotrivă, „făcând instrucţiunea sa după asasinarea lui I. G. Duca, n-a găsit numic
de imputat". Este menţionat şi numele profesorului de teologie Nichifor Crainic,
care a depus „favorabil"39 • Momentul este relatat şi de el însuşi în ,,Amintirile"40,
publicate după revoluţie de un colaborator, de la „Glasul Patriei", Nedic Lemnaru, la
32. Ibidem
33. Ibidem
34. Ibidem.
35. G. Ciotoran, Oraşul Bucureşti între 1.09.1939-30.12.1947, Editura Corint, 2010, pag. 20
36. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
37. Ibidem
38. Ibidem
39. Ibidem
40. N. Crainic, Memorii, Ed. Gândirea, 1991, pag.298
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care a lucrat după eliberarea din închisoare.
Pe data de 20 noiembrie 1938, autorul menţionează deplasarea sa la vila de la
Zamora, din munţii Bucegi. Însemnarea este făcută în limba franceză. „Arrive â
9 h par autobus en Bucegi, perdus dans les peisages: air frais et fort. Nuit pure"41 •
Toamna era târzie!
Anul 1939 este prezent cu numeroase însemnări din toate domeniile. Am selectat
pe cele mondene sau diverse, fiind mai puţin cunoscute sau inedite.
Guvernul dorea să dizolve comitetul de conducere al „Societăţii ortodoxe"42 •
Din el făcea parte şi o doamnă Soare, la care Ghe. Cantacuzino „s-a dus într-o
dimineaţă, discutând despre posibilitatea de a evita aceasta printr-o acţiune. A fost
inutil". Explcaţia era că A. Cantacuzino era preşedinta societăţii (mama sa). Ori ea
era rău văzută de guvernul regal, datorită activităţii sale legionare. Avea domiciliu
obligatoriu la reşedinţa de pe Calea Victoriei 224. Paza din jurul casei devenise mai
severă, deoarece i s-au interceptat scrisori trimise în oraş. Ulterior a fost înlocuită pe
patru noiembrie 1939 de A. Tătărescu (soţia lui Ghe. Tătărescu)43 • O inspecţie făcută
la domiciliul ei de Max Zănoaga, de la Ministerul de Interne este pe larg prezentată:
„A găsit-o într-o stare de enervare şi de conflicte acute cu servitorii. Ea le reproşează
acestora că au fost cumpăraţi de Siguranţă şi o sabotează nevoind să facă serviciu. Ei
contestă şi impută că nu li se plăteşte leafa la termen, că-i ţine nemâncaţi cu zilele, că
le dă ordine contradictorii, că nu încălzeşte casa, că-i trimite cu scrisori interzise". 44
Starea aceasta tensionată a durat încă nouă luni, până pe 6 septembrie 1940, când
regele a abdicat, iar I. Antonescu a luat puterea, fiind eliberată.
Un amplu paragraf îl deţine asasinarea lui AL Cantacuzino. „Astăzi a fost termen
fixat la Curtea De Apel, iar avocaţii săi au cerut să fie citat la Penitenciarul Râmnicu
Sărat, pentru a se şti dacă mai trăieşte".
Guvernul a refuzat constant să confirme moartea lui, prin vreun act oficial.
Am revăzut astăzi pe Anita Carp care m-a informat că ministrul M. Ghemegeanu
ar fi confirmat unei persoane că a fost împuşcat.
De la un proprietar care avea o moşie vecină în Râmnicu Sărat, a aflat aceiaşi
ştire. Servitorii săi s-au dus în curtea închisorii şi au găsit 13 cadavre ale deţinuţilor
împuşcaţi, întinse pe spate. Pe un trup încălţat cu ghete galbene, îmbrăcat în pantaloni
cenuşii şi în jacheta deţinuţilor, era aşezată o pancardă cu numele AL Cantacuzino.
Parchetul General a eliberat doamnei Florica AL Cantacuzino extrasul de deces"45 •

41.
42.
43.
44.
45.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Era cumnata autorului.
Pentru minora acestuia s-a format un consiliu de familie. „Membrii săi sunt însă
străini de familie, deci propunerile sunt greşite". 46
În luna octombrie a anului 1939, s-a desfăşurat un incident pe Calea Victoriei,
relatat astfel: "Un înalt ofiţer, conducătorul unei şcoli militare a fost întâlnit de
automobilul în care era regele. Cum se găsea pe carosabil, un sergent l-a apostrofat
violent, somându-l sub ameninţarea revolverului să-şi întoarcă faţa spre zidul
clădirilor. El a protestat şi s-a plâns domnului General Argeşanu, care a reclamat cazul
ministrului de interne G. Marinescu. Acesta i-a luat apărarea sergentului şi l-a invitat
pe generalul Argeşanu să nu se mai amestece în treburile Prefecturii Capitalei. " 47
Istoricul a participat pe 25 noiembrie 1939 la un dejun la aceeaşi Anita Carp,
relatat astfel: "L-am întâlnit acolo pe Jean Costinescu, fostul ministru liberal cu
soţia. Mi-a confirmat că i s-a oferit un post în guvernul lui Ghe. Tătărescu, dar
l-a refuzat. S-au făcut discuţii despre primirea în el a lui C. C. Giurescu, căci el
se opunea. Lista prezentată nu l-a cuprins şi pe istoric. A fost trecut însă pe ea de
rege, fără voinţa lui Ghe. Tătărescu, care are puţină simpatie pentru el"48 • La masă se
făceau comentarii politice. Din ele reieşea că „au fost negocieri lungi până s-a alcătuit
guvernul, iar prietenii lui Ghe. Tătărescu sunt mulţumiţi prin faptul că au primit puţine
locuri în guvern. Noul guvern a fost făcut după indicaţiile lui Carol, Tătărescu fiind
puţin consultat"49 • Este caracterizat astfel: „Este un guvern de umplutură, compus din
oameni politici, transfugi din vechile partide, cu o falsă etichetă de guvern naţional".
A doua zi, a luat prânzul la Lyzeta Grecianu „unde era invitat şi un polonez,
Kozlowski, sosit de la Paris cu o misiune specială. Are legături cu noul guvern stabilit
la Angers în Franţa." 50 (După invadarea ţării pe 1 septembrie 1939 de Germania).
El vorba despre „o nouă armată a Poloniei care se pregătea intens, de 200.000 de
oameni, care urma să intre în luptă". El aprecia ca „iminentă atacarea Turciei şi
a României de către Germania, crearea unui nou front în Peninsula Balcanică" 51 •
Ulterior el vorbeşte însă de „atacarea României de către U.R.S.S.". Este criticată
vehement atitudinea indolentă a ambasadorului Poloniei la Bucureşti, faţă de trupele
poloneze refugiate, faţă de cetăţenii acestei ţări.
lată că istoricul era un om de societate. Două zile la rând a participat la mese oferite
de prietenele sale. Aici, nu întâmplător fiind vorba de înalta societate a Bucureştilor
se discuta politică la nivel înalt, din surse primare şi sigure.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
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Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE

159

Era o modalitate prin care se şi intermediau diferite contacte între unii oameni
politici sau factori de influenţă în societatea românească.
Ulterior, după intrarea în război, la un astfel de dejun, s-a întâlnit un ministru cu
ambasadorul Germaniei, care nu s-a sfiit să-i reproşeze „prezenţa în guvem" 52 , iar
I. Antonescu „a constatat" în 1943 că se întâlneşte cu un declarat opozant. Faţă de
încercarea aceluia de a pleca , el l-a oprit şi a spus: ,,Acum dacă tot ne-am întâlnit, să
stăm de vorbă". 53 El asta dorea de fapt. Discuţia a durat două ore!
Cantacuzino a făcut şi o scurtă recenzie intitulată „observaţii cu privire la cartea
lui Ferdinand Fried, La Fin de Capitalism". 54 El îşi însuşeşte aprecierea autorului,
conform căreia omenirea se afla în „capitalismul tardiv". După cum se vede, aspectele
reliefate sunt corecte, concluzia fiind însă falsă, la peste 80 de ani, acest regim fiind
învingător în cele mai multe dintre ţările lumii!
Pe 27 octombrie 1939, este consemnată „inaugurarea cursului de geografie umană
şi Antropogeografie al lui C. Brăescu, urmaşul lui S. Mehedinţi, la Facultatea de
Ştiinţe din Bucureşti" 55 •
Este menţionată discuţia purtată cu un alt cadru universitar, P. P. Panaitescu,
care i-ar putea reproşa lui C. Z. Codreanu „idealismul"56 său, punerea sentimentelor
patriotice mai presus de orice". Nu cred că asasinatul face parte dintre ele!
G. Fotino a ţinut în primăvara anului 1940, în sala Dalles, o conferinţă despre
„viaţa lui Alexandru Golescu Albu. A fost lume multă, fără să fie mulţime. Oratorul
a citit scrisori în limba franceză scrise de A. Golescu Albu fraţilor săi" 57 •
Conferinţele ştiinţifice în perioada interbelică erau numeroase şi foarte apreciate
de bucureşteni, fiind o modalitate de ridicare a nivelului cultural al populaţiei,
personalităţi din toate domeniile fiind prezente în diferite săli ale capitalei.
Tumultuosul an 194058 începe în „Jurnal" prin consemnarea căsătoriei dintre
Sandu Sturdza, ofiţer al Marinei Regale a României şi Ioana Rosetti, fiica generalului
Rosetti, membru al Academiei Române. „Serviciul religios s-a desfăşurat la Biserica
Amzei. Apoi tânăra pereche a plecat la moşia din judeţul Bacău, de unde vor pleca la
Constanţa, unde soţul ei are servici! 59
La palatul regal a avut loc un bal dat de „Marele Voevod Mihai, la care au fost
invitaţi numai cavaleri şi domnişoare fără părinţii lor. Printre ele: fiica lui Ionel
52. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
53. XXX, Mareşalul I. Antonescu, Editura Teşu, pag. 231
54. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
55. Ibidem
56. Ibidem
57. Ibidem
58. G. Ciotoran, Oraşul Bucureşti în timpul evenimentelor anului 1940, M.M.B. nr. XXIII, 2009, pag 22
59. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
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Miclescu, fiica lui Puiu Filotti, fiicele lui Ion Bujoi, fost ministru al Industriei, Sanda
Ghica. Balul nu a fost prea vesel şi se pare că bufetul a fost slab, căci nu s-au servit
şampanie şi vinuri scumpe". 60 Miclescu era ministrul Justiţiei.
O dovadă a răcirii relaţiilor dintre România şi Franţa, a stării de război existente şi
a disensiunilor perene dintre români o reprezintă consemnarea din 15 ianuarie 1940,
prin care se relatează că: „Martei Bibescu i s-ar fi refuzat de către guvernul francez,
viza de intrare în ţară". 61 În primăvara anului 1939 sau 1940, Marta Bibescu a fost
la Paris, de unde s-a întors însă la sfârşitul lui mai 1940. Deci a fost vorba numai de
tergiversare a sa, concluzionează Ghe. Cantacuzino.
Societatea bucureştenă era procupată de războiul declanşat pe 1 septembrie 1939
în Europa. De aceea, printre altele, se vehicula ipoteza62 „apropierii dintre Turcia
şi Germania". Zilele acestea a avut loc conferinţa Mici Înţelegeri la Belgrad, unde
ministrul de externe al României Gr. Gafencu a făcut o excelentă impresie.
Altă idee vehiculată a fost aceea conform căreia opinia publică din Italia susţinea
că aceasta „ar trebui să susţină graniţa românească a Nistrului, ca hotar sud-vestic
contra slavismului". 63 La nota ultimativă din 26 iunie 1940, prin care U .R.S.S. a
cerut Basarabia şi nordul Bucovinei, România a fost singură! Între dorinţa opiniei
publice şi guvernul Italiei a fost o mare diferenţă.
Influenţa Germaniei era tot mai puternică. Astfel se putea proiecta şi viziona
la sala A.R.O. din Bucureşti un film al războiului germano-polonez.64 În vederea
premierei, s-au trimis invitaţii la mai multe personalităţi. În pofida indicaţiei date de
Ministerul de Externe, de a se refuza vizionarea acestuia, fiind unul de „propagandă
germană", sala a fost arhiplină. „Persoanele care au fost la el au spus că este instructiv
şi interesant". 65
Capitularea Finlandei şi condiţiile grele impuse de U .R.S.S. au produs consternare
în lumea capitalei.66 Desigur că statul sovietic a fost foarte aspru cu cel învins.
Acest fapt trebuie însă coroborat cu ostilitatea societăţii faţă de reprezentantul
comunismului. „Războiul împotriva bolşevismului ateu" nu venea pe un teren gol!
Se consemnează însă anunţul postului de radio Nice, conform căruia „se pregăteşte
o înţelegere italo-germană"67 •
Iată atmosfera din Paris din primăvara acestui an, descrisă de Mihail Cămărăşescu,
60. Ibidem
61. Ibidem
62. Ibidem
63. Ibidem
64. Ibidem
65. Ibidem
66. Ibidem
67. Ibidem
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din Legaţia României de la Lisabona, sosit la Bucureşti „care a prânzit"68 la noi,
„Atmosfera este de oboseală, de nepăsare, de lipsă de energie, de inactivitate, întrun cuvânt de defetism. (Franţa era de şase luni în război). Din contră, la Londra a
aflat că există un spirit deosebit de tenace şi de luptă. La Bucureşti este o atmosferă
germanofilă mult mai pronunţată decât credea". 69 El face o predicţie interesantă,
conform căreia „vor fi mai multe războaie, care se vor ţine lanţ pe o mare perioadă de
timp." 70 „Predicţia s-a adeverit, însă războiul declanşat după înfrângerea Germaniei
a fost rece", el ţinând până în anul 1991, când s-a destrămat U.R.S.S., la doi ani de
la prăbuşirea regimurilor comuniste în Europa.
Tot la sîarşitul lunii martie a anului 1940, a sosit în Bucureşti un zvon despre
marele om politic N. Titulescu, rămas în Elveţia în anul 1936, după ce fusese demis
de regele Carol al 11-lea.71 Conform lui, între omul politic şi soţia sa a izbucnit un
conflict major, aflându-se în divorţ. 72 Conform legii, el a şi trimis o cerere de divorţ
ministrului Justiţiei, Ion Micescu. Despre cauze, istoricul preferă să nu le divulge,
lăsând un semnificativ spaţiu gol...
De acest caz nu era străin secretarul particular al lui Titulescu, Ghe. Nenişor,
care devenindu-i acum ostil, a difuzat un album cu fotografii în Elveţia, în care
diplomatul era surprins în situaţii comice şi ridicole. 73 Infamantă şi descalificantă
atitudinea fostului subaltern!
În conflict s-a implicat şi Savel Rădulescu, fost subsecretar la Externe care i-a
luat partea Ecaterinei, soţiei sale. Din acest motiv, el a părăsit „ţara cantoanelor",
stabilindu-se în sudul Franţei, la Cannes. 74 Ghe. Nenişor era însă chiar nepotul său.
„A fost obraznic cu mine". Singura rudă din preajmă...
Informaţia capătă însă un aspect tragic, prin aceea că el era vizibil bolnav,
datorită otrăvirii sale de nazişti. 75 De aici i-a scris o foarte impresionantă scrisoare
lui Winston Churchill ,,Dragul meu Winston. Nici nu ştii cât de rău îmi pare că n-am
trecut Canalul Mânecii. Cred în tine, cred în măreaţa luptă pe care o duci ... " 76 Este
„cântecul său de lebădă", confidenţa tăcută unui mare om politic.
S-a stins din viaţă pe 17 martie 1941, la Cannes, părăsit de prieteni, de soţie, după
numai un an de zile. Rămăşiţele sale pământeşti au fost aduse în ţară după 58 de ani,
hi!. Ibidem
119. Ibidem

70. ibidem
I I. G. Ciotoran, op. cit., pag. 31
12. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
n. Ibidem
14. G. Ciotoran, op. cit,. pag. 32
/~.Ibidem

l<i. Ibidem
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în anul 1992. „A fost primit cu braţele deschise şi cu onoruri naţionale". 77 Memoria
sa este omagiată în Bucureşti de „Fundaţia N. Titulescu", un bulevard, două statui şi
câteva busturi.
Demisia lui N. Crainic din guvern este consemnataă şi comentată astfel: "Ministrul
de Externe a acuzat pe N. Crainic de a fi informat populaţia din Cadrilater, iar acesta
s-a apărat susţinând că nu a fost ţinut la curent despre tratativele româno-bulgare. De
aici demisia sa". 78
În amintirile sale, acesta susţine că „onorurile deosebite avute de el în vizita la
Sofia, au stârnit invidia lui M. Antonescu, care m-a demis". 79 În aceiaşi lucrare,
profesorul de teologie menţionează că disensiunile au dus la arestarea fetei lui, pentru
activitate legionară, fiind eliberată după câteva luni de I. Antonescu. 80
Cedarea nord-vestului Transilvaniei prin dictatul de la Viena, pe 30 august 1940,
este astfel relatată: ,,Astăzi la ora 8 dimineaţa, un comunicat la radio a anunţat
într-o expunere destul de încurcată că la Viena s-a respins principiul transferului de
populaţie, iar guvernul a admis arbitrajul Germaniei şi Italiei". 81 La ora 202°, Radio
Budapesta în emisiunea în limba română, s-a grăbit să anunţe trista veste: 43.000
de km 2 intrau în componenţa Ungariei. 82 I-au urmat „Radio-Dunărea"(german) şi
Radio-Londra. Jumătate din decizia populaţiei de la 1decembrie1918 era anulată!
Este menţionat numele profesorului de la Drept, Ghe. Plastara, care a fost demis,
deoarece „nu primea la examene decât pe acei studenţi care-i cumpărau cursul. Doar
ei îl promovau". 83 Sancţiunea este apreciată: „tardivă şi justă".
Înlăturarea lui Carol şi preluarea de către I. Antonescu este apreciată astfel: "În
noaptea de 4-5 septembrie 1940 s-a petrecut deci o mare revoluţie politică. Lumea
bucureşteană şi-a dat imediat seama de aceasta". 84 Este redat pasajul omagial
din Universul, în care lui I. Antonescu i se ridică osanale: "Iată-l. Este generalul
Antonescu, omul în care de mult neamul românesc îsi pune speranţele. Urăm să-i
ajute Dumnezeu": 85 Este redată cu lux de amănunte transmisiunea radioului din 6
septembrie 1940. „La ora 9, Radio România a anunţat ştiri deosebit de importante
pentru ţară. Apoi a făcut pe cetăţeni să aştepte peste o jumătate de ceas repetând mereu
aceiaşi formulă până când la 930 s-a citit scrisoarea de abdicare a regelui Carol II, apoi
77. P. Ştefănescu, Asasinatele politice în istoria României, Ed. Vestala, 2003, pag. 121
78. Ghe. Gr. Cantacuzino, op. cit.
79. N. Crainic, op. cit., pag. 346
80. Ibidem, pag. 158
81. Ghe. Gr. Cantacuzino, op. cit.
82. lbidem
83. lbidem
84. lbidem
85. lbidem
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depunerea jurământului Voevodului Mihai, pe urmă decretul de investire a generalului
I. Antonescu drept conducător al statului, limitând prerogativele regale. Imediat
după comunicarea acestor ştiri senzaţionale, au început să se vândă ediţiile speciale
ale ziarelor Universul, Curentul Românesc, care erau smulse de public din mâna
vânzătorilor". 86 Parcă era ziua de 23 august 1944, când I. Antonescu a fost înlăturat...
Este publicat manifestul lui Iuliu Maniu în Universul din 13 septembrie 1940,
în care face o aspră critică a domniei lui Carol, învinuit pentru pierderile teritoriale,
pentru dezastrul în care s-a ajuns:"s-a dovedit incapabil să conducă Ţara şi s-o
refacă după dezastrul în care a împins-o". 87 Concluzia sa este: „să ne întoarcem la
Dumnezeu şi la Naţiune".
Mama istoricului, Alexandrina Cantacuzino, eliberată din domiciliul forţat
după abdicarea lui Carol, este repusă în funcţia de preşedinte a Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor, printr-un decret al lui I. Antonescu. 88 Descendentă a familei
Palady, a fost vicepreşedintele Consiliului Internaţional al Femeilor.
Istoricul relatează discuţia purtată cu Zăvoianu, vechi legionar cu gradul
de colonel, la acesta acasă. 89 „Mi-a comunicat că a dus negocieri cu generalul I.
Antonescu, dar acestuia îi este teamă de a cădea prizonier al Legiunii. Aceasta nu are
bărbaţi de stat". Obiecţia era pe deplin adevărată. În consecinţă nu aveau un program
de guvernare, în niciun domeniu. „să facem o ţară ca soarele sfânt de pe cer", era o
deviză cu aspecte pozitive, însă nu se putea guverna doar cu ea!
Legionarii fugiţi în Germania se întorceau însă în ţară. „Papanace, A. Constantin,
preotul Pălăghiţă. 90 Acesta dorea să devină patriarh!
,,Radio România a reprodus seara cuvântarea Căpitanului şi a transmis cântece legionare.
Aceasta arată apropierea momentului cuceririi puterii de către mişcarea legionară". 91
Dorinţa sa nu se va realiza datorită înfrâgerii rebeliunii din zilele de 21 - 23
ianuarie 1941.
Faptul că începând cu ziua de 24 decembrie 1989, la Radio Bucureşti de difuzau
melodii religioase (Ajunul Crăciunului), m-a făcut să înţeleg că România se depărta
clar şi definitiv de regimul comunist, când acestea erau interzise. Iată de ce Radioul
este „barometrul" etern al schimbărilor politice din ţară sau lume!
Traian Brăileanu, ministrul Educaţiei Naţionale din parte legionarilor a vizitat-o
pc mama sa, Alexandrina Cantacuzino. ,,A făcut o bună impresie de om serios, de

Hli. Ibidem

H7. Ibidem
HH. Ibidem
HIJ. Ibidem
110. Ibidem
'li. Ibidem
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bună credinţă,

dar absolut necunoscător al lumii bucureştene". 92
Memoria lui I. G. Duca asasinat de legionari este întinată. 93 „O ceată de legionari
a ridicat statuia sa din piaţa Ploieşti şi a aprins candele pentru cei doi legionari
împuşcaţi în septembrie 1939. Placa comemorativă din gara Sinaia unde Duca a fost
asasinat, a fost ridicată şi înlocuită cu un drapel verde, brodat cu semnul legiunii".
Termenul „întinată" îmi aparţine, istoricul relatând doar faptele.
Reprezentanţii lui Mussolini de la Bucureşti se implică în viaţa politică internă.
Astfel ei „se opun intrării în guvern a brătienilor sau creaturilor lor. S-a produs însă
şi o stare de tensiune între I. Antonescu şi legionari"94 •
Pe 26 septembrie 1940, s-a făcut un parastas la biserica Sf. Apostoli pentru A.
Cantacuzino, fratele său. 95 Pe lângă familie, au participat şi diferite personalităţi
publice. A fost prezent însuşi Horia Sima, „căpitanul" după asasinarea lui C. Z.
Codreanu. „Serviciul religios a fost asigurat de părintele Comana, parohul bisericii „Sf.
Apostoli", asistat de părintele Dumitrescu Borşa, legionar care a luptat în Spania (războiul
civil) şi de părintele Mihăilescu al Bisericii Gorgani. Părintele D. Borcea a invocat
momentele petrecute în Spania, alături de Moţa şi Marin (legionari ucişi în războiul civil).
După slujbă, Horia Sima şi ceilalţi legionari au prezentat condoleanţe familei. 96
Bucureştenilor li s-a dat posibilitatea de a vizita proprietatea Elenei Lupescu,
situată pe Aleea Vulpache, nr. 2, Parcul Filipescu. 97 „Multă lume profită să o viziteze
plătind 20 de lei încasaţi de mişcarea legionară. Imobilul este clădit din cărămidă
roşie, are la parter un salon destul de mare, un salonaş japonez şi o sufragerie
la etajul I; dormitoare, un mic birou, o cameră de toaletă, una de bal şi un hali.
În fiecare cameră au fost aşezaţi paznici legionari în cămăşi verzi. Doamne din
societatea bucureşteană fac comentarii cu voce tare. Astăzi la ora 16 am fost personal
în locuinţă. De la intrare suntem izbiţi de frumuseşea mobilierului şi a obiectelor
dinăuntru. În vestibul sunt aşezate două grupuri sculpturale: o scenă de dragoste şi
o statuie din lemn. Apoi se trece în salon, a cărui pardosea este acoperită cu covoare
chinezeşti foarte frumoase, ţesute cu fir roşu şi galben; salonul cuprinde un cămin de
marmură roşie, un tablou din şcoala italiană reprezentând un ansamblu arhitectural de
galerii şi portrete. În fund lângă ferestre, pe o masă lunguiaţă sunt aşezate mai multe
fotografii cu iscălituri dintre care ale lui E. Urdăreanu şi a căpitanului Banciulecu.
Alături se găseşte salonaşul chinezesc, cuprinzând covoare de preţ, un înalt paravan
de lac negru, împodobit cu decoraţii roşii şi aurii, o lampă mare atârnând de tavan
92.
93.
94.
95.
96.
97.
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având un glob de pînză în vitrine; pe mese sunt răspândite obiecte de fildeş şi os,
de animale şi de oarnneni din arta chinezească. Pe masă erau zeci de jocuri
de cărţi. În salonaş se găseşte sufrageria împodobită cu o lampă de sticlă de Murano,
o masă lungă de lemn şi nuc, un bufet cu numeroase sertare pentru argintărie, pe
pereţi atârnă picturi de N. Grigorescu, un tablou de Isachie, unul de St. Popescu. O
scară uneşte etajul I cu parterul; pe balustradă au fost întinse mai multe goblenuri
înfăţişând personagii desemnate (?) cusuţi cu fir roşu. Etajul superior cuprinde un
hall având un jilţ lung, o masă, picturi. Din el se trece la dreapta într-un birou destul
de mic, cu etajele de cărţi şi o masă pe care stau întinse cărţi de vizită, cartoane
cu numele E. Lupescu, numeroase cărţi cu autografe din partea autorităţilor: cartea
lui V. Eftimiu scrisă contra lui Stelian Popescu (asasinat de foştii camarazi) şi
intitulată „Jos laba de pe tricolor"; are o lungă închinare pentru Lupeasca. Alături
se află dormitorul, cuprinzând un covor cenuşiu, un larg pat pe care se află o perdea
de muselină. Covorul este acoperit cu numeroase cutii pline cu bijuterii prevăzute
cu cifra regală, acum golite de conţinutul lor, luat în mare grabă în noaptea de 6
-7 septembrie 1940. Odaia de bal are pereţii de marmură neagră, baia şi toaleta în
porţelan verde. Alături este o cameră mai mare cu un divan, trei telefoane albe şi
câteva mese cu alte cărţi; lucrarea lui Woronoff intitulată „L' amour chez les betes
et les hommes", două lucrări ale Martei Bibescu, cu pseudonimul Lucille Decaux..
Pe covor sunt: flacoane, parfumuri, farduri." Fantastică opulenţă într-un imobil al
capitalei, aparţinând amantei regelui Carol al Ii-lea, E. Lupescu!
Concluzia lui Ghe. Cantacuzino este aceea exprimată cu voce tare de un vizitator
la ieşire: "La aceasta au servit împrumuturile pentru înzestrare". 98 Afirmaţia extrem
de reală, străbate ca un fir roşu întreaga noastră istorie". Indiferent de denumirea
dată „împrumuturilor pentru înzestrare", „Munţii noştri aur poartă, noi cerşim din
înfăţişări

poartă-n poartă!".

La nivelul conducerii Mişcării Legionare se manifestă disensiuni, relatate astfel99 :
„Astăzi, 12 noiembrie 1940, a fost o mişcare de răzvrătire contra lui Horia Sima.
Un grup de nemulţurniti, printre care erau I. Z. Codreanu, tatăl fostului Căpitan,
l. Dumitrescu, tovarăş al acelora care au luptat în Spania, G. Ciorogaru, împreună
cu alţii, au năvălit la sediul central din str. Gutenberg şi au încercat să-l ocupe prin
violenţă. Au întâlnit în cale un legionar de serviciu, care opunându-se, a fost împuşcat
pe loc. Circulă zvonuri că prefectul poliţiei Ştefan Zăvoianu, ar fi plecat de la sediu
la poliţia capitalei, de unde întorcîndu-se cu gărzi, au încercuit sediul, pentru scurt
timp. S-a intrat în el printr-o intrare dosnică, au dezarmat pe ocupanţi, recucerind
sediul. Horia Sima a dat un comunicat în care înfierează pe turbulenţi, inclusiv pe I.
98. Ibidem
99. Ibidem
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Z. Codreanu, care dorea să-i ia locul. El şi apropiaţii lui au fost arestaţi." 100
Săptămâna 25 noiembrie-I decembrie a fost închinată 101 „memoriei eroismului
şi jertfei nemuritoare a întemeietorului Mişcării Legionare. Se vor înălţa rugăciuni
în toate bisericile din ţară pentru odihna sufletului Căpitanului, cel mai mare erou şi
martir la neamului nostru. Miercuri seara, pe 27 noiembrie, osemnitele Căpitanului,
ale Nicadorilor şi Decemvirilor vor fi depuse la biserica Sf. Ilie Gorganu, unde
preoţii vor rosti ziua şi noaptea rugăciuni, iar comandanţii legionari şi toate gradele
legionare vor face de veghe la căpătâiul celor adormiţi în Domnul".
Osemintele lui C.Z. Codreanu au fost reînhumate pe 30 noiembrie (Sf. Andrei) la
Casa Verde. Pentru aceasta, pe 25 noiembrie, la „Jilava", în curtea închisorii au început
săpăturile la mormântul său. Osemintele erau sub o placă de beton de I Yi m2• Sunt
de remarcat câteva aspecte. În primul rând importanţa acordată procesiunilor în acest
„Jurnal", multiplele informaţii de care dispunea autorul. În al doilea rând, faptul că
subiectivismul legionarilor n-ar trebui să depăşească ridicolul, Codreanu fiind socotit
„cel mai mare martir al neamului". Nici Mihai Viteazul, nici Tudor Vladimirescu sau
Ecaterina Teodoroiu nu ar fi mai presus?! În ultimul rând grandilocvenţa unui curent
politic care se considera ajuns la putere pentru vecie!
Se consemnează că în noaptea de 26-27 noiembrie, legionarii au pătruns în
închisoarea Jilava şi au asasinat peste 60 de demnitari ai fostului „subregim" .102
Horia Sima se dezice de asasinate şi spune că acestea vor fi aspru sancţionate.
Părerea lui Cantacuzino este că „deshumarea osemintelor a fost o greşeală politică a
lui Horia Sima, din moment ce asasinii nu fuseseră încă pedepsiţi". Sunt consemnate
şi asasinarea lui V. Madgearu şi a lui N. Iorga, fiind înserat şi comunicatul oficial prin
care 103 „autorii nu sunt cunoscuţi, iar Horia Sima comunică şi pedepsele aspre de care
aceştia sunt pasibili". Sinistră demagogie pentru un început al unei noi guvernări.
Totul fusese premeditat de ei!
Testamentul lui A. Cantacuzino este prezentat într-un paragraf, la un an de la
deces, pe 28 septembrie 1940. A fost redactat în timpul detenţiei sale din tabăra de la
M. Ciucului. Conform lui, averea urma să-i revină soţiei sale, Florica Cantacuzino,
cu amendamentul că „100 de pogoane să-i revină lui C.Z. Codreanu, dacă-i va
supravieţui. 104 Cum liderul legionar murise, specificaţia a rămas fără obiect. Este de
semnalat apropierea dintre fratele istoricului şi „căpitan", legătura lor afectivă.
Cedarea Basarabiei şi a nord-vestului Bucovinei, U .R.S.S. nu a dus la normalizarea
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relaţiilor cu puterea comunistă. Aceasta exercita presiuni asupra teritoriului rămas
în graniţele României, consemnate astfel: "presiunea rusească asupra Moldovei
este confirmată şi de evacuarea unor instituţii ale statului din Iaşi, Botoşani, Galaţi,
către centrul ţării. Această evacuare a fost adusă la cunoştinţă chiar de Preşedenţia
Consiliului de Miniştri şi recomandată după arbitrajul de la Viena, garanţiei a
puterilor Axei." 105
Despre marele cutremur din noaptea de 8-9 noiembrie 1940, sunt consemnate
urrnătoarele 106 : „La 340 cutremur puternic: 9°- zăpăceală-în pijama mă cobor, deschid
uşa casei spre strada Roma. Au căzut cărămizi şi ţigle de pe acoperişul casei din faţă
(localul judecătoriei) căci trosnesc pe caldarâm. Întreaga casă se clatină şi pârâie;
Zizi (soţia)-zăpăcită aleargă şi scoală fetele şi coboară la parter. Din fericire lumina
arde. A durat 40 de secunde. S-au crăpat tavanele. Vecinii îmbrăcaţi sumar au ieşit
în stradă". Din nenorocire, blocul Carlton s-a prăbuşit provocând sute de victime.
Asasinate, cutremur; a urmat războiul. Foarte grea perioadă; se părea că Dumnezeu
îşi luase mâna de pe oraş!
Un capitol se numeşte „Note pregătitoare pentru evenimentele din ianuarie
1940" 107, urmat de aspecte ale implicării sale, inclusiv a detenţiei şi a memoriului
adresat lui I. Antonescu.
„Adunări legale în toată ţara. Numeroase cuiburi de legionari în Bucureşti.
Decrete-legi pentru suprimarea comisarilor de romanizare" 108 Se menţionează că un
căpitan german a fost împuşcat în faţa hotelului Ambasador. Asasinul era grec, cu
paşaport englez, membru al „Inteligence Service", Serviciul Secret al Marii Britanii.
Sunt expuse două variante. Prima că avea relaţii intime cu soţia sa; a doua că are
substrat politic. 109 Eu înclin spre a doua.
„Toate casele de pe Roma au fost ocupate de legionari. Două tancuri stau lângă
preşedenţia Consiliului de Miniştri. A început atacul contra lui I. Antonescu. Trupe
pe Calea Victoriei. „Conducătorul" pe 21 ianuarie 1941 s-a adresat prin radio
„adevăraţilor legionari". 110 Strada sa era „plină de baricade; gărzi aşezate la mijlocul
ci, precum şi la capăt. Poliţia Capitalei era înconjurată şi ea. La ferestrele caselor au
fost puse străji înarmate. S-au adus lăzi cu portocale, pâine, came. Sunt însă inferior
înarmaţi şi nu pot ţine piept armatei. Se aud focuri de puşcă şi revolver. Tancuri
treceau pe Şoseaua Bonaparte. Servitorii au plecat să se adăpostească în oraş. Mă
întorc la locuinţă. Văd legionari ucişi în capătul străzii Roma. Loviturile de tun şi
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mitralieră distrug complet acoperişul; focul s-a extins la planşeul de la etajul doi.
Un legionar (pe care îl cunoştea) afirmă despre I. Antonescu că este „nebun, lichea,
trădător, bestie". 111 El se cazase la un hotel, astfel că „plecând din el am mers pe strada
Dorobanţi unde l-am întâlnit pe Costică care mergea spre Reşiţa" .112 Se constată
că erau aspecte de război civil în toată regula. Legionarii, foarte motivaţi, doreau
înlăturarea lui I. Antonescu. Se pune problema dacă imobilele situate pe această
stradă din centru, apropiată de sediul guvernului, au fost ocupate cu asentimentul
propietarilor. Ghe. Cantacuzino susţine că el nu şi l-a dat, fiind o victimă. Pe data de
31 ianuarie 1941, Radio România a comunicat la ora 1400 că „a fost arestat legionarul
Ghe. Gr. Cantacuzino, din strada Roma nr. 28. Jurnalele au reluat-o". 113 Telefonul a
sunat în acea zi în permanenţă; prietenii se interesau de „veridicitatea ştirii; mama a
şi făcut o scrisoare de eliberare adresată lui I. Antonescu" . 114 Comunicatul a survenit
la două zile după ce fuseseră găsite în curtea lui o motocicletă rară număr şi o valiză
rară chei. „Este sigur că legionarii care au invadat locuinţa le-au adus cu ei, neavând
timp să le retragă, datorită ocupării casei de către armată" . 115 Datorită lor a primit o
citaţie de a se prezenta la poliţie, undei s-a spus „că va fi reţinut". Obiectele fuseseră
semnalate de câinele său, pe care-l chema Nero, ca pe celebrul împărat al Imperiului
Roman ... Ordinul de reţinere a fost dat chiar de I. Antonescu. 116 „Sunt încredinţat
unui agent care încearcă să mă introducă într-o cameră, unde văd îngrămădiţi vreo
60 de legionari. Sunt dus la comisarul Bălan, unde alt funcţionar umple o foaie cu
datele mele. La 18 Yi sunt introdus într-o cameră unde-l întâlnesc pe legionarul
Tănăsescu, directorul personalului la Ministerul Muncii, care-mi comunică că a fost
ridicat de trei zile şi nimeni nu se ocupă de el. Camera în care am fost introdus era un
birou mic, având o masă, o canapea, cuier, o fereastră deschisă spre curtea interioară
a Prefecturii, prin care vedeam circulând detaşamente de jandarmi." 117
Deşi i se comunicase că „nimeni nu are voie să vorbească la telefon", el datorită
unui funcţionar discută cu mama şi cu soţia. „Nimeni nu ne aduce de mâncare sau
de băut. Trece timpul, vorbind între noi". Astfel, Tănăsescu apreciază că „Horia
Sima este vinovat de eşecul revoluţiei. La ora 23 intră în cameră şi Sandu Valeriu,
comandant legionar. Este şi mai categoric şi-l acuză pe Horia Sima de incapacitate,
incultură, neglijenţă, considerând că situaţia lui este compromisă". 118
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Interesant este că ceea ce a fost o încercare laşă de acaparare a puterii totale prin
este numită de legionari „revoluţie"! Iar vinovat de eşec este şi-n acest caz
şeful, adică Horia Sima. Toţi ceilalţi n-au niciun fel de responsabilitate!
Recunoaşte un fost elev în calitate de comisar. Îl trimite în oraş să dea telefoane
familiei care să-i aducă ceva de mâncare. La ora 13, în ziua de 30 ianuarie 1941,
colonelui Tarniţă a dispus să fie eliberat, el revenind acasă. Semnalează că „Malmaison"
a devenit o închisoare legionară, unde arestaţii dorm lară încălzire sau velniţe.
Eliberat fiind, adresează un memoriu lui I. Antonescu în care spune: „Ajuns acasă,
am găsit un radio. Am fost chemat la poliţie pentru declaraţii. La radio s-a răspândit
ştirea că am fost arestat pentru deţinerea unui aparat de transmisiuni clandestine.
Numele pe care-l port a fost păstrat de generaţii şi a fost cinstit de fratele meu, A.
Cantacuzino, care nu poate fi calomniat în acest fel, el jertfindu-se altfel". 119 Solicita
o dezminţire oficială.
Rezultatul a fost însă exact opus: pe 1 februarie 1941, I. Antonescu a trimis
ordinul secret ca să fie din nou arestat. „Când cinam la 9 seara cu C. Grecianu am fost
invitat prin telefon să mă prezint la Parchet, unde am fost reţinut într-o cameră, cu
santinelă la uşi. Am fost dus la „Malmaison". Trei tancuri străjuiau în faşa unei intrări
şi pichete de soldaţi. Erau numeroşi membri ai familiilor deţinuţilor care aşteptau să
intre să le aducă mâncare. Cu îngăduinţa santinelei am cumpărat ziarele Curentul
şi Universul şi am telefonat mamei şi soţiei. Pe 2 februarie, la 1030 am păşit pragul
uşii de fier a cazarmei unde am intrat pe la corpul de gardă şi m-am urcat la etajul 2.
M-am dus la bufet şi am luat un sendviş. Bufetul era plin de deţinuţi legionari. Am
fost repartizat la „Camera intelectualilor". Culoarele erau pline de lume, deoarece
familiile putuseră să intre. 12° Cu acest prilej l-a cunoscut pe maiorul C. Sănătescu,
acuzat că „a distribuit arme legionarilor, tentativa de asasinare a „Conducătorului".
El şi-a exprimat surprinderea că şi Cantacuzino este reţinut. „Ai venit să ne vezi ca
prieten?". Nu, sunt în aceeaşi situaţie ca şi dumneavoastră" . 121 Acesta va fi eliberat
însă, va pleca pe front şi va juca un rol foarte important în înlăturarea lui Antonescu
pe 23 august 1944, în calitate de şef al Casei Militare a Palatului. 122 În arest era şi
Iacobescu, directorul Radioului, care pe 21-22 ianuarie 1941, a difuzat ştiri false,
încurajându-i pe legionari; Panaitescu, director al S. T.B., care „a ridicat autobuzele şi
tramvaiele pentru a bara străzile contra unităţilor militare". Generalul C. Niculescu,
comandantul Comandamentului Militar al Capitalei a efectuat o inspecţie. I s-au
expus dorinţele deţinuţilor. Însă, regimul acestora, după aceasta, a fost înăsprit;
forţă
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bufetul a fost închis; deţinuţii nu mai umblau pe culoare, familia nu mai putea aduce
alimente. Protestele au fost violente, astfel că s-a obţinut dreptul la primirea ziarelor
şi „ca un chelner să le aducă mâncare de la un birt, contra cost" . 123 Fiecare alegea de
pe listă la prânz şi seara, ce dorea... Acest regim, foarte bun, poate stârni zâmbete
celor care-l compară cu cel al închisorilor regimului comunist!
O cameră era destinată deţinutelor. 124 „Vreo 20 de doamne şi domnişoare legionare.
Printre ele Aliott-Caragea, sora lui Costea Caragea (prieten cu el). Era învinuită că a
răspândit manifeste legionare. Mai erau şi două domnişoare din Basarabia. Una era
brunetă, cu părul adunat pe ceafă, cu ochii negri şi cu îmbrăcăminte modestă; cealaltă
mai măruntă, cu figura uscăţivă şi mai uzată. Acuzate că au tras cu arma în soldaţi, au
primit câte un an de închisoare. S-a organizat o chetă pentru ele. Dimineaţa intonau
rugăciuni şi cântece legionare. În altă cameră erau preoţi acuzaţi că au susţinut pe
legionari prin rugăciuni făcute pentru biruinţa lor. În acest fel ei încălcau propria
lor menire, preoţii fiind apostoli ai lui Dumnezeu pe pământ, care trebuie să încerce
liniştirea spiritelor şi nu învrăjbirea acestora". 125
Pe 5 februarie 1941, la orele 21, ca urmare a recomandării generalului Şteflea,
scrise pe dosar, I. Antonescu a decis eliberarea sa. 126
Împreună cu ceilalţi deţinuţi „s-a băut o sticlă cu vin roşu, primită de acasă." 127
În „Săptămâna Mare" din aprilie 1941, „lumea este amărâtă şi îngrijorată. Toţi se
roagă şi bisericile sunt pline de credincioşi. Proviziile lipsesc." 128
Este relatat cazul doctoriţei Vasile Marina, arestată pentru „deţinere de arme,
ascunse în zid" .129 A fost condamnată la moarte. Pedeapsa i-a fost comuntată, datorită
lui A. Cantacuzino, care a intervenit la I. Antonescu.
Pe 20 aprilie 1941, a fost Paştele. „Am prânzit cu toţii la Costi, care mi-a arătat
noua maşină „Horchi", tip mijlociu, adusă din Germania cu trenul în capitală.
Ca ministru al României la Berlin a obţinut reducere şi nu a plătit nici vamă. În
Bucureşti ar fi costat 800.000 de lei; a luat-o însă cu 250.000". În pădurea Snagov,
lângă restaurant, o mulţime de maşini germane, din care coboară sau urcă nemţi în
uniformă sau costume civile însoţiţi de cucoane. Pădurea este splendidă şi înverzită,
dar timpul este posomorât şi ploios. 130
A urmat intrarea pe 22 iunie 1941 a României în război împotriva U.R.S.S.,
123. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
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alături

de Germania.
Autorul nu a fost pe front, făcând consemnări din acest oraş sau din ţară. Vizitiul
Ichim, care făcea parte din personalul său administrativ de la Zamora, a căzut însă
printre primii. 131
Prima însemnare ulterioară a datei de 22 iunie 1941, este din 2 iulie 1941 în
care face o descriere a Văii Prahovei, în drumul său spre Zamora. „Trenurile s-au
împuţinat, autobuzele nu mai circulă. Într-o încăpere a gării Ploieşti a fost o amenajată
o infirmerie. Nu sunt urme de bombardamente, ce demonstrează slăbiciunea aviaţiei
ruseşti. Primarii de aici au izgonit pe evreii care-şi petreceau concediile. Măsura este
stupidă şi antieconomică, căci afectează pe localnici, vilele stau goale, restaurantele
n-au clienţi. 132 Cât despre aspectul uman ...
Disensiunile dintre Maria Antonescu, care patrona „Comitetul de Patronaj"
(organizaţie umanitară pentru răniţi) şi Alexandrina Cantacuzino, preşedinta unei
societăţi similare de Cruce Roşie sunt relatate într-o notă din 31 iulie 1941, în care
prima însoţită de buna sa prietenă Veturia Goga au făcut o vizită la un spital al A.
Cantacuzino. Spre surpriza generală i-a întrebat pe bolnavi dacă nu doresc să intre
în organizaţia ei! 133 • Altă situaţie tensionată a creat-o M. Antonescu ulterior, când a
vizitat pe răniţi concomitent cu regina Elena. Cu acel prilej a dat fotografii acestora,
pe care scria „Maria". Ofensată, regina-mamă a ordonat să fie luate şi date celei care
le-a oferit, cu obligaţia scrierii numelui întreg, Maria Antonescu. 134 Nu era singura
dată când soţia mareşalului i se substituia, doar suverana având dreptul de a semna
cu prenumele!
Din Basarabia a sosit un mare număr de răniţi, care au fost puşi la un liceu din
capitală şi la şcoala „Notre Dame de Sion". Conducerea acestui „spital a deţinut-o
medicul Bej an, precum şi I. Mincu, fostul primar al sectorului IV Verde, care gestiona
fondurile „Crucii Roşii", pentru timp de război". Pe Calea Victoriei era un spital
pentru răniţi organizat la Institutul Modreanu, situat lângă Legaţia Germaniei.
Spionajul sovietic se manifesta în capitală dramatic 135 • O femeie deghizată în
ţărancă şi un bărbat au otrăvit fântâna care alimenta aerodromul de la Herăstrău. Au
murit mai mulţi soldaţi care au consumat apă. Au fost prinşi şi executaţi. Ulterior
o femeie a fost decorată, deoarece a depistat un spion sovietic pe care l-a dat
autorităţilor 136 •

Din august 1941, „pe undele scurte, la ora 22 15 se aude la Radio o emisiune
131. Ibidem
132. Ibidem
133. Ibidem
134. Ibidem
135. Ibidem
136. G. Ciotoran, op. cit„ pag. 46
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misterioasă, făcută de un post pesemne străin, dar perfect inteligibil, care atacă pe I.
Antonescu cu mare violenţă. Se pare că ar proveni de la Londra. Este făcut: netrebnic,
nemernic, trădător, ridicol. Chiar nu se găseşte nimeni să-l asasineze?"
Multe persoane ascultă în fiecare seară atât emisiunea clandestină, cât şi emisiunea
oficială 137 • Aceasta în pofida faptului că se expuneau arestării.
Mergând spre Buşteni, Cantacuzino are o discuţie în tren cu un ofiţer german 138 •
„L-am găsit în vagonul restaurant. Mi-a spus că armata germană a suferit mari
pierderi în Rusia, că ruşii se luptă vitejeşte şi mult mai bine decât polonezii, francezii
sau englezii. Pentru a se ajunge la Moscova este nevoie de cel puţin o lună; sunt
semne că războiul nu se va sîarşi înainte de iarnă în est". Informaţiile sale aveau să se
confirme pe deplin. Pe 2 februarie 1943, trupele sovietice au repurtat marea victorie
de la Stalingrad. Începea contraofensiva cu finalitatea: Berlin!
Aviaţia duşmană survola spaţiul românesc făcând diferite bombardamente.139 !
,,Avioanele vrăjmaşe au bombardat podul peste braţul Borcea lângă Cernavodă. Mai
multe bombe au atins şi făcut stricăciuni la conducta de petrol care trece pe pod şi prin
explozia lor au vătămat podul care trece în acel loc. S-a produs un incendiu, iar păcura
a ars ore in şir". După unii comentatori, aviaţia a fost engleză, datorită preciziei.
În aceşti ani, el era mobilizat la Cenzura militară, secţiunea în limba germană.
„Mi-au trecut prin mână mai multe scrisori trimise din Bucovina, în care se anunţa
sosirea trupelor italiene. 140 Într-o scrisoare se arăta că partizanii sârbi, au ucis soldaţi
germani care păzeau recolta. 141
Şcolile s-au deschis pe 9 septembrie 1941 „mult prea timpuriu" se revoltau
părinţii. 142 Radu Rosetti, ministrul „culturii naţionale" a dat un ordin conform căruia
„nu se admite venirea profesoarelor sulemenite şi cu rochii scurte la cursuri, nici a
profesorilor prost îmbrăcaţi sau nebărbieriţi." 143
Soţia sa face o relatare a situaţiei dezastruoase de la Chişinău unde fusese în
scop umanitar. „Drumurile grele şi uneori desfundate, mai ales la ploi care durează
de câteva zile. Apa de aduce cu sacaua, chiar şi la spitale, organizate de Ministerul
Apărării Naţionale. Răniţii erau culcaţi chiar pe duşumele. Un rănit a adus grave
acuzaţii autorităţilor, motiv pentru care a fost luat şi anchetat. Putea fi executat. S-a
căit şi a fost adus înapoi" . 144

137. Ghe. Cantacuzino, Ibidem
138. Ibidem
139. Ibidem
140. Ibidem
141. Ibidem
142. Ibidem
143. Ibidem
144. Ibidem
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE

173

Veturia Goga, soţia poetului, a fost şi ea în două rânduri la spital.
Pe 24 august 1941, trupele române care luptaseră în Basarabia, se întorceau de pe
front, pentru a se reface. lată cum sunt prezentate în „Jumal" 145 : „Pe străzile pustii
ale Chişinăului, s-au reîntors trupele. Mai toate aveau drapele zdrenţuite. Escadrila
de aviaţie se găsea lângă Tiraspol. Toţi erau mâhniţi de moartea comandorului A.
Popişteanu".

Este înserat articolul în limba italiană, din Corriere delta sera din 31 august
1941, prin care se relata incitarea la asasinarea lui I. Antonescu de Radio Londra.
Comentatorul englez este calificat ca „infam". 146
Se consemnează atentatul din 24 octombrie 1941, de la Odesa, când au fost
aruncaţi în aer mai mulţi ofiţeri români:"Generalul Glogojeanu şi mai mulţi ofiţeri
au fost omorâţi. Ştirea a produs consternare la Bucureşti. Noul primar al Odesei,
Gherman Pântea şi guvernatorul Transnistriei, profesorlu Ghe. Alexianu, nu se
găseau acolo" .147
Cumnatul său, C. Grecianu, i-a relatat la revenirea din Ucraina că „oamenii sunt
comunizaţi. Au ajutat puţin pe nemţi, care nu mai vor să înfiinţeze un stat ucrainian
cu capitala la Kiev". 148 Speranţa lui Hitler că populaţia se va răscula se năruise!
Extrasul din „Viaţa", din 20 octombrie 1941 149, redă cuvântarea lui M. Antonescu
ţinută la consfătuirea de la Uniunea Sindicatelor Agricole. În plin război, acesta
a ţinut un discurs demagogic în care vorbea de „Definirea destinului naţional" .150
Pagini întregi! În acest timp, ţăranii mureau pe front!
Prin oraş s-a răspândit ştirea că între Antonescu şi generalul Iaco bici, sprijiniţi de alţi
generali s-a declanşat un conflict determinat de solicitarealui Hitler de a se trimite trupe
româneşti cât mai multe pe front. Consemnarea poartă data de 21ianuarie1942. 151 Ea
era exactă şi astfel de divergenţe s-au manifestat până pe 23 august 1944.
Cu prilejul zilei de 30 ianuarie 1942, când Hitler a luat puterea în 1933, acesta a
ţinut la Berlin o cuvântare, fiind imitat la Bucureşti de ambasadorul Von Killinger,
care a vorbit în sala A.R.O., în seara zilei. Cu acest prilej s-a amestecat foarte brutal
în treburile ţării: „Eu ca reprezentant al Germaniei, nu am poftă să văd cum sabotează
cârtiţele opera spunând: Antonescu e doar o aparenţă de tranziţie pentru Germania.
Ea abia aşteaptă să-i aducă pe legionari la putere. Aceştia care spun aşa ceva, nu sunt
legionari. Ei n-au nimic din spiritul lui Codreanu. Ei sunt nişte hoţi la drumul mare
145. Ibidem
146. Ibidem
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151. Ibidem
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care ar face mai bine să se alăture evreilor şi comuniştilor". 152
La Institutul de Istorie universală preluat ca director de Ghe. Brătianu s-a ţinut
comunicarea lui C. Daicovici „Ultimele date în problema continuităţii" 153 S-a combătut
teoria lui Roesler. Asistenţa a fost numeroasă, participând mulţi cercetători.
Este consemnată cu data de 18 martie 1942, acapararea cu forţa a vilei lui Nae
Ionescu, în care soţia sa continua să locuiască cu băiatul „într-un cadru feeric" 154 •
Era la Băneasa.
La restaurantul Pariziana de pe lângă parcul Carol, s-a dat un banchet în cinstea
lui I. Petrovici, ministrul Propagandei. Meniul a constat în: aperitiv, friptură, peşte,
îngheţată şi vin. A costat 1OOO de lei de persoană şi este apreciat de istoric ca fiind
„slab". 155 Era război ...
O reprezentantă a familiei Şutzu, unica fată a lui Ion şi a Nadejdei Şutzu, s-a
căsătorit cu Costăchel Sturza la Biserica Amzei. „Logodnica era bine îmbrăcată,
veselă şi atrăgătoare". 156 La Domniţa Bălaşa (ridicată de C. Brâncoveanu) pe 9 iulie
1942 s-a cununat Elena Arion cu Matei Brâncoveanu. Rochia miresei era ţinută de
Jaqueline d' Humieres şi Ioana Holban, având rochii „în tull rose". Mireasa avea o
rochie de „satin alb" şi vălul alb cu o coroană de flori. După ceremonie au fost la
imobilul de pe Calea Victoriei 163, la fosta reşedinţă a reginei Elisabeta. Numeroşi
invitaţi: ministrul Portugaliei, al Bulgariei, al Franţei şi al Finlandei, dar şi români.
Grigore Sturza, Bălaşa Cantacuzino, marchiza Montagliali, principele Şerban Ghica
cu soţia. După primire, o serată cu dans în saloanele soţilor Arion (socrii mici). S-a
petrecut destul de bine. Tinerii căsătoriţi erau veseli şi amabili. 157
Războiul însă îşi cerea tributul său de sânge!
O tristă veste a sosit de pe front: a murit C. Grecianu, cumnatul său.1 58 „Cumnata
noastră Elfrida a chemat la telefon Comandamentul I Artilerie şi a întrebat dacă soţul
ei mai trăieşte, dar i s-a confirmat că a căzut în luptele de la Doneţ". S-a primit în
aceiaşi zi un pachet cu: carnetul militar cu fotografia, unul de note, altul cu însemnări
personale şi o scrisoare care relata împrejurarea decesului: se afla într-o coloană care
a fost bombardată; i-a fost smuls piciorul; pus în ambulanţă unde a murit. Vestea a
produs durere familiei. Soţia mea a stat toată noaptea la ea, să n-o lase singură!"
Ca în celebra poezie „O scrisoare de la Muselim-Seto", de G. Coşbuc, Grecianu a
trimis o scrisoare familiei sale cu patru luni înainte de tragedie: „Dacă scap cu viaţă,
152. Ibidem
153. Discursul lui Ghe. Brătianu
154. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
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vom încerca să realizăm mai multă fericire în mica noastră casă de la bulevard. Vom
reclădi şi casa şi viaţa noastră; până atunci să ne ajute Dumnezeu. Vă sărut cu drag,
Costi" 159 • Visul s-a spulberat!
Mulţi alţi români, sute de mii au avut aceiaşi soartă, într-un război lipsit de orice
şansă de izbândă. „Ce caută România în război ? întreba un ofiţer german pe unul
român în 1943." 160 Tristă întrebare pusă de un străin. Ce a căutat România în război,
întreb astăzi la şapte decenii de la această dramă, întrebare adresată mai ales acelor
istorici care i-ar mai ridica statui lui I. Antonescu"
Războiul din est l-a generat pe cel din vest, încercându-se salvarea Transilvaniei.
Un rapsod a făcut următoarele versuri: „Tata este la război. De când aveam un an
sau doi. Mama s-a dus după el şi l-a găsit. În munţii Tatra este casa lui." Sinistră
realitate! Mulţi copii născuţi în anii războiului nu şi-au cunoscut tatăl. Spre deosebire
de acest personaj, tata a fost în est şi s-a întors după patru ani de prizonierat. 161
Copilul mătuşii mele, Dumitru Nicolae, comandând un detaşament la atacul asupra
Odesei, a spus: "După mine!" A căzut însă primul. Ani la rând, părinţii l-au aşteptat,
până s-au resemnat. De Sf. Nicolae aprindeau o candelă şi-i dădeau de pomană.
Mulţi ani, diverşi „martori" veneau să le spună că trăieşte! Fusese unicul lor copil.
Teritorii pierdute, două războaie (est şi vest), patru ani de război, sute de mii de
morţi, imense pagube materiale şi mari despăgubiri de război: acesta este bilanţul
celui de-al doilea război mondial. Vinovată este întraga clasă politică interbelică
cu trei excepţii: l.G.Duca, A. Călinescu, N. Titulescu, asasinaţi de legionari şi de
nazişti. O adevărată catastrofă naţională!
În lagărul de la Târgu-Jiu, erau deţinuţii care acţionaseră împotriva lui I.Antonescu:
anglofili, social-democraţi, comunişti (şi Ghe. Ghe. Dej. Despre ei, în „Jurnal"
se afirmă că sunt: 162 "nemernici". Joacă table, cărţi, comandă cozonac şi prăjituri
pentru sărbători şi nu se sinchisesc de nimic. Este o categorie care-i formată din cei
cu avere; plătesc 200-300 pe zi şi o duc uşor. Continuă să comploteze împotriva
guvernului. Alţii sunt săraci; plătesc prin muncă, fiind sculaţi de dimineaţă, porniţi
la muncă până seara; sunt prost hrăniţi şi încălziţi. Prin urmare şi în această privinţă
sunt deosebiri, deşi nu ar trebui să fie. De altfel, Von Killinger se plânge de toleranţa
guvernului faţă de anglofili. Despre ei, Siguranţa culegea date în permanenţă. Astfel,
a aflat că D. Fotino, profesor la Drept, „a băut şampanie în momentul în care a aflat
că trupele anglo-americane au debarcat în Africa de Nord. Numai Eliza Brătianu,
prin intervenţia sa la Mihai Antonescu l-a salvat, primind domiciliu obligatoriu
159. Ibidem
160. Almanah istoric, XXX, I. Antonescu, pag. 133
161. G. Ciotoran, Şi el a fost în U.R.S.S., în ,,Aldine" din România
162. Ghe. Cantacuzino. Op. cit.
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la Biblioteca Fundaţiei Brătianu, unde locuieşte" .163 La Iuliu Maniu s-a găsit un
emiţător, prin care se comunica cu Londra, dar Antonescu a spus:" Să fie lăsat liber.
E nevoie de o variantă, dacă eu pierd." 164 Despre D. Brătianu circula zvonul că „a
fost arestat", care s-a dovedit fals.
La opt zile de la dezastrul de la Stalingrad, este consemnată o relatare a conflictului
dintre rege şi Antonescu. „Cauzele sale sunt adânci şi îndepărtate. Momentan, s-a
acutizat datorită lui M. Stârcea, cunoscut anglofil, numit mareşal al Palatului, despre
care Germania are o părere extrem de rea." 165 Antonescu a trimis o patrulă la palat să-l
aducă pentru a-l trimite pe front. Acesta s-a plâns regelui. A urmat o discuţie foarte
încordată între Mihai şi Antonescu, în care primul a ameninţat că „dacă insistă să
plece, eu voi abdica. Voi pleca din ţară şi va reveni Carol." 166 Mareşalul a renunţat.
Referirile aferente zilei de 23 august 1944, lipsesc. Cauza constă desigur în teama
că l-ar putea costa libertatea, având în vedere că nu dorea înlăturarea lui I. Antonescu
cu un guvern situat la stânga lui, din moment ce i-a numit pe deţinuţii care acţionau
pentru aceasta „nemernici", cum am arătat mai sus. Churchill deplora de altfel acest
act prin care „Ruşii devin stăpânii Europei".
Perioada post-belică: 1945-1958
„ Vremurile noi sunt prea grele pentru sufletele vechi". N. Titulescu
În luna august a anului 1946 167, termometrul s-a ridicat la soare în Bucureşti la
fantastica temperatură de 60°C la soare! „Ca în Sahara". Concomitent cu raţionalizarea
apei care curgea numai între anumite ore, făcea ca viaţa să fie foarte grea. „Oamenii
fugeau la munte şi la mare. Pe Valea Prahovei, o camera costa l 00.000 lei." 168 Desigur
că inflaţia era foarte ridicată după război, cu un an înainte de reforma monetară din
1947. Clima „s-a aliat cu noul regim", se poate comenta.
Nici aspectele politico-sociale nu sunt mai bune. Astfel, „fiul cel mare al
generalului Al. Ghica, student la Medicină, a fost arestat, fără să ştie de ce. Generalul
a sunat disperat şi nici nu ştie unde a fost dus. 169 Faptul s-a produs în octombrie
1948. Peste nouă luni nu se cunoştea locul său de detenţie! În aceeaşi situaţie a intrat
şi fata generalului Dombrovschi (primar al Bucureştiului din 23 august 1944). 170
„S-a pus o fotografie a ei la locuinţa sa din strada Frumoasă; poliţia supraveghea
163. Ibidem
164. R. Olteanu, Bucureşti în date
165. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
166. Ibidem
167. Ibidem
168. Ibidem
169. Ibidem
170. Ibidem
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intrările de pe stradă. Când doamna Maria Anghelescu s-a dus să-i facă o vizită, a
fost reţinută şi dusă la Interne." O notă din 20 iulie 1949 informează că fata fostului
primar „răspândise manifeste împotriva guvernului P. Groza", venit la putere pe 6
martie 1945, sprijinit de Moscova. 171
În ziua de 14 iulie 1949, i s-a pus sechestru pe mobilă, „a mea şi a lui Suzi". 172 A fost
aplicat de „Ion Munteanu (îl cunoscuse anterior!), care a avut o atitudine obraznică
şi ameninţătoare". Interesantă este ziua aleasă de autorităţi: Ziua naţională a Franţei.
Cu numai cîţiva ani înainte, la Legaţia Franţei, se dădeau petreceri la care mulţi
reprezentanţi ai clasei de sus erau invitaţi; o sărbătoare adânc intrată în conştiinţa
acestora. Cu doi ani înainte, pe 14 iulie 1947, conducătorii P.N.Ţ., în frunte cu Iuliu
Maniu şi Corneliu Coposu, fuseseră arestaţi. „Îmi amintesc ziua perfect, deoarece
era 14 iulie, ziua Franţei." 173 Sechestrul se datora unor taxe neplătite.
„Zăpada abundentă cădea pe străzile capitalei pe 6 şi 7 martie 1949" 174 , notează
Cantacuzino. O notă din aceiaşi dată consemnează că: 175 „Am plecat de pe Strada
Roma si am locuit în diferite locuri, la prieteni, schimbând domiciliul la 2-3- zile. La
G. I. n-am putut sta decât 3 zile, deşi am dus o valiză, căci s-a făcut o cercetare în
timpul nopţii, când din fericire eram absent. La alt prieten am stat în pod, deoarece
s-a făcut o descindere de către poliţie; am stat cu capul gol şi m-am simţit din ce
în ce mai rău. A trebuit să mă ascund mereu la alte porţi. O lună am dus o viaţă de
vagabond, hoinărind prin cârciumi sau bodegi. Mă duceam la un prieten să dorm
între 15-17. Am lipsit de la domiciliu vreo nouă luni. 176 Pe 21 martie 1949, s-a lăsat
o citaţie de la Direcţia Securităţii, prin care era înştiinţat să se prezinte pe Calea
Rahovei. Soţia a introdus acţiune de divorţ la Judecătoria a II-a populară. Răceala
mea s-a agravat şi nici nu puteam să mai dorm. Starea mea sufletească şi sănătatea
îmi erau profund zdruncinate."
El însă nu era urmărit pentru fapte anterioare instalării guvernului P. Groza, ca
atâţia alţii, ci pentru fapte de sabotaj, comise ulterior. Direcţia Economică Ilfov l-a
acuzat de acestea. 177 Pe 29 mai 1949, dosarul fusese definitivat. Primarul Petre Tudor,
din localitatea ilfoveană unde deţinea o moară l-a acuzat de sabotaj şi venit ilegal.
El le-a declarat „false şi mincinoase". 178 Dosarul a ajuns la Parchetul Ilfov, unde s-a
prezentat. S-a făcut o expertiză şi „s-a constatat netemeinicia acuzaţiilor aduse". Pe

171. Ibidem
172. Ibidem
173. C. Coposu, Dialogiri cu V. Arachelian, Editura Anastasia, 1991, pag. 83
174. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
175. Ibidem
176. Ibidem
177. Ibidem
178. Ibidem
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20 iunie 1949, dosarul a fost clasat! 179 „Am revenit la domiciliu! Am slăbit atât de
mult, încât nu mă mai puteam ţine pe picioare. În această stare a făcut Sărbătorile
Paştelui din 1949." 180
El a trecut peste acest episod, atât de de tensionat. L-a depăşit, astfel că la sîarşitul
anului 1957, i-a trimis prietenului său Nicolaescu - Plopşor o scrisoare cu următorul
conţinut: "Pentru 1957 îţi trimit urări de sănătate şi prosperitate, pentru d-ta şi familia
d-tale. Le însoţesc cu o sticlă de vin care nădăjduiesc că îţi va da puteri să trăieşti
pâna la o sută de ani, pentru ca să ai timpul să aduni tot materialul din ţară fără a mai
lăsa nimic generaţiei viitoare.
Pentru anul care vine
Îţi urez tot ce doreşti
Sper să conlucrăm mai bine
Şi îţi zic: mulţi ani să trăieşti!!
Prof. Ghe. Cantacuzino"
31 dec. 1957 181
Acesta era un important arheolog; colaborase înainte de război cu Dinu Rosetti
C. Moisil.
Este prezent el însuşi în viaţa ştiinţifică la care se referă în aceste urări. Astfel,
„Societatea Numismatică Română" i-a trimis o invitaţie pentru semestrul I al anului
1957 în care se spune: „Sînteţi rugat să luaţi parte la aceste şedinţe şi să faceţi
comunicări cu subiecte de numismatică şi ştiinţe auxiliare" .182
În anul 1954 a făcut o cercetare arheologică în Dealul Spirii, patronată de
Academia R.P.R. „Scopul ei a fost de a căuta vestigiile romane ale Daciei din epoca
feudală, chiar urme din culturi mai vechi, din epoca preistorica şi prefeudală" .183
Sunt prezente recenzii ale studiilor efectuate de: I. Nestor, despre cultura Dridu;
S. Goldenberg, despre „Comerţul Clujului"în sec. XVI; S. Ştefănescu, „Evoluţia
din Ţara Românească în sec. XVII"; este consemnată pe o pagină părerea unui
cercetător conform căreia omul de Neanderthal are o vechime de 35.000 de ani. Este
o scurtă periodizare a feudalismului în ţările române, precum şi fişe de caracterizare
a personalului ştiinţific al „Institutului de Arheologie". El este foarte dur cu şeful
secţiei pe care-l acuză de „sabotarea subaltemilor". 184 El păstrează simţul realităţii şi
a exigenţei anterioare războiului. Sunt consemnate referiri despre organizarea unei
şi

179. Ibidem
180. Ibidem
181. Ibidem
182. Ibidem
183. Ibidem
184. Ibidem
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expoziţii cu picturile lui Luchian în „Palatul R.P.R." şi a alteia cu operele poetului
roman Ovidiu, exilat în secolul I Î.d.C. la Tomis. 185
O consemnare din data de 11 martie 1956 se referă la „eliberarea profesorului
C.C.Giurescu, care s-a întors acasă. Parchetul a clasat reclamaţia făcută contra lui de
Securitate. 186 Marele istoric, discipol şi adversar al lui N. Iorga, fiul profesorului şi
academicianului Constantin Giurescu, consilier al lui Carol al II-iea, prefect în timpul
dictaturii regale, a stat cinci la Aiud, rară să fi fost condamnat! El a fost arestat în
anul 1950 la un an de la „Noaptea Academicienilor" din 7-8 mai 1950, când zeci de
academicieni au fost arestaţi. În scurt timp, „mai mulţi profesori de la Istorie, printre
care şi A. Oţelea, au decis să creeze din nou o catedră pentru el. El a primit însă alţi
profesori au protestat că el este printre asasinii lui N. Iorga. Atunci s-a renunţat." 187
Desigur că el a purtat o dură şi îndelungată polemică ştiinţifică cu Iorga. Amândoi l-au
sprijinit însă pe regele Carol al Ii-lea; doar lupta împotriva legionarilor i-au atras ura
acestora şi asasinarea sa în 27 noiembrie 1940. 188 Iorga a avut polemici îndelungate
şi dure şi cu alţii: P.P. Panaitescu, T. Arghezi, P. Istrati, însă de la polemică la crimă
este o cale care numai în mintea colegilor săi a putut fi parcursă! El şi-a reluat însă
activitatea ştiinţifică şi a publicat monografii despre oraşul Bucureşti şi alte oraşe,
studii de istorie economică; despre A.I.Cuza, şi o nouă Istorie a Românilor împreună
cu fiul său Dinu C. Giurescu, în anul 1976, care extinde lucrarea din anul 1940 cu o
jumătate de veac. Tot cu acesta a publicat două volume dintr-o nouă lucrare a Istoriei
Românilor, care urma să cuprindă multe volume, al doilea terminându-se în anul
1601. Abia în anul 1963 a fost reprimit la Facultatea de Istorie.
În anul eliberării sale, a fost arestat P.P.Panaitescu, istoric care s-a situat alături
de el în disputa cu Iorga. „Telefonând să vorbesc cu P.P., mi-a răspuns soţia, care
m-a lăsat să înţeleg că s-a întâmplat ceva cu soţul ei. Nu este acasă şi nu ştie când se
va întoarce. Mi-a spus că va veni pe 17 decembrie la 13 Yz la Institutul de Istorie şi
vom vorbi." 189 Aceasta a venit şi i-a mărturisit că: "în noaptea de 14 decembrie-15
decembrie 1956, s-a făcut o descindere la domiciliu. După ce s-a făcut un inventar al
obiectelor din casă, s-a găsit un portret al regelui Mihai, despre care crede că a fost
adus de ei. Descinderea s-a datorat unui denunţ, probabil al soţului unei verişoare.
(multe denunţuri veneau de la rude!) P.P. a fost dus într-o direcţie necunoscută". 190
Această „direcţie necunoscută" a fost închisoarea Jilava, unde a stat până în anul
I 962, când s-a dat decretul de graţiere a tuturor deţinuţilor politici.

185. Ibidem
186. Ibidem
187. Ibidem
188. P. Şteffiltescu, op. cit. , pag. 134
189. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
190. Ibidem
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Iată că

în timp ce atâţia intelectuali care făcuseră politică la stânga lui, cunoşteau
comuniste, Ghe. Cantacuzino a fost lăsat în libertate! Este posibil ca după
episodul „Sabotaj" să fi fost şi mai prudent în faptele şi vorbele sale; să nu fi dat sub
nici o formă autorităţilor prilejul să profite!
O singulară consemnare politică este aceea din 18 martie 1956, cu privire
la sesiunea M.A.N. 191 , care „şi-a început lucrările anuale şi au fost comprimate
ministerele de la 36 la 16. Ministerul Cultelor a fost desfiinţat şi unificat cu cel al
Învăţământului (fapt firesc într-un regim ateu). Ministerul Chimiei a fost contopit
cu al Minelor şi Petrolului. Guvernul şi-a prezentat demisia în faţa Adunării, apoi
Ghe. Gheorghiu Dej a propus numirea ca prim ministru pe Chivu Stoica, care i-a
propus din nou pe miniştrii anteriori. P. Constantinescu-Iaşi şi M. Ralea au devenit
membri ai prezidiului Adunării R.P.R. Chivu Stoica a căzut în dizgraţie însă după
1965, când N. Ceauşescu i-a luat locul lui Dej, care a murit în luna martie. Ulterior
s-ar fi „sinucis"; de fapt a fost împuşcat de Securitate. Un om trecut de 70 de ani,
cu activitatea sa de ilegalist nu ar fi recurs la aşa ceva; chiar dacă suporta rigorile
domiciliului forţat impus de noul dictator.
M. Ralea a fost şi premiat cu 5000 de lei (după reforma monetară din 1952!), în
cadrul „premiilor de Stat pentru Istorie şi Arte" 192 , alături de T. Arghezi, care a primit
3000 de lei pentru volumul „Cântarea Omului".
O notă din 5 decembrie 1956, consemnează „decesul S. Miclescu, de 98 de ani,
fără boală, de bătrâneţe. Înmormântarea a fost pe 7 decembrie 1956 şi a început la
domiciliul ei. Ea locuia împreună cu băiatul ei, Paul Emil Miclescu şi cu nora ei
Yvonne". 193 „Deoarece mama a avut viaţă lungă de aproape o sută de ani, văzuse
lumina zilei atât de demult încât persoanele mai vârstnice din vremea copilăriei ei,
apucaseră şi „ciuma lui Caragea" şi „Zavera" şi pe Domnul Tudor şi pe Iancu Jianu,
persoane intrate în legendă, în rând cu eroii care inspirau balade populare cântate de
scripcarii vremii." 194 Aprecierea aparţine băiatului ei, P.E.Miclescu care consideră
că moartea i s-a datorat „mutării din casa bătrânească la 90 de ani pe starda C. Teii.
Atunci s-a produs prăbuşirea" .195 În schimb el a părăsit definitiv ţara împreună cu fiul
lui, tot arhitect, la incredibila vârstă de 90 de ani!. Au emigrat în Germania, unde a
murit la 94 de ani. O placă comemorativă pusă la imobilul de pe bulevardul Dacia
consemnează că „Aici a locuit arhitectul P.E.Miclescu, până în anul 1990". După
căderea regimului comunist fiul său a decis să plece în Germania şi l-a urmat.
temniţele

191. Ibidem
192. Ibidem
193. Ibidem
194. P.E.Miclescu, Din Bucureştii
195. Ibidem
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Ghe. Cantacuzino reluase şi viaţa mondenă. 196 Astfel a participat la cununia dintre
„Inginerul Yvonne Ionaşcu şi Mircea Mihăescu. Celebrarea cununiei religioase va
avea loc Duminică 27 aprilie 1958 la orele 19° 0 în BisericaVisarion'', cum se poate
vedea într-o frumoasă invitaţie primită de el. 197 Această biserică s-a ridicat în anul
1910, pe un spaţiu cuprins între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, pe strada care-i
poartă numele, la numărul 14. În anii '80, aici oficia un preot trecut de 90 de ani, spre
admiraţia numeroşilor credincioşi.

Dacă

Zamora „s-au tăiat 4000 de m 3 de arbori, comiţându-se delicte
silvice" , iată şi un fapt pozitiv: emigrarea Elizei Brătianu pe şase octombrie 1958
la Paris cu avionul. 199 ,,A obţinut paşaport cu cetăţenia franceză. La aeroport plângea.
Are pe cele două fiice şi pe fiul ei în străinătate din anul 1943 şi nu i-a mai văzut. Se
pare că preşedintele Franţei a intervenit pentru a obţine plecarea sa. De câţiva ani
trăia din lecţii particulare de limba franceză şi locuia într-o cameră pusă la dispoziţie
de V. Rosetti". Preşedinte era C. De Gaulle. Era soţia lui 1.1.C. Brătianu.
Aceasta este ultima notă pe care o consemnează.
În aceiaşi toamnă a anului 1958, trupele sovietice au părăsit ţara! Este
incontestabilul merit al lui Ghe. Gheorghiu Dej că a obţinut aceasta. În celelalte ţări
au rămas până la căderea regimurilor comuniste. Despre acest aspect C.C.Giurescu,
ulterior a afirmat: „Putem noi să spunem orice. Când împrejurările internaţionale nu
permit, ruşii nu ne vor ocupa. Când o vor permite, ne vor ocupa."200
Peste patru ani, toţi deţinuţii politici au fost eliberaţi, ca wmare a decretului de graţiere!
Ghe. Cantacuzino şi-a continuat activitatea ştiinţifică până în anul 1977. ,,A murit
curând după cutremurul din 1977 (patru martie), la 77 de ani, când avea încă foarte
multe de spus"201 •
Acest cutremur, al doilea din viaţa sa, a fost parcă prea mult pentru el... S-a stins
la cinci ani după N. Crainic, colegul său de concepţii ideologice, în plină dictatură
comunistă, atât de diferită de idealurile tinereţii sale!.
în

pădurea

198

SUMMARY
Ghe. Grigore Cantacuzino s diary presents his impressions from a part of the
Romanian history ful/ ofevents, among which the fast years ofking Carol /IS reign, the
roya/ dictatorshiop, the ascension of G-ra/ Ion Antonescu, the Legionary rebel/ion of
1941, the WWII period, the beginning ofthe Communist regime and itsfirst decade.
196. Ghe. Cantacuzino, op. cit.
197. Ibidem
198. Ibidem
199. Ibidem
200. Corneliu Vadim Tudor, op. cit., pag 268
20 l. Răzvan Teodorescu, art. cit. , pag 8
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SPIRU HARET
DE LA TRADIŢIE LA INOVAŢIE (1851-1912)
Paul Grigoriu
Profesor consultant la Biblioteca Pedagogică Naţională
"/. C.Petrescu ", Bucureşti

secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, s-a impus în cultura
Spiru Haret, personalitate ce îndeamnă continuu la reflecţii şi interpetări.
Plasarea activităţilor lui teoretice şi practice în contextul acelor ani, cât şi decelarea
semnificaţiilor lor peste timp consider că fiecare generaţie trebuie să le întreprindă.
Concluziile ce se trag nu pot fi definitive. Aşa cum era normal, Haret a parcurs etape
ale unei evoluţii intelectuale cu centre de interfernţe ale cunoştinţelor, cu aspiraţii spre
tradiţii şi înnoiri deschise culturii naţionale, în fazele ei premodernă şi modernă.
Rămas fără părinţi 1 la 14 ani, a înfruntat greutăţile vieţii parcurgând învăţământul
din ţară şi de peste hotare, obţinând burse prin concurs. Cu libertatea de acţiune
şi de autodefinire a personalităţii sale, s-a specializat la Paris, printr-un doctorat
referitor la instabilităţile sistemelor planetare, descoperirea lui Haret fiind şi astăzi
citată ca punct de plecare în cercetarea mecanicii cereşti2); a fost primul român cu
doctoratul la Sorbona. Întors în ţară, a predat în învăţământul superior, fiind cooptat
şi în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în calitate de inspector general al
şcolilor, ulterior - secretar general, iar în trei perioade, cu întreruperi, a condus acest
minister, în guverne liberale. 3
La sate, a cunoscut un provincialism cultural deplorabil; parte însemnată a
populaţiei intra sporadic în atenţia „mass-mediei" în perioadele electorale sau în
momentele de convulsii sociale, cum au fost cele din 1888, 1894, 1907. Spiru Haret
a ştiut să aşeze peste petele gri ale ţării relaţii pragmatice. Adeptul conexiunii dintre
tradiţionalismul ortodox şi şcoala modernă, a cunoscut istoria pedagogiei universale
din lucrări traduse, adaptate şi publicate la Ploieşti şi Bucureşti de profesorii Ioan
P.Eliade şi Vasile Borgovan.
Ca simbol identitar faţă de dominaţia străină, Petru Pipoş edita, la Arad, un tratat
Spre

sîarşitul

românească şi

l. Şerban Orăscu, Spiru Haret, 1976.
2. Emil Bâldescu, Spiru Haret în ştiin/ă, filosofie,
3. Constantin Dinu, Spiru Haret, 1970.

politică,

pedagogie şi

învă/ământ,
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de pedagogie generală, confirmând, fără reţineri sensurile româneşti ale valorilor
individuale.4 Voluntare inovaţii cultural-educative s-au manifestat şi în alte zone
istorice româneşti aflate vremelnic sub dominaţie străină. Aşa, de pildă, la Sibiu, tânărul
inspector al şcoalelor româneşti Onisifor Ghibu, la propunerea ministrului Haret,
pregătea studiul critic în Chestiunea manualelor în şcoa/ele noastre secundare. 5
În Bucovina, rămasă sub autoritatea Austriei după 1867, discursul educativ se axa
pe bunul mers al şcolilor româneşti, menţinerea conştiinţei naţionale şi a drepturilor
etnice. Aici, Silvestru Morariu-Andrievici - preot ortodox, consilier, apoi mitropolit
- a îmbogăţit literatura didactică publicând în româneşte primele manuale de limba
română şi religie. În structura cărţilor şcolare, autorul folosea cerinţele pedagogilor
Comenius şi Pestalozzi. Cu o cultură în spirit umanist - adesea un protest germanizării
şi bisericii catolice din Bucovina românească,- susţinea tradiţiile strămoşeşti,
folosirea limbii române în şcoală şi biserică. 6
În străvechilul pământ românesc dintre Prut şi Nistru, rusificarea forţată s-a
manifestat şi în învăţământ. Spre sfărşitul secolului al XIX-lea, nu s-au mai tipărit
cărţi cu alfabet latin, iar şcolile româneşti erau interzise. Împotriva deznaţionalizării,
o formă de protest a fost şi editarea unor cărţi cu alfabet latin amestecat cu cel
slavon. La o asemenea acţiune riscantă s-a asociat şi arhimandritul Gurie (Gheorghe)
Grosu care, la Chişinău, a publicat o „bucoavnă" (abecedar) şi o carte de citire cu
adnotări gramaticale ale limbii române. În prefaţa bucoavnei se subliniau greutăţile
elevilor în utilizarea manualelor lipsite de principii pedagogice. Ambele cărţi au fost
interzise, iar autorul, din „motive politice" a fost exilat. 7
Ritmul emancipării românilor din amintitele provincii era cunoscut în vechiul
Regat. Românii din acele zone activau în Academia Română, participau la sărbători,
la târguri ori ca turişti; se formau biblioteci, se acordau burse şi premii. Contactele
economice, culturale, ştiinţifice şi teologice erau cunoscute de Spiru Haret, iniţiat
în acest domeniu încă din timpul liceului. Reevaluarea lor de largă vizibilitate
cultural-politică s-a evidenţiat la academicianul Haret şi prin asemănarea unor opinii
anterioare exprimate de enciclopedistul francez J.J.Rousseau, urmate de cunoaşterea
şi aprecierea experimentelor practice ale sociologului elveţian J.H.Pestalozzi. 8 În
„ţară" se stabiliseră elite româneşti venite din părţile noastre stăpânite încă de state
vecine. 9 Crezul intelectual al românilor şi importantul lor efort în sensul modernizării
4. Stanciu Stoian, Pedagogia română modernă şi contemporană, 1976.
5. Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii didactice româneşti, ediţie de Paula Braga şi V.Popeangă.
6. Preot prof.univ. dr.Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, 2002.
7. Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea msă, cuvânt înainte de Vasile Badiu, 1992.
8. Ion Albulescu, Doctrine pedagogice, 2007.
9. Acad.Dan Berindei, Istoria Academiei Române (1866-2006). 140 de ani de existenţă, 2006. În timpul
lui Haret, în Vechiul Regat activau: Simion Bărnuţiu, Aaron Florian, Bogdan Petriceicu-Haşdeu, August
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s-a afirmat şi prin găsirea căilor de reformare structurală a vieţii sociale.
În răstimpul anilor 1883-1912, Spiru Haret a desfăşurat acţiuni sociale cuprinzând,
succesiv, economia, şcoala şi cultura - cu privire specială la viaţa rurală. Depăşind, în
unele domenii, concepţiile iluministe şi semănătoriste, el aprecia curentul poporanist,
atras şi de ideile lui C.Stere şi V.G. Morţun, care nu cultivau idealizarea trecutului
şi promovau reforme în intersul ţărănimii. 10 Aşa cum mărturisea însuşi Haret, la o
asemenea operă umanitară el a fost sprijinit de oameni politici, învăţători, profesori,
scriitori, artişti, precum şi de alte categorii profesionale atrase de perspectivele unei
ţări în drum spre înnoire. 11 Se simţea lipsa unor forţe sociale bine conturate, atât la sate
cât şi la oraşe. Dinamica economică dădea naştere mai mult la improvizaţii mediocre,
lipsite de corerenţă internă, iar oferta sociologică era un fel de formă impusă. Specifică
României era existenţa pseudoburgheziei şi a pseudotehnocratiei. Putera politică,
divizată, nu putea mobiliza energiile necesare, iar ritmul tatonărilor, indeciziilor şi
diverselor frământări ameninţa normalitatea şi însuşi fundamentul social. În aceste
condiţii, Spiru Haret era liderul spiritual care atrăgea puţinele valori umane existente.
Sprijinit de profesionişti în domeniul legislaţiei, sociologul Haret a propus
legislativului texte noi, bazate pe legislaţia înaintaşilor şi folosind grile clare de
control. Uneori, discuţiile parlamentare depăşeau obiectivitatea, fiind influenţate de
intersele grupurilor conservatoare - fapt repetat şi de liberali când erau în opoziţie. Nu
de puţine ori, unele proiecte nu erau avizate favorabil. Legislaţia aprobată cuprinde
învăţământul, cultura civică şi economia rurală. Au fost înregistrate performanţe în
corectarea învăţământului de toate gradele (grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, licee, şcoli
profesionale şi universităţi). În acest domeniu, s-a renunţat la unele organizări tradiţionale
în favoarea experimentării, cu variante mai apropiate de cerinţele prezentului.
O soluţie pentru punerea de acord a pregătirii profesorilor cu nevoile societăţii şi-a găsit
rezolvarea prin Legea învă/ământului secundar superior. Depăşite de realităţile socioculturale, vechile şcoli normale superioare au fost înlocuite cu seminariile pedagogice de
pe lângă cele două universităţi din Iaşi şi Bucureşti. Timp de aproape o jumătate de veac,
aceste instituţii au pregătit, teoretic şi practic, corpul didactic liceal şi universitar. Ele au
consolidat interdependenţa dintre scopurile instructive şi cele educative.
O nouă tentativă de aplicare a doctrinelor modeme, atât în conţinutul învăţământului
cât şi în cadrul metodologic didactic, a fost înfiinţarea Muzeului pedagogic şi a
Treboniu Laurian, Dimitrie Onciul, Ioan Slavici, George Coşbuc, Octavian Goga, Ştefan Velovan,
Vasile Borgovan şi alţi bănăţeni, transilvăneni, bucovineni şi basarabeni.
I O. Stelian Neagoe, Oameni politici români, Enciclopedie, 2007.
11. Dintre susţinătorii liberalului Spiru Haret, menţionez, slectiv, pe: Dimitrie A.Sturza, Petru Poni,
1.1.C.Brătianu, C.Dimitrescu-Iaşi, P.Gârboviceanu, Gh.Adamescu, P.Dulfu, Gh.N.Costescu, G.Coşbuc,
Al.Vlahuţă, M.Sadoveanu, Şt.O.losif, O.Goga, D.G.Kiriac, Gr.Tocilescu. O succintă rememorare scoate
în evidenţă şi sprijinul politic pe care l-a primit Haret în întreaga lui activitate socială.
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colecţiei

Biblioteca pedagogică, ambele sub egida Casei Şcoalelor.
O problematică determinată de logica şi evoluţia fiecărui obiect de învăţământ
a condus la atitudini critice despre manuale şi metodica predării pe specialităţi. În
identificarea opiniilor critice s-au ivit şi atitudini subiective, mitizate şi chiar naivitate
- aspecte întâlnite, de altfel, şi în zilele noastre. Referindu-se la „epoca Haret'', de
reţinut sunt referatele critice întocmite de academicianul Titu Maiorescu, format în
spaţiul exigenţelor germane. 12 Referatele erau solicitate de Academia Română, în
vederea acordării de premii. A rămas emblematică respingerea unei cărţi didactice
redactate de un apreciat colaborator al lui Spiru Haret, institutorul Gh.N.Costescu.
Opiniile negative erau convingătoare: „ ... stil încărcat, fraze declarative, amănunte
nesemnificative... citate banale, din autori modeşti ... ; cartea promovează
pseudoeducaţia şi semicultura." 13 Desigur, ideile noi în expunerea textului didactic
presupuneau modalităţi superioare faţă de cerinţele vechi ale literaturii didactice, în
care predomina memorizarea. Noul demers critic antrena nume cunoscute precum:
N.Iorga, I.Bogdan, Al.Vlahuţă, I.Nădejde, Gr.Tocilescu, I.Slavici, cât şi periodicele:
„Convorbiri literare", „Convorbiri didactice", „Contemporanul", „Şcoala modernă".
Subiectivismul s-a menţinut şi prin unele exagerări şi expresii neacademice adresate,
în special, autorilor „romantici", consideraţi depăşiţi.
Receptiv la cerinţele contemporane, Spiru Haret a organizat o comisie centrală,
cu subdiviziuni în mai multe secţii pe specialităţi, care aprobau sau respingeau cărţile
şcolare, potrivit unor cerinţe stabilite anterior. Noile programe, manuale, planuri de
învăţământ şi metodici au afirmat statutul ştiinţific al pedagogiei didactice. 14
Gestionând reforma educaţiei, profesorul universitar Spiru Haret - adversar
declarat al diletantismului, compilaţiilor şi plagiatelor - a publicat originale manuale
de matematică adresate învăţământului preuniversitar.
Altfel spus, dincolo de unele defecte umane, spiritul critic în cultura românească
- după cum aprecia odinioară Garabet !brăileanu - a călăuzit în mod firesc creştere
a valenţelor ştiinţifice româneşti. Casa Şcoalelor şi-a diversificat atribuţiile de la
construcţiile şcolare la editarea literaturii didactice şi a materialelor auxiliare.
Cu un comportament democratic în limitele vremii, Spiru C.Haret a conceput în
stil propriu activitatea corpului didactic în aplicarea, la sate, a teoriilor sale sociale şi
politice expuse în Mecanica socială, Chestia ţărănească, În chestia ţărănească şi în
Învăţătorii şi politica. De fapt, totul era un mecenat cultural cuprinzând economia,

12. Emilian M.Dobrescu, în Iluştri francmasoni (2003), 1-a trecut pe Titu Maiorescu în Loja ieşeană
„Steaua României".
13. Titu Maiorescu, Opere, XI, 1984, pp.535-537, ediţie de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon.
14. Victoria Popovici, „Seminarul pedagogic", în Revista de pedagogie nr.7-8, 1998; Paul Grigoriu,
„Din activitatea seminarului pedagogic universitar", în Studii şi articole de istorie, LXI, 2001.
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învăţământul,

bibliotecile populare, cercurile culturale, cantinele şcolare, băncile
ultimele două concepute în spirit cooperatist. Apropierea
învăţătorilor de nevoile sătenilor - mulţi analfabeţi sau semianalfabeţi - s-a transformat
într-un clasic apostolat extraşcolar, format şi bine justificat pentru menţinerea
funcţionabilităţii administrativ-culturale a instituţiilor create de Spiru Haret.
Cunoaşterea măsurilor haretiene se difuza prin noile legi, decizii, regulamente,
dispoziţii, circulare, programe. Într-o astfel de configurare nouă, o mobilitate culturală
critică se manifesta la conferinţe şi congrese. Viziunea sociologică a lui Spiru Haret
pentru ridicarea ţărănimi la o viaţă demnă cuprindea şi răspândirea cunoştinţelor
practice cu sprijinul presei. Pe frontispiciul unor periodice, printre fondatori, era şi
animatorul cultural Spiru Haret. El s-a interesat direct, în stil carismatic, de apariţia
revistelor: „Albina", „Biserica Ortodoxă Română", şi „Liga Deşteptarea" - organ de
presă al societăţi cu acelaşi nume.
Doctrina culturală şi politică a profesorului Haret a fost promovată printr-un
jurnalism de calitate, întotdeauna bazat pe onestitate şi relatarea situaţiei corecte.
Verticalitatea sa morală o găsim în articole publicate, în cei peste treizecei de
ani de activitate, în „Revista generală a învăţământului", „Convorbiri didactice",
„Biserica Ortodoxă Română", „Voinţa naţională", ,,Analele Academiei Române",
şi „Dezbaterile parlamentare". La Haret, evoluţia spiritului său constructiv avea
conotaţii academice critice şi în rapoarte, răspunsuri la interpelări, discursuri, proiecte
de legi, expuneri de motive la proiecte de legi. Consecvenţa unor idealuri moralpolitice cu valori universale l-a însoţit prin scrieri şi activităţi umane. Solidaritatea a
fost unul dintre cuvintele-cheie ale lui Haret şi ale colaboratorilor săi.
Cu dăruire, competenţă şi probitate ştiinţifică, cercetătorul-academician Spiru
Haret a prezentat idei novatoare sub cupola Academiei Române. Activităţile sale
de ministru şi om politic l-au împiedicat să-şi continue înclinaţiile spre informare,
documentare şi studii de specialitate.
Numele lui Spiru Haret a rămas în istoria culturii româneşti prin împliniri în
sfera culturalizării celor mulţi. Aşa, bunăoară, numeroşi reprezentanţi ai literelor şi
artelor au fost cointeresaţi să elaboreze manuale, cărţi literare, istorice, geografice,
religioase, folclorice, muzicale şi pentru teatrul sătesc. Inspectorii culturali au înviorat
activităţile cercurilor culturale, bibliotecilor, caselor memoriale şi ale colecţiilor
„Biblioteca pentru toţi'', „Biblioteca pentru popularizarea ştiinţei", şi „Biblioteca
Societăţii Steaua".
Adevărat patriot, ministrul Haret s-a implicat direct în comemorarea marilor
evenimente naţionale, în conservarea şi restaurarea monumentelor publice. A luat
măsuri cu privire la organizarea excursiilor şi cursurilor pentru adulţi, în scopul
cunoaşterii ţării, inclusiv a provinciilor româneşti încă neunite cu „Ţara". În susţinerea
organizării Legii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, Haret propunea
populare

şi obştile săteşti
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renunţarea

la luptele politice interne şi canalizarea către scopul împlinirii unităţii
O etapă din istoria noastră s-a încheiat în 1918, iar Spiru Haret rămâne un
mentor stimulativ în descoperirea modalităţilor de realizare a unor contracte cât mai
utile cu societatea, în eforturile de a trăi mai bine.
Sărbătorit la pensionare (pe 12 decembrie 1911), Spiru C.Haret a primit în dar
volumul Lui Spiru Haret. Ale tale dintru ale tale, cuprinzând, în cele 1220 pagini,
omagii adresate sărbătoritului, inclusiv principalele sale împliniri.
Statornic în convingeri culturale şi politice, ferm şi intransigent în respectarea
valorilor în care credea şi pentru care lupta, Haret, după pensionarea pe care o
solicitase, a fondat asociaţia „Liga Deşteptarea" (amintită anterior) care, unind
nemulţumiţii de la sate şi oraşe, se putea transforma întrun partid politic de nuanţă
social-democrată. Iniţiatorul s-a oprit la mijlocul drumului, cu bună ştiinţă, neputând
depăşi doctrina Partidului Liberal, din care tăcea parte încă din 1889. În 1892 s-a
stabilit, pentru toată viaţa, în gruparea de stânga care, îmbrăcând forme complexe,
susţinea, printre altele, şi ridicarea nivelului cultural, civic şi economic al ţărănimii.
La mişcare au aderat şi intelectuali foşti socialişti. Asemenea mişcare paşnică,
susţinută nemijlocit de Haret, a întărit perenitatea „haretismului". Lipsa coagulării
participanţilor la asociaţie a dus la efemera ei existenţă, similară unor obşti săteşti
din perioadele când Haret nu era ministru. Încă din 1907, Spiru Haret era considerat
„instigator" şi „necugetat" chiar de colegii de partid. Dar, tot ce a înfăptuit cărturarul
Haret a corespuns realităţii, devenind constanta oricărei ecuaţii politice.
Manifestările unei grave afecţiuni, împotriva căreia nu a intervenit la timp, i-au
măcinat rezistenţa; operaţia împotriva unui cancer intestinal a fost zadarnică ( 17
decembrie 1912). Funeraliile naţionale au fost pe măsura faptelor sale.
O radiografie biografică include recunoştinţa şi preţuirea posterităţii. Spiru Haret
a fost notat cu plachete, ordine, medalii, diplome, busturi şi atribuirea numelui său
unor instituţii. Pentru merite deosebite, Uniunea Internaţională Astronomică a dat
numele său unui crater de pe partea invizibilă de pe Pământ, a Lunii. Admiratorii
au dat publicităţii unsprezece volume curinzând, pe tematici, viaţa şi activitatea
acestui om de ştiinţă, pedagog autodidact, sociolog, filosof metafizic, om politic şi
profesor. Crezul intelectual al elitelor româneşti şi impresionantul lor efort în sensul
modernizării teoretice s-a concretizat şi prin redactarea unor monografii dedicate
memoriei haretiene. O probitate ştiinţifică rar întâlnită în istoria bibliografiei
româneşti găsim în ,,Bibliografia lui Spiru C.Haret, 1851-1912" din 2005 .15 La 21
decembrie 1912, Nicolae Iorga sesiza cum existenţa atestată istoric a lui Haret s-a
împletit cu evoluţia societăţii româneşti: ,,Dintre noi pleacă azi un călător foarte
naţionale.

15. Editată de Biblioteca Centrală Universitară, din Bucureşti (azi, din nou, se numeşte Carol I), reface competent
etapele formaţiei şi manifestările spiritului uman. Studiu introductiv de acad.Nicolae Teodorescu.
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obosit - mărturisea portretistul - ... acest om de bine, care a trăit pentru dreptul şi
suferin/a altora, se va mângâia în lumea cea nouă şi va în/elege că oboselile care
acuma au încetat pentru dânsul n-au fost în zadar." 16
Opera lui Haret, cu împliniri şi deziderate, poate fi considerată sîarşitul epocii
moderne şi antebelice. 17 Noile generaţii din România Mare, într-o configurare nouă,
au început schimbări legislative, economice şi cultural-politice prin sincronizări
cu modernizarea occidentală. 18 Bagajul cultural-ideologic al democraţiei noastre
interbelice cuprindea şi noile curente denumite sociologism, legionarism şi cartism.
Tradiţionalismul haretian, creat dinlăuntrul nostru, cu cerinţe prezente şi viitoare,
a beneficiat de adaptări la noile cerinţe, în special în guvernările liberale, din care
făcea parte şi ministrul dr. C.Angelescu.

SUMMARY
Spiru C. Haret was an outstanding intellectual, active during the end of the J9'h
and the beginning of the 20'h centuries. He was the first Romanian to acquire a
doctor degree at the Sorbona University, with a thesis concerning the instability
of celestial bodies. Back in Bucharest, he was active as a teacher, politician
(member of the Liberal Party), inspector, minister of education, sociologist, and a
promoter of modern pedagogica/ elements, within traditional frames As a minister,
he was involved in commemorating important events, in restoring monuments,
and increasing the educational levei of young and o/d as well. He was involved in
important programs and activities concerning the education ofthe masses, mainly of
people in the countryside.

16. N.lorga, Oameni cari au fost, 2009, p.376. Prima ediţie critică integrală de Valeriu şi Sanda Râpeanu.
17. Căsătorit, în 1883, cu Ana Popescu, din Buzău, Spiru C.Haret a avut o înţelegere deplină şi un
ataşament deosebit în căsnicie, umbrită însă de decesul unicului copil, Ioan, în vârstă de un an (1885).
Posibilităţile practice de identificare a ţelurilor modernizatoare erau reduse în perioadele când Spiru Haret
nu era ministru; impasul se diminua considerabil în anii executivelor formate din liberali (1897-1910),
ministrul cultelor şi instrucţiunii publice fiind numai Spiru Haret: 1897-1899, 1901-1904 şi 1907-1910.
În demersurile delimitărilor sociologice, pedagogice şi politice din viaţa şi opera pragmaticului Haret
se mai pot consulta: Ion Gh.Stanciu, Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul 20, 1995; Gheorghe
Adamescu, Viaţa şi activitatea lui Spiru C.Haret, 1936 şi Clasici ai pedagogiei univsersale şi gândirea
pedagogică românească, l 966, sub redacţia prof.dr.doc.Stanciu Stoian.
18. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, 3 voi. 1924-1925.
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GHEORGHE IONESCU-SISEŞTI, ÎN JURNALUL SĂU,
DESPRE BOMBARDAREA BUCUREŞTILOR
ÎN TIMPUL PARTICIPĂRII ROMÂNIEI
LA CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1941-1945)
Constantin Mocanu

Gheorghe Ionescu-Siseşti s-a născut la 26 octombrie 1885 şi a decedat la 4 iunie
1967; a fost un eminent elev al liceului "Traian" din Turnu-Severin şi student, de
asemenea eminent, al Şcolii Superioare de Agricultură din Hohenheim, Germania.
În 1911 şi-a luat strălucit doctoratul la Universitatea din Jena. Revenit în ţară, a
început să facă, la ferma din Spanţov, agricultură practică, odată cu preocupări de
explicare teoretică a problemelor ei, pentru crearea unei agrotehnci înaintate. A
străbătut toate treptele universitare, de la cea de îndrumător de seminarii practice,
până la cea de profesor universitar remarcabil; a evoluat în calificări academice, de
la cea de membru corespondent al Academiei, în 1925, la cea de membru titular,
în 1936, discursul de recepţie ţinându-l în 193 7- şi în Academia de dinainte de
1948 şi, după o întrerupere de câţiva ani a calităţii lui de membru al Academiei,
şi în noua Academie; a fost vicepreşedinte şi unul dintre cei mai activi şi mai
recunoscuţi savanţi. A scris mult - articole, cărţi, tratate, cursuri universitare. Opera
sa fundamentală a fost "Agrotehnica", publicată în mai multe ediţii dintre care,
ultima - în două masive volume. A fost foarte cunoscut şi pe plan internaţional,
participant frecvent la conferinţe şi congrese, unde a susţiniut comunicări foarte bine
apreciate. A fost împodobit - atât înainte de 1944, cât şi în anii ulteriori, în România
socialistă - cu înalte distincţii, ordine şi medalii pentru rezultatele sale în câmpul
creaţiei ştiinţifice. O recunoaştere a meritelor sale este că actuala Academie de Ştiinţe
Agricole şi Silvice îi poartă pe frontispiciu numele. Ceea ce mai remarcăm este că,
deşi a fost foarte ocupat în învăţământ, în ştiinţă şi în treburi publice (a fost de patru
ori ministru, înainte de 1944) a avut consecvenţa uimitoare de a face, timp de şase
decenii, între 1901 şi utima zi a vieţii, în 1967, însemnări zilnice, oglindind în ele,
promt, atât gânduri şi activităţi ale lui, cât şi situaţii de ansamblu şi fapte concrete din
fiecare etapă din această îndelungată durată de timp istoric al societăţii româneşti.
Din acest Jurnal am ales, oarecum subiectiv, notările pe care le-a făcut despre
situaţii din Bucureşti, şi anume despre bombardamentele din timpul în care România
11 fost participantă la al doilea război mondial, 1941-1945, bombardamente care,
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la început, au venit din partea aviaţiei sovietice, apoi din partea aviaţiei angloamericane şi, la sfârşit, din partea aviaţiei germane. Am extras aceste întâmplări cu
gândul că ele vor contribui la o cunoaştere şi mai completă a istoriei capitalei patriei
noastre şi instituţia cea mai nimerită căreia să i le ofer nu putea fi alta decât Muzeul
Municipiului Bucureşti.
16 septembrie 2012.

*

Vineri 27 VI (1941)
( ... )Marele Cartier Român nu a dat trei zile nici un comunicat. Azi abia a apărut
comunicatul nr.2, în a 6-a zi de operaţii. Se spune în el că opraţiile se desfăşoară
conform planului, că încercările de reacţiune ale inamicului au fost respinse, că
au fost lupte de aviaţie. Au fost bombardate, spune comunicatul, mai puternic:
Constanţa, Sulina, Galaţi, cu efecte mai slabe laşi şi Tulcea. Au fost distruse, pe
frontul germano-român, 406 avioane, pe pământ şi în aer. Dintre acestea, 70 au fost
distruse de aviatorii noştri. Lt.Agarici a distrus singur 3 avioane inamice. Noi am
pierdut 12 avioane.
În gară mă aştepta Spe /nota 1. Speranţa Ionescu-Siseşti, soţia lui Gheorghe
Ionescu-Siseşti./ şi prof.Munteanu. Aflu că a fost bombardat şi Bucureşti. Au fost
morţi şi răniţi. Noaptea trecută au fost încă trei alarme aeriene.( ... ).
Marţi 1 VII (1941)
( ... ) La 8 112 până la 10 seara a fost alarmă aeriană. S-au auzit violente
bombardamente aeriene, nu prea departe de Institut. /2/ Institutul de Cercetări
Agronomice al României/. Poate spre Gara de Nord sau spre aeroport.( ... )
L(uni) 14 VII (1941)
(... ) Luni seară şi luni noaptea două atacuri aeriene asupra Bucureştilor. Duminică,
aviatorii sovietici au reuşit să incendieze câteva rezervoare de petrol de la Ploieşti.( ... ).
Joi 17 VII (1941)
(... ) Războiul. Bombele din avion au făcut unele stricăciuni şi câteva victime în
Bucureşti. La Ploieşti, aviatorii sovietici au venit în plină zi şi au mitraliat gara şi
oraşul. Se spune că e un soldat mort.( .... ).
M( arţi) 22 VII (1941)
( ... ) Războiul. Moscova a fost violent bombardată de germani, ca răspuns la
bombardarea oraşelor deschise Bucureşti şi Helsinki. ( ... ).
Joi 17 septembrie 1942
(... )Avioane duşmane au bombardat periferia Bucureştilor şi alte câteva oraşe
în noaptea de 12-13 septembrie. Au fost distrugeri şi morţi. Comunicatul oficial
spune 18. În realitate sunt mai mulţi. În marginea Bucureştilor, lângă aşezământul
"Îndrumarea" bomba a căzut într-o casă unde era o nuntă. Se spune că au fost 60 de
morţi. S-au aruncat şi manifeste în care se spune că românii sunt invitaţi să nu mai
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lupte şi să-l îndepărteze pe mareşalul Antonescu.
Joi 14 aprilie 1943
( ... ) Comunicatul german despre întâlnirea Mareşalului cu Fuhrer-ul vorbeşte
despre războiul comun contra plutocraţiei anglo-americane, Astfel de a vorbi a
făcut impresie penibilă în opinia publică românească, căci noi nu avem motive de
a purta război cu anglo-americanii. A spus-o chiar vicepreşedintele Consiliului 1,
M.Antonescu, într-o conferinţă la Externe, la care am participat. Ni se taie, cu astfel
de atitudini, toate punţile de a trata onorabil cu anglo-americanii la pace, în ipoteza
că aceştia vor fi învingători. (... ).
Lumea din Bucureşti se teme de un bombardament ca urmare a comunicatului
din Berlin( ... ).
Marţi 4 IV 1944
( ... )La 13.40 s-a dat alarma aeriană. Cu trei ore înainte fusese un exerciţiu, astfel
că lumea nu era prea grăbită să se adăpostească. Din nefericire, de data aceasta alarma
era reală şi primejdia foarte gravă. Au venit bombardiere anglo-americane, care au
bombardat Bucureştii timp de o oră. Au fost lovite grav multe instituţii publice şi
case particulare: Ministerul Lucrărilor Publice, Palatul Regal, Hotel Splendid, Park
Hotel, Athenee Palace, Hotel Ambasador (acesta din urmă mai puţin grav). Au fost
lovite şi dărâmate multe blocuri şi case particulare în centrul oraşului, în preajma
hotelurilor vizate, unde locuiesc ofiţeri germani. Dar cartierul cel mai lovit a fost
cartierul Gării de Nord. Au căzut bombe pe localul gării, pe persoane şi pe linii.
Gara era înţesată de refugiaţi şi au fost multe victime. Bombardamentele s-au întins
din Gara de Nord până la B.M. (Bucureşti Mărfuri şi până la Chitila-Triaj, unde
staţionau sute, după aprecierea mea, mii de vagoane. Fusesem cu o zi înainte la gara
de triaj, spre a mă ocupa de vagonul nostru cu oi. Cea mai mare parte din vagoane
era cu refugiaţi. Bombele au căzut în mijlocul lor. Distrugerile au avut un caracter cu
totul tragic, din cauza numeroaselor vagoane cu muniţii care erau pe liniile de triaj.
Muniţiile au explodat şi dezastrul a fost îngrozitor. Până seara au durat exploziile. A
fost un infern, povesteşte asistentul meu Georghiu, care se dusese spre Chitila după
încetarea alarmei, cu gândul să-şi urce soţia într-un tren care spera el că ar fi putut
pleca din Chitila.
Cartierele mărginaşe cu gara şi cu linia, până la Chitila, au suferit îngrozitor.
Aceste cartiere erau locuite de funcţionari şi lucrători au gării şi atelierelor C.F.R.
Personalul Institutului a avut mult de suferit. Blocul în care fiica profesorului
Săvulescu avea un apartament în proprietate, a fost lovit de o bombă. Casa
prof(esorului) Teodorescu a rămas rară acoperiş şi fără tavane. Secretara secţiei
de Fitotehnie, laborantul Stănescu de la Panificaţie şi 2 femei de serviciu (de la
I .Consiliul de

Miniştri
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Oenologie şi Entomologie) au rămas fără case.
O bombă a căzut într-un adăpost din Grădina Botanică şi a omorât un mare
număr de pesoane, între care soţia şi cele 2 fiice ale lui Al.Ionescu, secretar general
al Ministerului de Interne. Bunul meu cunoscut, agricultorul Roiu, a fost omorât în
apatarmentul său, iar soţia sa, grav rănită. Se pare că şi într-un adăpost al C.F. 2 a izbit
o bombă şi a făcut multe victime.
A fost izbit şi Institutul de Seruri şi Vaccinuri "Dr.I.Cantacuzino'', care s-a aprins
din cauza gazului din ţevi. Nu se ştie dacă au vizat Institutul a cărui activitate e de o
deosebită importanţă pentru război, sau au vizat Uzina de apă de la Grozăveşti.
Nu avem electricitate, nici căldură, nici apă. În curtea Institutului am făcut un puţ, de
unde se aprovizionează acuma toţi cei din jur. Spitalul C.F.R. din vecinătatea Institutului,
unde au fost aduşi sute de răniţi, nu ar fi avut apă, dacă nu era puţul nostru.
Cred că acest bombardament a pricinuit moartea a multe mii de persoane şi tot
atâtea au fost rănite.
Atacul s-a produs a doua zi după discursul dătător de speranţă al lui Molotov3
M(i)e(rcuri) 5 IV 1944
Am fost la Institut, m-am ocupat de ajutorarea celor ale căror locuinţe au fost
distruse sau avariate Altceva nu s-a putut lucra în Institut. La 9 a fost din nou o scurtă
alarmă, iar la 14 alta care s-a prelungi mai mult de o oră. În acest timp avioane de
vânătoare zburau mereu deasupra Bucureştilor, dar nu se auzeau explodând bombe.
Seara, am auzit că fusese bombardat Ploieşti, cu aceeaşi severitate ca şi Bucureşti.
Au fost izbite grav gara şi rafinăriile.
Din bombardierele care au atacat ieri Bucureştii, în număr de vreo 200, aviatorii noştri
spun că au fost doborâte 4 7, ceea ce ar însemna că apărarea a fost vigilentă şi eficace.
Mareşalul Antonescu a dat azi dimineaţă o proclamaţie în care reprobă atacul
asupra Bucureştilor, deplânge victimele şi cere iertare populaţiei, în locul atacatorilor
(!?). ( ... ).
Joi 6 IV1944
În timpul alarmei de ieri nu s-au aruncat bombe la Bucureşti, în schimb a fost
bombardat foarte sever Poieşti. A fost izbită gara, rafinăria Astra-Română şi cartierul
2. Căile Ferate
3. Este vorba despre discursul Comisarului poporului pentru Afacerile Extreme ale U.R.S.S., din
momentul în care trupele sovietice au început să intre pe teritoriul României. Molotov a considerat ca
frontieră râul Prut (ca în 1940) şi nu fluviul Nistru. Deşi era încă război şi nu se întrunise Conferinţa de:
pace în măsură să discute şi să decidă în problema frontierelor. Despre acest discurs, Gheorghe IonescuSiseşti a notat sub datarea: (Luni) 3 IV 1944: "Molotov a ţinut o cuvântare la Moscova referitoare la
soarta României. El ar fi afirmat (spunea Mircea Georgescu) că trupele ruse au atins teritoriul României
dar nu pentru a supune statul român, ci pentru a urmări pe germani. Organizaţia de stat românească vn
fi păstrată cu instituţiile ei fundamentale. Mă întreb dacă era sincer."
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din jurul gării şi al rafinăriei. Apărarea antiaeriană a învăluit oraşul în ceaţă. Poate
acestui lucru i se datoreşte că a fost bombardat grav centrul oraşului. Pierderile de
vieţi sunt numeroase, dar nu ating cifra de la Bucureşti, unde aglomerarea din Gara
de Nord, din cartierele Griviţa şi Cotroceni fiind foarte mare, şi victimele au fost
numeroase. Au fost doborâte 50 de avioane.
Anglo-americanii urmăresc dezorganizarea transporturilor şi a vieţii economice
şi în parte au reuşit.
Am lucrat azi în Institut. Toată grija o am acuma ca să evacuez din Bucureşti, cu
mijloacele ce avem, soţiile şi copiii coaboratorior şi personalul feminin din Institut.
V(ineri) 7 IV (1944)
Am lucrat în Institut. Caut să menţin pe cât posibil, activitatea în Institut.( ... ).
L(uni) 10 IV (1944)
Am lucrat în Institut. Trebuie să rânduiesc mijloacele de transport, pentru ca să
beneficieze de ele aceia care au mai urgentă necesitate. Spre seară a venit să mă vadă
C.Gataianţu. El povesteşte lucruri îngrozitoare despre efectele bombardamentului de
marţi. A vizitat Calea Plevnei, cartierele Giuleşti şi Griviţa. A vizitat Calea Plevnei,
cartierele Giuleşti şi Griviţa imediat după încetarea alarmei, împreună cu cumnatul
său, generalul Lambru. Şiruri întregi de case dărâmate, oameni sîartecaţi, adăposturi
izbite în plin, unde au fost la un loc zeci şi sute de morţi, un carnagiu. Străzile
răscolite de bombe până la adâncime mare, ca şi cum un plug imens ar fi desfundat
locul. Şinele de tramvai răsucite, firele electrice încolăcite, perne, animale, oameni
proiectaţi pe acoperişurile caselor rămase în picioare.
Povestirile lui Gataianţu coincid cu ce îmi spune Rosen. El e şef de echipă la
detaşamentele de evrei 4 care scot morţii din dărâmături şi din pământ. În jurul atelierelor
l ·. F. 5 Griviţa, distrugerile sunt totale, lucrătorii şi inginerii erau la lucru, ei s-au refugiat
în adăposturi, dar bombele au fost aşa de dese încât au căzut în adăposturi.
Sunt familii întregi pierite, după cum se vede şi din anunţurile foarte multe din
"Universul". Dar nu toate cadavrele pot fi identificate, foarte multe nu au fost reclamate de
nimeni. Serviciul apărării pasive adună aceste cadavre în camioane şi le înmormântează
in comun. Această lugubră operaţie dura încă a 4-a, a 5-a zi după bombardament. (La ea
participă) evreii, premilitarii, soldaţiii cu batistele legate la gură şi la nas.
Se fac sforţări mari pentru a se stabili funcţionarea normală a luminii, a apei,
11 tramvaielor şi treptat se reuşeşte. De asemenea, se nivelează străzile, se adună
·I. Ion Antonescu nu a ascultat totuşi de ordinul lui Adolf Hitler de a extermina pe evrei. Pentru că unii
tlinlre ei nu mergeau pe front şi mai ales pentru că Mareşalul trebuia într-un fel să arate că ar persecuta
pr evrei, a luat măsura ca unii dintre ei, în văzul lumii, să presteze anumite munci, de pildă iama să facă
pMlii prin zăpadă, pe străzi, ori - ca în acest caz- să înlăture molozul.
\

Căile
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molozul, se recuperează din dărâmături ceea ce se mai poate găsi.
Lumea e înfricoşată şi pleacă din Bucureşti cu ce se poate. Era bine dacă cei
ce nu erau legaţi de îndatoriri stricte ar fi plecat mai demult. Anglo-americanii ne
ameninţă la radio cu noi bombardamente după ce am fost invitaţi, pe tonurile cele
mai insinuante, de W.Steed şi alţii să facem pace separată, să alungăm pe nemţi, să
facem ca iugoslavii etc., acuma ne ameninţă şi ne spun că românii nu se vor lăsa
convinşi decât de bombe.
Din punct de vedere militar scopul a fost desigur atins, dar din punct de vedere
politic efectele sunt contrare celor scontate de Aliaţi. Simpatia pentru ei se evaporă,
mulţimea şi chiar unii intelectuali înclină tot mai mult spre sovietici.
Sâ(mbătă) 15 IV (1944)
( ... ) La 12 fără un sfert s-a sunat alarma. Au venit din nou avioanele angloamericane. Bombardamentul a durat o oră şi jumătate.
S-au aruncat bombe mai ales în centru. Au fost nimerite Universitatea, "Cartea
Românească", Hotel "Union" şi alte localuri.
Nu se ştie încă numărul morţilor şi răniţilor, dar probabil dezastrul nu a fost aşa
de mare ca la 4 aprilie.
Vineri 21 IV (1944)
Am fost în Institut. La amiază (pe la 11) au venit din nou avioanele angloamericane. A fost bombardat cartierul muncitoresc Tei-Floreasca-Ştefan cel Mare.
Alarma a durat o oră şi jumătate. E al treilea bombardament al Bucureştilor. ( ... ).
Azi a fost ocupat localul Facultăţii de Agronomie de unităţi germane. Se va instala
aici un spital, ceea ce face ca întreg cartierul şi Institutul de Cercetări Agronomice să
fie foarte ameninţat de bombardament.
Pe seară, am fost cu Săulescu, decanul Facultăţii, la ministrul Dobre, spre a-l
ruga să determine cruţarea Facultăţii. A pus o rezoluţie în acest sens pe raportul
Facultăţii şi a telefonat generalului Mardare , de la Marele Stat Major, care se ocupă
cu cartiruirile, să ia măsuri de cazare a germanilor în altă parte. Va fi cred foarte greu
să fie trimişi în altă parte, după ce au pus o dată piciorul în local.
A fost şi la mine în Institut un grup de 3 ofiţeri germani de aviaţie, plus un civil,
plus un ofiţer român. Se interesau să cumpere paie. Poate era numai un pretext, căutau
să vadă Institutul. Aşa s-a întâmplat şi cu Facultatea: un grup de ofiţeri germani a
făcut mai întâi o vizită ştiinţifică.
D(uminică) 23 IV (1944).
Am stat acasă. M-am ocupat de revizuitul şi împachetatul lucrurilor care merg la
Sinaia (fotografii, notiţe, cărţi etc.).
După amiază a fost Nicu6 • Am vorbit despre deplorabilele bombardamente anglo6. Nicolae
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americane care, din punct de vedere politic, cel puţin, pricinuiesc un efect contrar
decât cel scontat de Aliaţi. Simpatiile se întorc spre ruşi, care duc o politică mai
simplă şi mai precaută. ( ... ).
L(uni) 24 IV (1944)
Azi a fost din nou un bombardament violent al Bucureştilor (al patrulea, primul a
4/IV, al Ii-lea la 15/IV, al III-iea la 21/IV, şi acesta e al patrulea).
Au fost vizate Facultatea de Agronomie şi Institutul de Cercetări Agronomice.
Au căzut zeci de bombe în preajma imediată a celor 2 instituţii: în câmpurile de
experienţă, în drum, în parc. O bombă a căzut drept pe adăpostul Facultăţii în care
erau sute de persoane. Sunt câteva zeci de victime.
Stricăciuni materiale nu a făcut la Facultate decât spargerea aproape a tuturor
geamurilor. La Institut, de asemenea, au fost sparte aproape toate geamurile dinspre
est şi sud, unele ferestre şi uşi au fost rupte din ţâţâni, un bulgăre de pământ a intrat
pe ferastră la et.I şi a rupt placa de marmură de la ferestre. În acoperiş s-au produs 2
găuri mari de către pietrele azvârlite din caldarâmul străzii.
Am stat, în timpul bombardamentului, în subsolul apartamentului nostru cu Vlad,
Tuţuianu şi cu pesonalul nostru de serviciu. Speranţa plecase la Sinaia cu colonelul
Malamuceanu pentru a supraveghea transportul unor lucruri ale noastre trimise cu
camionul lui Dan7 spre Sinaia şi Valul lui Seiman. Am fost îngrijoraţi pentru ea şi
pentru noi. A apucat-o bombardamentul între Bucureşti şi Ploieşti. În acelaşi timp a fost
bombardat şi Ploieşti, au suferit mult rafinăriile de petrol, dar şi cartierele de locuit.
Imediat după bombardament au început lucrările de scoatere a morţilor din adăpostul
izbit. Printre ei a fost găsit şi asistentul meu, Brădeanu, care se refugiase acolo din
câmpul de experienţă, împreună cu logodnica lui. Sunt foarte afectat de moartea lui.
La Institut am început să curăţăm îndată cioburile şi spărturile. Nicu, Gataianţu,
Nasta cu soţia s-au intersat de soarta noastră. În cursul după-amiezii a venit în curtea
Institutului Regele care s-a interesat de proporţiile dezastrului. Era însoţit, între alţii,
de Negel, administratorul Domeniilor Coroanei, cu care am avut o scurtă convorbire
particulară. El deploră politica Mareşalului, care s-a dovedit a fi foarte greşită.
M(arţ)i 25 IV (1944).
(... )Se continuă dezgroparea cadavrelor din adăpostul Facultăţii.
A fost găsit şi cadavrul Cocăi Rădulescu, logodnica lui Bebe Brădeanu.
I-am înmormântat azi, după prânz, împreună, la Bellu, pe locul doctorului
Rădulescu-Calafat, care e unchiul Cocăi. Doctorul Rădulescu-Calafat s-a îngrijit să
ilea nu numai locul, el a făcut formalităţile la ofiţerul stării civile, a obţinut un dric
lost continuatorul lui Georghe Marinescu la catedra de neurologie; a fost un medic foarte bine apreciat
de toţi cei ce l-au cunoscut.
I. Dan Ionescu-Siseşti, fiul cel mai mare al lui Gheorghe Ionescu-Siseşti.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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automobil de la Primărie. Pentru rest: cruci, îmbrăcămintea cosciugului, flori etc.
s-au îngrijit Vlad şi Ţuţuianu. La înmormântare a fost şi unchiul lui Bebe, maiorul
V.Ionescu, care anunţase pe părinţii lui.
În cursul dimineţii am reflectat dacă nu ar fi bine să trimitem sicriul la Craiova,
am renunţat însă din cauza enormelor dificultăţi.
Înmormântarea a fost sfăşietor de mişcătoare.
Mie(rcuri) 26 IV (1944)
Dezgroparea cadavrelor din adăpostul Facultăţii a continuat şi azi. S-au scos 79
de cadavre, din care 27 de victime fac parte din personalul Facultăţii.
Şi-au găsit moartea asistentul Brădeanu şi logodnica lui Coca (Victoria)
Rădulescu, tot inginer agronom, care fusese de curând detaşată la Institut. Apoi
asistentul catedrei de Topografie, Stroe (ginerele lui T. Mândru), 5 studenţi:
Dragomirescu Niculae, Berberu Valentin, Mihăilescu Silvestru, Corcocea Tadeus,
Georgescu... Erau în anul ultim de practică şi aveau la Facultate treburi în legătură
cu stagiul de practică.
Au mai pierit dactilografa Facultăţii, mecanicul şi mulţi din oamenii de serviciu
şi din lucrători şi lucrătoare.
Azi după masă am fost din nou la cimitirul Bellu, la înmormântarea studentului
Dragomirescu Nicolae. Ca şi Bebe Brădeanu, era singurul copil la părinţi.
Înmormântarea a fost sfăşietoare. Am condus pe părinţi după ceremonie la modesta
lor locuinţă şi am intrat o clipă, poftit insistent să văd lucrurile şi cărţile băiatului.
Întors acasă, mă aşteptau părinţii lui Brădeanu veniţi de la Craiova Alte clipe sfâşietoare.
În cursul dimineţii, Vlad îi condusese să vadă mormântul.

***

O frică mare a intrat în toţi colaboratorii mei din Institut. La unii, frica ia forme
maladive. Nu se mai lucrează nimic în Institut, decât strângerea obiectelor şi materialelor
pentru evacuare. Azi am trimis şi personalul Direcţiunii la staţiunea Pitaru.
Până azi mai mult de jumătate din personalul Institutului este evacuat sau în
concediu. Zilele acestea vor mai pleca încă şi din rest cea mai mare parte. Sper să pot
păstra un mic nucleu la Institut.
Localul îl voi preda Direcţiunii Uzinelor Comunale Bucureşti, care doreşte să
se instaleze aici. E un noroc, pentru că dacă ar intra aici servicii sau unităţi ale
armatei germane sau armatei române n-am mai putea spera să conservăm localul şi
mobilierul cât de cât în bună stare.
De azi avem un nou ministru al agriculturii, D.P. Nemoianu. Nu am fost la
instalarea lui, nefiind vestit. Îl voi vedea zilele acestea. I.Marian a demisionat din
cauză de boală. Fusese în hotelul Athenee Palace când căzură bombe pe acest hotel
la 4 aprilie. A căpătat un şoc de inimă care l-a pus la pat.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE

197

Joi 4 mai (1944)
Azi noapte a fost alarmă aeriană. Am pornit cu maşina spre câmp până dincolo de
Mogoşoaia. Mi se părea că rachetele luminoase care iluminau cerul ca ziua erau în
imediata noastră vecinătate. S-a bombardat violent cartierul Bellu şi 13 Sept(embrie).
Acesta a fost al 5-lea bombardament al Capitalei.( ... ).
Duminică 7 mai (1944)
Azi noapte a fost din nou alarmă. Am pornit cu maşina la câmp, tot dincolo
de Mogoşoaia. A fost bombardat centrul din jurul Pieţii Naţiunii şi iarăşi spre 13
Septembrie. Acesta a fost al şaselea bombardament al Bucureştilor.
De-abia ne liniştisem puţin şi pe la 10 1/2 ziua s-a sunat din nou alarma. Iar am
fugit la câmp, am stat pe un drum lateral dincolo de Mogoşoaia. Am privit cum
veneau avioanele anglo-americane val după val. Erau foarte sus. Artileria antiaeriană
trăgea necontenit, adevărate rafale. Deodată s-au văzut incendii şi orizontul deasupra
Bucureştilor s-a întunecat de fum.
Când ne-am întors, am aflat că fusese bombardat cartierul Gării de Nord, Luther,
Belvedere, Parcul Domeniilor. Se vedeau focuri în diferite părţi, fumul plutea în
jurul Institutului.
Acesta a fost al 7-lea bombardament al Capitalei.
Am fost vestit că arde casa lui Plămădeală. Am alergat acolo cu toţi oamenii
Institutului, Panaitescu, cu aparatele de stins. Ei au reuşit să localizeze focul. A ars
numai acoperişul. Casa din faţă a ars complet. Casa de alături, a doamnei Iuliana
Ionescu, a ars de asemenea. Ea s-ar fi putut salva, dacă nu ar fi fost complet încuiată,
la toate etajele. Până să se spargă toate uşile, focul a cuprins tot podul, iar de la
streaşina de lemn s-a comunicat la etajele inferioare prin ferestre. Pompierii nu
s-au văzut. Premilitarii şi evreii, încadraţi în apărarea pasivă, au venit târziu şi erau
complet lipsiţi de conducere şi iniţiativă. Cartierul acesta este aproape total distrus.
Priveliştea oamenilor ce îşi păzesc bagajele este jalnică.
Luni 8 mai (1944)
Azi noapte a fost iarăşi alarmă şi bombardament, al optulea. Am stat în subsolul
Institutului cu tot personalul. Bubuiturile bombelor din avioane şi ale artileriei
antiaeriene se urmau necontenit.
Am aflat că a ars ieri casa lui Nasta şi casa lui Cipăianu. Spre seară am fost
cu Teodorescu să vedem şi să le arătăm mâhnnirea noastră. Am găsit pe Cipăianu
cărând, cu prietenii şi personalul de serviciu, lucrurile ce putuse salva. Casa a ars
aproape complet. La Nasta nu a ars decât acoperişul. Casa lui Anastasie Munteanu a
scăpat ca prin minune: personalul din casă: un chiriaş şi un soldat au stins bombele
incendiare înainte ca ele să fi aprins podul.
În cartierul "Parcul Filipescu" distrugerea e groaznică. Casă lângă casă, nu mai
arată decât ziduri fumegânde.
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În aceste două zile tragice am stat mereu în Institut, am rezolvat corespondenţa,
am încurajat personalul rămas, am păstrat dsciplina şi am vegheat la apărarea
localului. ( ... ).
Miercuri 10 V (1944)
Am fost la staţiunea Pitaru, unde sunt instalate acum serviciile Direcţiunii
Institutului.( ... ).
În drum am văzut cartierul Griviţa groaznic bombardat. Mai departe barăcile
aerodromului Romeo Popescu distruse de-a rândul.
Seara ne-am întors acasă cu greutate pe şoseaua bombardată, fiindcă se stricaseră
instalaţiile de lumină la maşină.
Joi 11 V ( 1944).
( ... ) "Cartea Românească" are pierderi de peste un miliard, din cauza
bombardamentelor aeriene. A ars centrala cu toate mărfurile, încă de la primul
bombardament. Tot atunci au fost distruse depozitele din str. Matei Millo, iar
duminică, 7 mai, au ars atelierele din str. Ştefan cel Mare. A ars aci şi lucrarea "Mica
zootehnie", din Editura Agricolă, de care mă ocupam eu.
În noaptea trecută, miercuri spre joi, a fost alarmă aeriană. Am stat în subsolul
Institutului. Nu s-au auncat bombe la Bucureşti. Aflu că s-au bombardat din nou
T.Severin, Craiova, iar în Ungaria8, Cluj şi Oradea Mare. ( ... ).
M(arţ)i 20 VI (1944)
( ... ) În cursul dimineţii a fost alarmă. Am întrerupt examenul pentru o oră. Nu a
fost nimic. Studenţii s-au comportat bine în timpul alarmei.
Am continuat examenul până seara.( ... ).
În sectorul românesc este acalmie, acalmie înaintea furtunii, căci ruşii continuă să
îngrămădească trupe şi material.
Oraşele româneşti continuă să fie bombardate. Vineri spre sâmbătă 16/17 iunie
a fost puternic bombarată Timişoara. Cu puţin înainte fuseseră bombardate oraşele
Iaşi şi Roman.
Astfel, oraşele care au plătit tributul jertfelor sunt: Bucureşti (de 8 ori), Ploieşti,
Turnu Severin, Piteşti, Giurgiu, Constanţa, Roman, Iaşi, Timişoara, Galaţi, plus alte
multe localităţi mai mici. ( ... ).
V(ineri) 23 VI 1944
8. Fără nici o îndoială că în concepţia savantului Gheorghe Ionescu-Siseşti, aceste două oraşe, Cluj şi
Oradea, sunt oraşe ale României; fomularea pe care o face în manuscris a fost înrâurită de împrejurarea
că aceste localităţi, pe care le afla din comunicatele de război, erau, potrivit situaţiei cartograficoteritoriale din acea vreme, incluse între graniţele Ungariei; partea din Transilvania care fusese cuprinsă
în Ungaria, în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940 încă nu revenise la România; tocmai
pentru eliberarea acestui teritoriu România s-a angajat în războiul şi împotriva Ungariei încă din
dimineaţa zilei de 24 august 1944.
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( ... ) În timp ce eram la Moara Domnească au venit avioanele anglo-americane.
S-au desfăşurat lupte aeriene în regiunea de nord-est de Bucureşti. Am văzut un
avion cum a explodat în aer. Bucăţi mari de foc risipite au căzut la pământ. Am văzut
şi o paraşută căzând la o distanţă mare, nu se distingea omul.
Am aflat că nu s-a bombardat Bucureştiul, ci Giurgiu, Rusciuc, Turnu Măgurele
şi Ploieşti. ( ... ).
(Miercuri) 28 VI (1944)
Lucram în Institut. La ora 9 a sunat alarma. Camionul cu o parte din colaboratori
s-a dus la câmp. Eu împreună cu alţi colaboratori ai Institutului şi oameni din cartier
ne-am coborât în subsolul Institutului. De data aceasta s-au bombardat Bucureştii. E
al nouălea bombardament pe care-l suferă Capitala, după 50 de zile de cruţare.
Uşile de la intrarea subsolului erau deschise, zgomotul exploziilor venea până la noi,
clădirea se zgâlţâia ca la cutremur, uşile jucau în balamale, câtorva femei li s-a făcut rău.
Alarma a durat două ore. Au căzut bombe în apropiere, la ferma Facultăţii unde
sunt morţi şi răniţi printre lucrători şi prizonieri. Au căzut bombe şi la ştrand, deci în
vecinătatea noastră imediată.

A fost vizat palatul Prezidenţiei 9 , care a fost izbit împreună cu alte clădiri din Piaţa
Victoriei: vechiul local al Ministerului de Externe, Palatul Societăţii Funcţionarilor
Publici, Institutul Geologic, Muzeul de Istorie Naturală Doctor "Gr. Antipa".
Zona care a fost bătută violent a fost linia ferată de a Gara Băneasa a Gara de
Nord până la Gara Chitila şi instalaţiile Societăţii Distribuţia.
Au mai fost lovite şi alte cartiere ale oraşului. Incendii mari cu nori de fum se
vedeau după încetarea alarmei. Am numărat 17, cele mai multe în direcţia nord-vest.
Se pare că în această direcţie a fost izbit şi fortul Străuleşti, în care erau depozitate
muniţii. S-au auzit explozii într-acolo şi după ce trecuseră avioanele.
Munteanu cu Groza 10 au venit de la Pitaru. Ei povesteau că şoseaua ce trece prin
pădurea Râioasa a fost izbită de bombe mari şi că în jurul Chitilei stricăciunile sunt
din nou grave.
În pădurea de lângă Mogoşoaia, unde s-au refugiat colaboratorii Institutului,
primejdia a fost foarte mare. S-au aruncat bombe în pădure şi în câmpul de alături.
Un student din anul IV, Predescu, refugiat acolo cu bicicleta, a fost ucis. E unicul fiu
a unui mare viticultor din Drăgăşani şi venise pentru examen.
Vineri 14 VII 1944
( ... )După prânz, la 3 1/2, la adunarea generală a Societăţii Inginerilor Agronomi,
unde lucrările au decurs cât se poate de rapid, la 5 la Academia Română, la ultima
şedinţă din anul 1943/44. După şedinţă am vizitat, cu generalul Rosetti, stricăciunile
9. Preşedinţia Consiliului de
I O. Groza, agronomul.

Miniştri.
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pricinuite de bomba care a căzut pe Biblioteca Academiei Române în ziua de 29
iunie. Stricăciunile puteau fi enorme dacă ar fi explodat toate bombele căzute. Am
văzut găurile unde au pătruns până la 1-6 metri adâncime, în pământ, bombele
neexplodate. Artificieri germani şi români le-au deşurubat focoasele la adâncimea la
care se găseau şi apoi le-au scos afară.
Am vizitat apoi Institutul Geologic, care este o ruină, tot din cauza
bombardamentului de la 28 iunie. Nu avea cadre şi planşee de beton armat, ci numai
planşee cu grinzi de fier. Construcţia e din 1906, pereţii de zid, înălţimile camerelor
şi deschiderea ferestrelor enorme. Edificiul s-a prăbuşit la centru şi în aripa de nord.
Am văzut, de la Institutul Geologic, şi Institutul de Istorie Universală "N.lorga".
Bomba a căzut pe acoperiş, dar localul n-a fost aşa de grav avariat fiind construit
solid, din beton armat. ( ... )
Sâmbătă 22 VII (1944).
Am lucrat în Institut. La 10 fără un sfert s-a sunat alarma aeriană. Ne-am
adăpostit în subsol. Alarma a durat două ceasuri şi jumătate. Nu s-au aruncat bombe
în Bucureşti, ci în împrejurimi, spre comuna Militari şi spre est, în apropiere de
tabăra regimentului 2 de artilerie grea unde este Vlad, care a văzut găurile de bombe
adânci de circa 8 metri. ( ... )
L(uni) 24 VII (1944).
Al Xii-lea bombardament al Bucureştilor. Azi noapte a fost din nou bombardat
Bucureşti, a douăsprezecea oară. Avioanele engleze au venit jos, au fost prinse în
reflectoare şi în tirul artileriei antiaeriene şi se pare că nu au mai putut zbura în formaţie.
S-au aruncat bombe izolate, în diferite părţi ale oraşului: la Băneasa, pe şoseaua Kiseleff
(lângă Bufet), în piaţa din parcul Domeniilor etc. Comunicatul spune că au fot victime
şi că au fost doborâte mai multe avioane atacatoare (câte?). (... ).
Joi 27 VII (1944).
Azi noapte la ora 11 s-a sunat alanna, care a durat până la 1. Ne-am refugiat în subsolul
Institutului: Speranţa, Vlad, eu, împreună cu personalul Institutului şi mulţi oameni din
cartier. Am auzit zgomotul bombelor, fără să distingem dacă erau bombe din avioane sau
tunurile antaeriene. Am aflat mai pe urmă că s-a bombardat Ploieşti. (... )
Vineri 28 VII (1944).Sinaia. (al XIII-iea bombardament al Bucureştiului).
Azi noapte a fost bombardat Bucureşti a treisprezecea oară. După cum am aflat,
s-au aruncat bombe în tot oraşul; mai numeroase în cartierul Batişte -Vasile Lascăr,
în preajma Institutului German, pe clădirea nouă a Băncii Naţionale, unde a spart
numai două planşee, la podul Izvor, în curtea Facultăţi de Drept, în preajma Palatului
de Justiţie, la Hala Traian etc.
Am fost îngrijorat pentru Speranţa, care e singură la Bucureşti. ( ... ).
D(uminică) 30 VII (1944)
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Am făcut obişnuita plimbare 11 şi apoi am lucrat. Am continuat să citesc "Fructele"
de Diţescu şi am încercat a citi "M-me Curie" de Eve Curie. La amiază a venit
Speranţa, de la Bucureşti. A apucat-o acolo ultimul bombardment de noapte, al XIIIlea. Pe lângă distrugerile pe care le-am notat deja, Spe îmi mai completează informaţia
cu ceea ce a văzut ea însăşi: a fost izbit Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, unde
bomba a căzut în cabinetul diectorului de cabinet al ministrului. A mai fost izbit
spitalul Colţea şi cartierul înconjurător, Arsenalul etc.( ... ).
L(uni) 31 VII (1044). Sinaia.
Azi a fost al XIV-iea bombardament al Bucureştilor,
De dimineaţă s-a dat alarma şi în Sinaia. Curând după aceea am auzit uruitul
avioanelor deasupra noastră şi am văzut un pâlc proiectându-se pe cerul albastru
între zonele înnorate. Lumea la Sinaia e calmă, în cartierul nostru nu se adăposteşte
nimeni. Seara am aflat din comunicatul oficial că s-au bombardat Bucureşti, Ploieşti,
Târgovişte şi câteva sate din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa. Pe cale particulară am aflat
că au fost aruncate câteva bombe în cartierele Obor şi Mogoşoaia, că Bucureşti a
rămas din nou fără apă. Legătura telefonică Sinaia-Bucureşti a fost întreruptă. Nici
postul de radio nu mai funcţionează de câteva ore.( ... )
Joi 10 VIII (1944). Sinaia.
Al XV-iea bombardament al Bucureştilor.
Azi noapte a fost alarmă. Comunicatul ce s-a dat ulterior ne informează că au fost
bombardate oraşele Bucureşti şi Ploieşti. (... )
Vineri 18 VIII (1944). Sinaia.
Lectură şi preumblare, Azi la 8 112 a plecat Spe spre vie şi Bucureşti. La 9 114 s-a
sunat alarma. Am ascultat toată dimineaţa postul german pentru militari, Else 2, care
anunţa fazele incursiunii aeriene: la Slatina, în spaţiul Bucureşti, în spaţiul Ploieşti,
retragerea din spaţiul Ploieşti, alt val asupra acestui oraş, alt val în spaţiul Braşov.
Alarma a încetat abia la 12 112. Avioanele s-au văzut valuri, valuri şi deasupra
Sinaiei. (... ).
Joi 24 VIII (1944). Sinaia.
(... )În tot cursul zilei de joi, postul de radio Bucureşti nu mai difuzează nici o ştire
la orele obişnuite ale jurnalului, ci s-a cântat mereu muzică populară românească.
Era un indiciu că era o situaţie critică, că sunt în curs evenimente despre care nu se
poate comunica nimic, O altă comunicare a postului de radio german, Else 2, avea
aerul să fie difuzată în numele Guvernului Naţional Român 12 •
11. Era la Sinaia.
12. După înlăturarea regimului Mareşalului Ion Antonescu, Horia Sima, şeful Mişcării Legionare, nu
se ştie din ce Ioc, dacă din România ori din Germania, a dat o înştiinţare, transmisă de postul geman de
radio, că a format un guvern pe care I-a considerat naţional.
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Lucrul pozitiv pe care l-am putut constata în cursul zilei de joi este că legăturile cu
sunt complet întrerupte: nu mai merg nici telefonul, nici calea ferată, nici
automobile. S-a aflat, prin oamenii de la Palatul Regal, că germanii au bombardat
violent Bucureştii cu aparate Stuka în picaj, vizând Calea Victoriei şi în special
Palatul Regal, ceea ce, din nefericire, s-a confirmat oficial a doua zi. La Sinaia a fost
alarmă aeriană. ( ... ).
Vineri 25 VIII (1944)
( ... ) Seara, în sfărşit postul de radio Bucureşti a lămurit situaţia. S-a citit o
proclamaţie a Guvernului 13 , în care se arată că germanii au dobândit un scurt răgaz
spre a se retrage din ţară. În loc de a se retrage, ei au bombardat Capitala, cu avioane
în picaj şi au căutat s-o ocupe cu unităţi terestre. S-a dat o luptă la Băneasa, în
care germanii au fost înfrânţi; camioane imobilizate şi arse, cu soldaţi germani
carbonizaţi se văd pe podul de la Băneasa. Satul Băneasa e în mâinile românilor. În
Capitală au fost dezarmaţi şi făcuţi prizonieri 4.000 de germani. Operaţiuni sunt în
curs împrejurul Bucureştilor şi în regiunea Ploieşti.( ... )
S(âmbtă) 26 VIII (1944). Sinaia.
( ... ) Azi, în sfărşit, Marele Stat Major al Armatei Române a dat un comunicat
oficial arătând pe scurt evenimentele militare petrecute din seara de 23 VIII şi până
azi. Germanii au atacat de trei ori cu aviaţia, Capitala, în ajun de 24/25 şi în ziua de
25. S-a vizat Palatul Regal. Au fost pagube şi victime. Trupele germane care atacau
Capitala au fost respinse. S-au capturat în Capitală 4.000 de prizonieri. Câteva centre
de rezistenţă în jurul Capitalei şi în zona Ploieşti sunt pe cale de lichidare.
( ... )Mareşalul Antonescu este arestat în Palatul Regal. Generalul Hansen, şeful
misiunii germane în România, a fost internat, cum şi generalul Garstenberg. Germanii
continuă să bombardeze Bucureştii cu aviaţia. Ei aduc întăriri în Transilvania şi au
pus pe picioare un guvern român în frunte cu Horia Sima (acesta, în proclamaţia sa,
nu se înfăţişa ca şef de guvern).( ... ).
Duminică 27 VIII 1944. Sinaia.
Ziua a trecut aici în mod obişnuit. Am citit "Les Hounza. un peuple qui ignore la
maladie", de Ralph Bircher. Plimbare cu Buchrnan. Convorbire despre evenimentele
trecute şi prezente După prânz, a fost la noi în vizită profesorul Bădescu. A venit
apoi şi Nicu cu Riria. Recapitulăm evenimentele şi încercăm o judecată asupra
lor. Au început să vie oameni din Bucureşti, trecând prin Târgovişte. Distrugerile
din Bucureşti sunt mult mai mari decât cele cauzate de anglo-americani, din 15
bmbardamente. Bombardamentele germane s-au repetat mereu joi, vineri şi sâmbătă,
Bucureştii

13. Guvernul condus de generalul Constantin Sănătescu, format în după-amiaza zilei de 23 august, în
care, pentru prima oară intrau şi un reprezentant al Partidului Comunist şi un reprezentant al Partidului
Social Democrat care, ambele, au ieşt din ilegalitate, din conspirativitate.
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zi şi noapte. Populaţia Bucureştilor a stat 36 de ore în adăposturi, fără apă şi hrană.
Avioanele veneau în grupe mici şi coborau foarte jos. Nici o apărare n-a fost posibilă,
fiindcă apărarea antiaeriană era în mâinile germanilor. Au aruncat bombe explozive
şi incendiare mai ales în centrul oraşului. Bulevardul Elisabeta până la statuia lui
Mihai Viteazul, Calea Victoriei, strada Regală sunt mormane de ruine şi ziduri
fumegânde. Palatul Regal, Atheeneul, Fundaţia Carol, Teatrul Naţional, Facultatea
de Drept, Institutul de Chimie, Ministerul de Justiţie, Monitorul Oficial, Ministerul
Lucrărilor Publice. Teatre, spitale, biserica Kreţulescu, nenumărate case particulare,
blocuri, Adriatica, Dragomir Niculescu etc. sunt distruse. Palatul telefoanelor a fost
deteriorat şi el în partea superioară. Au fost, într-adevăr, bombardamente de teroare,
care au îngrozit populaţia Capitalei mult mai mult decât bombardamentele angloamericane. Au fost şi multe victime. Îndată ce lumea ieşea din adăpost, apăreau alte
şi alte avioane care bombardau şi mitraliau.
Marele Stat Major a dat la radio un comunicat oficial asupra evenimentelor din 26
VIII, iar seara un comunicat asuupra celor petrecute în ziua de azi 27 VIII.
În ziua de 26 VIII s-au anunţat următoarele evenimente: germanii au continuat să
bombardeze Capitala, distrugând mai multe instituţii de cultură şi făcând numeroase
victime.
Aviaţia anglo-americană a întreprins un atac de ajutor al trupelor române şi a
bombardat cu 400 de avioane aeroportul Otopeni, ocupat de germani.( ... ).
În timpul bombardamentului Capitalei au fost doborâte 1O avioane germane. Au
fost făcuţi până cum 12.000 de prizonieri.( ... ).
L(uni) 28 VIII (1944), Sinaia.
Am fost la primărie pentru bon de ulei, la atelierul de ţesătorie, la frizer, la băcănie.
În cursul dimineţii a venit Bădescu. A adus ziare de la Bucureşti în care sunt arătate
străzile bombardate de aviaţia germană şi edificiie mai importante distruse. (... ).
Miercuri 30 VIII (1944). Sinaia.
(... ) Groza a adus vestea că o bombă germană din timpul celor 5 zile de
bombardament german a izbit Institutul pe terasa de sud, altă bombă a căzut sub
ferestrele secţiei de panificaţie, schije din loviturile de tun au izbit faţada aripii
nordice.( ... ).

SUMMARY
Gheorghe 1onescu-Siseşti was horn on October 26th 1885, and died on June
4th 1967; he studied agricu/ture at the Superior Agriculture School in Hohenheim,
Germany. 1n 1911 he became a doctor of the Jena Univers ity. Back in Romania, he
attained al/ universitary degrees up to the litie ofa remarcable university professor;
he became a correspondent member of the Romanian Academy, in 1925, then a
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fu/I member, in 1936. He was a/so part of the new Academy, after 1945, he was
vicepresident ofthe Academy and a most active and reputed scientist. He wrote much
- artic/es, books, treatises, univdrrsity courses a His .fundamental work was „ The
Agrotechnics ", published in sevral editions He was a/so knoted on an international
scale, as he participated in conferences and congresses, with well received materials.
He was awarded distinctions and medals, before 1945 as wellas after that date, in
Socialist Romania. A sign ofrecognition ofhis professional qua/ities is thefact that
the present Agricultural Sciences Academy bears his name.
After an introductory presentation, Constantin Mocanu renders some pages
selected form the scientist s diary, concerning the bombardments of Bucharest,
during the spring/summer of 1944.
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GOLEŞTII DIN BELGIA.
CONTRIBUŢII EPISTOLARE

Mihai Sorin Rădulescu

Scrisoarea nr. l : Georges de Golesco de la Bruxelles îl înştiinţează pe vărul său,
principele Alexandru Racovitză din Bucureşti, că se numără - împreună cu fratele
şi sora sa - printre moştenitorii mătuşii lor Maria Bengescu, istoric de artă stabilit la
Paris, care la rândul ei moştenise pe verişoara lor, doamna d'Emmerez de Charmoy
din Franţa, încetată din viaţă cu doi ani înainte.
Pe plic este trecut ca destinatar "Prince Alexandre Racovitza. Q_ha Strada Orlando,
Roumanie, Bucarest". Ca expeditor este trecut "Exp.G.de Golesco. Bruxelles Rue
Vilain XIIII 50".
Atât pe plic cât şi pe foile de hârtie ale amânduror scrisori există un text tipizat
în josul paginii: "Enveloppe [respectiv <<Papier>>] vendue au benefice de l'Oeuvre
ASILE DES SOLDATS INVALIDES BELGES 18, rue Sterckx, Bruxelles"

„Bruxelles Rue Vilain XII/I 50
JO septembre 1936

Cher Cousin
Vous souvenez-vous de moi? J'ai eu /ajoie en /'annee 1909 d'assister a voire
mariage. Ce fot une charmante fete de familie dont le souvenir est encore present a
ma pensee et dont je revis chaque detai/. Je me demande par que/ heureux hasard je
me trouvais a Bucarest ce jour-la pour prendre ma part de votre bonheur. [cuv.scurt
nedese.] tout cela est loin„. La guerre, Ies evenements qui depuis /ors ont bouleverse
le mondene m 'ont plus permis de venir vous revoir dans ma patrie d'origine qui
m 'est restee toujours chere ainsi que ma familie roumaine.
Je n 'ai pas a VOUS apprendre que votre tante Mademoiselle Marie Bengesco est
decedee a Paris le 8 juillet dernier. Elle etait heritiere, pour une part, de sa cousine
germaine Madame d'Emmerez de Charmoy predecedee. Et, par le fait de la mort de
votre tante, vous avez des droits a faire va/oir sur celte part hereditaire, vous, votre frere
el votre soeur. Vous pourrez naturellement accepter la succession de votre fante Marie
.mus benefice d'inventaire. Jene pense point cependant qu 'e/le ait laisse des dettes.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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La succession de Charmoy represente une valeur appreciable. Elle se compose
de deux immeubles importants. Le premier situe a Paris a ete vendu en mars dernier.
Le prix de vente a servi a apurer le passifet Ies droits de succession. Le second situe
a La Varenne est interessant surtout par Ies terrains a bâtir qui l'entourent (4000
metres a 75 .frcs le metre). La propriete pourrait donc vaio ir 300. OOO.francs.fram;ais,
fibre de toute charge et la part de /eu voire tante, convertie en Lei, atteindrait plus
de 100. OOO Lei.
La liquidation de la succession Charmoy est a un point de suspension car, par la
mort de Marie Bengesco coheritiere, tous ses heritiers doivent etre connus comme
ayant droit dans celte succession. II serait donc opportun que, sans plus tarder, vous
vous mettiez en rapport, ainsi que voire .frere George et Florica, avec le
Notaire Baratte
Boulevard Saint Germain 250 a Paris.
Le Notaire Baratte est charge de la liquidation de la succession Charmoy.
II vous indiquera ou ii vous a deja indique Ies pieces a lui fournir. Ce sont, je pense,
vos procurations, Ies actes de deces de vos parents et vos actes de naissance.
J'ai ecrii a ce sujet a Florica a la "Şcoala Centrală de Fete <<Strada
General Lahovary 3> > ", adresse qui m 'a ete donnee par George Nicolas Grant.
Mais je crains que ma lettre ne lui soit point parvenue, pour cause de changement de
domicile, Madame Marie Racotta m 'ayant signale une autre adresse. Veuillez dire a
votre soeur qu 'elle reclame ma lettre a la susdite adresse.
Veuillez donc bien faire diligence, cher cousin, et envoyer aussitot que
possible Ies pieces et documents demandes par M Baratte. Jele repete, ii y aura
selon toute probabilite une somme interessante a recueillir par vous, votre .frere et
votre soeur. Et tant que vous n 'aurez pas fait acte d'heritier, la liquidation Charmoy
qui traîne depuis deux ans (Madame de Charmoy est morte on octobre 1934 !) sera
indefiniment ajournee. Un petit mot de reponse de votre part, cher Cousin, sans
tarder, me ferait plaisir. Mon plus affectueux souvenir pour vous et votre femme.
Georges de Golesco" 1
I· "Bruxelles Rue Vilain XIIII 50
IO septembrie 1936
Dragă vere
Vă amintiţi de mine ? Am avut bucuria în anul 1909 să asist la căsătoria dumneavoastră. A fost o
fermecătoare sărbătoare de familie a cărei amintire este încă prezentă în mintea mea şi din care revăd
fiecare detaliu. Mă întreb prin ce întâmplare fericită mă găseam la Bucureşti în acea zi pentru a lua
parte la bucuria voastră. [Cuv.scurt nedese.] toate acestea sunt departe ... Războiul, evenimentele care
de atunci au zguduit lumea nu mi-au mai permis să vin să vă revăd în patria mea de origine care mi-a
rămas întotdeauna scumpă, ca şi familia mea românească.
Nu trebuie să vă înştiinţez că mătuşa dumneavoastră domnişoara Maria Bengescu a încetat din viaţă
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Scrisoarea nr.2: Georges de Golescu scrie vărului său, principele Alexandru
în legătură cu problema succesiunilor Maria Bengescu şi doamna
d'Emmerez de Charmoy precizând cine ar fi potenţialii moştenitori din România.
Racovitză,

"Bruxelles 50 Rue Vilain XllII
Cher Cousin
J'ai ete bien heureux de recevoir voire affectueux petit mol. Oh sans doute combien
nous regrettons, ma femme et moi, que la distance mais surtout Ies inexorables
circonstances d'une des periodes Ies plus sombres de /'histoire des peup/es nous
la Paris în 8 iulie anul trecut. Ea era moştenitoare, în parte, a verişoarei sale primare Doamna d'Emmerez
de Charmoy încetată din viaţă mai înainte. Şi, prin faptul morţii mătuşii dumneavoastră, aveţi de pus
în valoare drepturi asupra acestei părţi ereditare, dumneavoastră, fratele şi sora dumneavoastră. Puteţi
fireşte să acceptaţi succesiunea mătuşii dumneavoastră Maria sub beneficiu de inventar. Nu cred totuşi
că a lăsat datorii.
Succesiunea de Charmoy reprezintă o valoare apreciabilă. Ea se compune din două imobile
importante. Primul situat la Paris a fost vândut în martie anul trecut. Preţul de vânzare a servit stingerea
pasivului şi drepturilor de succesiune. Cel de-al doilea situat la La Varenne este interesant mai ales prin
terenurile de construcţie care îl înconjoară (4000 metri la 75 franci metrul). Proprietatea ar putea aşadar
să valoreze 300.000 franci francezi, liberi de orice sarcină şi partea răposatei voastre mătuşi, convertită
în lei, ar atinge peste 100.000 lei.
Lichidarea succesiunii Charmoy este la un punct de suspensie căci, prin moartea Mariei Bengescu
comoştenitoare, toţi moştenitorii săi trebuie să fie cunoscuţi ca având drept la această succesiune. Ar
fi aşadar oportun ca, fără a mai întârzia, să vă puneţi în legătură dumneavoastră, precum şi fratele
dumneavoastră George şi Florica, cu
Notarul Baratte
Bulevardul Saint Germain 250 la Paris.
Notarul Baratte este însărcinat cu lichidarea succesiunii Charmoy. El vă va indica sau v-a indicat
deja actele de adus. Sunt, cred, procurile dumneavoastră, actele de deces ale părinţilor şi actele
dumneavoastră de naştere.
Am scris asupra acestui subiect Floricăi la <<Şcoala Centrală de Fete Strada General Lahovary
3>>, adresă care mi-a fost dată de George Nicolae Grant. Dar mă tem ca scrisoarea mea să nu-i fi
parvenit, din cauză de schimbare de domiciliu, doamna Maria Racotta semnalându-mi o altă adresă. Vă
rog să spuneţi surorii dumneavoastră să-mi caute scrisoarea la adresa mai-sus-amintită.
Vă rog aşadar să faceţi cele ce se cuvine, dragă vere, şi să trimiteţi deîndată ce e posibil actele şi
documentele cerute de Dl Baratte. Vă repet, după toate probabilităţile va fi de primit o sumă interesantă
de către dumneavoastră, fratele şi sora dumneavoastră. Şi cât timp nu aţi făcut act de moştenitor,
lichidarea Charmoy care trenează de doi ani (Doamna de Charmoy a murit în octombrie 1934 !) va fi
amânată indefinit. Un mic cuvânt de răspuns din partea dumneavoastră, dragă vere, fără a întârzia, mi-ar
face plăcere. Amintirea mea cea mai afectuoasă pentru dumneavoastră şi soţia dumneavoastră.
George de Golescu"
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tiennent indefiniment eloignes de la Roumanie, et tout particulierement des enfants
d'une des proches parentes que nous avans le plus aimee, voire regrettee mere. Je
m 'estimerais fort heureux si j 'avais pu en celte occasion vous rendre service et
contribuer a ameliorer la situation de natre chere Florica que Ies epreuves n 'ont
pas epargnee.
Vous me dites que le Notaire Baralte ne vous a pas encore repondu. Et cependant
je lui ai donne voire adresse des le 20 aout dernier. Comme je crains qu 'ii tarde
encore a vous donner Ies eclaircissements necessaires,je crois opportun de vous dire
brievement comment se presente celte succession.
Madame d'Emmerez de Charmoy n 'ayant pas fait de testament, la /oi designai/
pour ses heritiers ses cousins germains au nombre de huit:
1° Les quatre enfants d'A/exandre Go/esco.
2° Georges Go/esco fi/s de Radu.
3° Ma soeur et moi.
4° Enfin voire tante Marie Bengesco, en lieu et place de laquel/e vous venez.
Ces huit heritiers arrivent a la succession de /eur cousine par tete, non par souche.
Malheureusement Ies genealogistes ont decouvert une parente dans la ligne paterne/le
(une personne se raltachant collateralement a Monsieur Descombes, pere de Madame
de Charmoy). Personne totalement inconnue de la de.funie, une dame Beraud qui en
vertu du Code Civil (Art 733) representant a el/eseule la ligne paterne//e, prend la
moitie de la succession. Voila a que/les criantes injustices aboutit la /egis/ation du
Code Napoleon. Remarquez que Monsieur Descombes n 'avait aucune fortune, que
toute /afortune de natre cousine de Charmoy lui venait de sa mere, une Golesco.
Si j 'insiste sur ce detail, c 'est pour vous expliquer comment la part successorale de
voire tante Marie represente non un huitieme mais un seizieme de la dite succession.
En effet, ii y a aussi un passifdans la succession de tante Marie. Un emprunt a ete
contracte pour courrir Ies frais de so ins donnes a / 'hâpital, Ies frais d 'enterrements,
etc. Ce passif est-ii important ? Je ne sais. Mais dans tous Ies cas, ii y a un moyen
d'eviter tout mecompte, c 'est d'accepter la succession de voire tante sous benefice
d'inventaire. C 'est le parii que surement vous prendrez. Sila propriete de La Varenne
alteint un bon prix, jene vois pas pourquoi vous n 'en auriez point voire part, tandis
qu 'en renom;ant, celte part entrerait dans Ies caisses de / 'Etat fram;ais I
Redites, cher cousin, toute natre affection a la chere Florica et gardez en
pour nous une bonne part. Notre souvenir bien affectueux a voire aimable femme.
Votre devoue
Georges de Golesco "2
2. "Bruxelles 50 Rue Vilain XIIII
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Aceste două scrisori se află în colecţia heraldistului şi colecţionarului bucureştean
Mihail G.Ştephănescu (n.1923), fiul pictorului Gabriel Ştephănescu-Arephy şi
nepotul de fiu al compozitorului George Ştephănescu, întemeietorul Operei Române.
Ele provin de la soacra sa, regretata doamnă Alexandra Zamfirescu născută Racovitză
( 1911 - 1996), una dintre cele două fiice ale principelui Alexandru Racovitză ( 1884 1963), descendent pe linie feminină al lui Dinicu Golescu. Domnul Ştephănescu pe
care îl cunosc încă din anii liceului, este unul dintre foarte puţinii membri fondatori,
încă în viaţă, ai Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă

Dragă

vere

Am fost foarte fericit să primesc afectuosul dumneavoastră mic cuvânt. Cât de mult regretăm fără
mea şi cu mine, că distanţa dar mai ales împrejurările inexorabile ale unei perioade dintre
cele mai sumbre ale istoriei popoarelor ne ţin îndepărtaţi indefinit de România şi mai ales de copiii
uneia dintre cele mai apropiate rude pe care am iubit-o cel mai mult, regretata dumneavoastră mamă.
M-aş considera foarte fericit dacă aş putea cu această ocazie să vă fac un serviciu şi să contribui la a
umeliora situaţia dragii noastre Florica pe care încercările nu au ocolit-o.
Imi spuneţi că notarul Baratte nu v-a răspuns încă. Şi totuşi i-am dat adresa dumneavoastră din 20
uugust anul trecut. Cum mă tem că întârzie încă să vă dea lămuririle necesare, cred potrivit să vă spun
pe scurt cum se prezintă această succesiune.
Doamna d'Emmerez de Charmoy nefăcându-şi testamentul, legea desemna ca moştenitori ai săi pe
verii săi primari în număr de opt:
1° Cei patru copii ai lui Alexandru Golescu.
2° George Golescu fiul lui Radu.
3° Sora mea şi cu mine.
4° In sfârşit mătuşa dumneavoastră Maria Bengescu, în locul căreia veniţi dumneavoastră. Aceşti opt
moştenitori ajung la succesiunea verişoarei lor <<par tete, non par souche>>. Din păcate genealogiştii
uu descoperit o rudă pe linia patemă (o persoană care se leagă colateral de domnul Descombes, tatăl
doamnei de Charmoy). Persoană total necunoscută de către defunctă, o doamnă Beraud care în virtutea
( 'odului Civil (art. 733) reprezentând ea singură linia patemă, ia jumătate din succesiune. lată la ce
nedreptăţi strigătoare la cer duce legislaţia Codului Napoleon. Remarcaţi că domnul Descombes nu
uvea nici o avere, că toată averea verişoarei noastre de Charmoy îi venea de la mama sa, o Golescu.
Dacă insist asupra acestui detaliu, este pentru a vă explica de ce partea succesorală a mătuşii
dumneavoastră Maria reprezintă nu o optime ci o şaisprezecime din amintita succesiune.
Intr-adevăr, există şi un pasiv în succesiunea mătuşii Maria. Un împrumut a fost contractat pentru
11 acoperi cheltuielile îngrijirilor date la spital, cheltuielile de înmormântare etc. Acest pasiv este
important ? Nu ştiu. Dar în tot cazul, există un mijloc de a evita orice socoteală greşită, este cel de a
uccepta succesiunea mătuşii dumneavoastră sub beneficiu de inventar. Este partea pe care cu siguranţă
11 veţi lua. Dacă proprietatea de la La Varenne atinge un preţ bun, nu văd de ce nu aţi avea partea
dumneavoastră, în timp ce renunţând la ea, această parte ar intra în casieria statului francez !
Transmiteţi, dragă vere, întreaga noastră afecţiune dragei Florica şi păstraţi din ea pentru noi o parte
111are. Amintirea noastră foarte afectuoasă amabilei dumneavoastră soţii.
Al dumneavoastră devotat
George de Golescu"
îndoială, soţia
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Institutul de Istorie "N.lorga". Ne-am întâlnit la şedinţele acestei merituoase asociaţii
care a reuşit să ţină sus mulţi ani steagul ştiinţelor auxiliare ale istoriei, în vremea
regimului de dinainte de Decembrie '89 3 • A fost o oază de ştiinţă "reacţionară" într-un
ocean al propagandei comuniste. In acest cadru, legăturile autorului acestor rânduri
cu majoritatea membrilor Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - al
cărei membru şi secretar (pentru genealogie) a devenit - au fost apropiate, în bună
măsură şi datorită urgiei vremurilor. Aşa se explică gestul de generozitate ştiinţifică
- şi nu e singurul - pe care l-au făcut heraldistul Mihail G.Ştephănescu şi soţia sa
Măriuca, nepoată de fiică a destinatarului acestor scrisori, descendentă aşadar, pe
linie feminină, a Goleştilor - încredinţându-mi scrisorile spre publicare.
Despre Goleştii din veacul XX nu se ştiu public prea multe lucruri 4 • O activitate
publicistică remarcabilă a avut-o Maria Golescu5 , istoric de artă, care datorită
faptului că a fost angajată la Biblioteca britanică din Bucureşti, a avut de suferit ani
de închisoare comunistă. Ulterior a emigrat în Anglia unde a încetat din viaţă.
Cărturarul Iordache Golescu a avut din căsătoria sa cu Maria Bălăceanu o mulţime
de copii (nu mai puţin de 23), dintre care cel mai în vârstă, Dimitrie6, s-a stabilit în
faimoasa staţiunii balneară Spa, din Belgia, în apropiere de Liege. Dimitrie Golescumult mai puţin cunoscut decât verii săi, fraţii Goleşti, sau decât fratele său Alexandru
G.Golescu zis "Arăpilă", a lăsat o serie de scrieri filozofice, dintre care una singură
a văzut lumina tiparului. A fost căsătorit cu Josephine Body, având un fiu, George, şi
o fiică, Elena7 • Josephine era fiica lui Albin Body (1836 - 1916), istoricul marcant al
localităţii Spa. Autor al unei Bibliographie spadoise (1875), a lăsat un valoros fond
de documente şi însemnări privitoare la istoria acestei aşezări vestite prin apele sale
minerale, care a atras o sumedenie de personaje din elita intelectuală şi mondenă a
Europei Occidentale 8 •
George Golescu- sau "Georges de Golesco", după cum semnează-era expeditorul
celor două epistole care ne reţin atenţia aici. După studii de drept la Louvain, a
practicat avocatura la Bruxelles, pe lângă Curtea de Apel. A avut preocupări culturale,

3. Mihai Sorin Rădulescu, Un nobil bucovinean la Bucureşti şi resuscitarea studiilor genealogice, în
"Muzeul Naţional", XVII, Bucureşti, 2005, pp.157-173.
4. Zoe Cămărăşescu, Amintiri, Bucureşti, Ed.Vitruviu, f.a., pp.98-102.
5. Maria C.Golescu, Scrieri„ ., voi.editat de Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti -Argeş, f.a.
6. Ionel Hozoc, Dimitrie Golescu-încrucişări spirituale, în "Museum.Studii şi comunicări", V, Goleşti
Argeş, 2006, pp.35-40. Anastasie Iordache, Pe urmele Goleştilor, Bucureşti, Ed.Sport-Turism, 1982,
pp.260-267.
7. Maria C.Golescu, op.cit., p.205.
8. Vezi site-ul spahistoire.info. Amintirea lui Albin Body este menţinută la Spa şi astăzi prin numele
unei străzi.
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de pe urma cărora a rămas o lucrare consacrată lui Leopold Wallner9 • A fost căsătorit
cu Eveline de Coppin de Grinchamps, neavând unnaşi 10 • Era fiica baronului Jose de
Coppin de Grinchamps (1847 - 1915), posesor al unui mic castel la Floriffoux, în
apropiere de Namur. Socrul lui Georges de Golesco a practicat literatura publicând
povestiri şi romanul Les deux tombes (1874) 11 • Familia de Coppin de Grinchampsavând titlul de baron - există şi astăzi în Belgia 12 , iar unul dintre membri săi poartă
chiar numele de Jose de Coppin de Grinchamps (n.1925), fiind de profesie militar 13 •
Sora lui Georges de Golesco, Helene de Golesco, a avut şi ea o activitate literară,
uitată în zilele noastre. I se datorează romanele Un Devouement sublime sous la
Terreur 14, Histoire d'Edmee ou l'Expiation şi o biografie a soţiei regelui Leopold al
Ii-lea, Marie-Henriette. reine des Belges. 1836- 1902, publicată în colaborare 15 • Născută
cu trei ani înaintea Elenei Văcărescu, succesul Elenei Golescu în saloanele Bruxellesul aminteşte de cele trei compatrioate ale sale mult mai cunoscute, Anna de Noailles,
Martha Bibescu şi Elena Văcărescu, cu care dealtfel se şi înrudea pe departe.
Destinatarul scrisorilor, principele Alexandru Racovitză 16 (1884 - 1963) (pentru
familiari "Lică"), era nepotul de fiu al marelui boier Alecu Racovitză, preşedintele
Comisiei proprietăţii de Ia 1848. Descindea pe linie feminină din familia Golescu,
atât pe linie patemă cât şi pe linie maternă: bunica sa patemă, Ana Golescu, era fiica
lui Dinicu Golescu, iar bunica sa maternă era fiica fratelui mai mare al acestuia,
Iordache Golescu. Această dublă înrudire cu Goleştii explică atât formula de adresare
cât şi conţinutul scrisorilor.
Influenţa franceză şi-a pus amprenta pe acest principe român, ca pe numeroşi
reprezentanţi ai categoriei sale sociale. Era nepotul de soră al diplomatului George
Bengescu 17 , harnic cărturar franco-român, autorul bibliografiei lui Voltaire şi al
9. Am aflat de existenţa ei de pe Internet. A fost publicată la Bruxelles, Editions de Durendal, în anul
1906. Tot pe Internet este menţionată o scrisoare din 20 februarie 1936 - aşadar din acelaşi an din care
datează şi cele două epistole de faţă- trimisă muzicologului francez Edouard Ganche (1880 - 1945),
~pecialist în Chopin.
I O. Ibidem, loc.cit.
I lhttp://contextes.revues.org/4717: Cecile Vanderpelen-Diagre, Des hommes d'elite? L'identification
des ecrivains aune classe sociale en reconstruction <Belgic;iue. XIX• siecle).
12. Carnet mondain, Bruxelles, 1985, p.C 43. High Life de Belgic;iue, Memento 2008, Bruxelles, [2008],
pp.126-127.
13. Carnet mondain, loc.cit. De asemenea, pe Internet pe site-ul Geneal.all.
14. Namur, Impr.Jacques Godenne, [1906].
I 5. Cealaltă autoare se numea Augustine de Weisme, iar cartea a apărut la Bruxelles, Editions
Renaissance du livre, [ 1944].
16. General M.Racoviţă-Cehan, Familia Racovită-Cehan. Genealogie si istoric, voi.Fişe nominale şi fotografii,
llucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului - Imprimeria Naţională, 1942, fişa nr.9, p.14.
17. Mihai Sorin Rădulescu, Memorie şi strămoşi, Bucureşti, Ed.Albatros, 2002, pp.111-126. Zoe
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bibliografiei franco-române, precum şi al Mariei Bengescu, istoric de artă, personaj
amintit în epistolele de faţă. Alexandru Racovitză - care era principe datorită
descendenţei sale directe din domnitorii Mihail şi Ştefan Racovitză - îşi luase
bacalaureatul la Montpellier şi făcuse studii de silvicultură la Nancy. A participat ca
voluntar la primul război mondial, fiind rănit la Bucureşti şi la Oituz. A primit mai
multe distincţii militare care au reprezentat recunoaşterea curajului său în luptă.
După cum se poate vedea şi în ferparul alăturat 18 , s-a căsătorit la 4 aprilie 1909, la
biserica Domniţa Bălaşa, cu Alexandrina Cesianu, fiica lui Nicolae Cesianu şi a soţiei
sale Maria Cesianu născută Florescu, din familia boierilor Floreşti. Este fericitul
eveniment la care a participat şi Georges de Golesco fiind în Bucureşti 19 • Nicolae
Cesianu - ale cărui iniţiale "N.C." pot fi citite şi astăzi pe balconul impunătoarei
sale case din strada C.A.Rosetti nr.5 - era - filiaţia e menţionată în toate genealogiile
Cesienilor - scoborâtorul lui Dumitrache Jianu, unul dintre fraţii boierului-haiduc
Iancu Jianu. Casa din strada C.A.Rosetti a trecut ca zestre celor două fiice ale sale,
Alexandrina căsătorită cu Alexandru Racovitză şi Margareta, devenită soţia lui Vasile
Miclescu, din cunoscuta familie boierească moldovenească căreia i-a aparţinut şi
o străbunică a lui Nicolae Iorga. Margareta şi Vasile Miclescu nu au avut copii,
casa fiind apoi moştenită de cele două fiice ale lui Alexandru Racovitză: ElenaF elicia ( 191 O - 2004), devenită soţia inginerului Barbu Pantazzi, fiul comandorului
de marină canadian Basil Pantazzi 20 şi al lui Ethel Greening Pantazzi şi Alexandra
(1911 - 1996), căsătorită cu Zamfir Zamfirescu, nepot de fiică al marelui bogătaş
brăilean Nedelcu Chercea.
Familia Pantazzi din Canada era de obârşie grecească neavând nici o legătură
cu purtătorii acestui nume din România, printre care generalul Constantin Pantazi,
ministrul de Război din vremea guvernării lui Ion Antonescu. Desigur, numele
Pantazi are în cultura românească o sonoritate deosebită, legată de personajul lui
Mateiu I.Caragiale din Craii de Curtea Veche ( 1928). Pentru acest nume, remarcabilul
scriitor se inspirase probabil din cel al boierului Pantazi Câmpineanu, un antecesor

Cămărăşescu,

op.cit„ pp.196-199.
18. "Domnul şi Doamna Nicolae Cesianu au onoarea a vă face cunoscut căsătoria fiicei lor Alexandrina
cu Domnul Alexandru Racovitza I Şi vă roagă să binevoiţi a asista la ceremonia religioasă care va avea
loc duminică 5 aprilie ora 2 Y, p.m. în Biserica Doamna Bălaşa I Bucureşti 1909" (ferpar în colecţia
Mihail şi Măriuca Ştephănescu, Bucureşti).
19. Vezi mai sus Scrisoarea nr. I .
20. "Principele şi Principesa Alexandru Racovitza au onoarea a vă face cunoscut căsătoria fiicei lor
Elena cu Domnul Barbu Pantazzi I Amiralul şi Doamna B.Pantazzi au onoarea a vă face cunoscut
căsătoria fiului lor Barbu cu Domnişoara Elena Racovitza I care a avut loc în ziua de 28 mai 1939 în
biserica de la moşia Budila, jud.Braşov". Adresa familiei Racovitza: Str.Orlando 6 bis; adresa familiei
Pantazzi: str.C.A.Rosetti 14 (ferpar în colecţia Mihail şi Măriuca Ştephănescu).
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al lui Ion Câmpineanu. Prenumele "Pantazi" trecuse de la familia Câmpineanu la
Pantazi Ghica, scriitor şi el, fratele lui Ion Ghica, mama lor fiind, după cum se ştie,
născută Câmpineanu. Pe de altă parte, generalul Constantin Pantazi avea un frate pe nume
Vladimir Constantinescu, fiind amândoi descendenţii unei familii de boieri de neam21 •
Familia canadiană Pantazzi22 apare în lumea românească în contextul primului
război mondial. Comandorul Basil Pantazzi, director al Afacerilor Navale din
Canada, aflat în prizonierat la Odessa a fost eliberat, împreună cu o serie de alţi
demnitari români aflaţi şi ei în captivitate, de către bravul său conaţional, colonelul
Joseph Boyle, prietenul Reginei Maria. Canada se afla evident în tabăra adversă
Puterilor Centrale şi aceste prezenţe canadiene în tânărul regat român are fireşte o
semnificaţie uşor de întrevăzut. Ethel Greening Pantazzi a publicat o carte intitulată
Roumania in light & shadow, care a cunoscut patru ediţii, prima fiind în anul 1921.
După cum reiese din ferparul din nota 20, fiul lor, Barbu, inginer, s-a căsătorit în
1939, la Budila, cu Elena Racovitză, fiica principelui Alexandru Racovitză şi a soţiei
sale Alexandrina născută Cesianu. Adresa amiralului Pantazzi era strada C.A.Rosetti
nr.14, care astăzi corespunde blocului Scala, reconstruit după ce a căzut la cutremurul
din 4 martie 1977. La Budila, familia Pantazzi cumpărase castelul contelui Ladislau
Beldi de Uzon (Ozun), monument istoric care există şi în zilele noastre 23 • Inginerul
Barbu Pantazzi - decedat într-un accident de muncă în 1962, la Câmpulung Muscel
şi înmormântat acolo - a avut cu soţia sa un fiu, Mihai, necăsătorit, care a emigrat în
Canada împreună cu mama sa în anii '60. Istoric de artă, a devenit curator la National
Gallery de la Ottawa.
În paranteză fie spus, Cesienii au lăsat în Bucureşti câteva case remarcabile ca
arhitectură: Ioan Cesianu, unul dintre fraţii lui Nicolae Cesianu, căsătorit cu Maria
născută Ghermani, a locuit într-o casă, şi ea impunătoare, pe strada Jean-Louis
Calderon (fostă strada Alexandru Sahia, fostă strada Gogu Cantacuzino), în care
astăzi se găseşte Ambasada Ungariei. O altă casă Cesianu - cea a lui Constantin
Cesianu, căsătorit cu Elena născută Brăiloiu, părinţii diplomatului Dinu Cesianu este cea al cărei nume a fost perpetuat ca atare în memoria bucureşteană găzduind
birouri şi depozite ale Muzeului Municipiului Bucureşti. Nu în ultimul rând însăşi
21. Genealogia familiei generalului Constantin Pantazi a făcut obiectul unei cercetări (nepublicate) a
regretatului genealogist Alexandru V.Perietzianu-Buzău.
22. Işi ortografiau numele cu dublu "z", poate spre a se deosebi de alte familii cu acest patronimic. Aşa
apare şi în ferparele mai sus amintite şi în ortografia numelui lui Ethel Greening Pantazzi. De asemenea,
în cartea lui Gilles Duguay, Un mosquetaire canadien au service de la Reine Marie de Roumanie,
Bucureşti, Ed.BicAll, 1998.
23. Castelele-conace de la Budila sunt nu mai puţin de patru la număr, dintre care două au aparţinut
familiei conţilor Beldi. Cel fost al familiei Pantazzi este astăzi sediul Primăriei. De menţionat faptul
că Budila se găseşte la est de Braşov fiind o localitate fostă de graniţă între Transilvania şi Ţara
Românească, ceea ce explică însemnătatea ei.
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clădirea-sediu

a Academiei Române este şi ea legată de familia Cesianu24 •
Racoviţeştii, deşi de obârşie domnească, au fost mult mai puţin înstăriţi decât
Cesienii. Ramura care a dat pe cei trei domnitori a plecat demult din Moldova şi
înrudirea ei cu ramura rămasă moldovenească a biologului Emil Racoviţă urcă în a
doua jumătate a veacului XVII, ceea ce nu i-a făcut fireşte pe Racoviţeştii moldoveni
din secolele XIX - XX să nu fie mândri de existenţa celor trei voievozi din spiţă.
E adevărat că cei trei s-au ilustrat prin obedienţa faţă de puterea otomană şi prin
fiscalitate excesivă. Mihai Racoviţă, întemeietorul posibilei dinastii - de origine
românească, ceea ce face desigur figură rară in epoca fanariotă - îşi trăgea însă
aspiraţiile şi mândria genealogică mai degrabă de la Cantacuzinii materni, de la care
provenea şi prenumele său.
Ramura domnitorilor Racoviţă - dată în general ca exemplu pozitiv de obârşie
autohtonă - era în realitate puternic grecizată prin căsătorii. Dealtfel, generalul
Mihai Racoviţă-Cehan, istoricul familiei, nota în fişa lui Alecu Racoviţă, bunicul
destinatarului scrisorilor de faţă, că "toată corespondenţa de familie, cum şi cea
relativă la evenimentele politice şi naţionale din perioada 1848 o făcea în limba
greacă"25 • Mama sa era o Suţu26 , iar cei doi domnitori Racoviţă fuseseră căsătoriţi,
unul cu o Sulgearoglu şi celălalt cu o Ipsilanti. Şi în generaţiile secolului XIX apare
sângele elenic: ramura Bengeştilor care se încuscrise cu Racoviţeştii era de fapt
descendentă dintr-un frate al doctorului Dimitrie Samurcaş şi al eteristului Constantin
Samurcaş, cel pe care îl regăsim în anturajul lui Tudor Vladimirescu.
Mai cunoscută este căsătoria Anicăi Racoviţă cu doctorul Carol Davila, francezul
de obârşie misterioasă venit în Ţara Românească pentru a organiza serviciul sanitar
al armatei. Sora Anicăi, Zoe, a fost soţia englezului Effingham Grant, secretar al
Consulatului britanic din Bucureşti, al cărui nume a rămas în memoria oraşului graţie
podului şi mahalalei Grant. Dealtfel, într-una dintre scrisori este amintit George
Nicolae Grant, ruda lui George Golescu şi a lui Alexandru Racovitză. In familia
Grant au existat doi purtători ai prenumelui "George"27 : George Grant, născut la 6

24. Gheorghe Crutzescu, Podul Mogosoaei, ed.a II-a, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1986, p.259.
25. Ibidem, fişa nr.6, p.12.
26. Inrudirea Racoviţeştilor cu Sutzeştii a lăsat un vestigiu în centrul Bucureştilor. Şi astăzi poate fi
admirat soarele de deasupra porţii Palatului Sutzu, devenit simbol al Muzeului Municipiului Bucureşti.
El constituie blazonul familiei Racoviţă, din care provenea soţia constructorului palatului, postelnicul
Costache Grigore Sutzu, Roxandra Sutzu născută Racoviţă. Era descendentă directă, pe linie feminină,
din spătarul Mihai Cantacuzino, ceea ce explică dealtfel tocmai vecinătatea Palatului Sutzu cu Spitalul
Coltea. Vezi Mihai Sorin Rădulescu, Stema de pe poarta Palatului Şuty. O precizare heraldica, în
"Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie", XIII, 1999, pp.305-306.
27. Potrivit unui arbore genealogic al familiei Grant (inedit), alcătuit de regretatul genealogist Alexandru
V.Perietzianu-Buzău.
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octombrie 1860, era în 1887 locotenent de cavalerie în rezervă28 • Era fiul lui Effingham
Grant şi al soţiei sale Zoe născută Racoviţă care adusese drept zestre moşia pe care se
află cartierul şi podul Grant. Nu foarte departe se găseşte şi strada Ţibleşului - după
denumirea de astăzi - pe care în mod aproape miraculos se păstrează încă conacul lui
Dinicu Golescu de la Belvedere, ce-i drept mult transfonnat29 • George Grant a fost
căsătorit prima dată cu o englezoaică cu numele de familie May şi a doua oară, în 1899,
cu Zulnia Ceaur-Aslan, din familia boierească moldovenească ce făcea astfel pandant
Racoviţeştilor. George Grant a avut trei fii, Eduard, avocat, Şerban, inginer şi Petre,
grafician, al cărui nume l-am întâlnit ca autor de imagini pentru coperţi de carte.
Totuşi s-ar putea ca în scrisoarea nr. l, de mai sus, să nu fie vorba de acest
George Grant, ci de nepotul său cu acelaşi prenume, de profesie inginer, încetat din
viaţă în 1978. Acesta era desigur matur în 1936 şi faptul că în epistolă e menţionat
"George Nicolae Grant" trimite cu gândul că cel de-al doilea prenume ar putea să
fie cel al tatălui său, adică al pictorului Nicolae Grant (1868 - 1950)30 , fiul mezin
al lui Effingham Grant şi al Zoei Racovitză. Legăturile acestuia cu Belgia erau mai
apropiate datorită faptului că fusese căsătorit cu Elena Bengescu, una dintre fiicele,
din întâia căsătorie, ale diplomatului şi literatului George Bengescu, fost ministru
plenipotenţiar la Bruxelles. Cea de-a doua soţie a acestuia, actriţa belgiană Anna
Parys, fusese nici mai mult nici mai puţin decât prietenă intimă cu regele Albert
13 1• Ca şi primul său socru, pictorul Nicolae Grant a fost, la rândul său, căsătorit cu
o belgiancă pe nume Charlotte Rouby. Fiul l-a avut însă cu prima sa soţie, fiica lui
George Bengescu, al cărui prenume trecuse la nepot (putea fi şi al unchiului său
George Grant, mai sus-amintit).
Ca întreaga societate românească elevată, Racoviţeştii şi Goleştii trecuseră de la
cultura grecească la cea franţuzească, ceea ce explică fireşte studiile lui Alexandru
Racovitză şi înrolarea ca voluntar în primul război mondial. Francofilia nu avea însă
să-l împiedice să fie bun prieten cu istoricul de artă Alexandru Tzigara-Samurcaş 32 ,
care fusese acuzat de colaborare cu autorităţile de ocupaţie.
În scrisori sunt amintiţi şi fratele şi sora lui Alexandru Racovitză, George şi
Florica. George Racovitză a fost căsătorit cu Maria - zisă Marion - Pallady, soră
cu pictorul Theodor Pallady, având o fiică, Alexandra (Sanda). Florica nu a fost
căsătorită. Maria Racottă era născută Bengescu, fiind una dintre fiicele lui Alexandru

28. Fişă de Alexandru V.Perietzianu-Buzău, după "Anuarul armatei" din 1893.
29. Când l-am vizitat cu multi ani în urmă era un orfelinat şi ceea ce m-a şocat a fost lipsa igienei. Mai
recent a apărut într-un episod al serialului "Bucureşti strict secret", realizat de scriitorul Stelian Tănase.
30. G.Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p.147 (multigrafiat).
31. Zoe Cămărăşescu, op.cit., p.197.
32. Mărturie orală de la fiul acestuia, poetul Sandu Tzigara-Samurcaş (1903 - 1987).
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(Achilie) Bengescu şi ale soţiei sale Zoe născută Rosetti 33 •
Adresa de pe plicul celor două epistole este Strada Orlando nr.6 bis. L-am întrebat
de această adresă pe acad.prof.univ.dr.Constantin Bălăceanu-Stolnici care locuieşte
de mulţi ani la numărul 4 al aceleiaşi străzi, în casa construită de străbunicul său
pe linie feminină Grigore C.Cantacuzino, fost director general al Teatrelor. Mi-a
răspuns că în imobilul de la numărul amintit au locuit familia Pic Pherekyde 34 , soţia
sa Ecaterina (Tuşchi) Pherekyde născută Iuraşcu, din familia de boieri moldoveni cu
acest nume şi fiul lor Sandu.
Casa de la numărul 6 bis se învecina cu legaţia Spaniei care se afla la numărul
6, iar la numărul 8, cu casa diplomatului l.Lugoşianu, ginerele ziaristului Stelian
Popescu. Astăzi strada e înţesată de reprezentanţe diplomatice: în casa Lugoşianu
se află Institutul Cultural Balassi al Ungariei; alături, la nr.8, în fosta casă a lui Emil
Lahovary - proiectată de arhitectul Grigore Cerkez - este ambasada Indoneziei; pe
colţul dinspre Bulevardul Lascăr Catargi, în fosta casă Cămărăşescu se află ambasada
Iranului; în imobilul de la nr.6 este o fundaţie româno-americană, iar în clădirea
de vis-a-vis de curtea cu casa de la nr.6 bis e Ambasada Nigeriei. Strada Orlando
şi-a schimbat numele în a doua parte a anilor '90, acum numindu-se strada Gina
Patrichi, în amintirea actriţei care a locuit în frumoasa casă de la intersecţia străzii cu
Bulevardul Lascăr Catargi3 5 şi care a încetat din viaţă în 1994.
Casa în care a locuit cu chirie Alexandru Racovitză şi familia sa, retrasă de la
stradă, e locuită astăzi de două familii. Avea oare vreo semnificaţie proximitatea ei
de legaţia Spaniei sau era vorba doar de o pură întâmplare? Coincidenţa - dacă a fost
una - merită semnalată: Alexandru Racovitză avea o străbunică născută Sutzu, se
înrudea aşadar cu diplomatul spaniol marchizul Prat y Soutzo de alături, scoborâtor
şi el din familia Sutzu (Soutzo ). De asemenea, un alt prinţ român, aviatorul Mihai
Basarab Brâncoveanu, avea să se căsătorească cu fiica unui alt diplomat spaniol
acreditat la Bucureşti, marchizul de Casa Rojas. De notat că mama principelui Mihai
Brâncoveanu, Colette Brâncoveanu născută Cesianu, era vară primară cu Alexandrina
Racovitză născută Cesianu.
În anul 1936, ţara-soră de la celălalt capăt al Europei intra într-un război civil
care avea să se încheie cu îndelungata guvernare a lui Franco. Pe de altă parte,
33. Octav-George Lecca, Genealogia a 100 de case din Ţara Românească si Moldova, Bucureşti, 1911,
11. Zoe Cămărăşescu, op.cit., pp.18-19. Despre familia Racottă, vezi Mihai Sorin Rădulescu,
Nepotii lui Heliade, în "Ziarul de Duminică", nr.IO (190), 12 martie 2004, pp.1, 4; supl.cult.al "Ziarului
Financiar", anul VI, nr.1328, 12 martie 2004.
34. Fiul magistratului Scarlat Pherekyde, fost prim-preşedinte al Cwţii de Casaţie şi nepotul de frate al
omului politic liberal Mihail Pherekyde (arbore genealogic al familiei Pherekyde, alcătuit de Alexandru
V.Perietzianu-Buzău, strănepot de soră al lui Scarlat şi al lui Mihail Pherekyde).
35. În casa fostă a chirurgului Ernest Juvara.
planşa

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE

217

Belgia, locul de provenienţă al epistolelor de mai sus, era şi ea legată de regatul
spaniol prin trecutul său medieval. Spre deosebire de Olanda, Ţările de Jos austriece
rămăseseră fidele Habsburgilor spanioli, apoi celor austrieci, faţă de care însă regatul
belgian modem se delimita, desigur, ca o naţiune independentă. Belgia fusese în
aceeaşi tabără cu România în primul război mondial şi acest fapt era de natură să
încurajeze legăturile dintre locuitorii celor două ţări. Pe de altă parte, Belgia pare
a se fi preocupat de a nu rămâne în urma Franţei în ceea ce priveşte legăturile cu
statul neolatin de la Dunăre şi aceasta până în zilele noastre. Acolo unde au existat
şi există legături franco-române, belgienii par şi ei să-şi manifeste interesul. Dealtfel
moştenirea de care este vorba în epistole, priveşte o rudă din Franţa, doamna
d'Emmerez de Charmoy, descendentă pe linie feminină a familiei Golescu36 • După
cum se poate citi în cea de-a doua scrisoare, moştenitorii săi erau verii săi primari:
cei patru copii ai lui Alexandru Golescu, George Golescu (fiul lui Radu Golescu),
expeditorul scrisorii având acelaşi nume şi sora sa Elena şi Maria Bengescu pe care
urma să o moştenească Alexandru Racovitză.
Maria Bengescu37 , mult mai puţin cunoscută decât Elena Văcărescu, pare un
spirit afin acesteia, ca şi nepoatei sale Maria Golescu. Istoric de artă cu lucrări
privitoare la arta franceză a secolelor XVIII - XIX, Maria Bengescu a trăit în Franţa,
necăsătorită, închinându-şi viaţa, discretă, preocupărilor artistice. La Muzeul Rodin
din Paris există un bust al ei, realizat de marele sculptor.
Doamna d'Emmerez de Charmoy era fiica francezului Alphonse Veissier
Descombes şi a Ecaterinei născută Golescu, una dintre fiicele boierului cărturar
Iordache Golescu. Potrivit genealogiei Goleştilor38 , moştenitori ar fi trebuit însă să
fie mai mulţi, căci defuncta avea următorii veri primari: George şi Elena - belgienii-,
apoi copiii Elenei Bengescu născută Golescu - dintre care la acea dată nu mai
trăia nici unul, dar trăiau copiii lor -, copiii colonelului Radu Golescu - George,
Constantin, Zoe şi Maria -, copiii lui Alexandru G.Golescu Negru - Elena, Zoe,
Scarlat, Radu, Eugenia, Alexandru, Caterina, Nicolae, Vasile, Dimitrie şi George.
Aceasta era situaţia în 1911, la apariţia arborelui genealogic alcătuit de Octav George
Lecca. Chiar dacă unii dintre ei au încetat din viaţă între timp, generaţia următoare
a fost la fel de numeroasă: George Golescu, fiul colonelului Radu Golescu, a avut
din căsătoria sa cu Cecilia Filitti, trei fiice: Zoe, Ana şi Ecaterina. Constantin a fost
căsătorit cu Zoe Racottă, având ca unică fiică pe Maria Golescu, istoric de artă. Din
seria de copii ai lui Alexandru G.Golescu Negru, Zoe a avut copii din căsătoria sa
36. Zoe Cămărăşescu, op.cit., pp.9-1 O.
37. Maria Bengescu, necrolog de Al. Tzigara-Sarnurcaş, în "Convorbiri literare", LXIX, nr.8-1 O, augustoctombrie 1936.
38. Octav-George Lecca, op.cit., planşa 42.
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cu Emil Brăescu; Scarlat Golescu a avut un copil, Maria; Radu a avut din căsătoria
cu Esther Pherekyde trei copii: Alexandru, Zoe şi Ioana; Alexandru, ofiţer, a avut cu
Elena Trăsnea, următorii copii: Alexandru, Elena, Constantin, Despina, căsătorită
Hodoş şi Ştefana, devenită soţia aviatorului Mircea Cantacuzino (din ramura lui
Şerban Vodă Cantacuzino); Vasile, inginer silvic, a avut din căsătoria sa cu Maria
Cantilli, trei copii: Mihai, Margareta şi Ştefan.
De asemenea, nepoatele de fraţi ale Mariei Bengescu ar fi fost şi ele îndreptăţite
să moştenească ceva: cele două fiice ale lui George Bengescu, Alexandrina căsătorită cu pictorul Nicolae Grant - şi Elena, precum şi fetele lui Alexandru
(Achille) Bengescu: Ella, căsătorită Băicoianu, Maria, căsătorită Racottă, Elisa şi
Zoe, căsătorită Cămărăşescu39 •
De ce oare Georges de Golesco omisese la succesiunea franceză atâtea rude ? Că
nu le cunoştea, mi se pare greu de crezut, că îşi închipuia că nu vor afla, şi aceasta mi
se pare dificil de presupus. 11 prefera pe Alexandru Racovitză ca interlocutor pentru
că era purtătorul unui nume princiar fiind descendent de domni ? Acest motiv nu
poate fi neglijat având în vedere mentalitatea timpului.
Ceea ce rămâne încă de făcut este de a reconstitui în detaliu biografia celor
doi Goleşti de la Bruxelles, nepoţi de fiu ai lui Iordache Golescu, înrudiţi cu două
figuri ale literelor belgiene din a doua jumătate a secolului XIX şi de la începutul
celui următor, Albin Body şi baronul Jose de Coppin de Grinchamps. Căutări mai
stăruitoare în această direcţie ar duce cu certitudine la revelaţii documentare, dar
pentru aceasta ar fi nevoie de biblioteci şi arhive din Belgia. Ar trebui de asemenea
mers pe urmele proprietăţilor d'Emmerez de Channoy de la Paris şi de la La Varenne,
dar pentru aceasta, de asemenea, documentarea în Franţa este indispensabilă.

SUMMARY
The two letters published here are preserved in the col/ection of the heraldist
Mihail G.Ştephănescu, grandson of the composer George Ştephănescu, founder
of the Romanian National Opera. They were sent by "Georges de Golesco ", a
Belgian descendant of the historical boyar family of the Golescu, to his cousin
prince Alexandru Racovitza, himself descendant of the same family, grandfather
of Mr.Ştephănescu s wife. They bring some news about the fortune succession of
Mrs.Emmerez de Charmoy and of Maria Bengescu, art historian, both relatives of
these two figures who had been living in France. lt can be observed that in spite of
the prominent role played by the Golescu family in the X!Xth century, some of its
descendants chose to live in the West, in Belgium and France, many years before the
instaura/ion of the totalitarian regime.
39. Ibidem, planşa nr. I I. De asemenea Zoe

Cămărăşescu,

op.cit., pp.15-20.
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Casa în care a locuit, în perioada interbelică. principele
Alexandru Racovitză, str.Orlando 6 bis, Bucureşti

Casa N. Cesianu
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NICOLAE MAVROCORDAT
CTITOR AL MĂNĂSTIRII VĂCĂREŞTI
Anca Beatrice Todireanu

Veacurile premodemităţii româneşti, au
fost, incontestabil, cele ale ctitoriilor celor
mai numeroase, şi printre cele mai admirate
din istoria artei noastre vechi. Să nu uităm
că secolul, aşa zis al „fanarioţilor", coincide
cu vremea în care efemerii domni, marea
majoritate a lor, oameni de aleasă cultură, vor
fi adesea mari constructori şi restauratori de
monumente vechi: într-un cuvânt: „noii ctitori"
mecenaţi ai Ţării Româneşti.
Este limpede că toate eforturile ctitoriceşti
ale acestor „oamenii noi", fără trecut
prestigios şi ascendenţe ilustre, aveau drept
scop fundamental afirmarea unui prestigiu
social deosebit, de care aveau mare nevoie în
ierarhia socială. Situaţia de ctitor era socotită
o distincţie publică, ca şi de altminteri, cea
de „nou ctitor" în cazul restaurării, refacerii,
înzestrării cu danii a unui edificiu religios sau a unui aşezământ monastic, iar
reprezentarea plastică - în fresca tablourilor votive, de pildă - a unor personaje
notabile era menită să perpetueze orgolios amintirea unor asemenea acte de
munificienţă, la ea având drept doar cei care - voievozi, mitropoliţi, episcopi sau
boieri - fuseseră efectiv, într-un fel sau altul, la originea unei ctitoriri iniţiale sau
doar a unei noi ctitoriri 1 •
În condiţiile politice în care Imperiul Habsburgic şi Rusia ţaristă şi-au manifestat
tot mai puternic interesul pentru supremaţie la linia Dunării, în scaunele de la Iaşi
şi Bucureşti au fost numiţi direct de la Poartă principi dintre greci sau cei grecizaţi,
I. Răzvan Theodorescu, Despre
Meridiane, 1979, p. 44.

câţiva

oameni noi, ctitori medievali, în ,Jtinerarii medievale", Ed.
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care prezentau mai multă garanţie pentru puterea otomană. Acum avea să înceapă
aşa numita „epocă fanariotă" cu cele bune şi cele rele ale ei. Fanar era un cartier din
Constantinopol, unde au venit unele familii vestite precwn Cantacuzinii, Nottara sau
Ralli ce se ocupau cu comerţul devenind foarte bogate, fapt pentru care Sultanul şi
vizirii săi îşi vor alege administratori ai împărăţiei din aceste familii. Curând, unii
dintre ei, care s-au dovedit printre altele şi remarcabili poligloţi, vor fi promovaţi
în funcţii. Acwn se înfiinţează postul de „Mare Dragoman" adică de Mare Interpret
pe lângă Sultan şi marele vizir, post care chiar de la al doilea lui titular, Alexandru
Mavrocordat, capătă o importanţă nebănuită (îi înlesnea pătrunderea în mai toate
secretele puterii şi a legăturilor cu toţi trimişii puterilor străine). Devenise aproape o
regulă: fanariotul ambiţios, care spera să ajungă Domn în Principatele Române, ştia
că trebuie să ajungă mai întâi mare dragornan 2 •
Cei mai străluciţi „oameni noi", (ca să preluăm denumirea dată de acad.
Răzvan Theodorescu) din evul mediu târziu şi prima modernitate au fost, desigur,
reprezentanţii dinastiei fanariote a Mavrocordaţilor, Nicolae şi Constantin, fiul
şi nepotul unei personalităţi de dimensiuni europene în timpul său, Alexandru
Exaporitul, cel care în 1673 devenea Mare Dragoman al Porţii3. El a fost numit
ambasador pe lângă Împăratul Sf. Imperiu Leopold I în 1688. Apogeul carierei sale
a fost însă participarea sa ca plenipotenţiar al Imperiului Otoman la Pacea de la
Karlowitz în vederea semnării Tratatului din 1699. Atunci a fost cinstit de sultan cu
titlul de Efendi adică de a i se zice: Prea strălucite bei şi Exaporit 4 (Secretar intim
al Porţii). Deşi a primit omagii şi recompense de la stăpânii săi otomani, Exaporitul
a cunoscut şi instabilitatea sorţii: victima unor intrigi, el a fost aruncat în închisoare
cu soţia şi cu marna sa, în 1684-1685, fiind reabilitat însă în 1685 5 •
Alexandru Mavrocordat s-a evidenţiat însă şi prin vasta sa cultură. Erudiţia sa a
fost remarcată şi consemnată şi de cronicarii şi istoricii vremii; astfel Nicolae Costin
îl numea „om ales" şi ,,prea învă/at în toate învă/ături/e"6 • El a înfiinţat o şcoală
vestită, a scris şi tipărit cărţi didactice; a tradus şi a comentat operele lui Aristotel.
Înclinaţia spre învăţarea limbilor străine l-a transformat rapid în poliglot; el stăpânind
elena, latina, turca, slavona, franceza, engleza, italiana, araba, şi persana. Erudiţia,
posibilităţile materiale, precum şi călătoriile, i-au permis acestuia să-şi achiziţioneze
o mulţime de cărţi şi manuscrise punând astfel bazele vestitei biblioteci, de care se vor
2. Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 142
3. N. Camariano, Alexandre Mavrocordato. Le Grand Drogman. Son activite diplomatique (1673-1709)
Thessalonique, Institute for Balkan Studie, 1970, p. 26
4. Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti,
1888, p. 187.
5. Jacques Bouchard, lntroduction la Les loisir de Philothee, Athene,1989, Montreale, pp. 17-18.
6. Apud Raisa Radu, Cultura Mavrocordaţi/or, în „Economia'', nr. 2, 2004, p. 91
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o vor îmbogăţi atât fiul Nicolae cât şi nepotul său Constantin. Pe lângă alte
este ştiut faptul că timpul liber şi-l umplea citind psalmi şi rugăciuni7. Om cu
frică de Dumnezeu, Alexandru a reînnoit o mare parte a sfinţitei mănăstiri împărăteşti
a Născătoarei de Dumnezeu din insula Halchi8 • Dragostea pentru cele sfinte le vor
moşteni atât fiul Nicolae, precum şi nepotul Constantin, care îşi vor înscrie numele
ca şi ctitori pe peretele proscomidiar al ctitoriei lor de seamă, Mănăstirea Văcăreşti.
De asemenea, amândoi vor ocupa şi tronul Ţării Româneşti şi al Moldovei, spre
marea întristare a Exaporitului. Cronicarul moldovean Ion Neculce ne povesteşte că
Alexandru Mavrocordat, la aflarea veştii că fiul său Nicolae va domni în Moldova,
s-a întristat cumplit şi „ a şi-nceput a plânge ş-aş da palme peste obraz, ş-aş smulge
părul din cap şi din barbă, ş-a blăstăma pe fiu-său, căci au primit domnie, şi a dzice
că din ceasul acesta iaste casa lui stînsă, de vreme că s-au amestecat la domnie. Şi
fiind şi bătrân, n-au trăit doo săptămâni ş-au murit. Încă n-apucasă Neculaiu-vodă
să purceadză din Ţarigracf' 9 •
În chiar ziua de Crăciun a anului 1715, tronul Ţării Româneşti a fost ocupat
de primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, cel care domnise mai înainte şi
în Moldova trei săptămâni în 1709 şi apoi patru ani, între 1711-1715. Cronicarul
Neculce (cel pornit împotriva domniilor străine) scria: "norocul ţărei a fost atunci că
s-au întâmplat de au venit Neculai Vodă; iar de ar hi venit alt domn mai prost, ar hi
fost prea rău de Moldoveni''.
Prin politica faţă de moldovenii, pe care îi aducea iarăşi în supunere către
Împărăţie, apoi prin slujbele sale ca informator al Porţii, asupra daraverilor politice
ce se ţeseau împrejurul ei 10, Mavrocordat s-a dovedit a fi foarte preţios pentru turci.
Aceştia, pentru a-l câştiga şi mai mult pe Nicolae Vodă, îl tratează cu cele mai
deosebite onoruri, primindu-l vizirul de mai multe ori în audienţe tainice, lucru cu
totul neobişnuit la domnii mazili; este numit prieten în scrisorile marilor dregători ai
Sultanilor către el şi este chiar scutit de toate cheltuielile căpătărei domniei, Sultanul
iertându-i până şi cele 50 de pungi de bani, cu care se hotărâse să vândă, la un
moment dat, scaunul Moldovei 11 •
Variile lui cetiri în poeţii şi filosofii greci şi latini, precum în deosebitele scrieri
ale învăţaţilor moderni îi deschisese mintea, încât el era pregătit din toate punctele de
vedere pentru rolul de om politic şi diplomat ce era chemat să îndeplinească 12 •
îngriji

şi

virtuţi,

7. Constantin Erbiceanu, op. cit„ p. 188.
I!. Ibidem, p. 184.

9. Ion Neculce, Opere, Letopisefu/ Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982, p. 493.
10. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. IX, Ediţia a-III-a, Editura „Cartea
Românească", Bucureşti, p. 13
11. Ibidem, p. 10.
12. Ibidem, p. 11
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( 1975) - foto arhitect Teodor Gheorghiu

El va domni din 1715 în Ţara Românească până la moartea sa, survenită în
1730, în afara unor scurte perioade de timp ( 1716-1719), când a fost înlăturat de
la putere în cursul unor operaţiuni militare. Domnia lui Nicolae Vodă a însemnat
o eră nouă în rolul pe care erau chemaţi să-l joace domnii Ţărilor Române. În tot
acest răstimp de 20 de ani, perioadă care coincide cu Epoca Lalelelor din vremea
sultanului Ahmet III, care a însemnat o deschidere fără precedent a otomanilor
către Occident 13, Nicolae a reuşit să transforme peisajul politic şi cultural al noii
lui patrii. S-a străduit să-şi convingă supuşii că nu e venetic şi fără nicio legătură
cu locul, deoarece Mavrocordaţii, dincolo de încuscririle cu voievozii români de la
sf'arşitul secolului al XVII-lea, erau descendenţi pe linie feminină din străvechiul
neam voievodal românesc al Muşatinilor, prin căsătoria lui Alexandru Exaporitul
cu Sultana Hrisoscoleu, nepoată de fiică a lui Alexandru lliaş al Moldovei. Drept
urmare, pentru a-şi consolida dinastia, i-a comandat curteanului local Nicolae
Rosetti o istorie a celor două principate, care ar fi dovedit obârşia sa moldavă şi ar fi
îndreptăţit revendicările sale politice 14 •
Domnia lui în Muntenia - începe prin blândeţe, însă în urma repetatelor trădări
ale boierilor, schimbă blândeţea cu asprimea; şi începe a prigoni şi pedepsi pe toţi
13.Jacques Bouchard, Nicolae Mavrocordat domn
Ed. Omonia, Bucureşti, 2006, p. 7
14. Ibidem, p. 129.

şi cărturar

al iluminismului timpuriu (1680-1730),
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acei ce-i presupunea în înţelegere cu „nemţii'', adică habsburgii, multora tăindu-le
capetele, de faţă chemând pe toţi egumenii mănăstirilor pentru a-i vârî în groază.
Mitropolitul Antim Ivireanul împreună cu câţiva boieri câştigaţi de „nemţi" precum
Radu Golescu, Grigorie Bălăceanu şi Şărban Bujoreanul, îl sperie pe Domn că
armatele nemţeşti ar înainta asupra capitalei şi-l fac să fugă la Giurgiu 15 • Întors de la
Giurgiu, sprijinit de un corp de turci şi împodobit de Sultan cu titlul de seraschier,
el intră în Bucureşti, îl aruncă în temniţă pe mitropolitul Antim Ivireanul şi pe 12
boieri, după care pe îl trimite pe bătrânul vlădică spre Adrianopole însă pune să fie
ucis pe drum 16 • Şi astfel, Nicolae Mavrocordat se face vinovat în faţa istoriei şi nu
numai, de uciderea mult îndrăgitului mitropolit Antim Ivireanul! Boierii care păreau
să-i fi rămas credincioşi lui Mavrocordat, se unesc şi ei cu nemţii şi înşelându-l pe
domn, aduc cătanele f'ară de veste în Bucureşti şi-l prind pe stăpânitor în ziua de
14 noiembrie 1716 şi-l duc la Braşov. 17 Poarta îl pune Domn în locul lui, (drept
caimacan) pe fratele lui, dragomanul cel mare Ioan Mavrocordat, care este înlocuit
în postul său din Constantinopol prin Grigore Ghica, nepotul bătrânului Exaporit 18 •
În 1719 Nicolae revine însă la domnia Ţării Româneşti.
- Dar cine a fost Nicolae Mavrocordat, cel nelacom de avuţie, care venea să
cârmuiască şi să calmeze suferinţele unei ţări a cărei limbă nici nu o ştia 19 ?
Nicolae Mavrocordat s-a născut în Constantinopol într-o zi de marţi 3 mai 1668.
S-a bucurat alături de fraţii săi de o instrucţie şi o educaţie din cele mai îngrijite,
fiind atât sub îndrumarea părinţilor săi cât şi a celebrului preceptor Iacob din Argos.
De la acesta avem multe detalii despre tinereţea fiilor Exaporitului în numeroasele
scrisori pe care şi le-au tot trimis. Tot de la el ştim că Nicolae avea o capacitate
extraordinară de a asimila, iar scriitorul Procopiu spunea despre cunoştinţele
lingvistice ale Domnului că era savant în greaca veche şi modernă şi avea o abilitate
surprinzătoare când scria latineşte, şi o uşurinţă mare ca şi în franceză şi italiană şi
ştia admirabil araba şi persana20 • Pe lângă acestea Nicolae a învăţat temeinic şi limba
turcă şi limba română. De la Epis, secretarul său, ştim că acesta s-a apucat în 1721
să studieze ebraica. A cerut atunci dicţionare şi gramatici, ediţii bilingve, în ebraică
şi în latină, de literatură ebraică veche, talmudică şi rabinică. De asemenea dorea în
plus, dicţionare şi gramatici de caldeeană şi siriană21 • Nicolae l-a avut profesor de
latină pe părintele Jacques Piperi - care a studiat filozofia şi teologia la Toulouse şi
15. A. D. Xenopol, op. cit., p. 25.
16. Ibidem, p. 26.
17. Idem.
18. Ibidem, p. 27.
19. A. A. C. Sturdza, L' Europe Orientale, Paris, 1913, p. 127.
20. Jacques Bouchard, op. cit., p.14; A. A. C. Sturdza, op.cit., p. 94
21. Jacques Bouchard, op. cit., p. l 5.
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Toumon - unde a şi predat, iar franceza îi era predată de La Motraye22 • Reputaţia
sa de erudit a fost de timpuriu stabilită; Nicolae ajunsese atât de departe încât tatăl
său Alexandru Exaporitul recurgea mereu la el pentru a lămuri anumite chestiuni
importante, numindu-l chiar "biblioteca mea"23 •
Nu era un principe războinic. În Republica Literelor Nicolae dobândeşte încă
din 1720 reputaţia de principe înţelept, filozof, poliglot şi luminat. Curtea sa atrăgea
mulţi intelectuali. Avea o frumoasă şi fructuoasă relaţie cu profesorul Jean Le Clerc
din Amsterdam (oraş renumit pentru difuzare şi editare de carte) pe care-l ruga să-i
trimită cele mai bune lucrări cu ilustraţii, în materie de inscripţii greceşti, latineşti
şi de numismatică. Amândoi se mişcau în acelaşi climat intelectual, cel al erudiţiei,
al culturii enciclopedice, a ştiinţelor naturale, al problemelor politice şi religioase 24 •
Cultura juridică, pragmatismul său social şi grija de a promova cultura au tăcut din
Nicolae un demn reprezentant, avant la lettre, al despotismului luminat25 •
Nicolae Mavrocordat s-a căsătorit mai întâi cu Casandra Cantacuzino, fata lui
Ştefan Cantacuzino, care va muri însă înainte ca soţul ei să devină Domn. Apoi s-a
căsătorit cu Pulcheria Ţuchi dintr-o ilustră familie din Constantinopol, care se va
stinge şi ea în 1716. Cea de-a treia soţie a fost Smaranda Panaiotachi Stavropoleos26 ,
fiica paharnicului Panaiotachi.
Chipurile lui Vodă Mavrocordat şi ale familiei sale sunt zugrăvite în mai
multe locuri: biserica mare a mănăstirii Văcăreşti, Paraclisul Văcăreşti, Paraclisul
Mitropolitan, biserica Stavropoleos, biserica Toţi Sfinţii şi Foişor. În niciun loc însă
nu figurează prima soţie şi copila Ruxandra, deoarece au murit înainte ca acesta să
devină Domn 27 •
La 1 iulie 1698 Nicolae era Mare Interpret al Porţii. Acum se face asemănarea
cu regele Hernie al VIII-lea al Angliei "masiv, gros fără să fie prea gras. Barbă în
evantai, privire observatoare, un pic bănuitoare, buze subţiri. Ştia să se exprime în
termeni atât de fermi că simţeai în el demnitatea unui prinţ" 28 •
Iată însă şi profilul lui Nicolae Mavrocordat schiţat de Ion Neculce după
înapoierea din pribegie: Domnul era foarte sobru („desfătării, voro(a)ve de glume,
nemic nu să făcea înainte lui''), rezervat (îi era uşa mereu închisă), mândru ("vre
să stăpânească Moldova ca Poarta Turcească cu mărire mare"), aprig la mânie,
22. Ibidem, p.14, nota 20.
23. A. A. C. Sturdza, op. cit., p. 93.
24. Jaques Bouchard, op. cit., pp. 16-18.
25. Ibidem, p. 37
26. Ibidem, p. 95.
27. Ioan C. Filitti, Chipurile lui Nicolae Mavrocordat
„Convorbiri Literare", an 58 (LVIII) iunie, 1926, p. 421.
28. Jaques Bouchard, op. cit. , p. 96

şi

familiei sale în bisericile
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dar om foarte învăţat, „cunoscător la
oameni", îndatoritor cu cei ce-l slujeau; avea
şi greutăţi, neştiind româneşte şi necunoscând
obiceiurile ţării. ,Jari Jării, prostimei, vrea
să le arete milă şi dreptate şi vrea să le /ie
de parte" 29 • Nicolae a chemat greci ca să
organizeze dezvoltarea economică şi culturală
a principatelor. Învăţământul românesc, graţie
contactului său cu cel grecesc, s-a întors spre
intelectualitatea occidentală: prin intermediul
limbii greceşti şi al învăţământului grec,
românii s-au familiarizat cu gândirea franceză
şi şi-au însuşit ideologia Luminilor.
Strălucireadomniei luiNicolaeMavrocordat
în Ţările Române îşi găseşte însă expresia în
fondarea complexului monastic Văcăreşti3°
care, după spusele regretatului Vasile Drăguţ,
„dobândeşte valoarea unui adevărat simbol".
Dorinţa de a ridica o mănăstire domnească era
preluarea unei tradiţii adânc înrădăcinată în istoria ţării. Ctitoria se făcea după „cele mai
bune datini ale ţării cu tendinţa ambiţioasă de a întrece tot ce s-a făcut în arhitectura ei"31 •
Nicolae nu doar a păstrat planul tradiţional de mănăstire domnească ci i-a şi amplificat
fonnele, pe de-o parte influenţat de dimensiunile construcţiilor constantinopolitane, iar
pe de alta pentru că încearcă să sugereze printr-o construcţie grandioasă ceea ce în fond
nu exista: trăinicia şi forţa unei domnii3 2•
Datorită instabilităţii politice din acele vremuri, construcţia mănăstirii începe
încă din primele luni ale celei dintâi domnii muntene ale lui Nicolae Mavrocordat,
fiind întreruptă de căderea sa în prizonierat, şi continuată apoi din 1719 când Vodă
îşi reia tronul.
În Cronica Ţării Româneşti a lui Radu Popescu se arată că mănăstirea a fost
terminată într-o primă fază în al cincilea an de domnie al lui Nicolae Mavrocordat
(1722), iar zidul de incintă în anul următor (1723): ,Jntru al cincilea dară an al
domniei măriei sale lui Nicolae vodă, săvârşindu-se mănăstirea măriei sale de la

29. Ion Neculce, op. cit., p. 86.
30. Jaques Bouchard, op. cit„ pp. 7-8.
31. N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 123
32. Liviu Rotrnan, Mănăstirea Văcăreşti. Note istorice, în ,,Revista Muzeelor şi Monumentelor. Seria
monumente Istorice şi de Artă", nr. 2, 1974, an XLIII, p. 4.
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Văcăreşti şi înfrumuseţându-se cu toate podoabele şi pe dinlăuntru şi pe denafară,
praznic mare au făcut domnul în zioa de sfeta Troiţă, ce iaste hramul mănăstirii[. ..].
Într-acest an (1723 n.a. ) s-au isprăvit şi zidul măriei sale de la Văcăreşti, de jur
împrejur, precum s-au căzut "33•

Mănăstirea Văcăreşti

- fond M.M.B

În iunie 1721, deci înaintea sfinţirii mănăstirii, domnitorul Nicolae Mavrocordat
iscăleşte hrisovul de danie al Văcăreştilor: ,Jo Nicolae Alexandru Voievod, cu mila lui
Dumnezeu Domn a toată Ungrovlahia. Sfintele şi Dumnezeieştile mănăstiri clădite şi
înălţate din temelii de către domnii cei dreptcredincioşi întru slava şi lauda marelui
Dumnezeu"... „ Deoarece bogata milă a lui Dumnezeu ne-a învrednicit şi pe noi a
ridica din temelie o sfântă mănăstire întru slava şi lauda preasfinţitei şi nedespărţitei
Treimi, afară din oraşul Bucureştilor, care este scaun al Domniei noastre, în locul zis

33. Radu Popescu Vomicul, Istoriile Domnilor Ţării
Române, Bucureşti, 1963, pp. 260-261, 266-267.

Româneşti,

Ed. Academiei Republicii Populare
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Văcăreşti, şi

a o împodobi cufrumuse/ea cuvenită, după cerin/a bisericească... " 34 •
Cu ocazia iscălirii hrisovului Mănăstirii Văcăreşti, aflăm şi de închinarea acesteia
la Sfântul Mormânt. Cunoscută fiind moda timpului ca domnitorii să închine
ctitoriile lor unei Patriarhii Ortodoxe din Orient35 şi prietenia ce exista între Hrisant,
Patriarhul de atunci al Ierusalimului şi domnitor, Nicolae Mavrocordat optează
pentru închinarea mănăstirii sale Patriarhiei Ierusalimului şi nu în altă parte: „pe

care, şi pentru înalta noastră evlavie şi dumnezeiasca râvnă către Sfântul Mormânt
am afierosit-o la Patriarhia sfintei cetă/i a Ierusalimului, Patriarh.fiind prea-fericitul
şi prea-în/eleptul Patriarh, domnul domn Hrisant, părintele nostru sufletesc preavenerat... "36.
Închinarea mănăstirii a fost făcută de domnitor cu condiţia împlinirii de către
Patriarhia Ierusalimului şi de mănăstire a unor obligaţii anuale. Înainte de toate, averea
mănăstirii trebuia ,,să se administreze de logofătul credin/ei, Spătarul şi Vistierul

34. E. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Bucureşti, 1917, voi. XIV/2, ed. N.
Iorga, p. 872 (în continuare Hurmuzaki)
35. Octavian-Dumitru Marinescu, Mănăstirea Văcăreşti din Bucureşti, de la origini până astăzi, Ed.
Basilica, Bucureşti, 2012, p.67
36. Hurmuzaki, XIV/2, p. 872; C. Erbiceanu op. cit., p. 182.
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Jării

cei care vor ocupa aceste Junc/ii după vremi" iar ,.A.ceşti îna//i fanc/ionari pe
care îi numeşte Epitropi, să împartă pe tot anul mile săracilor, să mărite două fete
de boier pe tot anul, să răscumpere robi şi să îmbrace mai mu//i săraci care vor
avea ruşine să întindă mâna, şi acesta era pe tot anul, să trimită un ajutor la Sfântul
Mormânt, iar pe tot anul.. .''37.
Aceste obligaţii faţă de Sfăntul Mormânt au fost păstrate şi de domnitorii de mai
târziu care au întărit şi recunoscut hrisovul lui Nicolae Mavrocordat•, aşa cum a făcut
şi Alexandru Ipsilanti care obliga pe epitropi să trimită Patriarhiei ajutoare: ,,şi de
s-ar şi întâmpla ca vreodată să fie anul neroditor. .. epitropii se îndatorează să trimită
ajutoare la Sfântul Mormânt, fără nici o scădere chiar când nu vor ajunge.. .''38
Târnosirea bisericii mănăstirii Văcăreşti a avut loc în 1724 cu un fast ce trebuia
să slujească întăririi prestigiului ctitorului. Întregul eveniment îl aflăm din cronica
lui Radu Popescu : ,Jntr-acest an, la sep. 13, duminică, leat 7232, au târnosit măria
sa Nicolae vodă biserica măriei sale de la Văcăreşti, care măria sa o au zidit-o din
temelie, mănăstire frumoasă şi înpodobită cu toate cele ce să cad. Însă la această
târnosanie au fost mitropolitul Jării chir Danii/ şi a/fi arhierei streini şi au adus măria
sa şi pe episcopul de Buzău chir Ştefan şi pe to/i egumenii de pe la toate mănăstirile
şi preo/i mu//i din Bucureşti şi de pe la /ară; şi to/i fiind înbrăca/i cu odăjdiile, au
făcut litii şi citanii ceale ce să cad şi părintele vlădica cu sfintele moaşte fiindu-le în
creaştet, împreună cu to/i arhiereii şi cu preo/ii şi boierii şi alt norod mult cu făclii
aprinse, au eşit înaintea măriei sale lui vodă la poartă şi de acolo descălecând
măria sa cu to/ii au înconjurat biserica de trei ori. De aci intrând in biserică aufăcut
slujba deplină a târnosaniei ce să cade. De aci au săvârşit şi Sfânta Liturghie. Dupre
aceea, suindu-se domnul cu arhiereii, cu boiarii în casă, s-au bucurat cu to/ii şi au
poruncit de s-au făcut mease multe de au ospătat pe arhierei, pe boiari, pe preo/i şi
pe alt norod ce să straseasă acolo cu bucate, cu băuturi din destul. Lucruri cinstite
s-au făcut care altădată nu se va fi făcut. Sfânta Troi/ă să-i ajute măriei sale întru
toate cererile şi trupeşti şi sufleteştl'' 39 ,
Spre surprinderea tuturor, de la ceremonia de sfinţire a Mănăstirii Văcăreşti a
lipsit Patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara, care din ,,pricina unor oameni răi s-au
zăticnit şi n-au putut să vie într-acest an" 40 • Va ajunge însă în Ţara Românească abia
la 13/24 septembrie 1728 când îl şi laudă pe Nicolae Mavrocordat pentru măreaţa lui
ctitorie de la Văcăreşti.
37. Ioan Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugări străini, Bucureşti, 1861, p. 48
• De-a lungul timpului, acest hrisov a fost întărit şi reînnoit şi de alţi domnitori precum Alexandru
lpsilanti (1775), Alexandru Constantin Moruzi (1793) sau Ioan Gheorghe Caragea (1813).
38. Octav Gorescu, „Văcăreştii" mănăstire „Văcăreştii penitenciar'', Bucureşti, 1930, p. 54.
39. Radu Popescu Vomicul, op. cit., pp. 275-276.
40. Ibidem, p. 269
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Aşa cum se obişnuieşte, Nicolae Mavrocordat a aşezat deasupra uşii de la intrare,
pisania sfântului lăcaş, în limba română, care nu reprezintă numai o simplă înşiruire
de date privitoare la construcţia mănăstirii, ci constituie şi o adevărată pagină de
istorie, acoperind multe din lacunele informaţionale din primii ani de funcţionare
ai mănăstirii şi a modului cum a fost ea zidită41 • Atrage însă atenţia faptul că la
sfârşitul textului acestei pisanii apare menţiunea a trei persoane, „Manolache Vei
Clucer/, Matei biv. Vei Agă, /ane Vei Cupar". Este limpede faptul că aceşti trei bărbaţi
erau foarte importanţi pentru Vodă, de vreme ce apar menţionaţi, ei putând foarte bine să
fii fost chiar înrudiţi cu domnitorul42 • Iarăşi ce surprinde, este şi absenţa numelui lui Ioan
Mavrocordat, fratele domnitorului Nicolae, care nu apare menţionat în pisanie! Asta s-ar
datora, poate, şi din cauza lipsei de interes pe care a arătat-o Ioan, sfântului locaş ...
Redăm textul integral al pisaniei bisericii mari: ,,Această Sfântă şi Dumnezeiască
mănăstire întru care se preaslăveşte Prea Sfânta, de viată făcătoare şi deofiin/ă
Troi/ă, ziditu-s-au din temelia ei de prea luminatul, prea înă//atul şi blagoslovitul
Domn Jo Nicolae Alexandru Voievod, carele după darul cel dumnezeiesc, mutânduse din domnia Jării Moldovei în Scaunul Ţării Româneşti dintru năstavul Sfintei
Troi/e au început-o fiind leatul 7224 (1716), punând temeliile şi zidind până la un
loc. Jar apoi, de pe judecăţile lui Dumnezeu cele nepricepute de oameni, fiind pe
acele vremuri mare război între împărăţii şi răzmerită în /ară, s-au întâmplat de
l-au luat oştile împărăţiei nemţilor, cu toată luminata casă a Măriei Sale şi l-au
dus de l-au /inut în Ardeal până ce s-au împăcat împără/iile; iar după aceea cu
ajutorul Sfintei Troi/e l-au trimis de acolo cu multă cinste, trecând şi pe aici prin
/ară, au sosit cu pace şi cu cinste de către împăra/ii luminafi, acasă la Măria Sa.
Şi neopestindu-se multă vreme, din pronia dumnezeiască l-au cinstit împărăfia,
iar cu scaunul domniei Ţării Romaneşti şi ajungând aici cu pace la leatul 7227
(1719) îndată, iar s-au apucat de lucrul mănăstirii după râvna Măriei Sale, cea
Dumnezeiască, înfrumuse/ând-o cu toate podoabele bisericeşti, pe dinlăuntru şi
pre afară precum se şi vede întru mărimea şi lauda Sfintei Troi/e, pentru vecinica
pomenire a Măriei Sale, ispravnic mare fiind dumnealui Mano/ache Vei Clucer I,
Matei biv. Vei Agă, ispravnic pan Jane Vei Cupar. Şi s-au isprăvit tot de lucru în luna
lui sep.fiind leatul de la zidirea lumii 7231, iar de la naşterea lui Hristos 1722"43 •
Importanţa pe care Vodă o dă sfântului lăcaş rezultă şi din cererea sa din 1729
către patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara, de ai se trimite egumeni chiar de la
Sfântul Mormânt şi nu de la Mitropolie, specificându-se „dar să fie o fafă înaintată

41. Octavian-Dumitru Marinescu, op. cit., p.74.
42. Alexandru Panaitescu, Remember Văcăreşti, Ed. Simetria, Bucureşti, 2008, p. 35.
43. Alexandru Elian, Inscripţii medievale ale României Oraşul Bucureşti, voi I ( 1395-1800), Ed.
Academiei, Bucureşti, 1965, pp. 434-435.
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la treapta arhieriel"44 • Un an mai târziu, în 1730, mitropolitul Anania de Bethleem
era numit egumen al mănăstirii Văcăreşti45 •
Nicolae Mavrocordat nu s-a ocupat doar de ctitoria sa din Văcăreşti, el a sprijinit şi
alte biserici din Ţara Românească iar în Focşani a ridicat chiar şi o mănăstire cu hramul
Sf. Nicolae, pe care a îmbogăţit-o mult46. O grijă deosebită a arătat voievodul şi faţă de
mănăstirile greceşti din Răsărit pe care s-a străduit să le ajute prin toate modurile.
Pe 3/14 septembrie 1730 însă, savantul voievod se stingea din viaţă răpus fiind de
ciumă. Dorinţa i-a fost ascultată şi va fi înmormântat, aşa cum şi-a dorit, la ctitoria sa
de suflet, Mănăstirea Văcăreşti. Un epitaf în versuri, pus pe piatra rece de mormânt,
pe care stă însemnată stema familiei - zimbrul Moldovei şi vulturul Munteniei,
onorează, aşa cum se cuvine, memoria unui prinţ pios: „ Văzându-te, morminte,
mă tem de priveliştea ta:/ Căci ascunzi în tine pe Nicolae DomnuV Moldovei
odinioară, apoi al Ţării Româneşti,! Pe acel care această biserică, a întreitei lumini
a soarelui/ Dumnezeieşte a înăl/at-o din temelia ei chiar,! Pe cel prea-în/elept şi
Scaun al în/elepciunii,I Oglinda în/elepţilor în sfaturi,! Al cărui neam vestit e din
al Scarlafilor./ Părintele i-a fost Alexandru, care la a Otmanilor/ Împărăfie era
tălmaciul cel de taină.I Dar pe care Musele l-au încununat cu-a gloriei cunună/
Acest mormânt de marmură-i încunun acuma,! Pierind de îngrozitoarea boală, a
ciumei,! Lăsând durere nesuferită la fiii/ Şi la soţia sa şi la rudele multe;/ Pe care
să-l fericim tofi după cuviin/ă,I Rugând pe Domnul, Cel ce vede toate,! Să-i puie
sufletu 'n livezi înverzite.11730, 3 Septembrie"' 7•

SUMMARY
The artiele sketches the portrait ofone ofthe important rulers of Wallachia,
and one of the mast famous church founders, Nicholas Mavrocordates, of
Greek origin, known mostly because, during his time, and at his order the
Vacaresti monastery was built, an outstanding monument demolished during
the communist epoch.

44. Hurrnuzaki, voi XV, 2, p. 1034-1035.
45. Ibidem, nr. MVII, p. 1048
46. A. A. C. Sturdza, op. cit., p. 129
47. R.B., Mănăstirea Văcăreşti/or, în "Revista Oficiului Naţional de", an IV, nr. 3, 1939, pag. 7-8.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

III. PATRIMONIU

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

235

PATRIMONIU

MONUMENTUL
LASCĂR CATARGIU
Magdalena

Chitilă

La 28 octomrie 1907 se inaugura în Bucureşti monumentul Lascăr Catargiu',
autor Marius -Jean- Antonio Mercie 2• Monumentul public prezenta statuia
personajului în picioare „acompaniată de două alegorii: România agricolă, personaj
feminin în costum naţional, ţinând cu braţul stâng un snop de grâu, cu mâna
dreaptă indicând unui copil meritele lui Lascăr Catargiu, consemnate în inscripţii.
Tăranca arată spre datele săpate în faţa frontală a soclului. Elemente simbolice ale
monumentului: plugul în spatele personajului principal, şi o cunună de lauri pe
treptele soclului în dreapta." 3 Materiale folosite pentru „statui: bronz; soclu: piatră.
Turnătorie: E. GRUET.J NE FONDEUR PARIS (în spate pe înălţimea plintei).
Semnătura artistului: (dr., pe înălţimea plintei) a Mercie. 4 Inscripţii pe soclu: săpate
în piatră: - frontal LASCĂR CATARGIU/ 1857/1859/1864/1866/1871/1872;5 st.:
1822-1899;6 dr.: ridicată în 1907"7 (foto 1). Privitor la etapele demersului realizării
monumentului Lascăr Catargiu, acestea au un precedent în realizarea monumentului

Catargiu - n. l noiembrie 1823, la Iaşi - d. 30 martie 1899, în Bucureşti; personalitate
ce a deţinut funcţii importante: - prefect de Iaşi şi Galaţi, în 1857 face parte din „Divanul
ad-hoc" al Moldovei, în 1866 a devenit unul dintre cei tei membrii ai Locotenenţei Domneşti care a
condus statul Român de la abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza până la înscăunarea lui Carol I, a fost de
patru ori prim- ministru (mai 1866- iulie 1866; martie 1871 - aprilie 1876; martie - noiembriel889;
decembrie 1891 - octombrie 1895); a fost Preşedinte al Partidului Conservator
2. Marius -Jean -Antonin Mercie - n. 1845 Touluse - d. 1916 Paris, artist oficial, premiat la expoziţiile
internaţionale din 1878 şi 1889, Membru al Institutului Franţei din 1891; profesor la Ecole des Beaux
- Arts din 1900; este ales Preşedintele Societăţii Artiştilor Francezi în 1913. Autor ce a realizat şi
monumentul Alexandru Lahovari, amplasat în anul 190 I, în Bucureşti - Piaţa Alexandru Lahovari şi a
bustului aceluiaşi om politic amplasat tot în anul 1901, bust ce s-a aflat în oraşul Râmnicul Vâlcea.
3. Ioana Beldiman, Sculpturi franceze, Un patrimoniu resuscitat; Eitura Simetria, 2005, p.91.
4. Idem.
5. Ioana Beldiman, op.cit., Eitura Simetria, 2005, p.91, Calendarul Minervei, 1909, Bucureşti, p.51.
6. L' Inauguration de la statue de LascărCatargi, „LaRoumanie", 30 oct./ 12 nov.1907, p.l,Apud Ioana
Beldiman, op.cit., Eitura Simetria, 2005, p.91.
7. Idem
1.

Lascăr

politică
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Alexandru Lahovari, astfel: Marius-Jean-Antonio Mercie primea, „ în anul 1899,"8
o comandă din partea Partidului Conservator pentru realizarea statuii Alexandru
Lahovari - „Conform tipicului, la câteva zile după decesul lui Lahovari, în martie
1897, conducerea Partidului Conservator alegea un comitet însărcinat cu ridicarea
prin subscripţie publică a unei satatui omagiale". 9 „Comitetul statuii era constituit

Foto I

din: Alexandru C. Catargi, preşedinte, Nicolae Gr. Filiescu, Gheorghe Balş, Take
Ionescu, Ion Grădişteanu, Ioan Lenş-Slătineanu, membri, Milone Lugomirescu,
secretar, şi Themis Alexandrescu, casier" 10 • Monumentul lui Alexandru N. Lahovari
va fi inaugurat la 17 iunie 190 l 11 şi amplasat în „Bucureşti, Piaţa Alexandru Lahovari
(fostă Piaţa Dorobanţi până la inaugurarea monumentului), la intersecţia Căii
Dorobanţilor cu strada Dionisie (Lupu) - amplasament ales de sculptorul Mercie cu
8. Ioana Beldiman , op. cit., p.88.
9. Ioana Beldiman, Sculptura franceză în România (1848-1931). Gust artistic, modă/apt de societate,
Editura Simetria, 2005, p. 184.
10. Idem.
11. Detalii importante despre realizarea acestui monument dar şi despre monumentul Lascăr Catargiu
sunt prezentate în volumul Sculptura franceză în România ( 1848-1931 ). Gust artistic, modă fapt de
societate, autor Ioana Beldiman.
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ocazia vizitei făcute la Bucureşti în octombrie 1900" 12 •
Pentru construirea statui Lascăr Catragiu, un nou comitet al Partidul Conservator
este „înfiinţat la 14 septembrie 1899" .13 „Având aceiaşi componenţă, comitetele
celor două monumente vor fuziona în aprilie 1901, când Al.C. Catargi este numit
ministru plenipotenţiar la Londra. Preşedinte va fi ales Gheorghe Gr. Cantacuzino,
seful Partidului Conservator." 14
Contractul pentru realizarea monumentului Lascăr Catargiu „negăsit, conţinea
acelaşi condiţii (sau foarte apropiate) cu ale contractului pentru statuia Lahovari" 15 ,
şi acest monument realizîndu-se prin subscripţie publică.
Pentru pregătirea inaugurării monumentului Lascăr Catargiu "Vintilă Brătianu,
primar al Bucureştilor, decide ca instituţia să suporte toate cheltuielile cuvenite
evenimentului ce urma să se desfăşoare în Piaţa Romană" 16 • Piaţa Romană 17 fiind
locul amplasării statui în anul 1907 (fotol)." Atât liberalul Vintilă Brătianu, cât şi
consevatorii comanditari doreau ca evenimentul să se desfăşoare conform regulilor
Europei, „Decoraţia trebuie să fie perfectă", deci calitatea artistică a scenografiei şi
sobrietatea ţinutei vestimentare a participanţilor urmau să dea măsura gradului de
însuşire a modelului, a europenizării vieţii noastre citadine" . 18
Momentul inaugurării (28 octombrie 1907) este marcat cu discursuri, astfel:
„După căderea vălului, preşedintele comitetului d. G.Gr. Cantacuzino rosteşte un
cuvânt în memoria ilustrului bărbat al neamului şi predă monumentul Primarului
Capitalei. Mai vorbesc d-nii Take Ionescu, Nicu Filipescu şi P.P. Carp." 19
„Gravorul Carniol - fiul realizează cu ocazia inaugurării monumentului două
medalii, una cu diametrul 34 mm (argint, bronz), cealaltă -diam. 75 mm.(argint,
12. Information, „La Roumanie", nr. 578, 6/19 oct. 1900, p.2-4, Apud Ioana Beldiman, Sculpturi
franceze, Un patrimoniu rresuscitat, Editura Simetria, p.86.
13. Ioana Beldiman, op.cit„ Eitura Simetria, p.91
14. Ioana Beldiman, Sculptura franceză în România (1848-1931). Gust artistic, modă/apt de societate,
Editura Simetria, 2005, p. 184
15. BAR, Mss„ A 2972, f.15; Apud, Ioana Beldiman, Sculpturi franceze, Un patrimoniu resuscitat,
Editura Simetria, p.9116. Ioana Beldiman, Sculpturafranceză în România (1848-1931). Gust artistic, modă/apt de societate,
Editura Simetria, 2005, p. 186
17. Piaţa Romană, aflată în 1907 la intersecţia dintre Bulevardul Colţei şi Calea Romană. În vechime
Strada Colţei se întindea de la Piaţa Victoriei de astăzi până la Piaţa Unirii- În 1894 s-a început alinierea
dintre Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, această porţiune devenind Bulevardul Lascăr Catargiu, bulevard
ce în perioada regimului comunist s-a numit Ana lpătescu, revenind apoi la numele anterior şi actual
Lascăr Catargiu. Piaţa Romană a mai purtat numele de Piaţa Lahovari şi Piaţa Eminescu. Revenind la
strada Colţei în 1933, partea cuprinsă între Piaţa Diversităţii şi Piaţa Sf. Gheorghe devine bulevardul l.C.
Brătianu, pentru ca în anii regimului comunist să se numească bulevardul 1848, actual tot l.C. Brătianu.
18. Ioana Beldiman, op.cit„ p.186
19. Calendarul Minerva, 1909, p.51
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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bronz aurit, bronz)"20
Muzeului Municipiului Bucureşti deţine în cadrul Colecţiei de numismatică a
Muzeul Dr. G. Severeanu, mai multe variante ale medaliei cu diametrul de 75mm
(prezentare a unei medalii foto 2), şi medalia cu diam. 43 mm (foto3), ambele emise
în anul 1907; şi o medalie cu toartă emisă în anul 1900 (foto 4).

Foto 2

Foto 3

Ambele medalii emise cu ocazia inaugurări monmentului Lascăr Catargiu contin:
Avers: În centrul medaliei portretul bust a lui Lascăr Catargiu, privind spre
stânga; legenda circulară: LASCAR CATARGI. FOST LOCOTENENT DOMNESC
ŞI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINISTRI.; în câmp 1822/1899.
Revers: Revers:Legendă semicirculară care înconjoară monumentul închinat lui
Lascăr Catargiu: INTEMEIETORUL PARTIDULUI CONSERVATOR, monument
înconjurat de frunze de laur, având dedesupt data inaugurării: 28.0CT.1907, în
20. Buzdugan-Niculiţă 1971, p.257, il.p. 134, Apud Ioana Beldiman, Sculpturi Franceze, Un
patrimoniu resuscitat, Editura Simetria, 2005, p.91.
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câmp dr. numele autorului: CARNIOL -FIUL.
-Medalie cu toartă, Lascăr Catargiu ( 1832 - 1899), Pelerinagiu 1900; Bronz,
diam. 32 mm, aceasta prezintă:

Foto 4

Avers: portret bust înconjurat de o cunună din frunze de laur
Revers: Legendă semicirculară pe două rânduri IN MEMORIA MARELUI
OM DE STAT I PELERINAGIU/1900/LASCĂR CATARGIU/ 1823 - 1899/ M.
CARNIOL FIUL)
Amplasarea iniţială a monumentului a fost după cum a fost precizat anterior
în „Bucureşti Piaţa Romană numită Piaţa Lascăr Catargiu de la inaugurarea
monumentului care a existat aici între 1907 şi începutul anilor 60 (1962)." 2 1
În ceea ce priveşte anul dezafectării monumentului Lascăr Catargiu, surse diferite
ne dau date diferite.
În volumul intitulat Poveşti cu statui şi fântâni din Bucureşti, Victoria Dragu
Dimitriu face pecizarea: „În Bucureşti -ghid turistic; lucrare apărută în 1958 la
Editura tehnică şi semnată de Mihai Ghergulescu - Muscel, arh. Niculae Niculescu,
dr. Ştefan Paraschivescu, arh ConstantinTeodorescu şi dr. Horia Ursu, cu o prefaţă
a arhitectului academician Duiliu Marcu, pe lista monumentelor figurează încă,
în Piaţa Romană statuia lui Lascăr Catargiu: Iată rubrica în întregul ei, pentru că
denumirile străzilor, ba chiar şi numerele vehiculelor care te puteau duce acum peste
cincizeci de ani până la statuie reînvie o anume mişcare urbană a monumentului,
uitată de cronica bucureşteană: Pia/a M Eminescu. Tram. 4, 15, 19, 20,24-abs. 31,
32; trbs. 83 - pia/a M Eminescu
Statuia de Bronz a fost realizată (1906 -1907) de sculpt. francez Antonin Mercier
(sic); reprezintă personajul în picioare.
Lascăr Catargiu (1823 -1899), om politic, membru al divanului ad-hoc din laşi în 1857.
21. Ioana Beldiman, Sculpturi franceze, Un patrimoniu resuscitat; Eitura Simetria, 2005, p. 91
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ob. Aprop.: Inst. De ştiinţe economice şi planificare V.I.Lenin."
Autoarea precizează în continuare „Cu şapte ani înainte, la 1O august 1951,
monseniorul Vladimir Ghika îi scria fratelui său aflat în Elveţia despre chipul
schimbat al oraşului. Scrisorile trimise pe căi ascunse, descriau încercările prin care
trecea ţara sub cerul negru al utopiei comuniste. Prinţul face o adevărată cronică a
evenimentelor şi, în treacăt, se opreşte şi aupra schimbărilor trăite de Bucureşti: Se
încearcă să se dea o înfăţişare mai puţin tristă a oraşului prin retencuiri brutale
ce mânjesc doar faţadele într-un alb
crud sau printr-un strat suplimentar de
mortar gălbui. Pe alocuri au vopsit în
bleu-turcuazfierulforjat al grilajelor(!)
şi porţile
şi ferestrele
imobielor
(fosta stradă Clemenţei). Efectul este
indescriptibil. Statuile au fost date jos
aroape toate. Au lăsat, în mod destul de
neaşteptat în pieţe şi pe străzi rebotezate,
pe Lascăr Catargiu, pe Alexandru
Lahovari şi pe Vasile Lascăr, reaşezat
pe soclu după bombardamentul german
care-l doborâse. În tragicul Bucureşti de
bâlci descris de prinţ, umbrele negre ale
bronzurilor se conturează precis. Dintre
aceste trei statui de politicieni rămase
în picioare, numai Lascăr Catargiu a
dispărut în cele din urmă, probabil în
cursul anului 1958. În mijlocul Pieţei
Mo1111111C111 "l.adrC-siu"- -.Jem..MmuaAniunin Merei•
Romane, numită atunci Mihai Eminescu,
combinalul Fondului P1ulie - 02.02.2009
cum şi strada Romană devenise (şi a
Foto 5
rămas) Mihai Eminescu 22 , se găsea un
rond protejat cu un gard scund de fier forjat, stil 1900, plantat cu iarbă şi trandafiri
care înconjurau piedestalul suindu-se pe trepte."23
Chiar dacă asupra anului demolării monumentului Lascăr Catargiu sunt mai multe
variaţii: după 1858, 1960, 1962, „ 1964(!)"24, cert este că acesta a fost „Depozitat fără
măsuri de protecţie în curtea Combinatului Fondului Plastic" 25 •
22. Actual Bulevardul Dacia
23. Victoria Dragu Dirnitriu, Poveşti cu statui şi făntâni din Bucureşti, Editura Vremea, Bucureşti, 2010, p.245
24. Ioana Beldiman,op.cit., p.92
25. Idem
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PATRIMONIU

241

În cartea sa Sculpturi franceze un patrimoniu resuscitat, d-na Ioana Beldiman
facea următoarea constatare, la 13 aprilie 2002 - Lipsesc: capul statuii, copilul de la
bază, placa de bronz cu ramură de lauri, soclul.

Monumenl "Luclr CllW&fu"· aulDI' Jeaa-Mariua Alllonin Merei~

Foto 6

hnftll}f-"'ltt no lf1/tt • CombinalUI Fondului Plastic • 02.02.2009

Monument "Llllclr c.tariJiu" · lllllor Jcm-MariUA AnlDnin McrciC

Foto 7

c.....--11,,,,,.

·Combinatul Fondului Plutic: · 02.02.2009

Demersurile pentru reamenajarea monumentului ce se afla depozitat în Curtea
Combinatului Fondului Plastic (foto 5, 6, 7) încep printr-un program comun al M.C.C.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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prin D.C.C.P.C.M.M.B. cu P.M.B. prin A.M.P.T încheiat prin convenţia 542/837 din
01.09.2003. Şi este primit Avizul Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For
Public nr. 6721 din 24 XI 2004.
Autorizaţia de construcţie nr 229/917391 din 04.08. 201 O este eliberată de P.M.B.
pentru „reamplasarea monumentului de For Public dedicate memoriei omului politic
Lascăr Catargiu"

Foto
8,9, 1O,11

Lucrarea a fost executată de artistul plastic Ioan Bol bora conform contractului nr. 6
din 20.05.201 Oşi actului adiţonal nr. I din 18.10.201 Oîncheiat cuA.M.P.T. (contractul
se referă la: „Transpunere material definitiv bronz, reasamblare componente
bronz, recompunere componente piatră, reasamblare ansamblu monumental Lascăr
Catargiu"). Autorul a remodelat capul (portretul) personajului Lascăr Catargiu şi
personajul copil din bronz. S-a realizat soclul din piatră şi amplasarea propriu-zisă.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Proiectul pentru reamplasare şi reamenajare a fost realizat de SCMB Studiu
SRL. Fotografiile nr. 8, 9, 10, 11 prezintă momente din procesul de asamblare a
Monumentului Lascăr Catargiu. 26
Monumentul Lascăr Catargiu a fost reinaugurat la 29 noiembrie 2011, poartă pe
soclu inscripţia LASCĂR/CATARGIU/ 1823 - 1899; şi se află pe Bulevardul Lascăr
Catargiu (bulevard aflat între Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei), în locul unde începe
să se desprindă din bulevard strada Povernei şi se află şi staţia de autobuz numită tot
Povernei (foto. 12)

Foto 12

26. Fotografiile.5,6,7,8 şi informaţiile despre lucrările de restaurare, reasamblare şi reamenajare
a Monumentului Lascăr Catargiu au fost fumizate de dl. Cristea Sanda din cadrul Administraţiei
Monumentelor şi Patrimoniului Turistic al P.M.B. -Serviciu tehnic - Cu mulţumiri.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Listă

fotografii:
1. Monwnentul Lascăr Catargiu - Piaţa Romană; Fotografie din Colecţia de
fotografii, cărţi poştale şi clişee a Muzeului Municipiului Bucureşti.
2. Medalie Lascăr Catargi (1823-1899) - Monwnent, 1907; Bronz, diam - 75
mm, Colecţia de numismatică (Muzeul Dr. G. Severeanu) aparţinând Muzeului
Municipiului Bucureşti.
3. Medalie Lascăr Catargi (1832-1899) - Monwnent, 1907; Bronz, diam 34
mm, Colecţia de nwnismatică (Muzeul Dr. G. Severeanu) aparţinând Muzeului
Municipiului Bucureşti.
4. Medalie cu toartă, Lascăr Catargiu (1832-1899) Pelerinagiu, 1900; Bronz,
32 mm; Colecţia de nwnismatică (Muzeul Dr. G. Severeanu) aparţinând Muzeului
Municipiului Bucureşti.
5. Monument „Lascăr Catargiu" autor Marius-Jean-Antonio Mercie, Combinatul
Fonfului Plastic - 02.02.2009
6. Monwnent „Lascăr Catargiu" autor Marius -Jean- Antonio Mercie, Personaj
feminin cu spice; Combinatul Fonfului Plastic - 02.02.2009
7. Monument „Lascăr Catargiu" autor Marius-Jean-Antonio Mercie, Componentă
plug, Combinatul Fonfului Plastic -02.02.2009
8. Etape de lucru - asamblare Monument Lascăr Catargiu - 07 .08. 2011.
9. Etape de lucru - asamblare Monument Lascăr Catargiu - 28.09. 2011.
10. Etape de lucru- asamblare Monument Lascăr Catargiu- 19.10.2011
11. Etape de lucru - asamblare Monument Lascăr Catargiu- 25.10.2011
12. Monumentul Lascăr Catargiu, 2013.

SUMMARY
Many important monuments of Bucharest were removed and often completely
destroyed during the communist era. Some of them disappeared completely; others
could be recuperated and restored. Afortunate case is that ofthe monument dedicated
to the Romanian politician Lascăr Catargiu (1823-1899), due to the French sculptor
Marius -Jean- Antonin Mercie, inaugurated in 1907. The article follows the story of
the monument s removal, recuperation, completion and re-installation.
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FÂNTÂNA DE LA FILARET
DE CAROL POPP DE SZATHMARI
Mihai Petru Georgescu

Expoziţia dedicată bicentenarului naşterii lui Carol Popp de Szathmari, organizată
sub egida Muzeului Naţional Cotroceni, a adus pe simeze un important număr de
lucrări ale artistului - efort reunit al unor prestigioase instituţii muzeale bucureştene
precum şi din ţară (vezi catalog).
Muzeul Municipiului Bucureşti împreună cu Muzeul de Artă Frederic şi CeciliaCuţescu Storck deţin în patrimoniul lor lucrări reprezentative pentru creaţia artistului,
mare parte dintre acestea, provenind din colecţia acestuia 1•

Ne-a atras atenţia în mod special lucrarea Bucureşti - Fântânile Cantacuzine
(sepia/hârtie, 21,7 x 29,5 cm; vezi catalog pag. 106) care, prin subiect şi compoziţie,
ne reaminteşte de tabloul lui H. Trenk cu titlul Fântâna de la Filaret (ulei pe hârtie
cerată, 22, 1 x 28,6 cm, semnată şi datată dreapta jos H. Trenk, 1860)2 • N. Vătămanu
I. Ortansa Sathrnary, nora pictorului fiind sora pictoriţei Cecilia-Cuţescu Storck
2. Penteleiciuc Doina, Ionescu Stela, Kiss- Grigorescu Maria. 1975. Repertoriul graficii româneşti din
secolul al XIX-iea (Desen, Acuarelă, Pastel, Gravură), voi. II. Muzeul de Artă al R.S.R, Bucureşti.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în documentatul său studiu consacrat monumentului [Vătămanu, 1973] - Fântâna de
la Filaret- (text frizând pe alocuri poemul în proză), subliniază importanţa lucrării singura mărturie 3 iconografică, cunoscută la acea dată. Emanuel Bădescu, pe aceeaşi
temă, în articolul Fântâna Filaret, izvorul României moderne [Bădescu, 2011],
descrie avatarurile monumentului - unic martor din epocă ( 1848) al evenimentelor
premergătoare emancipării naţionale, aducând în discuţie o a doua acuarelă - Carol 1
pe câmpul libertăJii-de Carol Popp de Szathmari ce reprezintă o imagine de ansamblu
(incluzând şi făntâna) a Câmpului Filaretului, veritabilă agoră dâmboviţeană.

Fântâna de la Filaret - H. Trenlc, 1860
Compoziţia acuarelei lui Carol Popp de Szathmari coincide în detaliu cu
lucrarea lui H. Trenk, cu excepţia personajului feminin (ce nu apare la C.P.de S.),
diferenţiindu-se numai prin paleta cromatică. Lucrarea se încadrează într-o bună
tradiţie a camaraderiei artistice, specifică epocii, ce nu excludea reluarea unui subiect
de către comilitoni. Regăsim astfel în opera lui C.P. de Szathmari reluate lucrări după
Preziosi, Michel Bouquet, Charles Doussault [Silvan Ionescu, 2012], Valerio4 la care
îl putem adăuga şi pe Henri Trenk.
În acest context şi titlul lucrării ar trebui reconsiderat - actuala Fântână
Cantacuzino (de cu totul altă factură) datând din 1870 fiind construită pe vechiul

amplasament al Fântânii Filaret.

3. Deconcetrante sunt referirile la o altă(?!) lucrare a lui Trenlc (nu ne-a fost accesibilă), cu trimitere la
Mavrocorda/ilor: Pictorul Trenk ne-a lăsat un tablou semnat şi datat din 1864, ce înfă/işează
o /ocuin/ă în ruină cu ferestrele prevăzute cu arcade„„ În pictura lui Trenk apare o locuin/ă cu bo//i
şi arcade. [Turcu Mioara, arh. Const. Marinescu. 1968]. Descriere ce concordă şi cu lucrarea la care
facem referire.
4. Napoleon al lll-/ea şi Principatele Române (catalog).2008. Muzeul Naţional de Artă al României,

Foişorul

Bucureşti.
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Carol 1 pe câmpul libertăţii - Carol Popp de Szathmari

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

247

248

MUZEUL MUNICIPIULUI

BUCUREŞTI

- XXVI

Bibliografie
Bădescu

Emanuel. 2011. Marele foc

şi

alte

poveşti

din

Bucureşti.

Edit. Cadmos,

Bucureşti

Grigorescu Marica. 1992. Henri Trenlc şi arta restaurării tezaurelor - 100 de ani de
la moartea artistului (1818 - 1892) (catalog). Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti.
Ionescu Adrian-Silvan, 2012. Universul lui Szathmari - Universalul Szathmari.
Studiu introductiv. Carol Popp de Szathmari - Pictor şi fotograf. Muzeul Naţional
Cotroceni, Bucureşti
Ionescu Stela. 1965. Expoziţia documentară Henri Trenlc (1820-1888) (catalog).
Muzeul de Artă al R.P.R, Bucureşti.
Oprescu George. 1937. Pictura românească în secolul al XIX-lea. Fundaţia pentru
Literatură şi Artă Regele Carol II, Bucureşti.
Oprescu George. 1942. Grafica românească în secolul al XIX-iea, vol. I. Fundaţia
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti.
Penteleiciuc Doina, Ionescu Stela, Kiss- Grigorescu Maria. 1975. Repertoriul
graficii româneşti din secolul al XIX-lea (Desen, Acuarelă, Pastel, Gravură), vol. II.
Muzeul de Artă al R.S.R, Bucureşti.
Turcu Mioara, arh. Const Marinescu. 1968. Consideraţii privind ,,Foişorul
Mavrocordaţilor", Materiale de istorie şi muzeografie vol. VI, Bucureşti,pag. 119 - 126
Vătămanu N. 1973. Istorie bucureşteană. Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti.
Napoleon al 111-lea şi Principatele Române (catalog).2008. Muzeul Naţional de Artă
al României,

Bucureşti.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

249

PATRIMONIU

REPERTORIUL GRAFICII ROMÂNEŞTI
DIN SECOLULALXX-LEA
POSIBILE IDENTIFICĂRI ICONOGRAFICE
Mihai Petru Georgescu

Punerea în valoare a patrimoniului de excepţie (peste 60.000 de piese) al cabinetului
de desen şi gravură din cadrul Muzeul Naţional de Artă al României se continuă cu
publicarea volumului VII, litera S (dedicat în întregime creaţiei lui Jean Al. Steriadi) al
monumentalei lucrări Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-iea.
Veritabil instrument de lucru ce facilitează deschiderea unor inepuizabile terne de
cercetare în domeniu, întreg acest corpus se constituie într-o frescă netrucată a unui
secol dintre cele mai traumatizate ideologic şi nu numai - poate, tocmai pe aceste
considerente, atât de divers şi generos în plan artistic.
Sub aspectul valorificării documentare, considerăm a fi utilă o cât mai judicioasă
identificare, acolo unde este posibil, a locului şi persoanei din terna abordată,
conştientizând faptul că acest demers devine inevitabil, în timp, tot mai dificil.
Şi nu ne referim aici la lucrări de genul Peisaj cu mănăstire (voi. V, pag. 266) de
fapt mănăstirea Cozia, respectiv Portret de turnător/pescar/maistru fruntaş, ci la
personalităţi ale culturii şi artei româneşti ce nu de puţine ori se ascund sub un titlu
echivoc - Portret de bărbat. Am întâlnit, după 1989, în manifestări expoziţionale
organizate de instituţii muzeale de nivel naţional erori de genul: portretul generalului
medic (în civil) Carol Davila cu titlul- istoricul -A. D. Xenopol, respectiv o caricatură
din preajma primului război mondial - primul-ministru Ion I.C. Brătianu în postură
de Sfinx (apropo la atitudinea acestuia pe timpul celor doi ani de neutralitate) - cu
titlul Iuliu Maniu.
În acest context, unele precizări, se impun:
Dirnitriu Horaţiu (1890 - 1926) - voi. II, pag. 525: 2875. Portret (linogravură,
inv. 35070/267) Alăturăm o altă lucrare a pictorului D.H. - Portretul compozitorului
Casta/di (Alfonso) -din colecţia Muzeului de Artă Craiova [Rezeanu, 2009]. Alte
două caricaturi ale compozitorului, semnate Camil Ressu, 8868 respectiv 8874, sunt
reproduse în voi. VI la pag. 26 - 27.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Don - voi. II, pag. 563: 3078. Portret de bărbat- caricatură (tuş şi tempera, inv.
31572/6976). Personajul se regăseşte şi la Aurel Dragoş - 3114. Portret de bărbat caricatură (voi. II, pag. 570), losiflser - Vasile G. Mortun [vezi „Îndreptări utile"]
- 4637, 4639, 4642, respectiv 4645 (voi. II, pag. 879 - 881,), Ary Murnu - 6822,
6823, 6824, 6826 (voi. III, pag.1339).

3114.

3078.
Dragoş

Aurel (1894 - 1961) - voi. II, pag. 571: 3117. Bărbat cu lavalieră caricatură (tuş ... , inv. 31579/6983).Alăturăm caricatura lui l.G.Duca, semnată I. Iser.

3117.
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Jiquidi Aurel (1896 - 1962) - vol. II, pag. 968: 5127. Portret de bărbat (pastel...,
inv. 27883/3285). Poet imortalizat şi de către: Ştefan Dimitrescu - 2749. Portretul
lui Dimitrie Nanu (voi. II, pag. 505), respectiv Arthur Mendel - 6329.Portret de
bărbat (voi. III, pag. 1240).

„
5127.

6329.

MendelArthur (1872 - 1945)-vol. III, pag. 1238: 6319. Portret de bărbat (tuş
roşu, 28075/3477). Lucrarea ne aminteşte .de portretul sculptorului G. Canisius 1439, 1440, 1441 (vol. II, pag. 437) datorată lui Richard Canisius (1872 - 1934) .

..-..--~~--"

Narcis - vol. III, pag. 1353 - 1354: 6898. Profil de
o altă caricatură a aceluiaşi personaj
pag. 105) semnată N. Pertescu-Găină.

peniţă). Alăturăm

bărbat

-

6319.
Caricatură( tuş

8047.C.I.Stăncescu

6898.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Paciurea Dimitrie (1873-1932) - voi. IV, pag. 44: 7285. Portret de bărbat
cu peniţă şi laviu; Carnetul nr. III, f 87 r, respectiv f 87 v, inv. 25012/423).
Inventarul „colecţiunii Al.Bogdan-Piteşti" ( 1922) [Enescu, 2003] cuprinde un număr
însemnat de sculpturi semnate D. Paciurea printre care şi portrete ale proprietarului
şi fiicei acestuia (la poziţia 64: Al.B-P. - bronz; poziţia 911: Al.B-P. - 5 mulaje gips,
mărime naturală, repectiv 912: Al.B - P. 4 mulaje gips, de 3 ori mărime naturală),
lucrări ce presupun şi schiţe prealabile. Alăturăm caricatura lui Iosif Ross: 9050.
Colecţionarul Alexandru Bogdan-Piteşti (voi VI, pag. 61).
(cerneală

·.

...... ·~

,,,.

7285.

Pallady Theodor ( 1871-1956) - voi. IV:
- pag. 135: 7445. Portretul unui bătrân (tuş cu peniţa... , inv. 32725/8131),
respectiv 7544. Portret de bărbat-(pag. 153; cerneală cu peniţa... , inv. 76356/10051)
- la reverul hainei se observă rozeta unei decoraţii: Henri Matisse a fost distins cu
ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare în anul 1925. Un portret al pictorului H.M.
semnat Theodor Pallady (colecţia Muzeului Zambaccian) consfinţeşte amiciţia dintre
cei doi artişti [Brezianu, 1970].

7445.

7544.
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- pag. 150: 7523. Portret de bărbat (creion, inv. 76337/10032). Tot Th. Pallady
un alt portret al arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti [Ghica-Budeşti]

semnează

7523.

- pag. 155: 7555. Bărbat văzut din profil (creion,
Alăturam o schiţă de C. Ressu: Ion Pi/lat citind

acuarelă,

„„ inv 76369/l 0064)

7555.

- pag. 170: 7615. La restaurant (creion„„ inv. 76612/10097). Personajul cu ochii
migdalaţi din stânga desenului spre care sunt aţintiţi ochii tuturor celorlalţi comeseni,
şi nu în ultimul rând remarca ironică: ,,A! sijeunesse savait!" 1 (consemnată la mijloc
jos, pe desen) ne duc cu gândul la piesa de teatru - Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
for de moarte şi la autorul acesteia Victor Eftimiu.
1. În original: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait (trad. : Dacă tinereţea ar ştii, dacă bătrâneţea ar putea)
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Panţu Stelian (1914 - 1975)-vol. V, pag. 17: 7723. Nea Iancu (litografie, inv.
52718117936). Flancat de lucrările 7722. Bunica, respectiv 7724. Fruntaşa în muncă
Maria Ciucă - cu un titlu echivoc - ar putea fi un „nea Iancu" oarecare al perioadei
(datată 1952) sau „nenea Iancu Caragiale", al cărui centenar Partidul îl „sărbătorise"
cu mult fast în acel an. Personajul este actorul nea Iancu Clon) Brezeany, omniprezent în
caricaturile lui N. Petrescu- Găină, Ary Murnu şi Iosif Ross, cu apropouri explicite nu
doar la rolul din cetăţeanul turmentat, ci şi la ipostazele bahice din viaţa de zi cu zi.

7723.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Petrescu-Găină Nicolae S. ( 1871 - 1931) - vol. V:
- pag. 102: 8030. Al.Constantinescu (Porcul)
(acuarelă, tuş ... inv. 28014/3416). Dincolo de asemănare,
lavaliera tipică boemei artistice, prezenţa profesorului
C. I. Stăncescu (directorul şcolii de Belle-Arte) în plan
secund, interpus între pictor şi silueta Ateneului din
fundal (unde, la 1900, a avut loc prima sa expoziţie
personală [Rusu Dorina, 1999]), îl indică pe Gh.
Petrascu - membru fondator al societăţii „Tinerimea
artistică" (oponenta academismului, sugerat de C.I.
Stăncescu);

- pag. 104: 8040. Serenadă (Al. Bogdan-Piteşti
arhitectul I.D.Berindei)2 (acuarelă, guaşă... inv.
28200/3603). Arhitectul este G.Davidescu. În caricatura
- Arhitecţi diplomaţi de guvernul francez, din: Albumul
meu [Petrescu-Găină,], se regăsesc atât arh. G. Davidescu cât
elucidându-se astfel confuzia;

şi

şi

arh. I.D. Berindei,

- pag. 115: 8091. Virgil C. Arion (creion, acuarelă ... inv. 31770/175). Lucrarea
face parte dintr-un ciclu dedicat membrilor fondatori ai societăţii „Tinerimea
artistică": 8089.Nicolae Vermont, 8090.Jean Al. Steriadi, 8092.0scar Spaethe, 8093.
Ştefan Luchian, 8094. Autoportret (N. Petrescu-Găină), 8095. Frederic Storck, 8096.
/polii Strîmbu precum şi Constantin Artachino, context în care 8038. Virgil C. Arion,
deputat conservator şi profesor universitar, nu îşi are locul.
2. titlu preluat eronat şi la Rezeanu Paul, 2008. Caricaturistul N.S.

Petrescu-Găină.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Edit. Alma, Craiova

256

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVI

8091.

Poitevin-Skeletti Alexandru (1879 - 1959) - vol. V, pag. 152: 8255. Piaţă
în Italia (litografie ... , inv. 50105/15324). O reproducere a gravurii este inclusă în
albumul de autor ,,Bucureştii" Pitoresc (editat de Luna Bucureştilor, 1938) cu titlul
Piaţa de flori. Biserica Sf.Anton.

Popescu Gabriel (1866 - 1937) - vol. V, pag. 195: 8426. Portret de bărbat
(cerneală .. , inv. 76675/10131). Alăturăm portretul lui Carol Davila semnat de A.
Elliescu din Colec/ia de portrete şi busturi a Facultă/ii de Medicină.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ressu Camil (1880 - 1962) - vol. VI:
- pag. 22: 8855. Portret de bărbat (creion, inv. 25215/625), fizionomie şi atitudine
cu care suntem familiarizaţi din schiţele dedicate compozitorului Dimitrie Cuclin de
către Emil Damian (donaţia Zoe şi Dimitrie Cuclin) - vol. II, pag. 460.

8855.

- pag. 23: 8860 Portret de bărbat (creion, inv.25221/631). Alăturăm caricatura
9029. Scriitorii Tudor Arghezi si Ioan Slavici( vot.VI, pag. 57) semnată I. Ross.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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- pag. 29: 8883. Caricatură (tuş, inv. 31869/7274). Politicianul liberal, deputat şi
senator Emil Costinescu [Mamina, 1994] se regăseşteîn lucrările altor autori: Iosiflser
(4604. vol. II, pag.874); Ary Mumu (6819 respectiv 6822. vol III, pag.1338 - 1339).

-

a-

Ross Iosif (1899 - 1976) - vol. VI:
- pag.52: 8999. Scriitorul N Dunareanu (creion, ... , inv. 34059/747). Se pare
este un portret din profil al poetului 9003. A. Margul Sperber.

că

8999.

- pag. 78: 9 I 43. Portret caricaturizat (tuş, acuarelă, inv. 101584/12999). Alăturăm
o caricatură a generalului Ion Argetoianu de N. Petrescu-Găină din Albumul nostru.

9143
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- pag. 77: 9140. Militar (tuş ... , inv. 94040112425). Caricaturile din
generalului Eracle Nicoleanu speculau fizionomia acestuia corelată cu
care o deţinea - Prefect al Poliţiei Capitalei (1918 - 1930) [Şinca, 2007].

epocă
funcţia

ale
pe

9140.

Steriadi Jean Al. (1880 - 1956) - vol. VII, pag. 81: 982 7. Portret de bărbat
inv. 101928/13174). Printre portretele confraţilor de breaslă - Eustaţiu
Stoenescu, Theodor Pallady, N. Peterscu-Găină, Hrandt Avachian, Ştefan Popescu,
Wladimir Siegfried, Gabriel Popescu, Vasile Velisaratu - se regăseşte şi cel al lui
Ion Theodorescu-Sion [Autoportret reprodus în Amelia Pavel, 1967]. Camil Ressu
semnează şi el o lucrare 8875. Theodorescu Sion (vol. VI, pag. 27).
(cărbune .. ,

9827.

Îndreptări utile:

- în cazul

lucrărilor

Morţun iniţiala tatălui

(463 7; 4639; 4642 - vot. II, pag. 879-880) cu titlul Vasile V.
politicianului trebuie modificată din V. în G. (Gheorghe);
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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- la lucrarea 7441. Profesor dr. Ernest Djuvara (voi.IV, pag. 134) de Th. Pallady
ortografierea acreditată este Ernest Juvard - vezi 5353. Autoportret (vol. II, pag. 1007);
- titlul lucrării 8049. V.Lascu şi doctorul Manolescu (vol. V, pag. 106), semnată
N. Petrescu-Găină trebuie să concorde cu personajele: Vasile Lascăr şi doctorul
Manolescu.
În abordarea studiului am încercat să ţinem cont nu doar de aspecte antropometrice,
respectiv date biografice/biografii ci şi de afinităţile spirituale dintre personalităţi acolo unde era cazul. Interpretările noastre nu sunt infailibile - în cazul lucrărilor
lui Th. Pallady cu atât mai puţin - spre regretul nostru nu sunt nici riguros ştiinţifice
atâta timp cât nu am studiat originalele; nu ne rămâne decât să ne declarăm mulţumiţi
în cazul în care vor fi luate în considerare ca bază de discuţii ulterioare.
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SUMMARY
The article refers to the 20th Century Romanian Graphics Repertoire, issued by
the Romanian National Art Museum.
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O EFEMERIDĂ ARHITECTURALĂ:
CIRCUL SIDOLI DIN BUCUREŞTI
dr. Liana lvan-Ghilia

În Europa modernă, circul s-a bucurat de consideraţie aparte, ca variantă de /oisir;
mărturie stau artele ce au consacrat o serie impresionantă de opere temei circului;
e suficient să amintim, în domeniul vizualului, celebrele pânze ale unor ToulouseLautrec, Seurat, Picasso - între alţii.
Desigur, circul se află în indisolubilă sinonimie cu jocul- acea realitate complexă
despre care Johann Huizinga scria că depăşeşte fiziologicul şi biologicul; prin el,
registrul „Natură" este transgresat. Johan Huizinga postula chiar o a treia ipostază
umană esenţială, alături de „Homo faber" şi „Homo sapiens": „Homo ludens" .1 De
fapt, citindu-l pe Huizinga, se poate conchide că jocul surclasează registrul existenţial
al „Necesităţii", generat fiind de sfera Libertăţii (Necesitatea supremă fiind Libertatea
înţeleasă), căci „ .. consfinţind jocul, consfinţim mintea, căci orice-ar fi jocul, el nu
este materie." 2 „Jocul devine posibil, analizabil, inteligibil, atunci când un influx al
minţii trece dincolo de determinismul absolut al cosmosului. Esenţa însăşi a jocului
confirmă continuu natura supra-logică a situaţiei umane." 3 Mai mult decât atât, între
joc şi rit există o simbioză misterioasă şi indubitabilă. „Marile activităţi arhetipale
ale societăţii omeneşti au din start caracter de joc. " 4 „Ritualul s-a dezvoltat prin jocul
sacru'', credea J.Huizinga. 5 Conform autorului citat, joc şi competiţie sunt factori
civilizatori. Sintagma deja vulgarizată ,,panem et circenses", datorată lui Juvenal,
trebuia să se nască la Roma - considera Huizinga. Imperiul Roman n-ar fi putut
exista fără circ, aşa cum n-ar fi putut exista fără pâine.
"Sărbătorile nenumărate au o importantă pondere în sistemul securităţii de
factură religioasă. Nu întâmplător aceste rituri au păstrat mereu, la romani,

l. Johan Huizinga, Homo Ludens -A Study ofthe Play Element in Cu/ture, Robert Ledge & Kegan Paul
& Henley; London, Bostson, 1980.
2. Idem, p.3.
3. Ibidem.
4. Idem, p.4 „ .. .Jet us take ritual. Primitive society perfonns its sacred rites, its sacrifices, consecrations
and mysteries, all ofwhich serve to guarantee the well-being ofthe world, in a spirit of pure play truly
understood." Idem, p.5.
5. Idem, p.173.
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denumirea de ludi - căci asta şi erau: jocuri."6 Pentru romanii antici, circul aducea
aceleaşi beneficii virtuale drept substitute ale consistenţei reale a vieţii, ca şi filmul
în contemporaneitate. Astfel, circul devenise, pentru subzistenţa Imperiului, la fel
de vital precum pâinea. Huizinga semnalează descendenţa directă a hipodromului
bizantin din ludi vest-imperiale, neuitând să menţioneze politizarea societăţilor
hipice bizantine. Victoriile generalilor erau sărbătorite pe hipodrom. "Odată ostoită
vâltoarea luptelor sângeroase între oameni şi fiare, pasiunile populare s-au mulţumit
cu întrecerile de cai devenite de-acum plăceri pur laice, nesacralizate, dar totuşi
capabile să atragă în orbita lor interesul publicului. Circul, în sensul cel mai literal
al termenuliui, a devenit nu doar loc de desfăşurare pentru curse, dar şi centru al
politicului şi chiar al sacrului. Societăţile ecvestre („.) nu erau doar organizatoare ale
întrecerilor, dar şi instituţii politice recunoscute." 7
Subzistând prin epoci, circul, coborât de la nivel aulic, la cel popular, de la
confortul stabilităţii la caracterul itinerant, a trebuit reinventat odată cu modificările
de mentalităţi şi schimbările ritmurilor de existenţă survenite în debutul modernităţii
euro-americane. Utilitarismul şi pozitivismul au produs, se pare, o cezură evolutivă
semnalată de cercetători. După Huizinga, "Secolul al 19-lea pare să lase prea puţin
loc jocului. " 8 „Chiar din secolul al 18-lea, eficienţa utilitaristă prozaică şi idealul
burghez al binelui social (.„) au lăsat urme adânci în societate. Aceste tendinţe au fost
exacerbate de Revoluţia Industrială şi cuceririle ei în domeniul tehnologic. Munca şi
productivitatea au devenit idealurile, idolii epocii. („.) penibila concepţie eronată a
marxismului a putut fi promovată şi chiar crezută - anume că forţele economice şi
interesele materiale determină cursul lumii. Această grotescă supraestimare a factorului
economic a fost condiţionată de adularea progresului tehnologic, ce era, el însuşi, rodul
raţionalismului şi utilitiarismului, după ce acestea au ucis misterele şi au absolvit omul
de vină şi păcat. Dar au uitat să-l elibereze de nebunie şi miopie, iar el, omul, pare să fi
fost perfect apt a modela lumea după tiparul propriei lui banalităţi." 9
Circul a rezistat, totuşi, ca o contrapondere la banalitate şi prozaic; dovada constă
în sporirea treptată dar continuă a publicului avid de spectacole, public eterogen
în asemenea măsură, încât inelul sălii cuprindea toate categoriile sociale, de la un
moment dat - "de la vlădică la opincă". Asemenea teatrului, circul oferea, alături de
programe pe înţelesul şi conform expectativelor privitorilor, oportunităţi mondene,
cu toate implicaţiile pozitive şi negative ale gregarismului. Aducând în discuţie "setea
insaţiabilă pentru distracţie trivială şi senzaţional vulgar, pentru delectarea în adunări
6. Idem,
7. ldem,
8. ldem,
9. ldem,

p.174.
p.179.
p.191.
p.192.
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de massă" ca elemente ale unui proces vast, subtil şi în mare măsură subversiv, pe care
sociologul olandez îl numea, ilustrativ, "această universală bastardizare a culturii",
Huizinga observa "pătrunderea masselor semi-educate în circuitul internaţional al
gândirii" 10, fenomen cu evoluţie (agravare) continuă, aflat azi în plină desfăşurare.
Începuturile circului se pierd în zorii istoriei, legate fiind de atmosfere aulice
din zone exotice ale Terrei. Putere şi divertisment, nevoia de agrement şi dorinţa
de a epata, de a uimi, de a se impune prin acel sentiment de "meraviglia" pomenit
frecvent în legătură cu epoca "barocului" European, dar implicat în formule baroce
de pretutindeni şi dintotdeauna (baroc în cel mai larg sens al cuvântului) s-au împletit
în programele ceremoniale şi diplomatice, pe diferite meridiane, încă din cele mai
vechi epoci. Animale excepţionale, dar şi indivizi ciudaţi, cu aptitudini sau trăsături
aparte, ori antrenaţi în activităţi neobişnuite, constituiau atracţii la curţi imperiale,
apoi la reşedinţele nobilimii, pentru ca, treptat, pe măsura "democratizării" vieţii,
prezenţa lor să devină accesibilă unui public din ce în ce mai larg. Clauni, pitici,
acrobaţi, jongleuri, îmblânzitori de fiare, fachiri, alături de virtuozi ai echitaţiei, au
făcut obiectul atenţiei şi încântării unor generaţii de spectatori, sub semnul petrecerii
şi aljocului. "Omul, ca şi copilul, preferă să se distreze, decât să înveţe câte ceva",
scria, la un moment dat, Denis Diderot (în celebra sa piesă, "Nepotul lui Rameau").
Spiritul ludic înrudeşte carnaval, circ şi teatru, cu ritul dar şi cu ceremonia laică,
toate - eşantioane de întâmplări cu valenţe aparte, translate din registrul banalităţii
în extra-ordinar. S-au descoperit scene de jonglerie pictate pe pereţii mormintelor
de faraoni; jongleuri erau cunoscuţi de egipteni, chinezi, indieni, greci, romani,
azteci, polinezieni. Cât despre bufonul de curte (personaj de "tranziţie" de la circ la
teatru), într-o interesantă şi documentată lucrare, Beatrice K. Otto afirmă că acesta
era un "fenomen universal" 11 cunoscut în antichitate, evul mediu, renaştere, baroc,
era modernă; bufoni sunt semnalaţi în Europa, China, India, Persia, Rusia, America,
Africa (autoarea aminteşte de claunii rituali ai Africii sau ai triburilor amerindiene
-Sioux), regăsindu-se la curţile împărăteşti până în veacurile XVI-XVII în China,
până în secolul al XVIII-iea în Europa.
Curtea imperială chineză cunoştea spectacolele de circ, în condiţiile în care vechii
chinezi se preocupau şi de cultivarea exemplarelor domesticite de animale, peşti,
păsări; existau lighioane exotice la curtea faraonilor. Romanii, se pare, au preluat
circul de la greci. 12 În Renaşterea italiană şi în era barocă (propriu-zisă), spectacolele

10. idem, p.205.
11. Beatrice K. Otto, Fooling Around the World:The History of the Jester, the University of Chicago
Press, 2001. p.39.
12. Conform lui Tertullian, primele jocuri de circ au fost organizate de Circe, în onoarea tatălui ei,
Helios, zeul solar căruia romanii îi dedicau multe manifestări publice.
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de circ se amalgamau cu elemente de teatru. Sunt bine cunoscute şi înregistrate de
istoria artelor contribuţiile unor Leonardo da Vinci sau Bernini, la spectacolele fastuoase
proiectate pentru signori-i timpului lor, întru completarea şi animarea banchetelor. Este
consemnat obiceiul signorilor renascentişti de a avea în preajmă-le bufoni. Giorgio
Vasari povesteşte modul cum Leonardo da Vinci a realizat portretul monei Lisa, soţia
lui Francesco del Giocondo: " ... fiindcă mona Lisa era foarte frumoasă, Lionardo ţinea
tot timpul pe lângă ea cântăreţi şi muzicanţi, precum şi bufoni, care s-o înveselească
spre a îndrepta tristeţea aceea pe care, deseori, pictura obişnuieşte s-o dea portretelor;
iar în acesta al lui Lionardo există un zâmbet atât de plăcut încât, văzându-l, ţi se părea
a fi ceva mai de grabă dumnezeiesc decât omenesc ..." 13
Bufonul, figură ambiguă, prin genul de "nebunie" la care este îndrituit, are
privilegiul situării în afara limitelor de conduită (şi discreţie) obligatorii pentru
ceilalţi; în virtutea geniului său expresiv, prin mimică sau cuvânt, el spune mai mult
decât îşi permit să afirme ceilalţi. El singur are dreptul, la curtea liderului şi sub
protecţia directă a acestuia, în calitatea sa excepţională de favorit - şi de "nebun"! să rostească adevăruri pe care supuşii de rând nici nu îndrăznesc să le gândască.
Se pare că seriozitatea, specifică momentelor sobre ale istoriei, a pus capăt existenţei
bufonilor europeni tradiţionali - era Cromwell, în Anglia, cât şi Revoluţia franceză.
Se consideră că organizatorul primului circ modem, în Anglia, a fost Philip Astley,
care folosea termenul englez de „circle". Prima sa reprezentaţie s-a desfăşurat pe
9 ianuarie 1768. Acelaşi Astley a fondat un circ la Paris, în 1782 (Amphitheâtre
Anglais), apoi alte 18, în diverse oraşe europene. Termenul „circ" - circus - i se
datorează lui Charles Dibdin, fondator al Roya/ Circus, a cărui primă reprezentaţie a
avut loc pe 4 noiembrie 1782. Tot un englez, John Bill Ricketts, a exportat circul, în
varianta sa modernă, în America, la Philadelphia, primul său spectacol având loc pe
3 aprilie 1793, în prezenţa preşedintelui George Washington şi a soţiei sale, Martha.
Pe plaiuri dâmbvoviţene, conform mărturiilor preţioase ale lui Victor Bilciurescu,
„erau atât de numeroase maidane şi locuri vitrane neîngrădite, încât aproape egalau
suprafaţa ocupată de clădiri. Pe aceste întinse şi numeroase locuri goale se aşezau
provizoriu sau vreme mai îndelungată: panorame, menajerii, circuri, barăci cu ţinte
pentru tras la semn, iar pe vremea sărbătorilor de Paşti, dulapuri şi căluşei. Maidanele
situate în poziţii mai bune, mai cercetate, erau relativ rentabile, fiindcă pe ele se
aşezau numele de spectacol sau de răsunătoare reclame de senzaţie, la care lumea
obişnuită să caşte gura da năvală, mai cu seamă în zile nelucrătoare.
Aşa de pildă, era maidanul pe care astăzi este clădirea Poştei, Telegrafului şi
Telefonului, maidan pe care a stat trei-patru ani vestitul circ Suhr ale cărui numere
de senzaţie au atras aproape tot Bucureştiul de repetate ori şi care, între alte numere
13. Giorgio Vasari,

Vieţile pictorilor,

sculptorilor şi arhitecţilor, ed.Meridiane, Bucureşti, 1968, voi.II, p.190.
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excepţionale

din program, prezenta o echipă de gimnastici, fraţii Avolo, de o
în acrobaţie nemaivăzută la noi în ţară, cărora un compozitor român
le dedicase un vals foarte popular pe atunci, introdus în toate casele ce aveau
instrumentişti în familie, intitulat Valsul Avo/o. Tot sub spaţiosul cort încălzit iarna
al acestui circ, după plecarea lui, a jucat câtăva vreme, o trupă românească, pe care
am văzut-o şi eu, copil fiind, în Lupatius Vagabondus." 14
„Acolo, unde astăzi se află clădirea Casei de Depuneri şi Consemnări, se instalase,
pentru mai lungă vreme, cea mai mare menajerie ce fusese până atunci la noi în ţară,

îndrăzneală

Circul Sidoli (planul. M. Pântea, 1921)

cea mai mare, nu numai fiindcă mai erau alte câteva mai mici, ci şi pentru că întradevăr avea multe şi rare animale străine şi sute de papagali de diferite specii şi
mărimi. De aici, de la această menajerie şi de la circul de peste drum, am luat noi,
elevii, din toate clasele Liceului Sf.Sava, situat la doi paşi de circ şi de menajerie,
14. V. Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, ed.Paideia,

Bucureşti,
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ce ornamentau faţadele lor, ca să manifestăm pe străzi cu prilejul
Plevnei la 28 noiembrie 1878, fiindcă directorul liceului de atunci, Alecu
Borănescu, a refuzat să ne dea steagul liceului pentru manifestare." 15
Atracţia pentru animale senzaţionale este înregistrată de acelaşi autor, într-o

( ... )

steguleţele

căderii

Circul Sidoli I proiect I arh.G.Mandrea

evocare pitorească, referitoare la Costică Câmpineanu - „ ... un excentric, un original,
singur cu un leu crescut de mic de o căţeluşă, leu ce circula prin odăi. Dintr-una din
ele, rezervată şerpilor - peste douăzeci - puteai privi printr-un ochi în uşă, cum şerpii
îşi devorau la ora hranei porumbeii vii ce li se serveau la două-trei zile.( ... ) Am fost
15. ldem, pp.21-22.
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de câteva ori în casa lui Costică Câmpineanu, împreună cu Macedonski cu care era
prieten, şi am mângâiat şi eu leul domesticit care n-avea nimic de fiară în el, ceea
ce de altfel era explicabil, de vreme ce nu cunoscuse jungla, ci supsese laptele unei
căţele. Câmpineanu te prevenea să n-o ameninţi pe căţea nici în glumă, fiindcă ar
fi atras - zicea el - furia leului care şi-ar fi îngăduit să-l dojeneşti pe el, dar să nu-i
faci nici un gest de ameninţare măcar doicii lui. Leul lui Câmpineanu era mult mai
voluminos şi mai arătos ca cele mai bune exemplare din menajeriile ce se perindau
pe atunci prin Bucureşti." 16
În Bucureştii de odinioară, circul se înrudea cu carnavalul, bâlciul şi talciocul.

Spaţiile

goale dintre clădiri - îngrădite sau maidane - „erau gata să primească o
panoramă „cu cadou" sau vreo comedie, un fel de magherniţă improvizată din
scânduri sub un cort, în care se expuneau femei cu barbă, copii lipiţi, înghiţitori de
foc şi de săbii, fakiri, scamatori, vreo nenorocită de focă sau morsă, vreun şarpe şi
câte alte asemenea nimicuri prezentate sub reclama de numere de mare senzaţie, cu
o trâmbiţă şi o tobă la intrare, pentru care se percepeau 20 sau 50 de bani ( ... ) Tot
pe vremea sărbătorilor de primăvară, maidanele acestea mai erau asaltate şi de alte
asemenea ieftine spectacole: ursarii care jucau ursul şi care cutreierau şi uliţele, turci
16. Idem, p.18.
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cu maimuţe ce descărcau arma şi aveau şi alte numere de senzaţie în program. Şi,
mai nu rămânea maidan neocupat în zilele Paştilor până la Duminica Tomei: care
cum găsea maidan liber şi avea la îndemână o maimuţă, o femeie cu barbă sau un
viţel cu cinci picioare, îl ocupa şi ... gata negoţul." 17
Bilciurescu mai semnalează o realitate interesantă, descrisă într-un capitol aparte,
intitulat „Bufoni": „Propriu-zis, noi n-am avut bufoni în înţelesul pe care l-au avut
bufonii de la Curtea Franţei sau de pe la casele notabililor şi nobililor de pe vremea
aceea. Bufonii noştri se chemau măscărici, nu însă în sensul trivial al termenului,
ci dar în acela al unui caraghios spiritual, care, fie că avea riposta promtă, fie că
intervenea într-o discuţie, rolul lui era să întreţină buna-dispoziţie în societate cu
glumele, apropourile şi farsele lui; i s-a zis măscărici ca să fie deosebit de paiaţa de
bâlci, care se spoia, înghiţea săbii şi făcea tumbe ca să facă haz vulgului; pe câtă
vreme măscăriciul era aciuat pe lângă o casă boierească, unde locuia şi lua masa la
rând cu familia şi invitaţii.
Un asemenea măscărici a fost Del Serbo, crescut în casa boierului Pană Ollănescu
de la conacul moşiei lui din Goleştii Dâmboviţei, care, după moartea lui Ollănescu,
a venit la Bucureşti, continuându-şi meseria prin câteva case care-l pofteau din când
în când ... Del Serbo, adicâ Sârbu, era un matur ca de vreo 50 de ani, prezentabil şi
capabil să joace orice rol i s-ar fi cerut să creeze.( ... ) În afară de farsele ce se puneau
la cale de către el împreună cu familia care-l găzduia, programul lui obişnuit era
ca acesta: o trompetă-două la venirea unui musafir care nu-l cunoştea, o delcaraţie
de dragoste, în genunchi, soţiei amfitrionului, zisă atît de încâlcită şi de incoerentă,
încât râsul nu mai contenea; imita, scâlciat, bineînţeles, o şedinţă a Congresului de
la Berlin, vorbind, când ca Bismarck, când ca Salisbury, când ca Andrassy, când ca
turcu, fără însă ca vreodată să treacă măsura cuvenită ... " 18
Despre spectacolele bucureştene relatează şi Gheorghe Crutzescu:
„Pe locul unde stătuse în prepeleac capul lui Bălăceanu, vin să se aşeze antreprenorii
de spectacole. În 1857 se deschide aici un fel de Cafe Concert, „Walhalla". De
inaugurare, se joacă o revistă vodevil, care la un moment dat reprezenta o scenă
într'un închipuit parlament turcesc. Se râdea grozav, se râdea chiar atât de tare, încât
hohotele ajungând la urechea consulului turcesc, acesta prounci nu numai să se
scoată piesa de pe afiş, dar să se închiză şi localul.
Astfel fu cunnată scurta vieaţă a „Walhallei". În locul ei se aşeză, câţiva ani mai
târziu, circul Soulie care, în 1861, pentru ziua de naştere a lui Cuza, anunţă: „Petru
aniversarea Alteţei Sale Serenisime Alexandru Ion I.Cuza vor avea loc la Circul
Soulie o mare cursă naţională română intitulată „Unirea Principatelor" executată de
17. Ibidem, p.24.
18. V. Bilciurescu, op.cit., pp. 272-273.
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domnişoarele

Clementina şi Olga Soulie. Subiectul: Zeiţele Principatelor încearcă
se unească, le împiedică însă geniul Discordiei, dar acesta este răpus, şi zeiţele se
unesc, sub steagul naţional, în strigătul de „Trăiască România".
În 1866 se aşază în piaţa Constantin-Vodă, căci aşa se spunea maidanului, într' o
clădire definitivă de lemn, faimosul circ Suhr, care în zăduful lui Iulie, începe cu
acest program senzaţional:
să

1. Grand voltige academique reprezentat de mai mulţi domni şi doamne de societate.
2. Înalta şcoală de hăţuri lungi, de d-l Ciob.
3. Le Miracle Persiennes (?) gimnastică executată de lengs şi Pickardi.
4. Intrarea gimnastică a d-lui Anthony.
5. „Avântul amorului" reprezentat de dl.Cristens şi d-rele Cec, Ana, Paulina şi
Josefina Dubsky;
6. D-ra Paulina Suhr în paşii săi extraordinari şi pozele academice pe cal;
7. Arlechin come statua, pantomimă comică;
8. Asaltul Malakofului, cele mai grele sărituri şi salturi mortale dintr'un turn
luminat cu foc bengal şi focuri de artificii.
Nu s'ar găsi azi, în toată ţara, un pictor să ne redea o seară la circul Suhr, acu 80
de ani? O, redingote pe talie, pantaloni pepita, ghete de lac cu gumilastic, lavaliere,
jobenuri, favoriţi şi imperiale, monocluri cu ramă şi cu şnur; şi voi, malacofuri, rochii
de taffetas, evantaiuri şi bucheţele, charlotte şi cabrioleuri, o bunici şi hunice care pe
atunci eraţi tineri, vorbeaţi franţuzeşte în lumina plăpândă a gazului aerian, şi făceaţi
un haz nespus la „Avântul amorului" şi „Asaltul Malacofului"!
Şi câte drame de gelozie, în drum spre casă, datorite „pozelor academice" ale
d-rei Suhr? Căci Paulina era furmoasă şi, zice-se, cuminte. În zadar, un roi de
adoratori îi oferea, în fiecare seară, bomboane de la Fialkovsky şi buchete strânse în
hârtie dantelată, d-ra Suhr rămânea rece; până ce într-o zi se hotărî, alese dintre toţi
admiratori pe prinţul G., îi dădu inima şi mâna, şi mai târziu o fiică, azi soţia unui
general român ...
Căsătoria d-rei Suhr fu şi semnalul de închidere a circului. Din toată trupa lui
Suhr, nu mai regăsim în Bucureşti, după câţiva ani, decât pe Paulina Dubski, Ana şi
Josefina găsindu-şi, se vede, norocul aiurea. De data asta, Paulina era steaua circului
Dersein, şi reprezentaţiile aveau loc pe piaţa Sărindarului. Iar în acel an, pe piaţa
Constantin Vodă juca circul Hi.ittemann, rivalul lui Dersein. Şi avea şi el o stea, pe
d-ra Henriette, fiica directorului, pe care a cântat-o Caragiale în „Bonbon", numele
nuvelei şi al armăsarului arăbesc al d-rei.
După un timp, plecă şi Hi.ittemann din Bucureşti, pentru totdeauna. De acum, pe
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pustia piaţă Constantin Vodă, se aşază tablalele simigiilor şi cofele bragagiilor." 19 •
Conform notei datorate d-lui Virgiliu Z.Teodorescu, „perioada de apogeu a fost cea
a anilor 1873-1877, când la spectacolele prezentate în spaţiul construcţiei din lemn
participau 5.000-6.000 de persoane."20
Un precursor al circurilor itinerante ce s-au perindat prin Bucureşti va fi fost şi
sasul Mathias Brody, la 1812, pe timpul eruditului domn fanariot Ioan Caragea (cel ce
traducea din piesele lui Goldoni şi în vremea căruia lua fiinţă primul teatru din Bucureşti
şi se lansa primul balon), despre care nu uită să pomenească Gh.Crutzescu: " ... un sas
pe nume Mathias Brody întinse o lungă şandrama de scânduri în fundul curţilor lui
Slătineanu şi aşeză în ele primul spectacol public văzut vreodată în Bucureşti, anume
o dioramă. Se vedeau oraşele cele mai vestite, încoronâri de regi şi împăraţi, întâmplări
din războaie, călătorii pe mare şi pe uscat, şi atâtea alte lucruri minunate." 21
„Câţiva ani mai târziu, la 1828, anul venirii ruşilor, Eronimo Momolo, un italian
ce fusese bucătarul lui Grigore Vodă Ghica, ridică, pe locul fostei diorame, un teatru
care a rămas mult timp în gura bucureştenilor cu numele de teatrul cel vechiu sau
teatrul cel mic.
Clădirea - spune Ollănescu, după tradiţiuni verbale, - era din zid de paiantă cu
moloz, şi căptuşită pe dinafară şi pe dinăuntru cu scânduri. Sala, joasă în tavan, avea un
rând de loji despărţite între ele cu un stâlp de lemn, pe care era aşezată o lampă" ... 22
Primul circ Sidoli din Bucureşti a fost ridicat nu departe de casa Slătineanu, pe
maidanul Brezoianului. În tristă tradiţie bucureşteană, clădirea a fost mistuită de foc,
la 1884. O nouă construcţie s-a ridicat patru ani mai târziu: noua clădire, amplasată
într-o zonă delimitată de străzile Politiei, Sapienţei, Brutus, Sfinţii Apostoli (autorizaţia
de construcţie23 nr.272 din 25 iunie 1886, dat în baza solicitării datate 14 iunie 1886),
de către arhitectul G.Mandrea, Theodor Sidoli „voind a construi un circ stabil şi
masiv în capitală Bucuresci în stil helveţian", cu ziduri din cărămidă, prevăzut cu
şaisprezece stâlpi metalici care să susţină învelitoarea; amplasat în mijlocul ternului,
astfel încât să nu se învecineze exagerat de mult de alte construcţii (prevedere ce
s-a dovedit a fi benefică); cu loggii şi staluri din lemn; având coşuri „blindate cu
19. Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei - povestea unei străzi, ed.Biblioteca Bucureştilor,
2011, p. 70.
20. Idem, nota 650, p.326.
21. Idem, p. ?. Autorul citează: „Şi din patru părţi ale oraşului- scrie Dim.Ollănescu - curgea lumea
şiroiu neîntrerupt, să o privească, să se mire, şi să aibă ce istorisi...Abia după câteva luni, negustorii
şi gloata celor de jos putură străbate înăuntru, căci butcile şi caleştile se ţineau ziu după zi, în curtea
Slătineanului, şi arnăuţii croiau cu vâna de bou pe tot mojicul care ar fi îndrămit să calce pragul
„Comediei" pe când se englendiseau boierii. Şi aşa huzuri sasul până la 1816 când, sătul de bani şi de
traiul bun, îşi ridică şandarmaua şi plecă să se facă moşier„. L-a cunoscut, copil fiind, tatăl meu."
22. Ibidem.
23. Arhivele Naţionale, fond PMB, Serviciul tehnic, dosar 353/1886.

Bucureşti,
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zidărie" astfel încât „să nu atingă cheresteaua"; cu „fasada monumentală care să facă
onore Capitalei". „Întreaga construcţiune se va înveli cu tablă de dervent şi văpsită
cu uleiu" .. Construcţia nu l-a costat pe proprietar mai puţin de 200.000 de lei noi,
precum însuşi menţionează într-un alt document. Exista şi o lojă regală, căci, spera
Sidoli, la unele reprezentaţii puteau asista chiar Majestăţile-Lor Regele şi Regina. La
23 august 1886, Th.Sidoli adresa Primăriei o scrisoare în care îşi exprima indignarea
faţă de aprobarea dată unui "alt circ d'a face un manege în Grădina Raşca."
La 5 decembrie 1886, Theodor Sidoli solicita Primăriei să inspecteze construcţia
circului, finalizată în sîarşit.
Pe 4 decembrie 1886, directorul circului solicita Primăriei amenajarea trotuarului
din zona clădirii, pentru a asigura ambianţa conformă unei capitale precum
"Bucuresci"-ul, pentru că Majestăţile lor puteau oricând veni să vadă reprezentaţiile
şi nu în ultimul rând, spre a nu da ziariştilor prilej de critici la adresa Primăriei.
Prima reprezentaţie ecvestră în noua clădire era programată pentru 15 ianuarie
1887, dar, pe 5 ianuarie, Sidoli cerea autorizaţie pentru ... refacerea circului ce arsese
pe 3 inauarie 1887 !
Pe data de 29 iulie 1902, Emilia Sidoli solicita autorizaţie pentru repararea circului.
Re-deschiderea era preconizată pentru data de 25 septembrie 1902. Autorizaţia poartă
data 7 august 1902.
Circul Sidoli a fost demolat la 1932. Memoria circului Sidoli se păstrează, însă,
înregistrată printre amintirile din copilărie ale diverşilor martori. „Sub oblăduirea
bătrânului Sidoli, iar apoi a fiului acestuia, Cezar Sidoli, circul românesc şi-a
primenit imaginea, şi-a înălţat iscusinţa la nivel de şcoală, şi-a rafinat tehnica,
metamorfozând peiorativul „circari" în artişti înzestraţi cu aptitudini şi talent. În
cele două clădiri permanente din Bucureşti şi Iaşi ale Circului Sidoli s-au format,
ori au debutat, o pleiadă întreagă de artişti români de circ: fraţii „patru Dumitrescu",
trapeziştii Stroici, clovnul Toni Mărculescu, George Mateescu - primul nostru dresor
de elefanţi, Franz Krateyl, clovnii Ciacanica şi Tonino Milea şi mulţi alţii. Alături
de aceştia, în manejul circului evoluau, conform descripţiilor cronicarului ieşean
Rudolf Suţu, „( ... ) Cezar Sidoli, fiul cel mai mare al lui Theodor Sidoli, care făcea
pe jockeul, neîntrecut în figurile grele şi primejdioase; Franzini Sidoli, al doilea fiu,
jongler de forţă uimind lumea când ajungea la figura cu cele trei revolvere pe care
le azvârlea în sus, la o distanţă mare, le prindea pe toate în mâini şi trăgea focurile
deodată la toate trei", dar şi cele patru fiice: Luiza, Serena şi Medeea- amazoane, iar
Clotilda - dresoare şi călăreaţă." 24
„ ... circul care m-a impresionat mai mult - relata Sextil Puşcariu - a fost al lui
Sidoli, care avea la Bucureşti un local stabil de zid, în care se ţineau pe vremuri

24. historia. ro.
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politice. Cai dresaţi galopau sau se ridicau pe picioarele dindarat, când
Sidoli, care purta un barbişon ca Napoleon III şi mustăţi lungi cu vârful
ascuţit, pocnea din biciul lui lung. In pauze îi vizitam grajdurile ţinute curat, ca
paharul. Şcoala înalta de calarie făcea fiica proprietarului, frumoasa Alma Sidoli,
care ne plăcea mai mult când apărea în tricou trandafiriu şi fustuliţă de baletista,
sarind prin cercuri pe care era întinsa hârtie de matase. Dintre cei doi frati Sidoli, cel
mai mic. Francesco, era jongler calare, iar cel mai mare, Cesare, calarea în costum
de jocheu făcând cele mai extravagante figuri. Numai un negru, zidit ca un Adonis,
îl întrecea, caci el sarea din arena în picioare pe cal. Odată, când eram şi eu de faţă,
a făcut aceasta săritura şi Cesare. Atunci negrul, furios, a sărit peste cal pe bancheta
îmbrăcata în postav rosu ce împrejmuia arena. De acasa auzeam fanfara circului, care
se amesteca cu melodiile melancolice ale flaşnetelor şi cu muzica vesela a bandelor
de ţigâni ce cântau în fiecare seara la Gambrinus sau la restaurantul Transilvania.
Câteodată veneau şi valurile de muzica de la Pomul Verde, încât nu ne mai puteam
orienta ce e muzica şi ce sunt urletele animalelor de la menajerii."25
Planimetria circulară, inelară - ring-ul întâlnită la amfiteatre şi arene antice,
sau, mai devreme, chiar în cazul unor locuri rituale, este prin excelenţă formula
arhitecturală a reunirii, comuniunii, congregării. Teatrul medieval actualiza această

bătrânul

25. Sextil

Puşcariu, Braşovul

de altadata, apud historia.ro.
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geometrie consacrată, perpetuând-o către secolele XVII şi XVIII. The Globe,
pe vremea lui Shakespeare, avea, de asemenea, plan circular - plan ideal pentru
reprezentaţii hipice. Dar şi opera a folosit planuri similare. Arhetipul sălii de operă
europene pare să fi fost Tor di Nona, construit de Carlo Fontana, în 1671, demolat
în 1697, din ordinul Papei Inocenţiu al Xii-lea, ca urmare a rapidei lui transformări
într-un „loc de desfrâu", după informaţiile lui Pierre Chaunu26 • Lojle din avanscenă,
ce îngustau laturile, au format planul „în potcoavă" - soluţie optimă în asigurarea
acusticii: „Undele condensate se desfăşoară mai liber către fundul sălii astfel este
aplicat principiul cutiei de rezonanţă", comenta acelaşi P.Chaunu.
Preluând circul - concepţie artistică, arhitectură, organizare, programe - în
vaiantele sale modeme, din Occident (aşa cum, odionioară, adoptase formule de
sorginte orientală), circul bucureştean al lui Sidoli prezintă- după cum se observă în
schiţele păstrate la Arhivele Naţionale - alura de-acum standardizată (plan circular),
particularizată prin elemente decorative discrete.
26. Piere Chaunu, „Civiliza/ia Europei în secolul luminilor", ed.Meridiane,
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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În cunoscuta sa scriere „Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi", Victor
Bilciurescu dorea să evoce „imaginea clară a Capitalei de odinioară, aşa primitivă
cum era atunci şi cum s-a primenit astăzi, ca o comparaţie între aceste două înfăţişări,
din care să rezulte luminos greşeala de neiertat de a fi lăsat să dispară tot ce a fost,
tot farmecul patriarhal de atunci, ca în schimb, să rămână numai ceea ce se vede azi,
un oraş ce respiră o atmosferă cu totul străină de sufletul românesc, cu toate că un
arhitect ca Mincu şi alţi câţiva contemporani de ai lui s-au străduit să-i imprime un
stil autohton, fără însă să se găsească urmaşi care să le continue opera, sau cel puţin
să stăruie să se rezerve barem un cartier al oraşului care să păstreze vechea înfăţişare,
spre a se putea arăta străinilor sau generaţiilor viitoare, de unde am pornit, unde am
ajuns şi în cât timp." 27 Între edificiile expresive pierdute, se numără primul circ· stabil
ridicat în Capitală - Circul Sidoli. Poate că turiştii de azi, vizitând centrul istoric, s-ar
fi delectat mai deplin vizionând vreun spectacol de circ „â la belle epoque" a Micului
Paris, în sala reconstituitului circ Sidoli.
SUMMARY
The article presents archive documents concerning the first stable circus in
Bucharest.founded by Theodor Sidoli.

27. Victor Bilciurescu, op.cit., p.5.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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CATALOGUL ACTELOR
DOMNIEI LUI NICOLAE MAVROCORDAT
AFLATE ÎN COLECŢIA DE DOCUMENTE
A MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
dr. Grina-Mihaela Rafailă

Bogata şi diversa Colecfie de Documente a Muzeului Municipiului Bucureşti
cuprinde un număr de 73 de acte emise în timpul celor două domnii muntene ale
fiului ,,Exaporitului'', Nicolae Alexandru Mavrocordat, desfăşurate între 25 dec.
1715/5 ian. 1716-3/14 nov. 1716 şi mai apoi 1/21 mart. 1719-3/14 sept. 1730. Dintre
toate aceste înscrisuri doar unul este redactat pe pergament (nr. 27.193), restul având
drept suport hârtia folio sau difolio, cu sau fără filigran. Majoritatea documentelor
sunt originale, însă avem şi 8 copii redactate cu litere chirilice, care se regăsesc în
mss. 13.039, 27.429 şi 27.569. Unele acte originale sunt însoţite de câte o copie
modernă ( 13 doc.) sau chiar au două asemenea copii (2 acte).
În marea lor majoritate documentele se referă la vânzări de moşii sau părţi
de moşii, aflate în diverse locuri ale ţării - Berciugov, Ciorăşti, Finţeşti, Galicia,
Homeşti, Pueşti, Putreda, Răsturnaţi, Tătărăi, Tileşti, Togozeni, ş.a.; vii în Dealul
Creţenilor şi al Sârbenilor; loc de vie; roate de moară în apa Milcovului, etc. Avem şi
un act de vânzare a unei moşii în numele unei copile rămasă orfană de părinţii Bălaşa
şi Leahu din pricina ciumei, şi nevârstnică (nr. 28.640).
Şi locurile de casă sunt tranzacţionate în această perioadă. La 8 mai 1729 este
încheiată vânzarea unei case construită pe loc domnesc, lângă lemnăria domnească
(nr. 25.084) sau a unor locuri de casă (nr. 37.390). La 2 martie 1720 Stamata,
jupâneasa lui Cărstea cojocar, vinde lui Dragomir ceauş spătăresc nişte case ,,pă
pivnifă, din lemn, neisprăvite, neîngrădite, nelipite, nepodite", aflate în mahalaua
bucureşteană a Săpunarilor, cu suma de 21 O taleri, care vor fi revândute la 23 aprilie
1729, de către fiul proprietarului, cu suma de 300 taleri vechi (mss. 13.039,f 91-9lv.
şi 91 v. ). Printre cel mai activ cumpărător de ţigani s-a dovedit, din actele cercetate, a fi
Manolache Lambrino, care încheie 8 astfel de tranzacţii (nr.: 25.121, 25.122, 25.126,
25.128, 25.129, 25.147, 25.148 şi 25.149). Se adaugă vânzarea a trei ,,suflete" de
ţigani de către Mihai Cantacuzino fost mare comis lui Apostol cu suma de 135 taleri,
la 1725 (7234) noiembrie 15.
Este întâlnită câte o zălogire de moşie şi de cârciumă, aflată pe moşia Fundeni,
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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la Plumbuita (nr. 13.508) contra sumei de 30 taleri pe timp de un an, dar şi a unui
ceasornic de argint stricat, suma împrumutată, de această dată, fiind necesară plăţii
pogonăritului (nr. 13.509).
Domnul Nicolae Mavrocordat va dărui, la 8 mai 1720, 10 stj. de loc din „livedea
domnească" lui Manolache Lambrino mare clucer pentru a-şi lărgi curtea şi grădina,
întrucât ,,slujaşte ţărei şi domniei mele cu credinţă" (nr. 25.082). De asemenea,
va întări egumenului Averchie de la Cotroceni stăpânirea moşiilor din Furduieşti
şi Ciumemic, de pe apa Dâmboviţei, cumpărate de către răposatul Şerban Vodă
Cantacuzino şi dăruite ctitoriei sale bucureştene (nr. 25.464).
Proprietăţile boierilor adversari, deveniţi ,,haini şi hiclent' prin fuga lor din ţară Toma Cantacuzino spătar, Matei Fălcoianu mare vomic, Gheorghe Cantacuzino beizadea
sau Grigorie Băleanul mare logofăt - vor fi dăruite cu generozitate de către primul om
în stat boierilor credincioşi Manolache Lambrino mare clucer, Iordache Creţulescu mare
logofăt sau Constantin Băleanu fost mare comis (nr. 25.068, 26.946 şi 27.193).
Şi Sfânta Mitropolie a ţării va fi miluită la 12 iulie 1724 de către voievod cu „un
locu ce iaste alăturea cu locul băii cei vechi, care iastea sfintei Mitropolii, pe din sus
până în pod<Ub Uliţii cei Mari, care trece Dâmboviţa, pă din naintea Porţii Domneşti
pe din sus, însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul dumnealui Manolachie
vei paharnic, unde sântu casili stânjăni 28, şi în lat den pod<Ub Uliţii până în locul
băii a Sfintii Mitropolii stânjăni 14. Pentru că acestu locu.fiindu domnescu şi.fiind
lângă locul băii a sfintii Mitropolii'', la care se adaugă „un locu den jos de ba<i>e,
însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul grădinii dumnealui Manolachie vei
paharnic stânjăni 20 şi în lat den locul băii până în livedea domnească stânjăni
20" pentru a fi „de ajutor şi de întărire şi acestu locu ca să aibă a ţinea şi a stăpâni
Sfânta Mitropolie, iar să nu.fie volnicu să-l schimbe, au să-l vânză cuivaşi".
Membrii Sfatului domnesc sunt menţionaţi în actele cu nr. 25.068, 25.082, 25.083
şi 26.946.
Vlădica Daniil, mitropolitul ţării, adeverează o foaie de zestre (nr. 26.933),
precum şi diata Dospinei Corbeanu, recăsătorită cu Mihalache Topliceanu fost
mare medelnicer, care este şi autentificată cu însuşi sigiliul inelar al jupânesei (nr.
30.451). De asemenea, avem şi o carte de blestem dată de înaltul ierarh al ţării lui
chir Rafail, pe mirenie Radu Popescu fost mare vomic, pentru încălcarea hotarelor
moşiei Ciumemic [1724 (7232) iunie 23]. Se adaugă o scrisoare dată lui Manolache
Lambrino mare paharnic pentru stăpânirea Maricăi ţiganca (nr. 25.127).
Mitropolia ţării va primi stăpânirea moşiei Zlata pentru o datorie bănească. În
această perioadă înalta instituţie eclezială achiziţionează 4 prăvălii cu locul lor „den
josul Curţii Domneşti, lângă Puşcărie", pentru care este plătită suma de 120 taleri
(nr. 30.505) şi în aceeaşi zi unul dintre vânzători dă adeverinţă pentru proaspăta
tranzacţie încheiată (nr. 30.506).
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Şi Rafail egumenul mănăstirii Radu Vodă va fi nevoit să vândă o prăvălie în Uliţa
cea Mare cu suma de 250 taleri, din pricină de „mare păs de bani pentru treaba
sfintei mănăstiri" (nr. 37.388). Pe de altă parte părintele Calin, protopop din Capitala
ţării, va primi danie de la Ilina, fata lui Necula Leundaru Dărăscu vătaf, un loc de 4
stj. în mahalaua bucureşteană a Agăi Niţei (nr. 39.105).
Şi ispravnicii scaunului Bucureştilor - Şerban Năsturel mare ban, Pană Negoescu
mare vomic, Grigorie mare vistier, Nicolae Roset paharnic, Ianache Stama fost mare
agă - cer boierilor hotarnici să aleagă nişte stj. din moşia Lipăreştilor de Jos, între
Constantin Văcărescu vtori logofăt şi Vlad Logofăt.
Printre cei care au redactat documente se numără- Badea logofăt, Caloian logofăt,
Iane logofăt, Stoica logofăt, Mihai logofeţel din Mehedinţi, Anghelache logofeţel
de divan, Grigore Conţescu logofăt al treilea vistier, Ioniţă paharnic, fiul lui Filip
logofăt; Manea mătasar, Costandin lefegiu, Gheorghe vătaf, erei Tudorache, popa
Diiacu sau popa Matei din Craiova.
Actele provenite din răstimpul domniilor valahe ale lui Vodă Mavrocordat sunt
autentificate cu sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat (2 doc.), sigiliu inelar
domnesc imprimat în chinovar (1 doc.), sigiliu în cerneală verde (nr. 13.146), sigilii
inelare imprimate în cerneală (7 doc.) şi negru de fum (7 doc.), precum şi semnături
digitale ale celor menţionaţi cu prilejul încheierii respectivelor tranzacţii (20 doc.).
Doar 21 de documente au specificată provenienţa, pe verso cu cerneală roşie,
respectiv Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

1. 1716 (7224> martie 17 Matei Gălăşescu logofăt, fiul lui Dragomir diacon şi
nepot lui Lupu Gălăşescu vomic din jud. Vlaşca, vinde lui Gligorie Băleanu m.
logofăt două părţi de moşie din Tileşti, jud. Teleorman, cu suma de 20 taleri.
M.M.B., nr. 27.258
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22,5 cm.).
Bibliografie: reg.: I.C. Filitti,Arhiva ... , 1919, p. 41(nr.153).

2. 1719 (7227) qprilie 13 Scrisoarea de judecată a lui Barbu Merişanu m. pitar,
Danciu de Ungurei şi Petre căpitan de Ungurei dată la mâinile lui Drăgan Răntescu,
Şărbu, Ancăi şi Vişan din Miroş pentru judecata avută cu Pana din Răca şi cu fraţii
lui pentru părţile lor de moşie din Răca.
M.M.B., nr. 45.890
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30x22,5 cm.). Are copie mod.

nedatată.

3. 1719 (7227) qprilie 20 Neagu şi Dumitru, fiii lui Dragomir din Homeşti, vând
lui Dumitraşco Bagdat a opta parte din moşul Tudoran, din moşia Homeşti, pentru o
iapă bună. Scrie erei Tudorache protopop.
M.M.B., nr. 13.513
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (22xl6,5 cm.), 2 semnături digitale în

cerneală.

4. 1719 (7227) aprilie 21 Hera, fiul lui Stepan din Răsturnaţi şi nepot lui Neagu
cel Mare, împreună cu soţia sa, Dobra, vând părintelui Radu din Jilava 16 stj. de
moşie din siliştea Leoteştilor şi 13 stj. din Măneasca cu suma de 10 taleri.
M.M.B., nr. 30.601
Orig. rom., hârtiedifolio cufiligran (30x21,5 cm.). Are copie mod. din 1895. Provine de la Epitropia
Aşezămintelor Brâncoveneşti.

5.1719 (7227) mai 6 Şerban Năsturel m. ban, Pană Negoescu m. vomic, Grigorie
m. vistier, Nicolae Roset paharnic, Ianache Stama fost m. agă, ispravnicii scaunului
Bucureştilor, cer celor 6 boieri hotarnici - Preda căpitan din Gherghiţa, Ioan căpitan
din Nenişori, Dadiu ceauş din Nenişori, Gavrilă iuzbaşă din Şchei, Serghie sutaş din
Ghimpaţi şi Drăghici căpitan din Speteni, să meargă împreună cu al doilea portar ca
să aleagă şi să împietrească cei 600 stj. din moşia de la Lipăreştii de Jos disputaţi
între Costandin Văcărescu al doilea logofăt şi Vlad logofăt.
M.M.B., mss. 27.569,f 16
Copie rom., hârtie difolio cufiligran (38x23,5 cm.).

6. 1719 (7228) S(l!tembrie 11 Neagoe, fiul lui Dan Brânză din Răsturnaţi,
cu nepotul său, Gligorie, fiul părintelui Bui din Răsturnaţi, vând părintelui
Radu din Jilava 15 stj. de moşie din Răsturnaţi cu câte 50 bani pe stj. Martori: Cărstea
Brăzăscu pârcălab şi Muşat Lungeanu.

împreună

M.M.B., nr. 30.602
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5xl6,5 cm.). Are copie mod. din 1895. Provine de la
Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti.

7. 1719 (7228> octombrie 10 Pascale, fiul lui Mihai Căluşăscu din Călineşti,
împreună cu vărul lui, Neagoe, fiul lui Mitea din Călineşti, vând lui Leca pieptănar un
loc de vie cu suma de 3 taleri şi jumătate. Martor: Ghica Granţa. Scrie Jane logofăt.
M.M.B., nr. 37.387
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x22,5 cm.), 3 semnături digitale în

cerneală.

8. 1719 (7228) noiembrie 19 Marica, fata lui Pavlachie Popescu logofăt şi sora
lui Briza logofăt din Novaci, vinde în numele nepoatei rămasă orfană, lui Fiera
Brezoianu postelnic o moşie din Berciugul, jud. Ilfov, cu suma de 562 taleri şi
jumătate. Martori: Cărstea, fiul lui Crăstea vistier, Radu Brezoianu, Barbu Brezoianu,
Costandin Brezoianu postelnic, Matei Comănean postelnic, Tudorancea fost m.
şetrar, Costandin, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan, Ştefan Brezoinau al doilea
spătar şi Manolache Brezoianu.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. 28.640
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (34x22,5 cm.), sigiliu inelar în cerneală. Provine de la Epitropia
Aşezăminte/or Brâncoveneşti.

9. 1719 (7228) decembrie 1O. Bucuresti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul
lui Manolache m. clucer satul Filipeştii din Pădure, jud.
Prahova, moşia Găujani, jud. Vlaşca, viile din Dealul Bălţaţilor, patru roate de moară
din apa Prahovei, moşiile Moreni şi Mărul, care aparţinuseră lui Toma Cantacuzino
spătarul şi mai apoi lui Matei Fălcoianu m. vomic, întrucât ambii au fugit din
ţară. Membrii Sfatului domnesc: Radu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt,
Dumitraşco m. spătar, Grigorie m. vistier, Ianache Stama m. postelnic, Niculae Ruset
m. paharnic, Matei Creţulescul m. stolnic, Costandin Bălăceanul m. comis, Panait m.
sluger şi Barbu Merişanul m. pitar. Ispravnic: Costandin Văcărescu al doilea logofăt.
Scrie Mihai logofeţel.

Ţării Româneşti dăruieşte

M.M.B., nr. 25.068
Copie rom. din 1892, hârtie difolio cufiligran (35x21 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor
Brâncoveneşti.

Bibliografie: ed.:

Aşezămintele

... , 1938, pp. 17-18 (nr. 19). Este mentionată ziua de „11".

1O. 1720 (7228) ianuarie 24, Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul
lui Iordache Creţulescu m. logofăt moşie din satul Breaza,
jud. Prahova, împreună cu rumâni, munte şi tot venitul, care aparţinuseră lui Toma
Cantacuzino spătar şi Ghiorghie Cantacuzino beizadea, întrucât se făcuseră haini
şi hicleni. Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. al doilea vomic, Iordache
Creţulescu m. logofăt, Dimitrachi Ramadan m. spătar, Grigorie Halipinschi m. vistier,
Manolachi m. clucer, Ianachi Stama m. postelnic, Nicolae Ruset m. paharnic, Matei
Creţulescu m. stolnic, Costandin Băleanul m. comis, Panaioti m. sluger, Grigorie
Greceanul m. serdar şi Barbu Merişanu m. pitar. Ispravnic: Costandin Văcărescu al
doilea logofăt. Scrie Grigorie Conţescu logofăt fost al treilea vistier.
ţării Româneşti dăruieşte

M.M.B .. nr. 26.946
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (39,5x27,5 cm.), invocaţia simbolică, litera iniţială, numele
domnului şi monograma domnească scrise în chinovar, sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat.
Are copie mod. nedatată.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 89 (nr. 286).

11. 1720 (7228) martie 2 Stamata, jupâneasa lui Cărstea cojocar, vinde lui
Dragomir ceauş spătăresc casele sale ,,pă pivniţă din lemn, neisprăvite, neîngrădite,
nelipite, nepodite" din Mahalaua Săpunarilor, lângă uliţa dinspre Scaune, din
Bucureşti, cu suma de 210 taleri. Martori: Chiriţă căpitan, nepot lui Cărstea; Macsin,
frate cu Stamata; Marica şi Nica, nepoţi lui Cărstea; Ghinea, fiul lui Andronache
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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săpunar; Şerban
logofăt

proin staroste; lanache sluger; Hera Zagol, Vlad logofăt şi Gheorghe
de divan.

M.M.B., mss. 13.039.f 91-91v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.).

12. 1720 (7228) martie 15 Rafail egumenul mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti
vinde lui Nica zăbunar o prăvălie din Uliţa cea Mare cu suma de 250 taleri, întrucât
exista „mare păs de bani pentru treaba sfintei mănăstiri". Martori: zăbunarii Mihăilă,
Radul, Stoica, Şărban şi Scărlet; Stan cizmar şi Chirco papugiu.
M.M.B., nr. 37.388
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (45x31 cm.).
Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 80-81 (nr. 37)

şi

G.M.

Rafailă,

C8teva ... ,în C.A.B.,

2009, pp. 62-63 (nr. 24);/acs.: Documente ... , 2006, p. 56.

13. 1720 (7228) mai I Matei Cocorăscu vinde vărului său, Costantin Văcărescu
al doilea logofăt, moşia Togozenii cu suma de 120 taleri. Martori: Matei Creţulescu
m. stolnic, Mihai m. şetrar şi Costandin Obedeanu logofăt.
M.M.B., nr. 27.517
Orig. rom., hârtie folio (20,5x15 cm.). Are copie rom. la mss. 27.569.f 24.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 123 (nr. 374).

14. 1720 (7228) mai 8. Bucuresti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării
lui Manolache m. clucer 1O stj. de loc din livedea domnească
pentru a-şi lărgi curtea şi grădina, întrucât ,,slujaşte ţărei şi domniei mele cu credinţă".
Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. al doilea vomic, Iordache Creţulescu
m. logofăt, Dumitrache Ramadan m. spătar, Grigorie Halipinschi m. vistier, Ianachie
Stama m. postelnic, Nicolae Ruset m. paharnic, Matei Creţulescu m. stolnic,
Panaioti m. sluger, Costandin Băleanu m. comis, Bărcă Cojăscu m. medelnicer,
Barbu Merişanu m. pitar şi Drăghici Bălăceanu m. al doilea vomic al Târgoviştii.
Ispravnic: Costandin Văcărescu al doilea logofăt. Scrie Grigorie Conţescu logofăt
fost al treilea vistier.
Româneşti dăruieşte

M.M.B., nr. 25.082
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44x30,5 cm.), monograma domnească scrisă cu chinovar şi
sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, căzut. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 20 (nr. 21).

fiul lui Jane Cocorăscu logofăt, vinde
din moşia Tocozenii,jud. Prahova,
cu suma de 140 taleri. Martori: Matei Fălcoianu fost m. vomic, lanache m. postelnic,
Matei Creţulescu m. stolnic, Costandin Dudescu fost m. comis, Barbu Merişanu m.
pitar, Panait m. sluger şi Anton căpitan. Scrie Anghelachie logofeţel de divan.
15. 1720 (7228) mai JO Matei

Cocorăscu,

vărului Costantin Văcărescu al doilea logofăt 340 stj.
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M.M.B., nr. 27.513
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x21,5 cm.). Are copie la mss. 27.569.f 24-24v.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva „., 1919, p. 123 (nr. 375).

16.1720 (7228) iunie 14 Stoian Butnariul împreună cu soţia sa, Negriţa, şi cu fiii
lor: Negoiţă, Dumitraşco, Lazăr şi Neacşu, vând lui Apostol, fiul lui Robe căpitan
din Râmnic, 150 stj. de moşie din hotarul Putredii din Deal, cu suma de 15 taleri.
Martori: popa Stan protopop de Râmnic, Temelie logofăt, Pana Grama, Ghiorghiţă
Zăgan şi Finta din Putreda. Scrie Ioniţă paharnic, fiul lui Filip logofăt.
M.M.B., nr. 13.544
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21,5 cm.), 5 semnături digitale în
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

cerneală.

Provine de la

17. 1721 (7229> ianuarie 1 Andrei din Cocani vinde lui Macsim cupeţul din
Bucureşti mai multe pog. de vii făcătoare şi ţelină în Dealul Sârbenilor cu suma de
560 bani vechi. Martori: Manolache Mihul, Şerban, Stavre logofăt, Manea mătăsar,
Gheorghie al lui Vasilie, Manta al Neagului şi Petru Necula. Scrie Manea mătasar.
M.M.B., nr. 30.569
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44x30 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are două copii mod.
nedatate. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

18. 1721 (7229) martie 1 Costandin Brezoianu postelnic împreună cu fraţii lui,
Radu, Matei şi Ştefan, fiii lui Pătraşco Brezoianu m. vomic, vând vărului Costandin
Brezoianu, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan, 989 stj. de moşie din Berciugov,
jud. Ilfov, cu suma de 815 taleri vechi şi 56 poli. Martori: Radu Brezoianu, Fiera
Brezoianu postelnic şi Ştefan Brezoianu postelnic.
M.M.B., nr. 28.642
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (33x22,5 cm.). Provine de la Epitropia

Aşezămintelor

Brâncoveneşti.

19. 1721 (7229) martie 2 Dospina medelnicereasa, fata răposatului Neagoe
Toplicean fost m. clucer, vinde unchiului Dediu şi vărului Ion Dedulescu m. armaş
531 stj. şi jumătate din moşia Pueşti cu câte 60 de bani pe stj.
M.M.B., nr. 12.469
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x22 cm.), sigiliu inelar în cerneală cu legenda: „ ţ Do<S>pina
Corbeanca".

20. 1721 (7229) martie 2 Stan şi Radu Vrabie vând lui Barbu logofăt alte 2 pog.
de loc ţelină cu suma de 4 taleri. Martori: Neagu şi soţia sa, Drăgana.
M.M.B., nr. 30.570
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21xl 5,5 cm.), 4 semnături digitale în cerneală. Are copie mod.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

21. 1721 (7229) martie 25 Velisar, fiul lui Stan vătaf de puşcărie, vinde lui
Manolache m. clucer pe Maria ţiganca cu suma de 20 taleri vechi. Martori: Pătraşco
logofăt, Dima logofăt, popa Nicola protopop şi Ghinea vătaf de puşcărie.
M.M.B., nr. 25.128
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x21,5 cm.), 2 sigilii inelare în

cerneală.

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .•• , 1938, pp. 20-21 (nr. 22).

22.1721 (7230) octombrie 10 Stan şi Radu, fiii lui Radu Vrabie, vând lui Macsim
de ţelină în Dealul Sârbenilor cu suma de 2 taleri. Martori: Dragomir
vătaf şi Stavre.
mărgelar un pog.

M.M.B., nr. 30.571
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5 cm.), 2 semnături digitale în
nedatată.

cerneală.

Are copie mod.

Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

23. 1721 (7230> octombrie 10 Barbu logofăt, fiul lui Pătraşco, împreună cu soţia
sa, Maria, vând lui Macsim mărgelar 5 pog. de vie făcătoare şi 6 pog. de ţelină în
Dealul Sârbenilor cu suma de 60 taleri vechi. Martori: Stavre logofăt, Stan Vrabie şi
Radu, fiul lui Radu Vrabie.
M.M.B., nr. 30.573
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x2 I cm.), o semnătură digitală în
nedatată.

cerneală.

Are copie mod.

Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

24. 1721 (7230) noiembrie 15 Costandin, fiul lui Mihalaşco Brezoianu căpitan,
vinde lui Manolache m. clucer 989 stj. de moşie din Belciugul, jud. ilfov, cu suma de
1.030 taleri noi. Martori: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt,
Grigorie m. vistier, Nicolae Roset m. paharnic, Matei Creţulescu m. stolnic, Grigorie
Greceanu m. serdar, Costandin Brezoianu postelnic, Ştefan Brezoianu postelnic,
Radu Brezoianu şi Fiera Brezoianu postelnic.
M.M.B., nr. 28. 644
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22,5 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie mod.
din 1883. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 21 (nr. 23).

25.1722 (7230> februarie 1 Zota şi Mirea logofăt de divan dau scrisoare lui Fiera
Brezoianu postelnic pentru partea lor de moşie din Berciugul ce o vânduseră.
M.M.B., nr. 28.643
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (2 l,5xl 5 cm.). Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

26.1722 (7230> martie 15 Borcea şi Anca, copiii lui Petre Buciumeanu, împreună cu
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fiii Ancăi: Gavrilă şi Gherghie, vând lui Manolache m. clucer pe ţiganca Sora împreună
cu fata ei, Neaga, în vârstă de aprox. 10 ani, cu suma de 23 taleri vechi. Martori: Radu
Popescu m. vornic, Iordache Creţulescu m. logofăt şi Grigorie m. vistier.
M.M.B., nr. 25.147
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20,5 cm.), 4 semnături digitale în

cerneală.

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ..• , 1938, pp. 21-22 (nr. 24).

27. 1722 (7231) segtembrie 2 Dumitraşco ceauş împreună cu soţia sa, Ioana, şi
fiii lor: Costin şi Ion, vând lui Dumitraşco Racoviţă m. hatman mai mulţi stj. din
moşia Galicia cu suma de 25 lei. Martori: Costandin Băzul, Dumitraşco Docan şi
Iane Robe căpitan.
M.M.B., nr. 13.527
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x21,5 cm.), o semnătură digitală în

cerneală.

28. 1722 (723}) septembrie 4 Foiţă cu cele lăsate de către Şerban, fiul lui Bunea
Grădişteanu vornic, surorii sale, Bălaşa, - podoabe, îmbrăcăminte, animale, moşii,
ţigani, etc. Martori: Climent ieromonah şi Caliţa Câmpineanu.
M.M.B., nr. 26.932
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (45,5x17 cm.). Are copie mod.

nedatată.

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva .•. , 1919, pp. 235-236 (nr. 731).

29. 1722 (723}) segţembrie 4 Foiţă cu cele lăsate de către Şerban, fiul lui Bunea
vornic, surorii sale, Bălaşa, - podoabe, îmbrăcăminte, animale, moşii,
ţigani, etc. Martori: Climent ieromonah, Caliţa Câmpineanca şi Daniil mitropolit.
Grădişteanu

M.M.B., nr. 26.933
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (41x14,5 cm.). Are copie mod.

nedatată.

30. 1722 (7231) decembrie 2 Mircea logofăt, fiul lui Ionaşcu Pupăză din Finţeşti,
vinde verilor Matei clucer şi Tudor 600 stj. de moşie din Finţeşti cu suma de 112
taleri şi jumătate. Martori: Dumitru diiac, popa Cărstea, Radu cizmar, popa Iane şi
Şerban Rătescu pitar. Scrie popa Diiacu.
M.M.B., nr. 12.366
Orig. rom., hârtie difolio (29,5x21 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie rom. la nr. 12.367.

31. 1722 (7231) decembrie 17 Costantin Popescu armaş vinde lui Manolache fost
m. clucer 6 suflete de ţigani cu suma de 126 taleri. Martori: Radu Popescu m. vornic
şi Iordache Creţulescu m. logofăt.
M.M.B., nr. 25.148
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x21 cm.).
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , Bucureşti, 1938, p. 22 (nr. 25).
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32. 1723 (7231) februarie 17. Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul
lui Costantin Băleanu fost m. comis stăpânirea satului Băleni,
jud. Dâmboviţa, împreună cu viile de la Târgovişte, care aparţinuseră tatălui său, care
fugise la nemţi. Membrii Sfatului domnesc: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu
m. logofăt, Dumitraşco Ramadin m. spătar, Dane Damian m. vistier, Nicolae Ruset m.
clucer, Ianache Stama m. postelnic, Manolache m. paharnic, Tudorache Iuliiano m.
stolnic, Ion Dediulescul m. comis, Panaiotache m. sluger şi m. pitar. Ispravnic: Costandin
Costin al doilea logofăt. Scrie Mihai Cemătescu logofeţel din Mehedinţi.
Ţării Româneşti întăreşte

M.M.B., nr. 27.193
Orig. rom., perg. (45x49 cm.), litera iniţială scrisă cu chinovar, în cartuş, ornată floral, titulatura
şi monograma domnească scrise cu chinovar, sigiliu în ceară roşie, timbrat.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva •.. , 1919, p. 41 (nr. 154); menţ.: Th. Rădulescu, Sfatul
Domnesc ... , în R.A., voi. XXXIV, 1972, nr. I, p. 127, n. 295; nr. 2, p. 315, n. 968, p. 320, n. 1092; nr.
3, p. 447, n. 1321.

33. 1723 (7231) martie 1 Barbu logăfăt vinde lui Macsim mărgelar 2 pog. de
ţelină în Dealul Sărbenilor cu suma de 90 taleri vechi. Martori: Manea mătăsar şi
Mirica căpitan.
M.M.B., nr. 30.574
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (23x17 cm.). Are copie mod.

nedatată.

Provine de la Epitropia

Aşezămintelor Brâncoveneşti.

34. 1723 (7231) martie 4 Costandin Popescu armaş vinde lui Manolache m.
paharnic pe Vlad ţiganul, fiul Siminei ţiganca, cu suma de 30 taleri.
M.M.B., nr. 25.149
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x21,5 cm.).
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 22 (nr. 26).

35. 1723 (7231) wrilie 1 Foaie cu sumele împrumutate de către Costandin
de la Manolache m. paharnic, pe lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august.

şerbegiul

M.M.B., nr. 25.108 a
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44,5xl6 cm.), 3 sigilii inelare în negru de fum.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 23-24 (nr. 27).

36. 1723 f723I> wrilje 30 Neagoe unchiaş împreună cu fratele lui, Opre, şi cu
feciorii: Drăgan, Marin şi Stoica, vând lui Macsim cupeţ 2 pog. de vii făcătoare şi 20
prăjini din Dealul Sărbenilor cu suma de 45 taleri. Martori: Manolachie, Costandin,
fiul Mantei, Cărste Băsescu, Mirica logofăt şi Nedelco cupeţ.
M.M.B., nr. 30.575
Orig. rom., hârtie difo/io cufiligran (32x2 l,5 cm.), 5 semnături digitale în cerneală. Are două copii
mod. nedatate. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
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37. 1723 (7231) mai 8 Muşat împreună cu soţia sa, Neacşa, şi cu fetele lor vând
lui Nedelco, Vladul şi Dumitru jumătate din partea de sus a locului casei cu suma de
2 taleri şi jumătate. Martori: popa Vasili, Calotă, Baico Done cizmar, Apostul diacon
şi popa Ivaşco. Scrie Costandin lefegiu.
M.M.B., nr. 37.389
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x23,5 cm.), 2 semnături digitale în

cerneală.

38. 1723 (723}) iunie 13 Fraţii Buescu dau scrisoare lui Costantin Dudescu şi
fraţilor lui, Ştefan şi Ion, pentru stăpânirea moşiei lor din hotarul de la Plopi, din
Săcuiani. Martori: Radu Popescu m. vomic, Iordache Creţulescu m. logofăt, Dumitriu
m. spătar, Nicolae Roset m. clucer, lanache m. postelnic şi Manolache m. paharnic.
M.M.B., nr. 35.874
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33x22,5 cm.).

39. 1723 (723}) iunie 18 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti adeverează diata
jupânesei Dospina, fosta soţie a lui Costantin Corbeanu fost m. pitar şi mai apoi a lui
Mihalache Topliceanu fost m. medelnicer.
M.M.B., nr. 30.451
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (44,5x31 cm.), sigiliu inelar în

cerneală

cu legenda:

către

Costandin

„Dospina... ".Provine de la Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti.

40. 1723 (7232> saztembrie 1 Foaie cu sumele împrumutate de
de la Manolache m. paharnic.

şerbegiul

M.M.B., nr. 25.108 b
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44,5x16 cm.), 3 sigilii inelare în negru de.fum.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, pp. 23-24 (nr. 27).

41. 1723 (7232) septembrie 20 Papa stolnic, fiul lui Manea căpitan din Rosăneşti
cu soţia sa, Păuna, fiica lui Gheorghie Grecu, vând lui
Manolache m. paharnic pe Bastea ţiganul împreună cu 5 feciori: Boico, Radu, Pavel,
Ghiniţă şi Gheorghie, cu suma de 165 taleri. Martori: Radu Popescu m. vomic,
Matei Fălcoianu m. logofăt, Done Damian m. vistier, Nicolae m. clucer, popa Nicola
protopop, Ghieţea cojocar şi Dima. Scrie Stoica logofăt.
(Rusăneşti), împreună

M.M.B., nr. 25.126
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.), 3 sigilii inelare în

cerneală.

Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 25 (nr. 28).

42. 1724 (7232) ianuarie 8 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti adeverează
printr-o scrisoare dată lui Manolache m. paharnic pentru stăpânirea sa asupra Maricăi
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ţiganca, fata lui Moş ţigan, ce se cununase cu Radu ţigan. Martori: Radu Popescu m
vornic, Matei Fălcoianu m. logofăt şi Nicolae m. clucer.

M.M.B., nr. 25.127
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x21 cm.).
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 25 (nr. 29).

43. 1724 (7232) februarie 24 Mira împreună cu fiica ei, Calina, vând fraţilor
Vlad şi Dumitru un loc de casă, care se află pe lângă Goicea şi Granat, cu suma de
150 bani. Martori: Apostul diacon, Dumitru, Goicea, Muşat, Nedelco, Costandin
lefegiu, Granat şi Baico.
M.M.B., nr. 37.390
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x2 l,5 cm.), o semnătură digitală în
Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 82-83 (nr. 39).

cerneală.

44. 1724 (7232) qprilie 12 Stoian, Ion, Caloian, Mihai, Danie şi Şerban, fiii lui
Micu căpitan, vând lui Dumitraşco Bagdat căpitan două roate de moară din apa
Milcovului împreună cu moşie cu suma de 60 taleri vechi. Martori: lane portar,
Ioniţă, fratele lui Chirco, şi Postolache.
M.M.B., nr. 13.522
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x22 cm.).

45. 1724 (7232) mai 31 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti se adresează
din Ciumernic pentru jalba egumenului Averchie de la mănăstirea
Cotroceni în care se plîngea de împresurarea moşiei cumpărate de la răposatul Şerban
Cantacuzino de către monahul Rafail, pe mirenie Radu Popescu vornic.
moşnenilor

M.M.B., nr. 25.462
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm). Provine de la Epitropia
Brâncoveneşti.

Aşezăminte/or

Are copie mod. din 1914 la nr. 30.672.

46. 1724 (7232> mai 31 Cei şase megiaşi luaţi din porunca domnului Nicolae
Alexandru Mavrocordat aleg părţile din moşia Fundeni de pe apa Teleajănului, jud.
Saac, care aparţin moşnenilor de acolo, lui Necodim călugărul şi lui Stan diacon,
nepot părintelui Vasile din Fundeni. Martori: State vameş din Văleni, Ene vătaf
plaiului Teleajăn, Stan din Terşanu, Toader din Poiană, Stan logofăt din Vărbilău şi
Filip din Sîarlăneasca. Scrie fiul popei Istrate din Străoşte. Copia actului redactată la
21 iulie 1812 este scrisă de către Ilie diacon din Fundeni.
M.M.B., nr. 30.452
Copie rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.).

4 7. 1724 (7232> iunie 23 Daniil mitropolitul Ţării Româneşti dă carte de blestem
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lui chir Rafail, pe mirenie Radu Popescu fost m. vomic, pentru pâra lui chir Averchie
egumenul mănăstirii Cotroceni pentru încălcarea hotarului moşiei Ciumemic, care
fusese cumpărată de către răposatul domn Şerban Cantacuzino şi dăruită ctitoriei sale.
M.M.B., nr. 25.463
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5x32,5 cm.). Provine de la Epitropia

Aşezăminte/or

Brâncoveneşti.

48.1724 (7232) iulie 12. Bucureşti Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării
Mitropoliei Ţării Româneşti din Bucureşti un loc de 28x 14 stj.
alături cu locul băii vechi, ,,pe din sus, până în podul Ul iţii cei Mari'' împreună cu
alţi 20 stj. din locul domnesc, învecinat cu grădina lui Manolache m. paharnic, şi
cu locul băii până în „livedea domnească'' pentru a fi „ajutor şi întărire". Membrii
Sfatului domnesc: Iordachie Creţulescu m. vomic, Matei Fălcoianu m. logofăt,
Dumitrache Ramadan m. spătar, Gligorie Haripenschi m. vistier, Neculae Roset m.
clucer, Ianachie Stama m. postelnic, Manolachie m. paharnic, Ion Dudulescul m.
stolnic, Panaiotache m. sluger, Antonie m. comis, Costandin Ramadan m. sărdar şi m.
pitar. Ispravnic: Matei Fălcoianu m. logofăt. Scrie Mihai logofeţel din Mehedinţi.
Româneşti dăruieşte

M.M.B., nr. 25.083
Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (33,5x23 cm.). Provine de la Epitropia

Aşezămintelor

Brâncoveneşti.

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .•• , 1938, pp. 25-26 (nr. 30)

şi

G.M.

Rafailă,

Câteva ... , în C.A.B.,

2009, pp. 63-64 (nr. 25);/acs.: Documente •.• , 2006, p. 60.

49. 1724 (7233) octombrie 16 Radu Titeanu vinde lui Mano lac he fost m. paharnic
6 suflete de ţigani: Dobrotă, Stanca, Ursea, Andronache, Maria şi Dobra, cu suma de
125 taleri vechi. Martori: Costandin şărbegiu şi Dima logofăt.
M.M.B., nr. 25.122
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x21 cm.), 2 semnături digitale în
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 26 (nr. 31).

cerneală.

50. 1725 (7233) ianuarie 5 Costantin, fiul lui Mihai Corbeanu postelnic, întăreşte
dania mătuşii sale, Dospina pităreasa, soţia răposatului Costantin Corbeanu fost m.
pitar, prin care lasă Mitropoliei moşia Boteni, jud. Ilfov, împreună cu case, biserică
şi heleştee.

M.M.B., mss. 13.039.f 84v-85. Hârtie cufiligran (34x23 cm.).

51. 1725 (7233) mai 8 Mihai Cantacuzino fost m. comis, fiul răposatului Mihai
Cantacuzino spătar, vinde lui Pantazi fost m. căpitan, 940 stj. din moşia Tătărăi, jud.
Ialomiţa, cu suma de 470 taleri. Martor: Costandin Cantacuzino.
M.M.B., nr. 27.345
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum. Are copie la mss.
27.429, nr. 56.f 113-114.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti,Arhiva.„, 1919, p. 13 (nr. 77).

52. 1725 (7233) iunie 6 Mirică logofăt de divan vinde lui Manolache m. clucer
Dobra şi Dragomira, primite zestre de la socrul său, Dumitraşco
Budişteanu, fiul lui Gavrilă comis, cu suma de 35 taleri. Martori: Şărban postelnic,
Cărstea logofăt de divan, Tudor logofăt de divan, Ion copil din casă şi Mihai ocnar.
două ţigance,

M.M.B., nr. 25.129
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20,5 cm.).

53. 1725 (7233) iulie 16 Costandin din Nemoi împreună cu soţia sa, Tudora,
cu fiii lor: Mihalcea şi Preda, vând lui Gligore Băleanu consilier o vie în Dealul
Cretenilor cu suma de 50 taleri. Martori: Ilie Otetelişanu fost vomic, Ivan vătaf din
şi

Suteşti şi Dumitraşco Gărdescul.

M.M.B., nr. 27.259
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (30x20,5 cm.), 4 semnături digitale în

cerneală.

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva ... , 1919, p. 42 (nr. 155).

54. 1725 (7234) noiembrie 15 Mihai Cantacuzino fost m. comis vinde lui Apostol
3 suflete de ţigani: Stanca, Ilinca şi Petco neînsurat, cu suma de 135 taleri.
M.M.B., nr. 13.490
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30,5x21 cm.), sigiliu inelar în negru de.fum.

55. 1725 (7234) noiembrie JO Nicolae Alexandru Mavrocordat domnul Ţării
egumenului Averchie de la mănăstirea Cotroceni stăpânirea
moşiilor din Furduieşti şi Ciumemic de pe apa Dâmboviţei, jud. Ilfov, care au fost
cumpărate de către răposatul domn Şerban Cantacuzino de la Radu Năsturel ban,
Mihai logofăt şi fratele său, Mihnea, fii lui Sava şufar.
Româneşti întăreşte

M.M.B., nr. 25.464
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (41,5x27 cm.), monograma domnească şi sigiliu inelar domnesc
în chinovar. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.

56. 1725 (7234) decembrie 20 Grigore Greceanu fost m. serdar vinde lui
Manolache m. clucer 450 stj. de moşie din Belciuguvul de Jos, jud. Ilfov, cu suma de
281 taleri noi, care fusese cumpărată de la Hera Brezoianu postelnic. Martori: Barbu
Greceanu fost m. stolnic şi Fiera Brezoinau logofăt.
M.M.B., nr. 28.645
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x2 l cm.), sigiliu inelar în
1885. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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57. 1726 (7234> ianuarie 12 Radu Titeanu vinde lui Manolache m. clucer pe
copila Dancea ţiganca, fata lui Dobrotă ţigan, cu suma de 20 taleri noi. Martori:
Neagul, Ilie şi Dima logofeţel.
M.M.B., nr. 25.121
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (20xl 5 cm.).
Bibliografie: ed.: Aşezămintele .„, 1938, pp. 27-28 (nr. 34).

Ion

58. 1726 (7234) ianuarie 29 Megiaşii moşneni din Ciorăşti, jud. Vâlcea, vând lui
Băleanu m. portar stj. lor de moşie cu câte 50 bani pe stj. Scrie Badea logofăt.

M.M.B., nr. 27.260
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (34,5x23,5 cm.), 12 semnături digitale în

cerneală.

59. 1726 (7234) mai 3 Mihai Cantacuzino fost m. comis, fiul răposatului Mihai
Cantacuzino spătar, dă scrisoare lui Preda ceauş pentru zălogirea moşiei Sărboaica
pe timp de un an cu suma de 30 taleri, bani vechi.
M.M.B., nr. 13.483
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5 cm.), sigiliu inelar în negru de fum.

60. 1726 (7234) aqîust 2 Pană lefegiul dă zapis nepotului de frate, Matei, fiul
Negoiţă, pentru împărţirea a 4 suflete de ţigani care i se cuveneau de la sora sa,
Ancuţa, ce era mătuşă lui Matei. Martori: Mihai logofăt, Ghiorghie ceauş, Dragiia
căpitan, Panait ceauş şi Frosea? căpitan.
lui

M.M.B., nr. 37.392
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (22xl6,5 cm.), o semnătură digitală în

cerneală.

Bibliografie: ed.: Documente „., 1960, p. 86 (nr. 41).

61. 1726 (7235) septembrie 26 Iordache Creţulescu m. al doilea vomic cere lui
Marco vistiernic din jud. Teleorman şi lui Radu, fiul lui Fiera, să lase moşia Zărneşti
lui Mihai, jud. Teleorman, întrucât o moştenise de la părinţii săi.
M.M.B., nr. 13.146
Orig. rom„ hârtie folio cufiligran (23,5x20,5 cm.), sigiliu în

cerneală

verde.

62. 1726 (7235) octombrie 16 Ghiorghiţă, fiul lui Zăgan căpitan din Homeşti,
vinde lui Dumitraşco căpitan din Râmnic moşie în hotarul Homeştilor cu suma de 1O
taleri, pe care o cumpărase de la Stan Năpărstocu croitor. Martori: Caloian logofăt,
popa Buzăianu, Gherghe pârcălab, Radu logofăt de la m. căpitan şi Ghiorghiţă
diacon. Scrie Caloian logofăt.
M.M.B., nr. 13.505
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (29,5x21 cm.), 2 semnături digitale în

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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63. 1727 (7235) ianuarie 28 Mihai Cantacuzino comis dă zapis lui Preda ceauş
pentru împrumutul sumei de 7 taleri, necesară plăţii pogonăritului, pentru care pune
zălog un ceasornic de argint stricat, ce a fost „dres" cu suma de 18 costande.
M.M.B., nr. 13.509
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (20,5xl4,5 cm.).

64. 1727 (7235) iunie 23 Mihai Cantacuzino comis dă scrisoare lui Preda ceauş
pentru împrumutul sumei de 30 taleri, pentru care este zălogită cârciuma de pe moşia
Fundeni, de la Plumbuita, situată „la drumul cel mare, dencoace de pod aproape de
cârciuma Căldăruşanului''.
M.M.B., nr. 13.508
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (22x16,5 cm.).

65. 1727 (7235) iunie 23. Craiova Ilinca preoteasa, fata părintelui Stan din
cu fii: Vasilie şi Pătru, şi cu nepoţii: Staico şi Mihai, vând lui Ion
Băleanu m. portar 99 stj. de moşie din Ciorăşti cu suma de 44 taleri şi 16 poli. Scrie
popa Matei din Craiova.

Ciorăşti, împreună

M.M.B., nr. 27.262
Orig. rom., hârtie difolio cufi/igran (32x22,5 cm.), 5 semnături digitale în cerneală.
Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva .•. , 1919, p. 42 (nr. 156). Este mentionat cu ziua de „30".

66. 1728 (7236) mai 1 Ilina, fata lui Necula Leundaru Dărăscu vătaf, dăruieşte
Calin, protopop din Bucureşti, un loc de 4 stj., aflat în Mahalaua Aga Niţei,
vecinindu-se din sus cu Costandin Băleanul fost m. comis şi din jos cu Costandin
Năsturel fost m. medelnicer. Martori: Sima Dărasca, mama Ilinii, Costandin fost m.
comis şi Costandin Năsturel fost m. medelnicer.
părintelui

M.M.B., nr. 39.105
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (28,5x20 cm.), 2 semnături digitale în cerneală.
Bibliografie: ed.: Documente .•. , 1960, pp. 86-87 (nr. 42) şi G.M. Rafailă, Câteva ... , în C.A.B.,
2009, pp. 64-65 (nr. 26);/acs.: Documente ... , 2006, p. 61.

67. 1728 (7236> iunie 23 Porunca domnului Ţării Româneşti adresată boierilor
judecători: Barbu Merişanu m. clucer, Drăghiciu Greceanul al doilea portar, Ştefan
Nona comis, Radu, fiul lui Zamfir staroste de negustori, Tudor, fiul lui Măinea, Radu
iuzbaşa şi Ianache croitoru ca să aleagă moşiile: Boteni, Piscurile de Sus şi de Jos,
aflate pe apa Mostiştii, jud. Ilfov, dând şi scrisoarea lor la mâna părintelui Daniil
mitropolitul ţării.
M.M.B., nr. 13.132
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (21x14,5 cm.), monograma domnească
domnesc în chinovar. Are copie la mss. 13. 039.f 102, unde apare cu ziua de „ 23 ".
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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68. 1728 (7236) iulie 6 Costantin, fiul răposatului Mihai Corbeanu postelnic, dă
zapis părintelui Daniil, mitropolitul Ţării Româneşti, pentru stăpânirea celor 160 de
stj. din moşia Zlata, vecină cu moşia Boteni, întrucât părintele mitropolit cheltuise
suma de 205 taleri cu înmormântarea tatălui său aşa cum făgăduise. Se mai adăuga
o altă datorie de 95 taleri, astfel că întreaga sumă datorată era de 301 taleri. Martori:
Barbu Merişanu m. clucer, Mihalache m. vomic de Târgovişte, Vasilache fost al
doilea postelnic, Ştefan Dudescul, Ştefan Nona comis şi Drăghici Greceanu pitar.
M.M.B., mss. 13.039.f 85-85v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.).

69.1728 (7237) octombrie lOAncuţa Comăneanca împreună cu fraţii ei: Radul al
doilea vistier şi Matei fost m. căpitan de cazaci, vând Mitropoliei Ţării Româneşti 4
prăvălii împreună cu locul lor „den josul Curţii Domneşti, lângă puşcărie", cu suma
de 120 taleri vechi.
M.M.B., nr. 30.505
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x20 cm.), 2 sigilii inelare în
din 1894. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele ... , 1938, p. 28 (nr. 35) şi G.M.

cerneală.

Rafailă,

Are copie

modernă

Câteva ... , în C.A.B., 2009,

pp. 65-66 (nr. 27);/acs.: Documente ... , 2006, p. 61.

70. 1728 (7237) octombrie 10 Adeverinţa lui Radu Comănean al doilea vistier
pentru vânzarea a 4 prăvălii către Mitropolia Ţării Româneşti cu suma de 120 taleri.
M.M.B., nr. 30.506
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (14x10 cm.). Are copie mod. din 1894. Provine de la Epitropia
Aşezămintelor Brâncoveneşti.

Bibliografie: ed.: Aşezămintele „., 1938, p. 28 (nr. 36) şi G.M.

Rafailă,

Câteva „., în C.A.B., 2009,

pp. 66-67 (nr. 28);/acs.: Documente „., 2006, p. 62.

71. 1729 (7237) aprilie 23 Radu, fiul lui Dragomir Ciocărdie ceauş, vinde lui
Costandin casele sale din Mahalaua Săpunarilor cu suma de 300 taleri vechi, care
fuseseră cumpărate de către tatăl său de la Stamata, soţia lui Cărstea cojocar, ce
fusese pârcălab de curte. Martori: Ghinea, Ioniţă, Stan cojocar, Apostol şi Hera.
M.M.B., mss. 13.039.f 91v. Hârtie cufiligran (34x23 cm.).

72. 1729 (723 7) mai 8 Stana, soţia lui Paraschiva meşter, împreună cu nepotul ei,
Stoian, vând m. comis o casă construită pe loc domnesc, lângă lemnăria domnească,
cu suma de 10 taleri noi. Martori: Stan vătaf de comişăi, Costandin stegar de
povomnici şi Apostol Tărde comis. Scrie Gheorghe vătaf.
M.M.B., nr. 25.084
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2 lxl 5,5 cm.), 2 semnături digitale în
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti.
Bibliografie: ed.: Aşezămintele „., 1938, p. 29 (nr. 37).
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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73.1730iulie13. Craiova Stama, fiul lui Ivan sârbu, împreună cu fii săi: Matei şi
Stepan, vând părintelui consilier Dositheu Brăiloiu 88 stj. de moşie din Goeşti, cu câte
66 bani pe stj ., care fuseseră cumpăraţi de la Preda şi Ancuţa, copii lui Vălsan logofăt
din Goeşti. Martori: Costandin Strâmbeanu şi Costandin Obedeanu m. comisar.
M.M.B„ nr. 12.201
Orig. rom., hârtie difolio cujiligran (34,5x 24,5 cm.), o semnătură digitală în

cerneală.

Bibliografie:
Aşezămintele Brâncoveneşti. O sută de ani dela înfiinţare 1838-1938. Volum
documentar comemorativ întocmit de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Monitorul Oficial
şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938.

Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate,
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel Ioniţă, Editura
Muzeului Municipiului

Bucureşti, Bucureşti,

2006.

Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Fl. Georgescu, Muzeul
de istorie a oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1960.
Filitti, Ioan C„ Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Inst. de Arte Grafice
„Carol Gobf', Bucureşti, 1919.
Rafailă, Grina-Mihaela, Câteva documente privind Centrul Istoric al Bucureştilor
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, în C.A.B., voi. VIII, Editura
Agir, Bucureşti, 2009, pp. 34-121.
Rădulescu, Theodora, Sfatul Domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti
din secolul al XVIII-iea, în R.A., an. XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 1, pp. 107-131;
nr. 2, pp. 293-324 şi nr. 3, pp. 441-470.

SUMMARY
The Bucharest City Museum owns a series of 19 documents issued, throughout
the year 1786, by the chancellery of ruler Nicholas Mavroghenes, of Wallachia - a
peculiar, original character.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MONUMENTE ÎNLĂTURATE,
SIMBOLURI ASTĂZI NECESARE
Virgiliu Z. Teodorescu
Monumentele, prin faptul că sunt destinate a perpetua memoria marilor momente ale unei naţiuni
arăt periodic scara lor morală. Ele indică cel mai înalt punct la care un avânt naţional a ridicat o
generaţiune şi invită, prin aceasta însuşi, generaţiunile următoare a face sforţările necesare pentru a
se menţine sau a se pune la un asemenea nivel.
Constantin Esarcu 1

Conjunctura profundelor prefaceri pe multiple planuri ale societăţii româneşti în
ultimele decenii ale secolului al XIX-iea şi primele din veacul următor a generat,
printre multe altele, şi necesitatea aducerii în forul public a unor reprezentative
monumente pentru cinstirea celor care au „Bine meritat de la Patrie !", formulă
consacrată2 la timpul respectiv pentru a aprecia faptele meritorii ale celor care, prin
gând şi fapte, au contribuit la realizarea treptelor parcurse spre edificarea statului
naţional independent, unitar al românilor.
Drumul n-a fost uşor, fiind un domeniu cvasi inexistent anterior, însă cei care
s-au format la şcolile apusului au sesizat profundul impact produs de asemenea
prezenţe în forul public întru afirmarea conştiinţei civice. Printre aceştia s-a situat
ca o distinctă personalitate Eugeniu Carada3, el însuşi în clipele de răgaz acordate
cugetării găsind în modelajul în lut posibilităţi de recreare benefică. Prezenţă cu
contribuţii deosebite la respectivele prefaceri ale societăţii româneşti s-a implicat în
contactarea unor artişti plastici care s-au soldat cu o benefică finalitate, integrând în
forul public valoroase şi semnificative monumente. În această comunicare ne limităm
la a evoca relaţia durabilă cu sculptorul francez Ernest Henri Dubois4, considerând
că cele realizate la timpul respectiv au avut menirea de a răspunde unor necesităţi
generate de aprecierea colectivă. Faptele sunt probate, printre altele, de participarea
benevolă, printr-o diversitate de modalităţi, la obţinerea sumelor necesare comandării
şi înălţării respectivelor simboluri.
Deplasările lui Eugeniu Carada în străinătate 5 constituiau prilejuri de dialogare
cu artiştii cărora le fuseseră încredinţate respectivele comenzi ale comitetelor de
iniţiativă din România. El nu se limita de a fi cel care constata starea de fapt, etapa
elaborării. De la bun început el acorda creatorului modelajului informaţii de natură
istorică, privind comportamentul şi fizionomia personajului, pe lângă informaţiile
verbale transmiţându-i şi o serie de schiţe, desene, inclusiv ale locului de amplasare.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Revenea adesea intervenind acolo unde un detaliu reclama un anumit retuş în aşa fel
ca la trecerea turnării în gips şi apoi în bronz, retuşul să fie o componentă a viitorului
ansamblu care să capete calitatea de monument de importanţă naţională în ţară, care
la contactul cu privitorii să fie mobilizator prin mesajul încorporat.
Anul 2013 consemnează şi împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Ernest Henri
Dubois, cel care, prin pregătirea şi realizările sale, s-a impus atenţiei contemporanilor
săi din Franţa şi din alte multe părţi ale lumii. Conjunctura a generat atât în timpul
vieţii lui Eugeniu Carada, cât şi ulterior, până la finalul vieţii sale, raporturi deosebite
cu lumea românească. Au fost predilecte două situaţii deosebit de meritorii prin care
a avut prilejul să cunoască oameni şi caractere de pe plaiuri româneşti. Unul a fost
generat de comenzile de monumente, iar cel de al doilea, de prezenţa, la Paris, a
tinerilor aflaţi la studii pentru a deprinde cât mai multe din subtilităţile care urmau
să-i impună ca viitori artişti plastici prin specializări după dobândirea unei oarecare
experienţe acumulate în procesul creator. Bunele raporturi create s-au manifestat
în decursul anilor, artistul francez încredinţând tocmai acestor foşti elevi ai săi
responsabila misiune de a-l reprezenta în România la operaţiunile de preluare a
viitoarelor componente ale monumentului, despachetare, depozitare, stabilirea
legăturilor necesare cu factorii locali (comanditari, administraţie, furnizori de
servicii şi materiale, montarea corectă conform schiţelor însoţitoare, legătura cu toţi
cei implicaţi în recepţia lucrării, dezvelirea, sfinţirea simbolului, legătura cu factorii
meniţi a populariza evenimentul şi, în final, transmiterea către creator a răsunetului
avut de respectivul eveniment). Ei, aceşti „ambasadori" acreditaţi în România, atât
până la 1912, cât şi ulterior, i-au fost antenele receptoare ale unor eventuale comenzi,
antrenându-l pe artist să participe cu machete competitive care deseori au generat
viitoarele comenzi.
O selectivă şi sumară evocare a lucrărilor elaborate de sculptorul Ernest Henri
Dubois pentru România permite, în cazul urmărit, de a determina reconstituirea unor
monumente abuziv înlăturate, amintirea următoarelor monumente.
Finalul veacului al XIX-lea, marcat de cele trasate până la ultimele zile ale vieţii
lui Ion C. Brătianu6 , reclama aducerea în forul public a unui evocator simbol care,
prin amplasarea în zona de intersectare a celor două mari axe rutiere bucureştene,
impunea generaţiilor viitoare o perpetuă recunoştinţă la adresa acestui înaintaş şi mai
ales nobila misiune de a urma în viitor drumul desemnat de viziunea sa. Lucrarea
a fost elaborată la Paris, unde au şi fost turnate în bronz componentele sculpturale,
procedându-se la atenta ambalare şi expediere la Bucureşti. Foşti elevi ai sculptorului
au contactat pe arhitectul Petre Antonescu7 care şi-a asumat următoarele misiuni:
elaborarea proiectului pentru realizarea radierului, a piedestalului, coordonarea
lucrărilor de montare şi amenajarea zonei limitrofe monumentului care să devină
un important nod rutier, perimetrul simbolului devenind un efectiv sens giratoriu al
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care de la an la an se amplifica şi diversifica.
S-a lucrat operativ de către săpătorii fundaţiei, realizatorii radierului, de către
pietrari, florari care au conferit locului justificata denumire „Piaţa Ion C. Brătianu".
A venit şi ziua dezvelirii, la 18 mai 1903 reunindu-se o mulţime de participanţi 8 •
Solemnitatea a căpătat o amploare naţională9 • Discursurile au fost urmărite cu
multă atenţie. Printre cei prezenţi s-a aflat, ca în toate etapele premergătoare, cu o
contribuţie salutară dar întotdeauna înfăptuită cu o totală şi premeditată discreţie,
sufletul acţiunii, Eugeniu Carada, care se considera obligat moral de a îndeplinii
această misiune asumată încă din 1890.
Monumentul 10 Ion C. Brătianu era înalt de aproximativ 9 metri, avea la bază
o zonă circulară surmontată de o masivă platformă pe care erau amplasate în cele
patru colţuri componente sculpturale, personaje redate şezând în diverse ipostaze. Pe
faţa „principală"a trunchiului de piramidă era dăltuit textul "prin mintea, prin inima şi
braţele noastre. 1851 ". Spre acest text priveau trei personaje, o femeie arătând cu mâna
stângă textul inscripţiei celor doi copii care o însoţeau. Sub acest grup, pe o placa de
marmură neagră erau scrise cuvintele definitorii: „Lui Ion C. Brătianu. 1903".
Pe faţa estică a trunchiului de piramidă era amplasat un personaj, respectiv un
bărbat înaripat, întruchipare a sacrificiilor pentru dobândirea Independenţei de Stat a
României, iar sub el, o ramură de măslin şi consemnat anul 1877. Două basoreliefuri
flancau laturile de nord şi sud. Pe acest trunchi de piramidă era amplasat un grup
format din o femeie, simbolizând recunoştinţa pentru biruinţa reputată. Ea ţinea
Drapelul tricolor, având alături pe Ion C. Brătianu redat în postura de orator cu mâna
îndreptată spre dreapta, iar cel de-al treilea personaj, un soldat în uniforma şi cu
raniţa purtată la 1877, surprins cu privea concentrată pe Tricolorul românesc.
Pe plaiurile tutovene bârlădenii au dorit să onoreze pe unul din cei care s-a născut
şi a urmat primele trepte ale şcolarizării în urbea lor. Ca atare, un comitet de iniţiativă a
acţionat pentru strângerea de fonduri şi a comandat sculptorului Ernest Henri Dubois
o lucrare, definită de către cei care au consemnat evenimentul ca fiind statuie, care
să fie simbolul cinstirii la adresa lui George D. Pallade 11 • Lucrarea a ajuns la Bârlad
şi a fost amplasată 12 în Grădina Publică. La solemnitatea inaugurării organizată la 27
mai 1903 a fost invitat şi cel reprezentat. Avea vârsta de numai 46 de ani. Emoţia sau
o altă cauză neelucidată au condus la decesul său în timpul desfăşurării banchetului
oferit de către municipalitatea bârlădeană.
Spre finalul respectivului deceniu a modelat şi simbolul menit a fi amplasat în
centrul „Sălii paşilor pierduţi" din Palatul de Justiţie din Bucureşti, pentru a-l evoca pe
Eugen Stătescu 13 ai cărui ani ai vieţii s-au desfăşurat în atmosfera instituţiei Camerei
Deputaţilor în calitate de stenograf, dar şi cea justiţiară, el fiind un celebru avocat,
prin modul cum realiza pledoariile în instanţele de judecată precum şi în postura
de ministru al Justiţiei în România. Monumentul îl reda în picioare, în postura de
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pledant. Statuia era amplasată pe un piedestal cilindric, având alăturată şi o bancă.
La timpul respectiv a fost definit ca „omul de piatră din Palatul Justiţiei". Alţi hâtri
cunoscându-i comportamentul, capacitatea de a audia interlocutorul cu maximă
atenţie, l-au definit a fi „Sfinxul", prin analogie cu celebra statuie egipteană.
La 28 noiembrie 191 Oa avut loc solemnitatea dezvelirii monwnentului Eugen StătesclL
La 21 iunie 1931 a fost organizată solemnitatea dezvelirii în Bucureşti a
monumentului 14 Take lonescu 15 , în apropierea casei 16 sale din strada Atena nr. 5,
azi strada fiind rebotezată Take Ionescu. Au participat: reprezentantul regelui Carol
al Ii-lea, membrii guvernului, ai Parlamentului. Au luat cuvântul Stelian Popescu,
preşedintele comitetului de iniţiativă, Nicolae Iorga, preşedintele Consiliului
de Miniştri, G. Puaux, ministrul Franţei la Bucureşti, contele Szembek ministrul
Poloniei la Bucureşti, Kiiuzl Jizersky, ministrul Cehoslovaciei la Bucureşti, Ciolec
Antici, ministrul Jugoslaviei la Bucureşti, Ion G. Duca, preşedintele P.N.L., George
G. Mironescu 17 în numele P.N.Ţ., Octavian Goga în numele Partidului Poporului,
I. Ottescu reprezentantul ministerului de Interne, Traian Alexandrescu, decanul
Baroului Ilfov, reprezentantul Municipiului Bucureşti.
Componentele sculpturale ale viitorului monument au fost modelate de
sculptorul Ernest Henri Dubois care a apucat să le toarne în gips înainte de deces.
Aceste mulaje au fost aduse la Bucureşti fiind atent manevrate de către fostul elev al
maestrului, sculptorul Dumitru Măţăuanu 18 şi au fost încredinţate spre turnare firmei
„Vasile V. Răşcanu" 19 de către preşedintele Comitetului de iniţiativă Stelian Popescu20 •
Pentru amplasarea monumentului, după obţinerea acceptului Primăriei Capitalei, s-a
recurs la serviciile arhitectului Paul Smărăndescu21 , care a proiectat structura platformei
şi a piedestalului pe care s-au amplasat componentele sculpturale. La buna desfăşurare
a lucrărilor de asamblare a componentelor sculpturale, conform celor preconizate de
către sculptorul care le-a conceput a participat şi sculptorul Theodor Burcă22 •
Monumentul Take Ionescu avea pe o impunătoare platformă, două nuduri,
personaje feminine, uşor răsturnate pe spate ţinând fiecare câte o amplă cupă
înclinată, ce simbolizau23 apele Nistrului şi ale Tisei, este dominantă de piedestalul
decorat cu o serie de altoreliefuri şi pe care este plasată statuia lui Take Ionescu redat
în picioare arătând cu mâna dreaptă spre nord, spre Transilvania.
Solemnitatea dezvelirii a fost stabilită pentru ziua de 21 iunie 1931. A fost prilej
de participare masivă atât a locuitorilor Capitalei, a delegaţiilor din ţară, dar şi a unor
reprezentanţi ai ţărilor europene.
În deceniul al patrulea al secolului trecut o iniţiativă a ieşenilor a marcat trecerea
a 10 ani de la decesul edilului şi omului politic Gheorghe G. Mârzescu24 • Nu
avem informaţia când membrii Comitetului de iniţiativă au comandat sculptorului
Ernest Henri Dubois realizarea unui monument care să exprime recunoştinţa celor
care l-au cunoscut şi apreciat pentru faptele sale. Lucrarea urma să fie amplasată
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în municipiul Iaşi 25 • Artistul a realizat modelarea comenzi însă starea sănătăţii
din anii de la sfărşitul vieţii a reclamat ca lucrările de finalizare să fie întreprinse
de către sculptorul francez Aime Octobre26 • Aducerea acestei lucrări a provocat o
diversitate de reacţii 27 generate de intenţia iniţiatorilor de a o amplasa în faţa clădirii
Palatului Justiţiei 28 proiectat de către arhitectul Dumitru Ion Berindei29 , inaugurat
după lucrările de finalizare încheiate în anul 1925 când ministru de Justiţie era
Gheorghe G. Mârzescu. Opozanţii nu puteau accepta ca noua lucrare, cu o înălţime
net superioară monumentului Ştefan cel Mare să coabiteze pe esplanada din faţa
Palatului Justiţiei, astăzi găzduind Palatul Culturii cu importantele muzee, biblioteca
regională ş.a. instituţii culturale. Reacţia a determinat amplasarea în Piaţa Cuza Vodă.
Solemnitatea dezvelirii3° a avut loc la 27 septembrie 1936 pentru a cinsti memoria
fostului ministru, fostului primar al Iaşului, înmormântat în cimitirul Eternitatea. A
fost onorată de participarea membrilor guvernului. Au fost rostite cuvântări de către:
mitropolitul Moldovei, Constantin Brătianu, şeful P.N.L. Gh. Tătărăscu, preşedintele
Comitetului de iniţiativă, Constantin Toma, secretarul Comitetului, primarul Racoviţă
care a preluat acest simbol în zestrea comunităţii ieşene. Din păcate existenţa i-a
fost de scurtă durată deoarece prin preluarea puterii din septembrie 1940 una din
măsurile represive instaurată dictatorial de către legionari a fost înlăturarea din forul
public a tuturor simbolurilor ce le lezase existenţa. Măsura era predilectă la soarta
simbolurilor evocatoare a lui Ion G. Duca31 şi lui Gheorghe Gh. Mârzescu. Toate
după înlăturare se expediau la Arsenalul Armatei pentru topire 32 •
Gheorghe Gh. Mârzescu fusese considerat indezirabil de către extremiştii dreptei
ca urmare a modului cum, în calitate de ministru al justiţiei, a elaborat textul Legii
persoanelor juridice, adoptată la 6 februarie 1924, prin care s-a autorizat, de facto,
desfiinţarea partidelor şi organizaţiilor extremiste. De asemenea, a fost iniţiatorul Legii
privind dobândirea şi pierderea naţionalităţii române adoptată de Parlamentul României
la 24 februarie 1924, precum şi a Legii pentru reprimarea unor infracţiuni contra liniştii
publice adoptată de Parlamentul României la 18 decembrie 1924, care pedepsea pe toţi
acei care, singuri sau în cârdăşie cu alţii, pregăteau sau executau crime contra persoanelor
sau proprietăţii. Toate aceste prevederi au conferit organelor Ordinii publice posibilitatea
reprimării acţiunilor ce întinau raporturile în societatea românească.
Am prezentat sumar aceste obiective care i-au solicitat sculptorului francez
Ernest Henri Dubois implicarea în opera de înzestrare a forului public românesc
cu lucrări care, tematic, au evidenţiat oameni şi fapte, componente notorii ale
zbuciumatei istorii naţionale. Faptul că tocmai deranjau asemenea prezenţe în forul
public interesele altora, permanent gata a-şi exercita fie persuasiv fie prin forţă
hegemonia care să impună rapturi teritoriale şi care să conducă, printr-o diversitate
de procedee la deznaţionalizare şi alăturare de veneticii cu veleităţi de noi stăpânitori
ai teritoriului naţional. Ca atare, atât anul 1940, cât şi cei din perioada instaurării
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stăpânirii eliberatorilor-ocupanţi au condus la abuziva distrugere a lor fără a se avea
în vedere nici calitatea lor de valori artistice, nici că au fost realizate printr-o operă
colectivă, sumele necesare fiind contribuţia benevolă a înaintaşilor noştri.
Acum în „preziua"33 Centenarului Marii Uniri este cazul să procedăm cu toată fermitatea
pentru a readuce în forul public pentru Capitala României a două din amintitele monumente
abuziv înlăturate. Ne referim la monumentele Ion C. Brătianu şi Take Ionescu.
Avem un demn exemplu care ne poate fi bună călăuză. laşul în ultimii ani a
„recuperat" prin fapta de bine a unui tânăr sculptor două din simbolurile distruse cu
decenii în unnă, dar care au dăinuit în conştiinţa oamenilor. Cei vârstnici au transmis
către cei tineri această poruncă călăuzitoare şi mobilizatoare că aceste simboluri sunt
necesare şi pentru generaţiile viitoare.
Tânărul viitor sculptor încă din anii de formare ca artist plastic a auzit de la
vârstnici ce a însemnat în forul public prezenţa Monumentului Unirii, donat în 1927
de către sculptoriţa Olga Sturdza34 oraşului Iaşi. Ironie sau acţiune subversivă soarta
acestui simbol a fost „pecetluită" în 1940 când, pentru a amplasa monumentul celor
trei filozofi 35 , dorit de câteva decenii de a fi o prezenţă la Iaşi, s-a procedat empiric
înlăturând un alt simbol. Era dezideratul omului de ştiinţă, academicianul Ion
Petrovici 36 şi realizat de sculptorul Constantin Baraschi37 a fost mutat din faţa Palatului
Universităţii monumentul3 8 Mihail Eminescu 39 pe platforma monumentului Unirii, ce
fusese amplasat la baza bulevardului Copou, azi Carol I. Monumentul Unirii a fost
„depozitat"40 pentru a i se găsi o viitoare reamplasare, însă după 1944 eliberatoriiocupanţi au considerat că prin mesajul încorporat era în totală neconcordanţă cu
politica lor imperialistă de cotropitori de teritorii ale altor neamuri.
Sculptorul Constantin Crengăniş41 a adunat, de unde a putut, informaţii orale şi
fotografii care l-au ajutat să cunoască până la detaliu cele întreprinse de predecesoarea
modelatoare, dăltuitoare în marmură a viitorului monument. Schimbările intervenite
în ultimele decenii au permis ca atât opinia publică, cât şi edilii laşului să-i faciliteze
procurarea de material, de spaţiu de lucru, inclusiv de viitor spaţiu de amplasare a
monumentului care astfel, după anii de urgisire, prin fapta sa lucrarea înfăptuită redevenea
un concludent simbol al demnităţii naţionale. Aşa că atunci când în noua piaţă a Naţiunii,
creată în faţa edificiului care găzduieşte Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore
T. Popa" din Iaşi a fost realizată o amenajare urbanistică care concentrează privirile celor
care staţionează şi zăbovesc privind monumentul42 au posibilitatea de a reflecta şi la
textele mesajelor ce fac parte din piedestalul respectivului simbol.
Modul cum a fost receptată această „replică" a fost pentru artistul iubitor de istorie
un stimulent mobilizator în a proceda la o nouă reconstituire. De această dată fiind
vorba despre o lucrare de interior. Construcţia proiectată de arhitectul Constantin
lotzu43 şi edificată pentru a găzdui Fundaţia culturală44 „Regele Ferdinand I" a
preconizat amplasarea într-o nişă remarcabilă de la intrare a prezenţei „gazdei". Ca
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atare s-a încredinţat în 1934 sculptorului Ion Jalea realizarea unei statui, în raport
cu spaţiul şi înălţimea nişei. Aşa a rezultat o valoroasă lucrare care. din păcate după
1947, a fost nu numai înlăturată ci şi topită, ani de zile fiindu-i remarcată lipsa,
comentată discret ca o provocare ca la momentul oportun să purceadă la refacerea ei.
Şi din nou sculptorul Constantin Crengăniş, pornind de la o profundă documentare,
a trecut la modelarea viitoarei ,,replici". Modelarea în lut a fost supusă unor vizionări
colegiale, dar şi de către puţinii vârstnici care aveau în memorie vechea prezenţă
pentru a-i transmite autorului cele pe care le considerau utile pentru o redare cât
mai fidelă de la fizionomie şi până la postura personajului. Autorul a reuşit ca după
această etapă să toarne în gips lucrarea. Conjunctura financiară a blocat trecerea la
conferirea definitivării prin turnarea în metal. Situaţia a impus un compromis, dorit
a nu fi de lungă durată. Aşa s-a ajuns ca gipsul să fie patinat cu bronz, lucrarea fiind
integrată astfel în spaţiul hărăzit de arhitectul Constantin Iotzu.
Evocând aceste două exemple am speranţa că şi la nivel de Bucureşti se pot găsi
oameni de iniţiativă care prompt să mobilizeze pe cei competenţi întru realizarea
amintitelor mai sus două monumente. Un Comitet de iniţiativă care să coordoneze
toate etapele care să conducă ca ele să devină realitate este imperios necesar. O bună
conlucrare cu toţi factorii administraţiei culturale poate asigura reuşita acestui în
prezent deziderat. Sunt convins că din rândurile artiştilor plastici, a arhitecţilor se pot
„mobiliza" la fapta realizării modelării şi integrării în forul public asemenea necesare
simboluri. Totul este să vrem, cât despre banii necesari mobilizatoare sunt strădaniile
lui Constantin Esarcu45 care cu tenacitate a revendicat fiecărui român ,,Da/i un leu
pentru Ateneu !" reuşind ca în 1888 să asigure realizarea actului cultural întruchipat
în reprezentativa construcţie, demn simbol al Capitalei României.
Având speranţa că acest nou demers va avea cuvenitul răsunet, îmi exprim şi
pe această cale, regretul că cel din anul 2000 prin efectiva blocare46 „din ordin"
n-a ajuns să declanşeze ce se puteau realiza în cele două decenii în privinţa atât a
recuperărilor, cât şi a noilor simboluri create în viziunea acestor ani ai secolului XXI
întru cinstirea făuritorilor Marii Uniri.
NOTE
1.C. Esarcu, Rolul monumentelor în istoria unui popor. Monumentul Plevnei. Memoriu citit în
şedinJa Atheneului de la 3115 noiembrie 1883, Bucureşti, 1883, p. 6.
Să ne cultivăm conştiinJa Eroică, în „Poliţia Română, Bucureşti, anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie
1940, p. 2-4.
2. Generaţia participantă la Revoluţiile de la 1848-1849 a introdus formularea exprimată ca o profundă
apreciere la ceas de analiză a omului şi faptelor sale la despărţire cu speranţă că viitorimea va aprecia
cum se cuvine contribuţiile la propăşirea României.
3. Eugeniu CABADA (29 noiembrie 1836, Craiova, jud. Dolj-10 februarie 1910). Studii la Craiova,
la Colegiul Naţional şi la institutul „Raymond'', apoi la Paris la „College de France" în domeniul
economic-financiar. La 1860 a revenit în ţară cu preocupări pentru presă, economie, predilect finanţist,
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cu contribuţii la organizarea sistemului bancar din România, la 1881 a fost numit director şi vice
guvernator al B.N.R., la 21 februarie 1883 ales de adunarea acţionarilor director al amintitei bănci,
a contribuit la propăşirea României, în toate domeniile, inclusiv iniţiator şi sprijinitor al acţiunilor de
ridicare a unor valoroase monumente de for public, om politic liberal, apropiat de Ion C. Brătianu,
nu a acceptat funcţii cu caracter politic, colecţionar de artă, a avut preocupări de modelaj, realizând
basoreliefuri, autor dramatic, publicist.
,,Arhivele Olteniei'', Craiova, anul XVI, nr. 89-91, ianuarie-iunie 1937, p. 12-13 Eugeniu Carada a
stăruit şi contribuit discret la realizarea monumentelor Mihai Viteazul, I.C. Brătianu., C.A. Rosetti,
al Pompierilor şi al Goleştilor.
„Cronica numismatică şi arheologică", anul V, nr. 49-50, Bucureşti mai -iunie 1924, p. 23 Medalia
Eugenio Carada: la 17 februarie 1924 a fost dezvelit în Bucureşti cu o solemnitate deosebită
monumentul financiarului Eugenio Carada, fost guvernator al B.N.R. Aversul: profilul capului lui
Eugeniu Carada, privind spre stânga, legenda circulară: EUGENIU CARADA 1836-1910; Reversul:
în centru Palatul B.N.R„ circular legenda: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 0 65 mm., argint
= 35 exemplare; bronz = 600 exemplare. Gravor I. Prinz. Adresate mulţumiri către M. Omorolu,
guvernatorul B.N.R.
Emil W. Becker a modelat medalia comemorativă Eugenio Carada 0 62 şi 65 mm. ??? anul . Informaţie
în Arhiva Rodica Filip-Becker
A.N.-D.A.1.C„ fond Miron Cristea, dosar S., f. 26 = p. 2: I. Lupaş, Un Antim Ivireanul al zilelor
noastre, în: „Cultura poporului", Cluj, 6 martie 1924: referinţă la momentul dezvelirii monumentului
ridicat de B.N.R. în cinstea lui Eugenio Carada când conducătorii ţării au putut auzi şi cuvintele
mitropolitului primat Miron Cristea.
A.N.-D.A.l.C., fond Miron Cristea, dosar .ls., f. 36 lista cu cuvântările lui Miron Cristea: în 1924 la
dezvelirea monumentului Eugenio Carada, din Bucureşti; f. 47 textul cuvântării
„Calendarul Minervei pe 1925'', Bucureşti, anul al XIX-iea, coperta A. Mumu, p. LIX, 20 februarie
1924. Solemnitatea dezvelirii monumentului Eugenio Carada, lângă Palatul B.N.R„ în prezenţa
reprezentanţilor guvernului, şi ai organizaţiilor culturale din ţară.
,,Anuarul Ateneului Român pe anul 1936", Bucureşti, p. 274 monumentul Eugenio Carada din
Bucureşti realizare a sculptorului Ernest Dubois.
Mihail Gr. Romaşcanu, Eugeniu Carada 1836-1910, Cuvânt înainte Nicolae Bălănescu, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 193 7, XV+ 363+27 pi„ având în frontispiciu precizarea: Cu prilejul împlinirii
unui veac de la naşterea lui Eugenio Carada apare această lucrare, sub auspiciile Băncii Naţionale
a României. [A.N. Biblioteca III 5.804]. La p. 358 monumentul Eugenio Carada din Bucureşti,
realizare a lui Ernest Dubois, pus pe piedestal de elevul său Dimitrie Măţăuanu (macheta). [A.N.
Biblioteca III 3.690; A.N.-D.J. Sibiu Biblioteca li 10.098; A.N.-D.J. Prahova, Ploieşti Biblioteca
li 1.205, inv. 2645/1958].
Nu sunt cunoscute împrejurările dispariţiei monumentului din forul public, fiind considerat anul 1948
ca moment al înlăturării în condiţiile etatizării B.N.R.
Există o informaţie, fără precizări referitoare la data inaugurării, potrivit căreia va fi reconstituit
piedestalul şi bustul, contract atribuit artistului Ionel Stoicescu. Asta nu este reconstituire ci o acţiune
care va cinsti memoria lui Eugeniu Carada în viziunea unui artist al secolului XXI. Eronat se vorbeşte
şi de reconstituirea monumentului Regele Carol I, amplasat în faţa Fundaţiei Regale. Lucrarea
sculptorului Florin Codre este realizată după concepţia respectivului artist fiind diferită de lucrarea lui
Ivan Mestrovi~.
4. Ernest Henri DUBOIS (16 martie 1863, Dieppe, Franţa-30 decembrie 1930, Paris).
Atras de tânăr de pictură şi sculptură, în 1881 intră la Ecole des Arts decoratifs (Şcoala de Arte
decorative) apoi Ia Ecole des Beaux-Arts (Şcoala naţională de Arte frumoase) din Paris, unde a studiat
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sculptura cu Henri-Michel-Antoine Chapu şi Alexandre Falguiere. A studiat şi cu Jules Chaplain ( 18391909) şi d' Antonin Mercie, al cărui elev preferat a fost. Aceştia l-au călăuzit spre arta monumentală
Astfel a devenit un apreciat sculptor monumentalist, portretist cu lucrări în Franţa şi în alte ţări. A fost
invitat în România de către Eugeniu Carada ca să realizeze o serie de lucrări, predilect ale exponenţilor
Partidului Liberal. Menţionăm simbolurile: l.C. Brătianu, (distrus după 1947), Eugen Carada (lângă
clădirea Băncii Naţionale, distrus), Take Ionescu. Eugen Stătescu (în Palatul de Justiţie), dr. Alexandru
Stăncescu (cimitirul Bellu, 1911 ), George Pallade, Gheorghe G. Mârzescu realizat în colaborare cu Aime
Octobre (distrus de legionari în 1940), George Cantacuzino şi Dimitrie Sturdza (Palatul Parlamentului),
busturile regelui Carol I, unul pentru Casa Urseanu şi altul pentru Pinacoteca Ateneului Român; Caritatea
ş.a. La realizarea şi finalizarea, inclusiv amplasarea monumentului, antrena pe sculptorii români care au
făcut stagiu de perfecţionare în atelierul lui.
Lucrări ale sculptorului Ernest Henri Dubois care pot fi văzute în următoarele muzee
Arras (Le Pardon = iertare); Bordeaux (bustul Mathurin Guignard, bronz turnat în tehnica „cire
perdue » Chambery (Albert Costa de Beauregard, macheta monumentului fratelui Maistrului);
Dieppe (portretul Alexandre Dumas) Paris (Luvru Le Pardon et Mansart Toulouse (Laurent Marqueste );
= Iertarea şi Mansart - Orsay, medalion de bronz); Rouen Le Pardon, buste de Le Nepveu = (Iertare,
bustul Nepveu); Catedrala din Meaux (statuia Bossuet încadrată de patru bărbaţi pentru care el a avut
discursuri funerare.
Lucrarea i-a adus medalia de onoare la Expoziţia Universală din 1900.
Statuile din forul public din Franţa: Jean Guiton, bronz, Piaţa Primăriei oraşului La Rochelle.
Eugene Fromentin, monument turnat în bronz, Piaţa Băncii mici din La Rochelle.
Jules Hardouin-Mansart, bronz în Grădina Intendentului, Hotel des Invalides, Paris, arondismentul 7.
Monumentul lui Iosif şi Xavier Maistre de, bronz, castelul din Chambery (Savoie), instalat în 1899
Monumentul Savoyards dedicat celor care au murit pentru ţara lor, bronz. Monge Locul de la Chambery
(Savoie), instalat în 1912.
El este autorul statuii lui Jules Meline Remiremont, lucrare prezentată la Salonul din 1928. Lucrarea a
fost topită în 1942 la rechiziţia impusă de ocupanţi. O machetă a acestei lucrări este în muzeul Charles
Bruyeres, Remiremont.
Pentru cele realizate a fost onorat fiind declarat Cavaler al Legiunii de Onoare.
În România, au fost ridicate următoarele monumente publice el însă încredinţa misiunea participării la
ridicarea monumentului foştilor lui studenţi după ce aceştia îi asigura şi relaţia cu arhitectul, beneficiarii
şi organele administrative.
Monumentul lui Ion C. Brătianu
Monumentul lui Gheorghe C. Cantacuzino.
Monumentul lui George D. Pallade
Monumentul lui Eugeniu Carada
Monumentul lui Take Ionescu
Bustul lui Ion C. Brătianu
Monumentul Gheorghe Gh. Mârzescu.
5. Eugeniu Carada, Bucureşti, 1937, pi. după p. 348 prezintă prezenţa lui E.C. la dezvelirea monumentul
I.C. B. la 18 mai 1903; p. 349 E.C. s-a deplasat de mai multe ori la Paris pentru a constata stadiul lucrărilor
pentru monumentul I.C. B.; p. 350 tot lui se datorează şi realizarea bustului I.C.B. de la Govora.
6. Ioan aop/ C. BRĂTIANU (20 iunie 1821, Piteşti - 4 mai 1891, decedat şi înmormântat la Florica
-Ştefăneşti, jud. Argeş), studii militare şi politehnice la Paris, membru fondator la 27 noiembrie 1847 a
Asociaţiei Insocierea Lazariană, militant pentru declanşarea revoluţiei reformatoare preconizată pentru
schimbările necesare în ţările române. Membru al Guvernului Provizoriu, propagandist, şef al Poliţiei
Capitalei, ulterior, militant pentru realizarea Unirii Principatelor şi a Independenţei de Stat, ministru,
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prim-ministru, şef al P.N.L., publicist. A fost ales membru de onoare al Academiei Române la 19 martie
1885. Crezul vieţii care 1-a mobilizat a fost formulat: „Faceţi-vă datoria, nu vă gândiţi la răsplată.
Fapta bună ca şi adevărul sfârşesc totdeauna pentru a birui." „Totul pentru România şi nimic
pentru noi". Ion C. Brătianu, în: „Statul românesc'', Bucureşti, anul XII, nr. 356-357, 30 aprilie 1941,
p. 18-19 [A.N. Biblioteca P I 1207)
„Ion Brătianu, mare organizator al conştiinţei naţionale şi al vieţii de stat româneşti, întipărit
pe vecie în sufletul neamului nostru, este înconjurat de gratitudinea întregii naţiuni române nu
numai pentru ce a realizat, ci şi pentru contribuţia covârşitoare ce dă personalitatea sa luminoasă,
tradiţiei naţionale." Iuliu Maniu, în: „Statul românesc" fost „Parlamentul românesc'', Bucureşti, anul
XII, nr. 358-359, 31mai1941, p. 8.
7. Petre ANTONESCU (29 iunie 1873, Râmnicu Sărat - 22 aprilie 1965, Bucureşti, cimitirul Bellu),
studii de arhitectură la Paris, discipol al lui Ion Mincu, promotor al stilului neo-românesc, carieră
universitară, proiectant şi realizator a unor valoroase edificii din Capitală şi din ţară, teoretician al
problemelor de arhitectură cu referinţe la seismicitate, receptiv şi analist la avantajele noilor materiale
pe care Ie-a folosit cu discernământ, publicist. Ales membru al societăţii Ateneul Român la 3 iunie
1923, a contribuit cu sugestii la proiectele pentru realizarea unor lucrări în incinta Ateneului Român
în perioada 1924-1927 care au oferit noi posibilităţi de extindere a ariei de activitate, inclusiv cea
expoziţională. Tot el s-a preocupat de organizarea Salonului de artă decorativă. A flcut parte din
comitetul de conducere 1924-1929. A fost iniţiatorul concursurilor de artă decorativă, donator pentru
acordarea premiilor pentru concurenţi. A fost ales membru de onoare la 30 mai 1936 şi titular la 19 mai
1945 al Academiei Române.
8. A.N.-D.A.I.C., fond M.C.I.P., dosar 271/1902, f. 166 Ministerul aducea la cunoştinţa unităţilor
şcolare din Bucureşti despre solemnitatea din ziua de 18 mai 1903 cu prilejul dezvelirii monumentului
I.C. B. Se preciza că fiecare unitate va trebui să ocupe locul repartizat pentru a fi asigurată o bună
desflşurare a acţiunii.
„Calendarul pentru toţi fiii României, 1904", Bucureşti, p. 65 la 18 mai 1903 dezvelirea monumentului
I.C. B., foto I. Niculescu, p. 72-73 detalii şi instantanee din ziua dezvelirii, p. 81 serbarea dezvelirii, p.
119-127 descrierea solemnităţii, vorbitori, texte, telegrame primite. [A.N. Biblioteca P II 105)
A.N.-D.A.I.C., Fototeca II I 1602; lll; ~; .lllZ.
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în Rominia între 1890-1909, în:
„Analecta", Bucureşti. voi. III, 1946, p. 132-133 preluând informaţia din „Revista Idealistă'', Bucureşti,
nr. 4, referinţa la manifestarea din D. 18 mai 1903 pentru dezvelirea monumentului I.C. B., realizare a
sculptorului Dubois.
9. „Calendarul Minerva, 1904", Bucureşti, p. 49-50: 18 mai 1903, Bucureşti, dezvelirea monumentului I.C.B.
Serviciul religios a fost oficiat de mitropolitul primat şi mitropolitul Moldovei. Cuvântări: O.A. Sturdza,
P.S. Aurelian, M. Pherekyde, Gr. Macri, Al. Nicolaide, generalul Budişteanu, I.G. Bibicescu. A urmat
defilarea şcolilor, societăţilor, sindicatelor. Cu prilejul dezvelirii regele Carol I a expediat o scrisoare
către Pia Brătianu în care şi-a manifestat gratitudinea pentru cel care i-a fost un credincios colaborator
în cele care au condus la propăşirea României; p. 176, foto solemnitatea dezvelirii monumentului I.C.B.
[A.N. Biblioteca P I l.124)
10. A.N.-D.A.I.C., fond Parlament, dosar l104/1895 Proiectul Lege pentru ca statul să contribuie cu
300.000 lei la realizarea monumentului I.C. B.
„Calendar pentru toţi fiii României pe anul de la Christ 1898", Bucureşti, p. l 00. La 25 ianuarie 1897
Constantin Exarcu în şedinţa Senatului solicita guvernului să clarifice problema banilor strânşi prin
subscripţie publică pentru ridicarea monumentului I.C. B. Ministerul de Interne promite că va răspunde
la 27 ianuarie. La data respectivă G.C. Cantacuzino, ministru de Finanţe, în calitate de casier al acestei
subscripţii dă răspunsul arătând că s-au strâns 225.000 lei care sunt depuşi la B.N.R.. A luat cuvântul şi
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O.A. Sturdza. [A.N. Biblioteca P II 105]
Alexandru Antoniu, Album general al României, voi. II, 1903, pi. 39, p. 3-4 monumentul I.C.B. din
Bucureşti. Inscripţia: LUI ION C. BRĂTIANU 1903. Sunt 2 basoreliefuri: I) evenimentul de la 1848;
2) debarcarea prinţului Carol I la Turnu Severin în 1866. Autor Ernest Dubois.
Grigore Ionescu, Bucureşti ghid. Bucureşti, 1938, p. 103 monumentul I.C. B. realizat prin subscripţie
publică, dezvelit în 1903, realizare a sculptorului francez Ernest Dubois care a colaborat cu arhitectul
Petre Antonescu.
Monumentul lui Ion C. Brătianu, cu o înălţime de aproximativ 9 metri, cu componente sculpturale
turnate în bronz, dispuse pe un piedestal de piatră albă, a fost dezvelit la 18 mai 1903 în Piaţa azi
eronat rebotezată a Universităţii şi a fost distrus în vara lui 1948, de către regimul instaurat de către
eliberatorii ocupanţi, bronzul sculpturilor fiind topit la Uzinele Republica - foste Malaxa. În zona
superioară a monumentului era înfăţişat, în picioare, Ion C. Brătianu, alături de figura alegorică a
României încoronate, el arătând cu mâna dreaptă către nord. Mai jos, pe piedestal se afla România Nouă,
reprezentată printr-o femeie tânără ce rupe lanţul oprimării statale la 1877, iar pe partea opusă, România
muncii, reprezentată printr-o femeie cu doi copii, care oferă lui Ion C. Brătianu laurii recunoştinţei. Pe
postament se aflau două altoreliefuri, unul reprezentându-l pe Ion C. Brătianu la 1848 vorbind naţiunii,
celălalt pe prinţul Carol salutat la sosirea sa în România de Ion C. Brătianu şi de popor. Pe larga
platformă, în cele patru colţuri se afla câte o femeie aşezată în atitudini deosebite.
11. George D. PALLA»E (20 ianuarie 1857, Bârlad, azi jud. Vaslui- 27 mai 1903, Bârlad, înmormântat
în Bucureşti, cimitirul Bellu, figura55, locul 37). A fost un descendent al uneia din cele mai vechi familii
de boieri moldoveni. După terminarea cursurilor şcolii primare şi ale Liceului "Gh. Roşea Codreanu",
promoţia 1876 şi-a continuat studiile în România, devenind licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti
în 1880. Ulterior a fost un timp judecător de instrucţie la Bucureşti, după care a practicat avocatura în
Baroul Ilfov. Concomitent a fost şi profesor de economie politică şi ştiinţe juridice la Şcoala liberă de
ştiinţe politice de Stat din Bucureşti. Au fost anii când a colaborat la mai multe periodice, cum ar fi:
„Românul" şi „Naţionalul" şi chiar a condus „Gazeta Poporului".
În anul 1884 a devenit om politic devenind membru al P.N.L. A fost ales deputat. În această calitate, are
un rol important în susţinerea ideilor lui C.A. Rosetti privind constituirea Colegiului electoral unic şi
libertatea presei. Adoptă o poziţie intransigentă ca membru al „Opoziţiei Unite", care a atacat prin toate
mijloacele guvernul condus de I.C. Brătianu. După decesul lui I. C. Brătianu în anul 1891 revine în
cadrul PNL, fiind desemnat membru în Comitetul Executiv al acestui partid. A îndeplinit de mai multe
ori funcţii de ministru în guvernele liberale formate de către Dimitrie A. Sturdza: ministrul agriculturii,
industriei, comerţului şi domeniilor (4 octombrie 1895 - 21 noiembrie 1896), ministrul justiţiei (12
ianuarie-I octombrie 1898), ministru de finanţe (I octombrie 1898-30 martie 1899 şi 14 februarie
1901-9 ianuarie 1902) şi ministru de interne ( 18 iulie-22 noiembrie 1902 când şi-a dat demisia din
cauza unei boli cardiace. Moare în Bârlad la 27 mai 1903 în Grădina Publică, în vârstă de numai 46 ani,
la banchetul oferit de către municipalitatea bârlădeană cu ocazia inaugurării statuii sale, acolo.
După câteva decenii tăvălugul prefacerilor impuse s-a făcut resimţit şi la Bârlad, fiind înlăturate din
forul public o serie de simboluri. Cu această ocazie, bustul lui Gheorghe D. Pallade a fost înlocuit cu
cel al lui George Enescu
G. Bezviconi, Op. cit„ p. 209.
S. Grozia, Parlamentari de altă dată, în „Parlamentul Românesc, nr. 5 din 27 februarie 1931;
Neagoe, Stelian, Istoria guvernelor României, Editura Machiavelli. Bucureşti, 1995;
Mamina, Ion şi Scurtu Ioan, Guverne şi guvernanţi. Casa de Editură, Presă şi Impresariat Silex.
Bucureşti, 1996;
Mamina Ion, Monarhia constituţională În România. Enciclopedie politică.1866-1938.
Editura Enciclopedică. Bucureşti, 2000.
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Stan Stoica, Dicfionar biografic de istorie a Romaniei, Editura Meronia, Bucureşti, 2008.
12. A dispărut din forul public după 1947 în contextul eliminării lucrărilor care evocau reprezentanţi ai
,,regimului burghezo moşieresc".
13. Eugep STĂIESCU (1836 - 1905, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 28, locul 7). Studii în ţară
continuate la Paris, doctor în drept. Carieră juridică, publicist, colaborator la presa liberală. La 1868 a
trecut la viata politică, deputat, ministru de Justiţie, senator.

Eugen

Stătescu

ministru

Dimitrie R. Rosetti, Dicfionarul contimporanilor din Romania 1800-1898, ediţia I-a, Tip. ,,Populara",
Bucureşti, 1989, 207 p. la p. 173-174 [A.N. Biblioteca H 96; IV 681; IV 6901]
„Calendar Minerva 1912", Bucureşti, anul al XIV-iea, p. 63 la 28 noiembrie 1910 a avut loc solemnitatea
dezvelirii monumentului Eugen Stltescu, în sala paşilor pierduţi din Palatul Justiţiei din Bucureşti.
Grigore Ionescu, Bucureşti-ghid, Bucureşti, 1938, p. 231 monumentul îl redă în picioare în postura de
pledaitt. Statuia era amplasată pe un piedestal cilindric, având ataşată şi o bancă. Sculptor Ernest Dubois.
Henri Stahl. Statuile bucureştene, în: „Gazeta municipală", anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. I omul
de piatră din Palatul Justiţiei, lucrare realizată de Dubois evocându-l pe Eugen Stltescu, fost stenograf
la Camera Deputaţilor, ajuns ministru de Justiţie şi avocat cu mare trecere poreclit SFINXUL. Statuia a
fost plasată în mijlocul sălii paşilor pierduţi. G. Bezviconi, p. 256
14. „Universul'', Bucureşti, anul XLIX, nr. 165, M. 24 iunie 1931, p. l, 3: Omagiu lui Take Ionescu.
A.N.-D.A.l.C., fond V.V. Răşcanu, Registrul Comenzi, f. 2v-3 monumentul Take Ionescu, 1929-1930
prin Stelian Popescu = 1.11 O.OOO lei.
„Universul", Bucureşti, anul L, nr. 150, 5 iunie 1933.
Grigore Ionescu, Bucureşti - ghid, Bucureşti, 1938, p. 163: prezentarea monumentului pe un piedestal
cilindric înalt împodobit cu tot felul de altoreliefuri, prins între două nuduri, dispuse pe o platformă,
uşor răsturnate pe spate, ce vor să simbolizeze apele Nistrului şi ale Tisei, este dominantă statuia lui
Take Ionescu în picioare arătând cu mâna dreaptă spre nord, spre Transilvania. Autor Ernest Dubois.
Fototeca Combinatului Poligrafic „Casa Scânteii", clişeul .E....ilZI.
15. Dumitru <Tache. Take) IONESCU// Take IONESCU (2 I /22 iunie 1922, Roma-Italia, înmormântat
la Sinaia în incinta paraclisului mănăstirii). Studii secundare la Ploieşti şi Bucureşti doctorat în drept
la Paris, în 1881. Carieră juridică, avocat, orator, ziarist, publicist, om politic P.N.L., trece la Partidul
Conservator, în februarie 1908 este şeful Partidului Conservator-Democrat, ministru, reformator al
învăţământului, prim-ministru, militează pentru o acţiune concertată a tuturor forţelor pentru realizarea
idealului naţional: Unirea tuturor românilor. A acţionat pentru concertarea tuturor forţelor umane şi
materiale alăturării de Antantă. Organizează „Acţiunea Naţională'', „Federaţia Unionistă". La Paris
acţionează pentru a susţine situaţia României. La 24 august I 6 septembrie 1918 s-a constituit la
Paris sub conducerea lui Consiliul Naţional al Unităţii Române. A fost ales preşedinte al Consiliului
Naţional pentru Unitatea Românilor la 20 septembrie/ 3 octombrie 1918. Acesta a fost recunoscut la: 29
septembrie/ 12 octombrie 1918 de guvernul francez; 23 octombrie/ 5 noiembrie 1918 de guvernul S.U.A.;
29 octombrie I l l noiembrie 1918 de guvernul englez; 9/22 noiembrie 1918 de guvernul italian. După
încetarea ostilităţilor militare a flicut parte din delegaţia României la tratativele de pace se la Paris.
„Cea mai bună guvernare este a celor puţini în folosul celor mulţi.Când e vorba să-ţi împlineşti datoria,
nu începi cu socoteli. Îţi scrutezi mintea şi inima şi porneşti." Take Ionescu
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„Calendarul revistei Lumea ilustrată 1895", Bucureşti, p. 43 foto Take Ionescu „Guriţă de Aur"; p. 4344 date biografice, sotia Bessy Ionescu, de origine din Franta [A.N. Biblioteca HP 1091].
Take Ionescu, Pentru România Mare - Discursuri din războiul 1915-1917, Bucureşti, 1919, 164 p.
(A.N. Biblioteca III 8.177).
I. Dobrescu, Caractere, Bucureşti, 1933, p. 14 caracterizarea lui Take Ionescu; p.29-32.
Constantin Kiritescu, Portrete - oameni pe care i-am cunoscut, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985, p. 298-302 Take Ionescu.
16. Frederic Dame, Bucarest en 1906, Editura Socec Bucureşti, 1907, foto p. 123 Casa Take Ionescu,
str. Atena nr. 25, azi Take Ionescu. Clădirea având parter, etaj şi mansardă.
17. G.G. Mironescu, Cuvântări, voi. II, Bucureşti, 1937, p. 190-195: cuvântarea rostită la dezvelirea
monumentului Take Ionescu la 21 iunie 1931, ridicat prin subscriptie public.
18. Dumitru I Dimitrie I MĂTĂUANU (16 aprilie 1888, Măţău, jud. Muscel, azi Mioarele, jud.
Argeş - 1 iulie 1929, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri), studii de artă la Bucureşti şi Paris, participant la
campania militară 1916-1917, sursă de inspiratie pentru realizarea, pe parcursul următorului deceniu,
a numeroase monumente dedicate cinstirii Eroilor, multe localităti comandându-i lucrări în care statuia
ronde bosse este însotită în compunerea monumentului de o serie de reliefuri şi însemne militare.
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii documentare la definirea participării sculptorului Dumitru
Măţiuanu la opera de cinstire a Eroilor Neamului, în: „Arhiva Românească'', Bucureşti, anul CLVI,
tom II, fascicola 1, 1996, p. 229-238 (evocare a activitătii realizatorului unor semnificative monumente
de for public).
19. Yasile V. RĂSCANU (12 august 1877, Ţifu, comuna Banca, jud. Fălciu, azi Vaslui-26 decembrie
1963, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri). Fiul lui Vasile şi Catinca studii la şcoala primară din satul Ţifu,
în Bucureşti după un examen bursier la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, specialitatea turnătorie
în metal, specializare ca bursier al statului în Germania, Franţa, Austria, Italia (1900-1905); revine în
tară şi cu sprijinul lui Frederic Storck realizează întreprinderea V.V. Răşcanu & comp. în Bucureşti, str.
Felix nr. 89, care a evoluat până în 1945 realizând cele mai dificile lucrări de artă, apreciat şi de artiştii
străini; a contribuit la formarea unei noi generatii de turnători care i-au continuat munca în cadrul
Combinatului Fondului Plastic.
A.N.-D.A.I.C., fond U.A.P., Creatie, dosar lil129 memorii întocmite de V.V. Răşcanu:
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România, în „Muzeul
National", voi. X, Bucureşti, 1998, p. 181-188. Ultima locuinţă Ştefan Furtună nr. 153 A.
20. SteUan POPESCU (19 februarie 1874, Balta Doamnei, jud. Prahova - aprilie 1954, MadridSpania). Studii la Ploieşti, întră la medicină trecând la drept în Bucureşti, carieră juridică şi ziaristică.
A preluat în anul 1915 ziarul „Universul" pe care 1-a condus până în anul 1944. Conceptia despre rolul
presei şi statutul celor care o slujeau l-au condus la realizarea unor conditii optime pentru redactorii şi
tipografii care erau angajati la firma societătii, inclusiv prin darea în folosinţă a palatului „Universul".
Om politic Partidul Conservator - Democrat, deputat, ministru de Justitie, P.N.R., P.N.L., sustine
înfiinţarea Ligii Antirevizioniste Române, prin care a demascat iredentismul maghiar. La 15 decembrie
1939 devine preşedinte al L.A.R. Sprijină războiul împotriva U.R.S.S prin campania de presă pentru
recuperarea Basarabiei, Bucovinei de nord şi a ţinutului Herta răpite prin raptul din 1940. în martie
1944 a plecat în Elvetia. Implicat în „procesul ziariştilor", Tribunalul poporului, la 4 iunie 1945, l-a
condamnat în contumacie la detentie pe viaţă, pentru crima de contributie la dezastrul ţării. Din Elvetia,
în 1948, a plecat în Spania, unde a murit în împrejurări dramatice.
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guveme şi guvemanfi 1916-1938, Editura Silex, Bucureşti, 1996, p. 225-226.
Stelian Popescu, Memorii, Editura Magadahonda, Bucureşti, 1994.
Virgiliu Z. Teodorescu, Popescu Stelian - Remember, în: „Literatorul" Bucureşti, nr.... , 2004
(retrospectivă dedicată unuia din oamenii preocupati de destinul României, de satul românesc, de
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monumentele cinstirii înaintaşilor, omul care, prin verticalitatea manifestată în problema siguranţei
naţionale, şi-a atras oprobriul ocultei care acţiona pentru realizarea rapturilor teritoriale).
21. Paul SMĂRĂNDESCU (1881-1945, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 94, locul 18). Studii
de arhitectură la Paris, profesor universitar, lucrări edificate după proiectele sale în Bucureşti şi în
provincie. Exemplificăm cu palatul ziarului Universul, Palatul Ministerului de Interne (uzurpat de C.C.
P.C.R., după 1990 Senatul României şi alte instituţii, reluat parţial în 2006), tribunele Hipodromului,
Palatul Societăţii ASTRA Română, Palatul societăţii Asigurării Agricole, calea Victoriei nr. 9 ridicat în
1912 = 1.300.000 lei.
22. Theodor I. BURCĂ (25 februariel889 - 8 octombrie 1950, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri). Fiul
lui Ioan şi Ecaterina. Studii la Curtea de Argeş, Viena, Paris. Artist sculptor realizator a numeroase
monumente ale Eroilor primului război mondial, al lui Tudor Vladimirescu, amiralului Vasile Urseanu,
Ion I. Movilă, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă ş.a. a fost o prezenţă la viaţa artistică cu
participări la expoziţiile oficiale sau cele organizate de diverse asociaţii, societăţi, grupări artistice. A
organizat şi expoziţii personale şi a trimis lucrări la diverse manifestări internaţionale. A fost custode al
Pinacotecii Municipiului Bucureşti, realizând şi publicând un prim inventar al acestei instituţii muzeale.
G. Bezviconi. Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 78 Anii vieţii: 189Z.-1950 Căsătorit cu Eugenia
1897-1993.
Administraţia cimitirului Registru poziţia 44 7 litera B Autorizaţia de înmormîntare 1951/ raion I,
decedat octombrie, figura IO, locul 32-33, înmormântat la li octombrie 1950. Pe Cruce este ataşată o
ramură de laur - metal negru şi o placă cu numele celor decedaţi.
Virgiliu Z. Teodorescu, ContribuJii la cunoaşterea activită/ii sculptorului Theodor Burcă, realizator
al monumentului Unirii de la Cernău/i, în: „Magazin istoric", Bucureşti, anul XXVIII, nr. 12(333),
decembrie 1994, p. 12;
idem, Monumentele Marii Unirii, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000, p. 45, notele 74, 75;
idem, Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Theodor Burcă, în: „Bucureşti - Materiale
de Istorie şi Muzeografie'', voi. XXII, editor Muzeul Municipiului Bucureşti, 2008, p. 219-254.
23. Wily Pragher, Bucureşti oraşul contrastelor, Berlin, p. 20 Figura alegorică reprezentând râul Tisa,
componentă a monumentului lui Take Ionescu. Pe vasul de unde „curge" apa cuvântul TISA, foto 14;
p. 36 ansamblul monumentului [A.N. Biblioteca IV 4.440].
24. Gheorghe /George/ Gh. MÂRZESCU (7 iulie 1877, Iaşi- 12 mai 1926, Bucureşti, înmormântat
la Iaşi, cimitirul Eternitatea, parcela 1/1, rândul 1, locul I). Studii la Iaşi, licenţa şi doctoratul în ştiinţe
juridice la Bucureşti, specializare la Paris (doctoratul neterminat), carieră juridică, şef de cabinet la
M.C.l.P. Om politic P.N.L., carieră universitară, deputat, primar al Iaşului 1914-1916, Subprefect al jud.
laşi, activitate în domeniul presei, ministru de Interne în 1916, al Agriculturii şi Domeniilor 1916-1918,
director al unor periodice, publicist.
Gheorghe Gh. Mârzescu, Fapte şi impresii zilnice (1917-1918), editura Curtea Veche, Bucureşti, ediţie
îngrijită de Ioan Lăcustă. Recenzia lui Andrei Milca , în: „Cronica Română'', Bucureşti, anul XI, nr.
3565, j 30 septembrie 2004, p. 7.
25. A.N.-D.J. Suceava, fond Prefectura jud. Câmpulung, dosar .l.1.ll.2li, f. 55 Comitetul pentru ridicarea
monumentului la laşi pentru cinstirea lui G.G. Mârzescu lansase o CHIEMARE în care evocând
faptele acestuia se solicita fiecăruia să participe la susţinerea realizării. Preşedinte Pimen, mitropolit al
Moldovei, vice preşedinte prof. I. Petrovici, ministru al Instrucţiunii Publice, membrii: Grigore TrancuIaşi, ministrul Muncii, Ion Inculeţ, fost ministru, general de divizie Iacob Zadik, comandantul Corpului
4 Armată, D. Volanscki, primul preşedinte al Curţii de Apel, N. Petrea primar al laşului, I. Axinte prefect
al judeţului Iaşi, prof. E. Herovanu, decanul Corpului avocaţilor, N. Cananău, preşedintele Partidului
Naţional, prof. N. Costăchescu, senator, preşedinte Partidului Ţărănesc, C. Crupenschi, fost senator, M.
Wachtel, director general de bancă, prof. I. Botez, scriitor, P. Fântânaru, fost prefect, Victor Iamandi,
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fost deputat, Osvald Racoviţă, fost deputat. Secretar, C. Toma fost primar.
A.N.-D.J. Suceava, fond Primăria Suceava, dosar1LJ..2li, f. 42 Comitetul pentru realizarea monumentului
G.G. Mârzescu solicita la 22 noiembrie 1926 Primăriei Suceava restituirea listei de subscripţie nr. 677;
f. 43, 44 revenire la 16 mai 1928.
A.N.-D.J. Covasna. Sf. Gheorghe, fond Primăria Sf. Gheorghe, pachetul CDXXXJX, documentul
3388/1928: la 17 mai 1928 Memoriul comitetului de iniţiativă pentru realizarea la Iaşi a monumentului
Gheorghe Mârzescu solicita sprijinul financiar.
26. Ajme OCTOBBE ( 13 mai 1868, Angles-sur-1' Anglin, în departamentul de la Vienne, Franţa - 22
iulie 1943, Vouvray, Indre-et-Loire, Franţa), sculptor care a primit Marele premiu al Romei pentru
sculptură în 1893. Alte frumoase aprecieri a obţinut anterior şi posterior acestui moment prin participările
la Saloanele de artă. Studiile pentru a deveni sculptor au fost sprijinite financiar de primarul comunei
Samuel Peri vier, putând astfel să urmeze cursurile Şcolii de arte Frumoase din Paris devenind elevul lui
Jules Cavelier şi apoi a lui Jules Coutan.
Ca recunoaştere a activităţii a primit în 1905 Legiunea de Onoare în grad de cavaler şi în 1925 în grad de Ofiţer.
27. ,,Parlamentul românesc", Bucureşti, anul V, nr. 152, 16 octombrie 1934, p. 2 Cu siglele: l.P. [
]
articolul De la Ştefan cel Mare la Mânescu George, în care autorul se referă la actul organizaţiei
liberale din Iaşi, care intenţiona ca în faţa vechiului Palat Domnesc al Moldovei unde de ani se afla statuia
ecvestră Ştefan cel Mare, să amplaseze o statuie de 8 metri, fără soclu, statuia lui Ştefan având numai
3,50 m. cu soclu. Era o luare de poziţie faţă de greşeala preconizată, reclamând un alt amplasament.
28. „Primul Anuar-ghid al municipiului Iaşi 1935-1936", Iaşi octombrie 1935, p. 72 monumente: Palatul
de Justiţie, fosta Curte Domnească, reclădită şi inaugurată în 1925 sub ministeriatul lui G. Mârzescu.
29. Dumitru log BEWNPEI (1832, Roşiorii de Vede, jud. Teleorman - 28 mai 1884, Bucureşti).
Studii la Bucureşti, Şcoala de Belle Arte, secţia de arhitectură, la Paris în Franţa studii de arhitectură,
de artă, de inginerie, de urbanistică, ministru, publicist, împreună cu Al. Odobescu în 1861 au întemeiat
„Revista România" Au făcut parte şi din comisia care în 1874 au analizat starea Bisericii Episcopale
de la Curtea de Argeş împreună cu Gaetano Burelli şi Alexandru Orăscu, raportul lor determinând
adresarea către specialiştii francezi în domeniul restaurărilor de monumente.
Lucian Predescu, Op. cit., p. 97 [Casa D.I. Berindei pe strada Vestei, devenită Ion Ghica care a găzduit
după naţionalizarea băncilor sediul ARLUS şi în prezent Oficiul de Mărci şi invenţii; în 1913 locuia pe
calea Victoriei nr. 258].
30. A.N.-D.A.l.C., fond P.C.M., dosar .1L.1.2l6 statuia G.G. Mârzescu la laşi.
„Universul", Bucureşti, anul LIII, nr. 267, 27 septembrie 1936, p. 7 Inaugurarea statuii lui Gh.
Mârzescu la Iaşi duminică 27 septembrie în Piaţa Cuza Vodă. Cuvântări: mitropolitul Moldovei,
Constantin Brătianu, şeful P.N.L. Gh. Tătărăscu, preşedintele Comitetului de iniţiativă, C. Toma
secretarul Comitetului, primarul Racoviţă.
„Universul", Bucureşti, anul LIII, nr. 269, M 29 septembrie 1936, p. 5 Solemnitatea dezvelirii statuii
fostului ministru şi primar al Iaşului Gh. Gh. Mârzescu la laşi la 27 septembrie Participarea membrilor
guvernului, procesiunea din cimitirul Eternitatea, deplasarea la statuia amplasată în Piaţa Cuza Vodă, la
10 ani de la dispariţia sa. Autori: Ernerst Dubois şi Aime Octobre. Foto monumentul.
„Realitatea ilustrată", Bucureşti, anul X, nr. 560, 30 septembrie 1936 participarea membrilor guvernului
şi a lui Dinu Brătianu la solemnitatea dezvelirii la laşi a monumentului Gh. Gh. Mârzescu duminică 27
septembrie 1936, foto, inclusiv coperta IV monumentul, solemnitatea inaugurării.
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeu .11.m fotografia monumentului Gh. Gh.
Mârzescu de la Iaşi: platformă cu trei trepte, piedestalul având în partea de jos compoziţia statuară
redând o femeie şi un copil ce ţine un ziar, Femeia arată spre personajul din partea superioară a
compoziţiei, redat în postura de orator. Piesele au fost turnate în bronz. Monumentul a fost amplasat
lângă Palatul Băncii de Credit Român, sucursala Iaşi.
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„Calendarul Universul 1937'', Bucureşti, p. 278: La 28 septembrie 1936 a avut loc dezvelirea statuii lui
G.G. Mârzescu la Iaşi. Sunt citaţi ca ani ai vieţii 1876-1926.
31. Ion G. DUCA S-a născut la 20 sau 26 decembrie 1879 şi a decedat la 29 decembrie 1933, pe
peronul Gării Sinaia, fiind înmormântat în incinta bisericii de la Urşani, jud. Vâlcea. A urmat studiile la
Bucureşti la Colegiul „Sf. Sava", licenţa şi doctoratul în drept la Paris, realizând o prestigioasă carieră
juridică şi diplomatică. A fost un activ om politic liberal, deputat, director al periodicului „Viitorul",
colaborator apropiat al lui Ion l.C. Brătianu, ministru, la 28 decembrie 1930 fiind ales preşedinte al
P.N.L., devenind prim-ministru. În noiembrie 1933 pentru a proteja interesele naţionale ale României
a scos în afara legii organizaţia „Garda de Fier", fiind asasinat de o echipă legionară, pe peronul gării
C.F.R. Sinaia. Publicist, memorialist; în anul 1932 a realizat lucrarea /.C. BriJtianu. Soţie Nadia.
„E firesc ca orice forţă de progres să provoace şi o forţă de rezistenţă". I.G. Duca
l.G. Duca, Portrete şi amintiri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1934 [A.N. Biblioteca m 14.433].
Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri de for public dedicate cinstirii lui I. G. Duca, în: „Revista Arhivelor",
anul LXX, voi. LV, nr. 4, 1993, p. 427-433.
32. A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar~ f. 27 Primăria municipiului Iaşi
intervenea pentru deblocarea a 3.500 kg. bronz obţinut din topirea statuilor I.G. Duca şi Gheorghe
Gh. Mârzescu.
33. Un centenar este întâmpinat de către toate resorturile societăţii umane alcătuindu-se programe,
termene, responsabilităţi care toate să asigure o exemplară execuţie a celor propuse ca astfel în anul
respectivului eveniment să ofere deplină satisfacţie celor implicaţi, conştiinţa lor determinându-le o
asemenea angajare încât să fie apreciată şi răsplătită moral asemenea contribuţie.
Regretabilă este nejustificata tăcere, ignorare că anul 2018 se apropie. Dacă unele probleme se rezolvă
de azi pe mâine un monument reclamă ani. Cine are asemenea responsabilităţi să ia aminte şi în ceasul
al 11-lea să procedeze cum se cuvine.
34. Olga STUBDZA /filll.aa/ născută Mavrocordat (27 septembrie 1884, satul Popeşti, judeţul laşi
- 10 iulie 1971, Varengeville-sur-Mer, Franţa), părinţii Alexandru şi Lucia, personalitate complexă
integrată în numeroase acţiuni sociale cu caracter filantropic, în anii primului război activând în calitate
de preşedinte a S.O.N.F.R. Ca artistă a realizat monumentul Unirii pe care l-a donat oraşului Iaşi,
menţionând în oferta înaintată către Primărie că are înălţimea de 5 m. şi este evaluat la 2 milioane de
lei, are în compunere „Cinci figuri reprezentând Patria Mumll, Transilvania, Basarabia, Bucovina
şi românii de pretutindeni care au rllmas în afara hotarelor noastre." Autoarea se angaja că în cazul
acceptării donaţiei „Voi supraveghea şi îngriji personal la instalarea monumentului."
Rodica Eugenia Anghel, Olga Sturd:r.a - contribuţii privind via/a şi activitatea, în „Arhivele Moldovei",
1-11/1994-1995, Iaşi 1996, p. 72-76.
A.N.-D.A.l.C., fond Dudu Velicu, dosar lli: Olga Sturdza.
35. A.N.-D.A.1.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar .82.ll.!MD f. 27 Corespondenta M.C.A. cu
Rectoratul Universităţii din laşi şi Primăria Iaşi la 17 octombrie 1940 prin care informa că în grădina
din faţa Fundaţiei Dalles din Bucureşti sunt expuse de aproape 1 an statuile Conta, Maiorescu şi
Xenopol realizate de sculptorul Baraschi, lucrări destinate a fi aşezate în faţa Universităţii din laşi.
Se face referinţă la legislaţia în vigoare care impunea ca acestea să rezulte în urma unui concurs care
să definească realizatorul şi ca atare n-au aprobarea C.S.M.P. Se cerea ridicarea lor neîntârziată; f. 28
Corespondenţa cu Academia Română din 17 octombrie 1940 prin care se cere ca statuile să fie retrase
din faţa Fundaţiei Dalles pentru a lăsa liberă faţada clădirii în vederea organizării vernisajului Salonului
Oficial de toamnă în ziua de 21 octombrie; f. 36 Academia Română la 25 octombrie 1940 răspundea
M.C.A. manifestându-şi surprinderea pentru admonestarea primită. Informa că acea găzduire s-a datorat
cererii formulată de prof. I. Petrovici, reprezentantul comitetului pentru ridicarea acestor monumente
la Iaşi. Academia a acceptat ca la momentul sărbătoririi centenarului Titu Maiorescu să fie prezentate şi
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publicului bucureştean în faţa Fundaţiei „Ioan I. Dalles". Cauze de ordin tehnic au condus la întârzierea
ridicării lor din acest amplasament provizoriu. Scrisoarea fiind semnată de preşedintele Academiei
Române, acad. Constantin Rădulescu-Motru şi secretarul general acad. Alexandru Lapedatu: f. 3738 la 9 noiembrie M.C.A. răspundea Academiei Române Beând referinţă la poziţia statului legionar
faţă de moştenirea culturală; f. 39-40 prof. Ioan Petrovici, vice preşedinte al Academiei Române la
25 octombrie 1940 răspundea personal la obiecţiile formulate de M.C.A. evocând istoricul problemei
acestor simboluri: Iniţiativa realizării acestor trei statui care urmau să alcătuiască prin aşezarea lor
în jurul unei colane un singur monument a formulat-o din 1927. „Ca vechi şi impenitent idealist,
m-am gindit ci bronzul care se întrebuinţa obişnuit la imortalizarea oamenilor de acţiune(sl
zicem a politicienilor) ar putea, mlcar din cind în cind, sl serveascl şi la eternizarea materiali
a oamenilor de cugetare, îndeobşte mai puţin celebraţi." A prevăzut, ca atare, în bugetul Ministrului
Instrucţiunii o contribuţie iniţială de 500.000 lei. Alte câteva ministere au adăugat şi ele câteva zeci
de mii, suma depunându-se la bancă pe numele rectorului Universităţii din laşi care urma să fie
preşedintele comitetului de iniţiativă, întrucât monumentul urma să fie aşezat în faţa Universităţii.
Suma a fost insuficientă, însă dobânzile au permis când s-a atins suma de un milion să se procedeze la
lansarea lucrării. S-a constituit un comitet format din rector, I. Petrovici, doi decani, primarul oraşului,
şeful Serviciului arhitectură din Ministerul Educaţiei şi unele personalităţi ale oraşului. S-a publicat un
concurs, au fost 12 concurenţi (Onofrei, Mateescu, Varo, Dimitriu-Bârlad ... ) Machetele au fost expuse
în sala Senatului Universităţii. Macheta Baraschi a fost acceptată cu majoritate de voturi. I. Petrovici
se întreba ce se urmăreşte ? Se vrea înlăturată o asemenea iniţiativă sub pretextul respectării legislaţiei;
f. 41-42 răspunsul M.C.A. către I. Petrovici Beând referinţă la necesitatea respectării legislaţiei în
vigoare; f. 43 Raportul prof. P. Bogdan din 19 noiembrie 1940 arătând că au subscris la această acţiune
Banca laşului cu 25.000 lei, Banca Naţională a României cu 100.000 lei, Ministerul Finanţelor cu
50.000 lei, iar el ca rector depusese cei 908.544 lei la Banca Românească la 2 aprilie 1931. Aminteşte
că la 2 februarie 1935 a avut loc concursul pentru desemnarea realizatorului monumentului.
Sculpturile pentru Universitatea din Iaşi reprezentând pe savanţii Vasile Conta, Titu Maiorescu
şi A.D. Xenopol după turnarea în bronz au fost expuse un timp, în 1940, în faţa clădirii Fundaţiei
„Ioan I. Dalles". Corespondenţa purtată între Universitatea din laşi, Academia Română, organizatorii
manifestărilor prilejuite de centenarul naşterii lui Titu Maiorescu, relevă preocuparea Comitetului din
Iaşi de a amplasa aceste statui în jurul unei coloane a ştiinţei, conform unei iniţiative din 1927, după
cum arată scrisoarea prof. univ. Ioan Petrovici, vice preşedinte al Academiei Române.
Nichifor Crainic, Filozofii în bronz, în: „Gândirea", Bucureşti, anul XIX, nr. 3, martie 1940 la rubrica
Cronica măruntă, p. 190 prezintă cele trei statui expuse în faţa sălii Dalles pe piedestale provizorii,
urmând a fi amplasate la Iaşi în faţa Universităţii, rod al preocupărilor lui Ioan Petrovici, reprezentant
al comitetului de iniţiativă. Sculptorul C.B. a conferit celor trei următoarele ipostaze: Titu Maiorescu
redat în postura de orator, A.D. Xenopol cu mâna pe o condică, Vasile Conta, gânditor sprijinindu-şi
bărbia în palmă.
36. Ion D. PETROVICI (2/14 iunie 1882, Tecuci, azi jud. Galaţi - 17 februarie 1972, Bucureşti).
Studii secundare la Tecuci şi la Bucureşti, cele universitare juridice cu licenţa în 1903, licenţa în litere şi
filozofie în 1904, doctor docent în filozofie 1905, logică şi psihologie, specializare în filozofie la Leipzig,
Berlin. Ca filozof a fost promotor al raţionalismului, realizând ample cercetări în domeniul metafizicii,
a teoriei noţiunilor, viaţa şi opera lui Kant. Director general al teatrelor, epitrop al aşezământului
spitalicesc „Sf. Spiridon". laşi. Ca scriitor a abordat domeniul poeziei, dramaturgiei, memorialisticii,
laureat al Premiului Naţional pentru proză 1940. Animator cultural, publicist. Carieră universitară la
Iaşi şi Bucureşti. Om politic în Partidul Conservator-Democrat, Partidul Poporului, deputat, ministru,
se alătură lui Octavian Goga în Partidul Naţional Agrar, Partidul Naţional Creştin, F.R.N., preşedinte
al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune până la 5 decembrie 1941. Ca
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ministru a condus în 1921 Ministerul Lucrărilor Publice; Ministerul Instrucţiunii Publice în anii 19261927; Ministerul Culturii Naţionale în anii 1937-1938; Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor în
1941 şi 1943-1944. S-a implicat nemijlocit în realizarea şi amplasarea unor monumente de for public
Ia Iaşi şi Bucureşti. Activ militant ca şi oamenii de cultură, inclusiv filozofii, să fie onoraţi cu simboluri
ale cinstirii. La 19 ianuarie 1949 Curtea Bucureşti îl condamnă Ia I O ani temniţă grea pentru susţinerea
regimului antonescian. A fost ales membru corespondent la 7 iunie 1927 şi titular al Academiei Române
la 24 mai 1934, reconfirmat Ia 2 februarie 1990. Varianta 3 iulie 1990. Discursul său de recepţie, a fost
rostit la 28 mai 1935, când a tratat tema Alexandru Philippide în evolu/ia culturii române.
Ion Petrovici, Amintiri universitare, Editura Alcalay et Co, Bucureşti, f. a., 132 p. Selectiv: p. 5-19
Titu Maiorescu; p. 20-33 N. Iorga; 34-42filozo/ul C. Dumitrescu-Iaşi; p. 43-54 P.P. Negulescu şi S.
Mehedinţi; p. 55-62 Mihail Dragomirescu; 63-73 C. Rădulescu-Motru; 74-81 I. Bogdan, D. Onciul,
Ovid Densuşianu; 82-89 Pompiliu Eliade; 90-98 Ghi/ă Mînescu; 116- Amintirea unor clipe mari,
2iulie1904.
Ion Petrovici, Momente solemne, ediţie întregită, Casa Şcoalelor, Bucureşti 1943, p. 154-158.
Cup Universul /1943/ Ia rubrica Ciirţi noui: I. Petrovici , Momente solemne prezentând succint
calităţile de orator capabil să capteze atenţia auditorului şi care a procedat, în volumul respectiv, Ia
reunirea de texte din cuvântările anilor 1912-1942, oferind cititorilor o nouă ediţie care evidenţiază
calităţile filozofului, scriitorului şi educatorului. Foto bustul Ion Petrovici.
„Calendarul Universul, 1944", Bucureşti, p. 177 referinţă la noua ediţie întregită a cărţii Momente solemne.
Ion Petrovici, De-a lungul vie/ii, Amintiri, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966.
Ioan Massoff, ln vizită la un colec/ionar de/otografii, în: „Realitatea ilustrată", Bucureşti, anul XVI,
nr. 681, 6 februarie 1940, p. 8, foto: Marieta Ionaşcu, Lucia Sturdza Bulandra, Marioara Voiculescu,
prof. Ioan Petrovici, prof. Rădulescu Motru, Paul Gusty.
Constantin Kiriţescu, O via/ă, o lume, o epocă, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 294.
Constantin Kiriţescu, Portrete - Oameni pe care i-am cunoscut, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985 p.291-294.
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române - repere cronologice, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1992, 388 p. Ia p. 191, 294.
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanfi 1916-1938, Editura Silex, Bucureşti, 1996, p. 221-222.
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003, Dic/ionar, Editura Enciclopedică I
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., Ia p. 647.
37. Constaptin BABASCHI în perioada interbelică a semnat şi Copstaptin Barascbj-Musat (17
noiembrie 1902, Câmpulung Muscel, jud. Argeş - 22 martie 1966, Bucureşti, Crematoriu, cenuşa
la cimitirul Flămânda din Câmpulung Muscel), a fost un sculptor român, membru corespondent al
Academiei Române.
Este singurul sculptor român care a scris un tratat de sculptură ("Tratat de sculptură", 2 voi., Editura
Meridiane 1962).
Virgiliu Z. Teodorescu, Centenar Constantin Baraschi, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XIII, nr. 175
(641), 20-26 noiembrie 2002, p. 5 (evocarea vieţii şi activităţii creatoare a sculptorului).
Aurică Simion, Preliminarii, p. 105: la 18 octombrie 1942 la Iaşi au fost dezvelite statuile Titu
Maiorescu, A.D. Xenopol şi Vasile Conta.
38. Monumentul Mihail Eminescu:
„Adevărul", Bucureşti, 8 noiembrie 1922 Expoziţia Ioan Schmidt, având şi o lucrare dedicată evocării
lui M. Eminescu.
„Universul", Bucureşti 8 octombrie 1925 informaţii referitoare la problemele monumentului M.
Eminescu de la Iaşi.
A.N.-D.A.l.C., fond C. Meissner, inv. 1077, dosar lllLl.6. f. 9 colonelul Manolache, animator cultural
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în cadrul Ateneului Popular Păcurari, fost „Cozma" la 8 ianuarie 1927 adresa invitaţia lui C. Meissner,
membru în comitetul de iniţiativă pentru ridicarea monumentului Mihail Eminescu pentru a discuta
probleme curente în ziua de I O ianuarie 1927.
A.N.-D.J. Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, inv. 505, dosar 270/1927 monumente istorice, statui,
plăci comemorative.
A.N.-D.A.l.C., fond C. Meissner, inv. I 077, dosar lllLli. f. I Ocolonelul Manolache din partea Ateneului
Popular din Păcurari „Toma Cozma", Iaşi la 23 aprilie 1927 invita pe Constantin Meissner, membru
în juriu, să participe la 2 mai la vizionarea machetelor pentru adjudecarea realizatorului viitorului
monument Mihail Eminescu. Ştampila: Ateneul Popular din Păcurari „Toma Cozma'', având în
centru: Secţiunea „Monumentul M. Eminescu" Iaşi.
Cup „Adevărul", Bucureşti, 3 iunie 1928 Monumentul Eminescu din Iaşi, al 3-lea concurs. Juriul era
format din M. Sadoveanu, colonel C. Mihalache, preot Emilian Vasilovschi, prof. univ. O. Tafrali, prof.
univ. V. Costin, Şoarece, reprezentantul primăriei şi prof. Andriescu care în unanimitate a desemnat
câştigător pe Ioan Schmidt Faur. Premiul II a fost adjudecat de către Richard P. Hette primind 15.000
lei, iar Ion Mateescu a obţinut premiul III primind suma de IO.OOO lei. Urma ca monumentul să fie
ridicat în faţa Universităţii.
„Universul", Bucureşti, 4 iunie 1928 V.B. Nictor Bilciuresacu/ referinţă la evoluţia problemei
monumentului M. Eminescu de la Iaşi.
A.N.-D.J. Iaşi, fond Primăria Municipiului laşi, inv. 505, dosar .llllm. f. 2 Ateneul Popular Păcurari,
Iaşi, Comitetul statuii M. Eminescu la 3 iulie 1928 solicita Primăriei Iaşi ordonanţarea sumei de 150.000
lei oferită încă din exerciţiul financiar 1926 şi înscrisă în actualul buget pentru realizarea statuii Mihail
Eminescu; f. 2v la 3 iulie 1928 menţiune avansurilor acordate; f. 3 în octombrie 1928 se intervenea de
către Ateneul Popular din Păcurari „Toma Cozma" pentru obţinerea sumei de 150.000 lei.; f. 4, 5, 6, 7,
8, 9 Ordonanţa de plată a 50.000 lei din 30 septembrie 1926 anulată.
„Oraşul nostru", laşi, anul I, nr. 1O, 11 iulie 1928 p. 1 foto macheta monumentului Eminescu realizată
de Ioan Schmidt (Faur), p. 2 foto macheta modelată de Ion Mateescu clasată pe locul 3 şi p. 4 foto
macheta lui Richard P. Hette clasat pe locul 2; p. 3 a doua machetă a sculptorului Ioan Schmidt Faur
prezentată la concurs preconiza un hemiciclu ca fundal iar Eminescu era redat şezând; p. 4 text C.M. I
Corneliu Moldovanu ? llJI. C. Manolache, colonel şi membru în comitetul de iniţiativă al monumentului
I, Statuia lui Eminescu la laşi. Referinţă la rezultatele concursului de machete câştigat de I. Schmidt
Faur. Era preconizată înălţimea de 8,20 m. din care statuia urma să aibă 3,20 m. Era estimată suma
de 1.400.000 lei, comitetul având până în acel moment numai I .OOO.OOO lei. Artistul angajându-se ca
lucrarea să fie finalizată în 18 Juni.
Mihail Straje, Dicfionar de pseudonime ... , Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 116 C.M. =Corneliu
Moldovanu, p. 456 Corneliu Moldovanu la naştere Corneliu Vasiliu (1883-1952) scriitor, publicist.
„Universul", Bucureşti, 20 octombrie 1928 V.B. Nictor Bilciuresacu/ informa cititorii că statuia
Eminescu a fost modelată pentru Iaşi de către sculptorul Ioan Schmidt Faur.
cup „Universul", Bucureşti, .. iunie 1929 V.B. Nictor Bilciuresacu/ Monumentul lui Eminescu,
lucrarea fiind finalizată urma amplasarea în faţa Universităţii din Iaşi. Era preconizată solemnitatea
dezvelirii la 16 iunie 1929, la împlinirea a 4 decenii de la moartea lui M. Eminescu.
A.N.-D.A.l.C., fond C. Meissner, inv. 1077, dosar lll.lJj. f .... , Preotul Emilian Vasilovschi la 13
iunie 1929 adresa lui C. Meissner invitaţia să participe la o şedinţă a Comitetului de iniţiativă pentru
monumentul Mihail Eminescu, care era aproape gata, urmând ca să stabilească ultimele detalii privind
inaugurarea. Reuniunea urma să aibă Joc la generalul I. Zadik.
A.N.-D.J. Iaşi, fond Primăria Municipiului laşi, inv. 505, dosar 141/1928, f. 1 Ateneul Popular
Păcurari, Iaşi, Comitetul statuii M. Eminescu intervenea în octombrie 1928 pentru a obţine delegarea
inginerului de la Serviciul Tehnic al Primăriei Municipiului Iaşi care să facă delimitarea terenului din
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faţa Universităţii unde urma să înceapă lucrările la fundaţia soclului şi piedestalului monumentului
Eminescu. La 18 octombrie 1928 se avizase o amplasare provizorie a monumentului Eminescu în faţa
monumentului Mihail Kogălniceanu. Referat din 25 octombrie a inginerului delegat care arăta că a
făcut delimitarea amplasamentului provizoriu aşezând-o simetric cu cea a lui Kogălniceanu şi în raport
cu str. Carol I. Delimitarea s-a făcut în prezenţa delegaţilor comitetului şi a sculptorului I. Schmidt.
Orest Tafrali, Monumentul lui Mihail Eminescu din Iaşi şi realizatorul I. Schmidt-Faur, în: „Arta şi
Arheologia", laşi, anul II, fasc. 3, 1929, Cartea Românească, p. 33-40 referinţă la creaţia sculptorului
la p. 34 fig. 29 macheta monumentului Eminescu privită din faţă; p. 35 fig. 30 macheta privită lateral
relevând statuia Poeziei; p. 35, fig. 31 macheta privită lateral relevând statuia Filozofului; p. 36,
fig. 32 ibidem la care s-a adăugat banca revendicată de Orest Tafrali; p. 36, fig. 33 statuia Mihail
Eminescu; p. 37 macheta monumentului Avram Iancu, ansamblu şi detaliu, Don Quihotte, macheta
monumentului Eroilor Aviaţiei; 38 foto Otello şi 2 detalii la preconizatul monument al Aviaţiei; p.
39 statuia din vârful monumentului Aviaţiei: Icar cu aripile desficute.
Gheorghe Ungureanu, laşul, note istorice [A.N.-D.J. laşi Biblioteca 11.670] p. 39 monumentul
Eminescu din faţa Universităţii [VZT amplasamentul iniţial, fiind re-remutat pentru a permite
amplasarea în faţa Palatului Universităţii a statuilor monumentale ale filozofilor, atunci a fost îndepărtat din
forul public monumentul Unirii pentru a asigura o fericită perspectivă, anulând însă dezideratul lui Oreste
Tafrali de care artistul creator a ţinut seama realizând banca pentru eventualii cetăţeni opriţi temporar pentru
a dialoga cu componentele monumentului], referinţă şi la bustul Eminescu din Grădina Copou.
3 foto 8,5x 12 cm„ realizate de atelierul fotografic „Girescu" din Bucureşti redând monumentul Eminescu
conceput de sculptorul Ioan Schmidt Faur preconizat pentru amplasamentul din Piaţa Universităţii din
laşi: 1) ansamblul machetei; 2) detaliu: Filozoful; 3) basorelieful cu Cătălin şi Cătălina lângă copaci
şi versurile din Luceafărul: Cobori în jos, luceafăr blând, I Alunecând pe o rază I Pătrunde-n codru şi în
gând I Norocu-mi luminează.
Constantin Cloşcă, Ateneul Tătăraşi din laşi aşezăm8nt de cultură nafională 1919-1940, Editura
Junimea, Iaşi, 1984, p. 51 nota 70 Ateneul din cartierul Păcurari, căruia i-a revenit meritul iniţiativei de a
ridica, prin subscripţie publică, monumentul lui Mihail Eminescu din Iaşi. [A.N. Biblioteca II 7.737].
Ştefan Stănciulescu, iulie 1987, laşi, textele de la monumentul Mihail Eminescu: semnătura şi data I.
Schmidt-Faur 1929.
Cobori În jos luceafir blând I Alunecând pe-o rază I Pătrunde În codru şi În gând I Norocu-mi
luminează Turnat Şcoala Sup. de Arte şi Meserii Buc. 1929
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeele: J.li..Zli; ~; ~; 85.919-79;
320.169-83 monumentul M. Eminescu, Iaşi.
A.N.-D.J. laşi, fond Primăria Municipiului laşi, inv. 505, dosar film subscripţii.
Virgiliu Z. Teodorescu, Mihail Eminescu - Simboluri ale cinstirii, Bucureşti 2000, 96 p. (trecere în
revistă a preocupărilor de a aduce în forul public a monumentelor evocatoare).
39. Mjhail Gh. EMINESCU (15 ianuarie 1850, Botoşani - 15 iunie 1889, Bucureşti, înmormântat
cimitirul Bellu). Studii la Cernăuţi, Viena, Berlin de filozofie, economie politică, drept, anatomie şi
fiziologie, a desfăşurat, în decursul anilor, numeroase activităţi ca sufleor, traducător, actor, gazetar,
director de bibliotecă, inspector şcolar ş. a. Debutul literar l-a făcut la revista „Familia", apoi, frecventând
cenaclul „Junimea", a încredinţat spre publicare creaţiile sale „Convorbirilor Literare". Solicitările,
tracasările din perioada de activitate ca gazetar la „Timpul'' l-au marcat, slăbindu-i rezistenţa nervoasă,
fapt care a impus tratamente în ţară şi străinătate. Creaţia sa literară, predilect poetică, abordând însă şi
romanul, nuvela, drama, l-au definit încă din timpul vieţii ca poet naţional, posteritatea având prilejul de
a remarca noi şi noi valenţe ale operei sale în cele peste 15.000 de file manuscris care, prin grija lui Titu
Maiorescu, primul său editor, să ajungă în patrimoniul Academiei Române.La propunerea lui Mihail
Sadoveanu Posteritatea i-a acordat, ca măsură reparatorie, calitatea de membru de onoare post-mortem
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al Academiei Române la 28 octombrie1948.
40. Formula „depozitării" a fost deseori folosită, dovedindu-se de fiecare dată păguboasă generând
deteriorări parţiale sau dispariţii pentru a permite „valorificarea" metalului încorporat. Sunt notorii
dispariţiile generate de pripitele îndepărtări de pe vatra hărăzită a monumentelor Eroilor Cadrelor
Didactice din Piaţa Victoriei pentru a face „loc" noului monument conceput de sculptorul croat Ivan
MestroviC:: întru cinstirea Regelui Ferdinand I. Autorul preferase acest amplasament însă după amplasare
el renunţă la acest spaţiu determinând mutarea în primul rond de pe şoseaua Kiseleff, unde s-a impus
înlăturarea monumentului Infanteriei, considerat „incompatibil a „dialoga" cu noul monument amplasat
în cealaltă extremitate (vestică) a rondului. Aşa au fost pierdute în anul 1940 două importante monumente
cu profund răsunet în conştiinţa românilor. Că nu vrem să învăţăm din erorile proprii o demonstrează
procedura de înlăturare a monumentului Independenţei conceput de sculptorul Constantin Popovici
pentru a fi ridicat într-un spaţiu din Oradea, din apropierea zidurilor fostei cetăţi. A fost o prezenţă
efemeră, nedorită de iredentişti, aşa încât după 1989, în acţiunea de edificare a unei catedrale ortodoxe
a fost îndepărtat, depozitat la un Comisariat Militar unde cu o ură deşănţată a fost vandalizat, tăiat şi
valorificat bronzul încorporat. În toate cazurile evocate, acceptând o logică necesitate, normal era ca cei
care impuneau asemenea soluţii să rezolve operativ reinstalarea în noile spaţii hărăzite, asigurând astfel
integritatea operei de artă şi transmiterea pe mai departe a mesajului către viitorime.
41. Constantin CBENGĂNIS (1 noiembrie 1958, laşi - ), absolvent al Academiei de Arte „George
Enescu'', laşi, promoţia 1992 având şi masteratul, carieră artistică şi didactică, sculptor cu participări la
expoziţiile din ţară şi străinătate, lucrările fiindu-i integrate în colecţiile unor muzee, în forul public.
Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, voi.
IV, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2001, 200 p. La p. 45.
42. TVR, 1 decembrie 1999, laşi, Piaţa Naţiunii, solemnitatea dezvelirii monumentului Unirii,
reconstituire realizată în decursul anilor 1995-1999 a lucrării sculptoriţei Olga Sturdza realizată de
sculptorul Constantin Crengăniş inspirat de fotografiile de epocă. A fost dăltuit în marmură albă de
5,50 m. Personajul principal, România, are de model chipul reginei Maria, este încadrată de 3 femei,
simbolizând provinciile istorice care s-au unit cu ŢARA. Lor se alătură un copil, reprezentându-i pe
românii din diaspora.
43. Constantin IOTZU (28 mai 1884, Kruahova /Creşova/ Macedonia, Albania - 1 august 1962,
Bucureşti). Studii de arhitectură, cu o bogată activitate de proiectare, carieră universitară între anii
1940-1944. A fost, de asemenea, decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (pe atunci inclusă în
Şcoala Politehnică).

A fost un arhitect român de origine aromână. Este unul din reprezentanţii semnificativi ai stilului
arhitectural al neo-românismului.
44. Fundata Regală Ferdjpapd I iniţiată la 16 februarie 1926, la laşi, care, în anii următori, a trecut
la opera de construcţie, dotare şi dare în folosinţă a bibliotecii, definită astăzi Biblioteca Centrală
Universitară „Mihail Eminescu". Fundaţia Regală Ferdinand I, este actul de recunoştinţă pentru modul
cum, în decursul anilor, cei de pe plaiurile Moldovei l-au primit şi tratat pe rege, inclusiv în clipele grele
ale refugiului din perioada 1916-1918. Regele Ferdinand I a considerat necesar că în testamentul său să
prevadă pentru ceea ce era virtuala capitală culturală a României, constituirea unei fundaţii reale care
să-i perpetueze numele. A fost înfiinţată la 24 februarie 1927.
A.N.-D.A.l.C., fond Casa Regală, inv. 726, dosar .1LJ.2ll..., f. 227 Scrisoarea din 8 februarie 1927 a
regelui Ferdinand I prin care stabilea condiţiile de înfiinţare, organizare, administrare a aşezământului
cultural civil şi militar „Fundaţia regele Ferdinand I''.
Ibidem, inv. 726 Fundaţia Regele Ferdinand I, dosarele~• .lllm. .lllill. 1-2/1932, .1Ll..2ll•
.1.Ll.2li ~. lLlill, .1.ll.2l8.•.1.ll.2l2.. llJ.li!l, .1L1.2il. .1.ll.ill, ~; inv. 727, dosar l6Ll.ll!l rola
185, cadrele 265-294.
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Ibidem inv. 726, dosar lL!ill. Emil Prager.
Ibidem, inv. 728, dosar~. Lucrări de artă plastică.
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribu/ii documentare referitoare la monumentele de for public din oraşul
Iaşi, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXX, voi. LVI, nr. 3, 1994, p. 257-261.
45. Constagtin A. ESARCU /Exarcu/ (5 noiembrie 1836, Bucureşti - 8 iunie 1898, Băile Govora,
jud. Vâlcea, cimitirul Bellu - Bucureşti, figura 40, locul 35). Studii liceale la Bucureşti, licenţa în
ştiinţele naturale şi doctorat în medicină la Paris; cercetător în domeniile de specialitate, dar şi al
izvoarelor referitoare la istoria românilor aflate în arhive, biblioteci, muzee, colecţii din străinătate;
carieră universitară, diplomatică, publicistică. Pentru popularizarea ştiinţelor naturii, a întronării
respectului pentru mediul înconjurător, a înlătura ignoranţa, superstiţiile, a pus bazele revistei „Natura".
A fost iniţiator al unor instituţii menite de a conduce la propăşirea culturală în toate mediile sociale:
societatea Ateneul Român, 1865, pentru al cărui propriu edificiu a făcut celebrul apel către întreaga
suflare românească: „Daţi un leu pentru Ateneu!", „Amicii Instrucţiunii", 1866, transformată în 1867
în „Societatea pentru învăţătura poporului român", societatea „Filarmonică'', 1868. Ca om politic a
fost senator, ministru. Valorile acumulate pe parcursul anilor le-a donat predilect Ateneului Român şi
Academiei Române; membru corespondent al Academiei Române ales la 1/13 aprilie 1884.
46. Monumentele Marii Uniri, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000, 72 p. + planşe
(evocând o serie de realizări ale predecesorilor pentru cinstirea înfăptuitorilor Marii Uniri, autorul
relevă marea răspundere întru pregătirea centenarului, anul 2018, impunând cu anticipaţie să stabilim
ce, când şi cum aducem în forul public simboluri semnificative, demne ca moştenire pentru viitor.)
Arcul de Triumf, Editura Militară, Bucureşti, 1995, 71 p. text, imagini, bibliografie (valorificând
documentele epocii, este evocată istoria acestui simbol al demnităţii naţionale, formulându-se
propunerea ca interioarele să servească pentru organizarea unui muzeu, cu acces la aticul edificiului).

SUMMARY
The article presents monuments that once embellished Bucharest - monuments
representing noted personalities in the history of modern Romania, and destroyed
during the communist era. The author p/eads for the reconstruction of these
monuments.
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Ernest Henri Dubois, la planşetă concepând o nouă lucrare.

Faţa vestică

a monumentului Ion C.

Brătianu.
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Brătianu.

1903 - solemnitatea inaugurării monumentului Ion C.
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Bucureşti,

la intersecţia celor două mari axe rutiere ale Capitalei amplasamentul monumentului
Ion C. Brătianu. Componentele care au fost integrate faţadei cu deschidere spre est.

Componentele care au fost integrate

faţadei

cu deschidere spre vest.
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cu deschidere spre nord-est.

Monumentul Ion C. Brătianu cu deschidere spre zona nordică a bulevardului
În partea stângă fragmentar Palatul Universităţii, în dreapta se poate remarca prezenţa « Panoramei »
care în deceniul al patrulea al veacului trecut găzduia manifestărilerartistice fie ale Tinerimii Artistice,
fie ale Salonului Oficial. În dreptul străzii Batiştei clădirea « Creditul Minier »
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În acelaşi deceniu au intervenit două esenţiale modificări în zonă. A fost edificat blocul Carilon
care s-a surpat la cutremurul din 10 noiembrie 1940. Pe vatra actuală a hotelului „Intercontinental
Bucureşti" a fost desflicută „Panorama".

Spaţiul

central al

Pieţii după înlăturarea

monumentului
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Monumentul G.C. Cantacuzino (1845-1898) modelat de sculptorul Ernest Henri Dubois.
După turnarea în bronz a pieselor artistice a fost amplasat în Bucureşti în zona nordică
a Grădinii Icoanei.Pana pe care personajul feminin o ţinea în mâna dreaptă, în 1904,
la inaugurarea monumentului, a dispărut între timp.
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Bucureşti,

Monumentul Tache Ionescu
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Ambientul în care a fost amplasat monumentul Tache Ionescu
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Monumentul fusese amplasat în imediata apropiere a casei Tache Ionescu
Edificată la 1888 = ?
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Bucureşti,

alveola din curtea B.N.R. la intersecţia străzilor Lipscani şi Eugeniu Carada unde în 1924 a
fost dezvelit monumentul dedicat cinstirii finanţistului Eugeniu Carada, lucrare concepută şi modelată
de sculptorul Ernest Dubois, montată în România de către fostul său elev Dimitrie Măţăuanu.
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Solemnitatea dezvelirii şi sfinţirii monumentului în ziua de20 februarie 1924.
Fotografie-document de la ceremonia inaugurării monumentului.
Au onorat evenimentul Ionel l.C. Bratianu, Mihai Orleanu, preşedintele Camerei,
Ferekidi - preşedintele senatului, I.C. Duca, Vintilă Brătianu şi o mare de lume!
Slujba de sfinţire a monumentului a fost oficiată de Mitropolitul Miron Cristea.
Au mai fost de faţă Liviu Rebreanu, Aristide Blank, I. Pillat, Al. Brătescu Voineşti şi mulţi
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeul 26.333
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O ÎNTÂLNIRE DE SUFLET
Dan Falcan

Cine ar fi avut curiozitatea să coboare în subsolul tradiţionalei şi splendid
restauratei berării "Carul cu Bere", într-o marţi de 26 februarie a anului acesta, ar fi
avut surpriza să-i găsească adunaţi acolo pe aproape toţi cei care de-a lungul vieţii
lor au slujit într-un fel sau altul memoria Bucureştilor, ideea de patrimoniu urbanistic
şi muzeal, valorificarea acestuia în cele mai variate şi utile moduri. A fost o întâlnire
de suflet, la care am avut privilegiul şi onoarea să fiu invitat, o întâlnire menită să-l
omagieze pe domnul Oliver Velescu, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 85
de ani. Venerabilă era nu doar vârsta distinsului nostru sărbătorit, ci şi activitatea
acestuia, întinsă- iată! - pe parcursul a mai mult de şase decenii.
Domnul Oliver Velescu pare coborât din descendenţa unui Jacques le Goff
sau Fernand Braudel, ei înşişi promotorii a ceea ce s-a numit spiritul şcolii de la
"Annales". Un spirit ce ne sugerează şi ne îndeamnă să refacem traseele istorice,
pornind de la istoria măruntă, de zi cu zi, a oamenilor, mentalităţilor sau edificiilor.
Nimic din ceea ce a aparţinut trecutului nu-i este străin lui Oliver Velescu, de la
monografia castelului Huniazilor până la nomenclatorul străzilor din Bucureşti, de la
biserica din Ceanul Mare la istoria berii sau temeinicul şi cuprinzătorul studiu despre
- să zicem - cartierul Balta Albă. Stau mărturie spiritului său mereu scormonitor,
metodic şi sintetic, sute de articole, monografii, studii etc. N-am aici spaţiul necesar
pentru a vorbi, măcar despre cele mai importante dintre ele. Au făcut-o însă cu
prisosinţă, în cadrul întâlnirii, domnii Radu Ciuceanu, Cristian Păunescu, Nicolae
Noica, Sergiu Nistor, Sergiu Iosipescu, Virgil Z. Teodorescu, Dan Manolache,
Gheorghe Cantacuzino, Peter Derer, alţi foşti colegi, colaboratori sau pur şi simplu,
prieteni, dintre care i-am remarcat pe domnii Alexandru Badea, Cornel Ilie, Şerban
Popescu Criveanu, Dan Ionescu, Zachi, Mugur Popescu, Ciprian Ionescu, Aurel
Stroe şi soţia, doamnele Maruca-Elena Cantacuzino, Cezara Mucenic, Irina Popescu
Criveanu, Alexandra Ţânţăreanu, Ofelia Bârsan, Constanţa Carp, Sanda Ignat, Maria
Iliescu, etc. Prezenţi au fost şi cei pentru care domnul Velescu a fost nu doar un
coleg, ci şi un model şi îndrumător, angajaţi ai Muzeului Municipiului Bucureşti,
doamna Rodica Antonescu, doamna Nicoleta Micheu, doamna Lelia Zamani, domnul
Mănucu-Adameşteanu etc. Succesul acestei emoţionante reuniuni n-ar fi fost posibil
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a doamnei Alina Pavelescu şi fără bunăvoinţa plină de
a domnului Nicolae Mircea, actualul patron şi strănepotul
celebrilor fraţi Mircea, cei care în urmă cu mai bine de 130 de ani au pus "Carul cu
Bere" pe harta edificiilor de suflet ale bucureştenilor.
Domnul Velescu face parte din categoria istoricilor, din nefericire, din ce în ce mai
puţini la număr, pentru care istoria înseamnă nu doar cercetarea temeinică a arhivelor,
dar şi implicarea activă în vederea protejării patrimoniului nostru istoric. Onest cu
sine însuşi şi cu profesia căreia i-a închinat întreaga sa viaţă, Oliver Velescu este
pentru mine omul cald şi prietenos, mereu dornic să împărtăşească din cunoştinţele
şi experienţa sa tuturor acelora care îi solicită sfatul. Domnul Velescu rămâne acelaşi
discret şi harnic truditor pe ogorul istoriografiei noastre, niciodată apreciat îndeajuns
azi, dar întotdeauna preţuit mâine. Măcar şi pentru acest fapt, îi datorăm domnului
Oliver Velescu, un sincer "La mulţi ani !".
implicarea

deosebită

afecţiune prietenească
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