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ABSTRACTS

King Carol I Year – Documents about the Romanian
Royal family. National Library of Romania’s Days,
IX-th edition, 2006
The IX-th edition of the National Library of Romania’s Days
theme was King Carol I Year – Documents about the
Romanian Royal family. His Majesty King Michael I of
Romania and Queen Ana attended at the first day scientific
seminar and the exhibition opening.
Ion Bulei. King Carol I – The image of a King
For those contemporaneous with him, Charles of
Hohenzollern was an example of correctness. He influenced
Romania’s destiny in a moment when Romanian society was
in great need for a moral example. In the political life he
cultivated a certain distance even from his close
collaborators like I.C. Brătianu. The Romanians saw him as
the icon of a trustworthy military who achieved the country’s
independence (1877), a guardian and a cautioner of the State,
who built up social structures.

Gabriel Ştrempel. G.T. Kirileanu – a royal librarian
Kirileanu (1872-1960) was for more than 30 years the
librarian and secretary of the Royal family and he was
appreciated by Carol I and Ferdinand I. He was brought at
the Palace in 1906 by Louis Basset, the royal secretary, in
order to monitor the issuing of the royal demesne
monography. In 1907 he became royal secretary and in 1909
librarian. As head of the Manuscript Department of the
Romanian Academy Library, G. Ştrempel convinced
Kirileanu to sell a part of documents from his personal
archive.
Sergiu Iosipescu. Carol I and the Romanian national
ideal
The idea that King Carol I could have opposed Romania’s
joining the Allied Powers during the First World War is
invalidated by his constant attention for the national
interest. After 1877, due to the Russian threat, the only
viable political project for Romania was the alliance with
the Central Powers. From 1888 Carol I started to sustain
the Romanians from Transylvania and the emancipation of
the Macedo-Romanians from Balkans. The marriage of
heir prince Ferdinand with Princess Mary in 1893, which
allied the Romanian Royal dynasty with the English and
Russian dynasties, already prefigured a new political
orientation.

Georgiana Cârstoiu. The regulation of throne inheritance
in Romania during Carol I
The issue of dynastic heredity, warranty for Romania’s
importance and stability in Europe, was mentioned in the
1866 Constitution. After winning the Independence
(1877-1878) and declaring the Romanian Kingdom
(1881), Romanian politicians asked for the clarification
of the throne inheritance problem, since Princess Mary,
the only child of King Carol, died in 1873. The
documents showing that prince Leopold of Hohenzollern
and his elder son, prince Wilhem, were formally
renouncing the Romanian throne inheritance were
published on April 30 1889
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RÉSUMÉS

L’année Carol Ier – La Maison Royale de Roumanie
dans les documents. Les Journées de la B.N.R.,
la IX-ème edition, 2006
Le thème de la IX-ème édition des Journées de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie (14-15 décembre) a été
L’année Carol Ier – La Maison Royale de Roumanie dans
les documents et a jouit de la participation du roi Mihai Ier et
de la reine Ana qui ont assisté – le premier jour – aux exposés
et au vernissage de l’exposition.
Ion Bulei. Carol Ier – l’image d’un roi
Carol de Hohenzollern a été pour ses contemporains un
exemple de droiture. Lors de son arrivée en Roumanie la
société du temps maquait le pouvoir de l’un exemple moral.
Dans la politique il a cultivé une certaine distance (même
envers ses collaborateurs les plus proches, comme I.C.
Brătianu). Carol Ier reste dans la mémoire de ses
contemporains comme le gardien et le garant de l’État,
bâtisseur des structures sociales et militaire responsable
grâce à qui la Roumanie a gagné son Indépendance (1877).

Gabriel Ştrempel. G.T. Kirileanu – bibliothécaire royale
Kirileanu (1872-1960) a été pendant 30 années le secrétaire
et le bibliothécaire de la Maison Royale et il a jouit de
considération de la part des rois Carol Ier et Ferdinand.
Présenté au Palais en 1906 (par Louis Basset, secrétaire
royal), il devait surveiller l’élaboration des monographies
des domaines royaux. En 1907 il est devenu secrétaire et en
1909 – bibliothécaire. En tant que chef du département des
manuscrits à la Bibliothèque de l’Académie Roumaine,
Gabriel Ştrempel a convaincu Kirileanu de vendre une partie
de ses archives personnelles.
Sergiu Iosipescu. Carol Ier et l’idéal national roumain
L’idée selon laquelle – au cours de la première guerre
mondiale – le roi Carol Ier aurait pu s’opposer au passage de
la Roumanie à côté de l’Entente – est infirmée par sa
conduite conséquente concernant l’intérêt national. Après
1877, le seul projet politique viable, tenant compte de la
menace russe, était l’alliance avec les Pouvoirs Centraux. De
1888, Carol a orienté sa politique vers le soutien des
Roumains de Transylvanie et l’émancipation des Roumains
de Macédoine. Le mariage du prince régnant Ferdinand avec
la princesse Maria (1893) liait ainsi la dynastie Royale de
Roumanie avec les dynasties anglaise et russe, annonçant
déjà une nouvelle orientation politique.

Georgiana Cârstoiu. Le règlement de la succession au
trône en Roumanie pendant Carol Ier
Le problème de l’hérédité dynastique, garant de la stabilité et
de l’importance de la Roumanie en Europe, était spécifiée
dans la Constitution de 1866. Après l’Indépendance (18771878) et la proclamation du Royaume (1881), les hommes
politiques roumains ont sollicité l’éclaircissement de la
succession au trône, étant donné que la princesse Maria,
l’unique enfant de Carol, avait décédé en 1873. Le 30 avril
1889, on a fait paraître les documents par lesquels le prince
Leopold de Hohenzollern et son fils aîné, le prince Wilhelm,
rennonçaient formalement au droit de succession au trône en
faveur du prince Ferdinand.

An XII – Nr. 2/2006
Mioara Ioniţă. Viewpoints about choosing a royal
summer residence
After 1869, Carol of Hohenzollern-Sigmaringen and
Elisabeth of Wied started to look out for a suitable place in
order to build the royal summer residence. After an
unsuccessful attempt to build a palace in the CâmpulungMuscel area, Charles finally chose Sinaia. The
transformation of Sinaia, from an ordinary village into a
flourishing mountain resort, called the „Pearl of the
Carpathians”, was stimulated also by the royal family’s
decision to make their summer residence there.

Adriana Dumitran. The Royal family in the Romanian
Broadcasting Company’s programs
during the interwar period
Although it contains a number of important documents, the
Romanian Broadcasting Company’s Archive still remains an
information source not fully explored. The team of archivists
lately edited the Romanian Radio Bibliography, a
publication which already has 3 volumes (1928-1944). The
kings and queens of Romania were frequently present in the
Broadcasting Company’s programs and reviews. The king
with the richest attendance was Charles II, especially after
the royal dictatorship was declared (1938).

Dr. Mădălina Niţelea. Festive days with the Royal family
On every 10 th of May, a day which reminded the
Romanians the oath taken by Charles in 1866, the Royal
family attended various public ceremonies, post stamps
were made, medals were awarded and institutions were
inaugurated. The 10-th of May 1881 festivity (the Kingdom
proclamation) and the 1906 festivity (40 years of Charles I’
s reign were the most spectacular. Imposing celebrations
also took place on Christmas, Easter or on the 8th of April
(the king’s birthday).
Marian Ţuţui. The Royal family in movie documents
The movie documents concerning the Royal family, held by
the National Movie Archive, shows weddings and
honeymoon trips (The marriage of Princess Helen with
Anton of Habsburg, 1931), voyages (Beyond the seas,
1920), huntings, ceremonies ( The Union between Romania
and Basarabia celebrations, 1918) visits to military units
etc. The first documentary film made in Romania was The
10th of May Parade (Paul Menu, 1897). In 1906, at the
National Exhibition, Charles I also visited the cinema
pavilion. At the Peleş Castle the king had a special room for
theatre and cinema.

Gabriela Dumitrescu. Carmen Sylva and Pierre Loti – a
literary friendship
Elisabeth of Wied’s sensitivity and originality made her
sometimes uncomprehensible and controversial while she
was princess of Romania. Her friendship with foreign
scholars and artists generated some issues in the royal
entourage but also made her to be acknowledged beyond the
national boundaries as writer Carmen Sylva. The 6 letters
Pierre Loti sent to Queen Elisabeth, between 1887 and 1892,
are a testimony for the beautiful literary friendship between
the poet queen and the famous French writer.

Mioara Ioniţă. Considérations sur le choix d’une
résidence princière d’été
Après 1869, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen et
Elisabeta de Wied ont cherché un endroit pour y installer leur
résidence d’été. Après une tentative échouée de construire un
palais dans les environs de Câmpulung Muscel, Carol
choisit, enfin, Sinaia qui est devenue ainsi une station
prospère, „la perle des Carpathes”.
Adriana Dumitran. La présence de la Maison Royale dans
les programmes de la Radiodiffusion
Roumaine dans la période interbélique.
Quoique les Archives de la Société Roumaine de
Radiodiffusion contiennent de précieux documents, elles
restent encore une source assez peu explorée. Les
archivistes ont élaboré récemment La Bibliographie
Radiophonique Roumaine dont ils ont fait déjà paraître
trois volumes (1928-1944). Les rois et les reines de
Roumanie ont été souvent présents dans les programmes et
dans les publications de la Radiodiffusion. Le plus présent
y a été le roi Carol II surtout après l’instauration de la
dictature royale (1938).

Dr. Mădălina Niţelea. Jours de fête à la Maison Royale
Le jour de 10 Mai qui rappelait aux Roumains le serment fait
en 1866 par Carol, la famille royale était présente aux
differentes cérémonies publiques ; des timbres-poste y
étaient édités, des médailles étaient accordées, des
institutions étaient inaugurées. Les plus fastueuses fêtes de
10 Mai ont eu lieu en 1881 (la proclamation du Royaume) et
en 1906 (40 années de règne de Carol Ier). Les fêtes de
Noël, Pâques et le 8 Avril (l’anniversaire du roi) étaient
célébrées avec le même faste.

Marian Ţuţui. La famille royale dans les documents
cinématographiques
Les documents cinématographiques sur la vie de la famille
royale de l’Archive Nationale des Films nous présentent
des noces et des voyages de noces (Le Mariage de la
princesse Ileana avec Anton de Habsburg, 1931), des
voyages (Sur les mers et sur les terres, 1920), des parties
de chasse, des cérémonies (Les Fêtes de l’Union de
Bassarabie, 1918), des visites aux unités militaires etc. Le
premier tournage en Roumanie est La parade de 10 Mai
(Paul Menu, 1897). En 1906, à l’occasion de l’Exposition
Nationale, Carol Ier a visité aussi le stand
cinématographique. Au château de Peleş, le roi avait fait
installer une salle de théâtre et cinéma.
Gabriela Dumitrescu. Carmen Sylva et Pierre Loti – une
amitié littéraire
À cause de sa sensibilité et de son originalité, Elisabeta de
Wied, devenue princesse de Roumanie, a été parfois
incomprise et controversée. Ses amitiés avec des hommes de
culture étrangers ont contribué à sa confirmation
internationale mais ont fait naître des disputes dans
l’entourage du roi. Les six lettres envoyées par Pierre Loti à
la reine Elisabeta, entre 1887-1892, font preuve de l’amitié
littéraire spéciale qui liait l’auguste poétesse et le célèbre
écrivain français.
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Cristina Bădără. G.T. Kirileanu in
the „Carol I” Central University
Library
Thanks to the generous donation made in 1990 by Viorica
Păun, Augustin Z.N. Pop’s heir, the „Carol I” Central
University Library got eleven letters owned by G.T.
Kirileanu, son of a watchman from the hunting crown land,
which became librarian of the royal family in 1909. Ten of
those letters were sent to Paul Zarifopol (November 17th,
1898 – September 22nd, 1903) and one to R. Cioflec
(December 22nd, 1934).

Cristina Bădără. G.T. Kirileanu dans les fonds
de la Bibliothèque Centrale
Universitaire „Carol I”
Par la généreuse donation faite en 1990 par Viorica Păun,
l’héritière de Augustin Z.N. Pop, la Bibliothèque Centrale
Universitaire „Carol I” a reçu onze lettres de G.T. Kirileanu,
fils d’un gardien de chasse du domaine de la Couronne,
devenu bibliothécaire de la Maison Royale en 1909. Dix
lettres sont envoyées à Paul Zarifopol (17 novembre 1898 –
22 septembre 1903); l’onzième à R. Cioflec (22 décembre
1934).

Alexandru Skultety. The „Royal family” collection of the
Humanitas Publishing House
The thought of making quality books regarding the
royal family sprout in the publisher’s since 1990. The
eight books published in the Royal family collection
documents one shineover one of the most glorious
epochs in Romania’s history (Paul Lindenberg – King
Charles of Romania; G. Badea-Păun – Carmen
Sylva: the amazing Queen Elisabeth of Romania:
1843-1916; Eugen Wolbe – Ferdinand I. The
Founder of Romania; Guy Gauthier – Missy, Queen
of Romania; Arthur Gould Lee – Helen, queen
mother of Romania, princess of Greece and
Denmark: an acknowledged biography; Ileana,
Princess of Romania and archduchess of Habsburg – I
am living again; M. Ciobanu – Dialogues with
Michael I of Romania; Queen Anne of Romania – A
war, an exile, a life)

Alexandru Skultety. La collection „La Maison Royale”
aux Éditions Humanitas
L’idée de faire paraître des livres sur la famille royale
germinait dans la politique des Éditions Humanitas
depuis 1990. Les huit livres parus dans la collection La
Maison Royale présentent l’une des plus glorieuses
périodes de l’histoire de la Roumanie (Paul Lindenberg
– Le Roi Carol de Roumanie; G. Badea-Păun – Carmen
Sylva: l’extraordinaire reine Elisabeta de Roumanie:
1843-1916; Eugen Wolbe – Ferdinand I. Le Bâtisseur
de la Roumanie; Guy Gauthier – Missy, la reine de
Roumanie; Arthur Gould Lee – Elena, la reine-mère
de Roumanie, princesse de Grèce et Danemark: une
biographie autorisée; Ileana, Princesse de Roumanie et
Archiduchesse de Habsburg – Je vis de nouveau; M.
Ciobanu – Entretiens avec Mihai Ier de Roumanie; La
Reine Ana de Roumanie – Une guerre, un exile, une
vie).

Mariana Jaklovsky. Carmen Sylva –The royal road
to modern bibliophily
At the Peleş royal castle there is a fresco depicting
characters from Carmen Sylva’s (queen Elisabeth)
books and some of the details are painted by the
queen herself. Carmen Sylva calligraphically wrote,
on parchment, the papers regarding Peleş castle
edification (1883). In 1880 she offered an
illustrated manuscript with the story called The
Poet’s Dream to the Romanian Academy and in
1886 she created a Gospel (an illuminated
manuscript on parchment) for the Curtea de Argeş
cathedral. The queen also made the text and the
miniatures from the Wanderstab manuscript gifted
to Princess Maria de Wied.

Mariana Jaklowsky. Carmen Sylva – La voie royale de la
bibliophilie moderne
À la résidence royale de Peleş, la fresque représentait
des personnages imaginés par l’écrivain Carmen Sylva
(la reine Elisabeta); certains détails étaient peints par la
reine même. Carmen Sylva a calligraphié, sur papierparchemin, l’acte concernant la construction du château
Peleş (1883). En 1880, elle a offert à l’Académie
Roumaine le manuscrit illustré du récit Le rêve du
Poète, et en 1886 elle a réalisé pour la cathédrale de
Curtea de Argeş une Evangile (manuscrit sur papierparchemin, avec des miniatures). Le texte et les
miniatures du manuscrit Wanderstab que la princesse
Marie de Wied a reçu en cadeau sont réalisés toujours par
la reine.

Georgeta Filitti. Ella Filitti and Prince Charles
(journal and correspondence)
When he was 19 years old, Prince Carol, hereafter
King Carol II, fell in love with Ella Filitti whose
family was close to the Royal family. The Filitti’s
family archive holds Ella’s journal (June 3rd, 1915 –
February, 1917) noted her lover, Prince Carol – a
dialogue which, beyond the words of love, reveals an
amazing picture of the everyday life in Romania close
the First World War period. The National Library of
Romania and the Romanian Academy Library detain an
important collection of Ella Filitti - Prince Carol
correspondence.
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Georgeta Filitti. Ella Filitti et le prince Carol
(journal et correspondance)
À 19 ans, le prince Carol, futur roi Carol II, est tombé
amoureux de Ella Filitti dont la famille était très proche de la
Maison Royale. Dans les archives de la famille Filitti il y a le
journal de Ella (3 juin 1915 – février 1917), annoté par son
bien-aimé, le prince Carol – un dialogue qui, au-delà des
paroles d’amour, offre une image extraordinaire de la vie
quotidienne en Roumanie à l’approche de la première guerre
mondiale. La Bibliothèque Nationale de Roumanie et la
Bibliothèque de l’Académie Roumaine detiennent des
importants fonds de correspondance Ella Filitti – le prince
Carol.
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Dan Erceanu

Editorial

De nomine

„Mulţi spun că natura umană nu se poate schimba. Dar omul este alcătuit în aşa fel încât să
depindă de el dacă face binele şi tot de el să depindă dacă face răul.”
Mihai I
„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită.”
Folclor recent

O întâmplare din timpul exilului de la Versoix,
povestită de Rege regretatului Mircea Ciobanu, incită la
câteva comentarii referitoare la nume.
Orice formular care trebuie completat de-a lungul vieţii
oricărui om începe cu rubricile: NUME, PRENUME, uneori
PORECLA sau PSEUDONIMUL. Se întâmplă ca unele
prenume să fie însoţite uneori de un numeral: Ramses al II-lea,
Ludovic al XIV-lea, Mihai I.
Anumiţi monarhi care au marcat hotărâtor destinul
popoarelor lor beneficiază de calificative: Charlemagne1,
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Numele de Cezar a
devenit sinonim cu cel de împărat: Daţi Cezarului…
Cezar, Ţar. Până şi lui Ceauşescu i se spunea, în batjocură,
după inundaţiile din anii ’70, Nicolae I Irigatorul...
Atunci când nepotul lui Ferdinand I cel Loial sau
Întregitorul a fost botezat ortodox cu numele Viteazului,
ursitoarele i-au prezis, după modelul primului întregitor al
neamului, un suflet înţelept şi o inimă vitează. O soartă ce,
încă de tânăr, în vârtejul unei istorii ca o gravă maladie, l-a
împins în maturitate şi în bărbăţie vitează, urmate, ca într-o
antică tragedie, de un prea lung exil. În tot acest timp, Regele
nu a fost părăsit de ideea destinului comun cu cel al poporului
său. Acesta l-a făcut pe Mihai I să menţină vie flacăra creştină
a speranţei, luptând, ca fiecare om, cu ziua de mâine. Un
eroism aidoma cu cel al ţăranului român (aproape dispărut
din istorie), în trânta dreaptă cu pământul dăruit lui înspre
înmulţire şi stăpânire, prin sudoarea frunţii şi în scopul divin
al înţelegerii noimei acestei lumi şi a intenţiilor Creatorului.
Anima se poate afla astfel în deplină aliniere cu Raţiunea.
Povesteşte Regele: „Elveţienii au vrut să înregistreze în
actele mele în mod obligatoriu şi un nume de familie. Eu am
refuzat net ca în dreptul numelui meu să fie trecut Hohenzollern.
Eu sunt român, nu german”. Iată afirmaţia unui om care nu are
nicio picătură de sânge românesc, care, în mod direct, este rudă
cu tot sângele albastru al Europei şi care alege totuşi una dintre
cele mai umile identităţi în Europa actuală – cea de român.
Cu atât mai mult cu cât am cunoscut români în
străinătate gata să renunţe la obârşia lor. Unii chiar, după
câteva luni de stat printre străini, dobândesc un accent,
crezând că e mai nobil aşa, deşi limba ţării adoptive nu o pot
vorbi decât cu ajutorul mâinilor...
„Tratativele au durat zece luni – povesteşte Regele –
până când am obţinut de la Berna să fiu înscris cu numele
Mihai de România”. Mai târziu, trebuind să-şi înscrie
automobilul, a intrat în coliziune cu birocratul elveţian, care
administra respectiva operaţiune şi care a fost foarte supărat

că formula identităţii Regelui îi încurca sfânta rutină.
Mântuitorul însuşi, pus să se legitimeze în faţa
Majestăţii Sale funcţionarul public, pătruns implacabil şi
metafizic de importanţa misiunii sale, ar fi în încurcătură.
Fără acte, eşti nimeni, cu toate că celebritatea sau
meritele pot să te înscrie în istorie, simplu, cu numele de
Iisus, Platon, Tolstoi, Beethoven, Rembrandt. Rembrandt,
fără Harmenszoon van Rijn.
Noi ceilalţi – Ioneşti, Popeşti (din ce în ce mai rari, potrivit
lui Neagu Djuvara) – trebuie musai să ne adăugăm Ion, Nicolae,
Dumitru sau, mai nou, Robert, Elvis, Adriean sau Mircia.
Nică a lui Ştefan a Petrei s-a dimensionat după mamă
Creangă, de nu mai poţi rosti substantivul comun fără să-ţi răsară
înainte, cu un zâmbet hâtru, năzdrăvanul prieten al lui Eminescu.
Eroi precum Păcală sau Bulă sunt daţi în cercetare la
CNSAS, în vasta operaţiune de depistare a lui Nicolschi,
beneficiarul unei pensii nevinovate de preşedinte al
Academiei (de Poliţie... Politică, bineînţeles).
Insul numit simplu Caragiale (Ion, Luca) se afişează în
târg cu un copil (de data aceasta, cu ţeasta neturtită de tava
cu plăcinte) care se afirmă tot mai pregnant ca săptămânal
al unei academii, ceva – cumva, care va să zică... în
detrimentul personajului omonim, din păcate prezent
chaque jour– plus vraie que nature…
Revista Bibliotecii Naţionale a României a marcat în
2006 două covârşitoare aniversări: Mozart şi Rembrandt. La
acestea s-a adăugat şi aniversarea a 140 de ani de la venirea
pe tronul ţării a principelui Carol de Hohenzollern.
Zilele Bibliotecii Naţionale a României din 2006 au
fost dedicate tocmai acestui ultim eveniment (Anul Carol I
– Casa Regală a României în documente), la care au
participat Regele Mihai I şi Regina Ana.
După cuvântările bibliotecarilor şi cele ale unor emeriţi
istorici, Majestăţile Lor s-au interesat de documentele din
colecţiile Bibliotecii Naţionale, prezente în expoziţie, şi s-au
întreţinut cu cei prezenţi. A fost un moment de normalitate,
pentru cei mai tineri – o întâlnire cu Istoria, iar pentru mulţi
dintre cei mai în vârstă – un moment astral, vorba lui Zweig.
Dedicăm numărul 2/2006 al Revistei BNR acestui
important eveniment, precum şi evocării lui Rembrandt, în
legătură cu care van Gogh a rostit următoarea frază:
„Trebuie să fi murit de mai multe ori ca să poţi picta astfel”.
– Care este prenumele lui van Gogh, à propos?
– Vincent.
– De la veni, vidi…?!

1 Potrivit dicţionarului Petit Robert, în jurul anului 1800, la un mileniu de la domnia regelui Charlemagne (Carolus Magnus, în versiune
latină), substantivul comun charlemagne avea semnificaţia de „nom du roi de cour, aux cartes”; substantivul era prezent şi în locuţiunea „faire
charlemagne”, adică: „se retirer du jeu après avoir gagné”. (n. red.)
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Eveniment

Dina Paladi

Experienţă fără sfârşit

„Singurul pictor care şi-a putut permite să amestece noroiul cu strălucirea ochilor, focul cu cenuşa,
sau să facă culorile să strălucească proaspăt, ca o floare, pe giulgiul mortuar roz sau bleu deschis”.
Élie Faure

Maestru al tehnicii de clarobscur, Rembrandt a trăit în epoca numită vârsta de aur olandeză – fiind contemporan cu
Vermeer(1632-1675) şi cu Frans Hals (1583-1666) – timp în care cultura, ştiinţa, comerţul şi politica Olandei au atins
apogeul. Considerat unul dintre cei mai mari pictori din istoria artei, celebru şi pentru desenele şi gravurile sale,
Rembrandt Harmenszoon van Rijn s-a născut la 15 iulie 1606, la Leyda (Leiden), lângă unul dintre braţele Rhinului care
traversează oraşul, de unde şi numele de van Rijn. Fiu al lui Harmen Gerritszoon, de meserie morar, şi al lui Neeltgen
Willemsdochter van Suijtbroeck, Rembrandt este al optulea copil pe care morarul îl are cu fiica brutarului Suijtbroeck.
Dintre toţi fraţii, el este singurul care învaţă să scrie şi să citească într-o şcoală latină. Înscris, în anul 1620, la
Universitatea din Leyda – Facultatea de Filosofie, rămâne acolo puţin timp, fiindcă vrea să devină pictor. Tânărul pictor
îşi începe studiile de pictură în atelierul lui Jacob van Swanenburgh şi, timp de trei ani, învaţă aici tehnica picturii. Pânzele
lui, care îi atestă talentul, îi determină pe părinţi să îl trimită la Amsterdam, în anul 1624, unde, în atelierul lui Pieterzoon
Lastman, descoperă stilul narativ şi modul de reprezentare a stărilor sufleteşti ale personajelor pe care le înfăţişează în
pânzele sale. Puţin mai târziu, Rembrandt, în vârstă de numai 19 ani, îşi deschide la Leyda propriul său studio, unde,
alături de Jan Lievens, atrage numeroşi clienţi care-i recunosc talentul. Aici, Rembrandt realizează pânze istorice, urmând
modelul lui Lastman; în plus, execută studii de fizionomie, care au ca rezultat numeroase autoportrete, precum şi gravuri
şi acvaforte ale căror surse de inspiraţie sunt, în mare parte, gravurile lui Callot. Ştiind că marele oraş olandez este în
măsură să ofere talentului său condiţiile de care avea nevoie şi inspirat de succesele iniţiale şi de spiritul său întreprinzător,
Rembrandt se stabileşte, în anul 1631, la Amsterdam, în casa negustorlui de artă Hendrick van Uylenburgh. Foarte curând,
îşi face un nume ca pictor de portrete ale patricienilor înstăriţi din oraş.
Prin intermediul negustorului de artă Hendryck van Uylenburg, tânărul pictor obţine o primă comandă importantă,
Lecţia de anatomie a doctorului Tulp. Cu această lucrare, executată cu multă măiestrie, Rembrandt pătrunde în cercul
marilor pictori olandezi, iar comenzile se succed continuu, ele venind, în mare parte, de la familiile bogate, care comandă
portrete. În anul 1634, prin căsătoria cu verişoara negustorului de artă şi fiica primarului, Saskia van Uylenburgh,
Rembrandt pătrunde în cercurile marii burghezii din Amsterdam. Devine membru al breslei Sf. Luca, putând astfel instrui,
în calitate de maestru independent, elevi şi ucenici. Din această perioadă datează Răpirea lui Ganimede, Sacrificiul lui
Isaac şi Samson ameninţându-l pe socrul său. În anul 1636, familia Van Rijn se stabileşte într-o casă mare, situată întrun cartier elegant, unde îşi instalează şi atelierul. Locuinţa se află în vecinătatea cartierului evreiesc, o zonă plină de viaţă,
fapt care a influenţat paleta de culori a pictorului. Rembrand începe să facă comerţ cu opere de artă şi să-şi alcătuiască o
colecţie de obiecte exotice, ştiinţifice şi istorice. Pictează Ospăţul lui Baltazar, Orbirea lui Samson şi, în următorii ani, o
serie de portrete înfăţişând-o pe Saskia.
Extrem de afectaţi de moartea primilor trei copii, soţii Rembrandt se bucură, în anul 1641, de naşterea fiului lor Titus,
care este foarte sănătos. În schimb, Saskia se îmbolnăveşte de tuberculoză şi moare la 14 iunie 1642. Rembrandt, ajuns în
culmea gloriei, va fi extrem de afectat de moartea
femeii iubite, pe care a eternizat-o de atâtea ori în
tablourile sale. În anul 1646, Rembrandt o
angajează pe Hendrickje Stoffels ca educatoare
pentru fiul său. Va trăi cu aceasta ca soţ şi soţie,
deşi nu se vor căsători oficial. Justiţia ecleziastică
îi acuză de imoralitate, relaţiile artistului cu
beneficiarii se deteriorează, astfel că în 1656
Rembrandt este ruinat. Colecţia sa de artă este
scoasă la licitaţie, operele îi sunt împrăştiate. În
ciuda faptului că este chinuit de multe griji şi de
sărăcie, Rembrandt nu a fost un geniu solitar şi
neînţeles. Cu toate greutăţile, îşi continuă munca
de creaţie. Din această perioadă datează o serie
de Autoportrete, precum şi Sindicii postăvarilor,
Mireasa evreică.
Rembrandt se stinge din viaţă la 4
octombrie 1669, într-o casa modestă din
cartierul Roozengracht, unde s-a mutat în 1657
Lecţia de anatomie a doctorului Tulp, 1632.
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şi a dus o viaţă destul de retrasă, vizitat doar de prietenii săi menoniţi şi evrei.
Este înmormântat în Westerkerk.

400 de ani de la naşterea lui Rembrandt

Rembrandt şi epoca sa
Viaţa şi creaţia lui Rembrandt Harmenszoon van Rijn s-au desfăşurat într-o epocă în care burghezia olandeză se
constituia în castă şi se afunda treptat în conformism şi filistinism. Remarcabila sa independenţă şi dorinţa neobişnuită de
a-şi urma propriile impulsuri, atât în alegerea subiectelor, cât şi în interpretarea lor, îl fac pe Rembrandt diferit de
contemporani. Înclinaţia sa către spiritualitate a marcat toate subiectele abordate, de la portretistică la peisaj şi pictură
religioasă. Tehnica sa, foarte personală şi spontană, nu era un scop în sine, ci a servit exprimării unui conţinut profund
uman. Putem să ne bucurăm de arta marelui maestru şi să o receptăm, chiar şi fără să avem informaţii specifice privind
detaliile tehnice. Chiar dacă nu ştim ce a folosit pentru impasto – alb de plumb, răşină de dammar sau terebentină – , îi
putem aprecia arta. Aspectele deosebite ale tehnicii folosite de Rembrandt în pictură sunt clarobscurul, tratarea
coloristică şi pensulaţia; el va folosi clarobscurul şi în gravură şi desen. Criticii i-au subevaluat lui Rembrandt culoarea,
în favoarea clarobscurului; a fost considerat mai puţin un colorist.
De fapt, tehnica lui Rembrandt a fost macată de progrese în ceea ce priveşte folosirea culorii, lucru vizibil mai ales în
picturile sale târzii. Rondul de noapte (1642) a fost unul dintre aceste momente. Lucrarea reprezintă o remarcabilă sinteză
a tot ceea ce artistul crease anterior. Considerat astăzi o capodoperă, Rondul de noapte este probabil cel mai faimos tablou
al său. Scutul aşezat deasupra porţii poartă numele celor 18 personaje care au plătit artistului pentru a fi prezente în
lucrare; celelalte personaje au fost adăugate pentru a da mai multă forţă compoziţiei. Rembrandt a ales o tehnică deloc
simplă, unele detalii sunt reproduse cu multă minuţiozitate, altele – cu tuşe groase de culoare, aparent neglijente. Calitatea
tabloului i-a încântat pe contemporani. S-au scris texte elogioase, care evidenţiau faptul că, pentru artist, compoziţia şi
unitatea au fost mai importante decât portretul fiecărui personaj în parte. Nu au lipsit nici criticile, afirmându-se, de pildă,
că Rembrandt a folosit prea multă lumină. Spre sfârşitul secolului XVIII, tabloul, numit iniţial Ieşirea Companiei
Căpitanului Frans Banning Cocq, a primit numele de Rondul de noapte, din cauză că, odată cu trecerea timpului,
culorile îşi pierduseră din luminozitate. Compoziţia a avut dimensiuni mai mari (4 x 5 metri), dar în 1715, când a fost
mutată la primăria oraşului Amsterdam, din Piaţa Dam, a fost tăiată pe trei laturi, din motive de spaţiu.
O altă lucrare care l-a făcut celebru pe Rembrandt este Lecţia de anatomie a doctorului Tulp (1632). Aceasta face
parte dintr-o serie de portrete de grup realizate pentru Breasla Chirurgilor. Exista tradiţia ca, de două ori pe săptămână,
unii dintre cei mai buni medici să susţină o lecţie practică în faţa chirurgilor din Amsterdam. La aceste lecţii de anatomie
participau şi diverse persoane importante ale oraşului. Chiar dacă pare că pictorul i-a surprins pe cei prezenţi într-un
instantaneu, lucrarea a fost gândită şi pregătită timp îndelungat. În această lucrare, care are o construcţie piramidală,
Rembrandt nu respectă regulile unui asemenea tip de compoziţie. Din contră, se comportă ca un regizor, dându-i o tentă
teatrală. Talentul tânărului artist uluieşte, mai ales că până atunci realizase puţine portrete.
Gustul olandezilor pentru redarea vieţii cotidiene şi indiferenţa faţă de arta cu subiect religios pot fi explicate prin cultura lor de
expresie calvinistă: „arta picturii trebuie să se ocupe numai de redarea lumii vizibile şi are scopul de a împodobi casele”. După Calvin,
reprezentarea figurativă a lui Dumnezeu sau a lui Hristos degradează ideea de divinitate. În mod surprinzător, creaţia lui Rembrandt este
plină de subiecte biblice. A fost printre puţinii din generaţia sa preocupaţi de subiectele biblice. Pe de altă parte, maestrul său, Lastman,
consacrase o mare parte a operei sale subiectelor cu caracter biblic.Aceste opere se datorează propriei sale înclinaţii, şi nu cererii clienţilor.
Dat fiind că pictura religioasă era puţin căutată, putem admite, aşadar, ipoteza că Rembrandt însuşi a fost cel care a optat – şi în pictură,
ca şi în desen – pentru acest subiect. În ceea ce priveşte
gravura, maestrul putea conta pe un număr destul de
mare de colecţionari dornici să achiziţioneze orice
lucrare ieşită din mâinile lui. În alegerea subiectelor,
tânărul pictor şi-a urmat profesorul, dar şi tradiţia
picturii. Mai târziu, va adăuga câteva teme noi,
deosebite ca interpretare şi reprezentare: Izgonirea lui
Hagar, Hristos şi Emmaus, seriile dedicate Legendei
lui Tobie şi Legendei Suzanei, etc. Intenţia pictorului
era de a provoca publicului o puternică impresie.
Privitorul trebuia să se transforme în martor ocular şi
să trăiască evenimentul.
Deşi extrem de productiv, Rembrandt
Harmenszoon van Rijn a pictat foarte puţine
tablouri care să aibă ca temă viaţa cotidiană.
Farmecul schiţelor cu această temă constă tocmai
în reacţia liberă şi spontană a artistului.
Cele mai multe dintre schiţe au fost făcute în
Rondul de noapte, 1642.
anii tinereţii. Desenele de mai târziu se disting
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printr-o tratare picturală mai sumară. Rembrandt ne introduce într-o atmosferă plină de vitalitate; motivele dominante sunt
mama şi copilul, ele reflectă înclinaţia sa către casnic şi sentimental. Copiii săi sunt, adeseori, răi, iar mamele arată obosite şi
copleşite de probleme. Uneori, Rembrandt exprimă în desene îngrijorarea tinerei mame – în aceste cazuri putem să o
identificăm pe Saskia, care pierduse trei copii înainte de naşterea lui Titus. Comparând schiţele cu Saskia cu cele, de mai târziu,
reprezentând-o pe Hendrickje, surprinse în diferite atitudini, putem observa contrastul destul de puternic dintre desenele de
tinereţe şi cele de maturitate.
Subiectele cu caracter mitologic nu s-au bucurat de prea mare interes din partea lui Rembrandt. Ele apar mai frecvent
în anii de început, artistul fiind influenţat de atmosfera umanistă din Leyda şi de contactul cu arta lui Rubens şi cu barocul
în general. După deceniul patru, aceste subiecte apar ocazional, cele mai multe fiind urmare a comenzilor primite de la
clienţii săi. Printre lucrările cu subiect mitologic, merită menţionate Răpirea Proserpiniei şi Răpirea Europei. Acestea
pot fi caracterizate printr-o combinaţie de trăsături în stilul şcolii de la Leyda. Rafinamentul execuţiei dezvăluie o
dramatizare barocă a subiectului, iar delicateţea culorilor se potriveşte bine cu execuţia subtilă.
Blănuri, brocart şi catifea; chipuri apropiate şi totuşi distante; o îmbinare perfectă a elementelor întunecoase cu cele
luminoase, privirea aţintită asupra observatorului, culori şi tuşe spontane, forme clare, dar în acelaşi timp de neînţeles – iată
felul de a picta al lui Rembrandt! Pe parcursul a mai bine de patru decenii, Rembrandt a pictat şi foarte multe autoportrete.
În total, peste 50 de tablouri şi încă şi mai multe desene şi gravuri. Seria de autoportrete ne uimeşte, fiind vorba de una
dintre cele mai radicale autoportretizări din lumea picturii. Aceste autoportrete nu sunt, cu siguranţă, rezultatul dificultăţilor
financiare de mai târziu, de natură să îl împiedice pe artist să angajeze un model. Analizând portretele, se poate descoperi
cu uşurinţă bogăţia de nuanţe ale personalităţii sale, personalitate pe care o înfăţişează de la tinereţe până la senectute. A
realizat primul autoportret când încă nu împlinise douăzeci de ani şi a continuat această tradiţie pe tot parcursul vieţii. Prin
seria de autoportrete, suntem martorii evoluţiei sale artistice – o carieră care a constat, în principal, din muncă neîntreruptă.
Arta lui Rembrandt este o provocare şi o fascinaţie neîncetată.
Bibliografie:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
Bockemühl, Michael. Rembrandt.Taschen, 2003
Bockemühl, Michael. Rembrandt.Taschen, 1992

Întâlnire cu Rembrandt – 400 de ani de la naşterea artistului

Muzeul Naţional de Artă al României a găzduit, începând cu data de 18 mai 2006, expoziţia aniversară Întâlnire cu
Rembrandt – 400 de ani de la naşterea artistului, organizată în colaborare cu Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti
şi cu Biblioteca Academiei Române.
Prin cele 120 de lucrări de pictură, desen, gravură din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României şi ale Bibliotecii
Academiei Române, această primă expoziţie monografică Rembrandt din România şi-a propus să prezinte universul creaţiei
artistului şi imensa influenţă pe care a avut-o asupra contemporanilor. Cele mai multe lucrări au fost aduse din colecţiile
Bibliotecii Academiei Române (8 picturi, 4 desene şi 100 de gravuri).
Lucrările de pictură din expoziţie ilustrează fenomenul academiei Rembrandt, prin prezenţa câtorva pânze ale unora
dintre elevii săi (Govert Flinck, Samuel van Hoogstraten, Bernardo Kiel) şi ale atelierului, alături de compoziţia Haman în
faţa Esterei, binecunoscuta capodoperă din patrimoniul Muzeului Naţional
de Artă al României, a cărei apartenenţă la opera lui Rembrandt a fost
elucidată graţie cercetărilor fundaţiei Rembrandt Research Project din
Amsterdam.
Opera de gravor a lui Rembrandt a fost bine reprezentată, printr-o
selecţie de 100 de lucrări inedite ce provin, în marea lor majoritate, din
colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Acest patrimoniu de gravuri s-a
constituit, în principal, din donaţiile a doi importanţi colecţionari
români: arhitectul Gheorghe Balş (1868-1934) şi istoricul de artă
George Oprescu (1881-1969). O parte din aceste gravuri pot fi consultate pe
site-ul http://www.biblacad.ro/expozitii/Rembrandt/Rembrandt.html
Un foarte util ghid pentru parcurgerea expoziţiei îl constituie frumosul
catalog, ce oferă un eseu asupra tradiţiilor artei lui Rembrandt, semnat de
Gary Schwartz, studii despre atelierul-academie Rembrandt şi despre opera
sa de gravor, informaţii despre cei doi colecţionari-donatori, precum şi un
capitol inedit privind expertiza picturii Haman în faţa Esterei, finalizată în
anul 1991 de către cercetătorii fundaţiei Rembrandt Research Project.
Conceptul acestei importante expoziţii a inclus şi amenajarea unei săli de
proiecţie, unde au putut fi vizionate filme documentare având ca subiect:
maniera de lucru a lui Rembrandt; pictura olandeză; problematica şi etapele
restaurării unor pânze (printre care şi Haman în faţa Esterei).
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400 de ani de la naşterea lui Rembrandt

Rembrandt – Maestru al luminii şi umbrei
Muzeul Naţional Brukenthal
27 octombrie – 31 decembrie 2006

Cu ocazia aniversării a 400 de ani de la naşterea pictorului
Rembrandt (1606-1669), în data de 27 octombrie 2006, la Muzeul
Brukenthal din Sibiu a avut loc vernisajul expoziţiei de gravură
Rembrandt – maestru al luminii şi umbrei, în prezenţa ambasadorului
Regatului Ţărilor de Jos, Excelenţa Sa dl. Jaap L. Werner.
Expoziţia a fost organizată în colaborare cu Biblioteca
Academiei Române, din colecţiile căreia provin 100 de gravuri
originale, reprezentand o treime din întreaga creaţie grafică a marelui
maestru olandez.
Colecţia Muzeului National Brukenthal oferă şansa unei
apropieri de creaţia celebrului maestru al secolului al XVII-lea, prin
gravurile de interpretare ale lui Adam Bartsch, William Unger şi
Charles Townley.
Baronul Brukenthal (1721-1803) a împărtăşit interesul
colecţionarilor din Epoca Luminilor pentru opera lui Rembrandt, în William Unger (1837-1932), după Rembrandt Autoportret, Muzeul de Istoria Artei, Viena,
colecţia sa fiind prezente câteva copii vechi, de buna calitate, după
1906. Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu.
lucrările acestuia.
Vizitatorii expoziţiei au putut viziona programul multimedia O
oră cu Rembrandt (coordonat de Sanda Iordăchescu), program care a
inclus filmele documentare: Rembrandt, Pictori olandezi din Secolul
de Aur şi Rijksmuseum Amsterdam – Capodopere.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
– o bibliografie a lucrărilor nou intrate în colecţiile BNR –

♦ Bockemühl, Michael. Rembrandt: 1606-1669. Misterul formei: [Monografie].
Köln: Taschen Verlag; Bucureşti: Noi Media Print, 2003.
♦ Stückelberger, Johannes. Rembrandt und die Moderne: der Dialog mit
Rembrandt in der deutschen Kunst um 1900: München, Wilhelm Fink Verlag,
1996.
♦ Bergé, Geneviève. La ménagère et le hibou: impressions de Rembrandt.
Lausanne: L’Age d’Homme, 2004.
♦ FENIA, DRIVA. Capodoperele iubirii: [poveşti de dragoste ale unor
personalităţi din lumea artelor: Dante, Leonardo da Vinci,Rembrandt,…].
Râmnicu Vâlcea: Offset color, 2005.
♦ Filip Sărăţeanu, Mariano. Portret de Rembrandt: memorii [i.e. versuri].
Bucureşti: Ex Libris Universalis, 1997.
♦ Schwartz, Gary; Crişan, Dana; Mariana Dragu, Macovei Cătălina. Întâlnire cu
Rembrandt – 400 de ani de la
naşterea artistului: pictură, desen,
gravură din colecţiile Muzeului
Naţional de Artă al Românei şi
Bibliotecii Academiei Române.
Bucureşti:
Editura
Muzeului
Naţional de Artă al Românei, 2006.
♦ Weber, Gregor J. M. Rembrandt im
Kontrast: Die Blendung Samsons
und Der Segen Jacobs. München:
Hirmer Verlag, 2005.
♦ Van Loon, Hendrik Willem.
Rembrandt van Rijn. Trad. de
Lucian Schneider. ed. a 2-a.
Timişoara : Helicon, 1999.
♦
REMBRANDT:
[resursă
electronică]. Sèvre: ODA Laser Edition;
Paris: Réunion des musées nationaux;
Bruxelles: Crédit Communal, 1995. 1
CD-ROM + 15 p.

Lecţia de pictură
Biblioteca Naţională a României,
15 septembrie - 15 octombrie 2006

Şi Biblioteca Naţională a României a
marcat Anul Rembrandt – expoziţia cu titlul
Lecţia de pictură (albume de artă, monografii,
studii, etc.) l-a avut în prim-plan pe marele
maestru. El a fost „escortat” de o serie de mari
pictori români şi străini aniversaţi sau
comemoraţi tot în acest an: Corneliu Baba
(1906-1997), Paul Cézanne (1839-1906),
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806),
Theodor Pallady (1871-1956), Pablo Picasso
(1881-1973).
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ANUL CAROL I - CASA REGALA A ROMANIEI IN DOCUMENTE
- 140 DE ANI DE LA INTEMEIEREA CASEI REGALE A ROMANIEI Prefaţa Alteţei Sale, Principele Radu
la numărul Revistei Bibliotecii Naţionale a României
dedicat Anului Carol I
Regele Carol I

În ziua de 10 octombrie 1914, se stingea regele Carol I, cu diagnosticul de miocardită cronică. Diagnosticul modern
va fi surprins, probabil, chiar şi pe medici. Vă închipuiţi ce curios părea, la început de secol XX, să mori de o boală atât
de «avant la lettre».
Astfel a fost Carol I: modern, deschizator de drumuri, creator de instituţii, vizionar şi om de curaj. Acest tânăr, născut
să rămână un principe european minor, cel mult cu o frumoasă carieră militară, a construit în România, timp de 48 de ani,
una dintre cele mai durabile dezvolări din istoria noastră, punând în ordine instituţii vitale (statul, armata, parlamentul,
economia, academia) şi statornicind «securitatea naţională», prin dobândirea independenţei, a suveranităţii, prin
flexibilizarea şi întregirea instrumentului numit «stat».
Răbdătorul rege Carol, ale cărui urechi au auzit multe insulte, ai cărui ochi au văzut multe geamuri sparte la Palatul
Regal din centrul Bucureştiului, al cărui suflet s-a chinuit în faţa multor manifestări mioritice ostile, a purtat cu el
îndârjirea de a rămâne pe loc, deşi istoricii ne confirmă faptul că a avut de cel puţin două ori bagajele făcute, gata de
plecare. Un singur lucru cred că nu l-a înţeles Carol, niciodată: tentaţia ancestrală a românilor faţă de sinuciderea veselă.
Regele Carol a avut norocul de a nu se fi născut mai târziu, fiindcă mi-ar veni greu să-l văd mergând la Bruxelles, să se
bată cu indivizi impecabil îmbrăcaţi, cu mâinile adânc înfipte în buzunarele de la pantaloni, funcţionari cărora costumele
scumpe le jenează nonşalanţa. Mi-ar fi greu să-l văd la talk-show-uri ori suflecându-şi mânecile de la cămaşă, pentru ca
verbul să circule mai uşor în mediul popular şi agricol. El nu şi-a dat, niciodată, jos tunica (a relaxare), nu a iertat niciodată
întârzierile şi nici lipsa de cuvânt (care erau, şi atunci, un sport naţional), pantofii lui nu au fost niciodată prăfuiţi, nu a ascuns
niciodată faptul că este Principe, ca să pară egal cu ceilalţi, nu s-a prefăcut vulgar sau simplu, ca să fie cuiva pe plac.
Dimpotrivă, Carol I a rămas pedant şi inflexibil în faţa «iarmarocului» din societate, s-a chinuit să înveţe limba unei
ţări care l-a adoptat, a respectat o confesiune care nu era a lui, s-a legat de o geografie care nu-l aranja temperamental,
s-a dedicat unei munci geopolitice migăloase şi perverse, pentru care nu era făcut structural şi moral, a făcut faţă, cu
stoicism, predecesorilor democraţiei şi ai «Academiei Caţavencu», care-l numeau, în ziare şi în public, «Carol cel Mic»,
«Domnul Hohenzollern» şi «Neamţul», a privit cu răbdare la geamurile pe care studenţii avangardişti i le spărgeau
sistematic, fiindcă venea dintr-o ţară care pe ei nu-i aranja, din punct de vedere cultural şi ideatic, a purtat barca
destinului propriu, cu grijă, pe albia seacă a Dâmboviţei şi i-a interzis tinerei lui nepoate, Maria a României, să iasă din
palatul Cotroceni, în primii patru ani după venirea ei la Bucureşti, spunându-i că preferă să-i aducă la Palat persoane
care să-i ţină companie, fiindcă «societatea bucureşteană este putredă». Ba chiar a fost invitat, după ce a dotat România
cu căi ferate, să ia locomotiva pe care a achiziţionat-o şi să plece cu ea în Germania, pentru totdeauna.
Desigur, dacă ar fi un personaj politic contemporan, Carol I ar fi asociat astăzi temerarilor, atipicilor, iar opera lui
ar fi comparată cu cea a lui Juan Carlos al Spaniei. Puţină lume ştie că tatăl lui Carol I, Karl Anton, a fost primul principe
suveran devenit prim-ministru, în epoca modernă. El a fost premier al Prusiei din septembrie 1858 şi până în septembrie
1862, când i-a succedat Bismark.
Este, desigur, greu de privit, acum (în lumea computerului, a tinerilor elevi de la Galaţi care pleacă la Harvard, a CNN şi
a zborului de plăcere în cosmos, a averilor de şaptesprezece miliarde de lire sterline, a războiului privat), ca pe un lucru
excepţional, ca un tânăr de 27 de ani, care şi-a petrecut adolescenţa şi primii ani ai maturităţii în războaie şi care nu avea, ca
zestre personală, mai mult de un geamantan, un tată inteligent şi un nume cu rezonanţă europeană, să ajungă şeful unui Stat
tânăr, să-l conducă 48 de ani, să ţină în frâu o societate de nestrunit, cu oameni sclipitori, flecari şi simpatici; că acest tânăr
avea să trateze de la egal la egal cu marile puteri, că avea să navigheze cu pricepere pe mări tulburi, că avea să devină, el însuşi,
o instituţie şi că familia fondată de el avea să contribuie cu demnitate la bunul mers românesc, chiar şi după 140 de ani.
Evaluarea domniei lui Carol I se poate face şi mai simplu: dacă luăm criteriile de bază ale UE şi NATO, vom vedea
că, în ciuda limitărilor impuse de vremi, Carol apare surprinzător de european: fondator de instituţii de bază ale statului
şi societăţii, promotor al profesionalismului în politică şi în economie, strateg şi reformator al forţelor armate, încurajator
al puterii soft (cultură, politică externă, tradiţii, specific naţional), voce europeană prin excelenţa, puterea exemplului
personal, creator de instituţii şi de proiecte, întăritor al statului şi al suveranităţii, în paralel cu adaptarea la jocul
regional, participant cu trupe la alianţe militare continentale. Carol I a fost un favorit al Germaniei, Rusiei şi Franţei, văr
al Italiei, Spaniei şi Marii Britanii. Tot el a fost unul dintre primii ofiţeri români cu studii în ţări occidentale şi un model de
lider naţional, idealizat de popor fără să fi gustat măcar salam cu soia. Aplicator, la litera legii, al principiului sfânt al
proprietăţii private, ctitor al unui domeniu particular (Sinaia) devenit, în ani, un simbol al naţiunii.
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Povestea acestui modern şef de stat ne este contemporană, fiindcă ea se bazează pe meritul personal. Nu erau –
vremurile de început de secol XX – vremuri în care meritul personal să influenţeze prea mult destinul unui cap încoronat.
Monarhia nu experimentase încă dezastrele care aveau să o aştepte imediat după primul război mondial. Pe atunci, a avea
merite personale ajuta destul de mult, dar nu era o condiţie sine qua non. Astăzi, meritul personal joacă un rol determinant.
Ne vom fi dând noi seama că suntem, în anumite privinţe, mai anchilozaţi decât cei din timpurile lui Carol I? Ştim
noi că el, ca şi vremea lui, produceau, la nivel politic şi de gândire intelectuală, materie de mai bună calitate, deşi nu
lucrau la computere? Cunoaşteţi mulţi oameni de stat care au construit patruzeci de spitale rurale? Ştiţi mulţi oameni
politici, români sau de aiurea, care se pricep şi la academie, şi la militărie şi care vorbesc şi patru-cinci limbi străine,
care au cunoştinţe economice, sunt acasă la ei în orice capitală a lumii şi au familia europeană în sânge?
Sunt convins că ceea ce Principesa Margareta şi cu mine putem face bine pentru ţară, la nivelul modest al
capacităţilor noastre, este de a duce mai departe legământul european, democratic şi liberal al lui Carol I, îmbinând rolul
determinant al statului şi al naţiunii, al tradiţiilor şi al culturii naţionale cu binefacerile deschiderilor democratice, ale
globalizării, ale înrudirii europene, ale informaţiei şi ale atotputerniciei iniţiativei individuale, ca expresie a libertăţii.
Regalitatea este o instituţie istorică europeană care, în România cel puţin, este capabilă să găsească modalităţi noi,
flexibile, creatoare, motivate şi potrivite de a fi utilă. Poate că, dacă s-ar fi născut cu cincizeci de ani mai târziu şi ar fi
ales o altă ţară, Carol ar fi fost un om de stat tot atât de apreciat ca Wilson sau Adenauer. Iar dacă nu ar fi purtat
coroană, ar fi fost, aproape sigur, un mare om politic, pur şi simplu.
Privind extraordinara performanţă politică a lui Carol I, putem conchide:
- ajută la ceva să nu îţi pierzi cumpătul, să fii muncitor, înţelept şi să ai darul de a fi lider;
- este mai comod să fii cinstit şi coerent decât corupt şi confuz;
- se poate face bine, pe pământ românesc, timp de 48 de ani, neîntrerupt;
- poti supravieţui în România, european fiind, timp de aproape jumătate de deceniu, chiar şi în vremuri incerte;
- sufletul şi spiritul românesc sunt, adesea, mai subtile şi mai flexibile decât reprezentanţii de frunte ai spiritului şi
sufletului românesc;
- răbdarea de o jumătate de secol a lui Carol I, adăugată la răbdarea de o jumătate de secol a lui Mihai I arăta că
Familia Regală a României este o instituţie cu răbdare seculară şi care are domiciliu stabil în istoria României;
- Palatul Elisabeta, redevenit cămin al Familiei Regale, are o perspectivă şi un înţeles care nu privesc către anul
1947, ci către anul 1866.
Din aceste motive, îndemn pe cititorii Revistei Bibliotecii Naţionale a României să ţină minte ziua de 10 mai 2006,
când celebrăm 140 de la fondarea Familiei Regale române. Această sărbătoare, legitimată astăzi de încrederea a 66%
dintre români, este potrivită cu legământul lui Carol I, fiindcă ea este întruchiparea unui început european.

A.S. Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen

Carol I – fotografii din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României.
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Anul Carol I
Casa Regală a României în documente
Zilele Bibliotecii Naţionale a României,
14-15 decembrie 2006

Ediţia a IX-a a Zilelor Bibliotecii Naţionale a
României a avut ca temă Anul Carol I – Casa Regală a
României în documente şi s-a bucurat de participarea
Majestăţilor Lor, Regele Mihai I şi Regina Ana, prezenţi în
prima zi a evenimentului.
Majestăţile Lor – a căror prezenţă a impresionat întreaga
asistenţă – au asistat la comunicările susţinute de prof. univ. dr.
Ion Bulei, acad. Gabriel Ştrempel şi prof. univ. dr. Sergiu
Iosipescu, precum şi la vernisarea expoziţiei cu tema Casa
Regală a României în documente.
Doamna Maria Răducu, director general al Bibliotecii Naţionale a României şi gazdă a evenimentului, a deschis lucrările primei
zile prin cuvintele:
„Permiteţi-mi să salut prezenţa Majestăţilor Voastre în rândurile noastre, la Biblioteca Naţională a României. Pentru noi,
este o adevărată onoare şi sunt convinsă că, peste ani, o fotografie împreună cu Majestăţile Voastre va avea un loc privilegiat
într-o viitoare mare expoziţie, aşa cum este şi cea organizată astăzi de Biblioteca Naţională.
Ne întâlnim în cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, ediţia a IX-a, eveniment care are ca temă Anul Carol I –
Casa Regală a României în documente. Vreau să mulţumesc, cu această ocazie, tuturor colegilor implicaţi în buna organizare
a acestui important eveniment, precum şi colaboratorilor noştri – Muzeul Naţional Cotroceni şi bibliofilul I.C. Rogojanu – ,
prezenţi cu piese deosebite în expoziţia pe care v-o oferim astăzi”.
Printre cei care au susţinut comunicări s-au numărat: Georgeta Filitti, dr. Mădălina Niţelea – Muzeul Naţional Cotroceni, Georgiana
Cârstoiu – Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Florian Necula – director al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, dr.
Mioara Ioniţă – Muzeul Naţional de Istorie, Marian Ţuţui, critic de film, Gabriela Dumitrescu – Biblioteca Academiei Române, Cristina
Bădără – Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Alexandru Skultety – Editura Humanitas, I. C. Rogojanu, vice-preşedinte al Asociaţiei
Române de Ex-libris; Mariana Jaklovsky şi Letiţia Constantin – Biblioteca Naţională a României.
În cea de-a doua zi a evenimentului, 15 decembrie 2006, Biblioteca Naţională a României a pregătit un moment închinat
memoriei istoricului Ion Mamina, şef al Colecţilor Speciale ale BNR în perioada 1992 – 2005, intitulat: In memoriam. Ion
Mamina – un istoric al regalităţii (1941-2006).
Expoziţia Casa Regală a României în documente, vernisată în prezenţa Regelui Mihai I şi a Reginei Ana, a reunit
fotografii, partituri, cărţi cu cifru şi ex-libris regal, manuscrise, piese de corespondenţă, acte şi înscrisuri, menu-uri oferite la
dineuri regale, monede şi medalii din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, dar şi din cele ale Muzeului Naţional
Cotroceni sau din biblioteca I.C. Rogojanu.
Domnul Ion Dan Erceanu, director al Revistei Bibliotecii Naţionale a României, şi-a început astfel alocuţiunea:
„Majestăţile Voastre o să suporte, în expunerea mea, un mic istoric al Bibliotecii Naţionale a României. Ideea a luat
fiinţă în veacul al XIX-lea şi a început să prindă contur în timpul domnitorului Al. I. Cuza. Din păcate, această Bibliotecă
a Statului n-a funcţionat decât cu greu, în localuri precare şi cu fonduri băneşti insuficiente, până la începutul secolului
XX, când, într-un complex de împrejurări pe care n-am să-l pomenesc acum, în anul 1901, a fost desfiinţată, trecând cu
„arme şi bagaje” în patrimoniul Academiei Române. S-a considerat atunci că Biblioteca Academiei poate juca şi rolul de
bibliotecă naţională, transferându-i-se fondurile de publicaţii şi bugetul care, la vremea respectivă, era în valoare de
25.000 de lei.
Pentru Biblioteca Centrală a Statului a urmat o pauză de 50 de ani, până când, sub ocupaţia sovietică, a fost reînfiinţată,
sub denumirea de Biblioteca Centrală de Stat, deoarece cuvântul „naţional” a fost prohibit până de curând.
Din 1955 şi până azi funcţionăm, târâş-grăpiş, în acest local foarte frumos, dar insuficient pentru funcţiile unei
asemenea instituţii. După cum probabil Majestăţile Voastre cunoaşteţi, se pregăteşte, de vreo 20 de ani, un nou sediu pentru
Biblioteca Naţională. Noi, ca instituţie, urmăm soarta tuturor instituţiilor din România, nu putem să fim nici mai în faţă, nici
mai în spate, suntem la nivelul la care este şi ţara. Să sperăm că, odată cu propăşirea ţării, va propăşi şi Biblioteca Naţională
a României, ca instituţie de bază a statului. Acum, când ne pregătim să intrăm în Europa, ne vom conforma normelor
comunitare, în ciuda tuturor problemelor. Este păcat însă că am ratat şansă istorică din 1989. Maiestăţile Voastre înţeleg, cu
siguranţă, foarte bine ce vreau să spun.... Ne bucurăm însă că, fie şi mai târziu cu 16 ani, am intrat, şi cu sprijinul
Majestăţilor Voastre, în NATO, iar acum în comunitatea europeană.
În ceea ce priveşte această importantă aniversare – 140 de la venirea în ţară a lui Carol I – , trebuie să vă spun că
Biblioteca Naţională a României deţine o serie întreagă de documente despre Familia Regală. Ne-am gândit să celebrăm în
felul nostru, ca deţinători de memorie culturală naţională, această mare figură a istoriei României – Regele Carol I,
expunând o bună parte din ceea ce avem în tezaurul nostru referitor la Familia Regală. Ne gândim şi la alcătuirea unui
album-catalog cu aceste documente, editat în condiţii grafice de excepţie”.
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Piese prezente în expoziţia Casa Regală a României în documente. 14-15 decembrie 2006

♦ Herriot, Edouard. Scrisoare către Charles Cantacusène. Lyon.
Manuscrise din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României1:
♦ Alecsandri, Vasile. Înşir-te, mărgărite. Copie de Carmen Sylva. Ms. 3470 Ms. 3520
♦ Ionescu, Take. Scrisoare către Mihail Dragomirescu. Bucureşti,
♦ Averescu, Alexandru. Efectele cenzurei. Ms. 3873
18 august 1919. Ms. 3787
♦ Averescu, Alexandru. Discurs. Ms. 3874
♦ Ionescu, Take. Scrisoare către Ivaşcu. Bucureşti, 23 februarie
♦ Averescu, Alexandru. Comunicat. Ms. 3875
♦ Averescu,Alexandru. Discurs “Clientela electorală”. Iaşi, 1935. Ms. 3.961 1906. Ms. 3870
♦Averescu,Alexandru. Interviul unui fost preşedinte de Consiliu. Ms. 3962 ♦ Iorga, Nicolae. Noi, jupânii ţării ... Ms. 3395
♦ Averescu, Alexandru. Articolul “Provocări imprudente”. Ms. 3963 ♦ Lahovari, N. I. Scrisoare către Constantin Gr. Bengescu.
♦ Averescu, Alexandru. Şedinţa Comitetului Executiv al Partidului Bucarest, 1 iun. 1882. Ms. 3357
♦ Magino, Alexandre. Scrisoare către Charles Cantacusène. Paris,
Poporului. Bucureşti, 13 noiembrie 1932. Ms. 3965
11 iul. 1916. Ms. 3524
♦ Averescu, Alexandru. Discurs. Ms. 3966
♦ Averescu, Alexandru. Discurs la Congresul Partidului Poporului. ♦ Maignien, F. Scrisoare către Charles Cantacusène. Paris, 21 iul.
1916. Ms. 3521
Bucureşti, 23 mai 1930. Ms. 3967
♦ Bengescu, George. Scrisoare către Charles Cantacusène. ♦ Martonne, Emmanuel. Scrisoare către G. T. Kirileanu. [s.l.],
mercredi, 27 avril 1921. Documentul are ataşată cartea de vizită a lui
Bruxelles, 20 oct. 1921. Ms. 3486
♦ Berthelot, Henri Mathias. Scrisoare către ministrul Em. de Martonne. Ms. 14134
♦ Mehedinţi, Simion. Scrisoare către G. T. Kirileanu. Vladomira
Costantinescu-Porcul. Metz, 20 august 1920. Ms. 3973.
♦ Berthelot, Henri Mathias. Scrisoare către ministrul (Iaşi), 3 august 1942. Ms. 14587
♦ Mehedinţi, Simion. Scrisoare către G. T. Kirileanu. [28 aprilie
Constantinescu-Porcul. Metz, 12 octombrie 1920. Ms. 3975
♦ Berthelot, Henri Mathias. Scrisoare către ministrul 1943]. Timbru sec S. Mehedinţi. Ms. 14589
♦ Mehedinţi, Simion. Scrisoare către G. T. Kirileanu. Piatra Neamţ,
Constantinescu-Porcul. Strasbourg, 16 iulie 1924. Ms. 3981
♦ Bibescu, Antoine. Scrisoare către Charles Cantacusène. Ms. 3519 27 decembrie 1949. Ms. 14594
♦ Bibescu, Antoine. Scrisoare către Charles Cantacusène. Paris, ♦ Miller-Verghi, M. Scrisoare către Mihail Dragomirescu.
Bucureşti, 5 mai 1916. Ms. 3240
1924. Ms. 3525.
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Posada, 5 ♦ Odobescu, Alexandru. Pseudokinegeticos, Bucureşti. Ms. 4790.
♦ Odobescu, Alexandru. Scrisoare către Cornescu, referitoare la
ianuarie 1942. Ms. 3652
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Mogoşoaia, 26 “Manualul vânătorului”. Ms. 4791
♦ Oprescu, G. Scrisoare către Vasile Bogrea. Ms. 3311
ianuarie 1942. Ms. 3653
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Mogoşoaia, 22 ♦ Petre-Petrescu, Horia. Scrisoare către Iancu Candrea. Budapesta,
4 decembrie 1903. Ms. 3332
aprilie 1942. Ms. 3654
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. London, 24
decembrie 1939. Ms. 3655
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Bagnoles de
l’Orne, 1938. Ms. 3656
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Paris, 9
ianuarie 1939. Ms. 3657
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Paris, 2 mai
1935. Ms. 3658
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Roma, 3 iunie
1942. Ms. 3659
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Mogoşoaia, 22
octombrie 1937. Ms. 3662
♦ Bibescu, Martha. Scrisoare către Antoine Bibescu. Posada, 9
octombrie 1939. Ms. 3666
♦ Bogrea V. Scrisoare către G. T. Kirileanu. Lausanne, 5 iunie 1924.
Antet: Clinique La Pensée Voies Digestives Rayon X. Ms. 14494
♦ Bogrea V. Scrisoare către G. T. Kirileanu. Lausanne, 15 iunie
1924. Antet: Clinique La Pensée, avenue d’Ouchy, nr. 47. Ms. 14495
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Petrograd, 11 ianuarie
1917. Ms. 2130
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Zorleni, 6 februarie ♦ Teodorescu-Kirileanu, G. T. Scrisoare către Iuliu Tuducescu.
Sinaia, 30 ianuarie 1912. Ms. 3105
1917. Ms. 2131
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. 23 februarie 1917. Ms. 2132 ♦ Toma, A. Scrisoare către Mihail Dragomirescu. Bucureşti, 20
octombrie 1928. Ms. 3161
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. 1917. Ms. 2133
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Zorleni, 3 ianuarie ♦ Văcărescu, Elena. La Sibylle et César. Ms. 3442
♦ Vâlsan, G. Scrisoare către G. T. Kirileanu. [s.l.], aprilie 1921.
1917. Ms. 2134
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Botoşani, 13 ianuarie. Ms. 2135 Antet: Institutul de Geografie din Cluj. Ms. 14136
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Petrograd, 10 februarie ♦ Cutie Art Nouveau aparţinând Reginei Elisabeta. Cu texte şi
poezii dedicate reginei. Ms. 10353 – 10514
1917. Ms. 2136
♦ Carol al II-lea. Scrisoare către Ella Filitti. Petrograd, 26 ianuarie
Partituri şi note muzicale din colecţiile Bibliotecii Naţionale a
1917. Ms. 2137
României
♦ Carp, P. P. Scrisoare către Al. Blancfort. Bucureşti, 17 decembrie
♦ Decker, Carol. Zece Mai. Hora pentru voce şi pian. Op. 76.
1897. Ms. 3364
♦ Densuşianu, Ovid. Scrisoare către Vasile Bogrea. Bucureşti, 6 [Leipsic]: [Inst. Lith. de C. G. Röder], [s.a.]
♦ Ivanovici, I. Carmen Sylva. Walzer für pianoforte. Leipzig:
noiembrie 1925. Ms. 3305
♦ Duroy, Henri Louis. Scrisoare către Charles Cantacusène. Ms. 3523 Reudnitz: Carl Rühle’s Musikverlag, [s.a.]
♦ Goga, Octavian. Protest împotriva injuriei adusă Măriei Sale ♦ Ivanovici, I. Farmecul Peleşului: vals. Bucarest: Const. Gebauer, [s.a.]
♦ Ivanovici, I. Carol: marş. [Bucureşti]: Marele magazin de muzică
Regina Maria de către Nicolae Iorga. Ms. 3883
1 Din lipsă de spaţiu, bibliografia cărţilor prezente în expoziţie nu figurează în prezentarea de faţă. O bibliografie completă a cărţilor care
privesc regalitatea din România existente în colecţiile BNR a fost publicată în nr. 1/2006 al Revistei Bibliotecii Naţionale a României.
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al Conservatorului, [s.a.]
♦ Margaritesco, M. Princesse Marie. Marche de Cavalerie. Oeuvre
74. Bucarest: Magazinul Conservatorului M. Mischonznik. Leipzig:
[Inst. Lith. C. G. Röder], [s.a.]
♦ Spanopol, P. C. Regina Elisabetha. Uvertură clasică pentru
piano. Op. 35. Bucarest: Const. Gebauer, [s.a.]
♦ Wiest, Jules. Marie – Ferdinand: valse. Bucarest: Const. Gebauer, [s.a.]

Stampe din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României
♦ Maria, Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarelă pe
pergament. [s.l.], [s.a.]. 60 x 57. Achiziţie.
♦ Maria Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarelă pe
pergament. [s.l.], [s.a.]. 77 x 77. Achiziţie.
♦ Maria Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarelă pe pergament.
[s.l.], [s.a.]. 77 x 77. Semnat dr. jos, în aur: MARIA. Achiziţie.
♦ Maria, Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarelă pe
pergament. [s.l.], [s.a.]. 77 x 77. Semnat verso, dr. jos în auriu: MARIA.
Verso, sus, însemnare manuscrisă: PAUVRE MARIN. Achiziţie.
♦ Maria, Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarela pe
pergament. [s.l.], [s.a.]. 77 x 77. Verso, chenar auriu şi însemnare
manuscrisă: DIEU / SEUL / NOUS / COMPRENDS / MARIA. Achiziţie.
♦ Maria, Regina. Motiv decorativ, cruce celtică: acuarelă pe
pergament. [s.l.], [s.a.]. 77 x 77. Verso, însemnare manuscrisă în auriu:
DIEUX / A PITIÉ / DE NOS / PAUVRES / COEURS. Achiziţie.
♦ Maria, Regina. Personaj feminin în rochie festivă bleu: acuarelă.
[s.l.], [s.a.]. 228 x 153. Nesemnat. Verso, însemnări manuscrise, în
cerneală: „Des[enat] de Regina Maria a României pentru un bal
costumat”; pe spatele lucrării cu cerneală: „Donaţia Elena Odobescu,
1940, Bucureşti”. Prov. Fondul Al. Saint Georges.
♦ Maria, Regina. [Personaj feminin] „Rose-Rose”: creion şi
acuarelă. [s.l.], [s.a.]. 218 x 178. Nesemnat. Verso, cu cerneală:
„Dessiné par la Princesse Marie pour un bal de l’Obole”; „Donaţia
Elena Odobescu, 1940, Bucureşti”. Prov. Fondul Al. Saint Georges.

♦ Szathmary, Carol Pop de. Carol I de Hohenzolern: acuarelă.
[s.l.], 1870. 410 x 315. Semnat şi datat stânga jos. Achiziţie.
♦ Serbarea încoronării Majestăţilor lor Regele şi Regina României
10-11 Mai 1881. Cortegiul M. S. Reginei Elisabeta: cromolitografie.
Bucuresci: E. Grassiany, [s. a.]. 300 x 510. Achiziţie.
♦ Serbarea încoronării Majestăţilor lor Regele şi Regina României
10-11 Mai 1881. M. S. Regele Carol I cu suita militară:
cromolitografie. Bucuresci: E. Grassiany, [s. a.]. 300 x 510. Achiziţie.

Fondul de fotografii „Casa Regală a României” – Biblioteca
Naţională a României
♦ Constituanta: Carte-de-visite. Galaz: Atelier M. Wolf. inv. 605
♦ Domnitorul Carol I cu Guvernul, 1866. Bucureşti: Atelier F[ranz]
♦ Duschek, [1866]. inv. 609
♦ I.C. Brătianu. Bucureşti: Atelier Franz Duschek, [s.a.]. inv. 429
♦ Ion Bălăceanu. Bucureşti: Atelier F[ranz] Duschek, [s.a.]. inv. 186
♦ Prinţul Ion Cantacuzino. Iassi: Edit. Fraţii Schagen, [s.a.]. inv. 567
♦ Lascăr Catargi. [Bucureşti]: Atelier F[ranz] Duschek, [s.a.]. inv. 669
♦ Petre P. Carp. Wien: Atelier L. Angerer, [s.a.]. inv. 651
♦ Gr. I. Cernat. Jassi: Atelier Nestor Heck, [s.a.]. inv. 718
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♦ Petre Mavrogheni. Paris: Atelier Disderi, [s.a.]. inv. 2160
♦ Mihail Kogălniceanu. Bucureşti: Atelier D.R. Jellinek & Co.,
[s.a.]. inv. 1835
♦ Gh. Ion Florescu. Bucureşti: Atelier C. Szathmari, [s.a.]. inv. 1363
♦ C.A. Rosetti. Bucureşti: Atelier C. Szathmari, [s.a.]. inv. 2936
♦ D. A. Sturdza. Pera: Atelier Abdullah Frères, [s.a.]. inv. 3257
♦ Domnitorul Carol I de Hohenzollern în mare ţinută. Bucureşti:
Atelier C. Sztathmari, [s.a.]. inv. 615
♦ Domnitorul Carol I la 1866, 13-15 iulie, după depunerea
jurământului, mică ţinută. Bucureşti: Atelier F[ranz] Duschek,
[s.a.]. inv. 624
♦ Domnitorul Carol I la 1866, mică ţinută. Berlin: Atelier Philipp
Grafe, [s.a.]. inv. 627
♦ Principele Carol I, 1877. Bucureşti: Atelier F. Duschek, [1877]. inv. 618
♦ Alteţa Sa Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, Domnul
României, 1876. Paris: Atelier Le Jeune, [1876]. inv. 632
♦ Carol I, Regele României. Sinaia: Atelier Alfred Brand, 1910. inv. 639
♦ Depunerea jurământului, 1866. [s.l.]: [s.n.], 1866. inv. 140667
♦ Carol I în uniformă de general de cavalerie. [s.l.]: [s.n.], 1877.
inv. 58833
♦ Locotenenţa Domnească Februarie – Mai 1866. [s.l.]: [s.n.],
[1866]. inv. 87333
♦ Începerea construcţiei Palatului Peleş, 1875. Bucureşti: Atelier
Mayer & Gerstl, [1875]. inv. 87702
♦ Castelul Peleş în construcţie. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 87709
♦ Podul „Regele Carol” peste Dunăre. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 53946
♦ Inaugurarea podului la Cernavodă, Regele Carol I, Alexandru
Marghiloman, Th. Lerescu. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 85854
♦ Încoronarea de la 1881. [s.l.]: [s.n.], [1881]. inv. 90452
♦ Încoronarea de la 1881, Plecarea de la Cotroceni. Bucureşti:
Atelier F. Mándy, [1881]. inv. 64169
♦ Regele Carol I, Regina Elisabeta, Împăratul Franz-Josef la
Sinaia. Sinaia: Atelier A. Thalsky, [s.a.]. inv. 87135
♦ Regele Carol I, 1881. Bucureşti: Atelier F. Mándy, [1881]. inv. 58851
♦ Regina Elisabeta a României. Bucureşti:Atelier F. Mándy, [s.a.]. inv. 58852
♦ Regina Elisabeta cu domnişoarele de onoare la Sinaia. Sinaia:
Atelier A. Thalsky, [s.a.]. inv. 64098
♦ Regina Elisabeta. Bucureşti: Atelier F. Mándy, [s.a.]. inv. 107045
♦ Regina Elisabeta, George Enescu. Bucureşti: Atelier F. Mándy,
[s.a.]. inv. 89134
♦ Familia Regală la Sinaia. Sinaia: Atelier A. Thalsky, [s.a.]. inv. 87.817
♦ Familia Regală la Sinaia, 1906. Sinaia: Atelier A. Brand, [1906].
inv. 89600
♦ Familia Regală cu Împăratul Austro-Ungariei Franz-Josef la
Sinaia. Bucureşti: Atelier Mándy, [s.a.]. inv. 87474
♦ Împăratul Franz-Josef, Familia Regală a României la
Cotroceni, 1896. Bucureşti: Atelier Fr. Mándy, [1896]. inv. 90156
♦ Regele Carol, Regina Elisabeta, Kronprinz Wilhelm al
Germaniei, 1909. Bucureşti: Atelier Fr. Mándy, [1909]. inv. 64178
♦ Regina Elisabeta, Alteţa Sa Principesa Maria la leagănul Sfânta
Ecaterina, 1910. Bucureşti: Atelier I. Niculescu, [s.a.]. inv. 58377
♦ Regina Elisabeta în costum popular. s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 87517
♦ Regele Carol I, Principele Ferdinand, Principele Carol,
Mitropolitul Primat, 1906. [s.l.]: [s.n.], [1906]. inv. 140682
♦ Regele Carol, Regina Elisabeta, I.l I.C. Brătianu, Jean Kalinderu, A.
G. Djuvara la Sinaia, 1910. [s.l.]: [s.n.], [1910]. inv. 64081
♦ Familia regală la Buşteni, 1910. [s.l.]: [s.n.], [1910]. inv. 64083
♦ Regina Elisabeta. Bucureşti: Atelier F. Mándy, [s.a.]. inv. 64096
♦ Regina Elisabeta la Castelul din Sinaia. Bucureşti: Atelier F.
Mándy, [s.a.]. inv. 64099
♦ Regele Carol I cu D. A. Sturdza în mijlocul unor ofiţeri de geniu.
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 64093
♦ Regina Elisabeta, 1913. Bucureşti: Atelier F. Mándy, [1913]. inv. 99402
♦ Kronprinţul Germaniei Wilhelm şi Familia Regală. [s.l.]: [s.n.],
[s.a.]. inv. 90442
♦ Vizita familiei Imperiale Ruse la Constanţa, 1914. [s.l.]: [s.n.],
[1914]. inv. 89595
♦ Regele Carol şi Regina Elisabeta, Crăciun 1903. Bucureşti:
Atelier F. Mándy, [1903]. inv. 58355
♦ Regele Carol I în uniformă de Feldmareşal al armatei germane.
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58884
♦ Regele Carol I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58346
♦ Regele Carol I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 64094
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♦ Domnitorul Carol I cu soţia, pe valea Prahovei. [s.l.]: [s.n.],
[s.a.]. inv. 8671
♦ Domnitorul Carol I şi Elisabeta Doamna. Bucureşti: Atelier F.
Duschek, [s.a.]. inv. 8611
♦ Elisabeta Doamna. Bucureşti: Atelier F. Mándy, [s.a.]. inv. 8657
♦ Elisabeta Doamna (Carmen Sylva). Bucureşti: Atelier F.
Duschek, [s.a.]. inv. 8658
♦ Elisabeta Doamna cu fiica sa, Principesa Maria. Bucureşti:
Atelier F. Duschek, [s.a.]. inv. 8677
♦ Principesa Maria, fiica domnitorului Carol I. Bucureşti: Atelier
F. Duschek, [s.a.]. inv. 9040
♦ Elisabeta Doamna cu doamnele de onoare Lucia Ghyka şi E.
Cantacuzino, în timpul Războiului de Independenţă 1877-1878.
Bucureşti: Atelier F. Duschek, [s.a.]. inv. 90662
♦ Regina Elisabeta cu Principele Ferdinand. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv, 58232
♦ Regina Elisabeta cu Elena Văcărescu. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 89491
♦ Familia Regală şi Princiară. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 63266
♦ Regele Carol şi Regina Elisabeta. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 64320
♦ Regina Elisabeta la Peleş. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58670
♦ Regele Carol, Principele Ferdinand şi Principele Carol la Galaţi.
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 46315
♦ Regele Carol I, Principele Ferdinand, Nicolae II, Ţarul Rusiei la
Constanţa, 1914. [s.l.]: [s.n.], [1914]. inv. 131642
♦ Regele Ferdinand, Principele Carol, Alex. Marghiloman la Iaşi.
[s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58543
♦ Familia regală, Preşedintele Poloniei, Pilsudski, Prinţul Barbu
Ştirbei la Sinaia. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 79608
♦ Cascada la Expoziţia din 1906 din Parcul Carol. [Bucureşti]:
[s.n.], [1906]
♦ Cascada la Expoziţia din 1906 din Parcul Carol. [Bucureşti]:
[s.n.], [1906]
♦ Cascada la Expoziţia din 1906 din Parcul Carol. [Bucureşti]:
[s.n.], [1906]
♦ Castelul Peleş – Sinaia. [Sinaia]: [s.n.], [s.a.]
♦ Principesa Maria. Sinaia: Atelier Alfred Brand, [s.a.]. inv. 64212
♦ Principesa Maria. Sinaia: Atelier A. Brand, [s.a.]. inv. 64211
♦ Principesa Maria. Bucureşti: Atelier F. Mandy, [s.a.]. inv. 58713
♦ Principesa Maria şi Principele Ferdinand. London: Atelier
Russell & Sons, [s.a.]. inv. 64100
♦ Principesa Maria, şi Principele Ferdinand. Coburg: Atelier E.
Uhlenhuth, [s.a.]. inv. 64106
♦ A.A.L.L.R.R. Prinţul Ferdinand şi Principesa Maria la popota Reg.
4 Roşiori din Câmpina, 1896. [Câmpina]: [s.n.], [1896]. inv. 87634
♦ A.S.R. Principesa Maria la Reg. 4 Roşiori. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 87649
♦ Principesa Maria, 1902. [s.l.]: [s.n.], [1902]. inv. 64108
♦ Principele Ferdinand cu familia princiară. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58765
♦ Principesa Maria cu copiii. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 64175
♦ Încoronarea de la Alba Iulia, oct. 1922. [Alba Iulia]: [s.n.],
[1922]. inv. 58860
♦ Decorarea soldaţilor pe front, 1917. [s.l.]: [s.n.], [1917]. inv. 87687
♦ Principele Ferdinand. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 64128
♦ Regina Maria a României la încoronare, 1922. [s.l.]: [s.n.],
[1922]. inv. 64116
♦ Regele Ferdinand, Regina Maria, Mareşalul Al. Averescu. [s.l.]:
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[s.n.], [s.a.]. inv. 64101
♦ Regina Maria la Balcic, 1926. [Balcic]: [s.n.], [1926]
♦ Regina Maria la Bran, 1922. [Bran]: [s.n.], [1922]
♦ Regina Maria cu Principesele la Bran, 1922. [Bran]: [s.n.], [1922]
♦ Balcic. [Balcic]: [s.n.], [s.a.]. inv. 128288
♦ Familia regală la Sinaia, 1906. Sinaia: Atelier Brand, [s.a.]. inv. 89599
♦ Marea Cascadă de la Expoziţia din 1906. [Bucureşti]: [s.n.],
[1906]. inv. 87815
♦ Marea Cascadă de la Expoziţia din 1906. [Bucureşti]: [s.n.],
[1906]. inv. 87459
♦ Principele Carol. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 58764
♦ Principele Carol, 1920, în uniformă de vânatori. [s.l.]: [s.n.],
[1920]. inv. 64191
♦ Regele Carol II, Regina Maria, Generalul Al. Averescu la
Borzeşti, 1931. [s.l.]: [s.n.], [1931]. inv. 58863
♦ Regele Carol II, Regina Maria, Principele Mihai şi Cavalerii
Ordinului „Ferdinand I” la Palat cu prilejul Zilei Uniri, 24
Ianuarie 1932. [s.l.]: [s.n.], [1932]. inv. 31955
♦ Regele Carol II şi prof. N. Iorga, Buşteni 1931. [s.l.]: [s.n.],
[1931]. inv. 58929
♦ Regele Carol II şi Dinu Brătianu la vânătoare, 1932. [s.l.]: [s.n.],
[1932]. inv. 115226
♦ Principesa Elena cu fiul său, Mihai, 1926. [s.l.]: [s.n.], [1926].
inv. 58339
♦ Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, depune jurământul ca
senator de drept în 1939, nov. 26. [s.l.]: [s.n.], [1939]. inv. 64164
♦ Palatul Sturdza, ministerul de externe. Bucureşti: [s.n.], 1890.
inv. 89643
♦ Casa de Depuneri şi Grand Hôtel. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 140121
♦ Ateneul român, 1888. [s.l.]: [s.n.], [1888]. inv. 120420
♦ Fundaţiile Regale cu statuia lui Carol I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 129773
♦ Universitatea Bucureşti. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 92013
♦ Statuia I.C. Brătianu. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 89360
♦ Academia Comercială cu statuia lui Lascăr Catargiu. [s.l.]:
[s.n.], [s.a.]. inv. 96926
♦ Calea Victoriei cu Galeriile Lafayette. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 115084
♦ Teatrul Naţional şi Societatea de Telefoane. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].
inv. 139856
♦ Hotel Continental. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 115098
♦ Palatul Poştei. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 114931
♦ Casa de Depuneri. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 120414
♦ Statuia lui Carol I din Piaţa Palatului. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 109.378
♦ Ministerul Domenii. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. inv. 92009
♦ Parcul Carol. inv. 89335
♦ Facultatea de Medicină. inv. 98109
♦ Palatul Justiţiei. inv. 98170
♦ Banca Naţională cu statuia lui Eugeniu Carada. inv. 115092
Documente din colecţiile Muzeului Naţional Cotroceni
♦ Războiul de Independenţă – 1881: Medalie comemorativă.
Gravor W. Kullrich A.V.F. inv. 5255/311
♦Aniversarea a 25 de ani de domnie a Regelui Carol I şi 10 ani de
la proclamarea Regatului – 1891: Medalie comemorativă. Gravor
Paul Telge. inv. 4544/181
♦ Expoziţia generală română din Bucureşti 1906: Medalie. Gravor
Radivon. inv. 5257/313
♦ Proclamarea Regatului 1881: Medalie comemorativă. Gravor W.
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Kullrich F. inv. 58/8
♦ Plachetă cu anou – portrete regale. inv. 5276/437
♦ Monedă 2 lei 1911. Gravor Tasset. Monetăria Bruxelles. inv. 1495/44
♦ Monedă 5 lei 1881. Gravor Kullrich. Monetăria Bucureşti. inv. 1499/48
♦ Monedă 5 bani 1906. Gravor: Scharff. Monetăria Bruxelles. inv. 1470/19
♦ Monedă 5 lei 1883. Gravor Kullrich. Monetăria Bucureşti. inv. 1497/46
♦ Monedă 10 bani 1906. Gravor. A. Scharff. Monetăria Hamburg.
inv. 1473/22
♦ Monedă 1 leu 1873. Gravor Stern. Bruxelles: Monetăria Jose
Allard. inv. 1485/34
♦ Monedă Jubiliară 1 leu 1906. Gravor A. Michaux. Monetăria
Bruxelles. inv. 1489/38
♦ Monedă 10 bani 1867. Gravor Wyon. Birmingham: Monetăria
Watt & Co. inv. 1472/21
♦ Ferdinand, Regele. Cuvântări. Brăila: Tipografia Românească,
1931. inv. 925
♦ Mayer, Titus Frideric. Serviciul sanitar în campania din 1877-78.
Bucureşti: Institut de Arte Grafice „Universala” I. Ionescu, [s.a.]. inv. 956
♦ Bart, Jean (Eugeniu Botez). Cartea Dunărei. [s.l.]: Editura
Biblioteca Ligei Navale, 1933. inv. 966
♦ Ghenadie al Rîmnicului. Iconografia. Arta de a zugrăvi templele
şi icoanele bisericeşti. Bucureşti: Tipografia Cărţilor bisericeşti,
1891. Ms. inv. 979
♦ Elisabeta, Regina. Calendarul anului 1897. Text şi pictură de
Regina Elisabeta. Bucureşti, 1897. Ms. inv. 1190
♦ [Stourdza, Demètre de]. Notice sur F. Baucher. Dieppe:
Imprimerie Delevoye, Levasseur et Ce., 1885. inv. 3594
♦ Regele Carol I şi Regina Elisabeta pe pajiştea de la Peleş.
Bucureşti: Editura C. Sfetea, [s.a.]. inv. 4547/648
♦ Ghica, Dimitrie N. O espediţie română în Africa. Bucureşti:
Stabilimentul Grafic I. V. Socec, 1897. inv. 5192
♦ La Roumanie: 1866-1906. Bucharest: Imprimerie Socec & Cie,
Soc. Anonyme, 1907. inv. 5586
♦ Romania: 1866-1906. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec & Co.
Soc. Anonimă, 1907. inv. 5591
♦ Regele Carol al II-lea şi Prinţul Mihai: fotografie. Bucureşti:
Foto Julietta, 1930. inv. 4285/513
♦ Principesa Maria: Fotografie. inv. 4647/748
♦ Principesa Maria cu Prinţul Carol copil în braţe: fotografie. inv. 4686/787
♦ Principele moştenitor Ferdinand şi Principesa Maria:
Fotografie. inv. 4738/839
♦ Foto Julietta Bucureşti. Principele Mihai – copil: fotografie. inv. 4772/873
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♦ Shakespeare, William. Un vis din noaptea de Sănziene. Bucureşti:
Socec, 1893. Carte dedicată sosirii în ţară a Alteţelor Regale
Principele Ferdinand şi Principesa Maria, 24 ianuarie 1893.
♦ Damé, Fr.; D’Ormeville. Haiducul: operă lirică. Bucureşti: Tip.
Şt. Mihăilescu, 1883. Legătură cu cifru Regina Elisabeta.
♦ Căleşescu, Al. C. Dunărea de la obârşii până la Marea Neagră:
1988-1906. Bucureşti: Socec, 1906
♦ Bulletin de la Société de Géographie. Sixième série. Paris:
Librairie de Ch. Delagrave, 1877
♦ Dare de seamă a Balului Reuniunei de la 25 decembrie 1906 sub
Înaltul Patronaj al M.S. Reginei în folosul „Vetrei Luminoase”.
Bucureşti: Tip. Aurora, 1907
♦ Noţiuni practice de apicultură cu învăţături de arboricultură.
Bucureşti: Tip. Louis, 1906. Închinată Celui dintâi Apicultor Român,
M.J. Sale Regele Carol I.
♦ Decret dat de Carol I în 1904, contrasemnat de ministrul de interne
Vasile Lascăr. Exemplar cu ex-libris ştampilă Principele Carol I.
♦ Menu regal. 18/30 octombrie 1879
♦ Menu regal. 1885
♦ Menu regal. 8 noiembrie 1936
♦ Menu regal. 22 aprile1887
♦ Menu oferit de Palatul Princiar. Belgrad: august 1872
♦ Menu regal. 7 iunie 1923
♦ Menu regal. 17 octombrie 1909
♦ Menu regal. 28 noiembrie 1912
♦ Menu oferit de Asociaţia Amicală a Inginerilor absolvenţi ai
Şcoalei Naţionale de Poduri şi Şosele. 23 aprilie 1896
♦ Menu regal. 5 ianuarie 1915
♦ Menu oferit de Restaurant du Pavillon Roumain. Paris: 19
septembrie 1937. Desen şi concepţie grafică de Lena Constante.
♦ Menu regal. 16/19 martie 1907
♦ Meniu: Banquet offert par les membres du Club „Tinerimea” à
leur président M. Alexandre Bellu. 20 noiembrie 1910
♦ Menu regal. 23 noiembrie/5 decembrie 1887
♦ Meniu regal. 28 septembrie 1907, Sinaia
♦ Fragment material textil cu cifrul lui Carol I

Documente din biblioteca I. C. Rogojanu
♦ Iser, I. Portretul Regelui Ferdinand: grafică
♦ Iser, I. Portretul lui G. Gr. Cantacuzino: carte poştală
♦ Mandy. Regele Carol I: fotografie mignon
♦ Sfetea, C. Scrisoare către G.T. Kirileanu. 27 martie 1914
Conţine şi copertele 1-4 ale broşurii Din viaţa Regelui Carol I şi a
Reginei Elisabetha. Pentru săteni. Iaşi: Institutul de Arte Grafice
C. Sfetea, 1916. Cu însemnare ms. G.T. Kirileanu, pe coperta 1.
♦ The Form of Solemmnization of Matrimony. Sigmaringen, 10
January 1893. London: Harisson and Sons.

prof. univ. dr. Ion Bulei

Carol I, imaginea unui rege

Majestăţile Voastre, doamnă director, dragi colegi, mai
întâi, îmi cer scuze că am întârziat, se vede că regele Carol
I nu a reuşit, din nefericire, să transmită nevoia de
disciplină şi de exactitate şi celor din timpul nostru... După
cum se ştie, regele avea obiceiul de a dărui colaboratorilor
săi câte un ceas. Eu, pentru că nu am primit un asemenea
ceas, nu am avut parte, aşadar, de beneficiile disciplinei...
Nu am de gând să fac aici o comunicare, ci, mai
degrabă, să schiţez un portret al primului nostru rege.
Putem vorbi de două portrete ale lui Carol I – cel făcut de
contemporanii săi şi cel care reiese din interpretările

istoricilor. Dacă este să ne referim la prima imagine a lui
Carol, cea pe care o aveau contemporanii, să remarcăm, în
primul rând, puternica impresie de corectitudine pe care o
lăsa Carol I, cu atât mai mult cu cât el venea după o serie de
domni pentru care, să o spunem cu vorbe respectuoase,
corectitudinea nu era un ţel – vezi cazul lui Gheorghe
Bibescu, cel care, în 1845, a obligat-o pe prima sa soţie să se
retragă la mănăstire, sau al altor domnitori, care nu se sfiau
să-şi aducă amantele la palat. Aş remarca mai întâi, aşadar,
cuplul perfect pe care l-au format Carol I şi Elisabeta de-a
lungul îndelungatei sale domnii. Carol şi-a iubit şi şi-a
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respectat soţia, singura perioadă dificilă fiind cea dintre
1881 şi 1893, când, să spunem, între cei doi soţi relaţiile au
fost afectate, mai ales din cauza Elenei Văcărescu. Carol a
fost perfecţiunea însăşi. Datele istorice aşa îl prezintă. A
intrat în destinul României într-un moment în care
societatea avea mare nevoie de un exemplu moral, mai ales
că această societate fusese prea binevoitoare cu relaţiile
extraconjugale ale oamenilor politici, relaţii ce făcuseră
mare vâlvă pe malurile Dâmboviţei.
În ceea ce priveşte raporturile cu personalul de la
Curte sau cu cei care îi erau colaboratori, există relatări că
regele dădea uneori dovadă de rigiditate. Programul său era
foarte strict. La ora 6 dimineaţa se trezea, la 8 lua micul
dejun şi se ocupa de corespondenţa privată. Urma
programul de audienţe. La ora 13 lua prânzul, iar la ora 23,
cina, după care el însuşi stingea lumina, indiferent de
reşedinţa în care se afla, încercând astfel să stabilească un
program în care să se încadreze toţi, inclusiv oaspeţii...
Audienţele se ţineau întotdeauna în picioare, tocmai pentru
a nu zăbovi nimeni prea mult timp; discuţiile cu primministrul erau ceva mai lungi. Acesta era comportamentul
lui Carol şi el s-a răsfrânt şi asupra curtenilor.
Niciunul dintre oamenii politici ai vremii nu se putea
lăuda că este prieten cu regele, chiar dacă faţă de unii, cum
era I.C. Brătianu, a avut un respect mai mare. Carol a ţinut
pe toată lumea la distanţă, tocmai pentru a evita acuzele de

acad. Gabriel Ştrempel

prietenie ori de inamiciţie.
După cum se ştie, cei mai mulţi dintre politicienii
români ai vremii, formaţi la universităţi din Occident, erau
mult mai bine pregătiţi decât regele. Dintre cei 155 de
miniştri pe care i-a avut România până în 1916, 105 aveau
o solidă formaţie occidentală, erau adevărate valori, printre
aceştia numărându-se şi Brătienii. Carol I a fost, în fapt,
reprezentantul acestei elite româneşti.
A ştiut să se comporte egal cu liberalii şi conservatorii.
Chiar dacă era poate mai apropiat de liberali, regele i-a
apreciat întotdeauna pe conservatori, care aveau calitatea
de a-i spune foarte franc ce gândeau. De exemplu, Lascăr
Catargiu avea obiceiul să-i zică: «Maiestate, asta se poate,
asta nu se poate!». Conservatorii se pronunţau mult mai
liber fiindcă, oriunde erau, în Bucureşti sau la moşiile lor,
tot aceiaşi oameni politici rămâneau. Carol I a arătat
respect faţă de acest partid, în sensul că i-a chemat la
guvernare când pe liberali, când pe conservatori.
Faţă de poporul propriu-zis, atitudinea lui era, evident, tot
una distantă – în imaginarul colectiv, rămâne imaginea sa în
Piaţa Universităţii, urmărind defilarea de 10 Mai, ori îmbrăcat
impecabil, în uniformă, mergând la moşiile sale din zona
Aradului. Distant, dar corect în toate împrejurările. În istorie,
rămâne imaginea militarului, a celui aflat în fruntea ostaşilor şi
care, la Plevna, primeşte şrapnelele turceşti: «Aceasta e
muzica ce-mi place!». Aşadar, curaj şi atitudine responsabilă
în faţa propriei armate.
Carol I a fost un păzitor al intereselor statului în toate
împrejurările, şi multe au fost cele în care a trebuit să
demonstreze această calitate. A fost, în acelaşi timp, un
mare constructor de structuri sociale. Să ne imaginăm
bucuria lui de a pune piatra de temelie la clădirile
importante din ţară (care, practic, atunci s-au ridicat; din
fericire, cele mai multe dintre ele s-au păstrat până azi),
bucuria lui de a pune ultimul cui la podul de peste Dunăre,
în 1885. Va rămâne în istorie ca regele care a disciplinat
efortul naţional sau care, cel puţin, a încercat să o facă...
Până la urmă, Carol I a fost ceea ce se numeşte omul
potrivit la momentul potrivit şi în locul potrivit.

G.T. Kirileanu – un bibliotecar regal

Majestăţile Voastre, onorată asistenţă, aş vrea din capul
locului să salut ideea pe care a avut-o Biblioteca Naţională a
României de a închina această a IX-a ediţie a Zilelor BNR
Casei Regale şi, evident, lui Carol I, cel care i-a pus bazele.
Casa Regală a onorat România cu prezenţa sa şi cu activitatea
sa – Războiul de Independenţă din 1877, crearea României
Mari, în 1918 – , având, după cum bine ştim, un destin tragic
după 1947, când membrii săi s-au împrăştiat în cele patru
vânturi. Sunt destine pe care nu le-a putut nimeni prevedea,
generate de o situaţie internaţională căreia nimeni nu-i putea
pune stavilă. Aşa s-au petrecut lucrurile la noi, aşa s-au petrecut
lucrurile şi în alte ţări intrate sub nefasta influenţă sovietică.
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Subiectul comunicării mele este legat de un om care a
slujit mai bine de 30 de ani Dinastia – bibliotecarul Casei
Regale, Gheorghe Teodorescu Kirileanu, cel care s-a
bucurat de aprecieri din partea celor doi mari regi, Carol I
şi Ferdinand, a reginei Maria, a unora dintre apropiaţii
Casei Regale, unul dintre aceştia fiind Barbu Ştirbei.
Cine a fost acest om pe care eu am avut şansa să-l
cunosc prin ’56, în împrejurări vitrege pe care le voi evoca
în finalul cuvântului meu? Născut în anul 1872, Kirileanu
era de fel din satul Holda, pe Valea Bistriţei. Holda se afla
pe domeniul Broştenilor – domeniu al Coroanei. Tatăl său a
fost paznic, pădurar, vânător şi pescar al domeniului regal.
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A avut o viaţă destul de grea acest G.T. Kirileanu. A rămas
orfan de mamă la 7 ani şi a fost crescut de bunicii săi
dinspre mamă, chemându-se la început Grigorescu, pentru
că pe tatăl său îl chema Grigore şi, după moda vremii, se
dădea numele tatălui. A devenit mai apoi Teodorescu,
pentru că a fost înfiat de Teodor Ioanovici, bunicul său,
Popa Todică, cum i se spunea. Mai apoi, pe când era
student la Facultatea de Drept, tatăl său l-a rugat să adauge
la numele de Teodorescu şi pe acela de Chirileanu. De ce
Chirileanu? După numele unui sat de la munte, din
Broşteni, Chiril, de unde îşi aveau rădăcinile neamurile lor.
La Broşteni, Kirileanu a urmat cursul primar, la Fălticeni –
primele clase de gimnaziu. Mai apoi, îndrumat de Mihai
Lupescu, un mare folclorist cu care Kirileanu a lucrat
înainte de 1900, a urmat Institutul Particular din Iaşi.
A avut profesori de mare înţelepciune, îi amintesc aici
pe Constantin Meissner (faţă de care Kirileanu a nutrit o
mare afecţiune şi o mare stimă, vizitându-l până la sfârşitul
zilelor bătrânului pedagog), pe junimiştii Papa Culianu şi
Anton Naum. L-a avut proteguitor pe Titu Maiorescu
atunci când, după terminarea studiilor de drept şi după ce
şi-a susţinut teza de licenţă, acesta l-a numit judecător la
Broşteni, deşi tânărul Kirileanu îşi exprimase intenţia de a
profesa în mediul din care îşi trăgea rădăcinile. Ca
absolvent de liceu, se înscrisese la două facultăţi, cea de-a
doua fiind Facultatea de Litere. La Facultatea de Litere, în
anul I, a nimerit însă un profesor destul de acru şi de
vindicativ, Aron Densuşianu, tatăl lui Ovid Densuşianu,
care s-a supărat pe studentul Kirileanu (profesorul Aron
Densuşianu, titular al catedrei de latină, nu-l suporta pe
Eminescu şi le ceruse studenţilor să explice ce e aceea o
genune, cuvânt prezent în opera poetului, după cum bine
ştim; Kirileanu a răspuns că termenul de genune este
frecvent utilizat de bistriţeni, el însemnând adâncime,
vâltoare de apă; Aron Densuşianu s-a enervat şi l-a trântit
la examenul de latină). Kirileanu a renunţat, în aceste
condiţii, la Facultatea de Litere. S-a mulţumit să-şi treacă
licenţa în drept cu o teză asupra mineritului din vremea lui
Costache Conachi, poetul începuturilor poeziei
moldoveneşti, un subiect care-l preocupa de mai mult timp.
Trebuie spus că G.T. Kirileanu a ajuns la Palat nu ca
bibliotecar, ci adus de Louis Basset, secretarul particular de
la acea vreme al lui Carol I. Basset cunoştea bine lucrările
lui Kirileanu despre istoria Broştenilor, astfel că l-a chemat
la Bucureşti în preajma sărbătoririi a 40 de ani de activitate
a regelui Carol I (1906) şi i-a propus să definitiveze
monografia dedicată Broştenilor şi să supravegheze
elaborarea celorlalte monografii ale domeniilor regale.
Kirileanu a realizat această monografie împreună cu un
oarecare Alexandru sau Aurel Popovici. Nu cred însă că
acest A. Popovici, aşa cum apare el în foaia de titlu, este
Aurel Popovici, marele colaborator al arhiducelui
moştenitor Franz Ferdinand care preconiza realizarea
statelor unite ale Austriei Mari, din care urma să facă parte
şi Transilvania (o viziune interesantă asupra rolului pe care
l-ar fi avut românii din Transilvania în concertul acesta de
state ce alcătuiau monarhia Habsburgică). Ulterior, lui
Kirileanu i s-a propus să rămână ca slujbaş al Casei Regale,
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responsabil cu corespondenţa în limba română şi cu
cererile de audienţă. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul
1907, pe vremea în care era custode al Bibliotecii Fundaţiei
Universitare Carol I. Meseria de bibliotecar a început-o
aşadar la această bibliotecă. Abia în anul 1909 a fost numit
bibliotecar al Casei Regale.
Biblioteca era aşezată în aripa stângă a Palatului,
vizavi de Biserica Cretzulescu. Ca bibliotecar al Casei
Regale, Kirileanu trebuia să prezinte constant regelui liste
bibliografice cu propuneri de achiziţii, din ţară şi mai ales
din străinătate; să se ocupe de înregistrarea, prelucrarea şi
organizarea publicaţiilor; să întreţină relaţii cu marii
legători de carte (şi, într-adevăr, cărţile din biblioteca lui
Carol I sunt foarte frumos legate), etc.
Raporturile lui Kirileanu cu membrii familiei regale au
fost dintre cele mai interesante şi mai apropiate. Mă refer în
special la cele din vremea regelui Ferdinand (după cum se
ştie, Carol I a avut cu toţi colaboratorii săi relaţii sobre şi
distante). Relaţii apropiate a avut cu toţi copiii lui Ferdinand,
dar în special cu Alteţa Sa Ileana, devenită mai târziu ducesă
de Habsburg. Se ştie că principesa l-a vizitat la Piatra Neamţ,
înainte de a pleca din ţară în 1948. Din relatările bătrânului
Kirileanu şi din cele ale nepoţilor săi, am aflat că principesa
Ileana a fost extrem de ataşată de profesorul său, G.T.
Kirileanu, care i-a deschis apetitul pentru subtilităţile de
limbă română din scrierile lui Creangă.
Există o sumedenie de aspecte din viaţa şi activitatea
lui Kirileanu care ar putea constitui teme importante de
cercetare. A avut legături cu o sumedenie de oameni pe care
i-a ajutat de-a lungul anilor. În 1927, cu puţin timp înainte
de a muri, regele Ferdinand a pus bazele Fundaţiei Regale
Ferdinand, la care Moş Ghiţă Kirileanu, aşa cum îi spuneau
toţi, inclusiv membrii familiei regale, a fost numit secretar
general. Prin această fundaţie, el a putut să sprijine o seamă
de oameni, ajutând astfel cultura română, prin editarea unor
lucrări de referinţă. Mă refer la volumele de documente
istorice publicate de marele slavist Ioan Bogdan sau de
Mihai Costăchescu, cel care a publicat tomuri de documente
istorice privind înaintaşii şi urmaşii lui Ştefan cel Mare.
Trebuie să ţinem cont că aceste lucrări au fost tipărite în
vreme grea, de recesiune economică. Un alt istoric pe care
Kirileanu l-a sprijinit financiar, prin fundaţie, a fost Andrei
Veress, istoric ungur născut la Bucureşti. Deşi s-a mutat
ulterior la Budapesta, Veress a continuat să colaboreze cu
istoricii din România, nefiind, cum se spune, un „mâncător
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de români”. Îndemnat şi de Moş Ghiţă, el a alcătuit 11
volume de documente privind istoria relaţiilor Ardealului cu
Moldova şi Ţara Românească, precum şi 3 volume de
bibliografie istorică româno-maghiară, lucrări extrem de
importante pentru cultura română.
Trebuie să amintim apoi şi de raporturile pe care le-a avut
Kirileanu cu revistele de folclor, în special cu revista
Şezătoarea, căreia i-a pus bazele împreună cu Mihail Lupescu
de la Fălticeni şi cu revista Ion Creangă de la Bârlad, ele fiind
cele mai importante reviste de folclor nu numai înainte de
primul război mondial, ci şi în perioada interbelică. Kirileanu a
sprijinit aceste publicaţii atât cu condeiul (el fiind un bun
cunoscător al folclorului românesc), cât şi cu bani.
De-a lungul timpului, Kirileanu a avut prieteni de mare
înălţime spirituală. I-am pomenit deja pe Meissner, pe Titu
Maiorescu; pot să-l pomenesc şi pe marele bizantinolog
Demostene Russo, cu care era în termeni foarte apropiaţi,
apoi pe doctorul Lalu de la Piatra Neamţ, profesor de
farmacologie la Universitatea din Iaşi. În 1930, la venirea
lui Carol al II-lea, Kirileanu a fost obligat să părăsească
postul de bibliotecar regal, rămânând totuşi secretar al
Fundaţiei Regale până în 1935. După această dată, s-a retras
definitiv la Piatra Neamţ, aducând cu el o imensă bibliotecă
pe care, ulterior, a dăruit-o oraşului, făcând din Piatra
Neamţ un centru cultural de primă mărime.
Nu pot încheia cuvântul meu fără să amintesc
împrejurările în care l-am cunoscut pe G.T. Kirileanu. Din
anul 1955, am devenit şeful Secţiei de Manuscrise Istorice
de la Biblioteca Academiei Române. În acel an, ieşise din
închisoare un profesor cu care eu fusesem în termeni foarte
buni în facultate, deşi îl avusesem profesor un singur an (la
cursul de istoria diplomaţiei). Este vorba de Ioan Hudiţă –
naţional-ţărănist, om de mare probitate şi mare patriot,
arestat şi el după 1947. Prin 1956, Hudiţă a venit pe la
Biblioteca Academiei, ocazie cu care l-am abordat, ştiind
că G.T. Kirileanu se găseşte într-o situaţie dificilă (i se
suspendase pensia, era urmărit de securitate). Avea totuşi
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câţiva nepoţi care îl îngrijeau. Pe-atunci fiind foarte tânăr şi
plin de entuziasm, m-am gândit că este o ocazie să aduc în
colecţiile Bibliotecii Academiei o adevărată avere
spirituală, convingându-l pe Moş Ghiţă Kirileanu să
cedeze, contra cost, câte ceva din biblioteca sa. Ştiind că
profesorul Hudiţă era amic cu Kirileanu, l-am întrebat dacă
ar fi inoportună o vizită a mea la Piatra Neamţ. Ioan Hudiţă
s-a oferit să-mi dea o scrisoare de recomandare, pentru că –
mi-a explicat el – , fiind urmărit de securitate, Kirileanu era
destul de prudent. Cu această scrisoare asupra mea, am
plecat la Piatra Neamţ să tratez cu Kirileanu. După ce m-a
supus unui sever „examen” în ceea ce privea cunoştinţele
mele, dar şi buna mea credinţă, Kirileanu a acceptat,
finalmente, să vândă Bibliotecii Academiei câteva
documente şi manuscrise de mare importanţă. Am avut
grijă ca nimic din ceea ce promit să nu fie neglijat, am
reuşit astfel să-i trimit banii la timp, de fiecare dată. Am
respectat această convenţie până la sfârşitul zilelor sale,
lucru pe care Kirileanu l-a apreciat.
Prin 1960, anul morţi sale, am reuşit să obţin de la
nepoţii lui dreptul ca Biblioteca Academiei să preia toată
arhiva lui Kirileanu, arhivă care era plină de însemnări
anticomuniste. Acesta era, de altfel, unul dintre motivele
pentru care fusese urmărit de securitate – asculta posturile
de radio străine, făcea comentarii pe fişe, pe care le ţinea
ascunse sub salteaua patului. Nepoţii săi nu numai că mi-au
dat mână liberă, ci au fost bucuroşi, pentru că scăpau altfel
de riscul de a fi acuzaţi ca părtaşi ai acestei „crime
împotriva poporului”. Chiar în seara morţii lui Kirileanu,
am venit cu un camion din Bucureşti şi am luat toată
această arhivă, care astăzi se află la Biblioteca Academiei
Române. Am pus să fie organizată ca să poată fi cercetată
de oamenii interesaţi de acest om remarcabil al cărui destin
a fost legat, timp de 30 de ani, de Casa Regală.
Cu nepoţii lui G.T. Kirileanu am rămas în termeni de
mare prietenie până la moartea lor – anul trecut s-a stins din
viaţă ultimul dintre ei.

Carol I şi idealul naţional român

Majestăţile Voastre, doamnelor şi domnilor, în ziua de
10/22 mai 1866, aflat în vechiul conac al Goleştilor,
principele Carol se trezi la ceasurile şase ale dimineţii,
după o noapte de nesomn, şi, la orele opt, porni spre
Bucureşti. La intrarea în capitală, în mijlocul aclamaţiilor, o
ploaie torenţială veni să curme o secetă de trei luni.
Principele îşi aminti că, în 1861, într-o călătorie algeriană,
sosirea îi fusese însoţită de o ploaie asemănătoare,
binecuvântată de localnici după îndelungata uscăciune.
La începutul după amiezii, la Camera Deputaţilor din
Dealul Mitropoliei, principele ascultă pe colonelul
Haralambie citind în limba română jurământul său: „Jur de
a păzi legile României, de a menţine graniţele sale şi
integritatea teritoriului”. Apoi, el însuşi, punând mâna
dreaptă pe Evanghelie, rosti: „Jur”. La cuvântarea
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preşedintelui Camerei, Manolache Costache Epureanu,
principele răspunse în franţuzeşte: „Ales în chip spontan de
naţiune principe al României, am părăsit, fără şovăire, şi
patrie, şi familie, pentru a răspunde chemării acestui
popor care mi-a încredinţat soarta sa. Punând piciorul pe
acest sfânt pământ, am devenit român. Acceptarea
plebiscitului îmi impune, o ştiu, mari datorii; sper că îmi va
fi dat să le îndeplinesc. Vă aduc o inimă credincioasă,
intenţii sincere, o voinţă puternică de a face binele, un
devotament fără margini faţă de noua mea patrie şi
respectul de nezdruncinat al legilor, care mi se trage de la
strămoşii mei. Cetăţean astăzi, mâine, dacă trebuie, soldat,
voi împărţi cu voi şi norocul, şi nenorocirea. Din această
clipă toate sunt pe o potrivă între noi, credeţi în mine aşa
cum eu cred în voi! Doar Dumnezeu poate şti soarta ce
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pregăteşte patriei noastre – din parte-ne, să ne mărginim a
ne face datoria! Să ne întărim prin înţelegere, să ne unim
forţele pentru a fi la înălţimea evenimentelor! Providenţa
care a purtat pe alesul vostru până aici şi a îndepărtat
toate piedicile din drumul meu nu va lăsa neîmplinită
menirea sa! Să trăiască România!”.
Astfel şi-a început domnia, într-o minunată zi de mai a
anului 1866, principele Carol-Eitel-Frédéric-ZéphyrinLouis de Hohenzollern-Sigmaringen.
Peste mai bine de 48 de ani, în data de 12 octombrie
1914, la Sankt-Petersburg, devenit Petrograd, ambasadorul
Republicii Franceze la Curtea ţarului, Maurice Paléolog,
consemna: „Regele României, Carol I, a murit ieri, la 76 de
ani. Cu totul înfeudat puterilor germanice, trăind
întotdeauna în admiraţia, aş spune aproape în fetişismul
superiorităţii lor militare, politice şi morale, el nu putea
avea vreo îndoială în privinţa apropiatei lor victorii. Astfel
că atât timp cât a fost în viaţă, noi nu aveam nicio şansă să
raliem România cauzei noastre”.
Într-o judecată simplă, lineară, având în vedere că
războiul alături de Antanta – Franţa, Rusia, Marea Britanie –
însemna lupta împotriva Germaniei şi, mai ales, a AustroUngariei, luptă de care era cu precădere legată înfăptuirea
idealului naţional românesc, poziţia şi chiar persoana regelui
Carol I erau puse adesea sub semnul întrebării în raport cu
principala aspiraţie a neamului, aflat într-un asemenea
moment crucial. Sub o formă sau alta, prin varii
circumlocuţiuni sau făţişe afirmaţii, această judecată se
regăseşte şi astăzi, în multe dintre discursurile istorice. Şi
totuşi, o asemenea aserţiune ar fi fost în flagrantă
contradicţie cu jurământul din mai 1866 al principelui Carol.
După cum arăta magistrul nostru, al medieviştilor,
Fustel de Coulanges, istoria este, în primul rând, o ştiinţă a
surselor, dependentă, ce-i drept, de capacitatea, inteligenţa
şi profunzimea analizei textelor, a mărturiilor, a izvoarelor
dintre cele mai variate şi mai nebănuite. Cel ce vă vorbeşte
se întâmplă să fie martorul secund al unora dintre clipele
vieţii regelui Carol I, pe care publicul român le-a cunoscut
nu demult – desigur, dintr-alt unghi – prin intermediul
memoriilor arhiepiscopului de Bucureşti, Raymund
Nersthammer. Sunt mărturii convergente ale adâncii
credinţe catolice a regelui Carol I, din care izvora
neasemuita conştiinţă a datoriei ce trebuie îndeplinită.
Evocarea dimensiunii morale şi religioase a firii sale
demonstrează cât de departe se află principiile lui Carol,
exprimate prin jurământul din 1866, de judecata lui
Maurice Paléolog, din 1914.
În viaţa şi domnia lui Carol I se poate face o
periodizare pe care înseşi memoriile suveranului o
sugerează: anii 1866-1881 şi 1881-1914. Memoriile sunt
expresia unui proiect – proiectul de domnie al principelui,
ale cărui linii directoare au fost trasate încă din 1866, când
Carol avea doar 27 de ani. Acest proiect, anunţat voalat
chiar din primul său discurs ţinut în faţa Camerei şi şlefuit,
de-a lungul timpului, a fost dus la îndeplinire prin obţinerea
cu armele a independenţei depline, în anii 1877-1878, şi
prin proclamarea Regatului, în martie 1881. Întrebarea
consecutivă pe care şi-o poate pune istoricul este firească:
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A existat oare şi un proiect ulterior al regelui? Obişnuiţi cu
perspectiva pozitivistă, evolutivă, dacă nu chiar marxistă
asupra istoriei, nu am vedea alt proiect valabil decât cel al
realizării deplinei unităţi naţionale, înfăptuite la 1918.
Numai că – şi lucrul trebuie cu precădere subliniat – acest
proiect nu putea fi la ordinea zilei în anii 1877-1881.
Experienţa războiului ruso-otoman, chestiunea sudvestului Basarabiei şi ameninţarea rusă au impus un alt
proiect de securitate naţională şi de dezvoltare economică
pentru România, proiect aplicat cu nezdruncinată hotărâre
de regele Carol I până în 1914.
Proiectul, al cărui artizan a fost regele Carol I şi
principalul său sfetnic, Ion C. Brătianu, se întemeia pe
alianţa cu puterile centrale: Austro-Ungaria, Germania şi
Italia. Din punctul de vedere al echilibrului de forţe din
spaţiul european, al unui Realpolitik, atunci ca şi acum la
ordinea zilei, opţiunea de la 1873 era cea justă, iar
convulsiunile Peninsulei Balcanice din perioada 18771912, în contrast cu stabilitatea de la nord de Dunăre, nu
fac decât să o dovedească: România era un partener credibil
pentru aliaţii săi şi principala putere sud-est europeană,
dincolo de imperiile Austro-Ungar şi Rus.
O componentă naţională interesantă a etapei de după
1888 a fost, alături de susţinerea românilor din Transilvania,
preocuparea pentru emanciparea cultural-religioasă şi
politică a aromânilor din Peninsula Balcanică. Inclusă în
planurile politice post-paşoptiste ale Moldovei din timpul
lui Grigore Vodă Ghica, la 1855-1856, ea a căpătat contururi
noi la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în vremea războaielor
balcanice. În acest sens, politica externă a regelui Carol,
departe de a fi fost un succedaneu meridional, un înlocuitor
al unei aspiraţii transilvane, impus de Cabinetul vienez, a
încercat, mai întâi, crearea unei Macedonii autonome şi
pentru aromâni, în cadrul Imperiului Otoman. Ulterior, în
1912-1913, această politică s-a orientat către constituirea
unei Albanii Mari, sub principele de Wied, nepotul reginei
Elisabeta, principat înglobând cât mai mulţi aromâni,
discriminaţi în noile state balcanice naţionale. Participarea
României la cel de-al doilea război balcanic şi pacea de la
Bucureşti, îndreptând nedreptatea celei de la Berlin –
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datorată Rusiei –, privind frontiera sudică a Dobrogei, avea
implicit urmări şi pentru aromâni, creându-li-se o patrie
nouă, ponto-danubiană. Proiectul regelui Carol I pentru anii
1881-1914 se transformă aproape imperceptibil încă din
1982-1983. Să fie oare doar o coincidenţă faptul că, odată
cu apropierea franco-rusă şi cu marea mişcare a
Memorandumului din Transilvania (1892), regele se decide
pentru căsătoria principelui moştenitor Ferdinand cu
nepoata reginei Victoria a Marii Britanii? Înfăptuită în
ianuarie 1893, căsătoria care unea casa de HohenzollernSigmaringen a României cu dinastiile engleză şi rusă avea
să fie urmată de discrete, dar nu mai puţin relevante gesturi
de curtoazie ale noului ţar Nicoale al II-lea, faţă de de-acum
bătrânul rege Carol I.
La începutul secolului XX, cu ocazia reînnoirii
tratatului secret între România şi Tripla Alianţă, cancelarul
Von Bülow amintea în memoriile sale despre dispoziţiile cu
totul agresive ale statului-major austro-ungar faţă de aliatul
de la sud-est de Carpaţi, împotriva căruia o acţiune în forţă
nu era exclusă. De altfel, relaţiile bilaterale nu au încetat să
se deterioreze, astfel că susţinerea continuă a Bulgariei şi
ameninţarea Serbiei de către cabinetul de la Viena au
provocat, în 1912, riposta lui Carol I făcută ministrului
austro-ungar la Bucureşti, prinţul de Fürstenberg: „În cazul
acesta – spusese suveranul român, în prezenţa generalului
Averescu – mă tem că drumurile noastre s-ar despărţi”.
O revelaţie o constituie relativ recenta publicare a
carnetelor şi scrisorilor de război ale lui Albert I al Belgiei,
nepot de soră al regelui Carol I. În data de 16 decembrie
1911, suveranul român îl prevenise pe proaspătul rege Albert
I că planul de război german prevedea invadarea Belgiei. Un
spirit de dreptate prevalase, mai presus de toate. O altă
revelaţie se dovedesc a fi ipotezele de război şi planurile de
acţiune ale Marelui Stat Major român, din anii 1900-1914.
Deşi insuficient cercetate şi reconstituite (iar publicate, şi
mai puţin), ele oferă o cu totul altă viziune asupra factorilor
de decizie politico-militară de la Bucureşti, în primul rând
asupra regelui Carol I. De bună seamă, ipoteza A – războiul
cu Rusia, privind înfăptuirea uneia dintre componentele
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idealului naţional, unirea Basarabiei – , era firească, parte
a îndatoririlor României în alianţa cu Puterile Centrale, dar
chiar şi în evoluţia planurilor de război la Est nu lipsea
chestiunea Transilvaniei. În Memoriul din decembrie 1909,
privind aplicarea ipotezei A, se sublinia: „avem români şi în
Basarabia, dar avem şi în Transilvania, prin urmare, nu s-ar
putea pretinde politicii româneşti de a nu avea o ţintă
naţională de urmărit; această ţintă nu trebuie pierdută din
vedere, fiindcă numai ea va da războiului ce l-am întreprinde
atunci caracterul său naţional.”
Dacă vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa, în data
de 14 iunie 1914, a fost legată de o orientare politică aflată în
contradicţie cu spiritul tratatului de alianţă cu Puterile
Centrale, elaborarea ipotezei B de război, cu Austro-Ungaria
(anterioară acestei date), dovedeşte o înaltă înţelegere a
regelui Carol I faţă de dezideratul vremii: înfăptuirea deplină
a idealului naţional. Scrisorile regelui către fratele şi mai ales
către sora sa, recent publicate, întăresc această afirmaţie. De
bună seamă, regele României, întotdeauna perfect informat,
după cum constata Titu Maiorescu, nu anticipase şi nu dorise
marea conflagraţie izbucnită în vara anului 1914. Apreciase
însă că, în următoarele două decenii, Austro-Ungaria se va
descompune, iar unitatea românilor se va produce în chip
firesc. El mărturisea Sabinei Cantacuzino că ar fi dorit să
redea ţării cele trei judeţe din sud-estul Basarabiei, pentru ca
pierderea lor, produsă în 1878, să nu rămână asociată, în
amintirea poporului român, cu domnia sa.
Şi nu avea să închidă ochii încercatul rege mai înainte de
a nu se fi încercat convenţia secretă cu Rusia, din 1 octombrie
1914, prea lesne uitată. Prin ea, marele imperiu de la răsărit
garanta integritatea României şi recunoştea drepturile sale
asupra teritoriilor locuite de românii din monarhia austroungară, în schimbul unei neutralităţi binevoitoare. Proiectul
domniei lui Carol I căpăta, astfel, ultima sa formă şi, în chip
miraculos, anul 1918 avea să-l înfăptuiască întocmai, prin
unirea, mai întâi a Basarabiei, după prăbuşirea Rusiei, apoi a
Bucovinei şi Transilvaniei, odată cu descompunerea AustroUngariei. Prin gândul său cumpănit şi întreaga sa faptă, Karl
der Weise îşi ţinuse jurământul.

Georgiana Cârstoiu

Reglementarea succesiunii la tronul României în timpul lui Carol I

Un moment asociat demersului de consolidare a
monarhiei şi, totodată, a statului român este cel al
reglementării succesiunii la tron. Asigurarea eredităţii
dinastice reprezenta în interior garanţia stabilităţii, iar în
exterior crea imaginea unei monarhii apte să promoveze
interesele României şi să joace un rol notabil în Europa de Est.
În timpul negocierilor de recunoaştere a lui Carol ca
domn al Principatelor Unite, Înalta Poartă, în calitate de
putere suzerană, a protestat, între altele, împotriva eredităţii
domniei în cadrul familiei de Hohenzollern-Sigmaringen,
sesizând corect scopurile urmărite de oficialităţile române.

La cererea românilor – “Poarta recunoaşte ereditatea în
moştenitorii direcţi de partea bărbătească ai Principelui
Carol I, şi în lipsă de urmaşi direcţi, puterea va reveni
fraţilor săi în ordinea de primogenitură, sau moştenitorilor
lor”1 – se răspundea că nu era posibilă discutarea chestiunii
eredităţii tronului în ceea ce priveşte Casa principelui,
întrucât ea ar cuprinde, în germene, ideea de independenţă
şi de rege2. Printre condiţiile impuse de Poartă pentru a
recunoaşte un prinţ de origine străină se afla şi aceea că
“Rudele principelui rămase în Germania nu vor ridica
niciodată vreo pretenţie la succesiune Principatelor-Unite,

1 Sturdza, D. A. Domnia Regelui Carol I. Fapte – Cuvântări – Documente. Bucureşti: Academia Română, 1906, p. 321.
2 Ibidem, p. 328.
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şi, în conformitate cu stipulaţiile tratatelor, demnitatea de
principe va continua să rămână sub caracter electiv.”
Succesiunea la tron a fost stabilită însă prin articolele
82, 83 şi 84 ale Constituţiei din 1866, actul fundamental al
României moderne. Articolul 82 preciza că: ”1) Puterile
constituţionale ale domnului sunt ereditare în linie
coborâtoare directă şi legitimă a Măriei Sele Principelui
Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat,
prin ordinul de primogenitură şi cu excluziunea perpetuă a
femeilor şi coborâtorilor lor. 2) Coborâtorii Domnului vor
fi crescuţi în religiunea ortodoxă a Răsăritului.” Articolul
83 stabilea: ”1) În lipsa de coborâtori în linie bărbătească
ai Domnului Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen,
succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre
fraţii săi, sau coborâtorilor acestora, după regulile
statornicite în articolul precedent. 2) Dacă niciunul dintre
fraţi, sau coborâtorii lor, nu s-ar mai găsi în viaţă, atunci
Domnul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie
suverană din Europa cu primirea reprezentaţiunii naţionale,
dată în formă precisă de articolul 84. 3) Dacă nici una nicii
alta nu va avea loc, Tronul este vacant”. Articolul 84
prevedea: “1) La caz de vacanţă a Tronului, ambele Adunări
se întrunesc de îndată într-o singură Adunare, chiar fără
convocaţiune şi cel mai târziu până la 8 zile de la întrunirea
lor aleg un Rege dintr-o dinastie suverană din Europa
occidentală. 2) Prezenţa a 3/4 din membrii care compun
fiecare din ambele Adunări şi majoritatea de 2/3 a
membrilor prezenţi sunt necesare pentru a putea procede la
această alegere. 3) La caz la care Adunarea nu se va fi
făcut, în temeiul mai sus prescris, atunci în o nouă zi la
amiazi, Adunările întrunite vor păşi la alegere, oricare ar fi
numărul membrilor prezenţi, şi cu majoritatea absolută a
voturilor. 4) Dacă Adunările s-ar afla dizolvate în momentul
vacanţei Tronului, se va urma după modul prescris la
articolul următor. 5) În timpul vacanţei Tronului, Adunările
întrunite vor numi o Locotenenţă Domnească, compusă din
trei persoane, care va exercita puterile regale până la suirea
domnului pe tron. În toate cazurile de mai sus arătate, votul
va fi secret.”3
Unicul copil al lui Carol I şi al Elisabetei, domniţa
Maria, a încetat din viaţă la o vârstă fragedă, în anul 1873.
Imediat după terminarea Războiului de Independenţă
(1877-1878), a început să se pună tot mai tranşant în
discuţie problema ordonării succesiunii la tronul României.
D. A. Sturdza justifica reţinerea de până atunci a începerii
demersurilor în vederea soluţionării succesiunii la tron prin
faptul că domnitorul României neavând ”o posiţiune cu
totul independentă, guvernul român nu putea să aibă un
drept a se adresa familiei de Hohenzollern-Sigmaringen,
pentru stabilirea din toate părţile a eredităţii tronului”4.
Într-o scrisoare din 3 aprilie 1879 către tatăl său, Carol
arăta că: “Miniştrii mei şi toţi bărbaţii de stat fără
3 Sturdza, D.A. Puterea executivă. Bucureşti, 1896, p. 34.
4 Memoriul lui D.A. Sturdza din 30 martie 1880, În: Arhivele
Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.). Fond familial
Brătianu. Dosar 219, f. 15.
5 Memoriile Regelui Carol I (de un martor ocular). Bucureşti:
[s.n.], [s.a.]. Vol. XII, p. 65.
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deosebire de partid au vorbit de această afacere şi dorinţa
generală este să se dea ţării o siguranţă, spre a se opri
orice intrigi şi speranţe. La stăruinţa miniştrilor mei, am
declarat că nu pot să iau nicio hotărâre, înainte că situaţia
ţării să fie regulată şi că prin urmare, trebuie să ne grăbim
d-a înlătura piedicile existente. Cu Elisabeta am vorbit de
mai multe ori asupra acestui punct delicat şi ea însăşi
doreşte ca să se ia măsuri pentru orice eventualitate şi vede
în aceasta o siguranţă personală pentru mine.”5
Problema succesiunii la tronul României era cunoscută
familiei Sigmaringen. Ea a fost ridicată prima dată cu prilejul
proiectului de căsătorie a fratelui lui Carol, Friedrich. În
scrisoarea din 29 octombrie 1868, tatăl principelui român îi
cerea să semneze un “consens agnatic” (acord al rudelor din
partea tatălui) pentru ca descendenţii lui Friedrich să fie feriţi
de neînţelegeri în materie de moşteniri. Rezolvarea
succesiunii era deja conturată. În scrisoarea din 1879, mai sus
amintită, Carol scria: ”Căutăm cu hotărâre ca Leopold să-şi
menţie proiectul şi are să vie aici cu unul din fiii săi sau, ceea
ce ar fi şi mai bine, să vie cu Antoaneta7 şi cu cei trei copii ai
săi. Nepoţii mei trebuiă să înveţe a cunoaşte ţara, căci în
curând chestiunea dinastiei va fi adusă pe tapet”8.
Într-un raport din 6 ianuarie 1879 către ministrul său,
Andrassy, Contele Ladislau Hoyos, reprezentantul AustroUngariei la Bucureşti, spunea că Mihail Kogălniceanu ar fi
abordat problema succesiunii la tron nu cu mult timp în
înainte, într-o şedinţă secretă a Senatului. În şedinţa secretă,
Kogălniceanu precizase că intenţiona să pună problema în faţa
Forumului de revizuire al Camerelor. Reprezentantul cezarocrăiesc mai arăta că se dorea adoptarea unui copil al prinţului
moştenitor de Hohenzollern şi că ”principesa nu i-a adus nicio
obiecţie prea mare” acestui plan. La sfârşitul raportului,
reprezentantul dublei monarhii sesiza că ”într-o ţară ca
România, în care candidaţii la tron lipsesc, un interregnum,
chiar şi de câteva zile, trebuie înlăturat”, de aceea, în viziunea
acestuia, era necesară prezenţa în ţară a unui succesor9.
6 A.N.I.C. Fond Casa regală. Carol I. Dosar V D 1456/83, f. 3.
7 Soţia lui Leopold.
8 Memoriile Regelui Carol I (de un martor ocular). Bucureşti:
[s.n.], [s.a.]. Vol. XII, p. 65.
9 A.N.I.C. Fond Casa Regală. Oficiale. Dosar 12/1879, f. 5.
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Cu prilejul vizitei prinţului Leopold10, contele Hoyos a
abordat din nou problema succesiunii. În raportul din 21 mai
1879, contele sublinia faptul că presa vieneză punea motivul
călătoriei lui Leopold în România în legătură cu
reglementarea chestiunii referitoare la tron, părere cu care era
de acord. Acesta menţiona că problema în cauză nu a fost încă
supusă vreunei modificări, aşa cum îşi propusese
Kogălniceanu încă din iarnă. În legătură cu persoana
eventualului succesor, deducea că acesta nu ar fi primul, ci cel
de-al doilea fiu, şi i se părea firesc că viitorul conducător al
României să fie crescut în ţară, fapt ce nu părea a fi însă în
intenţia familiei domnitoare. Reprezentantul austro-ungar a
stăruit frecvent asupra acestei teme în rapoartele către Viena.
La începutul anului 1880, după recunoaşterea oficială
a independenţei României, conjunctura internaţională
părea favorabilă consolidării statului monarhic român, prin
ridicarea acestuia la rangul de regat. În acelaşi timp, trebuia
rezolvată şi problema succesiunii, pentru ca edificiul
viitorului regat să aibă o bază solidă şi garantată. Potrivit
Constituţiei, desemnarea ca succesor la tronul României a
unuia dintre membrii familiei Sigmaringen, familie
componentă a Casei de Hohenzollern, din care făcea parte
şi împăratul Germaniei, nu trebuia să lezeze legile,
interesele sau sentimentele părţii germane. Această
problemă a fost abordată în Germania atât de oamenii de
stat români, cât şi de familia princiară din România.
În martie 1880, I.C. Brătianu face o vizită oficială în
Germania, care avea ca scop înmânarea unor distincţii
împăratului, kronprizului şi cancelarului Bismarck, precum
şi definitivarea cedării căilor ferate către statul român. În
discuţia din 8/20 martie cu cancelarul, s-a abordat şi
problema proclamării regalităţii şi a consolidării dinastiei în
România. Informat printr-o scrisoare a tatălui lui Carol
asupra problemelor ce urmau a fi discutate cu Brătianu,
Bismarck s-a declarat, fără echivoc, pentru sprijinirea
României. I.C. Brătianu a vizitat şi Sigmaringen, unde a
discutat despre succesiune. La data de 6 martie 1880, Carol I
anunţa pe tatăl său despre “afacerea de natură mai delicată”
pe care Brătianu avea să o pună în discuţie. Preciza că
problema era cunoscută şi de Elisabeta şi că rezolvarea era
dorită de toată ţara, pentru că reprezenta o siguranţă de
viitor.11 Dorinţa de soluţionare a moştenirii tronului
românesc era susţinută şi de familia prinţesei Elisabeta.
Dimitrie A. Sturdza, însărcinat de I. C. Brătianu a se
interesa asupra modului cum era privită problema
succesiunii la Neuwied, ajungea la concluzia că “necesitatea
resolvirei cestiunii era simţită din toate părţile şi că ea este
coaptă pentru a fi rezolvită”. Familia Elisabetei dorea să-şi
dea tot sprijinul în această privinţă. D. A. Sturdza sublinia că
”se va întrebuinţa puterea convingerii seau la Bucureşti,
seau la Sigmaringen, seau la Berlin”. Sturdza a elaborat mai
multe memorii în care prezenta situaţia, propunând şi soluţii.
În planul său din 30 martie 188012, care a luat forma a două
memorii, unul în franceză, ”mai general”, şi altul în română,
10 Leopold a venit singur. Se pare că soţia lui Leopold nu dorea să
vadă pe vreunul dintre fii, care primiseră o severă educaţie catolică,
într-o ţară în care pericolul de a-şi pierde credinţa era la doi paşi.
11 Memoriile Regelui Carol I (de un martor ocular). Bucureşti:
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”mai intim”, arăta că, întrucât suveranul nu avea descendenţi
în linie directă şi nici linia colaterală nu se exprimase încă, în
niciun mod, asupra dispoziţiilor constituţionale ce o priveau,
se dorea rezolvarea concretă a situaţiei, cu atât mai mult cu
cât aceasta era reglementată de legea fundamentală.
Apelând la situaţia generală a oricărui stat cu o veche
dinastie ereditară, memoriul sublinia că, în cazul în care regele
nu are descendenţi direcţi, fratele sau fiul mai în vârstă al
acestuia erau recunoscuţi de la sine şi de facto ca succesori
eventuali, aceştia trebuind să se retragă în al doilea rang, în cazul
în care se năştea un descendent direct. Vizându-l pe fiul cel mic
al familiei de Hohenzollern, memoriul preciza că “întreaga
poziţiune eventuală a acestuia nu e deteriorată în eventualitatea
urcării sale pe tron”, el urmând a se bucura de o ”educaţie
perfectă de om de stat şi de suveran”, obligaţiile acestuia fiind să
înveţe limba română şi să vină în vacanţe în România, pentru a
călători. Succesiunea urma a se stabili printr-o lege ce urma să se
promulge în România. Pentru aceasta, era nevoie însă şi de
acordul principelui colateral din familia HohenzollernSigmaringen, printr-un pact de familie, care urma să fie încheiat
în consiliul de familie, prin consimţământul şi consacrarea
şefului familiei de Hohenzollern. Nu era nevoie de renunţări din
partea principelui ereditar şi a celor doi fii mai mari, deoarece o
astfel de succesiune nu era prevăzută în drepturile stabilite prin
statutul Casei de Hohenzollern, iar Constituţia românească lăsa
un câmp larg de conexiuni în privinţa acesteia.
Memoriul cuprinde şi trei proiecte de legi. Primul
proiect – ce enunţa şi explica articolele 1, 82 şi 83 ale
Constituţiei – propunea ca succesorul eventual din linie
colaterală să poarte titlul de “Principe al României”,
asemeni descendenţilor direcţi. În acest sens s-a redactat şi
articolul 2 din legea preconizată, prin care se stabilea
titulatura descendenţilor direcţi ai suveranului, titulatură
care revenea şi principelui liniei colaterale, ce urma a fi
desemnat ca succesor al tronului. Soluţia dată era cu atât
mai bună cu cât alternativa – eventuala adopţie a fiului
prinţului moştenitor Leopold de Hohenzollern – nu era de
recomandat, deoarece, în cazul naşterii unui moştenitor
direct al familiei suverane româneşti, cel adoptat trebuia să
treacă pe locul doi, născându-se astfel situaţii “nesuferite
pentru părţile interesate”. Cel de-al doilea proiect se referea
la pactul de familie, iar al treilea – la recunoaşterea de către
suveranul României a principelui din linia colaterală,
desemnat prin pactul de familie ca eventual succesor.
Într-un alt memoriu, din 20 aprilie 188013, Sturdza insistă pe
ideea că soluţia adopţiei, de către perechea princiară din România,
a unuia dintre membrii familiei de Hohenzollern din linia
colaterală nu este un mijloc de rezolvare a chestiunii succesiunii –
ideea nu avea nicio bază legală, deoarece Constituţia românească
reglementa succesiunea la tron în descendenţa directă, bărbătească
şi legitimă a prinţului Carol şi în linia colaterală a familiei princiare
de Hohenzollern şi nu amintea nimic de adopţie. Aceasta ar fi fost
acceptabilă doar dacă ar fi decurs din drepturile princiare germane.
Sturdza concluziona că, având în vedere faptul că reglementarea
[s.n.], [s.a.]. Vol. XIV, p. 3.
12 A.N.I.C. Fond Casa Regală. Oficiale. Dosar 4/1880, f. 11-16.
13 Ibidem, f. 2-3.
14 Ibidem, f. 15, 15v.
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succesiunii la tron prin adopţie se lovea de multe greutăţi, nu putea
fi luată în considerare. În acelaşi memoriu, el arăta că succesiunea
la tron putea fi limpezită printr-o declaraţie a lui Leopold de
Hohenzollern, acesta putând lăsa fiilor săi dreptul de moştenire.
Propunerile de rezolvare a problemei se modificaseră, în
sensul că primul proiect de lege prevedea ca titlul de “Principe
al României” să poată fi purtat de toţi descendenţii direcţi ai
suveranului României, inclusiv din linia colaterală. Proiectul
al doilea cerea ca, la interpelarea prinţului Carol al României,
prinţul moştenitor de Hohenzollern să declare că acceptă
tronul, conform legislaţiei româneşti, şi că, în cazul în care nu
putea răspunde personal chemării de succesiune la tron, lăsa
moştenirea, în mod obligatoriu, unuia din fiii săi. Al treilea
proiect se referea la acordarea titlului de “Prinţ al României”
tuturor nepoţilor lui Carol, titlu pe care l-ar fi purtat şi copilul
suveranului român, în cazul în care acesta s-ar fi născut.
Aflat în data de 22 iulie 1880 în Cassel, D.A. Sturza
redactează un nou memoriu care propunea ca problema
renunţării, în scris, a prinţului moştenitor – în cazul în care
renunţarea ar fi fost inevitabilă – să fie amânată până în
momentul în care succesiunea va apărea ca necesară.14. În
altă scrisoare, trimisă tot din Cassel în 4 august 1880, Sturdza
îşi exprima părerea că nu era neapărat necesară semnarea
unui contract, deoarece, atunci când fusese chemat la
conducerea ţării, nici Carol nu semnase vreun contract de
acceptare a tronului. Totuşi, Carol nu trebuia să piardă din
vedere eventualitatea redactării şi semnării unui asemenea
act. În aceeaşi scrisoare, Sturdza arăta că legile Casei de
Hohenzollern nu trebuiau lezate de dispoziţiile româneşti; de
aceea, demersul trebuia să fie natural şi legal argumentat,
pentru a se evita ulterioare interpretări şi rezolvări forţate.15
În august 1880, după ce a poposit la curtea vieneză pentru
a-i impulsiona personal pe conducătorii austro-ungari să
recunoască României statutul de regat, familia princiară
română a ajuns la Berlin, unde s-a bucurat de o primire regală.
După această vizită, Carol şi Elisabeta au mers la
Sigmaringen. Discutarea problemei succesiunii la tronul
românesc a avut un caracter secret. Cu toate acestea, în ţară, ca
şi în afară, ziarele puneau vizita prinţului Carol în legătură cu
discutarea acestei chestiuni. Ziarul Kreuz-Zeitung din 16
septembrie 1880 nu credea însă că s-ar fi putut pune problema
succesiunii în timpul acestei vizite. Atitudinea ziarului ar putea
fi rezultatul intervenţiilor lui Bismarck, care nu dorea să dea
impresia că Germania s-ar implica în problemele româneşti.
Totuşi, în raportul său către Haymerle, din 4 iulie, contele
Hoyos, reprezentantul austro-ungar la Bucureşti, arăta că
reglementarea problemei succesiunii la tronul românesc era
dorită de cabinetul de la Berlin16.
La data de 20 octombrie 1880, în raportul lui Basizio,
reprezentantul Austro-Ungariei în România, către Haymerle, se
arăta că nimeni de la Curtea Princiară română nu cunoştea
modul în care a decurs rezolvarea problemei în cursul şederii
15 Ibidem, f. 23v.
16 Raport Hoyos către Haymerle, din 4 iulie 1880, În: A.N.I.C.
Fond Casa Regală. Oficiale. Dosar 29/1880, f. 99.
17 Raportul lui Basizio către Haymerle, din 20 octombrie 1880, În:
A.N.I.C. Fond Casa Regală. Oficiale. Dosar 52/1880, f. 71.
18 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. XIV, p. 13. În raportul său
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principelui Carol în Germania. Se răspândiseră doar nişte
zvonuri conform cărora existau divergenţe între familiile celor
doi suverani români. În tot cazul, se spunea că Leopold nu-l
desemnase pe cel de-al doilea dintre fiii săi ca moştenitor la
tron, ci pe al treilea. Se vehicula ideea că vizita prinţului Carol
la Sigmaringen nu fusese una reuşită. Cu toate acestea, se părea
că regele dorea să confere titlul de ”Prinţ al României”
prinţului Leopold şi urmaşilor săi.17 Corespondenţa dintre
Bismarck şi familia princiară de la Sigmaringen demonstrează
însă încă o dată că toate persoanele implicate doreau ca
problema să fie rezolvată. Într-o scrisoare din 14 august 1880 a
prinţului Karl-Anton către fiul său, acesta recunoştea că
problema succesiunii la tron era necesară, şi chiar enunţa în
acest sens o declaraţie sub formă de scrisoare: ”În cazul când
prinţul Carol nu va avea moştenitori direcţi, fratete său mai
mare sau fiii acestuia vor avea drept de moştenire la Tronul
României conform Constituţiei”. În aceeaşi scrisoare, se angaja,
la rugămintea fiului său, să se pună în legătură prin scrisori, în
privinţa acestei chestiuni, cu şeful familiei, împăratul
Germaniei şi rege al Prusiei, precum şi cu ministrul Casei sale,
în final arătându-şi speranţa că reglementările ce vor rezulta din
schimbul de scrisori vor ajunge în practică18.
În 19 septembrie 1880, Karl-Anton se adresa lui Bismarck
printr-o scrisoare în care îi spunea că problema succesiunii la
tron trebuia rezolvată, mai ales că aceasta era în interesul ţării.19
Bismarck îi răspunde lui Karl-Anton în 27 septembrie 1880,
spunând că împăratul a luat la cunoştinţă de proiectul actului de
acceptare. El făcea şi unele aprecieri asupra formalităţilor ce
trebuiau îndeplinite. Bismarck îşi începea scrisoare prin a arăta
caracterul larg al dispoziţiilor Constituţiei româneşti în legătură
cu succesiunea – supuse unei abordări competente şi unei
corecte interpretări, aceste dispoziţii erau evidente, însă, din
rea-voinţă, se putea ajunge şi la denaturări. Bismarck îi
îndemna la prudenţă pe membrii “neromâni” ai familiei
princiare (vizaţi de Constituţie în această problemă). Sfătuia ca
acceptarea de către aceştia a succesiunii la tron să nu se
producă din proprie iniţiativă, ca acţiune izolată, ci printr-un
complet de acte din care să reiasă, în urma iniţiativei princiare
româneşti, cu caracter oficial, necesitatea clarificării articolului
83. Pasul următor pe care îl indica Bismarck era redactarea unei
hotărâri a familiei, care trebuia să conţină renunţarea celui mai
în vârstă dintre fraţi şi a celor care nu doreau să-i succeadă.
Principele Carol avea obligaţia de a relaţiona legislativ
hotărârea familiei princiare cu dreptul românesc. Problema ar fi
fost rezolvată fără ca sentimentele româneşti să fie lezate şi fără
să nască susceptibilităţi din partea unor puteri care ar fi putut să
pună în legătură reglementarea succesiunii româneşti cu o
anume dependenţă a principelui de origine germană faţă de
împăratul german. Bismarck arăta că ar fi fost de dorit şi
colaborarea cu celelalte mari puteri, fără a se aminti însă
acordul acestora sau cel al împăratului Germaniei. 20
În data de 29 septembrie, zi în care primea răspunsul de
către Haymerle, din 4 iulie 1880, Hoyos remarca faptul că, după
spusele medicului principesei Elisabeta, aceasta nu mai putea avea
copii (A.N.I.C. Fond Casa Regală. Dosar 29/1880, f. 95).
19 Scrisoarea lui Bismack către Karl-Anton, din 27 septembrie
1880. În: A.N.I.C. Fond Casa Regală.Oficiale. Dosar 4/1880, f. 51.
20 Ibidem, f. 51-56.
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la Bismarck, Karl-Anton îi trimitea fiului său o scrisoare.21.
Urmând sfatul lui Bismarck, în 11/23 octombrie 1880, prinţul
Carol solicita tatălui său, Principele Karl-Anton de
Hohenzollern22, o declaraţie oficială, semnată de toţi membrii
familiei, conţinând acceptul lor la o eventuală succesiune la
tronul României, în conformitate cu prevederile articolelor
82, 83, 84 din Constituţia României. În preambul, arăta
necesitatea reglementării, printr-un act oficial, a problemei
succesiunii la tronul României, în urma repetatelor presiuni
ale Consiliului de Miniştri23. A doua zi, Brătianu lua cuvântul
în Consiliul de Miniştri, rugându-l pe Prinţul Carol să regleze
printr-un act formal chestiunea succesiunii. Carol declara că
va aduce oficial la cunoştinţa tatălui său dorinţa ministrului
român şi că, fără îndoială, va primi un răspuns favorabil.24
Printr-o scrisoare trimisă tatălui său în data de 13/25
octombrie, Carol îl ruga pe Leopold să trimită o scrisoare
oficială în care să-şi exprime părerea de rău că nu poate
accepta succesiunea la tronul României, dar că îi punea la
dispoziţie pe cei trei fii ai săi.25. În ziua de 14/26 noiembrie
1880, ca răspuns la scrisoarea oficială a principelui, au sosit
două scrisori şi un document, datate 21 şi respectiv 22
noiembrie 1880. Scrisorile erau semnate atât de tatăl lui
Carol, cât şi de fratele mai mare. Ca şi tatăl său, Leopold
sublinia că răspunde dorinţei lui Carol şi a Consiliului
acestuia de Miniştri de a reglementa succesiunea la tron a
fratelui său şi, pentru că personal nu putea răspunde la
chemare, menţinându-şi speranţele că Prinţul Carol va avea
propriii copii, încheia: ”dacă voia lui Dumnezeu ar fi ca
unul din fiii mei să fie chemat pe tronul român pentru a fi
vrednic urmaş al A. V. R., cea mai înaltă a mea dorinţă care
cuprinde în ea pe toate celelalte ar fi ca el să-şi ştie a
câştiga în inima românilor un loc tot atât de mare ca acela
pe care i l-aş păstra în inima mea de părinte”.26
În declaraţia comună, datată 22 noiembrie 1880, se preciza
că membrii familiei princiare doreau să adere întru totul şi
subscriau formal la articolul 83 al Constituţiei române. Scrisoarea
era semnată de Karl-Anton, prinţul de Hohenzollern, Leopold,
prinţul moştenitor de Hohenzollern, şi Frederick, prinţul de
Hohenzollern27. Actele au fost prezentate Camerelor.28
În discursul său din 15/ 27 noiembrie 1880, Carol
declara cu privire la succesiunea la tron: ”Vă pot asigura că
ea se va regula conform prescripţiilor Constituţiunii
noastre. Guvernul meu vă va pune în cunoştinţă cu această
regulare.”29 Felicitările nu au întârziat să apară. Consiliul
21 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. XIV, p. 44.
22 Bismarck îi va aduce câteva modificări, vezi Scrisoarea lui
Bismarck către Karl-Anton din 19 noiembrie 1880. În: A.N.I.C.
Fond Casa Regală. Dosar10/1880, f.12.
23 Ibidem. Dosar 9/1880, f. 2-3; Fond familial Brătianu. Dosar 27,
f. 39-40.
24 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. XIV, p.52.
25 A.N.I.C. Fond Casa Regală. Regele Carol I. V D 1947, f. 4.
26 Ibidem, f. 41-42; Fond Casa Regală.Oficiale. Dosar 11/1880 f. 1-2.
27 A.N.I.C. Fond familial Brătianu; Ibidem, f. 41.
28 Raportul lui Hoyos către Haymerle. În: A.N.I.C. Fond Casa
Regală. Oficiale. Dosar 52/1880, f. 106-107.
29 Cuvântările Regelui Carol I. 1866-1914. Vol. I: 1866-1886.
Ediţie îngrijită de Constantin C. Giurăscu. Bucureşti, 1939, p. 359.
30 Memoriile Regelui Carol I…, p. 53.
31 Cuvântările regelui Carol I, p. 352.
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de miniştri prezenta perechii princiare, la data de 19
noiembrie, o adresă în care îşi exprima recunoştinţa pentru
reglementarea chestiunii tronului.30 Ea a fost urmată de
încă una, în data de 3/15 decembrie 1880.31 Alte adrese au
venit în 4/15 decembrie 1880, din partea Senatului, şi în
7/19 decembrie, din partea Adunării deputaţilor.32
Cele patru documente, sub formă de circulară, au fost
trimise tuturor reprezentanţilor români de pe lângă guvernele
europene, în data de 18 decembrie 1880.33 Dintre marile
puteri, cea care a salutat cel mai călduros actul a fost AustroUngaria, au urmat apoi Imperiul otoman, Germania, Italia,
celelalte puteri nerăspunzând la comunicarea românilor.34
Problema succesiunii era rezolvată. Familia de
Hohenzollern-Sigmaringen îşi exprimase acceptul asupra
dispoziţiilor constituţionale româneşti privind succesiunea
la tron. Succesorul avea să fie unul dintre cei trei fii ai
prinţului moştenitor de Hohenzollern. Deocamdată nu
fusese nominalizat niciunul. Fiecare dintre ei avea să se
pronunţe în momentul majoratului. Deoarece, potrivit
dreptului primogeniturii, cel mai mare dintre aceştia urmă
să moştenească titlurile familiei de Hohenzollern, cei vizaţi
în această chestiune erau Ferdinand şi Carol.
La data de 13/25 martie 1881, era înaintat proiectul de
lege prin care se reglementa ca România să devină regat.
Articolul 2 prevedea faptul că moştenitorul tronului va
purta titlul de “Principe Regal”. În aceeaşi zi, proiectul a
fost votat în unanimitate de ambele Camere.35
La festivităţile încoronării regelui Carol I şi a reginei
Elisabeta au fost prezenţi prinţul Leopold şi fiii săi mai mici,
Ferdinand şi Carol. Aducerea în ţară, pentru prima dată, a celor
doi fii avea, în opinia lui Karl-Anton, dublu rol: unul politic –
prezentarea moştenitorului prezumtiv, lucru care confirma
încă o dată poziţia familiei de Hohenzollern în legătură cu
succesiunea la tron, şi unul educativ, pentru fiii lui Leopold36.
Împăratul Wilhelm I al Germaniei şi-a dat acordul în privinţa
succesiunii la tronul României la 18 mai 1881, prin aşa-numitul
“pact de familie“. 37 Acordul fusese solicitat de către Karl-Anton
şi anterior, printr-o scrisoare din 1880, adresată lui Bismarck.38
Nedorind amestecul oficial al Germaniei în chestiunile româneşti,
cancelarul i-a răspuns tatălui lui Carol că un asemenea gest din
partea împăratului ar fi fost inoportun.39 Bismarck a aşteptat până
ce puterile europene i-au recunoscut României rangul de regat,
pentru ca Wilhelm I să-şi poată da acordul asupra reglementării la
succesiunea la tron, în calitate de şef al familiei de Hohenzollern.

32 Au existat şi excepţii – N. Ionescu a făcut unele remarci neplăcute
la adresa tatălui lui Carol, a celorlalţi prinţi ai casei princiare şi a
Elisabetei (v. Raportul lui Hoyos către Haymerle din 6/18 decembrie
1880. În: A.N.I.C. Fond Casa Regală. Dosar 52/1880, f. 122).
33 Raportul lui Hoyos către Haymerle. În: A.N.I.C. Fond Casa
Regală. Oficiale. Dosar 52/1880, f. 122.
34 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. XIV, p. 59.
35 Monitorul Oficial, nr. 60, 15 martie 1881, p. 2041.
36 A.N.I.C. Fond Regele Carol I. Doc. V D 1585, f. 1v.
37 Scurtu, Ioan. Contribuţii privind viaţa politică din România.
Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi
contemporană. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1997,
p. 82.
38 Scrisoarea lui Bismarck către Karl-Anton din 16 noiembrie
1880. În: A.N.I.C. Fond Casa Regală.Oficiale. Dosar 4/1880, f. 79.
39 Ibidem.
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Cei doi tineri, eventuali succesori ai tronului din
România, şi-au continuat studiile în Germnania. Pe lângă
acestea, începând din anul 1883, ei au luat lecţii de limba
română cu profesorul D. Păun40, care a fost numit ataşat la
Duesseldorf, pentru a veghea la pregătirea celor doi tineri şi
a le da tot sprijinul în învăţarea limbii române. Regele Carol
I era ţinut la curent asupra demersului privind educaţia celor
doi, dintre aceştia evidenţiindu-se Ferdinand.
În toamna anului 1884, în timpul şederii lui D. A. Sturdza
la Sigmaringen, s-a ajuns la o înţelegere definitivă în privinţa
nominalizării eventualului succesor. În virtutea dreptului
primogeniturii, Ferdinand era moştenitor.41 Conform regulilor
de protocol stabilite între Casele princiare, la 1 noiembrie
1886, prinţul Leopold de Hohenzollern, fratele lui Carol I, a
fost numit comandant de onoare al regimentului 3 Infanterie,
iar fiul său, Ferdinand, a fost înscris ca sublocotenent în
controalele aceluiaşi regiment. Cu acest prilej, regele Carol a
rostit o alocaţiune în care spunea: ”Pentru el <Ferdinand>
este o cinste, de care sunt convins că va fi întotdeauna vrednic.
Pentru noi este o bucurie şi o siguranţă în viitor, ceea ce
întreaga ţară va simţi, fiindcă el, ca membru al neamului meu,
poate fi chemat într-o zi să păstreze opera mea, să urmeze
tradiţiile mele.” 42 Prin acest gest, se căută încă o dată a se
sublinia legătura dintre dinastie şi ţară. Se dorea de mai mult
timp împlinirea acesteia, dar Leopold a fost de părere că fiul
său trebuie să servească armata prusacă măcar un an.43
Împăratul şi Bismarck nu s-au arătat împotrivă.44 Odată
încheiate aceste ceremonii, prinţul Ferdinand s-a întors în
Germania pentru încheierea studiilor. La sfârşitul anului 1886,
Wilhelm, fiul cel mare al lui Leopold de Hohenzollern, adresa
regelui Carol o scrisoare în care renunţa formal la succesiunea
la tron în favoarea fratelui său Ferdinand.45
La sfârşitul anului 1888, Germania, Austro-Ungaria şi
Italia, cele 3 puteri ce formau Tripla Alianţă, la care
România aderase în secret în 1883, au acordat o atenţie
sporită venirii lui Ferdinand în ţară. Se atrăgea atenţia
asupra faptului că Ferdinand, în vârstă de 24 de ani,
continua să trăiască în Germania. Situaţia era considerată
nelalocul ei, căci Ferdinand trebuia să cunoască ţara şi
oamenii pe care avea să-i guverneze. În urma unei
întrevederi cu cancelarul Germaniei, contele Kalnoky i-a
scris ministrului Austro-Ungariei la Bucureşti, contele
Goluchowski, că rezolvarea efectivă a succesiunii la tronul
României pe baza actelor încheiate este o problemă
deosebit de importantă pentru Berlin şi Viena şi că
împăratul Franz-Joseph ar dori să-l vadă cât mai curând
40 Iniţial, a fost propus profesorul D. Gusti (v. Scrisoarea lui Carol
către Karl-Anton din 10/29 septembrie 1881. În: A.N.I.C. Fond
Casa Regală. Regele Carol I. Dosar V D 1857, f. 2).
41 Raportul lui Mayr către Kalnoky, din 30 ianuarie 1885. În:
A.N.I.C. Fond Casa Regală. Oficiale. Dosar 2/1885, f. 2. Mayr mai
adăuga că se spunea despre rege că l-ar prefera pe Carol, finul său.
De altfel, Ferdinand era caracterizat ca lipsit de energie (v.
Scrisoarea lui Carol Către Friedrich de Hohenzollern din 25
martie 1886. În: A.N.I.C. Fond Casa Regală. Regele Carol I.
Dosarul V D 944).
42 Moghior, Neculai; Dănilă, Ion; Moise, Leonida. Ferdinand I.
Cuvânt pentru întregirea neamului românesc. Bucureşti: Editura
Metropol, 1994, p. 19.
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stabilit în ţară pe principele moştenitor Ferdinand, în
vederea consolidării dinastiei româneşti. La 31 decembrie
1888, regele Carol l-a primit pe contele Goluchowski şi i-a
spus că-l va chema pe principele Ferdinand în România, în
primăvara viitoare, după ce acesta îşi va termina studiile.46
Prezenţa lui Ferdinand în ţară era dorită şi de oamenii
politici români. P.P. Carp dorea ca Ferdinand să aibă
reşedinţa la Iaşi, din două motive: pentru a se asigura
moştenitorului independenţa şi pentru a da Iaşului cinstea
celei de-a doua capitale a ţării.47 La data de 14 martie 1889,
Ferdinand este numit membru de drept în Senatul României,
conform prevederilor constituţionale, iar la 18 martie, era
dat publicităţii decretul prin care era numit “moştenitor
prezumtiv al Coroanei”, cu titlul de “Alteţă Regală” şi de
Principe al României. În scrisoarea de mulţumire adresată
din Cannes, cu acest prilej, Preşedintelui Senatului,
principele Ferdinand spunea: ”Fiţi bine convins, Domnule
Preşedinte, că toate actele mele vor fi însufleţite de cea mai
adâncă iubire către Patrie, pe care mă voi sili a o servi după
puterile mele, luând drept călăuză pilda marilor săi Domni
din trecut, inspirându-mă de la frumoasele amintiri ce au
lăsat şi având neîncetat sub ochi nobilele exemple ale
regelui Carol I şi ale reginei Elisabeta; astfel sper a
corespunde încrederii şi aşteptărilor poporului român”.48
În ziua de 30 aprilie 1889 au fost publicate în
Monitorul Oficial actele care confirmau – din partea
prinţului Leopold de Hohenzollern şi a fiului său mai mare,
prinţul Wilhem – dreptul de succesiune. În aceeaşi zi,
prinţul Ferdinand sosea în ţară. A doua zi era la Bucureşti.
Rusia nu s-a arătat încântată de venirea lui Ferdinand în
ţară, întrucât, prin prezenţa sa, îi împiedica planurile
expansioniste. Însărcinatul cu afaceri al Austro-Ungariei la
Petersburg, baronul Aehrenthal, raporta la Viena despre
articolele ostile familiei de Hohenzollern din România, apărute
în presa rusă; contele Goluchowski vorbea despre tonul
rezervat şi, în unele cazuri, chiar ostil, al ziarelor româneşti
cunoscute ca antidinastice. În schimb, contele Kalnoky i-a
transmis bucuria lui şi a ambasadorului Germaniei la Viena,
prinţul Heinrich Reuss, pentru stabilirea principelui Ferdinand
în România şi-i cerea lui Goluchowski să-i spună regelui Carol
că acest lucru este în interesul lui şi al dinastiei sale. Interesul
faţă de principele Ferdinand a rămas mereu prezent în
rapoartele lui Goluchowski şi Bülow. 49 Venirea lui Ferdinand
în ţară punea capăt, astfel, unei situaţii incerte pentru dinastia de
Hohenzollern. Prin prezenţa lui în România, se transmitea
mesajul că tronul şi monarhia erau consolidate.
43 Scrisoarea lui Leopold către Carol din 14 mai 1885. În: A.N.I.C.
Fond Casa Regală. Regele Carol I. Dosar V D 2171, f. 1v.
44 Scrisoarea lui Leopold către Carol din 16 mai 1885. În: A.N.I.C.
Fond Casa Regală. Regele Carol I. Dosar V D 2172, f. 1.
45 1866-1896. Trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I, p. 162.
46 Căzan, Nicolae; Rădulescu-Zoner, Şerban. România şi Tripla
Alianţă. 1878-1914. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1979, p.173-177.
47 Goluchowski către Kalnoky, 31 octombrie 1888. În: A.N.I.C.
Fond Casa Regală. Regele Carol I. Dosar V D 2172, f. 101.
48 1866-1896. Trei- deci de ani de domnie al Regelui Carol I, p. 205-106.
49 Raportul lui Aehrental către Kalnoky din 19 aprilie/1 mai 1889.
În: A.N.I.C. loc. cit., Dosar 14/1889, f. 21.
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dr. Mioara Ioniţă

Consideraţii privind alegerea unei reşedinţe princiare de vară

La sosirea în România pentru a ocupa tronul ce-i fusese
încredinţat ca domnitor, principele Carol-Ludovic de
Hohenzollern-Sigmaringen nu făcea o simplă metaforă când,
abia sosit, adresându-se locuitorilor oraşului Piteşti, afirma:
„Din minutul în care am păşit pe pământul nouei Mele patrii,
am devenit Român; viaţa Mea întreagă o voiu consacra
pentru fericirea Românilor şi pentru prosperitatea lor, cari de
acum înainte au devenit compatrioţii Mei”1. Dar pentru a se
putea identifica cu noua sa patrie şi cu poporul al cărui destin
îi fusese dat în grijă, era absolut necesar să-i cunoască pe
oamenii acestui pământ, cu obiceiurile lor, cu necazurile şi cu
bucuriile, cu nevoile şi cu aspiraţiile pe care le aveau şi, nu în
ultimul rând, să îi înţeleagă şi să le vorbească limba.
Una dintre modalităţile alese de tânărul principe în scopul
unei cât mai bune cunoaşteri a „compatrioţilor” a fost, încă de
la debutul domniei sale, întreprinderea unor dese şi fructuoase
călătorii în majoritatea regiunilor ţării, din Moldova până în
Muntenia şi Oltenia. Din propriile-i însemnări reiese – în ciuda
firii sale închise, rigide şi extrem de cumpătate, a dorinţei de a
nu-şi exterioriza sentimentele – cât de mult l-au impresionat
totuşi entuziasmul şi dragostea cu care a fost primit, pe
parcursul acestor numeroase călătorii: „sute de ţărani călări
însoţeau pe prinţ din sat în sat şi, deoarece portul locuitorilor
[...] se distinge prin bogăţia culorilor şi prin gust, această suită
permanentă în jurul trăsurii princiare contribuia la o mai mare
înviorare a pitoreştilor privelişti [...] Şi populaţia oraşelor
participa tot atât de însufleţită. Pretutindeni s-au făcut
Prinţului mari ovaţii. După obicei a vizitat biserici, şcoli,
spitale, cazărmi şi tribunale”2. Lucrul care i-a făcut însă pe
români să-l considere pe principele Carol, aproape de la bun
început, cu adevărat domnitorul lor a fost acela că „deoarece şia însuşit limba românească, prinţul vorbeşte nestânjenit cu
ţăranii, ceeace, fireşte, face acestora o deosebită bucurie”3.
Faptul este unul real, întrucât, după cum se ştie, atât principele
Carol, cât şi principesa Elisabeta vor învăţa limba română cu
unul dintre cei mai pricepuţi profesori şi filologi ai timpului,
August Treboniu Laurian.
Din 1869, după căsătoria cu principesa Elisabeta de
Wied, dorinţei de a-şi cunoaşte şi a-şi înţelege supuşii i s-a
adăugat şi aceea de a găsi, în cursul mai sus pomenitelor
călătorii, un loc cât mai potrivit pentru o reşedinţă princiară
de vară. Era, într-un fel, şi o necesitate – clima specifică
Bucureştilor, aşezaţi în plină câmpie, însemna veri toride şi
secetoase, greu de suportat mai ales de către cineva care
trăise până atunci în răcoarea şi aerul curat şi binefăcător al
munţilor. Odată cu sosirea verii, Palatul Regal de pe Podul
1 Sturdza, Dimitrie A. Domnia Regelui Carol I. Fapte – cuvântări –
documente. Tom I (1866-1876). Bucureşti, 1906, p. 246.
2 Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular.
Vol. I (1866-1869). ed. a II-a. Bucureşti, 1995, p. 165.
3 Ibidem.
4 op. cit. Vol. II (1869-1875). ed. a II-a. Bucureşti, 1995, p. 191.
5 Din carnetul de turist al Regelui Carol. (Extras din anuarul S. T.
R., 1914). Bucureşti, 1915, p. 6.
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Mogoşoaiei (din 1878, Calea Victoriei) devenea imposibil
de locuit din cauza căldurii şi a prafului. Aşa încât, de
obicei în cea de-a doua parte a lunii mai, tânăra pereche
princiară se muta în reşedinţa bucureşteană de vară de la
Cotroceni. Aici însă intervenea un alt inconvenient: terenul
mlăştinos şi „încăperile nu prea sănătoase ale
Cotrocenilor”, mai ales dacă vara era umedă, făceau ca
principele Carol şi principesa Elisabeta să cadă la pat
bolnavi de „friguri de baltă”4.
Încă din timpul călătoriei întreprinse în judeţul Muscel, în
toamna lui 1866, principele Carol a fost adânc impresionat de
oamenii şi împrejurimile Câmpulungului. La 1/13 octombrie
1866, după un drum de opt ore “foarte greu, dar foarte
pitoresc, şi care adesea oferă privelişti întinse asupra lanţului
Carpaţilor şi atinge un şir de sate frumoase, locuinţe solide şi
bine îngrijite ale unor ţărani de munte avuţi, incomparabile cu
tristele localităţi ale câmpiei”, domnitorul ajunge la
Câmpulung, “un orăşel frumos, în mijlocul munţilor, unde i se
pregăteşte o primire cordială; seara, după masă, iluminaţie”5.
El va fi rămas uimit şi încântat de frumuseţea aşezării, socotită
de localnici “un odor strălucitor al României”, unde toamna
“amestecul de colori al frunzelor ce, murind, îşi schimbă faţa
lor, atinge sufletul trist; iar această durere nu-l doboară, ci îl
înalţă pe om. Câmpulungul tomnatec îţi umple inima de dor, te
mişcă şi te dispune la adânci cugetări”6.
Cei care s-au ocupat de istoria Câmpulungului-Muscel au
ignorat, aproape toţi, această vizită a domnitorului în frumosul
oraş, ea fiind, într-adevăr, una neoficială. Prima vizită oficială
a principelui Carol în zonă este socotită cea întreprinsă între
19/31 iulie şi 24 iulie/5 august 1868, când acesta face “o
excursie în munţi, spre orăşelul Câmpulung şi bogatul şi
frumosul Rucăr”. Principele este neplăcut impresionat de
“drumurile rele”, cu atât mai mult cu cât aici se “exercită un
comerţ înfloritor cu lemne” şi există “o industrie casnică
destul de dezvoltată: covoare frumos ţesute şi costume se
găsesc aproape în fiecare casă”7. Locuitorii zonei, care
“pregătesc prinţului o primire călduroasă”, chiar îi adresează
rugămintea “să le deschidă valea frumoasă printr-un drum de
la Câmpulung la graniţa Transilvaniei”8. Răspunzând urărilor
de bun venit ale primarului din Câmpulung, domnitorul
preciza: “Cu a d.voastră îngrijire şi cu braţele locuitorilor,
sper în curând a avea acest drum atât de dorit şi folositor
pentru ţară”9. Aceeaşi promisiune o face Carol şi locuitorilor
din Dragoslavele, în cuvântul de răspuns la discursul rostit de
primarul de aici: “Primirea voastră mă face mai mult a mă
îngriji de traiul vostru cel bun, care e şi fericirea mea”10. Om
6 Rădulescu-Codin, C. Câmpulungul Muscelului. Istoric şi
legendar. Câmpulung-Muscel, 1925, p. 10.
7 Memoriile Regelui Carol I al României.... Vol. I (1866-1869). ed.
a II-a. Bucureşti, 1995, p. 231.
8 Ibidem.
9 Sturdza, Dimitrie A. op. cit., p. 458.
10 Ibidem, p. 459.
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al faptelor şi mai puţin al vorbelor, domnitorul studiază, chiar
cu ocazia acestei vizite, posibilitatea îndeplinirii promisiunilor
sale şi chiar “străbate călare, cu câţiva ingineri, regiunea, spre
a găsi el însuşi linia cea mai bună şi mai uşoară pentru acest
drum. El se hotărăşte […] pentru valea de la poalele Pietrei
Nămăieştilor”11. Astfel că, în anul următor, 1869, au demarat
deja pregătirile “pentru începerea lucrului şoselei naţionale
Câmpulung-Giuvala, a cărei lucrare a durat mai mulţi ani”, la
realizarea ei fiind folosite, ca forţă de muncă, “trupe de geniu
şi lucrători specialişti italieni”12.
Oricum, este sigur că principele Carol a rămas pentru
totdeauna atras de frumuseţea şi pitorescul Câmpulungului,
pe care l-a perceput aşa cum, inspirat, l-a descris şi
Alexandru Vlahuţă: “Oraşul se întinde pe o vale răcoroasă,
la poalele munţilor. Dealuri acoperite de livezi îl
adăpostesc de vânturi. Râul Târgului îl spală şi-l
înveseleşte cu undele lui limpezi şi gălăgioase. Străzile sunt
drepte, curate, umbrite de arbori; mai toate casele au
grădină; unde te uiţi numai flori: răzoare de flori pe lângă
ostreţe, glastre de flori în cerdacuri şi pe la ferestre; oraşul
tot împodobit cu flori”13. Aşa se explică, poate, revenirea
principelui Carol, de data aceasta însoţit de doamna
Elisabeta, în 1875 şi nu într-o vizită oarecare, ci pentru
aniversarea la Câmpulung a zilei de 10 mai. Vizita, în
cursul căreia perechea princiară a fost găzduită în casa unui
fruntaş al oraşului, Sterie Steriu14, este consemnată şi în
memoriile domnitorului: „Aniversarea suirii principelui pe
tron se sărbătoreşte, de astă dată, în munţi, la CâmpulungMuscel şi, prin aceasta, serbarea are o deosebită înfăţişare
populară. Din păcate, vremea e foarte nepriincioasă,
principele şi principesa, care proiectaseră o excursiune,
abia au putut ajunge până la mănăstirea Nămăieşti”15.
Dar vizita din mai 1875 a suveranilor la Câmpulung
avea, se pare, şi un alt scop, căci „Vodă Carol ar fi voit să-şi
facă în Câmpulung reşedinţa sa de vară, dar negăsind aici
bunăvoinţă şi inimi înţelegătoare, a renunţat”16 şi, drept
urmare, în luna iulie a aceluiaşi an, „perechea princiară îşi ia
reşedinţă la Sinaia”17. Nu ştim care a fost motivaţia
autorităţilor câmpulungene în luarea hotărârii de a respinge
intenţia manifestată de domnitor. Se pare că opoziţia
puternicei obşti existentă în această zonă a jucat un rol
important. Ulterior însă, reprezentanţi de marcă ai
intelectualităţii oraşului, precum I. Nicolaescu-Bughianu sau
preotul Ioan Răuţescu, şi-au arătat regretul faţă de gestul
înaintaşilor, lamentându-se: „Norocul cel mare l-am pierdut,
şi poate pentru totdeauna”18, făcând comparaţie între
evoluţia ascendentă şi prosperitatea cunoscută de Sinaia
după stabilirea acolo a reşedinţei de vară a familiei princiare,
ulterior regale, şi stagnarea dezvoltării Câmpulungului.
Într-adevăr, întemeierea localităţii Sinaia, dar mai ales

11 Memoriile Regelui Carol I al României.... Vol.I (1866-1869). ed.
a II-a. Bucureşti, 1995, p. 231.
12 Răuţescu, Ioan Preot. Câmpulung-Muscel. Monografie istorică.
Câmpulung-Muscel, 1943. p. 56.
13 Rădulescu-Codin, C. op. cit., p. 14.
14 Răuţescu, Ioan Preot. op. cit., p. 56. Mai târziu, casele lui Sterie
Steriu au devenit sediul Băncii Muscelului.
15 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. II (1869-1875). ed. a II-a.
Bucureşti, 1995, p. 367.
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transformarea ei într-o staţiune balneo-climaterică prosperă, în
„perla Carpaţilor”, este, în foarte mare măsură, rezultatul
stabilirii reşedinţei princiare, apoi regale, în perimetrul
Mănăstirii Sinaia, aflată sub autoritatea Eforiei Spitalelor Civile.
De fapt, Sinaia, ca localitate, nici nu a existat până în 1870,
an în care numărul de călători aflaţi în drum către staţiunile
balneare din Transilvania, unde-şi îngrijeau sănătatea, devenise
atât de mare, încât depăşea cu mult posibilităţile Mănăstirii
Sinaia de a-i adăposti pentru o noapte sau două, cât făceau
popas înainte de a trece munţii. Aşa încât, Eforia Spitalelor
Civile – în administraţia căreia se afla Mănăstirea Sinaia – ia
hotărârea, la 17 decembrie 1870, ca „localul Monastirei să
serve în viitor, numai spre adăpostirea călătorilor săraci”,
urmând ca pentru ceilalţi să se construiască „pe şosea, un otel,
care fiind deja început, va şi putea funcţiona în anul viitor
1871”19. În acelaşi timp, era luată în calcul posibilitatea
înfiinţării unui „stabiliment hydroterapeutic” şi era încurajată
iniţiativa privată, „dând doritorilor locurile necesare pentru
facere de case”, dar numai în arendă, nu mai mult de o jumătate
de pogon şi cu condiţia de „a construi case în termen cel mult
de doi ani”20. Eforia Spitalelor Civile, avându-i în frunte pe
Dimitrie Ghica, Gr. C. Cantacuzino şi dr. Carol Davila, spera
ca, în felul acesta, să reuşească să creeze „în această localitate
un centru, unde visitatorii vor avea cele necesare, pentru
căutarea sănătăţii lor” şi, mai ales, unde „persoanele ce nu au
mijloacele de a călători în străinătate să-şi poată îndeplini
această trebuinţă în ţară”21. Din păcate, soluţia adoptată de
Eforia Spitalelor Civile de a da loturi în arendă pentru
construirea de case nu a fost cea mai potrivită, negăsindu-se
decât puţini amatori, aşa încât se renunţă destul de repede la ea.
În schimb, principele Carol (care, împreună cu principesa
Elisabeta, va deveni oaspete permanent al acestor locuri, din
iulie 1871 fiind găzduit în chiliile Mănăstirii Sinaia) promulgă,
la data de 8 februarie 1872, o lege prin care Eforia Spitalelor

16 Răuţescu, Ioan Preot. op. cit., p. 190.
17 Memoriile Regelui Carol I…. Vol. II (1869-1875). ed. a II-a.
Bucureşti, 1995, p. 381.
18 Prietenul nostru. Revistă pentru popor. Anul I, nr. 21-24,
aprilie-mai 1912, p. 357.
19 Găleşescu, A. G. Sinaia. 15 august 1695 – 15 august 1895.
Bucureşti, 1895, p. 124.
20 Ibidem, p.125.
21 Ibidem.
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Civile era autorizată „asupra înstrăinării de veci [...] a unui
număr de 70 pogoane pământ, după proprietatea vetrei
Monăstirea Sinaia din Jud. Prahova”22. Legea din 8 februarie
1872 poate fi socotită, cu adevărat, actul de înfiinţare a
localităţii Sinaia, iar ctitorii ei pot fi consideraţi principele Carol
şi Dimitrie Ghica, cel care, în dubla sa calitate, de prim efor al
Eforiei Spitalelor Civile, dar şi de preşedinte al Adunării
Deputaţilor unde a fost votată mai întâi legea, „a pus toată
râvna, sârguinţa şi îndemnul la realisarea orăşelului”23.
Principele Carol face prima vizită – de fapt, „o excursie la
mănăstirea Sinaia” – în data de 24 iulie/5 august 1866, însoţit
de Dimitrie A. Sturdza, dr. Davila şi maiorul Fălcoianu. Este
impresionat de măreţia şi de sălbăticia naturii din zona în care
se ridică „singuratică mănăstire Sinaia [...] pe o colină
piezişă, în mijlocul unui munte păduros, dominat de puternicul
masiv al Bucegilor”24. Începând din iulie 1871, principele
Carol, principesa Elisabeta şi, din păcate, pentru scurt timp,
mica prinţesă Maria vor deveni oaspeţi permanenţi ai acestor
locuri, găsind găzduire în „apartamentele ce le-au fost
pregătite – odăiţe strâmte, joase, spoite cu var, care nu
comunică între ele” decât printr-o „verandă de lemn îngustă”.
Şi, deşi „orânduirea odăilor (a chiliilor – n.n.) e nespus de
simplă, [...] răcoarea din ele încântă pe principe şi pe
principesă, iar priveliştea ce o au de pe cerdacul unde iau
masa e fermecătoare”25. Aici, perechea princiară „petrece
toată ziua în pădure, ca să se reculeagă [...] de rămăşiţa
ultimelor accese de friguri”26. După deplina însănătoşire,
principele şi principesa „fac în toate zilele mici excursiuni în
frumoasele împrejurimi ale Sinăiei”, iar principele Carol
participă la o vânătoare de urşi, în timpul căreia „un urs a fost
doborât; domnitorul descrie această vânătoare cu lux de
amănunte, într-o scrisoare către tatăl său, întrucât îi
„reaminteşte vie vânătoarea noastră de urşi din Engandin”27.
Este uimitor cum omul aparent rece, cumpătat şi sobru,
scăpat de stresul vieţii de palat de la Bucureşti şi de grijile
produse de evenimentele şi complicaţiile politice, se relaxează,
se transformă, devenind un partener de distracţii şi de viaţă
mondenă extrem de agreabil. Într-o scrisoare adresată tatălui
său în data de 19/31 august 1872, principele Carol face o
descriere surprinzătoare a vieţii de la Curte în timpul şederii la
Mănăstirea Sinaia: „Viaţa aici e plăcută [...], avem oaspeţi în
toate zilele. Un roi de domnişoare aduc multă veselie în cercul
nostru. Deunăzi [...] am avut şapte tinere la masă cu care s-a
dansat şi s-au jucat jocuri de societate în timpul serii [...] a fost
pentru noi o adevărată binefacere de a fi cât mai ştrengari [...].
De altfel şederea aici e de mare folos în multe privinţe; ne pune
în contact mai strâns cu oamenii [...], apoi am reuşit ca toată
lumea să vină bucuroasă aici”28. Nici treburile statului nu erau
neglijate, iar cu timpul, regele Carol îşi va transfera la Sinaia
aproape întreaga activitate politică, militară, diplomatică de la
Bucureşti, atmosfera devenind cu totul alta.
22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 128.
24 Memoriile Regelui Carol I…. Vol.I (1866-1869). ed. a II-a.
Bucureşti, 1995, p. 86.
25 op. cit. vol.II (1869-1875). ed. a II-a. Bucureşti, 1995, p. 192.
26 Ibidem, p.193.
27 Ibidem, p. 240.

30

An XII– Nr. 2/2006

Prin 1872, numărul celor care însoţeau perechea
domnitoare la Sinaia sporise considerabil. Numai Curtea
princiară de la Bucureşti număra 60 de persoane, care cu
greu puteau fi adăpostite la Mănăstirea Sinaia. De fapt, încă
din vara anului 1871, principele Carol începe demersurile
pentru cumpărarea unui loc pe care să se clădească o
reşedinţă princiară de vară. La început, el se gândeşte să
clădească la Sinaia „o vilă elveţiană lângă mănăstire, ca să
avem un <<sălaş>> pentru lunile calde de vară”29. Mai
târziu, s-a ajuns la un proiect mai amplu, care să facă din
reşedinţa de la Sinaia viitorul Castel Peleş. Locul ales,
„situat pe o înălţime râpoasă la marginea pădurii, cu o
vedere asupra mănăstirii, în frumoasa vale a Peleşului”30,
a creat multe greutăţi constructorilor, el fiind străbătut de
numeroase izvoare (care au trebuit captate) şi supus
permanent alunecărilor de teren şi inundaţiilor provocate
de ploi.
De altfel, după cum prea bine se ştie, construirea
Castelului Peleş – a cărui piatră de temelie s-a pus, cu
solemnitate, la 10/22 august 1875 – s-a încheiat abia în
toamna anului 1883, când a avut loc şi inaugurarea. Nu a
fost de vină numai terenul ales, care a pus în dificultate pe
toţi arhitecţii ce au condus, pe rând, lucrările de ridicare a
castelului, ci şi războiul de neatârnare din 1877-1878, când
construcţia a fost abandonată. Important este că, în final,
Castelul Peleş a căpătat înfăţişarea majestuoasă pe care o
are şi astăzi şi şi-a îndeplinit menirea. În viziunea
principelui Carol I, această menire era conturată încă din
toamna anului 1875: „Măreţia acestei construcţii face în
toată ţara o excelentă impresiune şi toată lumea se bucură,
pentru că se vede în aceasta o garanţie a stabilităţii
regimului. E şi numit de pe acum Castelul regal – ceea ce
va putea prea bine să devină într-o zi! Fie ca înainte de
toate să devină leagănul dinastiei noastre, căci fără
aceasta, viitorul ţării nu e asigurat! Dar îndeplinirea
acestei dorinţe e în mâinile Domnului, noi ne punem
încrederea în El şi El va dirigui totul cât mai bine!”31.
În acelaşi timp, aşa cum mărturisea prin 1910, în
conversaţia purtată cu autorul uneia dintre monografiile
oraşului Sinaia, Mihai Haret, regele Carol I şi-ar fi dorit
foarte mult „de a vedea Poporul lipindu-se sufleteşte de
castel”32. În acest scop, a hotărât să nu pună nicăieri
îngrădiri, vizitatorii putând să circule în parc, ba chiar
oricine fiind liber să viziteze Castelul. A amenajat, special
pentru public, poteci, bănci, indicatoare de direcţii şi de
distanţe. Mâhnirea lui era că mare parte din aceste
amenajări erau distruse de excursionişti...
Oricum, cei care au avut cel mai mult de câştigat graţie
existenţei Castelului Peleş au fost Sinaia şi locuitorii ei.
Punerea pietrei de temelie şi începerea lucrărilor de
construcţie au impulsionat realizarea căii ferate Ploieşti28 Ibidem, p. 245.
29 Ibidem, p. 196.
30 Ibidem, p. 289.
31 Ibidem, p. 388.
32 Haret, Mihai. Castelul Peleş. Monografie istorică-geograficăturistică-pitorească-descriptivă a Castelelor Regale din Sinaia cu
împrejurimile lor. Bucureşti, 1924, p. 4.
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Predeal care, cu toate greutăţile apărute în realizarea
proiectului, a fost terminată în 1879. Începând cu 10 iulie
1879, s-a trecut şi la organizarea, numai pe timpul verii, a
„trenurilor de plăcere”33 pe distanţa Bucureşti-Sinaia.
Localitatea a început să prindă contur, în ea poposind
„numeroşi vizitatori pentru vară; otelul este mereu plin şi
se construiesc chiar câteva vile. Vila primului efor
(Dimitrie Ghica – n.n.) şi a ministrului de răsboi generalul
Florescu vor fi primele terminate jos în vale”34. Pe lângă
vile, apăruseră şi case mai modeste, iar încurajator era
faptul că solicitările pentru terenuri de construcţie se
înmulţeau, ceea ce a generat o nouă lege ce prevedea
vinderea unor suprafeţe mai mari, în acest scop. Totodată,
în articolul 3 din legea promulgată la 11 aprilie 1880,
„Comuna Sinaia se declară <<Comună Urbană>>”35.
Din acest moment, succesiv, mai ales datorită strădaniei lui
Dimitrie Ghica, Sinaia va cunoaşte într-un timp record (mai
puţin de 20 de ani) toate binefacerile civilizaţiei şi ale
modernizării – curent electric, alimentare cu apă potabilă, o
industrie proprie bazată pe materiile prime pe care le
ofereau muntele, pădurea şi solul calcaros, servicii de
poştă, telegraf şi telefon, o industrie hotelieră înfloritoare.
33 Găleşescu, A. G. op. cit., p. 129.
34 Haret, Mihai. op. cit., p. 21.
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Pe bună dreptate, primul rege al României, Carol I,
putea fi mândru de creaţia sa. Evocându-l pe cel ce ctitorise
Castelul Peleş folosindu-şi caseta personală, regina Maria
mărturisea: „Când mă gândesc la bătrânul Rege Carol,
totdeauna la Sinaia îl caută gândurile mele [...] marea
Sinaie mândră, pe care o făcuse el bucată cu bucată, de-a
lungul a mai mulţi ani, Sinaia care era mândria lui,
bucuria şi odihna lui”36.

35 Găleşescu, A. G. op. cit., p.130.
36 Haret, Mihai. op. cit., p. 33.

Monumentele din vremea regelui Carol I

Doamnelor şi domnilor, deşi prezenţa mea este poate
insolită aici, printre bibliotecari, mă bucur că am fost invitat să
vorbesc în faţa domniilor voastre despre monumentele
Bucureştiului din vremea lui Carol I. Ceea ce voi face eu în
prezentarea mea este mai mult o invitaţie decât o comunicare,
având în vedere faptul că trăim cu toţii azi un moment în care
România se pregăteşte să reintre în Europa, să reintre în graţie,
pentru că, de fapt, România a intrat în Europa în timpul lui
Carol I, când Bucureştiul a devenit un oraş cu adevărat
european, aşa cum o dovedesc o mare parte dintre
monumentele care au scăpat tăvălugului istoriei.
Un reper important, în acest sens, este momentul
inaugurat în data de 31 octombrie 1869 – Gara Filaret, prima
noastră legătură modernă cu centrul şi occidentul european.
Calea ferată pornea din Gara Filaret, ajungea la Giurgiu şi de
acolo, pe lângă Dunăre, ducea spre Vest. Era cea mai rapidă
cale de acces, dat fiind că munţii Carpaţi, în care se
refugiaseră în cursul istoriei mulţi dintre strămoşii noştri,
erau – încă – bariere de netrecut. Nu peste multă vreme,
înţeleptul Carol I a aşezat piatra de temelie pentru Gara
Târgoviştei, Gara de Nord de astăzi, unde, în anul 1883, intra
celebrul Orient-Expres, prezent, după cum ştim, în filmele
artistice şi documentare sau în operele literare. Primul trotuar
din Bucureşti s-a făcut tot în vremea lui Carol I.
Acest principe străin – care, la venirea în mai 1866 în
Bucureşti, îmbrăcat în frac, se adresează asistenţei în limba
franceză – a fost mai hotărât ca nimeni altul să înţeleagă

fiinţa naţiunii care se înfiripa. Pentru că, din păcate, după
cum bine ştim cu toţii, unii conducători ulteriori ai României
n-au avut deloc în vedere să valorifice, în plan arhitectural,
de pildă, trăsăturile naţionale, specifice, aducând cu forţa
modelul coreean, suedez, japonez, sovietic sau chinez.
În timpul lungii domnii a lui Carol I, Bucureştii au
avut timp să se transforme într-un adevărat oraş european,
în consonanţă cu marile oraşe. Era perioada marilor
sistematizări, a impresionantelor viziunilor arhitectonice pe
care „fenomenul” Georges Eugène Haussmann le avea în
vedere pentru oraşul Paris; tot în acei ani, încep să-şi
schimbe faţa Madridul, Barcelona, Roma şi Viena.
Un loc important în noua viziune arhitectonică a
Bucureştiului va fi ocupat de statui. Fac, profitând de acest
prilej, un apel la toţi aceia care deţin informaţii, să ne ajute
în a afla cât mai multe detalii despre statuile care au
dispărut sau care au fost demontate cu mult sârg în timpul
dictaturii regale şi după anul 1948, aşa cum s-a întâmplat
cu Statuia Libertăţii, făcută din gips pentru că şi libertatea
însăşi era aşa... Din unele statui, dispărute după 1948, azi
nu mai există decât soclul. Administraţia Monumentelor şi
Patrimoniului Turistic intenţionează să editeze o lucrare
legată de aceste monumente care au schimbat faţa oraşului.
Una dintre primele statui instalate în Bucureşti este cea
a lui Mihail Cantacuzino (în primăvara anului 1869). Ei îi
urmează 36 de statui, dintre care 28 mai există şi astăzi. Este
un lucru extraordinar, dat fiind că soarta a fost cruntă cu
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statuile Bucureştiului. O statuie de referinţă este cea care îl
reprezintă pe Mihai Viteazul, făuritorul primei uniri.
Instalată în 1874, înainte de câştigarea independenţei, statuia
reprezenta o evidentă declaraţie politică şi ea trebuie pusă în
relaţie cu toate demersurile politice, militare şi diplomatice
din acei ani ale lui Carol I. Mergând la sultan pentru a-şi
prezenta salutul şi a primi învestitura, Carol nu s-a aşezat pe
scăunelul care îi fusese indicat, ci alături de sultan, atitudine
ce dovedeşte atât verticalitatea, cât şi respectul pentru istoria
şi oamenii acestor meleaguri.
Un alt monument interesant este Crucea de piatră, ridicată
în 1877. Crucea de piatră, care mai există şi astăzi, înghesuită în
Parcul pieţarilor de la Obor, a fost înălţată pe locul unde
Cavaleria rusă îşi adăpa caii şi ne arată cam până unde au intrat
ruşii în Bucureşti în timpul Războiului de Independenţă.
Printre statuile pe care Administraţia Monumentelor
şi Patrimoniului Turistic a reuşit să le restaureze prin
programul derulat în ultimii ani de Primăria
Bucureştiului se numără şi cea a lui Luigi Cazzavilan.
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Adriana Dumitran
Prezenţa Casei Regale în programele Radiodifuziunii Române
din perioada interbelică

Pentru cercetătorii istoriei contemporane, Arhiva
Societăţii Române de Radiodifuziune rămâne încă o sursă
puţin cunoscută, deşi ea este păstrătoarea unor documente
inedite (textele conferinţelor difuzate începând din anii ’30
şi până în prezent, reviste de radio, fotografii, etc.).
Într-o conferinţă radio, Nicolae Iorga spunea: „Între
hârtiile care se aruncă se află uneori şi ce trebuie pentru a
cunoaşte viaţa unor oameni a căror amintire face parte din
tezaurul istoric al neamului nostru”. Fondatorii Societăţii
Române de Radiodifuziune nu au neglijat acest aspect.
Arhiva a fost constituită – la 2 ani de la înfiinţarea Radioului
– printr-o decizie a Consiliului de Administraţie (februarie
1930), iar activitatea şi importanţa ei au fost reconfirmate
printr-un Regulament al Programului vorbit, din 1932.
Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune
păstrează, printre altele, şi primele publicaţii radiofonice
româneşti (Radio Român, Radiofonia, Radio Adevărul,
Radio Universul, Almanahul Radiofonia), precum şi o
colecţie de circa 12.000 de fotografii ale conferenţiarilor,
angajaţilor şi colaboratorilor Radioului, ale vechilor
studiouri de emisie şi de concerte ori ale teatrului
radiofonic, ale diverselor sedii şi echipamente tehnice.
Pentru valorificarea şi pentru facilitarea accesului
publicului la această colecţie, colectivul de arhivişti a
elaborat Bibliografia Radiofonică Românească, lucrare din
care au apărut până în prezent trei volume, acoperind
perioada 1928-1944; urmează să fie publicat un al patrulea
volum (1945-1950). Bibliografia Radiofonică Românească
s-a dovedit a fi un instrument de lucru preţios pentru cei
interesaţi de istoria radiofoniei, pentru cercetătorii istoriei şi
civilizaţiei româneşti contemporane. S-a elaborat şi o
Enciclopedie a Radiofoniei Româneşti, destinată
promovării istoriei radioului public, un produs multimedia ce
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valorifică documente păstrate în colecţiile noastre.
Scopul cultural şi de educare a poporului a fost precizat
cu
claritate
de
întemeietorii
Radiodifuziunii:
„Radiodifuziunea trebuie considerată la noi, mai cu seamă,
ca o chestiune de importanţă mare socială, educativă şi
naţională pentru trezirea, închegarea şi înălţarea sufletelor.
Undele sale nevăzute purtând prin văzduhuri cântul
armonios, versul duios şi sfatul luminat vor pătrunde până în
colţul cel mai depărtat şi singuratic unde cu greu ar răzbate
alt mesaj” (Dragomir Hurmuzescu); „Concepţia unei
radiofonii petrecăreţe sau comerciale, cu un program de
music-hall sau de agenţie de publicitate, ar fi mai mult decât
o erezie […] Fără să ne didactizeze sau să ne moralizeze, un
post de radio trebuie să stea în slujba celor mulţi şi să se
împărtăşească pe această cale neaşteptată şi tainică din
darurile culturii, potrivite cu înţelegerea şi treburile lor
personale” (Emanoil Bucuţa), etc. De la literatură, artă,
istorie, muzică, medicină, religie, ştiinţă şi până la sfaturi
agricole, de medicină veterinară sau de puericultură, aceste
conferinţe au fost susţinute, de regulă, de nume sonore.
Regii şi reginele României s-au bucurat de o prezenţă
apreciabilă în programele şi în revistele Radiodifuziunii
(reprezentanţii Casei Regale, reşedinţele regale, etc. apăreau
frecvent în articole şi fotografii). Reginei Elisabeta (Carmen
Sylva) i-au fost dedicate zile speciale la Radio, acompaniate –
în revistele de radio – de fotografii şi articole. Regii Carol I şi
Ferdinand, regina Maria sunt frecvent evocaţi, subliniindu-se
rolul semnificativ pe care l-au avut în istoria României.
Radiodifuziunea îşi va demonstra rolul de exponent şi
propagator al politicii statului chiar dinainte de preluarea
puterii de către regimul comunist. Această situaţie devine
inevitabilă în timpul regelui Carol al II-lea, din cauza
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prezenţei reprezentanţilor statului în structurile de
conducere a Radioului, dar şi din cauza trecerii sale sub
comanda ministerelor însărcinate cu propaganda şi
controlul informaţiei (Ministerul de Interne – 1936,
Ministerul Propagandei Naţionale – 1939).
Carol al II-lea este, astfel, cea mai consistentă
prezenţă1. O explicaţie ar fi apetitul său pentru prezenţa
publică, fapt vizibil mai ales după instalarea dictaturii
regale (1938).

Pentru cercetătorii perioadei dictaturii carliste,
materialele aflate în Arhiva Radiodifuziunii sunt extrem de
preţioase, întrucât oferă date despre modalităţile utilizate în
construirea cultului personalităţii.
Radioul a fost, în toată această perioadă, un instrument
al politicii regale – organizarea tinerilor după modelul
fascist, precum şi activităţile lor au fost intens mediatizate,
prin programe speciale (Ora străjerilor, Ora premilitară
sau Ora muncă şi voie bună).

♦ ANDREI, Petre (1891-1940). Sociolog, filosof, om politic.
Academician
1940 / Regele Carol II şi şcoala românească, 3 iun., ora 20.00. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1940, 5 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio Adevărul, anul XIII, nr. 611, p. 7; în
revistă, titlul: Şcoala naţională în Restauraţie.
♦ ARBORE, Zamfir (1848-1933). Militant socialist şi publicist
1932 / Alte amintiri despre regele Carol I: Program de seară, 10
sept., ora 21.30; În: Radiofonia, anul V, nr. 207, p. 20.
♦ ARGHEZI, Tudor (1880-1967). Pseudonimul lui Ion N.
Theodorescu, poet, prozator şi publicist. Academician
1933 / Regele Carol II, 30 sept, ora 17.45; În: Radiofonia, anul VI,
nr. 263, p. 27. / Fundaţiile regeşti - aşezămintele de cultură ale ţării:
Universitatea Radio, 3 oct., ora 20.40; În: Radiofonia, anul VI, nr.
263, p. 17. / Regele Carol I: Universitatea Radio, 17 nov., ora 20.45;
În: Radiofonia, anul VI, nr. 269, p. 20.
♦ BOCŞA, Nicolae (1905 - ). Scriitor, soldat T.R.
1941 / Regelui nostru: versuri: Ora ostaşului, 25 oct., ora 12.50. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 16/1941, 1 filă dactilo.; Radio România,
anul I, nr. 44, p. 13.
♦ BRĂIESKU, Const. C. (1879-?). Avocat, senator, fost primar
general al Capitalei
1939 / Stilul Regele Carol al II-lea, 25 sept., ora 20.02. În: Arhiva
S.R.R., dosar nr. 9/1939, 3 file dactilo.; Radio Adevărul, anul XII,
nr. 575, p. 17.
♦ BRĂTIANU, Gheorghe I. (1898-1953). Istoric, om politic.
Academician
1941 / Politica externă a Regelui Carol I până la intrarea României
în Tripla Alianţă, 15 febr., ora 20.50. În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
2/1941, 3 file dactilo. / Zece Mai, 10 mai, ora 20.45. În: Arhiva
S.R.R., dosar nr. 5/1941, 4 file dactilo. cu iscălitura de identificare a
autorului; Radio România, anul I, nr. 21, p. 9. / România lui
Ferdinand I: Universitatea Radio, ciclul: Momente culminante ale

graniţelor româneşti, 30 oct., ora 20.40. În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
16/1941, 4 file dactilo.; Radio România, anul I, nr. 45, p. 12.
♦ BUCUŢA, Emanoil (1887-1946). Pseudonimul lui Emanoil Popescu,
scriitor şi publicist. Membru corespondent al Academiei Române
1933 / Fundaţiile regeşti, 3 oct., ora 19.30. În: Arhiva S.R.R., dosar
nr. 15/1933, 6 file dactilo. / 1939 / Regina Maria, 17 ian., ora 21.00.
În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 1/1939, 4 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio Adevărul, anul XII, nr. 539, p. 16. /
Regina Maria din an în an, 18 iul., ora 20.15. În: Arhiva S.R.R.,
dosar nr. 7/1939, 5 file dactilo. cu iscălitura de identificare a
autorului; În: Radio Adevărul, anul XII, nr. 565, p. 16. / Regele
Ţăranilor, 15 oct., fără oră. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 10/1939, 4
file dactilo. cu iscălitura de identificare a autorului. // 1940 /
Aşezăminte regeşti de cultură, 4 iun., ora 19.55. În: Arhiva S.R.R.,
dosar nr. 4/1940, 5 file dactilo. cu iscălitura de identificare a
autorului; Radio Adevărul, anul XIII, nr. 611, p. 10; în revistă titlul
este: Operele regale de cultură.
♦ BUSUIOCEANU, Alexandru (1896-1961). Scriitor şi critic de artă
1932 / Colecţia regală de pictură: Universitatea Radio, 20 oct., ora
20.00. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 9/1932, 10 file dactilo.;
Radiofonia, anul V, nr. 213, p. 22. // 1933 / Colecţia regală:
Universitatea Radio, 6 iul., ora 20.40. În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
12/1933, 9 file dactilo.; Radiofonia, anul VI, nr. 250, p. 18. // 1935 /
Balcicul în pictura românească: emisiunea Universitatea Radio, 12
sept., ora 20.00. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1935, 5 file dactilo;
Radio, anul VIII, nr. 364, p. 10. // 1937 / O expoziţie El Greco la
Paris sub patronajul M. S. Regelui: Universitatea Radio, 6 mai, ora
19.50. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 9/1937, 6 file dactilo.; Radio
Adevărul, anul X, nr. 450, p. 24. // 1939 / Murillo din galeria
Palatului Regal, 21 sept., ora 20.05. În: Radio Adevarul, anul XII,
nr. 576, p. 21. Murillo din galeria Palatului Regal, 5 oct., ora 20.00.
În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 10/1939, 6 file dactilo.; Radio Adevărul,
anul XII, nr. 579, p. 22.

1 Din totalul de aproximativ 178 de referinţe bibliografice
(reprezentând atât emisiuni radio, cât şi articole prezente în revistele
Radiodifuziunii), 17 sunt dedicate personalităţii regelui Carol I, 21

reginei Elisabeta (scriitoarea Carmen Sylva), 14 regelui Ferdinand,
21 reginei Maria, 66 regelui Carol al II-lea şi 18 regelui Mihai I.
(n. red.)
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♦ CAROL al II-lea (1893-1953). Rege al României între 1930-1940
1934 / Unirea tuturor românilor: Universitatea Radio, 24 ian., ora
20.00. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1934, 4 file dactilo.;
Radiofonia, anul VII, nr. 279, p. 17. // 1936 / Cuvântul M. S. Regele
cu prilejul zilei tineretului, 8 iun., fără oră; În: Radio Adevărul, anul
IX, nr. 403, p. 13. // 1940 / Decretul de mobilizare a Armatei
Române: Radio Jurnal, 28 iun., ora 22.10. În: Arhiva S.R.R., dosar
nr.4/1940, 1 filă tip.
♦ CONEA, Ion (1902-1974). Geograf, întemeietor al geografiei
istorice şi al toponimiei geografice româneşti
1936 / Cum învaţă să-şi cunoască ţara Măria Sa Voievodul Mihai,
16 mai, ora 21.00; În: Radio Adevărul, anul IX, nr. 399, p. 24.
♦ CONSTANDACHE, Grigore (1875-1948). General, membru al
Academiei de Ştiinţe
1943 / Regele Ferdinand al României. Regina Maria a României:
Ora ostaşului, 20 iul., fără oră. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1943,
8 file dactilo. cu iscălitura de identificare a autorului.
♦ CRAINIC, Nichifor (1889-1972). Pseudonimul lui Ion N. Dobre.
Poet, profesor, publicist. Academician
1939 / Cuvânt pentru Rege, 16 oct., ora 21.20; În: Radio Adevărul,
anul XII, nr. 578, p. 17.
♦ CULEA, Apostol D. (1882-1949). Pedagog şi publicist
1940 / Regele Carol al II-lea şi cultura poporului, 3 iun., ora 19.00.
În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1940, 8 file dactilo. cu iscălitura de
identificarea a autorului; Radio Adevărul, anul XIII, nr. 611, p. 7.
♦ ENESCU, Ion D. (1884-1972). Arhitect, preşedinte al Societăţii
Arhitecţilor
1939 / Despre stilul Regele Carol al II-lea, 17 iul., ora 20.00. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 7/1939, 6 file dactilo.; Radio Adevărul, anul
XII, nr. 565, p. 14.
♦ FURTUNĂ, Horia (1888-1952). Scriitor
1936 / Odă M. S. Regelui Carol al II-lea: Recitări, 8 iun., ora 21.05.
În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 14/1936, 3 file dactilo.; Radio Adevărul,
anul IX, nr. 403, p. 13.
♦ GHELMEGEANU, Mihail (1896-1984). Jurist şi om politic
1940 / Majestatea Sa Regele Carol al II-lea şi administraţia
românească, 8 iun., ora 19.35. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1940, 7
file dactilo.
♦ GIUGULESCU,
1941 / Regele Ferdinand: Ora ostaşului, 20 iul., ora 14.20. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 10/1941, 2 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio România, anul I, nr. 31, p. 9.
♦ GIURESCU, Constantin C. (1901-1977). Istoric. Academician
1930 / Zece Mai: Universitatea Radio, 10 mai, ora 19.20; În: Radio
şi Radiofonia, anul III, nr. 85, p. 25.
♦ GRAMADĂ, Ion (1886 - ). Scriitor, profesor
1943 / Carmen Sylva cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
naşterea ei, 29 dec., ora 19.00; În: Radio România, anul III, nr.
150.25.XII, p. 14. (Radio Moldova).
♦ HERESCU, N. I. (1906-1962).
Profesor de filologie clasică la
Universitatea din Bucureşti, traducător
şi poet
1940 / Literatura şi Arta în
Restauraţie. “Regele scriitorilor”, 4
iun., ora 19.00. În: Arhiva S.R.R., dosar
nr. 4/1940, 5 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio
Adevărul, anul XIII, nr. 611, p. 10.
♦ IACOBEANU, Corneliu
1943 / Urare de Sf. Sărbători închinată
Majestăţii Sale Regelui Mihai I:
versuri: Ora „Muncă şi lumină”, 26
dec., fără oră. În: Arhiva S.R.R., dosar
nr. 22/1943, 1 filă dactilo.
♦ INCULEŢ, Ion (1884-1940). Om
politic basarabean. Academician
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1936 / Cuvânt cu ocazia zilei naşterii M.S. Regelui, 16 oct. ora
20.15 În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 16/1936, 3 file dactilo.; Radio
Adevărul, anul IX, nr. 421, p. 23.
♦ IONESCU–SISEŞTI, Gheorghe (1885-1967). Agronom.
Vicepreşedinte al Academiei Române
1938 / Omagiu M.S. Regelui, 16 oct., ora 20.00. În: Arhiva S.R.R.,
dosar nr. 11/1938, 7 file dactilo. // 1940 / Agricultura României sub
domnia Regelui Carol II-lea (1930 – 1940), 5 iun., ora 20.04. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1940, 11 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio Adevărul, anul XIII, nr. 611, p. 13.
♦ IORGA, Nicolae (1871-1940). Istoric, publicist, om politic.
Academician
1931 / 10 Mai: Program pentru şcolari, 9 mai, ora 15.45. În: Radio şi
Radiofonia, anul IV, nr. 137, p. 18. // 1934 / Datoria noastră faţă de
Dinastie: Universitatea Radio, 10 mai, ora 20.00; În: Radiofonia,
anul VII, nr. 294, p. 18. Notă: Datele şi titlurile conferinţelor extrase
de noi din revistele de radio nu coincid întotdeauna cu cele incluse în
volumul Sfaturi pe întunerec. Bucureşti: Minerva, 1996.
♦ IOV, Dimitrie (1888-1959). Poet şi ziarist
1941 / Regina Maria: Ora ostaşului, 18 iul., ora 14.20. În: Arhiva
S.R.R., dosar nr. 10/1941, 2 file dactilo.; Radio România, anul I, nr.
30, p. 15.
♦ JIGA, Caius
1938 / Personalitatea M. S. Regele Carol II şi realizările Sale, fără
dată, fără oră. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1938, 4 file dactilo. /
The personality of His M. King Carol II of Romania, and His
realisations, 15 nov., fără oră. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1938, 4
file dactilo.; text în limba engleză.
♦ KIRIŢESCU, Constantin (1876-1965). Profesor, doctor în ştiinţe
biologice, secretar general în Ministerul Instrucţiunii Publice,
reprezentant al României la Liga Naţiunilor, secţia şcolară
1931 / Regele Ferdinand: Seară închinată amintirii regelui
Ferdinand, 20 iul., ora 20.00; În: Radio şi Radiofonia, anul IV, nr.
148, p. 18.
♦ MANIU, Adrian (1891-1968). Poet. Membru corespondent al
Academiei Române
1933 / Închinare întru amintirea Regelui Ferdinand: versuri: fără
dată. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 7/1932, 7 file mss.
♦ MARCOIU, Mircea. Ofiţer
1942 / Scrisoarea vânătorilor de munte către M. S. Regele Mihai:
versuri: Ora ostaşului, 4 mai, ora 12.50. În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
9/1942, 2 file dactilo.; Radio România, anul II, nr. 63, p. 20.
♦ MARIA (1875-1938). Regina României
1929 / Cuvânt adresat poporului român, 22 dec., ora 17.30. În:
Radio şi Radiofonia, anul II, nr. 66, p. 17. // 1931 / George Enescu:
Program de seară, 12 oct., ora 21.00; În: Radio şi Radiofonia, anul
IV, nr. 160, p. 9. // 1933 / Regine încoronate - fragment:
Universitatea Radio, 5 febr., ora 20.00. În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
7/1933, 7 file dactilo.; Radiofonia, anul IV, nr. 229, p. 12; pe textul
din arhivă este consemnat drept lector
Aida Vrioni; în revistă este consemnat
ca lector Ion Manolescu.
♦ MEHEDINŢI, Simion (1869-1962).
Geograf,
profesor
universitar.
Academician
1931 / Cum trebuie să înţeleagă
şcolarii ziua de 10 Mai: Program
pentru şcolari, 9 mai, ora 16.05; În:
Radio şi Radiofonia, anul IV, nr. 137,
p. 18.
♦ MIHAI I. (n. 1921). Rege al
României (între 1927-1930 – regenţă,
între 1940-1947 – rege)
1943 / Înaltul Ordin de zi al M. S.
Regelui Mihai I către oştire cu
prilejul Anului Nou: Ora ostaşului, 1
ian., În: Arhiva S.R.R., dosar nr.
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1/1943, 1 filă dactilo.
♦ MILLER-VERGHY, Margarita (1864-1953). Scriitoare,
traducătoare
1943 / Cum am lucrat pentru Regina Maria: Universitatea Radio,
ciclul Amintiri, 5 iul., ora 20.40. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 11/1943,
11 file dactilo.; Revista Radio România, anul VI, nr. 125, p. 13.
♦ MILLIAN-MINULESCU, Claudia (1887-1961). Poetă
1931 / O regină poetă: Carmen Sylva: Universitatea Radio, 13 ian.,
ora 19.20; În: Radio şi Radiofonia, anul IV, nr. 121, p. 10. / Regina
Maria scriitoare: Program de seară, 8 febr., ora 21.30; În: Radio şi
Radiofonia, anul IV, nr. 125, p. 8.
♦ MOLDOVANU, Corneliu (1883-1952). Poet, prozator,
dramaturg
1933 / Regina poetă: Carmen Sylva, 22 sept., ora 22.00. În: Arhiva
S.R.R., dosar nr. 14/1933, 4 file dactilo.
♦ MOLDOVANU, Nicolae
1941 / Icoane din viaţa întâiului Rege al României: scenariu
radiofonic: Ora ostaşului, 11 mai, ora 15.15; În: Revista Radio
România, anul I, nr. 21, p. 9.
♦ MUGUR, Gh. D. (1878-1945). Publicist
1934 / Regele Ferdinand: Universitatea Radio, 23 ian., ora 20.45. În:
Radiofonia, anul VII, nr. 279, p. 14. // 1936 / Câteva cuvinte despre
Carmen Sylva. Comemorarea a 20 de ani de la moartea Carmen
Sylvei, 2 mar., ora 20.30; În: Radio Adevărul, anul IX, nr. 389, p. 13.
// 1938 / Carmen Sylva: viaţa şi faptele ei, 7 apr., ora 20.25; În:
Radio Adevărul, anul XI, nr. 498, p. 19.
♦ NICODIM, Muntean (? -1948). Patriarh al României
1940 / Cuvânt la împlinirea a zece ani de domnie a M.S. Regelui:
Ora religioasă, 9 iun., ora 9.30. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 4/1940, 4
file dactilo. cu iscălitura de identificarea a autorului; Radio Adevărul,
anul XIII, nr. 612, p. 7; în revistă titlul: Biserica în Restauraţie.
♦ NISTOR, Ion I. (1876-1962). Istoric şi om politic basarabean,
ministru. Academician
1929 / În memoria Regelui Ferdinand – doi ani de la moartea sa,
20 iul.,ora 22.00; În: Radio şi Radiofonia, anul II, nr. 43, p. 14. //
1934 / La a patra aniversare de la urcarea pe tron a regelui Carol al
II-lea. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 9/1934, 3 file dactilo. Text nedatat.
// 1935 / Regele Ferdinand şi Unirea: Universitatea Radio, 25 ian.,
ora 20.20. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 7/1935, 8 file dactilo.; Radio,
anul VIII, nr. 331, p. 33-34. În revistă nu se menţionează acelaşi titlu.
♦ OBREJA-IAŞI, Gheorghe (1889-?). Profesor, publicist, director
judeţean al Fundaţiei Culturale „Regele Mihai I”
1942 / Şcolile ţărăneşti în cadrul activităţii Fundaţiei Culturale
Regale „Regele Mihai I”, 13 apr., ora 20.00. În: Arhiva S.R.R., dosar
nr. 27/1942, 6 file dactilo. cu iscălitura de identificare a autorului;
Radio România, anul I, nr. 61, p. 13. (Radio Moldova).
♦ OBREJA-LOHAN, Alex. I. Profesor
1943 / Amintiri despre Regina Elisabeta, 29 dec., ora 20.00; În:
Radio România, anul III, nr. 150, p. 14.
♦ OPRESCU, Horia (1904-1974). Prozator şi
istoric literar
1936 / Parcul Regele Carol II, 25 mai, ora 20.30.
În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 14/1936 , 5 file
dactilo. // 1939 / O scrisoare din copilărie a
Regelui Carol I, 25 mai., ora 20.55. În: Arhiva
S.R.R., dosar nr. 5/1939, 4 file dactilo. cu
iscălitura de identificare a autorului.
♦ PETRAŞCU, N. Nicolae (1859-1944). Prozator,
critic şi istoric literar
1939 / Carmen Sylva, 25 iun., ora 20.20. În:
Arhiva S.R.R., dosar nr. 6/1939, 16 file dactilo. cu
iscălitura de identificare a autorului; Radio
Adevărul, anul XII, nr. 561, p. 25. // 1940 /
Carmen-Sylva – poeta (II), 2 mai, ora 20.00. În:
Radio Adevărul, anul XIII, nr. 606, p. 26. // 1941
/ Regele Carol I şi palatul regal: Universitatea
Radio, ciclul Amintiri, 3 dec., ora 20.41. În:
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Arhiva S.R.R., dosar nr. 19/1941, 15 file dactilo. cu iscălitura de
identificare a autorului; Radio România, anul I, nr. 50, p. 11.
♦ PĂTRAŞCU, Nicolae
1941 / Carmen Sylva. Poetă: Universitatea Radio, ciclul Amintiri, 4
nov., ora 20.40. În: Arhiva S.R.R., dosar nr. 17/1941, 11 file dactilo. cu
iscălitura de identificare a autorului; Radio România, anul I, nr. 46, p. 11
♦ PETRESCU, Virgil. Vicepreşedinte al Asociaţiei Băncilor din România
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Zile festive la Casa Regală

În data de 10 mai 1939, în Piaţa Palatului din
Bucureşti, Carol II dezvelea statuia ecvestră a lui Carol I.
Data nu era aleasă întâmplător1. 10 Mai era ziua în care, în
anul 1866, la Bucureşti, în faţa Parlamentului, Carol I
jurase că va fi credincios legilor ţării, că va păzi religia
românilor şi integritatea teritoriului lor. Era ziua regelui şi,
totodată, ziua României, iar sărbătorirea acestei zile se
bucura de importanţa cuvenită.
În această zi, pe lângă participarea la defilare, familia
regală era prezentă şi la slujba de la Mitropolie, la masa
festivă de la Palat, iar seara ieşea în mijlocul bucureştenilor.
Cu acest prilej, se editau mărci poştale cu aspecte din
viaţa suveranului: marca de un ban (cu jurământul regelui la
1866), de 3 bani (cu călătoriile regelui prin ţară, în
poştalion), de 5 bani (primul tun care a tras la Calafat şi
Vidin), de 10 bani (întâlnirea lui Carol I cu Osman paşa), de
25 bani (trecerea Dunării de către armata română), de 40
bani (intrarea triumfală a lui Carol I în Bucureşti, în anul
1878). Se dăruiau şi medalii, conferite pe viaţă. Dreptul de a
le purta era personal; aşadar, el nu putea fi transmis
urmaşilor, care însă puteau păstra aceste medalii ca amintire
de familie. Tot în cinstea acestei zile, se băteau monede
jubiliare cu chipul suveranului (de exemplu, cele din aur – de
100, 50, 20 lei şi cele din argint – de 1 leu şi de 5 lei). Pe
1 „Era zi de sărbătoare, era ziua naţională a României moderne de
până la 1947. Aşa fusese concepută din primii ani de domnie ai lui
Carol I şi aşa intrase în tradiţie” (Bulei, Ion. 9 Mai, 10 Mai…. În:
Magazin Istoric, nr. 5, mai 1997, p. 9.).
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moneda de 100 lei din 1906 apăreau, pe lângă chipurile
regelui şi reginei, şi acelea ale lui Traian, Mircea cel Bătrân,
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Erau reprezentate podul de
peste Dunăre al lui Traian, străjuit de un legionar roman, şi
podul de la Cernavodă – Podul Carol I, iar lângă acesta din
urmă – un dorobanţ2.
10 Mai era o zi de petrecere pentru toţi românii. La
Bucureşti, în Piaţa Universităţii, avea loc defilarea armatei,
a elevilor, studenţilor, meşteşugarilor şi negustorilor, a
primarilor şi reprezentanţilor diferitelor judeţe ale ţării,
îmbrăcaţi în costume populare. Se ţineau discursuri
pompoase: regele Carol era comparat cu „Făt-Vrumos, care
se urcă pe vârful muntelui ca un vultur”, era „falnicul
biruitor al lui Osman Paşa”3.
De 10 Mai, totul era împodobit: arcuri de triumf, străzi
iluminate mult mai puternic, tricolorul – prezent
pretutindeni. La toate barierele Bucureştiului, se ofereau
prânzuri populare pentru săraci (la Filaret se organiza
ospăţul veteranilor). Primăria dădea şi ea un banchet sub
cerul liber, iar seara, suveranul invita la Palat marile
personalităţi. Se organizau expoziţii cu produse ale
industriei şi agriculturii din toate judeţele, expoziţii de la
care se şi puteau cumpăra cărţi, diferite obiecte din artă, cu
preţuri accesibile pentru toată lumea4.
2 Ibidem, p. 9.
3 Ibidem, p. 9-10.
4 Ibidem, p. 10.

An XII – Nr. 2/2006

Cele mai spectaculoase serbări de 10 Mai au fost cea
din 1881, când a fost proclamat Regatul, şi cea din 1906.
Aceasta din urmă era dedicată, în principal, sărbătorii a 40
de ani de domnie a regelui Carol I, dar şi împlinirii a 25 de
ani de la proclamarea Regatului Român. Tot cu acest prilej,
s-au rememorat cei 1800 de ani de la cucerirea Daciei de
către împăratul Traian (106 d. Hr.) şi de la stabilirea
primilor colonişti romani.
În 1906, sărbătoarea propriu-zisă a debutat printr-un
serviciu divin oficiat la Mitropolie, urmat de celebra paradă
militară. În acordurile imnului naţional, regele putea fi
văzut pe un splendid cal murg, însoţit de o strălucită
escortă. Într-o somptuoasă trăsură de gală, descoperită,
trasă de 4 cai înveşmântaţi în argint şi împodobiţi cu pene
de struţ, în culorile tricolorului, se găsea regina Elisabeta,
îmbrăcată în alb şi salutând mulţimea entuziastă. Alături de
regină, se afla principesa Maria, însoţită de prinţii Carol şi
Nicolae şi de prinţesele Elisabeta şi Maria. Cu toţii se
îndreptau spre pavilionul regal unde era aşteptată începerea
ceremoniei militare, semnalul urmând a fi dat de principele
Ferdinand. La paradă au defilat atât forţele României
moderne, cât şi trupe ale veteranilor, spre încântarea
tuturor. În zilele următoare, au fost serbări populare şi
numeroase recepţii la Palatul regal5.
Jubileul din 1906 a însemnat şi ocazia organizării la
Bucureşti a unei mari Expoziţii universale. Cu acest prilej,
au venit şi români din Bucovina, Transilvania şi Banat
(basarabenii neprimind aprobarea puterii ţariste), dar şi
reprezentanţi ai Austro-Ungariei, Italiei, Elveţiei, Franţei,
Germaniei, etc. Scopul era prezentarea progresului din
România în ultimii 40 de ani. Numeroşi vizitatori din ţară şi
din străinătate – se pare că numărul lor a fost mai mare de
2.000.000 – au vizitat parcul şi pavilioanele, unde au putut
întâlni exponate din diferite domenii. Era imaginea unei
Românii înfloritoare6.
10 Mai era şi ziua când se inaugurau instituţii. În 1891,
cu ocazia împlinirii a douăzeci şi cinci de ani de domnie,
regele Carol anunţa înfiinţarea „Fundaţiunii Universitare
Carol I”, căreia îi donase edificiul, biblioteca şi un fond de
întreţinere. Scopul înfiinţării este redat într-o scrisoare a
regelui, din care spicuim: „Urmând pilda bunilor Domni
din trecut şi spre amintirea faptelor împlinite în acest
pătrar de veac, vroim a înfiinţa un aşezământ spre binele
tinerimii universitare de la toate facultăţile din Ţară, al
cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de
întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă,
unde vor putea satisface iubirea lor de studiu [...] Dorinţa
noastră, a Reginei şi a Principelui Moştenitor, este ca
această fundaţiune să contribuie a întări frăţia printre
tinerimea universitară şi a hrăni simţământul patriotic
care înalţă sufletul ei. Alegând Noi înşi-ne locul viitoarei
clădiri, am vroit ca ea să se ridice aproape de reşedinţa
Noastră, adică sub ochii şi sub ocrotirea Noastră fiindcă
5 Lindenberg, Paul. Charles Ier Roi de Roumanie. Paris: Librairie H
le Soudier, 1913, p. 298-306.
6 v. La Roumanie: 1866-1906. Bucarest: Imprimerie Socec et Cie,
Soc. Anonyme, 1907; Ioniţă, Maria. Bucureştii în ajunul Jubileului
din anul 1906. În: Muzeul Naţional de Istorie a României, X,
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vedem în tânăra generaţie speranţa Patriei şi unul din
sprijinile cele mai temeinice ale Tronului şi Dinastiei
Noastre”7.
Deşi terminată în 1893, inaugurarea clădirii a fost
amânată până în 1895, din pricina unor frământări în
rândul studenţimii. Mai târziu, tot printr-o donaţie din
partea regelui, clădirea Fundaţiei va fi mărită, iar noua
inaugurare va avea loc în mai 1914. Înainte de inaugurare,
regele a ţinut sub o strictă supraveghere atât buna
funcţionare a noii clădiri, cât şi protocolul ce urma să se
desfăşoare: „Timp de o oră regele vizită întreaga instituţie,
acum de cel puţin trei ori mai mare ca prima clădire
interesându-se de aproape de noile instalaţii pneumatice
pentru remiterea cărţilor din depozite în sălile de lectură,
de rafturile metalice pentru cărţi, de mesele de lucru
modificate după cele de la Berlin, de ceasornicele
comandate, de o pendulă electrică, bucurându-se şi de
buna utilizare dată vitrourilor colorate şi lămpilor
provenind din rămăşiţele prefacerilor de la Castelul Peleş
[…] Mulţumit, regele la plecare semnă cu largă parafă în
cartea de onoare a instituţiei. Festivitatea inaugurării […]
s-a petrecut întocmai după protocolul prescris de
suveran”8. La inaugurare, intrarea curţii a fost salutată cu
imnul regal, intonat de corul Facultăţii de teologie care a
însoţit şi serviciul religios oficiat de mitropolitul Conon,
înconjurat de înaltul cler metropolitan. În loja regală se
aflau, pe lângă rege şi regină, principii moştenitori şi
principele de Waldeck Pyrmont. Au urmat discursurile
regelui şi ale altor personalităţi şi s-a înmânat o medalie
comemorativă realizată de celebrul sculptor din München,
H. Smegerle. Au fost decoraţi arhitectul Paul Gottereanu şi
Al. Tzigara-Samurcaş, directorul instituţiei.
Dar inaugurarea marilor instituţii nu se realiza numai
de 10 Mai. De pildă, la 14/26 decembrie 1869 a avut loc

Bucureşti, 1998, p. 107-1113.
7 Tzigara-Samurcaş, Al. Fundaţia Universitară Carol I. În: Boabe
de grâu, III, nr. 6, iunie 1932, p. 193-194.
8 Tzigara-Samurcaş, Al. Memorii. Vol. 2 (1910-1918). Bucureşti:
Editura „Grai şi suflet” – „Cultura Naţională”, 1999, p. 60-61.
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inaugurarea noii clădiri a Universităţii din Bucureşti,
completată cu cea de-a patra facultate, cea de Medicină9.
Unii ani au fost mai prolifici decât alţii în materie de
sărbători. În anul 1909, au avut loc trei astfel de
evenimente. În luna ianuarie, s-a sărbătorit a 50-a
aniversare a Unirii Moldovei cu Muntenia, în aprilie au
avut loc ample manifestări cu ocazia zilei de naştere a
suveranului (a 70-a aniversare), iar în octombrie avea loc
inaugurarea solemnă a portului Constanţa, devenit unul
dintre cele mai importante porturi ale Europei.
Şi de ziua regelui (8 aprilie) aveau loc manifestări. O
sută una salve de tun anunţau capitalei ziua aniversării. La
ora 11, se celebra un Te-Deum la Mitropolie, unde asistau
miniştrii, Înalta Curte de Casaţie şi Conturi, primarul cu
Consiliul Municipal, înalţii funcţionari şi ofiţerii
superiori10. Urmau grandioase festivităţi.
În privinţa solemnităţilor religioase, acestea aveau loc
cu prilejul zilelor de 1 ianuarie (Sfântul Vasile), de
Bobotează, de Sfintele Paşti, de Sfinţii Constantin şi Elena
– ziua hramului Bisericii Mitropolitane din Bucureşti, de
Sfânta Maria, de Crăciun, la aniversările familiei regale,
etc. Sărbătorirea Paştilor era foarte importantă.
La slujba din Vinerea Mare, regele – însoţit de Casa
Civilă şi Militară, miniştri şi ofiţeri, în ţinută de mare doliu
(cravată, mănuşi negre, decoraţii) şi de primar, care venea
împreună cu membrii Consiliul Municipal şi cu alţi înalţi
funcţionari – mergea la Mitropolie. Tot cortegiul ocolea
Biserica într-o ordine strict stabilită. Un adjutant regal şi
doi ofiţeri de ordonanţă supravegheau ordinea precisă
pentru procesiune. În noaptea de Sfânta Înviere, regele
împreună cu Casa Civilă şi Militară şi escortat de un
escadron de cavalerie, mergea la Mitropolie. Asistau
miniştrii, reprezentanţii statului, înalţii funcţionari, în mare
ţinută – frac, cravată, mânuşi albe şi decoraţii. Când
mitropolitul intona Hristos a înviat!, vestea era anunţată
Capitalei prin o sută una lovituri de tun trase de pe Dealul
Spirii. Conform vechilor tradiţii, se scria Evanghelia
Sfântului Ioan, pe care Carol o semna, ea fiind apoi sigilată,
după care regele lua în mână Sfânta Cruce înaintea căreia
se închina toată asistenţa11.
O a doua mare sărbătoare era Crăciunul. Spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, România începea să împrumute noi
obiceiuri, pierzând multe din vechile tradiţii. Un eveniment
respectat din vechime de români era Vicleimul, un aşa-zis
teatru ambulant, care reprezenta, cu mai multă sau mai
puţină fidelitate, grota în care se născuse Mântuitorul. Pe
9 Acest eveniment a fost un bun prilej pentru ca Bucureştiul să fie
împodobit. Drapelele în culorile naţionale erau pretutindeni, porticul
Universităţii era decorat cu ghirlande din frunze şi flori, aceeaşi
decoraţie aflându-se şi la intrare. Scara mare din marmură era
acoperită cu un covor roşu, iar sala de şedinţe era împodobită cu
ghirlande de tul roz şi cu stemele tuturor districtelor României.
Pretutindeni se întâlneau monogramele principelui Carol şi ale
principesei Elisabeta, încadrate de coroane de flori. Alteţele princiare
au fost primite la ora zece şi jumătate de miniştri şi de rectorul
Universităţii. Carol era în haine de oraş, purtând marele cordon al
ordinului Vulturul Roşu şi mai multe decoraţii şi ordine, printre care
Legiunea de Onoare. Principesa purta o toaletă simplă, elegantă.
Cuplul princiar era însoţit de mareşalul Curţii, George Filipescu
(mareşal al Curţii în perioada 1866-1874), şambelanul Principesei –
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vremuri, Vicleimul era cel mai mare eveniment vreme de
două săptămâni înainte de Crăciun – „Exista Vicleimul
domnesc, care era plimbat noaptea, escortat de torţe şi
însoţit de garda de onoare compusă din arnăuţii
domnitorului, înarmaţi cu iatagane şi pistoale şi îmbrăcaţi
în costumul lor bogat din stofă roşie cu gaitane de aur.
Acest Vicleim splendid era purtat numai la palatul
domnitorului şi la marii boieri”12. Un alt obicei era mersul
cu Steaua (steaua era confecţionată din hârtie colorată şi
prevăzută cu un felinar aprins), aşa-zisa Steaua Magilor,
sărbătorile Crăciunului prelungindu-se, astfel, până prin 7
ianuarie, de ziua Sfântului Ion.
După cum remarca Ulysse de Marsillac, spre sfârşitul
secolului al XIX-lea însă, lucrurile încep să se schimbe –
„străinul care, în ultimele săptămâni ale lui decembrie ar
trece pe străzile Bucureştilor ar putea să se creadă
transportat pe bulevardele Parisului sau cel puţin pe
străzile comerciale ale marilor oraşe occidentale.
Magazinele îşi pun cele mai frumoase podoabe. În spatele
vitrinelor strălucitoare este o încântătoare abundenţă de
bijuterii, giuvaiere, cufăraşe, obiecte de artă şi lux, foarte
multe jucării şi bomboane”13.
Un obicei de import era şi Pomul de Crăciun, a cărui
amenajare se transforma într-o adevărată sărbătoare pentru
familia regală. La Palatul Cotroceni, organizarea pomului
de Crăciun avea loc în fiecare an pe 24 decembrie. Eugen
Buchman, şeful Cancelariei Palatului, descrie în 1898, în
jurnalul său, întreaga desfăşurare a acestui ceremonial.
Pregătirile începeau cu două săptămâni înainte. Grădinarul
Castelului Peleş trimitea un brad înalt şi frumos, iar
Begheanu, inspectorul silvic de pe domeniul de vânătoare
al principelui Ferdinand, trimitea vânat. Brüning,
administratorul moşiei principelui, trimitea vâsc, din
ordinul principesei Maria care, respectând tradiţia
englezească, împodobea de Crăciun camerele cu vâsc. Din
Nürnberg se aduceau splendide ornamente pentru pom, dar
foarte multe cadouri erau cumpărate din Bucureşti. Fiecare
om de la Curte primea un cadou la Pomul de Crăciun.
Bradul era aşezat în marea sală de bal, iar câteva
domnişoare din înalta societate ajutau la împodobirea
imensului pom. Din cauza înălţimii bradului, nu se fixau pe
el lumânări, cum era datina, ci doar mici lămpi electrice de
toate culorile. În ajunul Crăciunului, seara, la ora 6, toată
lumea invitată trebuia să fie în sală. Veneau mai întâi regele
Carol şi regina Elisabeta, însoţiţi de câteva persoane, după
care intra toată Curtea de la Cotroceni. După împărţirea

A. Mavrocordat, doamna de onoare Caterina Golescu şi aghiotanţii.
10 Regelui Carol i se dedicau poezii de ziua sa. Un astfel de poem,
intitulat Să trăiască Carol Rege, semnat de Marion, avea ca primă
strofă: „Nu-i român ca să n-adore / Pe măreţul căpitan / Care frânse
prin bravură / Jugul crâncen otoman / Şi redete ţării noastre /
Libertatea din trecut / Ş-o făcut un stat puternic / De vecini acum
temut.” (În: Universul, miercuri 8 aprilie 1909).
11 v. Tomescu, Dorina. Aspecte ale ceremoniei de la Curtea Regală
în timpul lui Carol I. În: România liberă, 26 mai 2001 p. III;
Văcărescu, Theodor. Ceremonialului Curţei Domnesci a României.
[Bucureşti]: Typographia Curţii, MDCCCLXXVI [1876], p. 51-54.
12 Marsillac, Ulysse de. Bucureştiul în veacul al XIX-lea.
Bucureşti: Editura Meridiane, 1999, p. 231.
13 Ibidem, p. 230.
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darurilor de către principele Ferdinand, personalul se
retrăgea, rămânând la dineu numai familia regală împreună
cu demnitarii invitaţi. Festivitatea se încheia în jurul orelor
22:3014.
De Bobotează, Carol asista la sfinţirea apei din
Dâmboviţa, precum şi la o paradă militară, iar seara
organiza o mare recepţie la Palat. Regele Carol participa la
zilele de Sfânta Maria şi Sfântul Dumitru, dar şi la marele
bâlci de la Buzău, de Drăgaică, bâlci care avea loc în data
de 23 iunie (5 iulie). Era prezent, de asemenea, de Moşi,
ziua comemorării morţilor. La Târgul de Moşi, participau
toţi bucureştenii; se organizau baluri, spectacole, lumini şi
focuri de artificii. Printre obiceiurile legate de Moşi, unul
dintre cele mai interesante era Dansul Căluşarilor.
În afară de ceremoniile oficiale, la Palatul Regal din
Bucureşti aveau loc şi ceremonii de familie, botezuri,
logodne, căsătorii, etc. Botezul prinţesei Maria, fiica lui
Carol şi a Elisabetei, s-a bucurat de un fast deosebit. În ziua
de 30 septembrie (12 octombrie) 1870, persoanele invitate
de mareşalul Curţii s-au adunat la reşedinţa de la Cotroceni.
Erau prezenţi membri ai corpului diplomatic, înaltul cler,
Consiliul de Miniştri cu preşedintele, preşedinţii şi
vicepreşedinţii Adunărilor Legiuitoare, ai Înaltei Curţi de
Casaţie şi alte oficialităţi. Ţinuta era de gală, doamnele
purtând „rochii montate şi capele”, iar militarii – uniformă
de mare ţinută. Prinţesa era purtată în braţe de către
doamna de onoare. Ceremonia Botezului a fost oficiată de
către Mitropolitul Primat şi de către Mitropolitul Moldovei
şi Sucevei. Naşi erau prinţesa Maria a Olandei, contesa de
Flandra şi prinţesa de Wied. A urmat un Te-Deum şi au fost
trase douăzeci şi una de salve de tun de pe dealul
Mitropoliei15.
Alteori, familia regală cununa sau boteza copiii unor
simple familii de ţărani. Un astfel de eveniment a fost trăit
de Principesa Maria la scurt timp după venirea sa în
România: „Printre numeroasele şi mai adesea plicticoasele
ceremonii la care trebuia să mă supun, a fost una în adevăr
pitorească şi care mi-a pricinuit o deplină plăcere. Nando
şi cu mine a trebuit să fim naşi la cununia a treizeci şi două
de perechi de ţărani aleşi din cele treizeci şi două de judeţe
ale României. După datina religiei greco-ortodoxă, sunt
naşi la cununie cum sunt şi la botez. Cununia plină de
culoare a celor treizeci şi două de perechi s-a oficiat la
Mitropolie şi a fost într-adevăr o frumoasă privelişte, din
pricina strălucitorului port ţărănesc şi a multor lumânări
aprinse între zidurile vechii biserici, acoperite cu fresce în
tonuri şterse. Era o privelişte pe care ochii mei o sorbeau
cu bucurie. După ce au fost unite, cele treizeci şi două de
perechi de însurăţei se aşezară în căruţele lor rustice, trase
de minunaţi boi cenuşii, cu imense coarne poleite şi trecură
în măreţ alai pe sub ferestrele palatului”16.
Un loc aparte la Curte îl aveau vânătorile regale.
14 Ion, Narcis Dorin. Castele, palate şi conace din România. Vol. I.
Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, p. 106.
15 Văcărescu, Theodor. Ceremonialul Curţei Domnesci a
României…, p. 105-107.
16 Maria, Regina României. Povestea vieţii mele. Vol II. ed. a III-a.
Iaşi: Editura Moldova, 1990, p. 21.
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Invitaţia de participare la vânătoare era trimisă din timp
înaltelor oficialităţi, demnitarilor şi corpului diplomatic. Pe
invitaţie se specifica locul unde majestatea sa îşi invita
„supuşii” să participe, data şi ora plecării din Bucureşti.
Uneori, se specifica şi ţinuta – costum de călătorie sau de
vânătoare, dacă vânătoarea avea să înceapă imediat.
Invitatul era obligat să semneze că a luat la cunoştinţă de
această invitaţie, să specifice dacă participă sau nu, în caz
de refuz specificând motivul. Carol desemna, prin
mareşalul Curţii sau prin adjutanţii săi, cine avea să
conducă vânătoarea şi persoanele care aveau să stea lângă
acesta. Vânătorile erau adevărate sărbători, încheindu-se de
obicei în acordurile muzicii lăutăreşti: „Uneori vânătorile
noastre luau forma de «rallye papers», iar galopul de la
urmă, când încercam să prindem vulpea, ne pricinuia o
nespusă plăcere. Adesea se trimiteau, dinainte, lăutari
ţigani la locul de întâlnire al călăreţilor ceea ce sporea
atmosfera de sărbătoare”17.
Pentru a cunoaşte mai îndeaproape regiunile ţării,
tradiţiile, portul ţărănesc şi dansurile populare, familia
regală mergea în călătorii oficiale sau particulare.
Deplasările cu caracter oficial presupuneau un anumit
ceremonial. Înainte de plecarea suveranului din Bucureşti,
mareşalul Curţii comunica în scris preşedintelui Consiliului
de Miniştri traseul, ziua şi ora fixată. În primii ani de
domnie, Carol I se deplasa cu trăsura deschisă cu opt cai,
drumurile fiind deosebit de lungi şi obositoare. Cu timpul,
deplasările cu trăsurile elegante au fost înlocuite de cele cu
trenul regal. „În momentul părăsirii Capitalei suveranul
era însoţit până la barieră de prefectul Poliţiei, membrii
Guvernului şi o escortă militară. La sosirea în judeţele
aflate pe traseu, el era întâmpinat, potrivit tradiţiei, cu
pâine şi sare de către oficialităţi şi membri ai clerului în
odăjdii”18.
În localitatea în care suveranii se opreau pentru un
scurt timp, alaiul mergea mai întâi la biserică, unde se
oficia un Te-Deum. Clerul, funcţionarii civili şi
judecătoreşti, militarii şi membrii corpului învăţământului
erau înştiinţaţi de ora la care Alteţele lor îi vor primi sau le
vor acorda audienţe. În cazul în care se organizau prânzuri,
prefectul judeţului invita înalte oficialităţi ale locului. La
locuinţa destinată suveranilor, Alteţele lor erau întâmpinate
de garda militară, cu steag şi muzică. Cei care solicitau
audienţe în timpul călătoriei suveranilor se adresau
mareşalului Curţii spre aprobare19.
Carol era entuziasmat de frumuseţile naturii, de zonele
montane, de imensele resurse încă insuficient exploatate.
Aprecia în mod deosebit mănăstirile din nordul Moldovei
şi din Muntenia, sprijinind, de altfel, financiar restaurarea
unor monumente, în special biserici20, precum: „Trei
Ierarhi” şi „Sfântul Nicolae” din Iaşi, Mitropolia şi Biserica
Domnească, biserica de la Curtea de Argeş.
17 Ibidem, p. 123.
18 Damean, Sorin Liviu. Carol I al României 1866-1881. Vol. I.
Bucureşti: Editura Paideia, 2000, p. 224.
19 Văcărescu, Theodor. Ceremonialul Curţei Domnesci a
României…, p. 85-86.
20 Damean, Sorin Liviu. op. cit., p. 224.
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Marian Ţuţui

Familia Regală în documente cinematografice

Dintre cele 20.000 de filme (300.000 de bobine) din
colecţiile Arhivei Naţionale de Film, cele mai multe sunt
documentare. Cele mai vechi provin de la Serviciul
fotocinematografic al armatei (înfiinţat în 1917) şi de la Oficiul
Naţional al Cinematografiei (1939). Din păcate, documentele
cinematografice sunt rareori consultate de istorici, iar istoricii
de cinema rareori realizează studii care să pună în legătură
documentele cinematografice cu cele istoriografice.
Dacă analizăm filmele documentare şi jurnalele de
actualităţi realizate între 1897 şi 1990, vom constata că ele
corespund perfect celor trei mari perioade istorice: epoca de
până în 1944, intervalul 1945-1970 şi 1970-1990. În mod
paradoxal, cele mai variate ca subiect sunt filmele şi
jurnalele de actualităţi din perioada 1945-1970, o bună parte
înfăţişând şi manifestări culturale. În schimb, perioada
1970-1990 se caracterizează prin preponderenţa subiectelor
politice, mai ales din cauza apariţiei televiziunii, care a
preluat o parte din subiectele de alte tipuri, mai întâi pe
peliculă cinematografică şi apoi pe suport video.
În perioada 1897-1944, aspectele din viaţa familiei regale
constituie cele mai importante subiecte ale filmelor
documentare şi ale jurnalelor de actualităţi (realizate constant în
România începând din 1939). La finele anilor ’30, numărul
mare de documente cinematografice, precum şi retorica pe care
acestea o foloseau arată amploarea cultului personalităţii lui
Carol al II-lea, în timpul dictaturii regale. După abdicarea
regelui, în 1940, multe documente cinematografice îl vor avea
în prim-plan pe mareşalul Ion Antonescu.
Dintre cele 78 de filme documentare din perioada 18971930, care s-au păstrat, 43 se referă la familia regală. Unele au
fost realizate la comanda Direcţiei Presei şi Propagandei din
Ministerul de Externe sau a Fundaţiei Culturale „Principele
Carol”. Documentele cinematografice despre viaţa familiei
regale române înfăţişează o varietate de aspecte: nunţi şi
voiajuri de nuntă (în care apar şi membrii familiilor regale din
Grecia, Iugoslavia, Austro-Ungaria, de exemplu: Căsătoria
principesei Ileana cu Anton de Habsburg, 1931, regia şi
imaginea – Tudor Posmantir), vizite în România ale unor
membri ai familiilor domnitoare (din Bulgaria, Rusia, Japonia
şi Belgia), vizite şi croaziere în străinătate (de exemplu: Peste
mări şi ţări, regia şi imaginea – Tudor Posmantir, înfăţişând
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voiajul din 1920 al principelui Carol, cu imagini din Egipt,
India, Birmania, Japonia, SUA; principele Carol în
Cehoslovacia, în 1925; regele Ferdinand în Polonia, în 1926;
regina Maria în America, în 1928; regele Carol al II-lea şi
prinţul Mihai în Cehoslovacia, în 1936; regele Carol al II-lea
în Polonia, în 1937, la Londra şi la Paris, în 1938), vânători sau
diverse ceremonii (Boboteaza; înmormântări; aniversări –
Serbările Unirii Basarabiei, 1918, regia şi imaginea de
Constantin Ivanovici; mitinguri aeriene; vizite la unităţi
militare; vizite pe front; expoziţii, etc.).
Dintre cele 23 de filme documentare româneşti
păstrate, realizate între anii 1897-1914, cele mai multe (10)
îl au ca subiect pe regele Carol I. De fapt, prima filmare
făcută în România este Parada de 10 mai (filmată de Paul
Menu), în 1897: pe Calea Victoriei din Bucureşti, apar
regele Carol I, călare, şi regina Elisabeta, în caleaşcă. Alte
filme importante: Călătoria familiei regale pe Dunăre
(1911, regia şi imaginea – Gheorghe Ionescu; cu imagini din
porturile dunărene dintre Călăraşi şi Sulina; apar aici, între
alţii, Barbu Ştefănescu-Delavrancea şi Titu Maiorescu),
Patinajul pe Lacul Cişmigiu (1913, regia şi imaginea –
Nicolae Barbelian; apare principesa Elisabeta), Funeraliile
M.S. regelui Carol I (1914, regia şi imaginea – Victor de
Bon), Vizita familiei imperiale ruse la Constanţa (1914,
regia şi imaginea – Gheorghe Ionescu, Nicolae Barbelian,
Victor de Bon, Constantin Ivanovici, Svoboda; filmul este
realizat în data de 1 mai 1914 şi reprezintă un reportaj de 25
de minute al ultimei vizite în străinătate a ţarului Nicolae al
II-lea la bordul vasului „Standart”, vizită făcută, se pare, cu
scopul aranjării unei căsătorii între prinţesa Anastasia şi
principele Carol) şi Scene din viaţa şi domnia regelui Carol
I (1933, regia şi imaginea – Tudor Posmantir, scenariul –
Alexandru Bădăuţă; film în care sunt montate imagini din
1909-1912).
Regele Carol I a avut, între altele, şi două contribuţii la
începuturile cinematografiei balcanice. În 1906, cu prilejul
Expoziţiei Naţionale care aniversa 1800 de ani de la
colonizarea Daciei de către romani, 40 de ani de domnie a lui
Carol I de Hohenzollern-Siegmaringen şi 25 de ani de la
proclamarea regatului, monarhul a acordat două medalii de
aur şi una de argint fotografilor aromâni Ienache (1878-1954)
şi Milton Manakia (1882-1964). Cu acelaşi prilej, familia
regală a vizitat pavilionul cinematografiei (prima sală de
cinema din România construită în acest scop) şi a apreciat,
după cum consemna ziarul Universul, demonstraţia de
„cinematograf vorbitor” făcută de Petre Ganciu, în care erau
prezentate pe ecran cântăreţele Regina Paccioni, Gemma
Belincioni şi Selma Kurtz, ale căror voci puteau fi ascultate
de pe plăci de patefon. Totodată, regele a permis celor doi
fraţi să facă fotografii familiei regale şi le-a acordat titlul de
fotografi ai Curţii regale. Lui Ienache i-a acordat chiar şi o
bursă de călătorie în Europa, prilej cu care acesta a
achiziţionat o cameră de filmat Bioscope de la firma Charles
Urban & Co. În anul următor, cu ajutorul acestei camere de
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filmat, cei doi fraţi au devenit primii cineaşti din Balcani, căci
filmul lor Obiceiuri casnice la aromâncele din Pind (montat
ulterior în Scene din viaţa aromânilor din Pind, cu titlu şi
inserturi în limba română literară) reprezintă primul film
realizat în Balcani de către un autohton.
În 1913, regizorul Grigore Brezeanu (1892-1919) a
realizat al doilea film de ficţiune românesc, primul care s-a
păstrat: Independenţa României. Acesta reprezintă al
patrulea film de ficţiune din Balcani. Este interesant că la
acest film regele Carol I a fost personaj (interpretat de
actorul Aristide Demetriade), înfăţişat în timpul campaniei
militare din 1877 în Bulgaria, coproducător, căci a finanţat
filmul, şi spectator (regele amenajase la Castelul Peleş o
sală de teatru, unde puteau fi proiectate filme).

Gabriela Dumitrescu
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Carmen Sylva şi Pierre Loti – o prietenie literară

Elisabeta, principesă de Wied, avea 26 de ani când a
devenit principesă de România. Era înaltă, cu ochi albaştri şi
privirea blândă. Fiică a prinţului Wilhelm de Wied şi a
principesei Maria de Wied, avusese parte de o educaţie strictă
şi severă, după binecunoscutul model german, din care nu
lipseau corecţiile făcute cu ajutorul cravaşei. Astfel, firea ei
vioaie s-a transformat într-una timidă şi meditativă, aplecată
spre studiu. A avut parte de o educaţie aleasă şi dacă în studiul
ştiinţelor nu a excelat, a dat dovadă, în schimb, de talent
pentru limbile străine, vorbind cu uşurinţă engleza, franceza,
italiana, rusa şi, mai târziu, româna. A călătorit în Franţa,
Italia, Rusia (la Moscova şi Sankt-Petersburg), unde mătuşa
sa era Mare Ducesă. A luat şi lecţii de desen. Avea un real
talent literar, publicând mai târziu sub pseudonimul de
Carmen Sylva. Copilăria ei nu a fost dintre cele mai fericite şi
asta din cauza suferinţei în care era cufundat castelul de la
Neuwied, mama sa fiind bolnavă adeseori, la fel şi tatăl şi
fratele ei mai mic, de care se va despărţi prematur. Era
silitoare din fire şi i-a plăcut mult învăţătura, dar la fel de mult
îi plăcea să-i înveţe pe alţii; îşi dorea să fie învăţătoare, mai
ales că nu mai spera să se căsătorească.
Sensibilitatea, educaţia riguroasă, precum şi
originalitatea şi spontaneitatea ei au făcut-o să fie o regină
aparte, o figură uneori neînţeleasă şi controversată, dar plină
de farmec. La numai un an de la căsătoria cu principele Karl
von Hohenzollern, principesa Elisabeta va aduce pe lume o
fetiţă – Maria – în care întrevedea fericirea sa pentru tot
restul vieţii. Din păcate însă, în anul 1874, în Bucureşti
izbucneşte o epidemie de scarlatină, iar copila se
îmbolnăveşte şi moare. Apropiaţii familiei – şi nu numai – au
fost loviţi de o profundă durere, dar cea care va suferi

1 „Este ciudat, chiar atunci când lucram la acea copie după Pieta a
lui Delacroix, am aflat unde a dispărut pânza. Aparţine unei regine a
Ungariei sau a unei alte ţări din zonă, care a scris poeme sub numele
de Carmen Sylva. Articolul care o menţionează pe ea şi pictura este
de Pierre Loti şi te face să o simţi pe această Carmen Sylva ca pe o
persoană chiar mai sensibilă decât în scrierile ei – şi totuşi, ea scrie
lucruri ca acestea: o femeie fără copii este ca un clopot fără sunet –
sunetul bronzului poate fi frumos, dar nimeni nu-l va auzi vreodată.”
(Van Gogh complete letters – Vincent www.vggallery.com)

cumplit va fi mama care, în urma acestei pierderi, va avea
sănătatea zdruncinată pentru o lungă perioadă de timp. După
o oarecare restabilire sufletească, Elisabeta şi-a găsit refugiul
şi alinarea în scrierea unor versuri de profundă durere, legate
de pierderea fiicei sale. Artele – scrisul, pictura şi muzica –
vor constitui pentru regină un adevărat balsam. Numele
Carmen Sylva aproape îl eclipsează pe cel al reginei
Elisabeta a României, fapt ce aduce un plus de distincţie
autoarei care a abordat mai multe genuri literare.
Fără să ştie aproape nimic despre regina îndurerată,
Vincent van Gogh îi scria fratelui său Theo în 1889: „It is
odd, just when I was making that copy of the Pieta by
Delacroix, I found where that canvas has gone. It belongs
to a queen of Hungary, or of some other country
thereabouts, who has written poems under the name of
Carmen Sylva. The article mentioning her and the picture
was by Pierre Loti, and he made you feel that this Carmen
Sylva as a person was even more touching than what she
wrote – and yet she wrote things like this: a childless
woman is like a bell without a clapper – the sound of the
bronze would perhaps be beautiful, but no one will ever
hear it.” (Saint-Rémy, 19 September 1889)1.
Pentru a avea o imagine fidelă a primei regine a
României, putem cita portretul pe care i-l face succesoarea
sa, regina Maria, în romanul Povestea vieţii mele: „Cu
adevărat Elisabeta nu este frumoasă, dar cucereşte prin
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farmecul său deosebit pe oricine o priveşte sau îi vorbeşte.
Toaleta sa nu este fastuoasă. Poartă rochii din catifea roşie
şi pălării cu boruri mici şi cu voal de mătase din import.
Rochiile apar ca nişte halate, care îi atenuează din
grandoarea de regină. Foloseşte un parfum anume
preparat după reţetele sale, parfum făcut din plante şi flori.
Are ochii albaştri, dantura albă, părul castaniu spre alb,
fruntea înaltă, iar glasul plăcut şi melodios.”
Excelentă amfitrioană, rafinată şi cultă, Elisabeta
organiza săptămânal, la Palatul Regal din Bucureşti sau la
Castelul Peleş din Sinaia, serate literare şi muzicale, la care
invita artişti valoroşi. Erau veritabile cenacluri, dezbateri
riguroase privitoare la calitatea operelor prezentate; ele
erau urmate de mese îmbelşugate, petrecute într-o
atmosferă intimă, prelungite câteodată până în zori. Luxul
unor asemenea banchete culturale a atras însă
nemulţumirea regelui Carol, care îi reproşa reginei risipa.
Prieteniile cu scriitori şi redactori străini au creat, de altfel,
multe discuţii în rândul persoanelor din anturajul regal.
Totuşi, aceste prietenii au făcut posibil ca regina să fie
premiată de academia franceză, germană ori engleză,
instituţii pentru care a tradus mai multe lucrări ale
scriitorilor străini care îi erau prieteni. La Paris, regina a
publicat şase volume de povestiri, nuvele şi versuri şi un
volum de aforisme, intitulat Cugetările unei regine2, carte
care s-a bucurat de o bună primire. De asemenea, a scris
versuri şi povestiri în limba germană, creaţiile sale fiind
apoi traduse în româneşte, printre alţii, de Mihai Eminescu,
George Coşbuc şi Adrian Maniu.
Despre unele personalităţi ale vremii, cum a fost, de
pildă, Pierre Loti, a făcut generoase mărturisiri: „Pierre Loti
e omul care trebuie iubit pentru toate calităţile lui de
scriitor şi de om”. Despre George Enescu spunea: „este fiul
meu adoptiv, pe care îl ador la culme”. De altfel, pentru
marele muzician, regina, care i-a dăruit o vioară lucrată de
faimosul lutier italian Amati, a pus chiar să se construiască o
sală de concerte, în imediata apropiere a Peleşului. Despre
Elena Văcărescu declara: „o iubesc pe Elena pentru că mi-e
prietenă bună şi pentru că o ador ca om şi ca poetă”.
Deşi seria aprecierilor privitoare la oamenii care erau
ori aveau să devină personalităţi de seamă este mult mai
lungă, ne vom opri la Pierre Loti, cu care regina a avut o
relaţie cu totul specială. Carmen Sylva a tradus în limba
germană volumul Pêcheur d’Islande3 (apărut la Bonn în
1888), iar Pierre Loti, la rândul său, i-a tradus reginei
câteva poeme. Se pare însă că ceea ce a condus la prietenia
dintre sensibilul scriitor francez şi augusta poetă a fost
faptul că Loti îşi pierduse şi el primul copil.
Sigur, se pot spune multe despre împrejurările în care
Loti a vizitat România. Pentru a înţelege aceste împrejurări,
vom începe cu sosirea la Bucureşti, spre sfârşitul lunii
noiembrie 1886, a tânărului Robert Scheffer, distinsul
intelectual francez, poliglot, cu scrisori de acreditare din
partea Curţii Imperiale de la Sankt-Petersburg, unde făcuse
oficiile de bibliotecar regal. Francezul venise în România
2 Carmen Sylva, Les pensées d’une reine. Preface par Louis Ulbach.
Paris: Calmann-Lévy, 1888.
3 Islandfischer [Übersetzung des «Pecheurs d’Islande» von Pierre
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în urma solicitărilor transmise de regina Elisabeta pe lângă
rudele sale de la Curtea ţarului Rusiei, privind
recomandarea unui secretar particular de care avea nevoie.
La scara vagonului, pe peronul înzăpezit, îl aştepta
colonelul Candiano Popescu, aghiotant regal şi faimos erou
al luptelor de la reduta Griviţa, din timpul Războiului de
Independenţă. A fost cel dintâi prilej pentru viitorul secretar
al reginei să descopere micul oraş de pe malurile
Dâmboviţei, despre care nu ştia nimic.
În impresiile pe care avea să le scrie mai târziu4,
Robert Scheffer nu-şi ascunde surpriza primelor observaţii.
Cel mai mult l-a intrigat eticheta Curţii Regale: „Un valet
cu livreaua prost croită m-a condus într-o cameră retrasă,
la parter, pe care urma să o ocup de atunci înainte. Într-o
franceză cu accent dâmboviţean, mi-a făcut primul
instructaj: «Primirile la Majestăţile Lor se fac numai
începând de la ora 11 dimineaţa. Aici, cuvântul Suveran nu
se rosteşte la plural, fiindcă această calitate o are numai
Regele, în vreme ce Regina este doar prima sa supusă.
Majestatea Sa, Regina Elisabeta, este îndurerată de
moartea Principesei Maria, fiica sa dispărută la numai trei
ani şi jumătate. Nu este bine să deschideţi acest subiect
delicat. În rest, stăpâna cea mare este fermecătoare, nu are
mare lucru de făcut şi nu se ocupă decât de relaţiile
mondene ale Curţii. La cererea sa expresă, eticheta
îngăduie să i se sărute mâna cu ocazia unei prezentări.
Seara, când nu citeşte din creaţiile proprii, în prezenţa
damelor de companie, sau nu participă la vreo recepţie, îi
place să cânte la pian Beethoven, Schumann, Bach şi
Mozart, acompaniată de violonişti invitaţi. Cel puţin o dată
pe an sunt organizate recitaluri la palat, cu pianişti celebri.
Ceaiul de la ora 5 se serveşte în Salonul Maur […] Toată
lumea vorbeşte limba franceză, cu excepţia regelui, care
conversează în germană. Cu Majestatea Sa trebuie să
vorbiţi despre pictură, arte frumoase, istorie sau geografie,
nu şi despre politică. În serviciul palatului aveţi la
dispoziţie medic, croitor şi preot. În anotimpul frumos,
duminica, după slujba de la Mitropolie, se organizează
bătăi cu flori, la Şosea. În toate magazinele şi cafenelele de
lux trebuie să plătiţi numai cu lei aur. Bună seara,
domnule, şi nu uitaţi că mâine dimineaţă, la ora 11 fix,
sunteţi aşteptat în biroul Regelui. Abia apoi vă va primi şi
Regina.» În cinci minute, în timpul explicării etichetei, mi
se prezentase, de fapt, pe scurt, ceea ce puteam numi La
Belle Époque în Bucureşti!”.4
Privitor la colaborarea literară dintre regina Elisabeta şi
Loti, acelaşi Robert Scheffer considera că aceasta nu a
izbutit, şi nota maliţios: „Loti fu măgulit, Regina umplu
câteva pagini la întâmplare şi cum unul nu scrisese nimic,
celălalt nu scrise nici el mai mult. Se poate regreta eşecul
proiectului. Loti atât de artist, alături de Regina care era
atât de puţin artistă, mariajul între autori ar fi părut ciudat.”
Dacă ne-am opri la mărturiile tânărului secretar
francez care împrumutase, se pare, în privinţa
preocupărilor literare ale reginei, punctul de vedere al
Loti]. Bonn: Strauss Auflage, 1888.
4 Orient regal. Cinci ani la curtea României. Bucureşti: Editura
Saeculum I. O., 1997.
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prinţesei-mame von Wied, am avea o imagine ciuntită a
celei care a fost supranumită regina scriitoare, căci opera
culturală a reginei Carmen Sylva, poate pe nedrept
restrânsă la câteva rânduri, nu este egalată decât de
activismul social care a însufleţit-o.
Pierre Loti a avut strânse legături literare şi de suflet cu
regina Elisabeta. A făcut o vizită la Castelul Peleş, în 1887, o
alta la Bucureşti, în 1890, iar în 1891 a vizitat-o la Veneţia pe
regina aflată în exil din cauza scandalului izbucnit în urma
relaţiilor principelui moştenitor Ferdinand cu Elena Văcărescu.
Cartea intitulată L’Exilée (Paris, 1893) şi scrisorile
adresate de Loti reginei (o parte dintre ele aflate în
colecţiile Bibliotecii Naţionale a României şi prezentate de
Mariana Jaklovsky într-un admirabil articol intitulat Cum
se montează o ediţie bibliofilă5 şi o altă parte – 6 scrisori –
în colecţiile Bibliotecii Academiei Române) sunt mărturii
ale acestei remarcabile legături literare.
Oferim mai jos, în transcriere, conţinutul celor 6
scrisori aflate în colecţiile Bibliotecii Academiei Române.
Prin amănuntele pe care le relevă, scrisorile ne permit să
ştim mai multe despre viaţa şi mentalitatea unei persoane,
şi aceasta în mod nemijlocit, aproape sub forma unui
comentariu ce se derulează în faţa ochilor – un document
uman fără comparaţie. Menţionăm că emitentul – Pierre
Loti – nu şi-a datat scrisorile. Având în vedere însă
conţinutul lor, ele pot fi plasate în perioada 1887 – 1892.
S 12(1)/CLI

Madame,
En rentrant de Paris, où j’avais passé quelques jours
bien agités et bien vides, j’ai trouvé chez moi le joli petit
livre blanc qui m’attendait.
Je ne sais pas du tout votre belle langue allemande, et je
sais tuer imparfaitement l’anglais; aussi n’ai-je pas compris
autant que je l’aurais voulu. Cependant, à certains passages,
j’ai su retrouver encore le charme qui est particulier à Carmen
Sylva. Et puis surtout, il y a sur la couverture quelques lignes
écrites par la reine, et alors j’ai mis ces „chants“ à une place
privilégiée, parmi mes livres les plus précieux.
Je demande la permission à Votre Majesté de lui
envoyer moi aussi un petit livre blanc: c’est une édition assez
jolie que l’on vient de refaire, de ma poupée japonaise6.
Je travaille; mais pas chaque jour, pas autant que je le
voudrais – parce que ma vie n’est pas changée, et que je
sens bien que cela ne peut plus beaucoup durer, – et que je
suis obsédé par la terreur de voir tout finir par la terreur
du vide d’après… Je parle presque par énigmes; mais peutêtre serai-je compris, si Votre Majesté se souvient encore
de mes lourds secrets…
J’attends mon petit enfant au mois de Février;
l’époque la plus dangereuse pour sa mère est presque
passée; aussi je me prends à espérer et je permets qu’on
s’occupe du petit berceau qu’avant je ne voulais pas voir…
Au moins ceci n’est pas une „belle lettre“ – comme
5 În: Revista Bibliotecii Naţionale a României, XII, nr. 1, 2006, p. 21-30.
6 Loti, Pierre. Madame Chrysanthème. Paris: Calman Lévy, 1887.
7 Propos d’exil. Paris: Calman Lévy, 1887.
8 Manuscrisul nu a fost niciodată publicat cu acest titlu. Vezi:
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Votre Majesté m’a recommandé de ne pas lui en écrire.
Mais une pauvre petite lettre d’inquiétude et de souffrance,
où je parle trop, et trop librement, de moi-même…
Je m’ennuie de travailler avec tant de lenteur et de
distraction à ce livre, duquel j’attendais beaucoup de joie;
je crains de m’y être pris à une heure trop avancée de ma
vie; il y a déjà comme un voile tombé sur mes délicieuses
premières impressions d’enfant… J’ai peur que ce que
j’écris ne soit plus digne de la reine à qui je veux le dédier…
Daignez agréer, Madame, l’hommage de mon respect
le plus profond,
Pierre Loti
S12(2) / CLI

Madame,
J’ai publié la semaine dernière à Paris un nouveau
petit livre, – un très petit livre; je vous prie de vouloir bien
en accepter l’hommage7. Ce qui a retardé mon envoi, c’est
que je voulais attendre cette édition imprimée sur un papier
un peu meilleur. J’ose à peine vous présenter ces récits
détachés qui forment un ensemble incohérent.
Vous aviez bien voulu, Madame, me faire demander
par M. Scheffer si j’étais délivré de mes inquiétudes
cruelles – ma femme est sauvée maintenant, après être
restée un mois entre la vie et la mort; mais je ne me console
pas de mon petit enfant perdu. Je crains de vous avoir
semblé un peu étrange en venant vous parler de ces
tristesses si personnelles, si humaines, dans une réponse à
la première lettre que vous m’avez fait l’honneur de
m’écrire. Veuillez me pardonner.
Dans cette lettre, précieusement conservée, vous me
disiez: “Venez m’entendre conter les vieilles ballades
roumaines.” Et depuis, j’ai beaucoup pensé à ce voyage
que je serais si heureux de faire. Peut-être aurai-je un
congé à l’entrée de l’automne; me sera-t-il permis, à cette
époque-là, de me présenter à vous?
Je renvoie aujourd’hui à M. Scheffer le manuscrit de
Démona8. C’est très beau, c’est bien de Carmen Sylva
toujours. Cette Démona, mêlée aux nuages, devient par
instants grande comme un “signe du ciel”; une sorte
d’épouvante apocalyptique passe dans ce poème.
L’expression française est juste toujours et donne l’image
qu’il faut. Mais on sent malgré tout que c’est une traduction;
– une traduction qui suit avec peine, haletante, surmenée, le
haut vol du texte original … Dans Jéhovah8 traduit par
mademoiselle Vacaresco, on ne sentait pas cela…
Daignez agréer, Madame, l’hommage de mon respect profond.
Pierre Loti
S12(4)/CLI

Madame,
Bien des jours ont passé depuis que j’ai reçu votre lettre, des
jours si sombres pour moi que je n’ai pas eu le courage d’écrire
– même à vous. Et pourtant je me suis presque habitué à
Zimmermann, Silvia. Die dichtende Königin - Elisabeth, Prinzessin
zu Wied, Königin von Rumänien, Carmen Sylva (1843-1916). În:
http://deposit.ddb.de/cg...
9 Carmen Sylva. Jéhovah. Paris: Al. Lemerre, 1887.
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considérer votre sympathie comme une
chose tout à fait acquise, durable, et j’ai
souvent fait des confidences tristes – qui
ne peuvent guère être écrites – à votre
portrait placé devant moi.
Il me semble ne vous avoir pas dit
combien j’étais heureux de posséder ce
portrait. Dans mon cabinet de travail,
très fermé aux banalités et aux
importuns, il est à une place d’honneur
particulière; il y en a quelques autres
avec lui: mon “frère Yves”, Madame
Lee Childe10 et les deux amies que
j’aime le plus, Madame Edmond
Adam11 et la duchesse de Richelieu.
Telle est la compagnie, un peu
hétérogène, un peu étrange, de
Madame Carmen Sylva chez moi.
Puisque vous le permettez
toujours, Madame, j’espère venir
bientôt faire une apparition en
Roumanie, aux premiers jours d’octobre, si d’ici là
rien de nouveau et de plus noir ne m’arrive.
Je pars demain pour la Bretagne; je vais passer quelques
jours dans un hameau perdu qui s’appelle Plouëzec, tout à
côté du Plouhazlanec dont j’ai tant parlé, pour distribuer à
des veuves et à des petits orphelins, que la mer d’Islande a
faits cette année, une trentaine de mille francs que j’ai
recueillis pour eux. Je suis attendu comme le Messie dans ce
Plouëzec et j’aurai quelque joie à y faire un peu de bien. Mais
ce pays est rempli pour moi de souvenirs encore vibrants et
douloureux; aussi ai-je un peu peur de ce voyage…
Je crains que ma lettre ne vous paraisse bien
découragée, bien faible pour une lettre d’homme; presque
enfantine aussi et d’une intimité trop grande. J’en suis
honteux quand je la compare aux votres. Mais soyez
indulgente, Madame, – je souffre, – je suis très brisé…
Daignez agréer l’hommage de mon respect profond,
Pierre Loti
S12(5)/CLI
Madame,
M. Scheffer me dit que vous voulez bien songer à
m’écrire, mais que vous attendez d’être dans un bon moment
pour le faire. La même chose m’arrive depuis mon départ de
Sinaïa; j’ai mille choses que je voudrais vous dire, que je
vous dis souvent en pensée; mais j’attends un bon moment
pour avoir le courage d’écrire, – et je n’ai jusqu’ici que des
moments d’affaissement, des moments sombres…
Je suis depuis hier dans ma semaine de garde, – une
semaine que j’aime beaucoup. J’habite un logis de spartiate
dans la v<i>eille caserne des matelots qui est toute
badigeonnée de chaux blanche comme une maison arabe, et
où dorment des souvenirs de toutes les époques de ma vie. Du
matin au soir j’y suis occupé de choses physiques et
militaires; je me suis remis, comme autrefois, à tous les
10 Se referă la fiica sculptorului francez Henri de Triqueti, Blanche,
căsătorită cu Edward Lee Childe, nepotul celebrului general Robert
Edward Lee, conducătorul armatelor sudiste în Războiul de Secesiune.
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exercices dans lesquels j’ai souvent
trouvé le salut: de l’escrime, de
l’acrobatie, des répétitions pour mon
entrée à l’Académie française… Et
puis quand vient quatre heures, le
moment où j’ai le droit de sortir,
“Sylvestre” m’amène à la porte de la
caserne mon cheval, Aïda, une bête
jeune et un peu méchante; je m’en
vais alors galoper pendant une heure
dans nos campagnes, qui ressemblent
très peu à celles de Sinaïa, qui sont
plates comme le désert, avec la ligne
lointaine de l’océan à l’extrème
horizon. (J’y ai cherché tous ces jours
une branche d’ajonc fleuri et n’en ai
pas trouvé. Une seule est en boutons,
dans un coin de lande, et je la
surveille pour vous l’envoyer dès
qu’elle commencera de s’ouvrir). À la
nuit tombée, nous rentrons, Aïda et
moi, souvent baignés de sueur tous les deux et ayant eu
ensemble des contestations violentes. Alors je reviens dans
ma petite maison familiale et je m’habille pour dîner avec ma
mère, ma vieille tante; ma jeune femme toujours souffrante,
n’entendant pas, et qui souvent pleure; et mes deux chattes
très gâtées, Moumoutte française et Moumoutte chinoise.
Vers 9 heures, je retourne à la caserne où je dois coucher;
mon matelot Léo (celui qui ressemble au prince de Bulgarie)
allume un grand feu de bois de démolition de navires, qui
flambent avec des couleurs éclatantes et des senteurs de
goudron. Je veille là jusque vers minuit, dans une grande paix
pour travailler ou pour refléchir. Je pense très souvent à
Sinaïa; il me semble que j’y suis déjà venu plusieurs fois et
qu’il est impossible que je n’y revienne pas bientôt. Je
m’intéresse même à tous les personnages secondaires que j’ai
vus autour de Votre Majesté. À part une très grosse dame,
qu’on appelait je crois “la baronne”, il me semble que je n’ai
rencontré dans ce château qu’un choix de figures
sympathiques ayant toutes du charme. J’aimerais savoir ce
que deviendront dans l’avenir toutes les gentilles jeunes filles
en costume roumain qui mon fait un si gracieux accueil.
Je suis très content que Votre Majesté ne m’en ait pas
voulu de l’initiative que j’ai prise pour le volume des
Pensées. Je vais écrire à C. Lévy de m’envoyer au plus vite
les épreuves à corriger.
Je terminerai ma lettre par une requête. Serait-ce trop
audacieux de demander une photographie du roi que je mettrais
à côté de celle de la reine? Moi qui suis étranger aux choses de
Roumanie, j’admire surtout en lui l’homme qui s’est battu à
Grivitza comme un simple officier; c’est là le petit côté par lequel
je puis le comprendre, étant avant tout un officier moi-même.
Daignez agréer, Madame, l’hommage de mon
attachement profondément respectueux.
Pierre Loti
11 Juliette Lambert (1836 – 1936; iniţial, M-me La Messine, apoi Mme Edmond Adam), romancieră şi memorialistă franceză. Salonul
său literar a fost celebru în Parisul anilor 1870 – 1914.
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S12(6)/CLI

Madame,
Ce soir, à 9 heures, à un moment très
sombre, la voiture du chemin de fer,
roulant à grand bruit dans la rue
tranquille que j’habite, s’est arrêtée
devant ma porte. Et puis mon matelot m’a
monté un paquet de cartons enveloppé de
toile grise avec cachets de Sinaïa; il me
les a présentés d’un air content, car il
devinait que cela apporterait une bonne
diversion à mes pensées tristes. “Je crois
que ce sont les photographies de la
reine”, m’a-t-il dit. Il savait que je les
attendais avec impatience.
Comme j’ai été heureux de
regarder tout cela; comme le grand
portrait est beau et comme Votre
Majesté est bonne d’y avoir écrit
une ligne. Je vais l’emporter à Paris
la semaine prochaine avec moi,
pour le faire encadrer d’une
manière un peu jolie; il me fait un extrème plaisir.
Quant au portrait de la princesse royale12, il est installé
dans un recoin mystérieux de mon cabinet de travail, sur la
même draperie que celui de mon petit enfant mort.
12 Se referă la principesa Maria, care a murit în 1874 de scarlatină.
13 Félix Dahnn (9 febr. 1834, Hamburg – 3 ian. 1912, Breslau),
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Je relis la traduction de la lettre
de F. Dahn13 et je suis honteux quand
je la compare aux petites choses
banales que j’ai écrites l’autre jour à
Votre Majesté. Comme il a su, lui
aussi, comprendre Carmen Sylva et
comme il a osé mieux que moi le lui
dire. Tandis que, dans ma pauvre
petite lettre, je n’ai parlé que de moimême, de mon incurable ennui, de
mon cheval et de mes chattes …
Mais, dans le fond, mon
admiration pour Carmen Sylva
égale bien la sienne, quoique non
exprimée. Et peut-être mon affection
respectueuse est-elle plus profonde
et plus solide; que Votre Majesté
daigne l’accepter toute entière. Je
suis gêné pour dire combien
j’admire, parce que c’est une chose
qui, il me semble, a dû être déjà trop
souvent entendue … Tandis que je
trouve presque facile de dire combien j’aime; cela doit être
moins lassant à entendre, même pour une reine…
Avec le plus profond respect,
Pierre Loti
istoric şi scriitor german. Membru de onoare străin al Academiei
Române (12 aprilie 1894).

Cristina Bădără

G.T. Kirileanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

Viaţa şi activitatea lui G.T. Kirileanu au constituit şi
constituie un subiect de interes pentru mulţi cercetători; munca
de identificare şi de cercetare a diferitelor categorii de documente
ce pot furniza informaţii despre acest atât de interesant personaj
al vieţii culturale româneşti este în plină desfăşurare.
Desigur, „Arhiva G.T. Kirileanu” care se află, începând
din anul 1960, în fondurile Bibliotecii Academiei Române, a
fost şi rămâne cea mai bogată sursă de informaţii despre
viaţa şi devenirea intelectuală şi profesională a lui Kirileanu,
fiu al unui paznic de vânătoare de pe domeniul Coroanei de
la Broşteni, ajuns bibliotecar al
Casei Regale a României, pe
care o va sluji până în 1937,
sub trei dintre cei patru regi
(Carol I, Ferdinand şi Carol al
II-lea).
Documente de interes
pentru cei ce încearcă să
desluşească viaţa şi cariera lui
G.T. Kirileanu, „Moş Ghiţă”,
cum îl numeau apropiaţii,
începând cu rudele şi
terminând cu principesa Ileana
sau regina Maria, se găsesc şi

în colecţiile altor instituţii de cultură. Printre mai recenţii
posesori de astfel de izvoare documentare se numără şi
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, care, în anul
1990, a primit o generoasă donaţie de cărţi şi manuscrise
din partea doamnei Viorica Păun, moştenitoarea lui
Augustin Z.N. Pop.
Din substanţiala donaţie a doamnei Păun, alături de
alte piese de corespondenţă (unele foarte valoroase) se află
şi un grup de douăsprezece scrisori olografe, ieşite de sub
condeiul lui G.T. Kirileanu. Perioada în care au fost
elaborate aceste epistole este
cuprinsă între 17 noiembrie
1898 şi 22 decembrie 1934.
O primă observaţie ce se
impune este că dintre cele
douăsprezece scrisori, zece sunt
adresate lui Paul Zarifopol şi
numai una, cea din 22 decembrie
1934, este adresată unei alte
persoane (R. Cioflec). A doua
observaţie
necesară
este
repartizarea inegală a scrisorilor,
pe parcursul celor 38 de ani ce
despart prima de ultima scrisoare
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semnată de G.T. Kirileanu. Nouă dintre aceste epistole au fost scrise în intervalul 17
noiembrie 1898 – 10 iunie 1900, două în 1903 (în 27 aprilie şi 22 septembrie) şi,
în sfârşit, una în 1934. Să mai observăm şi că această corespondenţă este semnată
în patru feluri: cu iniţialele G.T.K., G.T. Chirileanu, Gh. Teodorescu Kirileanu şi în
forma consacrată a numelui său – G.T. Kirileanu.
Având o grafie îngrijită, literă măruntă şi spaţii generoase între rânduri,
scrisorile ni-l înfăţişează pe intelectualul riguros, cu mare respect pentru slova
scrisă şi cu o îndelungată practică a genului epistolar.
Fără a avea pretenţia că ar aduce informaţii care să schimbe în mod
semnificativ datele pe care biografii le-au validat în legătură cu viaţa lui G.T.
Kirileanu, aceste scrisori – elaborate, în marea lor majoritate, în anii studenţiei sale,
relativ târzii – completează notele de culoare necesare pentru a pătrunde în lumea sa
intimă, lumea zbuciumată a unui personaj ce a dorit să lucreze în mijlocul
oamenilor din Broştenii copilăriei, dar care a ajuns la Curtea Regală din Bucureşti,
câştigând aprecierea regilor Carol I şi Ferdinand (cel din urmă numindu-l şi secretar
al Fundaţiei sale), a reginei Maria sau a principesei Ileana, pentru ca, spre sfârşitul
carierei, să aibă parte de ingratitudinea regelui Carol al II-lea.
Scrisorile cuprind referiri frecvente la viaţa sa de student, la cursurile pe
care le audiază. Un exemplu este scrisoarea din 17 noiembrie 1898, redactată
pe o hârtie cu antetul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice – Serviciul
G.T. Kirileanu către R. Cioflec: carte poştală.
Inspectoratului General Secundar (păstrată probabil din perioada în care a
Bucureşti, 22 decembrie 1934
activat ca secretar al acestui serviciu), în care vorbeşte despre cursurile
“Eram la un vechiu schit din valea mamei
Bistriţe în cercetarea unor însemnări istorice profesorilor Negulescu şi Găvanescu.
Tot în universul vieţii studenţeşti se plasează şi informaţiile despre viaţa şi
de pe cărţi părăsite, pe când fotograful, care
venise să iee şi el câteva vederi ale bisericuţii activitatea unor asociaţii studenţeşti în care Kirileanu înţelege să se implice.
cu interesante sculpturi,.a făcut gluma să-mi Interesantă în acest sens este relatarea despre constituirea, la sugestia
iee pe furiş şi mutra mea”.
profesorului A.D. Xenopol, a unui comitet ce urma să iniţieze o asociaţie a
studenţilor de la Facultatea de Drept, având ca obiectiv orientarea activităţilor
extrauniversitare ale viitorilor jurişti într-o direcţie poporanistă.
Problematica socială şi mai ales modul în care atât autorul, cât şi Paul Bujor
înţeleg să se implice în problemele vieţii satului sunt abordate în scrisoarea
trimisă din Iaşi lui P. Zarifopol, în data de 11/23 ianuarie 1899.
Chiar şi în acest mic fond de corespondenţă găsim o succintă relatare
despre prima sa perioadă de activitate în lumea bibliotecii, desfăşurată între anii
1897 şi 1900, când a ocupat postul de custode la Biblioteca Universităţii din
Iaşi. În scrisoarea datată „Iaşi 1899 Faur în 9” mărturisea lui P. Zarifopol că,
fiind în criză de timp, îi poate scrie numai într-un moment în care a observat
„cu mare mirare că mi s’au rărit în Bibliotecă cititorii”. Desigur, ajuns la
biblioteca regală, după aproape un deceniu, cu totul altele decât numărul
utilizatorilor au fost problemele pe care le-a avut de rezolvat Kirileanu, dar
această experienţă i-a fost, cu siguranţă, foarte utilă.
Format într-o lume academică, în care rolul de model al magistrului era
foarte puternic, este normal că în scrisorile schimbate cu Zarifopol G.T.
Kirileanu să facă dese referiri la unul dintre profesorii săi, faţă de care, după
cum o arată şi textele pe care le semnează, avea o admiraţie deosebită.
Profesorul care îi stârnea entuziasmul lui Kirileanu era filologul Alexandru
Philippide, despre acesta găsim referiri interesante în scrisorile din 12/24
noembrie 1899, 25 martie 1900 şi 9/22 aprilie, „Ziua Învierii”, din acelaşi an. În
această din urmă scrisoare, găsim o interesantă relatare despre referatul critic
întocmit de Philippide privind dicţionarul lui B.P. Hasdeu şi despre temerile
nutrite de acidul referent faţă de reacţia lui Hasdeu atunci când s-a propus admiterea profesorului ieşean în Academia
Română, temeri care, spre cinstea lui B.P. Hasdeu, s-au dovedit neîntemeiate.
Agitata viaţă profesională a viitorului bibliotecar regal nu putea să nu fie reflectată în corespondenţa dintre cei doi
prieteni. În scrisoarea din 12/24 noiembrie 1899, de pildă, Kirileanu în relatează lui Zarifopol despre încercarea sa de a
ocupa un post de suplinitor la şcolile din Iaşi, cu puţin timp înainte de obţinerea licenţei.
Legăturile lui Kirileanu cu Junimea şi preocupările literare ale lui P. Zarifopol vor face ca aprecierile lui Kirileanu
asupra conţinutului şi asupra posibilităţilor de publicare a povestirii lui Zarifopol, Povestea moşului, să fie prezentate pe
larg în mai multe scrisori (9/21 ianuarie 1899, 11/23 ianuarie 1899, 26 ianuarie 1899 şi 9 februarie 1899).
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Schimbul de cărţi şi de articole constituie un alt subiect al scrisorilor trimise lui Zarifopol. Cum cei doi corespondenţi
erau tineri, este firesc ca în scrisorile lor să găsim şi referiri la problemele sentimentale sau la modul de a privi căsătoria.
În multe dintre scrisorile expediate din Iaşi lui Zarifopol, Kirileanu furnizează relatări, probabil în urma unor solicitări
venite din partea prietenului său, despre domnişoarele Culianu (de pildă, scrisorile din 17 noiembrie 1898 şi 12/24
ianuarie 1899). Desigur, mondenităţile din lumea universitară ieşeană şi micile bârfe pe seama lui Nicolae Iorga sau Titu
Maiorescu nu puteau lipsi din această corespondenţă (scrisoarea din 12/24 noiembrie 1899 sau cea din 9/22 aprilie 1900).
Credem că semnalarea acestui fragment din vasta corespondenţă păstrată de la G.T. Kirileanu poate fi utilă celor care se
dedică studierii în detaliu a unuia sau aluia dintre aspectele devenirii intelectuale şi profesionale a unui bibliotecar regal care a
cunoscut din plin restriştea vremurilor de după 23 august 1944, dar care, în ciuda tuturor vicisitudinilor, a pus punct existenţei
sale numai după ce a făcut un gest cu adevărat regesc, donând bibliotecii din Piatra Neamţ, oraşul ultimului său refugiu, o
superbă bibliotecă de peste 20.000 volume, pentru a rămâne moştenire întru zidirea spirituală a urmaşilor celor în mijlocul
cărora s-a născut şi printre care şi-a dorit mereu să lucreze.
Iar dacă a face o bibliotecă este un gest de mare încredere în generaţiile viitoare, „Moş Ghiţă” a dovedit prin fapta sa acest lucru.

Anexă1

1.
Recto f.1: Domnului / Paul Zarifopol / Sophienstrasse 9. / Halle a / s. / Deutschland //
Verso f.1: Iubite Zarifopol, văd într-un jurnal că în „Allgemeine / Zeitung” din München suplim.[mentul] literar din 6
Iunie, Johanna Mink- / vieu (fostă Filipide) publică un interesant studiu asupra lui / Eminescu. Te-aş ruga să-mi trimiţi acest
număr. / Pe la noi săcetă şi prevestire de lucie sărăcie. Tu ce mai / faci. Călduroase şi prieteneşti salutări. / GTK. /
Cotă B.C.U.: 093.32/CLXX.1; Inv.: Mss 2956; Data: 10. 06. 1900; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol; Carte
poştală ilustrată mss.
2.
Recto f. 1: Paul Zarifopol / 9. Sophienstrasse 9 / Halle a / s / Deutschland //
Verso f.1: Iubite Zarifopol, / Am primit şi Puymaigrè şi Blémoul şi-ţi mulţămesc din inimă. / N-am avut însă chip să le

1 Textul a fost transcris păstrând grafia autorului (inclusiv greşelile gramaticale – de exemplu: vezil; cu acel spor, ca a lui Sisif).
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citesc pe’ndelete, ci numai le-am scărmănat / în fugă. Din această răsfoială pe deasupra am văzut lucruri că-s lucruri foar- / te
interesante pentru mine şi cum om’ scăpa de muncă silnică a licenţei cum / le voiu studia cu toată luarea aminte cuvenită. / De
cănd ţ’am scris cum am mai fost odată la Volenti. Am petrecut o sară minu- / nată de data’asta. Între altele s-a cetit scrisoarea
lui Rădulescu (Leipzig) din / „omagiu” şi-am rămas cu toţii încîntaţi; dar mai ales eu arhaicul. Spunîndu-i / lui Matei
Cantacuzin că acest articol ar fi bine să-l citească ficioru-su fostul / meu elev Cantacuzin mi-a spus că-i de prisos faţă cu
romînia şi ţărănia ce i-am / răsădit-o în suflet în curs de 4 ani! El rîdea, dar pentru mine acest lucru era / prea mîngîitor. S’a
mai cetit şi novela Buruiană din anul XXXIII al Conv.[orbirilor] lit.[erare] / iscălită S.O V. Acestor slove le-am găsit pin somn
rostul: Soveja, deci autorul acestei minunate novele este mult simpaticul S. Mehedinţi. El însă s’a apărat şi / n’a vrut să
recunoască că-i autorul novelei. Disară ne întrunim iar. Aş vrea / să-l văd şi pe Filipide care pînă acum a lipsit. Filipide
candidează la Academie / Adică Maiorescu i-a pus candidatura. Are concurenţi pe Ionescu Gion şi pe I. Bianu / De cînd urmez
la cursul de ist.[oria] limbii rom.[îne] preţuiesc şi mai mult pe acest întradevăr / bărbat, care se numeşte Filipide. Omul acestă
te înalţă sufleteşte şi-ţi răscoleşte / puterea de muncă şi de viaţă, din cele mai ascunse adîncuri ale fiinţii tale. / Care să fie
primăvara viitoare, ast în care intrăm sau tocmai cea de la anul? În acest din urmă caz / în prea multă părăsire ne-ai lăsa /
Primăvara nu se dă venită. Zilele acestea a nins din nou. / Eri a fost frumos, iar azi vremea se încreţeşte din nou. Şi doară astăzi
spun ţă- / ranii că cucul cîntă în poarta raiului, spre a se îndrepta apoi spre tărîmul nostru. / Cocoarele au sosit mai zilele
trecute. Îţi vorbesc şi de aceste lucruri căci doară ele / au mare loc în inima noastră . Cu totul devotat. / G. T. K // Iaşi 1900
Sîmbătă 25 mart.[ie] s. v.
Cotă B.C. U. 093.32/CLXX.2; Inv. : Mss. 2957; Data : 25. 03. 1900; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol; Carte
poştală mss.
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3.
Recto f. 1: Domnului / Păvălucă Zarifopol / Sophienstrasse 9 / Halle / Deutschland //
Verso f. 1: [1]903 mart.[ie] 27. / Iubite Păvălucă, / Încă odată trebuie să trag o învăţătură că / însuratul e un înstrăinător de
prieteni… Atîta / numai că dacă înstrăinarea asta nu e dureroasă pentru / cei însuraţi, pentru cei rămaşi burlaci sărma- / nii e mult
dureroasă – pentru ei nu este nici o / compensare! Acest sentiment e de vină că scriu / la întîmplare rîndurile acestea şi le trimet iar
la / întîmplare în str.[ada] A. Panu. Aş dori din toată ini- / ma să am vreo ştire despre tine. Într’un rînd am auzit că ai fi fiind în
călătorie prin Rusia. Am / scris apoi lui Emil şi D-nei Adriana, însă nai- / vul de mine, uitasem că şi aceştia sînt dintre / prietenii
însuraţi! N’am primit de la ei nici / un răspuns. / Rugînd pe cel de sus să dee noroc acestor / rînduri de a cădea sub ochii D- tale,
mă is- / călesc al D-tale prieten iubitor şi devotat / Gh. Teodorescu Kirileanu / Com[una] Grumăzeşti, prin Tg. Neamţ //
Cotă B.C.U.: 093.32/CLXX.3; Inv.: Mss 2958; Data: 27. 03. 1903; Loc.: Com. Grumăzeşti; Destinatar: Paul
Zarifopol; Carte poştală mss.
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4.
Recto f. 1: Herrn Paul Zarifopol / Sophienstrasse 9 / Halle a / S / Germania
(Broşteni – Suceava) / Poate trimit în zădar Sihla asta (pe care nu vrei să vii s’o ad- / miri într’o vară împreună cu mine),
de oarece D-l Meissner îmi spuse că / a auzit din Cîrligi, unde a fost asvară, că eşti aşteptat în ţară. To- / tuşi eu îţi trimit la
vechea adresă aceste rînduri ca răpuns / cărţii poştale cu chipul mizoghinului. / Devotatul. / G.T.K. / Grumăzeşti prin Tg. Neamţ
/ [1]903 sept.[embrie] 22 //
Cota B.C.U.: 093.32/CLXX.4; Inv.: Mss. 2959; Data : 22. 09. 1903; Loc.: Grumăzeşti; Destinatar: Paul Zarifopol;
Carte poştală ilustrată mss.
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5.
Recto f. 1: Iaşi 99 Ianuar 9/21 / Iubite Zarifopol, mult m’a bucurat şi încre-/ derea pe care văd că o ai în mine, şi citirea
„poveştii / moşului” atăt de bine alcătuită şi într’o aşa de fru- / moasă limbă romînească scrisă. Am citit’o de mai mul- / te ori
şi vorba tele, numai aşa am băgat de samă şi / aşa am simţit tot cîte-un simbol mai mult la fiecare citire. / Cum îţi spun, mie mia plăcut mult povestea asta şi ca / fond şi ca formă – aş fi însă tare curioz să aflu ce ţi’a / scris Bujor în această privinţă. Lui iam dat-o de-abia / azi, pentru că în vacanţă nu l’am putut găsi. Altuia / nimănuia nu i-am vorbit de asta, dar am auzit din în- /
tămplare pe D-ra Maria Macarovici spunînd că-ai să tri- / miţi de-anume ceva pentru „Carmen Sylva”. Precum / vezi D-ra
Adriana ştie ca a vrăjit ea bine scrisoarea / aceea care nu ţ’a îngăduit să închizi ochii o nopti- / cică întreagă! Degeaba nu miam format eu convin- / gerea că vrăji de-acestea mişcă poate mai mult de jumă- / tate atît din viaţa noastră de toate zilele cît şi
din ma- / rile fenomene sociale! /Altă nimic nou. Atîta că sunt straşnic de rău / dispus de-o bucată de vreme, mai ales cînd mă
gîndesc /
Verso f. 1: la cele două din urmă examene ce le mai am / de trecut la Drept, care sînt enorm de plicticoase. / Uf, de m’aş
vedea odată dus la munte, într’asta sunt şi eu ibsenian. Mult m’au mişcat locurile / din Ibsen, unde el preamăreşte munţii. / Cum
voiu scăpa de rea dispoziţie ţ’oiu mai scrie / Al D-tale cu totul devotat / G.T. Chirileanu //
Cotă B.C.U.: 093.32/CLXX.5; Inv.: Mss 2960; Data: 9/21. 01. 1899; Loc.: Iaşi; Destinatar : Paul Zarifopol; 1 f. mss.
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Recto f. 1: Iaşi 1900 Aprilie 9/22 Ziua Învierii să ne / luminăm noroade…/ Hristos o’nviet, iubite Păvălucă, şi sfînta zi de
azi s’o a- / jungem întru multi ani cu bine şi cu sănătate. Cu cîteva zile înaintea / primirei scrisorii tale îmi pusesem în gînd „să
mai stau puţintel de vorbă cu / tine” şi chiar cu aceste cuvinte începusem scrisoarea. N’am avut însă chip / să scriu mai departe
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din pricina unor trebi neprevăzute ce s’au prăvălit / asupra capului meu. Unde am eu ticna D-tale? Astăzi am încuet frumu- /
şel uşa şi poate să vie şi dracul (cruce de aur în cinstită casa asta) că nu / mă voiu urni de la masă pînă n’oiu sfîrşi răvaşul ista.
/ „En fait de sentiment il n’y a pas à discuter” aşa a răspuns Ma- / iorescu Reginei Elisaveta a României, cînd aceasta a
încercat să iee apă- / rarea nenorocitei neveste dintîi a lui Maiorescu. Stii că Maiorescu s’a în- / surat de tînăr (pe cănd studia
la Berlin) cu o fată din lumea mare de a- / acolo (soră cu soţia D-ului Kremnitz, care a scris împreună cu Carmen Sylva ro- /
manul Astra), pe care o iubea şi de care era iubit. După douăzeci şi / mai bine de ani de căsnicie fericită, Maiorescu a început
să iubească pe / actuala lui soţie şi s’a despărţit de soţia dintăi, care-l iubea cu aceeaş / tărie. Îţi poţi închipui nenorocirea
acesteia (de adînca-i durere a şi / murit nu mult după aceea). Regina voia să mijlocească o împăcare şi / răspunsul scurt şi
cuprinzător a lui Maiorescu a fost acel de mai sus. / Şi nici nu se poate alt răspuns mai numerit cănd îi vorba de senti- / mente,
ca acestea mai ales: de aceea eu unul socot că cel mai nimerit lucru ar / fi ca în asemenea conflicte să lăsăm analiza şi critica
lor şi să / dăm curs liber sentimentelor. Am şi eu zilnic supt ochi o mamă / şi nişte fii a cărora iubire unii pentru alţii nu mai este
iubire, ci / curată nebunie, căci altfel nu pot numi o iubire izvorîtoare / numai de griji nesfîrşite şi de dureri de tot felul. Vreu să
vorbesc / despre fraţii Meissner şi despre mama lor. Din pricina maică-sa au ră- //
Verso f. 1: mas neînsuraţi. Căci întocmai precum îmi scrii şi M-me Meissner nu-i putea / trece prin cap cum ar fi cu
putinţă să nu fie a ei măcar o bucăţică din ficiori! / Eu însă cum îţi spun în chestii de acestea dau curs liber sentimentelor,
căci / nestrămutata lege a firei este ca puii cînd fac aripi să-şi iee sborul, şi / iarăşi nestrămutata lege a firii este ca părinţii
să ţie mai mult la fii / de cît fiii la părinţi şi ca fiii să se despartă de părinţi, întocmai / precum zice la sfînta rînduială a
cununiei: / „Binecuvîntat eşti Doamne Dumnezăul părinţilor noştri, a tainei / şi a prea cinstitei nunţi sfinte, făcătoriule şi
puitoriule de lege trupască, / neputregiunei feritoriu bunătăţilor lumeşti tocmitoriu, dinceput ai zidit / pre om şi ca pre un
împărat şi domnitoriu l’ai pus atoată făptura şi ai / zis: nu-i bine omului să fie singur pre pămănt, să-i facem lui agiu- / tor
după el. Şi luînd o coastă dintre coastele lui zidiş lui muiare, pre- / care văzindu-o Adam zisă: iată acum os din oasele mele
şi trup din tru- / pul mieu, aceaea să vă numi muiare, că din bărbatul său fu luată; / pentraceea va lăsa omul pre tatăsău şi
pre mumăsa şi să va lipi /cătră muearea sa şi vor fi amăndoi un trup2 şi pre ceea ce au îm-/ preunat Dumnăzău om să nu- i
desparţă. Însuţ şi acum despoitoriu- / le ( = atotputernice ) D[umne]zăul nostru trimite din ceriu darul tău pre robii / tăi
acestiea ca întru toate să să plece bărba- tului, şi robului tău acestuia să fie cap muerii ca să petreacă în viaţa. / Şi
blagosloveşte pre dănşii şi dă lor rodul pîntecelui de cuconi buni, u- / niciune sufletelor şi trupurilor; înalţă-i ca chedrii
Livanului, bine să / rodească ei ca viea, cu puterea Sftului tău Duh dînd lor sămănţă mă- / runchelor [sic] ca întru tot avănd
destul să prisocească întru tot lu- / crul cel bun şi ţie plăcut, şi să vazi feciorii feciorilor săi ca odras- / lele de măslin tinere
împregiuriul measei lor şi bine îngăduind înaintea / ta să strălucească ca luminile pre ceriu…” Ce sunt eu vrednic să mai
adaug la acest poem al însoţirei? El merge drept la inimă şi dă cea mai înţălepţască dez- / legare conflictului, ce în chip aşa
de prietenesc şi de frăţesc mi l’ai împărtăşit. //
Recto f. 2:… Ba mă rog pe mine să nu mă dai de gol nemănuia despre cele ce-am spus scriindu-ţi / de acea
d[umne]zească fecioară. Eu, în vremea de faţă cel puţin, după două iubiri zădăr- /nicite, sănt într’o perioadă de indiferenţă
plină de pace sufletească, indiferenţă / ce urmează după o furtună de dureri; şi privesc o fată frumoasă cu aciiaş ochi / cu care
privesc o stea sclipitoare într’o noapte senină, un sfinţit de soare supt / nişte nouri tiviţi cu fir de aur în văpae, ori un nour
înecat în ceriu albastru – / cu aceiaş desfătare ca şi în faţă unei ape pururi curgătoare şi schimbătoare, / ori la auzul unui
murmur de noapte, unui freamăt în pace adîncă, / unui clopot „în orele sfinte…”3 Dacă m’ai da de gol, admiraţia mea ar fi /
rău înţăleasă. Ş’apoi unde mai pui că şi făr de asta eu nu m’aş crede par’ / că vrednic să-mi rădic ochii dorinţilor de ănsoţire
cătră asemenea fată. Care-ar / fi în stare ca, neiubind, să-ţi întindă braţele milei, într’atîta-i de mare / rara-i bunătate de
inimă. Şi doar mi se pare că nu vorbesc în bobote: unul / care s’a încumătat să-şi rîdice ochii pîn’la dînsa bizuindu-se pe o
slăbiciune / a sexului frumos slăbicăciunea gîdiliturilor preamărirei în versuri sunătoare) a cîş- / tigat pe cît aud mila ei. Mare
trebue să-i fie iubirea sau prezumţiunea da- / că acel tînăr se mulţămeşte cu milă în loc de iubire. Ca închiere eu zic atîta:
păcat / că fata asta nu ş´a găsit soţ de potriva ei, aşa precum bunăoară Lilia / Racoviţă ş´a găsit pe Nicu Nanu – căci numai
aşa se gustă iubirea. Iaca / maì au fost Maria şi Alfred. /… Să viu acum şi la alte lucruri. Am mai fost la două întruniri de la
Vo- / lenti. Într´amîndouă am petrecut minunat: era Filipide între noi, ce ne trebuia / mai mult? Şi era de-o veselie cum rar mia fost dat să-l văd. Dar / cu toată veselia o îndoială tot a rămas în sufletul meu. Par´că-mi şoptea cineva la / urechea stîngă :
Vezil pe Filipide? El se trudeşte a se înşela pe dînsul singur si- / lindu se a fi vesel şi a înveseli şi pe alţii. Si zău prea
înrădăcinat sceptic / şi mizantrop mi se pare mie F.[ilipide] ca să-l pot eu crede că poate fi vesel din toa- / tă inima. Dar în
sfîrşit am rîs în întîia întrunire în cît cu toţii am eşit / cu durere de cap de atîta rîs. Şi le spunea groase de tot. Îmi părea bine /
că delicaţii d´aristocraţi de Matei Cantacuzin şi Mehedinţi erau siliţi să / îndure hapurile neaurite ale neînmănuşatului
F.[ilipide]. Ne-a povestit bunăoară despre sensaţio- / nalele descoperiri eghiptologice ale romancierlor Cacaneca şi
Cacabesa, după cari a copiat /
Verso f. 2: Shakespeare pe a lui Romeo şi Julietă! ne-a declinat substantivul cîcat în mai multe limbi; / ne explicat originea
onomatopeică a acestui substantiv de la scremutul cccîî ş.a.m.d. / Ne-a vorbit de raportul şi partea din litera A pe care a trimeso Academiei. Rapo- / tul e de 16 feţe, iar cuvintele gata sunt cele de la A – Ad în număr de peste 800, / pe cînd partea
corăspunzătoare din Magnum etim. de Hasdeu sunt numai 200 / şi ceva. Deosebirea-i enormă şi F.[ilipide] spunea că i-a fost
milă de această slăbiciune / a operei lui H.[aşdeu] la care nu se aştepta. Dealmintilea Fili- / pide nu pune în dicţionarul lui
numele proprii, căci n´a venit încă timpul. / Astăzi sînt prea puţine studii în această privinţă sau mai deloc şi-i peste puterile /
2 Ce bătrînească sfîntă învăţătură în cîteva cuvinte
3 Le revers de la médaille ţi-l poţi închipui cît de groaznic trebue să fie, căci pre- / cum toată dulceaţa vieţii iştia din femee izvorăşte, aşişderea
şi tot amarul şi veninul. //
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unui om astăzi să-se apuce de capul lor. Cine ar putea explica numele proprii ar / explica pe deplin întreaga-ne istorie. Biletele
cu numele proprii adunate le-a pus însă / deoparte. O paranteză. Filipide a fost ales de curînd în unanimitate membru / ordinar
al Academiei (a fost propus de I. Negruzzi). Gion şi Bianu au căzut. Şi a fost / chemat la Bucureşti, luînd parte la lucrările
Academiei cele din urmă 4 zile. M’am / întîlnit în esară cu F[ilipide] şi mi-a spus că-i era f.[oarte] greu să dee ochi cu Haşdeu.
Cînd co- / lo acesta s’a arătat peste samă de prietenos şi îmbrăţoşotor. S-a arătat încăntat de / chipul cum lucrează dicţionarul,
au măncat împreună, l’a poftit la Cîmpina / şi s’a oferit să-i fie ajutor la dicţionar. Ei şi ce ziceţi de asta ? – l’am întrebat / pe
F[ilipide] – „Ce să zic. Mă cam îndoesc de sinceritatea lui, dar la urma urmei are dreptate / să se poarte aşa: greutatea
dicţionarului pe care el n’o putea duce a căzut pe umerii mei / de ghilau, ear el a rămas în încrederea lumei că el putea duce la
bun sfîrşit dicţio- / narul de ar fi fost lăsat, cu titlul de geniu, cu osanalele puşlamalelor începînd de / la Evenimentul şi pînă la
l’Indépendance cu recompensa naţională de 1500 de lei şi cu / lipsă de orice treabă. Eu l’am scăpat de ruşinea ce-avea s’o pată
de-l mai lăsau / să mai trăgănese lucrarea şi s’o lege singur de gard şi deci pentru ce nu m’ar îm- / brăţoşa? În sfărşit am scăpat
de greutatea întălnirei cu un duşman etc şi Pe cît am / auzit şi de la alţii şi pe cît văd şi de pe faţa lui F.[ilipide] el a fost tare
preţuit de toţi / cei de la Academie şi chipul cum lucrează diţionarul a fost aprobat cu amăndouă / măinile. Măngîitor lucru-i
cînd vezi recunoscute meritele unui bărbat ca Filipide. De altfel Iaşul se poate măndri pe lîngă că Filipide a fost ales
academician, dar şi cu / faptul că trei opere din Iaşi au fost premiate de Academie: 1) Studiul lui A. C. Cuza despre Poporaţie
cu 5000 de lei 2) Pedagogia lui Găvănescu cu 1000 lei şi 3) şi un studiu de drept a lui Maxim preşedintele de tribunal iar cu
1000 de lei. Închid paranteza şi mîntui şi scrisoarea, căci de şi-mi spui că-şi pot scrie cît de mult, tot nu vreu să-ţi răpesc prea
mult / timp, cu obiceiul meu de a fi cam palavragiu. La Filipide am urmat regulat şi’am să urmez şi du- / pă Paşti. Adevărat că
straşnic at- ţător de muncă este cursul acesta. Mă mir însă cum poţi crede că / mi-ar putea trăsni vreodată prin cap o treabă ca
asta: „să cred că se încape cu filologhia cochetăreală aşa / pe uşurelu” cum zici. Prea săcătură as fi ./ Eu doresc atăta: să ni fii
cu desăvîrşire străin şi nemernic (ca viţelul la poartă nouă) pe tă- / rîmul de modest culegător de folclor. Cu dragoste / Şi cu
frăţie/ Gh. T. Kirileanu
Corbul cu rîşniţa veche (Eminescu – Călin) eu cred că-i sau un raft a blidarului (dulap cu poliţi pe care se pun blidele şi
lingurile) sau un vas de lemn aninat de un cuiu (în colţil casei de lîngă uşă) în care se aruncă chilugul de / făcut mujdeiu,
răţniţa, solniţa ş. a. La noi la munte cuvîntul acesta nu se aude. Nici pe aici nu l’am auzit, dar / cred că aşa trebue să fie. Eu am
să mă mai interesez despre asta. Nici Filipide nu-l cunoaşte. Să fie oare nem- / ţescul Korb = paneriu,/ coş, coşarcă, cutie ce o
fi intrat în dialectul buco- / vinean, cel plin / de nemţisme?
Cotă B.C.U.: 093.32/CLXX.6; Inv.: Mss.: 2961; Data: 9/22. 04. 1900; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol; 2 f. mss.
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7.
Recto f. 1: Iaşi 11/23 Ianuar [18] 99 / Iubite Zarifopol, / Voiu fi următor întocmai celei din urmă cărţi poştale / ce mi-am
trimăs. / Dl Bujor, plecînd la Bucureşti mi-a lăsat într´un / plic manuscrisul, scriindu-mi între altele: / „Citirea poveştii lui
Z.[arifopol] m-a făcut mare plăcere. E atîta gin- / găşie de sentiment şi fineţă de observare! Nu m´am înşelat dar. / Părerea asta
am avut-o despre el, puţin timp după ce l´am cu- / noscut. Sînt adînc convins că Zarifopol are talent literar – şi / încă frumos. –
Dacă va continua să-l cultive – ceea ce sper - / va însemna ceva în ţara noastră.” Şi apoi mă îndemna / şi pe mine ai face
plăcerea să-mi citească o bucată lite- / rară. „Cunoşti aşa de bine viaţa ţăranului nostru, cel puţin / din părţile unde ai
copilărit; ai atîta dragoste curată pen- / tru el, că ar fi imposibil să nu ni poţi da imagini / frumoase din viaţa lui”. E adevărat
că am mare dra- / goste şi curată şi sfîntă pentru ţăran, de aceea mi-am / şi închinat toată viaţa şi puterile mele în această
direcţie. / Dar, este un dar; firea mea este o fire sentimentală – activă - / şi foarte puţin observatoare ori zugrăvitoare. Pe mine
fiorii lup’/ tei, a luptei de toate zilele penntru popor, mă înalţă. / Dar să las acestea. Dl Bujor mai adaugă că - ţi’va //
Verso f. 1: scrie peste căteva zile. Eu însă nu m’am putut răbda să-ţi / împărtăşesc răndurile Dlui Bujor. / Aşa dar
Povestea Moşului va fi publicată în Carmen Sylva / şi iscălită Z. / Al D-tale cu totul devotatat. / G. T. K. //
Cotă B.C. U.: 093. 32/CLXX.7; Inv.: mss 2962; Data: 11/23. 01. 1899; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol; 1 f. mss.
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8.
Recto f. 1: Iaşi 1899 Faur în 9 / Iubite Zarifopol, / Nu ţ’am putut răspunde precum doream din pricină c’am / tot
aşteptat un ceas de tihnă ca să-ţi pot scrie mai pe’n- / delete. Dar în zădar; nimicurile nu-mi dau răgaz. De aceea ca să nu
fiu mojic lăsîndu-ţi scrisoarea fără răspuns pre în - / delung timp, fur şi eu aceste cîteva clipe în care văd / cu mare mirare
că mi s’au rărit în Bibliotecă cititorii – / şi-ţi scriu aceste rănduri. / Multe amănunte n’am a-ţi da în privinţa lecturei poveştii
/ Moşului, pentru cuvîntul că nu sînt multe. Povestea asta nu-i făcută /să fie cetită în comitete, ci-i făcută spre a fi citită – cît
mai / retras şi mai în desăvîrşită linişte, de cei care-s vrednici să / se înalţe măcar cît de rar mai presus de proza vieţii şi a /
flecăriilor de jurnale. Între ascultătorii din comitet însă erau / şi cîţiva meşteri-drege-strică de la gazete şi după mine a / ceştia au inima tocită cu desăvîrşire şi pe deantregul ne- / gustorită… Pe cuvîntul lor m’am deprins a nu pune / nici un
temeiu. Se înţălege că povestea Dtale a fost găsită / chiar de dînşii mai bună de cît toate lucrările citite atunci / dar
nemulţumirea mi- fost văzînd că n’am înţăles’o / nici măcar pe-un sfert – lucru la care nu mă aşteptam. / Asta poate fi şi
pentru Dta singura nemulţămire, în cazul //
Verso f. 1: Cînd te-ai sinchisi cît de puţin, ceea ce cred. / Am arătat Drei Adriana rîndurile Dtale ce-o pri- / veau ş’o zis că
are să-ţi scrie. / Am fost alaltăsară la Papa Culianu, fiind primit / tot aşa de binevoitor ca şi întăieş dată. / Asupra analizelor
din scrisoarea Dtale din urmă vom / vorbi as. îţi voiu scrie, căci dacă Dta eşti „ grec” (!) / şi eu sunt „romîn” (!) şi nu fug de
vorbă! / Ei ce faci, cum te- ai hotărît? La Munchen sau / la Iaşi? / Al Dtale devotat / G. T. K. //
Cota B. C. U. : 093.32/CLXX.8; Inv.: mss 2963; Data : 09. 02. 1899; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol; 1 f. mss.
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9.
Iaşi 17 Noembre 1898 / Iubite Zarifopol, / Aşa-i omul păcătos care lasă treaba de azi pe / mîne. Vorba ceea: mai bine azi
un ou de cît mîne un / bou, am uitat-o cînd ţ’am văzut prieteneasca scri - / soare atît de bogată în toate privinţile - voiam să / fiu
şi eu măcar pe jumătate de bogat! dar cît de / neprieteneşte m’am purtat. Te cunosc însă şi mă cu-/ noşti şi ştiu bine c’ai să mă
erţi, nu-i aşa ? Ştii cît sunt eu de învăluit cu treburile zilnice, au mai venit peste mine şi alte năcazuri: Dl Meissner a fost /
bolnav la Bucureşti şi a trebuit să mă duc şi eu acolo ca să întovărăşăsc pe drum pe mama Dsale. După aceea / mi-a fost bolnav
fratele şi a trebuit să plec iară / din Iaşi. După aceea am fost ales de studenţii dela / Drept într-un comitet a căruia alcătuire a
provo- / cat-o Xenopol ca să dee o nouă direcţie activităţii / studenţilor în afară de universitate pornind o mişcare poporanistă
la ţară. Şi deşi ştiu bine că astea sănt meşteşuguri de-ale noului rector spre a zvîrli şperla’n / ochii lumei, dar fiindcă-i vorba de
ţărani c’est plus / fort que moi – m’am vîrît şi eu. S’o văd şi pe asta //
Verso f.1: După aceea, în sfărşit, Drele studente (printre care sunt şi D-rele Culianu) ne’au provocat pe noi studenţii
antisolidarişti să în- / tocmim o societate cu scop de a veni împreună studenţii de / la toate facultăţile, a se cunoaşte şi a se
îndemna unii pe / alţii la lucru şi la o viaţă…mai culturală. / Chestia e- / vreiască însă ş’a vîrît codiţa s’aici. O parte,
întemeiaţi pe / consideraţii practice am susţinut să fie numai romîni. Altă / parte a susţinut intrarea şi evreilor. De aici discuţii
şi zarvă. / Nostim e că Dşoarele Culianu s’au alăturat la păreri de- / osebite: Dra Ada e de întîia părere, Dra Adriana de a
doua. / Semn al vremii: tineretul e mult mai reacţionar! / Cu prilejul discuţiilor pentru întemeierea acestei societăţi am / avut
plăcerea să fac cunoştinţă mai de aproape cu Drele / Culianu, pe care de ce le cunoşti mai mult, de ce le preţu- / eşti mai din
toată inima. Acum te cred şi te înţăleg / foarte bine de ce-ţi revine sub condeiu acelaşi şi iarăşi a- / celaş oftat: „ Acasă, tot
acasă-i bine”. Uite, ş’a / eşit din condei un viers iambic: inimei place în versuri / să grăiască! / Dar uite mai ai numai cîteva
luni pînă la primăvară. / Mai stoarce ceva răbdare din faptul că frica te-a făcut / chilos, precum singur spui. / Cu Drele
Culianu mă întîlnesc todeauna la cursurile / Dlor Găvănescu şi Negulescu, care s’au început de săptămîna / trecută. Şi
vorbim, se înţelege, şi despre Dta. Nu le-am spus / însă despre petrecania Dtale dela Suchier nu ştiu din ce / sfiiciune
neînţăleasă. Acum însă cînd văd că te-ai rapor- / tat într-o scrisoare cătră Dra Culianu la scrisoarea ce mi-ai / trimis mie, vom
vorbi şi fireşte, cu mult haz. //
Recto f. 2: Apropo de discuţia noastră în privinţa talentelor care nu / vor să lucreze în ţară şi să ne îndrăgească oropsita
noastră / naţiune, am dat peste un pasaj nostim răscolind vechiturile / noastre literare. Ţi-l împărtăşesc. / „Dacă Alexandri ar
fi scris italieneşte, Negruzzi ruseşte, / „Cogălniceanu tătăreşte, Heliade turceşte, Bolintineanu nemţeşte” / ş. a. încolo,
„Romînia ar mai avea azi o literatură?” / „Pentru francezi nu va fi niciodată de cît numai doară / „o căruţă de lemne adusă
într’o pădure: un embarras de richesse”, dar aceiaş căruţă, fie şi mai puţin încărcată, ar devenii o / „adevărată binecuvîntare
în bărăganul literaturei romîneşti.” / etc / ( Columna lui Traian ) / Iată dar că şi alţii cred tot ca şi mine. / Cu Negulescu n’am
mai vorbit în privinţa manuscriptului. / S’a închis ca o buhnă în casă şi nu-l mai văd deloc. Lu- / nea trecută a început
prelegerile lui vorbind despre reacţia / idealistă împotriva ştiinţei şi vestindu-ne că în prelegerea vii - / toare ne va vorbi
apărînd ştiinţa. Firul logic mi s’a pă- / rut cam slab ţinut de data asta. Iar după curs era aşa / de istovit în cît n’am mai îndrăznit
să intre în vor- / bă cu dînsul şi să-l întreb despre manuscriptul Dtale / Dl Găvănescu a început săptămîna trecută estetica. Se /
cam screme prea din cale afară. / Mai scrie-mi te rog cum te simţi în privinţa sănătăţii, iar în privinţa sufletească doresc să aud
că eşti mai liniştit. / Călduroase şi prieteneşti salutări. / G. Teodorescu Kirileanu / Fundacul Lozonschi no 6 / Iaşi //
Cotă B.C.U. Buc.: 093.32/ CLXX.9; Inv.: Mss. 2964; Data: 07. 11. 1898; Loc.: Iaşi; Destinatar . Paul Zarifopol; 2 f. mss.
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10.
Recto f.1: Dragă Zarifopol. / Sunt clipe în viaţa omului, a cărora i- / coană, asociată cu vreo persoană, cu un loc şi / cu
cîteva împrejurări, se înfige puternic în adu- / cerea noastră aminte, în cît trec anii şi icoana lor / tot par’că aevea răsărindune în minte. / O clipă dintr’acestea a fost pentru mine aceea în ca-/ re roatele trenului s’au pus în mişcare la plecarea / ta. Zi
frumoasă cu soare plăcut, cu ceriu mîn- / gîitor; tu nervos peste măsură, maică-ta cu o sfăn- / tă rezignare sub chipul ei de
sfîntă… Şi pornind / trenul, fără vrere a pornit în paşi răpezi şi mai- / că - ta şi nu s’a oprit de căt la capătul peronu- / lui privind
îndelung şi făr de saţ. Mă aşteptam / să te văd ivindu- ţi capul şi uitîndu-te în urmă, / dar enervarea nu te-o fi lăsat…Şi după ce
/ trenul se depărtase deabinele s’a întors, acum nu / cu paşi răpezi, ci cu ochii plini de lacrămi şi cu / pieptul de suspine – şi fără
să mai schimbăm mul- / te vorbe ne-am despărţit mişcaţi şi noi (Bujor şi eu) / de aceste simţiri sfinte de mamă.//
Verso f. 1: Ţi-am pus pe hîrtie această icoană rămasă în sufletul meu, / ca să fiu următor cuvintelor „scrie-mi pe larg ce a
mai fost / pe la noi, chiar din clipa plecarii trenului meu, dacă se poa- / te…”/ din carta-ţi poştală şi fiind încredinţaţi că această
/ icoană, pusă slab pe hîrtie, închipuirea ta o va zări în / toată limpezimea. / Iartă-mă te rog că au trecut 6 zile de la primi- / rea
poştalei tale şi eu de-abia astăzi îţi pot răspunde şi în – / fugă. Am fost răcit tare şi în asemenea împrejurări / totdeauna sunt
peste samă de enervat şi nimic, dar chiar / nimic nu pot face: nu pot vedea în ochi nici condei, nici curte, ci numai dorm şi iar
dorm şi în pat şi pe picioa- / re la trebile pe care în chip silnic trebue să le fac. / Noroc, că de eri mă simt mai bine, de oarece
de răspoimîne / încep a face pe profesorul de l[imba] romînă la „Vasile Lu- / pu pe timpul cît Ghibănescu va face pe deputatul
la / Bucureşti. Şi parcă simt că am să muncesc cu plăcere / Şi închipuieşte-ţi ce întîmplare plăcută – cele dintîi lecţii / ce le voiu
da vor fi: despre neologisme la o clasă şi întro- / ducere în istoria literaturei poporane la altă clasă! / Pe Domnişoarele Culianu
le-am văzut numai de trei ori / de cînd ne-am despărţit. Odată la conferinţa lui Hurmuzescu / „despre Peirea lumei” (ce titlu
reclamagiu ca şi conferenţiarul!), la / care se strînsese o lume enormă în Aulă şi atîtea chipuri de / femei frumoase în cît o rază
de părere de rău, pentru o e- / ventuală peire a lumei, trecu şi prin inimile cele mai sceptice…/ Aldată le-am văzut la societate
şi în sfîrşit eri la univer- / sitate. D-ra Ada a cetit la Biblioteci Baladele lui Miron / Pompiliu. Atît D-ra Adriana cît şi D-ra Ada
sunt bine să- //
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Recto f. 2: nătoase. Mme Culianu m’a onorat cu o scrisoare foarte mă- / gulitoare, ca răspuns la un mic dar prozaic al
meu: un gă- / vănaş cu lapte acru de oi, ce am primit de la Tata. / Pe D-şoarele Macarovici nu le-am mai văzut de cît la con- /
ferinţa lui Hurmuzescu. Ba greşesc. Pe D-ra Aspazia am mai / zărit-o într-o sară trecînd ca o fee, plutind par’că într’a- / ripată
de frumuseţă, de bunătate, de nuri şi de indiferenţă…/ Stăteam tocmai atunci de vorbă în stradă cu Dl P. Răşcanu. / Cîteva clipe
nu l’am auzit ce mi-a mai spus şi a tre- / buit să mă silesc a reveni la realitate, căci sunt fi- / inţi şi lucruri, care te smucesc din
mijlocul vieţii tale / şi te fac s’o uiţi, rămîind în farmec şi plutind într’o / atmosferă mai curată. / Cu Dl Filipide m’am îmtîlnit
la Tufli şi mi-a cerut bro- / şura cu articolul lui Iorga. De atunci nu l-am mai văzut. Pe / Iorga aud că 30 de profesori de la
universit[atea] din Buc.[ureşti] cer să / fie dat în judecata Consiliului profesoral ca să-şi dovedească / învinuirile. / Negulescu
a plecat în concediu în străinătate / Zilele trecute am răscolit ziarul „Curierul de Iaşi” pe anii / 1876-77 şi 78 cînd scria
Eminescu acolo, ca corector ce era al / hotărîrilor Curtei de apel, plătit cu 100 de lei pe lună. / Am găsit multe lucruri preţioase.
/ Tot zilele aceste am dat de o fotografie tare intere- / santă a lui Creangă de pe cînd era diacon, cu blană de / vulpe… A
reprodus-o la Heck şi va fi reprodusă / în no din Sezătoarea închinat lui Creangă. / Zilele acestea apare ziarul „Romînia Jună”.
/ Dorim sănătate şi voe bună / G. T. K. / Iaşi [18] 99 N[oiem]brie 12 / 24.
Cotă B.C.U. Buc.: 093.32 /CLXX.10; Inv.: Mss. 2965; Data: 12/24. 11. 1899; Loc.: Iaşi; Destinatar: Paul Zarifopol;
2 f. mss.
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11.
Recto f. 1 Iubite Zarifopol / Mult haz am făcut de cea din urmă a Dtale scrisoa- / re. Din chilia Dtale îndepărtată ne arzi
puindu-ne / degetul drept în mijlocul ranei! – Dar înţepăturile / sunt prieteneşti şi din curată inimă pornite, iar /rana-i cu dureri
atît de dulci şi înălţătoare… – / vorbesc se’nţelege de ranele altora, căci a mea-i din / nefericire cu desăvîrşire cicatrizată… –
rana-i iz- / vorătoare de fapte atăt de frumoase – de faptele / cele msi frumoase de care-i în stare cineva. Ma- / na aceasta
singură face pe om mai om jupindu-l de aceea înăduşitoare coajă de egoism şi înfăţo- /şindu-l în veşmîntul acel prea frumos al
uită- / rii de sine, aşa precum nu ştii în care poveste cu / adînc înţăles, numai dragostea-i redă lui Făt- / Frumos înfăţoşarea lui
adevărată de Făt Frumos, / care pînă atunci fusese’n chip de porc. Păcat numai că „acel palat strălucit şi străveziu” Păcat nu/ mai că „acel palat strălucit şi străveziu”, în care sălăşuieşte Ziua aceea „cu faţa aşa de blîndă şi / care priveşte aşa nesfîrşit
de dulce, în cît ar stînge / pînă şi ura celei mai cătrănite inemi” este tocmai pe / culmea dealului acelui fărmăcat, pe care al
suim şi / noi tot cu acel spor, ca a lui Sisif cu stînca lui / Şi totuşi ferice de omul căruia i-i dat să fie om / batîr cîteva clipe, o
singură clipă chiar…//
Verso f. 1: Întorc fila – se întoarce şi gîndul, căci nu se poate ca / un gînd drăcesc să nu vie să atingă cu aripa lui de li- /
liac gîndirile îngereşti…În clipa asta mi-aduc aminte / de cîteva rînduri cam nu de potriva celor de mai sus, / pe care le-am scris
unui prieten, care, din fire lui / sfiicios şi fără experienţă, mi se tînguia cum el / ar vrea să fugă de fete, dar i-i peste putinţă:
dînsele / cu amăgitoarele lor daruri îl dau gata! Şi eu îi răs- /pundeam între altele şi cu această observaţie pe care /mi-am
păstrat-o, căci mi s’a părut caracteristică: „Ciudată mai este şi sămînţa ast femeiască: / de ce vrai să te ţii mai departe şi nu-ţi
sfîrîie căl- / cîile după dînsa, de ce vrea să te lese’n pace atunci / Şi de ce te dai în vînt după dînsele, de ce ele fac / atunci pe
îndrăcitele. Şi trebue să recunoaştem că lup- / ta e grea de tot pentru noi bărbaţii: atît sunt de / stăruitoare cînd se pun pe ceva
şi atîtea arme diavoleşti / le-dat ziditorul, în cît la sfîrşit biruinţa-i tot a / lor. Ne lăudăm noi bărbaţii că suntem deasupra lor, /
dar lucrul stă aşa numai în aparenţă; în realitate / ele-s deasupra în cele din urmă. Femeea este prietenul / cel mai îndrăcit al
ambiţiei omeneşti. Atît în vieaţa / casnică şi în măruntele relaţii sociale, cît şi în fe- / nomenele mari sociale, în vălmăşagul
faptelor istorice, fe- / meea joacă un rol pe atît mai straşnic şi fără de asemănare, pe cît e mai ocult, mai nebăgat în / samă. Nu
numai şărpele îi astăzi sub călcîiul / Evei, după proocia Ziditorului cînd cu greşeala Evei, / ci şi cu bietul bărbat, mai slab şi mai
prost de cît / şărpele!”//
Recto f. 2: Alfred e în Iaşi şi s’a pus serios pe treabă, vrea / acum cu tot dinadinsul să fie bacalaureat în Iunie, iar / pînă
atunci se pregăteşte de examen şi urmează şi / la facultatea de drept ca audient. Asta însemnează / pentru mine că a încăput şi
el de-a binele sub căl-/ cîiul binefăcător al Eveii… zic sub călcîiul binefă- / cător, pentru că-i va fi numai spre noro- / cire: îi
Dra M[aria]., acea de la care am aflat că-ai / să scrii ceva pentru „Carmen Sylva”. Şi mi se pare / că aprinderea-i în totul
reciprocă. Nostimada / cea mare pentru mine-i faptul că la reprezenta- / ţia teatrală pe care va da-o „Carmen Sylva” se / va
juca şi o piesă mică de Alfred de Muset4 ale căreia roluri vor fi ţinute de Alfred Vincler / şi D-ra M[aria]. Şi cuprinsul piesei este
aşa în / cît sunt încredin-at că jocul are să fie binesimţit şi amestecat / cu o adîncă şi fericită sinceritate… Iar mă / atinge aripa
unui gînd de liliac, care mă în- / deamnă să izbucnesc într’acel mefistofelic / hohot din Faust, cînd cu scena cea din grădină. /
„Povestea Moşului” a trebuit să fie citită în comitetul de redacţie a numărului festiv şi se înţălege / că nu m’am putut apăra să
nu privească nime slova manuscriptului; se mai înţălege iarăşi / că D-rei Adriana Culianu nu i-a trebuit mai mult de cît o
aruncătură de ochi spre a recunoşte slova //
Verso f. 2: D[umi]tale. Dînsa mi-a cerut manuscriptul şi iarăşi / se înţălege că nu se cuvenea să nu i-l dău / Acum e la mine
şi va fi publicat fără nu- / me întreg, căci ceilalţi membri din comitet nu / cred să se fi priceput că-i de la Dta. / Pe la noi bîntue
influenţa şi trebuia să mă / cerce şi pe mine; vorba din Sf. Scriptură: celui ce / are i se va mai da; aşa şi cu mine; n’am / eu
destule păcătoşii pe capul meu, trebuie să vie / şi pe deasupra. Cred însă că pe la sfîrşitul acestei / săptămîni îmi voii putea
îngădui plăcerea unor / vizite, de care spui că mă invidiezi…/ Aud că pe la sfărşitul lui Fevruar ai să fii / în Iaşi. Mie de ce nu
vrei să-mi spui nimic de / privinţa aceasta ? Şi pe la sfîrşitul cărui Fe- / vruar, Faur al nostru, ori februar stil nou? / Am să-ţi
mai scriu cît de curînd. / Călduroase şi prieteneşti salutări / G. T. K. / marţi 99 26/I
Cotă B. C. U. Buc. 093.32/CLXX.11; Inv. Mss 2966; Data : 26. 01. 1899; Loc.: [ Iaşi ]; 2 f. mss.
4 intitulată pe cît mi-aduc aminte: „Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée”.
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Georgeta Filitti

Ella Filitti şi Principele Carol

Unul dintre cele mai dificile lucruri este acela de a
distruge un mit, iar unul dintre miturile cele mai solide din
istoria românilor, alimentat considerabil în ultimii 16-17
ani, este imaginea negativă a celui care a fost, vreme de 10
ani, Carol al II-lea al României…
N-a discutat nimeni despre faptul că omul acesta a fost
supranumit regele culturii. În vremea lui, scriitorii au fost
absolut asiguraţi atât din punct de vedere material, cât şi
din cel al proeminenţei intelectuale. Sunt multe lucruri
bune care meritau a-i fi, cel puţin în parte, atribuite. În
schimb, a fost o adevărată nebunie în a-l prezenta ca pe un
playboy, acesta fiind, de altfel, după cum bine se ştie, şi
titlul unei cărţi care i-a fost consacrată.
Nu este în intenţia mea să-l inocentez pe acest om
despre care s-a vorbit atât de mult, căruia i s-au pus în
spinare atât de multe păcate, în primul rând de ordin moral,
dar trebuie să acceptăm că a existat şi un răstimp de
inocenţă, de candoare, de mare tandreţe în viaţa lui. Acest
răstimp este legat de adolescenţă – 5 ani în care a fost foarte
îndrăgostit, atât de îndrăgostit că nici nu vedea pe unde
calcă. Mi s-ar putea replica, desigur, că deşi a fost poate
îndrăgostit, scandalurile care au urmat au fost la fel de
profunde şi la fel de serioase. Consider însă că trebuie să îi
acordăm principelui Carol această încredere iniţială.
La vârsta de 19 ani, îşi dă seama că este îndrăgostit de
o fată cu care copilărise. Familia Filitti era apropiată Casei
Regale, Constantin Filitti fiind aghiotantul regelui Carol I.
Aşa se face ca aproape toţi membrii familiei, mai mult sau
mai puţin, şi-au găsit rost în preajma Casei Regale, unul
dintre ei, născut în aceeaşi zi şi în acelaşi an cu viitorul rege
Carol al II-lea, îi va deveni acestuia aghiotant. El l-a însoţit,
de altfel, pe rege în Portugalia, întorcându-se ulterior în
ţară, unde şi-a făcut „stagiul” la Canal; a murit în 1973.
Sora acestui Puiu Filitti este Ella Filitti.
Toţi aceşti copii, apoi adolescenţi şi oameni în toată
firea vor fi teribil de legaţi printr-o prietenie afectuoasă, iar
Carol şi Ella, printr-o dragoste care rămâne singulară în
viaţa viitorului rege, perceput ca mare coureur de femmes.
M-aţi putea bănui de subiectivitate, însă paginile de jurnal
pe care le voi publica foarte curând vă vor dovedi că în
omul acesta exista un fond de extraordinară sensibilitate.
Dialogul dintre principele Carol şi această tânără Ella Filitti,
deşi împănat cu idei şi cuvinte specifice oricărui tânăr
îndrăgostit, conţine lucruri remarcabile. Ce fac cei doi? Şi
unul, şi altul ţin un jurnal intim şi, din vreme în vreme, îl
schimbă între ei. Jurnalul pe care l-am avut eu în mână are
această particularitate care îl face, de altfel, foarte atrăgător
– este jurnalul unei fete de 16 ani, adnotat de iubitul ei.
Textul este, aşadar, scris jumătate de Ella, jumătate de
Carol. Un extrem de interesant dialog, care cuprinde nu
numai vorbe de dragoste, ci şi ceva mult mai preţios: o
imagine extraordinară a vieţii cotidiene din România în
preajma primului război mondial, o serie de judecăţi de
valoare care trădează o anume maturitate a autorilor. Deşi

făcute de un tânăr de 19 ani şi de o fetişcană de 16 ani,
aceste consideraţii despre ce se întâmplă în ţară şi în lume
trădează nu numai maturitate, ci şi o educaţie ce i-a ajutat,
nu numai pe ei, ci pe toată generaţia lor, să fie puternici.
Cei doi îşi petreceau cea mai mare parte a timpului la
Sinaia, într-un grup de amici pe care-l botezaseră Birjăria.
De unde acest nume? În grupul lor era şi un ofiţer care,
supărat pe recruţii săi, i-a apostrofat într-o zi: Ce facem
aici, armată sau birjărie?! Lor le-a plăcut cuvântul, l-au
preluat şi acest grup de prieteni au devenit faimoasa
Birjărie. Un membru al Birjăriei a fost şi Grigore Gafencu,
strălucitul diplomat de mai târziu.
Revenind la cei doi, pentru a afla dimensiunea exactă a
prieteniei lor şi măsura în care Ella Filitti l-a influenţat pe
principele Carol, trebuie să luăm în considerare nu numai
acest jurnal, care se desfăşoară în intervalul 3 iunie 1915 –
februarie 1917, ci şi corespondenţa lor. Biblioteca
Naţională a României este păstrătoarea unui foarte
interesant fond de corespondenţă Ella Filitti – principele
Carol, la fel şi Biblioteca Academiei Române, care deţine
câteva zeci de scrisori. Şi eu deţin, în arhiva familiei, o
serie de documente. Mă bucur că toate aceste piese se
păstrează, ele formând un tot unitar.
Pentru a vă înfăţişa puţin din această idilă plină de
candoare şi de frumuseţe, vă voi cita un fragment dintr-o
scrisoare a lui Carol: Tu eşti pentru mine ca Anteu care, ca
să capete puteri, din vreme în vreme trebuia să atingă
pământul. Eu, ca să rezist, am nevoie să mă uit din când în
când la tine. Vedeţi deci care este tonul discuţiei între ei. Să
mai adaug că, în afara acestor declaraţii absolut fireşti între
doi oameni care se iubesc, mai există o sumedenie de
comentarii legate de audiţia concertelor lui Enescu ori de
schimbul de romane, volume de poezii şi plăci de gramofon
– sute de plăci care circulă de la unul la altul. Cu alte
cuvinte, avem de-a face cu doi tineri care cultivă un anume
standard intelectual, încurajat, desigur, şi de cei din jur.
Ella este însoţită continuu de o englezoaică, Carol – de
câţiva ofiţeri care îl urmăresc, cu discreţie. Dincolo însă de
aspectul sentimental, rămâne de observat, aşa cum
spuneam, extraordinarul tablou al unei epoci pline de
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frământări. România se afla în faţa unei mari întrebări – de
partea cui să treacă? –, şi trebuie să vă spun că nici unul,
nici altul nu îl iubesc pe Brătianu... Gesturile lui Brătianu
de pregătire pentru trecerea României de partea Antantei nu
sunt privite deloc cu simpatie ori cu înţelegere de cei doi.
Cu exuberanţa şi nestăpânirea tinereţii, ei nu-şi aleg deloc
cuvintele când îl încondeiază pe Brătianu... Şi totuşi, o
surdină tot sunt nevoiţi să pună tonului lor, pentru că regina
însăşi era partizana acestei opţiuni politice.
În momentul în care izbucneşte războiul, cei doi încep să
se vadă, fatalmente, mai rar. El este chemat pe front, iar ea
participă la acţiunile Crucii Roşii. Zi de zi, Ella merge la
Şcoala Centrală, are grijă de răniţi, face scame pentru pansarea
rănilor, etc. Să observăm extraordinara disciplină, care poate
este secretul rezistenţei acestei clase ce avea să se transforme
după primul război mondial şi care avea să dispară, fizic, cu
brutalitate, după cel de-al doilea război mondial.
Ella Filitti va părăsi ţara la începutul războiului. În
scrisori, ea se consideră tot timpul o exilată. Acest termen de
exilată ilustrează poate cel mai bine legătura frântă dintre ei.
Regele Ferdinand nu era bucuros de înnodarea acestei idile
care îi reamintea de propria tinereţe. Deşi în istoria oficială
nu se spune, ştiu din povestirile familiei Filitti că tatălui
Ellei Filitti i s-a sugerat să plece din ţară. De altfel, foarte
mulţi români au părăsit România la începutul primului
război mondial. Parcurgând scrisorile Ellei din această
perioadă, devii martor la disperarea ei de a nu primi niciun
răspuns de la Carol, căci, fiind trimis pe front,
corespondenţa dintre cei doi devine aproape imposibilă.
Plecând în exil, Ella Filitti face un ocol – prin Odessa,
Petrograd, Helsinki, Charlottenburg, etc. – înainte de a
ajunge în Franţa. Scrisorile trimise din aceste oraşe sunt o
cronică vie a ceea ce se întâmpla în Europa în acei ani. În
fond, o lume era răsturnată şi se crea alta. Aflată în hotelul
Regina din Sankt-Petersburg, ea îi scrie lui Carol: Sunt la
geam, hotelul e foarte curat, e foarte scump, dar nu avem ce
să facem, în celelalte hoteluri sunt păduchi, aici e cald, e
confort şi pot să văd viaţa străzii. Pe un tanc, e un tip care
vorbeşte mulţimii, cu o şapcă pe cap, gesticulează plin de
ardoare; lumea îl ascultă cu mare atenţie şi aproape toţi cei
care îl urmăresc au o cocardă roşie la butonieră. Trebuie să
spun că e un anume entuziasm al
privitorilor, al celor care îl urmăresc... L-aţi
recunoscut, desigur, în această descriere, pe
Lenin. De altfel, ea îi şi pomeneşte numele.
În mod surprinzător, deşi făcea parte din
aristocraţia românească şi era prietena
principelui Carol, Ella este entuziasmată de
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ce se întâmpla în Rusia. Bine li se întâmplă ruşilor, spunea
ea, pentru că ne-au trădat!.. Şi urmează o diatribă la adresa
ruşilor, pe măsura trădării României...
Jurnalul şi scrisorile acestea sunt preţioase nu numai
pentru că putem reconstitui atmosferă de dinaintea şi din
timpul primului război mondial, prin intermediul unui martor
ocular, ci şi pentru că fac referiri la o serie de personaje din
societatea românească pe care, altfel, e dificil să le identifici.
Mie mi-a fost greu să identific, de pildă, toate persoanele care
făceau parte din Birjărie, pentru că, în general, este vorba de
prenume, de numele de alint. Se ştie, de exemplu, că regina
Maria semna uneori cu numele de Missy. Un material preţios
în sine, ca document istoric, dar şi ca instrument de
identificare, este cel iconografic. Am avut bucuria de a
cerceta albumul de fotografii al Birjăriei, pus la dispoziţie un
nepot al lui Duiliu Zamfirescu, Lascăr Zamfirescu. Am putut
astfel să restabilesc legătura dintre unele nume şi figurile
aferente – imagini de grup sau portrete ale acestor personaje
din Birjărie, feţe decontractate, vesele, fericite...
Propunându-mi să reconstitui lista de nume vehiculate
între membrii Birjăriei, am încercat, la un moment dat, să
aflu cine era Linuţa. Acum câţiva ani, l-am întrebat pe
Alecu Paleologu dacă are idee cine poate fi, şi el zice: A!,
asta era mama! De la Linuţa Vidraşcu, mama lui Alecu
Paleologu, am putut să recuperez ceva foarte important şi
foarte înduioşător. Noi cultivăm astăzi mai puţin prietenia
de grup. Sigur, ne adunăm, pentru perioade mai mici sau
mai mari de timp, în ceea ce se cheamă, cu un cuvânt
vulgar, gaşcă, dar aceste grupuri se destramă la un moment
dat. Ei bine, oamenii care făceau parte din Birjărie au rămas
prieteni. La întâlniri, fumau ca turcii, erau tineri, dar fumau
mult. Ella şi Carol schimbau continuu între ei ţigări, nişte
ţigări speciale, cu gust şi miros de ambră. Toată lumea avea
o tabacheră pe care era gravată nu semnătura posesorului,
ci ale celorlalţi membri ai Birjăriei. O asemenea tabacheră
era, în general, cât podul palmei, făcută din argint. S-a
întâmplat să am în mână tabachera Linuţei. Printre cei care
semnează pe această tabacheră sunt şi Carol şi Ella.
Şi în privinţa numelui de Ella am întâmpinat unele
dificultăţi, pentru că în grupul lor mai exista o Ella, căreia
poetul Ion Pillat îi dedică versuri nesfârşite. Neştiind iniţial
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că e vorba de o altă Ella, m-am întrebat, fără să fiu o
moralistă, cum e posibil ca Ella, care era curtată de Carol,
să fie curtată şi de Ion Pillat?! M-am liniştit însă când am
aflat că era vorba de o altă persoană...
După cum ştiţi, au fost aduse în ţară memoriile lui
Carol al II-lea. Aceste documente au fost publicate.
Probabil că mulţi dintre dumneavoastră le-au parcurs şi
sentimentul de dezamăgire a fost, cred, general. Tonul lui
Carol din aceste pagini este foarte monoton. Ca să vedeţi ce
se întâmplă când te grăbeşti să publici documente fără să te
documentezi judicios, vă voi spune că editorul
respectivului volum a situat eronat o parte (e drept că
nedatată) a jurnalului lui Carol în anul 1921. Această parte
din jurnal se referă la Păsărica, aşa cum îi spunea el Ellei
Filitti. Editorul comentează: Ce lipsă de imaginaţie, îşi
schimbă iubitele şi le numeşte tot Păsărica! De fapt, Carol
se referă exclusiv la Ella Filitti şi fragmentul respectiv
trebuie plasat în intervalul 1912-1917. Dacă ar fi parcurs şi
paginile de jurnal ale Ellei Filitti, atunci editorul s-ar fi
lămurit asupra acestui lucru.
Mulţi dintre cei care formau grupul Birjăria s-au
căsătorit între ei, alţii au flirtat fără consecinţe, şi trebuie să
înţelegem că la acest lucru se rezuma, în genere, flirtul în
anii de dinainte de primul război mondial. Legăturile de
iubire nu se consumau, lucru valabil şi în cazul Carol – Ella
Filiti. Aş vrea aici să pun o întrebare retorică, dar foarte
tentantă, care ţine de istoria contrafactuală: Ce s-ar fi
întâmplat dacă Ella Filitti nu ar fi fost silită să ia drumul
exilului, iniţial în Rusia şi apoi, prin nordul continentului,
spre Occident? Dacă ar fi rămas în preajma lui Carol?
Întrebarea este esenţială, dată fiind dependenţa lui Carol de
o personalitate mai puternică decât a lui. Dincolo de
drăgălăşeniile pe care le schimbă, este evident că principele
Carol avea nevoie, dacă vreţi, de un mentor, care să nu fie
nici mama, nici tata, ci o persoană cu care să poată discuta
orice subiect. La un moment dat, Carol se îmbolnăveşte de
icter şi este foarte speriat. Ella îl susţine: Nu e nimic, o să îţi
treacă; – Da, dar sunt galben!; – O să înceteze şi asta, etc.
Nu e scrisoare în care el să nu evoce nevoia spirituală de
prezenţa ei, de a-i fi alături, de a-l confirma în ceea ce face.
La un moment dat, îi spune chiar că vrea să fie lăsat în pace,
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să rămână alături de ea şi să nu fie obligat să se gândească la
succesiunea la tron. Rămâne, aşadar, o mare întrebare: Ce sar fi întâmplat dacă principele Carol ar fi reuşit să stea
alături de această femeie, dându-i-se voie să renunţe la titlul
de principe moştenitor? Poate că am fi fost scutiţi de
excesele lui şi ale anturajului lui...
Scrisorile şi paginile de jurnal scrise de Carol şi Ella
Filitti sunt pline de disperarea că nu vor putea fi niciodată
împreună; amândoi erau conştienţi de această realitate. El
era menit să domnească, ea era o fată încântătoare, de bună
condiţie, dar nu suficientă pentru a deveni regină. În schimb,
Zizi Lambrino, şi ea o membră a Birjăriei, nu îşi va face
asemenea scrupule. Scena din Gara Mogoşoaia, din ziua
plecării din ţară a Ellei Filitti, este mai mult decât grăitoare:
Ella, urcată în tren, hohoteşte de plâns, iar pe peron, Carol,
şi el cu ochii în lacrimi, se află lângă Zizi Lambrino. Ella în
spune atunci: Zizi, să ai grijă de Carol al meu...
Nu mi-am propus să fac în faţa domniilor voastre
neapărat o pledoarie în favoarea celor doi îndrăgostiţi, dar
v-aş îndemna să încercaţi să îi priviţi ca pe doi tineri
normali, care au trăit, timp de 5 ani, o poveste tulburătoare.
Mai matură decât Carol, tânăra Ella Filitti realizează mult
mai rapid că relaţia lor nu are nicio şansă. Ea îi scrie, la un
moment dat: Probabil că mai târziu mă voi căsători şi
atunci, cu voia ta, dacă voi avea un băiat, îi voi pune
numele Carol; asta mă va ajuta să pot pronunţa numele tău
în gura mare. Iar Carol, cu doza de escrocherie
sentimentală a oricărui bărbat, îi răspunde: Sigur că da, dar
de pe acum sunt gelos pe mângâierile pe care le vei acorda
acestui copil Carol, altul decât mine!
După plecarea din ţară, Ella Filitti s-a căsătorit cu un
Costinescu, a avut un băiat care astăzi nu mai există; nu l-a
botezat Carol, ci Tudor. Ella a contractat o boală tropicală
care a imobilizat-o la pat până la moarte, dar asta este altă o
istorie, despre care nu vreau să vorbim aici...
Amestecul de fervoare, inocenţă şi cumpănită judecată
formează substanţa jurnalului Ellei Filitti, jurnal care e,
deopotrivă, al principelui Carol, pentru că aproape jumătate
din text este, după cum am mai spus, opera lui Carol însuşi.
Jurnalul este scris în franceză şi engleză, dar presărat cu o serie
de cuvinte româneşti intraductibile şi, cu siguranţă, cuvântul
care rezumă cel mai bine relaţia dintre ei (relaţie pe care,
la moartea Ellei, Carol a evocat-o cu duioşie, deşi era
căsătorit cu Elena Lupescu) este intraductibilul dor.
Notă: Scrisorile care ilustrează articolul sunt din colecţiile
Bibliotecii Naţionale a României.
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Alexandru Skultety1

Colecţia Casa Regală a Editurii Humanitas

Aş vrea, pentru început, să felicit Biblioteca Naţională a
României pentru modul exemplar în care s-a achitat de
nobila misiune de a organiza impresionanta expoziţie de
documente şi această sesiune de comunicări. Editura
Humanitas se simte în mod special onorată să contribuie cu o
parte a producţiei ei de carte la sărbătorirea Anului Carol I.
Pentru noi toţi, anul 2006 e important şi pentru că Majestatea
Sa Regele Mihai I al României a împlinit, în luna octombrie,
85 de ani, prilej cu care la editura Humanitas a văzut lumina
tiparului impresionantul album Palatul Elisabeta, centrul
regalităţii în România de azi al cărui autor este Alteţa Sa
Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen, cu o prefaţă de
Alteţa Sa Principesa Margareta, o adevărată reuşită
editorială, ce prezintă detaliat, în text şi imagini, Palatul
Elisabeta, reşedinţa de ieri şi de azi a familiei regale.
Timp de jumătate de veac, regalitatea a pulsat doar în
spaţiul secund al amintirilor noastre ori, trunchiat, în unele
cărţi de istorie. În 1989, cititorul român era, din acest punct de
vedere, un cititor ”defazat”. Tocmai de aceea, ideea unor cărţi
de cea mai bună calitate despre Casa Regală a României a
germinat în politica noastră editorială încă din februarie 1990,
dată ce marchează, de altfel, începutul activităţii editurii
Humanitas. De-a lungul celor 16 ani de prezenţă în spaţiul
cultural românesc, cu fiecare volum nou apărut la Humanitas,
ideea unei colecţii dedicate subiectului Casa Regală a
României a crescut din sămânţa respectului şi a dragostei
noastre – a editorilor şi a cititorilor deopotrivă – pentru
dinastia regală din România, cu tot ce a însemnat ea pentru
destinul poporului român, vreme de aproape 100 de ani.
Iniţial, volumele viitoarei colecţii Casa Regală au
văzut lumina tiparului în mod independent, de fiecare dată
ca tot atâtea repere necesare pentru intrarea noastră, a
tuturor, în normalitate, prin impulsul de cunoaştere pe care
ni-l ofereau în actul intim al lecturii. Astfel, editura a
publicat rând pe rând, vreme de mai mulţi ani, scrise direct
în româneşte sau traduse din germană, engleză şi franceză,
opere reprezentative, cele mai multe fundamentale, despre
familia regală a României. Şi, pentru că nimic nu trebuie să
fie aleatoriu în producţia editorială când e vorba de
recuperarea şi păstrarea unor asemenea mărturii, s-a
petrecut ceea ce era firesc – tot ceea ce, editorialmente, era
consubstanţial, a fost reunit sub semnul afinităţii. Pentru că
ideea prinsese de-acum contur şi, cum spune poetul,
trebuia să poarte-un nume, acest mănunchi de opere
excepţionale s-a numit colecţia Casa Regală.
Volumele publicate în colecţia Casa Regală recheamă
în memoria spiritualităţii româneşti tot parfumul uneia dintre
cele mai glorioase perioade din istoria ţării, aflate sub semnul
credinţei, muncii, devotamentului şi datoriei. Pe coperta a 4a a fiecărui volum, alături de obişnuitul text de prezentare
editorială, e reprodusă în facsimil o mărturisire de credinţă a
Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, text-verigă, în

1 Domnul Alexandru Skultety este coordonatorul colecţiei Casa
Regală – Editura Humanitas.
Toate notele de subsol aparţin redacţiei.
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sensul că leagă toate aceste volume, şi text-speranţă: ”Am
făcut un legământ, acum mai bine de şase decenii, că voi
continua să muncesc pentru beneficiul vostru, al tuturor. Şi
este, pentru mine, o mare satisfacţie să văd că membrii
Familiei Mele îşi dedică tot timpul aceluiaşi efort. Forţele
care duc mai departe binele unei ţări se înstrăinează nu
atunci când nu mai au idealuri comune, ci când nu mai au
proiecte comune. Încrederea în noi şi în vitalitatea pe care
românii pot să o insufle Europei mă fac să vă chem să ne
gândim împreună la viitor şi să punem să lucreze toate
calităţile pe care poporul nostru le posedă, în cel mai iscusit
fel cu putinţă. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Mihai”.
Între cele opt titluri apărute până în prezent în această
colecţie există, de pildă, lucrări scrise de autori români (în
româneşte sau în limbi străine), dar şi lucrări scrise de autori
străini. Există, apoi, volume de mărturii istorice (scrise de
membri ai Casei Regale) şi cărţi de istorie, scrise de istorici.
Una dintre lucrările publicate de noi este Regele Carol
al României, de Paul Lindenberg2, tradusă din germană de
regretatul Ion Nastasia. Cartea a apărut prima dată la Berlin,
în 1906, în cinstea împlinirii a 40 de ani de la venirea lui
Carol I pe tronul României. Anul acesta, în 2006, se
împlinesc, iată, o sută de ani de la apariţia acestei lucrări. La
paginile 68-69 ale prezentei ediţii, e citat cuvântul rostit în
franceză de domnitorului Carol în Parlamentul Principatelor
Unite: „Prin libera voinţă a naţiunii ales ca Principe al
României, mi-am părăsit fără ezitare patria şi familia
pentru a da curs chemării poporului român care îmi
încredinţează destinele sale. Punând piciorul pe acest
pământ sacru, am devenit român. Acceptarea alegerii care
s-a oprit asupra mea îmi impune mari obligaţii. Vă aduc o
inimă credincioasă, gânduri cinstite, deschise, voinţă fermă
de a face numai binele, un devotament nemărginit pentru
lege […] şi respectul de nezdruncinat al legilor, care mi se
trage de la strămoşii mei. Astăzi cetăţean paşnic, mâine,
dacă va fi nevoie, soldat cu arma în mână. De acum înainte,
vom avea acelaşi destin, fie el fericit, fie el dureros.
Începând din această clipă, suntem un trup şi un suflet. Să
credeţi în mine aşa cum eu cred în voi. Dumnezeu singur
ştie ce îi rezervă patriei noastre viitorul, dar orice ar fi, noi
vrem să ne facem datoria. Să ne căutăm forţa în unire, să ne
unim puterile ca să facem faţă la toate câte ne va aduce
viitorul. Providenţa, care pe mine alesul vostru m-a condus
până aici şi care a înlăturat din drumul meu toate piedicile,
nu îşi va lăsa neterminată opera. Trăiască România!”.
Reiau acest citat, pe care l-a rostit ieri şi domnul profesor
Iosipescu, tocmai pentru reperele de moralitate pe care le
conţine şi care au urmărit, până în zilele noastre, destinul
dinastiei de Hohenzollern.
Mi-aş permite să vă reţin atenţia cu încă un citat despre
Carol I, din cartea lui Paul Lindenberg: “A ştiut întotdeauna
să păstreze în chip inteligent măsura în problemele politice, a
2 Cartea a apărut în 3 ediţii (2003, 2004, 2006), ultimele două în
cadrul colecţiei Casa Regală.
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intervenit ferm la momentul potrivit, a fost mereu activ în
timp de pace şi permanent în frunte în vreme de război.
Sfetnicilor politici le-a dat mână liberă în toate chestiunile de
interes pentru ţară, s-a situat permanent pe terenul
Constituţiei, a abordat liber de orice prejudecată tot ce aduce
anul şi tot ce aduce ceasul. A dat deoparte, neşovăitor şi
neînduplecat, toate interesele personale, a gândit numai şi
numai la binele public atât ca prim-slujitor al statului, cât şi
ca prim-cetăţean. El este o pildă luminoasă pentru popor
[…] loial şi zelos în muncă, străin de orice trufie şi de orice
falsă strălucire, având cea mai deplină consideraţie pentru
activitatea celorlalţi, concepând viaţa ca pe un domeniu al
lucrării benefice semenilor şi generaţiilor viitoare,
păstrându-şi, în ciuda amărăciunilor […] idealurile, credinţa
în tot ce este bun şi nobil. Om de o profundă religiozitate şi cu
moravuri pure, el este pentru soţia sa soţul cel mai afectuos şi
prietenul cel mai credincios, cu o inimă plină de bunătate şi
iubire, o inimă care poate că adesea suferă profund din
pricina durerii sau a nefericirii imposibil de izbăvit sub soare,
oricâte raze de lumină aurie ar trimite acesta. În acest fel va
dăinui imaginea regelui în istoria poporului român şi în
cadrul istoriei universale”.
În curând va apărea, într-o ediţie mult revăzută şi
adăugită, îmbogăţită şi din punct de vedere iconografic,
cartea tânărului istoric Gabriel Badea-Păun, un distins
autor şi colaborator al nostru, intitulată Carmen Sylva:
uimitoarea regină Elisabeta a României: 1843-19163. Iată
şi din această carte un citat semnificativ: “De la venirea ei
în România, obligată de rangul ei înalt, Elisabeta a fost
patrona a vreo 20 de societăţi de caritate, dintre cele mai
diverse. Printre proiectele ei, exista unul care îi era cel mai
drag, mai ales că, după 1900, începuse chiar ea să aibă
mari probleme cu ochii”. Autorul oferă apoi un fragment
dintr-un text scris de regina Elisabeta: ”Vreau să pun
bazele unei colonii pentru orbi, în care să trăiască la un
loc, cu familiile lor, văzători şi nevăzători”. ”Ideea
fondării acestei colonii, numită foarte poetic “Vatra
Luminoasă” – continuă Gabriel Badea-Păun – s-a născut
pe la 1898, dar abia prin 1902 a început regina să lucreze
cu adevărat acolo. Să fii orb şi sărac în România anilor
1900 însemna că nu îţi rămânea decât să cerşeşti. Pentru a
integra orbii de toate confesiunile şi toate naţionalităţile,
ea le-a oferit şansa să trăiască decent, imaginând un
cartier la marginea de est a Bucureştiului. Casele urmau să
fie construite din fondurile de caritate pe care le patrona
aici, orbii putând să lucreze şi să se instruiască într-o
şcoală dotată cu o vastă bibliotecă în Braille”.
O altă carte importantă apărută în colecţia noastră este
cea dedicată personalităţii regelui Ferdinand I, creatorul
României Mari, cel despre care profesorul universitar Ion
Lupaş, membru al Academiei Române, a spus că a fost
„Omul potrivit la momentul potrivit”. Ferdinand I.

3 Prima ediţie a apărut în 2003, în traducerea doamnei Irina
Margareta Nistor.
4 Cartea a avut deja 3 ediţii la Humanitas (2000, 2004, 2006). La
Biblioteca Naţională se află şi versiunea franceză a lucrării (Missy,
Reine de Roumanie), apărută la Paris în 1994.
5 Lucrare apărută în colecţia Casa Regală în anul 2000.
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Întemeietorul României este scrisă de Eugen Wolbe, ofiţer
al ordinului Steaua României şi apropiat al familiei regale.
Lucrarea a fost publicată prima dată în 1938, la Leipzig.
Guy Gauthier, un autor pe care editura Humanitas îl
iubeşte şi din care a publicat deja câteva cărţi, descrie astfel
– în cartea Missy, regina României4 – şocul produs la
moartea reginei Maria, în 1938: „Dispariţia sa a stârnit
durere în întreaga naţiune. Dintre toţi membrii familiei
regale, ea era de departe cea mai iubită. Când apărea în
public, erau aclamaţii de o sinceritate emoţionantă.
Greşelile sale, pe care ambiţia o împinsese să le comită,
erau uitate. Ea reprezenta doar marea regină a războiului,
rămânea pentru toţi obiectul unei profunde veneraţii. La
anunţul morţii sale, mulţi români au avut sentimentul că o
bună parte din spiritualitatea ţării se ducea cu ea”.
Şi Arthur Gould Lee reuşeşte să creioneze, în cartea
Elena, regina-mamă a României, prinţesă de Grecia şi
Danemarca: o biografie autorizată5, un portret remarcabil –
cel al reginei Elena, martoră a părţii de umbră a personalităţii
regelui Carol al II-lea: „Cât de des luptase pentru a realiza
ceva şi nu a avut parte decât de eşecuri sau a sperat să
obţină un succes pentru a se găsi din nou în locul de unde
pornise. Câteodată i se părea o luptă îndelungată şi inutilă,
de parcă ar fi fost un personaj din tragediile greceşti, un
pigmeu luptându-se în zadar cu un destin implacabil. Dar
fusese oare totul chiar inutil? Toate aceste eforturi nu
avuseseră niciun rost, cu dezamăgirile şi împlinirile lor? Da,
existase un sens, îl descoperise în ultimii ani, şi anume
ajutorul pe care îl dăduse lui Mihai şi, prin el, României.
Acea datorie îi dăduse forţa morală să îndure atâtea”.
O carte impresionantă este şi cea scrisă de Ileana,
principesă de România şi arhiducesă de Austria – Trăiesc din
nou, cu o prefaţă de Alexandru Paleologu6. Ediţia a doua a
acestei lucrări, apărută în 2005, conţine în plus – la cererea
expresă a măicuţelor de la Mănăstirea ortodoxă cu hramul
Schimbarea la Faţă, din Ellwood City, Pennsylvania7 –
traducerea a trei texte religioase scrise de principesa Ileana. Nu
exagerez dacă afirm că aceste texte se ridică la nivelul celor ale
marilor mistici – Sfânta Teresa de Aquila, de exemplu.
Am în intenţie să propun editurii ca această parte, care în
prezenta ediţie figurează, să fie reluată într-o ediţie bibliofilă,
pentru că acest text este o adevărată bucurie. Vă reţin atenţia
doar cu a 11-a Rugăciune, o rugăciune de sâmbătă dimineaţa,
inspirată de Tatăl Nostru: “Fereşte-mă de ispită, Doamne! Fă
să nu cad victimă vicleşugurilor duşmanului ce stă mereu gata
să mă ducă pe calea cea greşită! Fă să pot deosebi
mărgăritarul nepreţuit şi să nu fiu orbită de străluciri
amăgitoare şi de aur! Învaţă-mă să îmi păzesc inima de vorbe
zadarnice! […] Pune-mi lumină în mine şi în minte ca să pot
alege bine şi în această zi! Unde este întuneric, fă să văd
lumină! Fă să găsesc în mijlocul frământărilor un miez de
linişte! Nicio temere să nu-mi pătrundă în suflet! Învaţă-mă să
6 Prima ediţie a apărut în 1999, în seria Memorii – Jurnale –
Convorbiri a editurii Humanitas.
7 După divorţul de Ştefan Issărescu (în 1965), principesa Ileana a
devenit Maica Alexandra. A fost stareţa Mănăstirii ortodoxe
Schimbarea la faţă din Ellwood City, Pennsylvania, până la moartea
sa, în 1991.
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înfrunt vitejeşte orice tulburare şi toată vrajba şi nu mă
lăsa niciodată să cedez răului! Fă să nu uit niciodată că
omul nu trăieşte doar cu pâine, ci cu Cuvântul Tău. Fă să
nu datorez niciunui om nimic altceva decât dragoste,
astfel ca în iubirea dintre oameni să îndeplinim legea Ta
şi să înfierăm ispita! AMIN”.
Cartea Convorbiri cu Mihai I al României8
reuneşte cele două binecunoscute volume publicate la
Humanitas în 1991 şi 1992 de Mircea Ciobanu. Aceste
volume au reprezentat primul reper editorial românesc
important din demersul cunoaşterii istoriei şi destinului
familiei regale. Întrebările marelui poet şi prozator
Mircea Ciobanu, formulate mai toate într-un registru
profund şi grav, i-au prilejuit suveranului român
posibilitatea de a se afirma ca un desăvârşit povestitor, ca
autor al uneia dintre cele mai frumoase şi mai
impresionante cărţi de confesiuni din cultură românească
– în definitiv, un text capital pentru înţelegerea destinului
poporului român în secolul al XX-lea.
O altă carte interesantă este cea intitulată Un
război, un exil, o viaţă. Este vorba de o traducere – mai
bine zis o transcriere – din limba engleză a biografiei
Majestăţii Sale Regina Ana de România, realizată de
Principele Radu. Volumul oferă ca prefaţă, în facsimil,
câteva rânduri scrise de Majestatea Sa Regele Mihai I
al României, în calitate de prim-cititor al acestui volum
de memorii: “Am citit cu emoţie rândurile pe care
Regina a hotărât să le scrie românilor în cartea sa.
Mulţi dintre strămoşii ei au avut pe umeri soarta
Europei. Unii au fost eroi, iar câţiva au fost sacrificaţi.
Regina a mers la război ca simplu soldat, iar apoi a
acceptat, alături de noi, soarta de a aştepta şi de a
spera. Nu ar fi putut exista pe pământ cineva care să ne
stea alături cu atâta credinţă şi curaj. Soarta a pus-o
alături de Elisabeta, Maria şi Elena, Reginele
României. Tot soarta a ţinut-o departe de ţară, până în
anii din urmă. Dacă, după atâţia ani de zile de
suferinţă şi aşteptare, Regina simte nevoia să
povestească românilor viaţa ei, asta înseamnă că
există în sufletul ei un mâine”.
Mi-aş permite, în final, să vă mai reţin atenţia,
pentru un minut, cu o amintire personală. Familia mea
este de fel din Timişoara. În 1923, la trei ani de la
Tratatul de la Trianon, un unchi al meu, frate al mamei,
care avea pe-atunci doar 9 ani, a auzit că regele
Ferdinand urma să vină la Timişoara. În mintea sa de
copil, îşi închipuia că regele va veni îmbrăcat aşa cum
fusese la Alba Iulia – cu coroană, cu hlamidă, etc. S-a
întors acasă de la ceremonie plângând în hohote, iar
bunica mea l-a întrebat: – Ce s-a întâmplat, de ce
plângi? Printre lacrimi, unchiul meu i-a spus: – N-am
văzut niciun rege! – Cum aşa?, a întrebat bunica mea.
– Păi a trecut într-o trăsură un bărbat îmbrăcat în
ţărăneşte! Era regele Ferdinand, îmbrăcat în costum
naţional…
8 Lucrare apărut în două ediţii, în 1997 şi 2004. Titlul pentru
volumele din 1991 şi 1992: Nimic fără Dumnezeu: Convorbiri
cu Mihai I al României.
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Ion C. Rogojanu

Elogiul efemeridelor

După cum se poate observa în expoziţia dedicată
personalităţii regelui Carol I şi Casei Regale a
României, vernisată cu ocazia Zilelor Bibliotecii
Naţionale – 2006, am considerat necesar să expun şi
câteva menu-uri regale, în afară de cărţi, fotografii,
scrisori şi lucrări grafice, pe această temă, din
biblioteca mea. Raţiunea a fost că, în România, aceste
„efemeride” sunt, din păcate, puţin şi doar
conjunctural piese de expunere şi de cercetare.
Trebuie să vă mărturisesc că, pentru mine, menuul este o preocupare mai veche de o jumătate de
secol… Elev fiind, doamna Vârtejanu, profesoară de
contabilitate la Liceul Comercial „N. Kretzulescu” din
Bucureşti, ne-a învăţat, pe lângă funcţiile „conturilor
de activ şi pasiv”, şi cum să ne comportăm acasă sau în
societate. De la domnia sa am aflat ce este menu-ul.
Era în anii ’50, când în restaurantele „de lux” comanda
obişnuită suna astfel: O friptură şi 3 mici! Mai târziu,
când ospeţia mi-a devenit profesie, vechile menu-uri
au fost un preţios instrument de lucru.
Pare surprinzător, dar termenul franţuzesc de
menu, cu semnificaţia de listă de preparate ce se oferă
la o ocazie, datează doar din 1718. Tot în Franţa, în
anul 1782, Antoine Beauvillier, cel mai vestit
restaurator1 din Paris, a deschis primul local public de
ospătare cu numele de restaurant, unde a folosit
această modalitate de prezentare a produselor.
De la Jean Anthelme Brillat-Savarin2 citire
(1755-1826), bucătăria este cea mai veche dintre arte.
Grecii, romanii şi, mai apoi, francezii au perfecţionat
arta preparării alimentelor. Încă din antichitate, spre a
semnala convivilor preparatele oferite, erau folosiţi
crainici, care aveau rolul de a preamări „însuşirile
vrednice de îndoită luare-aminte a oaspeţilor”.
Conform opiniei nepreţuitului „filosof al bucătăriei”,
Brillat-Savarin, idee tratată ca o găselniţă a zilelor
noastre, adevăraţii „alchimişti ai bucătăriei” sunt
aceia care au în vedere şi alte două „bucătării”, cum le
numea el – chimia, care se ocupă cu analiza şi
verificarea elementelor ce compun preparatele
culinare, şi farmacia, pe care o considera bucătărie de
leac – spre a asigura o alimentaţie benefică trupului şi
sufletului. Ca o recunoaştere a importanţei artei
restaurării, spre sfârşitul strălucitei domnii a lui
Ludovic al XIV-lea, se ajunsese ca numele
potentatului şi cel al făuritorului de bunătăţi să fie
menţionate împreună pe cărţile de bucate. Unul –
pentru că „sponsoriza”, celălalt – pentru că era
creatorul preparatului. Ştiinţa ospeţelor propăşea
laolaltă cu celelalte ştiinţe.

1 Conform dicţionarului Petit Robert, verbul restaurer este
atestat în franceză cu sensul de: “rétablir la vigueur par la
nourriture” încă din 1216; din latinescul restaurare. (n. red.)
2 Physiologie du goût.
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Mariana Jaklovsky

Am constatat, cu regret, că în bogata literatură despre
mesele regale nu există referiri şi la menu-urile oferite de
Casa Regală a României, deşi ele ar merita tot interesul.
Sper că puţinele încercări de a prezenta menu-urile ca
„efemeride” de preţ să fie continuate de bibliotecari şi
cercetători. Un bun exemplu este doamna Mariana Jaklovsky,
binecunoscut specialist în bibliofilie şi carte veche. Domnia
sa a publicat articole interesante despre menu-urile româneşti
de la finele secolului XIX şi începutul secolului XX. În
biblioteci şi arhive există fonduri încă neexplorate. Aşa cum a
procedat cu ex-libris-urile, Biblioteca Naţională ar putea da
tonul, editând albume-cataloage cu acest tip de documente.

Carmen Sylva – bibliofilie modernă pe cale regală

Acest tip de bibliofilie modernă, pe care eu am numit-o
bibliofilie pe cale regală, exprimă exemplar opţiunea pentru
cele mai bune, mai rare, mai vechi şi mai frumoase cărţi,
beneficiind de coperte din materiale alese, de hârtie
deosebită şi de culori inedite. S-a vorbit adesea despre
cartea-bijuterie, care şi-a împrumutat podoabele preţioase
de la bătrâna carte de cult, frumos împodobită, restul fiind
datorat imaginaţiei bogate a omului.
Drumul bibliofiliei a fost deschis în secolul XVI de trei
cărţi. Ele erau atât de aproape de secolul trecut, încât li s-a
oferit cam abuziv numele de potsincunabule. Toate trei sunt
datorate lui Macarie – Liturghierul (1508), Octoihul (1510)
şi preafrumosul Evangheliar din 1512, pe care îl lăudăm
tocmai pentru că îi cunoaştem o versiune de lux, ce aminteşte
că orice carte îşi are originea într-un precedent manuscris –
aceeaşi dispoziţie a foilor şi a caietelor, însă realizat pe
pergament şi având formatul puţin mai mare. Frontispiciile
decorative şi iniţialele mari sunt colorate de mână (cu aur,
carmin, albastru şi verde) peste cerneala tipografică; la fel şi
interstiţiile lăsate în alb ale desenelor împletite; cuvintele
tipărite cu roşu sunt retuşate cu mâna, aşa încât, în multe părţi,
cartea are aspectul unui manuscris. Exemplare din această
versiune au fost găsite de Alexandru Odobescu la mânăstirea
Bistriţa; ea este cunoscută sub numele de Evangheliarul lui
Neagoe Vodă şi se pare că a servit ca model pentru
Tetraevangheliarul tipărit în Bălgradul Serbiei, în anul 1552.
Ca să ne tragem respiraţia pentru lucrul greu şi nou, am
stagnat munca aproape un secol, până la apariţia
Tetraevangheliarului slavon de la Plumbuita, al cărui an de
apariţie este anunţat laconic într-un epilog aproape distrus: „S-au
sfârşit acesta în anul de la naşterea lui Crist 1582”. Carataev a fost
cel care l-a dibuit la Plumbuita, recunoscându-l ca fiind tipăritură

1 „Alexandru Ghica era totuşi un om simplu şi fără mofturi... Seara,
când se lăsau Bucureştii în umbră, pornea de la palat singur, pe jos.
Îmbrăcat ca oricine, cutreierând străzile capitalei, pentru a vorbi cu
oamenii [...] Vodă se opri, ascultă şi intră înăuntru. Găsi acolo nişte
copii slabi şi flămânzi şi o femeie care se văita, ţinând în braţe un
bărbat care părea a-şi da sufletul. Era un neamţ, legător de cărţi fără
lucru, ajuns pe ultima treaptă a mizeriei. Mângâindu-i şi dându-le
încredere în ei, vodă le lăsă 50 de galbeni pentru a-i scăpa de nevoi.
Şi, ca în basmele cele frumoase, sfârşitul poveştii fu următorul: 20 de
ani mai târziu, când de mult nu mai era vodă vodă, când se afla,
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românească. După cum aflăm din colofon, cartea a fost lucrată
după modele, cu greu şi fără ajutor, dat fiind că acesta le-a fost
refuzat meşterilor: „Am lucrat 10 ani până am alcătuit formele şi
matriţele şi am început prima mână şi am tipărit această carte
dumnezeiască şi de suflet folositoare”. Imaginea tipăriturii s-a
întregit spiritual prin descoperirea a unsprezece exemplare,
provenind din zone geografice diferite şi aflate în diferite stadii de
deteriorare (BRV a încercat o reconstituire a aceste tipărituri unice
în volumul IV – Îndreptări).
Drumul bibliofiliei româneşti e greoi. Cu aproape
fiecare generaţie, lucrurile sunt luate de la capăt. Uneori,
lucrurile capătă expresivitate prin fapta bună, prin
temeritatea unor pasionaţi. Istoria cărţii româneşti are şi
poveşti de tipul 1001 de nopţi. Domnitorul Alexandru
Ghica, de pildă, iscoditor ca Harun al Raşid, ajuta cu bani
un meşteşugar german rătăcit la noi şi primea, drept
răsplată, un exemplar deosebit, legat somptuos1.
Drumul acestui mărinimos donator este continuat de un
colecţionar a cărui rezistenţă în timp capătă valoare de simbol.
Cărţile lui s-au strecurat prin vremuri şi regimuri ostile, au
rezistat asaltului inventarelor, plătind preţul cu un stigmat la fel
de simbolic: un număr de inventar cu sigla alături, Ateneu. Lui
i s-a păstrat inclusiv blazonul, în cele două variante de mărime,
nemurind încă o dată familia Rosetti, pe care Călinescu o punea
într-o amabilă epigramă2. Se povesteşte că numitul Carol
Rosetti, grecizat cu numele de Scarlat Rosetti, nu se apropia de
iubitele-i cărţi decât după ce se purifica. Pentru a ajunge în
sanctuarul cu cărţi, trebuia să treci prin baie, după care, curăţat,
să te apropii de sfânta sfintelor, Cartea. În concepţia boierului
român bibliofil, acesta era unicul drum spre cultură.
Şi, ca să ne bucurăm încă pe-atât de bibliofilia
românească, să ne amintim şi de felul în care era dăruită o

îmbătrânit şi amărât, în surghiun, el primi prin poştă o capodoperă a
artei legăturii de cărţi, un in-folio de piele roşie, împodobit cu aur şi
bronz, conţinând reproduceri ale celor mai frumoase picturi din
galeriile bavareze. Era opera tânărului legător de altădat’, ajuns
meşterul curţii regale din Bavaria, care, aflând numele fostului său
binefăcător, îi mulţumea acum, în măsura putinţei, ca în poveştile
morale” (În: Gane, C. Trecute vieţi de doamne şi domniţe. Vol. 3: De
la restaurarea domniilor pământene până la Unirea Principatelor:
1625-1859. Ediţie îngrijită de Victor Leahu. Iaşi: Junimea, 1973, p.
95-96.

An XII – Nr. 2/2006

carte. Pagina ei de titlu începea printr-o formulă similară
celor folosite în basme – A fost odată, adică: în vremea
lui… Neagoe,…. Bogdan …. domn sau: acum, în domnia
lui……, în zilele lui… Cuvinte evazive, care fixau doar
aproximativ perioada, dar care însemnau, în primul rând, că
„a fost odată”, şi cartea urma…
Un anume Ştefan Al. Temereancă3 a realizat, în 1999,
un catalog cronologic, apărut la editura Fanny-Temer din
Bucureşti. Titlul este foarte explicit: Voievodesele şi
doamnele românilor (1290-1881), care are ca subtitlu: De
la Marghita – doamna lui Negru Vodă (1290-1352) la
Elisabeta, doamna lui Carol I (1866-1881).
Iată şi teza autorului: „Şirul voievodeselor şi
doamnelor române se încheie cu Elisabeta de Wied, soţia
lui Carol I (proclamat domn al României la 10/22 mai
1866). Căsătoria lor a avut loc la 3/15 noiembrie 1869
(mirele având 30 de ani, iar mireasa 26). Instituţia
voievodatului şi domniei dispare în ziua de 14/26 martie
1881. La această dată, ultima doamnă a românilor devine
prima regină a lor. Ultima şi prima regină a poporului
român îşi pierde fiica, pe principesa Maria, în 1874, după
o scurtă viaţă de 4 ani, rămâne văduvă la 27 septembrie/10
octombrie 1914 (la vârsta de aproape 71 de ani) şi moare
la 18 februarie/2 martie 1916, după o viaţă de 72 de ani şi
două luni – se născuse la 16 decembrie 1843”.
Chipul frumos, blând şi demn al acestei ultime
doamne şi prime regine a românilor ne priveşte din toate
vitrinele. Şi, pentru că vorbim de femei alese, trebuie să
spunem că ne mândrim cu aceste doamne, care purtau atât
de frumos costumul naţional românesc, încât ţara a devenit
celebră şi prin chipurile lor gingaşe.
Îmi amintesc că, prin anii ’70-’80, o colegă mai
vârstnică organiza „subversiv” expoziţii cu fotografii ale
reginelor României, chiar în sala de lectură din sediul
Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale! De altfel,
această sală de lectură era, în acei ani, destul de rar vizitată.
Într-o conversaţie avută pe-atunci cu un cercetător român –
şi încă unul destul de harnic! –, care îmi fusese coleg de
facultate, am aflat cu stupoare că nega vehement existenţa
acestei săli şi a acestor colecţii, încât am întrebat stupefiată:
„Şi-atunci, eu unde lucrez?!” Mai târziu, acest cercetător a
devenit un cititor statornic al Bibliotecii Naţionale...
Expoziţia de la Muzeul Peleş, organizată în 1998, oferă cu
zgârcenie câteva imagini color ale unor timpuri trecute: A fost
odată… Ele perpetuează informaţii datorate în mare parte cărţii
Carmen Sylva, intime de George Bengescu – o Carmen Sylva
laureată a Academiei Franceze, a Premiului Botta, în 1888
(pentru volumul de eseuri Gândurile unei regine). Bengescu se
simte dator să amintească toate onorurile primite de regină.
Printre acestea, şi titlul de doctor honoris causa, acordat de
Universitatea din Budapesta (figurează astfel în Almanahul
Gotha din 1900). Dintr-o regretabilă eroare a lui G. Bengescu,
preluată apoi de Daniel Alin Ciupală, autorul pliantului
2 Într-un bilet datat 4 mai 1951, Bucureşti, scris pe o invitaţie
de carton primită de Al. Rosetti, G. Călinescu îi scria acestuia,
semnând cu numele Bietul Ioanide: „Orice-ai pune în picioare
/ Eşti o floare, eşti o floare, / Nu poţi fi un Ies sau Zet, / Fiind de
veacuri un Rozet!”. În: Corespondenţa lui G. Călinescu cu Al.
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expoziţional, Carmen Sylva este menţionată şi ca preşedinte de
onoare al Societăţilor Bibliofililor Contemporani din Paris
(Ciupală oferă ca dată pentru primirea acestui titlu anul 1889,
Bengescu – 1893). Informaţiile sunt însă improbabile.
Societatea Bibliofililor Francezi, fondată, după unele surse, în
1820, a avut drept preşedinte, dintre cunoscuţii noştri, pe Émile
Picot (1916-1918). În 1903, se fondează Societatea Le Livre
Contemporain, care avea ca preşedinte pe alt cunoscut al
românilor, prieten al Marthei Bibescu – Jules Claretie. Acesta a
prezidat societatea până la moarte. Funcţia de preşedinte va fi
apoi preluată, din 1918, de un alt prieten al românilor – Louis
Barthou, apropiat al familiei Brătianu (în 1936, cu câteva luni
înainte să fie asasinat împreună cu regele Iugoslaviei, Barthou
era prezent la o expoziţie organizată la Fundaţia Brătianu). Din
1924, preşedinte de onoare este Raymond Poincaré, membru al
Academiei Franceze, fost preşedinte al Republicii, preşedinte al
Consiliului, senator şi… prieten al Elenei Văcărescu, şi ea
membră a unei societăţi – Cent femme amies des livres, în
prezidiul căreia se afla contesa Anne de Noailles, printre
membrii societăţii numărându-se şi prinţesa Jeanne Ghica.
Confuzia în ceea ce priveşte prezenţa lui Carmen Sylva în
postura de preşedinte de onoare al Societăţilor Bibliofililor
Contemporani poate să fi plecat de la colecţia editurii
Quentin – Roman contemporain, colecţie în care au apărut 12
titluri în perioada 1882-1889. Este posibil ca această colecţie
să fi nominalizat-o onorific pe regină, în perioada despre care
vorbesc cei doi bibliografi, mai ales că era mare amatoare de
literatură contemporană de calitate, de la Balzac, la Daudet,
Flaubert, Lamartine, G. Sand, Vigny, Poe şi Baudelaire.
Situaţia va rămâne neclară atâta vreme cât nu se vor compara
arhivele editurii Quentin cu cele ale Societăţii Bibliofililor
Contemporani, deşi cartea lui Raymond Hesse – Le livre et
les societés de bibliophiles (Paris: Bernard Grasset, 1929) –,
referitoare la societăţile franceze de bibliofilie, pare destul de
bine informată şi oferă ca dată pentru înfiinţarea Societăţii
Bibliofililor Contemporani anul 1903.
Atunci când Academia Franceză îi decerna premiul
pentru cartea Gândurile unei regine (Paris: Hachette,
1888), preşedintele Camille Doucet lăuda – în raportul său
anual – nu atât regina, cât femeia Carmen Sylva: „Aceste
gânduri erau într-adevăr Gândurile unei regine, ale unei

Rosetti. Bucureşti: Editura Eminescu, 1977. (n. red.)
3 Autorul a mai publicat în 2000, la aceeaşi editură, lucrarea
cu titlul: Jupâniţa şi băneasa Stanca, circa 1560-1603, prima
şi singura voievodeasă a tuturor românilor (24 mai-18
septembrie 1600).
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regine-prietene a literelor şi artei, filozof şi poet; femeie
înainte de toate, care pare că vorbeşte de ea însăşi când
spune: «Există femei maiestuoase ca lebedele: şifonaţi-le,
veţi vedea penele dezordonate o secundă; apoi ele se întorc
liniştite pentru a se refugia în mijlocul apei»”.
În cartea sa, Carmen Sylva, intime, Bengescu
caracterizează astfel literatura lui Carmen Sylva: o bogăţie
de observaţii, de experienţe de viaţă, o înclinaţie filozofică
adăugată unei indulgenţe fără de margini, originalitate,
bună dispoziţie, uşoară maliţie uneori şi sinceritatea unui
suflet drept, loial, generos, planând în zonele senine ale
idealului, ale artei şi ale poeziei. Cu asemenea caracterizări,
România se putea declara norocoasă.
Orice bun traducător este un mare bibliofil: El face „un
act de pietate, de respect, de dragoste, ca o rugăciune [...]
îngenunchează în faţa altuia, se umileşte şi renunţă la sine
pentru a sărbători o glorie mai înaltă: el este altruistul în
artă, sinuciderea ca sacrificiu, supremul omagiu al unei
individualităţi spirituale, care abdică pentru a se dărui”.
Traducerile din literatura română făcute de regină au
această calitate; uneori însă, ies din tipar şi devin adaptări
sau chiar literatura originală a unei regine venite, plină de
„avânt şi energie”, din alt neam, cu alte basme, alte tradiţii.
Ele sunt rezultatul altoiului unui soi pe alt soi, al unui neam
pe alt neam, primite de unii cu tandreţe şi înţelegere,
respinse de alţii. Printre cei care au respins traducerile şi
încercările literare ale reginei au fost şi scriitori precum
Delavrancea şi Caragiale – unul respingând din prea mult
spirit naţional, celălalt – pentru că avea tot spirit, dar din cel
ironic, sau – cum spunea Păstorel Teodoreanu – pentru că
„făcea glume, aşa cum găinile fac ouă”...
Din nefericire, capetele încoronate – chiar dacă
meritorii – sunt adulate doar atâta timp cât sunt la putere;
ulterior, sunt uitate ori amintite în treacăt. Multe însă au
scris cu plăcere, iar opera lor este receptată cu aceeaşi
plăcere. Şi reginele Belgiei şi Danemarcei, de pildă, au scris
basme, iar înaintea lor – regina Maria. Deşi au scris şi altfel
de lucruri (proză, memorii, poezie, etc.), oamenii au primit
cu încântare şi recunoştinţă mai ales basmele scrise de
acestea. Reginele au visat pentru oameni – mare cutezanţă!
Carmen Silva avea o mare înclinaţie spre visare,
calitate care nu e primită totdeauna cu încredere. În plus, în
opinia multora, reginele sunt regine, şi acest lucru ar trebui
să le ajungă. Dar Carmen Sylva a fost şi poetă, iar
compozitorul A. Bungert îi pune pe muzică poeziile. La
Arena unde îşi îngrijea o otită, regina îi cunoaşte pe cei din
grupul Felibri. În jurul ei, se află numai oameni de talent –
sculptorul Carl Caner, compozitorul Hallstroem, pictorul
olandez Bishop, Max Muller, etc. – adunaţi din toată lumea.
La Neuwied, autoarea volumelor Jehova şi Gândurile unei
regine este implorată să ofere date biografice, iar baroana
Stackelberg află câte ceva de la prinţesa Maria de Wied.
În noua reşedinţă de la Peleş, toate visele devin realitate:
„Ce am visat la 18 ani, am acum la 40”, va spune regina.
Boiseria castelului este sculptată de Stoerch, fresca este
executată de Dora Hitz, cu personaje din lucrările lui Carmen
Sylva (Jehova, Pelerinajul durerii, Vrăjitoarea, Sapho, O
rugăciune, etc.). Unele detalii sunt pictate chiar de regină: flori,
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legende româneşti, imagini sugerate de poemele lui Alecsandri.
Camerele reginei reflectă sufletul său de muziciană –
aparenţa de capelă, abundenţa instrumentelor muzicale
(orgă, harpă, două piane cu coadă, lutrinuri renascentiste,
un clavecin, diferite alte instrumente muzicale, necesare
concertelor oferite curtenilor şi sufletelor sensibile).
Biblioteca era locul ei de linişte – culori bogate, stofe
sclipitoare şi covoare care scoteau în evidenţă fondul
armonios al boiseriei, tablouri trădând o încărcătură
melancolică: Flagelarea lui Crist de Alonzo Cano, alături –
un tablou de Dominiquin, o eboşă după Sfânta Familie de
Rubens, un pastel de Jean-Baptiste Greuze – Mozart copil,
Coborârea în mormânt a lui Douffet, un studiu al lui
Delacroix reprezentând damnaţii, cramponaţi de barca lui
Dante şi, bineînţeles, o colecţie de portrete ale micii
principese Maria, pe care o recunoşti transfigurată şi în
romanele ori în poeziile lui Carmen Sylva. Acest unic copil
al Elisabetei era – din povestirile celor care au cunoscut-o – ,
sufletul blând al reginei, prea bună pentru a fi reală.
Sonnenkind (Copilul soarelui) spunea despre luna care
apărea pe cer: „Cerul se soreşte!”, socotea jucăriile rare,
pentru că le-a sărutat soarele şi îngenunchea pentru a
îmbrăţişa razele de soare. Când zăpada cădea pe bustul lui
Carol I, fetiţa spunea amuzată: „Uite, iarna a căzut pe tata!”.
Bolnavă fiind, filozofa: „Zăpada ajunge la stele şi rămâne la
Doamne-Doamne şi o face pe Itty (Little) rece”. Copila făcea
poezie fără să ştie… Mormântul său, executat de Karl
Stoerch, este acum distrus, dar el s-ar putea reface, după
desenele păstrate în cărţi.
În apropierea bibliotecii, se afla sala de muzică,
imaginea ei este păstrată de fotografiile din epocă.
Bibliofila Carmen Sylva desenează, cu litere ornate,
pe o filă de pergament, actul privind ridicarea reşedinţei
regale de la Peleş: „Noi, regele Carol I şi regina Elisabeta,
am reuşit, după 2 ani de lupte continue, pe un teren
mişcător, infiltrat de izvoare, să punem piciorul în Bucegi
cu prima piatră a acestui edificiu în anul de graţie 1875, al
9-lea al regatului nostru. În timpul războiului de
independenţă, lucrările au fost suspendate. Am intrat în
Casa noastră în anul de graţie 1883, al 17-lea al regatului
şi i-am dat numele de Peleş”. Alecsandri va seconda gestul
reginei, printr-o strofă gravată pe o placă de bronz: „În timp
de război, regatul meu / În timp de pace, reşedinţa mea”.
În 1886, regina pictează o Evanghelie pentru catedrala
de la Curtea de Argeş – un manuscris pe pergament, de 60
de foi, cu miniaturi, cuprinzând cele 12 evanghelii care se
citesc la slujba din Joia Mare.
După cum am arătat, în anul 1888, Carmen Sylva primeşte
Premiul „Botta” al Academiei Franceze, un succes al femeii
române. Încă din 1880, scriitoarea primise titlul de membru
onorific al Academiei Române, instituţie căreia îi şi oferă un
manuscris ilustrat de mână – Visul poetului. Va da citire acestei
povestiri într-o şedinţă a Academiei. Altă nuvelă – Sole – a fost
citită anul următor, în data de 1/13 aprilie 1891, în şedinţa
jubiliară a Academiei Române.
Aflată în 1890 în Ţara Galilor, poeţii o sărbătoresc pe Carmen
Sylva şi îi conferă titlul de „bard al ţării Galilor”. Cunoscând o
traducere a poeziei sale Handwerkerlieder, muncitorii englezi vor
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realiza o adaptare – un cântec al artizanilor; ei o vor primi pe regină
festiv, oferindu-i în trăsură buchete de rezeda. La Viena, Carmen
Sylva citeşte artiştilor teatrului de la Burg drama sa Meister
Manole, discutabilă din punct de vedere artistic, teatrul nefiind
punctul forte al reginei. Piesa va fi jucată în prezenţa împăratului
Austriei, în data de 21 aprilie / 3 mai 1891.
Regina execută manu propria o serie de… munci
artistice, aşa se întâmplă în cazul manuscrisului Wanderstab
(Bastonul de drum), dăruit prinţesei Maria de Wied, în care
textul şi miniaturile erau executate de mâna sa, dar căruia
marele bijutier Hermeling i-a făcut o somptuoasă legătură –
copertele din fildeş pictat erau acoperite cu cristal de
stâncă, peste care era presărat praf de diamant.
Regina nu şi-a uitat patria şi, când a primit prin testament,
de la mama sa, domeniul Segenhaus, a construit acolo castelul
Amselheim (Casa mierlelor), loc de odihnă pentru scriitori şi
artişti, cărora le oferea ospitalitate. Ea îşi va recunoaşte însă şi
legătura de suflet cu ţara căreia i-a devenit regină: „Copilul
meu, care este în cer, mi-a legat patria şi poporul său şi am
primit numele drag de «Mama-regină» când părul meu s-a
albit. Trebuia să fiu mama unui popor. Ce vrea o mamă?
Recunoştinţa. Şi am primit mai multă decât merit”, scria
Carmen Sylva. La atâta bunătate, se răspunde cu afecţiune, iar
Carmen Sylva a avut în jurul său oameni deosebiţi, cum era
George Enescu, „copilul său de suflet”, care i-a răspuns la
afecţiune cu afecţiune şi care n-a uitat-o niciodată.
Îndemnată de Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri şi G. de
Kotzebue, ambasadorul Rusiei, Carmen Sylva se hotărăşte să
publice un volum de poezii influenţate de folclorul românesc. Acest
volum va fi îngrijit de Alecsandri şi tradus în germană chiar de
Kotzebue. Kotzebue însuşi era autorul unui volum intitulat
Rümanische Volkpoesie, apărut în 1857. Sub îndrumările
generoase ale lui Kotzebue, Carmen Sylva încerca să refacă drumul
acestuia, obiectând însă cu maliţie: „Să înveţi să scrii versuri e la fel
de imposibil cum ai dori să înveţi o pasăre să cânte”.
Într-un articol din Le Gaulois, din 4 decembrie 1902,
intitulat Regină şi poetă, Haracourt spunea: „Această
femeie, această regină este poetă, şi noi o vedem obsedată
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toată viaţa sa de patru nevoi primordiale în epoca
modernă: întoarcerea spre natură, o febră a muncii,
constanta preocupare de a ameliora soarta celor umili,
dorinţa de fraternizare a popoarelor, prin potolirea urilor
naţionale”. Şi autorul adaugă impresionat: „Niciodată n-a
minţit, niciodată n-a fardat lucrurile. Ea crede sincer şi
iubeşte sincer, aşezând deasupra toate îndatoririle pe care
i le dictează conştiinţa şi crezând că vocaţia sa de poetă şi
rangul său în lume i-au oferit de două ori misiunea de
apostolat”. Haracourt conchide cu uimire: Carmen Sylva
scrie nu pentru a fi admirată, ci pentru a câştiga inimile şi
spiritele de partea cauzelor pe care le crede bune.
Şi pe Pierre Loti îl uimeşte scriitoarea-regină: „O
imensă milă, care pare detaşată de tot, care nu aşteaptă
nimic în schimb, care scuză tot, care zboară pe deasupra.
Din fiecare filă, din fiecare undă, cade câte o poveste în
sufletul meu, le culeg şi mă grăbesc să le cânt, nu-s demn
de ele, ci fac pur şi simplu cunoştinţă cu ele”.
Despre frumoasa prietenie literară dintre Carmen Sylva
şi Loti ne-a sosit veste prin efortul domnului Mircea
Pavelescu-senior, un slujitor al literaturii: acea minunăţie
bibliofilă, care i-ar fi plăcut, cu siguranţă, şi reginei, un
exemplar truffé, cu scrisorile sale, furate de o menajeră
germană, găsite de L. Barthou la un anticar şi returnate lui
Loti, apoi dăruite de acesta lui Barthou (cf. Bengescu, G.
Carmen Sylva, intime). Acestui exemplar, mândria
Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale, i-ar trebui o
închinare, o plecăciune postumă, semnată de toţi cei ce au
participat la făurirea lui, chiar dacă unii au fost doar
personaje întâmplătoare: Loti, Carmen Sylva, Elena
Văcărescu, Barthou, M. Pavelescu-senior, editorul Alphonse
Lemerre, Carol I şi, nu în ultimul rând, Carol al II-lea, căruia
exemplarul i-a fost oferit în dar de către M. Pavelescu.
Existăşi un ex-libris Carmen Sylva, într-un exemplar din Oeuvres
choisies, aflat la Biblioteca Naţională. Cu premiile decernate, cu
prietenii săi, declaraţi bibliofili, regina a acceptat postmortem distincţia de bibliofilă, cu simplitatea pe care o punea
în toate faptele bune, pentru că aşa trebuia să fie!

Carmen Sylva împreună cu domnişoarele de onoare, în sala de muzică de la
Palatul Peleş. Colecţiile BNR.

Regina Elisabeta şi George Enescu.
Bucureşti: Atelier F. Mándy, Colecţiile BNR.
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Carol I, amintirea unei mari domnii

– un dar făcut de urmaşi unei mari personalităţi –

Ani la rând, am fost martora apariţiei, la Biblioteca
Centrală Universitară din Bucureşti, a cercetărilor
bibliografice şi a evocărilor închinate unor mari personalităţi,
printre care Al. Tzigara-Samurcaş, Spiru Haret, iar acum
Carol I, cercetări realizate, începând din 1990, de Serviciul
Cercetare. Metodologie, condus de Anca Podgoreanu. Aflate
sub semnul profesionalismului şi al pasiunii, al dăruirii
intelectuale, aceste demersuri au implicat întreg colectivul,
redactorii responsabili fiind păstrătorii unei vechi tradiţii în
ale cercetării şi iubirii pentru carte şi informaţie documentară.
De pildă, cercetarea bibliografică dedicată lui Spiru Haret,
ediţia 2005, nu ar fi putut fi finalizată fără Lili RuseaStoicescu, redactor în cadrul Serviciului Cercetare.
Metodologie, acest om exemplar, care şi-a asumat toate
responsabilităţile de referent, redactor, corector, operator şi
om de legătură cu tipografia din Constanţa. Tot ei i se
datorează frumuseţea copertei, citatele din şi despre Spiru
Haret. Lili Rusea-Stoicescu – o inimă mare, care a înţeles şi a
preluat fidel mesajul celui care a fost Spiru Haret.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul lucrării dedicate
regelui Carol I. Atât cei doi redactori-şefi, Anca Podgoreanu
şi Geta Costache, cât echipa – Daniela Dumitrescu, Şerban
Şubă, Laura Regneală, Daniela Stoica, Carmen Goanţă, Lili
Rusea-Stoicescu, Anca Laura Gănescu şi Suzana Stelea – au
lucrat cu dăruirea, acribia şi acurateţea adevăraţilor
cercetători, conştienţi de valoarea documentară a unei lucrări
dedicate unei mari personalităţi precum cea a regelui Carol I.
În anul 2006, în urma unui sondaj realizat de
Televiziunea Română, Carol I a fost ales drept cea de-a
doua mare personalitate românească din toate timpurile,
după Ştefan cel Mare. Diversele manifestări consacrate
acestui mare român s-au încheiat cu lansarea, în data de 19
decembrie 2006, la Sala GalAteCa a Bibliotecii Centrale
Universitare (care, din 22 mai 2006, şi-a adăugat în
titulatură „Carol I“), a volumului intitulat, sentimental şi
afectuos, Carol I, amintirea unei mari domnii.
Atmosfera de la lansare a fost extraordinară datorită
expunerilor şi evocărilor făcute de personalităţi ca: Neagu
Djuvara, Georgeta Filitti, Sorin Cristescu şi Anca Podgoreanu.
Cu acest prilej, Geta Costache a organizat o expoziţie de
fotografii, culoarea dominantă fiind purpuriul, culoarea regală
– evocări în imagini „de trecute vieţi de domni şi domniţe”...
Cu o zi înainte de lansare, pe data de 18 decembrie, volumul
a fost înmânat Majestăţii Sale Regele Mihai I, la locuinţa sa de la
Palatul Elisabeta, de către cei doi directori ai bibliotecii, prof.
univ. dr. Mircea Regneală şi ing. Voichiţa Dragomir.
Lucrarea este împărţită în trei capitole: Portret în mozaic;
Reconstrucţia unui destin: Carol I şi Fundaţia Universitară
şi Conferinţele Fundaţiei, în care sunt reproduse evocările
invitaţilor speciali care au marcat, prin cuvântările lor,
dezvelirea plăcii comemorative (22 mai 2006) privind
schimbarea denumirii bibliotecii şi reluării, după 50 de ani, a
conferinţelor de prestigiu din Aula Fundaţiei. Bibliografia
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finală este formată din totalitatea textelor folosite în lucrare.
Volumul, care se remarcă prin bogăţia şi densitatea
informaţilor, prin complexitatea surselor, este organizat pe
cinci niveluri: - referinţe cronologice; - reproducerea unor
citate, articole şi fragmente de articole edificatoare pentru
multiplele faţete ale personalităţii lui Carol I; - reproduceri
din cuvântările, discursurile, scrierile şi scrisorile lui Carol I;
- evocări ale unor personalităţi şi ale unor evenimente
contemporane cu Carol I. Toate aceste informaţii se
întrepătrund, se completează şi se evidenţiază, reuşind să
formeze o lucrare-eveniment.
Cele 195 de ilustraţii (fotografii, cărţi poştale,
reproduceri din ziare şi reviste), ca şi calitatea hârtiei dau
volumului un aspect artistic, prin pitorescul, frumuseţea şi
expresivitatea lor. Pentru toate acestea, merită felicitări
Anca Podgoreanu şi Geta Costache, precum şi Sorina
Nedelcu, Beatrice Georgescu şi Daniel Ciobanu, care s-au
ocupat de scanarea şi de prelucrarea fotografiilor vechi,
majoritatea din fondul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, câteva fiind din fondul Bibliotecii Academiei
Române. Felicitări şi lui Leonard Vizireanu, pentru
frumuseţea copertei, chipul lui Carol I (realizat de Otilia
Michail în 1913) amintindu-ne parcă de perioada albă a lui
Grigorescu.
Sugestivul titlu Portret în mozaic ne familiarizează cu
înfăţişarea şi caracterul lui Carol I. Ideea de om providenţial
pentru România se degajă din toate evocările selectate de
redactori. Elocvente pentru personalitatea şi acţiunile viitoare
ale lui Carol sunt cuvintele sale la depunerea jurământului în
faţa Adunării Constituante, în 10/22 mai 1866: „Punând
piciorul pe acest pământ sacru, am şi devenit român. Primirea
plebiscitului îmi impune, ştiu, mari datorii; sper că-mi va fi dat
a le îndeplini. Eu vă aduc o inimă leală, cugetări drepte, o
voinţă de a face binele, un devotament fără margini, către noua
mea patrie şi acel neînvins respect către lege, pe care l-am cules
în exemplul alor mei”. Şi poate mai emoţionantă este declaraţia
sa din 1881, când România a fost proclamată Regat: „Cu
mândrie primesc dar această Coroană făcută din metalul unui
tun stropit cu sângele eroilor noştri [...] o primesc ca simbol al
independenţei şi puterii României [...] Ea va fi mărturie despre
timpurile grele şi glorioase prin care împreună am trecut şi va
aminti generaţiilor viitoare despre eroismul părinţilor lor şi
despre unirea ce a domnit între Principe şi popor”.
Pentru prima dată poate, sunt reproduse în acelaşi
volum cele mai semnificative cuvântări, scrisori şi
documente ale lui Carol I, printre acestea Testamentul său,
datat 14/26 februarie 1899, şi Codicilul din 14/27 decembrie
1911.
Pentru întregirea portretului lui Carol I, sunt
menţionate cele mai semnificative aprecieri, mai vechi şi
mai noi: „Acesta a fost norocul nostru că el a venit în
momentul în care păstra tot entuziasmul tinereţii, dar
începea să aibă cumpăna necesară unui Suveran“ (Nicolae
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Iorga); „Carol I reprezintă o conştiinţă fermă şi absolută,
într-o lume cu nestatornice fluctuaţii de conştiinţă” (Cezar
Petrescu); „Lui îi datorăm în primul rând prestigiul
Regelui, un capital politic acumulat în mare parte prin
mândria şi vanitatea lui, dar care în ceasurile hotărâtoare
ale frământărilor pentru unitatea naţională ne-a fost de un
mare ajutor” (I. G. Duca); „De ce îl admir pe Carol I….
Pentru că a făcut România să intre în Europa şi, la fel de
important, Europa să intre în România“ (Ioana Pârvulescu).
A doua parte a lucrării, cea mai importantă –
Reconstrucţia unui destin: Carol I şi Fundaţia Universitară
– menţionează absolut toate declaraţiile şi discursurile lui
Carol I, precum şi momentele importante legate de
întemeierea (în 1891), funcţionarea şi recunoaşterea
Fundaţiei ca instituţie de stat „care să contribuie a întări
frăţia printre tinerimea universitară şi a hrăni simţământul
patriotic care înalţă sufletul ei” (9 iulie 1891). Momentul
important al inaugurării – 14/26 martie 1895 – este un prilej
pentru Carol I să spună: „după cum va fi tinerimea noastră
astăzi, aşa va fi România de mâine”. Semnificativ este şi
discursul cu prilejul inaugurării noului local al Fundaţiei, în
ziua de 9 mai 1914: „Nu uitaţi însă niciodată că ştiinţa
trebuie însoţită cu cultura inimii, cu iubirea de ţară şi cu
demnitatea vieţii, pentru ca roadele ei să fie binecuvântate şi
cu adevărat folositoare binelui obştesc şi Patriei”.
Dovedind inspiraţie, redactorii reproduc principalele
discursuri ale oamenilor politici ai vremii, legate de diferite
momente de bilanţ, de funcţionarea şi de aniversarea existenţei
şi activităţii Fundaţiei Universitare „Carol I”. Se creionează, în
acest fel, pentru prima dată, o imagine elocventă a ceea ce a
însemnat şi înseamnă Fundaţia „Carol I”, ulterior Biblioteca
Centrală Universitară, în viaţa culturală a Bucureştiului şi a
mediului universitar, în general, ştiută fiind preocuparea lui
Carol I pentru progresul învăţământului românesc.
Culoarea epocii şi începuturile modernizării
Bucureştiului în timpul lui Carol sunt susţinute de informaţii
şi imagini extrem de interesante privind trasarea principalelor
bulevarde bucureştene (1868), refacerea Palatului Regal
(1885), inaugurarea liniei ferate Bucureşti-Giurgiu şi a Gării
Filaret (1869), canalizarea Dâmboviţei (1880), introducerea
iluminatului electric – pe Calea Victoriei, la Palatul Regal şi
în Parcul Cişmigiu (1882), instalarea liniei telefonice (1898),
ridicarea celor mai reprezentative clădiri ale Bucureştiului.
Arh. dr. Bogdan Fezi aduce argumente convingătoare privind
faptul că, sub domnia regelui Carol I, România atinge
apogeul francofiliei, elitele româneşti făcându-şi studiile în
Franţa, iar schimburile cu Franţa devenind definitorii în
domeniul arhitecturii (arhitecţii francezi au construit
principalele clădiri monumentale din Bucureşti, clădiri cu
care noi, cei de azi, ne mândrim şi datorită cărora Bucureştiul
a fost supranumit „micul Paris”).
Detalii interesante sunt şi cele privind monumentele
Mestrovici, inclusiv cele privind celebra statuie a lui Carol
I, topită în timpul comunismului, sau cele privind Expoziţia
din 1906 şi înfiinţarea Parcului Carol. Datele şi imaginile
despre Peleş, aflat încă în construcţie în 1883, vorbesc
despre aria preocupărilor lui Carol, la fel şi cele despre
medaliile şi timbrele comemorative emise în timpul său.
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Personalitatea covârşitoare a lui Carol I este evidenţiată
de cele două devize ale sale, înscrise în Testament: „Totul
pentru ţară, nimic pentru mine” şi „Nihil sine Deo”.
Mi se pare semnificativ să închei recenzia de faţă
reproducând din acest Testament: „Alcătuind acest
testament, mă gândesc înainte de toate la iubitul meu popor,
pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care a avut
deplină încredere în mine. Viaţa mea era aşa strâns legată
de această de D-zeu binecuvântată Ţară, că doresc să îi las,
şi după moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de
viul interes, pe care l-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte mam gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe
acuma o poziţie vrednică între statele europene“.
Consider că acest volum, rezultat, în final, al efortului
întregului colectiv al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I”, de la directori, redactori şi până la catalogatori şi depozitari,
poate fi considerat cartea de căpătâi a bibliotecii. Prin apariţia
acestei monumentale lucrări, generaţia trecută şi actuală de
bibliotecari şi oameni de cultură ai României îşi aduce prinosul
ştiinţific şi profesional întru faima lăcaşului ridicat „pentru
cultura tinerelor generaţii”, lăcaşul de inimă al lui Carol I.
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Regele Carol I şi Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din Bucureşti

Anul 2006, intrat în conştiinţa românilor ca Anul Carol I, a celebrat trei evenimente decisive din istoria şi cultura
modernă a României: 140 de ani de la venirea lui Carol ca domn al României (1866), 125 de ani de la proclamarea
Regatului României (1881) şi 100 de ani de la faimoasa Expoziţie Naţională Română (1906).
Bibliotecile nu puteau să nu marcheze un asemenea eveniment. În cadrul manifestărilor culturale legate de Anul
Carol I, Biblioteca Naţională a României şi-a serbat zilele anuale, ajunse la a IX-a ediţie, cu o temă impunătoare: Anul
Carol I – Casa Regală a României în documente.
Şi Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, care din mai 2006 a devenit Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I”, restabilindu-şi simbolic legăturile cu propria istorie, a lansat în acest an cartea Carol I, amintirea unei mari
domnii, lucrare ce reflectă munca pasionată a unui colectiv extins de bibliotecari, aflat sub coordonarea doamnelor Anca
Podgoreanu şi Geta Costache.
Lansarea volumului Carol I, amintirea unei mari domnii, care a avut loc în data de 19 decembrie 2006, s-a bucurat
de participarea unor invitaţi de marcă.
În opinia istoricului Neagu Djuvara, prezent la eveniment, ar trebui să vorbim nu numai de Anul Carol I, ci chiar de
Secolul Carol I, aşa cum vorbim, de exemplu, de Secolul lui Pericle.
Pornind de la cuvintele lui Nicolae Iorga – „strămoşii nu se uită niciodată” –, istoricul Sorin Cristescu, profesor la
Universitatea Spiru Haret, a spus că numai din punct de vedere economic România va intra în Europa în anul 2007,
pentru că, din punct de vedere intelectual, cultural şi al civilizaţiei, suntem demult în Europa, datorită unor mari
generaţii, începând cu cea a paşoptiştilor.
Vali Constantinescu
America seen by a queen: Queen Marie’s diary of her 1926 voyage to the United States of America. Edited and with an
introduction by Adrian-Silvan Ionescu. Bucharest: the Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1999

Regina Maria a României (1875-1938) este fiica ducelui Alfred de Edinburgh (fiul reginei Victoria a Angliei) şi a
marii ducese Maria Romanova (fiica ţarului Alexandru al II-lea). În 29 decembrie 1892/10 ianuarie 1893, ea s-a căsătorit
cu prinţul Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen (1865-1927), moştenitorul tronului României, devenind regină în
1914.
Preocupată de pictură şi de literatură, regina Maria, Missy sau Maddy pentru apropiaţi, a fost o adevărată patroană a
artelor. În timpul primului război mondial, s-a evidenţiat prin ajutorul dat soldaţilor, văduvelor şi orfanilor. În acţiunile
sale, regina a fost sprijinită de membrii organizaţiei Red Cross and Hoover Food, care i-au vorbit despre Statele Unite ale
Americii.
La Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, unde prezenţa sa a avut o mare importanţă în obţinerea unor condiţii mai
bune pentru România, regina s-a aflat în contact şi cu reprezentanţii SUA. Unii dintre aceştia, care i-au devenit ulterior
prieteni, au îndemnat-o să viziteze America, iar regina s-a hotărât să le urmeze sfatul. Astfel, în aprilie 1920, diplomatul
român Vasile Stoica (1886-1960), ce activase în SUA între anii 1917-1918, a întocmit un plan detaliat al vizitei în
America, cu sugestii privind agenda călătoriei şi locurile de vizitat. Deşi salutată de ziarele europene (la sfârşitul lui
1919 şi începutul lui 1920), vizita nu s-a materializat decât în 1926, când regina Maria merge în SUA, la invitaţia
miliardarului Samuel Hill, pentru a participa la inaugurarea Maryhill Art Museum
în Goldendale (Washington). Milionarul a deschis acest muzeu chiar în onoarea
reginei Maria a României şi a regelui Albert al Belgiei.
Regina Maria a ajuns în Lumea Nouă în data de 18 octombrie 1926, la bordul
vasului american „Leviathan”, însoţită de prinţul Nicolae şi de principesa Ileana,
de numeroşi apropiaţi, români şi americani. Cu toate că urma să se încheie pe 11
decembrie, călătoria s-a scurtat din cauza veştilor neliniştitoare privind sănătatea
regelui Ferdinand. Astfel, regina renunţă la ultimele trei săptămâni de călătorie (în
care îşi propusese să viziteze oraşele Detroit, Cincinnati, Cleveland şi Pittsburg) şi,
în data de 24 noiembrie 1926, se îmbarcă pe vaporul britanic „Berengaria”, pentru
a se întoarce în România.
Presa americană a relatat pe larg despre vizita sa care a durat cinci săptămâni.
Cea mai judicioasă prezentare este însă cea făcută de jurnalul de călătorie al
reginei. Regina s-a gândit adesea să îl publice, însă de-abia după şaptezeci şi trei de
ani de la călătorie el a văzut lumina tiparului. Acest jurnal este martor fidel al
tuturor evenimentelor, plăcute şi neplăcute, al tuturor impresiilor şi experienţelor
noi, al admiraţiei, uimirii, şi entuziasmului călătoriei. Originalul se găseşte în
prezent la Arhivele Naţionale din Bucureşti.
Anca Moraru
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Simion, Gheorghe I. Une leçon d’histoire. Mănăstirea Caşin. Carte-document. Monografie. Comori de frumuseţe,
imagini, tradiţii, comori, neştiute. Oneşti: Magic Print, 2003

România şi Bucureştiul deţin frumoase clădiri şi grădini publice, prin minunata tradiţie începută de Carol I, de a lăsa în
urmă ceva nepieritor. Puţini sunt însă cei care ştiu că naşterea Mănăstirii Caşin din Bucureşti se datorează reginei Maria.
Cartea lui Gheorghe I. Simion, profesor de limba şi literatura română şi istorie, este o monografie a comunei natale,
Mănăstirea Caşin, scrisă din dorinţa de “reconstituire a locurilor copilăriei”. Prin reconstituirea vieţii comunelor Caşin
şi Mănăstirea Caşin se realizează, în fapt, o carte de istorie a Văii Caşinului. La pagina 61 a acestei interesante
monografii, găsim o filă de istorie adevărată: 1916-1918. Regele Ferdinand şi regina Maria. Frumoase sentimente
pentru Mănăstirea Caşin – „Timp de doi ani, Regele Ferdinand şi Regina Maria au fost permanent prezenţi pe frontul de
la Caşin, ocupându-se de marile probleme ale desfăşurării războiului şi rezolvând toate interesele majore, aflându-se
alături de soldaţi şi ofiţeri, pe care-i îmbărbătau în luptă, deseori decorându-i”.
Regina Maria a fost ocrotitoarea localităţilor de pe Valea Caşinului şi Valea Oituzului. „În semn de frumoasă
amintire şi sentimente deosebite” pentru Valea Caşinului şi localitatea Mănăstirea Caşin, regina a dorit construirea la
Bucureşti, undeva la şosea, a unei biserici cu denumirea „Mănăstirea Caşin”. A apărut, astfel, unul dintre cele mai
frumoase monumente din Bucureşti. Pentru construirea Mănăstirii Caşin, regina şi-a donat propriile economii, în cinstea
vitejilor români de pe valea Caşinului. Nici locuitorii comunei Mănăstirea Caşin nu au rămas mai prejos şi au înfiinţat un
cămin cultural pe care l-au numit „Aşezământul Cultural Regina Maria”. Regina a dotat căminul cu o bibliotecă – un
fond de carte despre viaţa locuitorilor din această zonă. Acest fond a dispărut, din păcate, în timpul celui de-al doilea
război mondial şi în vremurile care au urmat.
Vali Constantinescu

In memoriam: Ion Mamina (1941-2006)

Istoricul Ioan Mamina-Rudei s-a născut la Braşov, în
data de 7 august 1941. Este absolvent al Şcolii Medii nr. 1
din Braşov şi licenţiat al Facultăţii de Istorie - Universitatea
Bucureşti.
În anul 1970, s-a căsătorit cu Miralena, căreia îi şi
dedică o parte din opera sa. În 1971, s-a născut fiul său,
Alexandru, care va urma cariera tatălui. În prezent, acesta
este cercetător la Institutul de Istorie „N. Iorga” din
Bucureşti.
Din anul 1964 şi până în 1990, Ion Mamina a lucrat la
Institutul de Studii Istorice şi Social-politice, actualmente
Institutul de Istorie „N. Iorga”. În anul 1969, devine
cercetător ştiinţific.
Obţine titlul de doctor în istorie în anul 1980, cu teza
Partidul clasei muncitoare în viaţa politică a României:
1900-1914, lucrare coordonată de Titu Georgescu.
Devine angajat al Bibliotecii Naţionale a României în
1990 şi şef al Serviciului Colecţii Speciale, în cadrul
aceleiaşi instituţii, în anul 1992. Va conduce acest serviciu
până la pensionare (iulie 2005), depunând o muncă pasionată
de cercetare, dar şi de organizare a Colecţiilor Speciale.
S-a stins din viaţă în februarie 2006.
Preocupărilor domniei sale au cunoscut două mari
etape:
Prima este legată de perioada 1964-1990, când tema
predilectă a fost mişcarea socialistă de la sfârşitul secolului
XIX şi până la începutul secolului XX: Independenţa patriei
– ideal şi acţiune a muncitorimii române. Bucureşti:
Editura Politică, 1968 (în colaborare); Mic dicţionar
enciclopedic. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1978 (în colaborare); Rolul maselor populare în făurirea
Unirii Principatelor (1859), 1979; Problemi di storia della
Romania. Milano, 1980; Partidul clasei muncitoare în

viaţa politică a României: 1893-1918. Bucureşti: Editura
Politică, 1983 (în colaborare).
În cea de-a doua etapă a carierei sale, care începe
odată cu anul 1990, istoricul Ion Mamina s-a dedicat unei
asidue munci de cercetare a instituţiilor majore ale statului
român din timpul monarhiei constituţionale: Guverne şi
guvernanţi: 1866-1916. Bucureşti: [s.n.], 1994. (în
colaborare cu Ion Bulei); Guverne şi guvernanţi: 19161938. Bucureşti: Silex, 1996; Consilii de Coroană: [o
analiză a evoluţiei politice a societăţii româneşti moderne
la nivelul ei de vârf]. Bucureşti: Editura Enciclopedică,
1997; Monarhia constituţională în România:
enciclopedie politică: 1866-1938. Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 2000; Regalitatea în România. 1866-1947.
Bucureşti: Compania, 2004; Şefi de stat ai României. În: O
istorie a românilor. Bucureşti: Meronia, 2004.
Claudiu Dobre

Ion Mamina în mijlocul colegilor de la Colecţii Speciale.
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Tema predilectă a cărţilor publicate de Ion Mamina după 1990 este cea a regalităţii1. De altfel, istoricul a dedicat acestui
subiect două importante lucrări cu caracter enciclopedic: Monarhia constituţională în România: enciclopedie politică: 18661938 şi Regalitatea în România. 1866-1947.
În opinia sa, intervalul dintre plebicistul din aprilie 1866 (prin care Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen era ales
domnitor al Principatelor Unite) şi lovitura de stat din februarie 1938 constituie temelia democraţiei româneşti, cu care istoria
postdecembristă încearcă să restabilească legăturile legitime. Aceasta este teza lucrării Monarhia constituţională în România.
Enciclopedie politică: 1866-1938, care propune o sinteză a acestor 72 de ani de „ucenicie” a democraţiei noastre, urmărind
evoluţia de la liberalismul clasic, la cel democratic (de după 1918) şi capacitatea puterii executive de a-şi adapta programul la
evoluţiile şi transformările din societatea românească, dar şi la tendinţele şi conjuncturile politice internaţionale.
Dinastia ereditară – pe care regimul comunist instalat după 1947 s-a străduit să o prezinte drept „o grefă străină pe trupul
ţării”, o „creaţie reacţionară, opusă evoluţiei democratice”– a asigurat bazele edificiului numit România modernă, afirmă Ion
Mamina în cartea Regalitatea în România. 1866-1947. Autorul se adresează celor „dornici să afle adevărul istoric”, celor ce se
resimt de perpetuarea unei „imagini ezitante”, inconsistente a acestor „81 de ani relativ recenţi din povestea adevărată a ţării
lor”, oferindu-le o lucrare în care „ca într-o enciclopedie, regalitatea română să capete din nou corp şi înţeles”.

Articole publicate de istoricul Ion Mamina în Revista Bibliotecii Naţionale a României:

Colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale se prezintă. În: RBNR, I (1995), 1, p. 7-9; Pagini regăsite: Alexandru Duiliu Zamfirescu
– Însemnări din călătoria mea la Rio de Janeiro. În: RBNR, IV (1998), 1, p. 9-11; Descoperirea unui om politic – Victor Antonescu.
În: RBNR, VI (2000), 2, p. 8-10; Mamina, Ion; Constantin, Letiţia. Teatrul japonez pe scene româneşti la începutul secolului XX. În:
RBNR, IX (2003), 1, p. 34-35; Apariţia Fondului Special în biblioteci. În: RBNR, IX (2003), 2, p. 60-68.

1 Cărţile istoricului Ion Mamina publicate după 1990 au fost bine primite de cititorii români, dovadă şi recenziile apărute în numeroase ziare
şi reviste. O mare parte dintre aceste titluri au beneficiat de recenzii şi în paginile Revistei Bibliotecii Naţionale a României: Dobrescu,
Marius. Din cărţile anului 1994. Recenzie: Mamina, Ion; Bulei, Ion. Guverne şi guvernanţi. Bucureşti: Silex, 1994. În: RBNR, I, 1995, nr.
1, p. 59; Dobrescu, Marius. Lansare de carte la Biblioteca Naţională. Recenzie: Mamina, Ion. Consilii de Coroană. Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 1997. În: RBNR, III, 1997, 1, p. 13; VII (2001), 2, p. 29; Constantin, Letiţia. Recenzie: Mamina, Ion. Monarhia
constituţională în România. Enciclopedia politică: 1866-1938. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2000. În: RBNR, VIII, 2002, 1, p. 71, 72;
Constantin, Letiţia. Recenzie: Mamina, Ion. Regalitatea în România. 1866-1947. Bucureşti: Compania, 2004).
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În data de 9 august 2006, Casa de Cultură a Municipiului Oradea a organizat, în cadrul programului Pro meritis (lansat din
2005), evenimentul cu titlul Conf.univ.dr. Constantin Nicolae Mălinaş, om al cărţii şi al bibliotecii. Au participat numeroşi
bibliotecari, scriitori, ziarişti, oameni de cultură din Oradea, Timişoara şi Bucureşti. Ministerul Culturii şi Cultelor a fost reprezentat
de doamna consilier Victoria Stoian, care a dat citire unui un mesaj din partea domnului secretar de stat Ioan Onisei.
Domnului Constantin Mălinaş – până de curând director al Bibliotecii Judeţene Bihor – i-a fost înmânată, cu acest prilej,
diploma Pro meritis.
Născut în data de 21 mai 1943 la Buzău, din părinţii Dumitru şi Maria-Laura, refugiaţi din Bihor, Constantin Mălinaş,
cunoscut şi apreciat expert în carte veche şi manuscrise, şi-a început cariera de bibliotecar în anul 1963, la Biblioteca Centrală
Universitară din Cluj-Napoca. Din 1979, a lucrat la Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” Bihor – Oradea. A fost un dedicat director
al acestei instituţii din 1996 şi până în 12 iunie 2006, când s-a pensionat.
Este absolvent al Facultăţii de Litere – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1966) şi a obţinut titlul de doctor în
filologie în 2001, la aceeaşi prestigioasă universitate, cu teza: Viaţa şi opera filologică a lui Ioan Corneli (1762-1848). A obţinut
titlul de lector universitar în anul 1996 şi de conferenţiar în 2002 – Universitatea din Oradea, domeniul bibliologie.
L. C.
Constantin Mălinaş a scris un număr impresionant de studii şi cercetări bibliografice. Iată câteva titluri:
♦ Caragiale – Opera în ediţii româneşti (1887-1987): Cercetare bibliografică. Oradea, 1987.
♦ Biblioteca ediţiilor Eminescu româneşti şi străine: 1879-1989. Catalog de 640 de ediţii ale operei eminesciene apărute în ţară şi
în lume / Constantin Mălinaş şi Liviu Papuc. Oradea, 1989. Lucrare premiată cu Premiul de istorie literară acordat de revista Familia.

♦ Carte românească veche (1643-1830). Prefaţă de Dan Simonescu. Oradea, 1993.
♦ Cu “Astra” în regiunea Odesa: Însemnări de călătorie, 2000. Lucrare premiată în 2000 cu Premiul pentru carte-document
al Academiei ASLA – Oradea.
♦ Eminescu şi Oradea: studii de geografie literară. Oradea, 2000.
♦ Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu (1802-2002). Oradea, 2003.
♦ Contribuţii la istoria iluminismului românesc din Transilvania: Ioan Corneli (1762-1848). Oradea, 2003.
♦ Bicentenarul elegiei lui Gheorghe Şincai la Oradea (1804-2004). Oradea, 2005.
♦ Medalia ca document de bibliotecă. Oradea, 2005. Lucrare distinsă cu premiul şi medalia Teiul de aur – Botoşani, 2005.
A publicat peste 50 de studii, 300 de articole şi 100 de poezii în reviste din ţară (Oradea, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi
Bucureşti) şi din străinătate (Serbia, Australia, Ungaria, Cernăuţi-Odesa, Stuttgart, etc.). Este colaborator al Revistei Bibliotecii
Naţionale a României şi a participat la multe dintre evenimentele culturale şi profesionale organizate de BNR de-a lungul timpului.

69

Agenda

An XII – Nr. 2/2006

Conferinţa ELAG la Bucureşti – 26-28 aprilie 2006

A 30-a Conferinţă anuală ELAG (European Library
Automation Group), organizată de CIMEC în colaborare cu
BCU-Bucureşti, în perioada 26-28 aprilie 2006, a reunit
specialişti din domeniul informaticii aplicate în biblioteci,
din 16 ţări europene.
Tema conferinţei a fost: Noi instrumente şi noi
practici în biblioteci (New tools and new library practices).
Conform programului şi prezentărilor, această manifestare
şi-a propus să aducă în spaţiul profesional cele mai recente
aplicaţii ICT (Tehnologii de informare şi comunicare) şi
concepte de sisteme informatizate, pentru biblioteci şi
instituţii cu caracter cultural şi să extindă ideea de societate
informaţională europeană prin Biblioteca Digitală
Europeană, concept apărut în 2005 şi care urmează să
devină subiectul unui proiect ambiţios ce va cuprinde toate
bibliotecile digitale din ţările europene.
În deschiderea lucrărilor, dl. Mircea Regneală, director
al BCU-Bucureşti, şi d-na Paula Goosens, preşedinte ELAG,
au vorbit despre necesitatea şi importanţa acestui tip de
întrunire, care are ca scop punerea în comun a experienţelor
diverselor biblioteci şi instituţii documentare din Europa.
Prezentările unor importante personalităţi ale
domeniului, atât din ţară, cât şi din străinătate, s-au axat pe
următoarele tematici: Modele conceptuale: muzee şi
biblioteci (Patrick Le Boeuf, BnF); Motoare de căutare
(Peter Noerr, MuseGlobal, Inc., Salt Lake City); Library2.0
(Paul Miller, Talis, Birmingham); KB şi tendinţele pentru
Web2.0 (Theo van Veen, KB, Den Haag); Depozitul
naţional al patrimoniului cultural olandez (Caroline Van
Wijk, KB, Den Haag); Depozite digitale europene (Juha
Hakala, NLF, Helsinki); Biblioteca digitală europeană
(Lucien Scotti, BnF, Paris); Standarde pentru schemele de
organizare a cunoştinţelor diseminate prin reţea (Ron
Davies, Brussels); Arhivarea electronică pe termen lung şi
produse comerciale dedicate (Johan van Halm, JvH
information Consultancy, Amersfoort); Crearea unui
mediu internaţional pentru cercetare – digitizarea
documentelor de bibliotecă (Adolf Knoll, NL Czech
Republic, Prague); Catalogarea patrimoniului cultural
român sau o altă schemă pentru descrierea patrimoniului
cultural (Dan Matei, CIMEC, Bucureşti); Sistemul
bibliotecilor centrale universitare şi catalogul naţional
partajat al bibliotecilor universitare din România (Voichiţa
Dragomir, BCU, Bucureşti); Portalul bibliotecilor din
România (Liviu-Iulian Dediu, BJ Galaţi).
Conferinţa, deosebit de utilă din punctul de vedere al
schimbului de experienţă între specialiştii români şi străini,
a inclus şi opt ateliere:
1. Biblioteca digitală europeană. Obiectivul acestui atelier
a fost stimularea discuţiilor asupra celor mai importante aspecte
tehnice referitoare la bibliotecile digitale şi la felul în care acestea
vor influenţa implementarea proiectului EDL (European Digital

70

Library), în contextul Iniţiativei „i2010 – o societate
informaţională europeană pentru creştere şi dezvoltare”.
2. European Metadata Registry – discuţii privind o
aplicaţie care să asigure servicii bazate pe informaţii despre
vocabulare de metadate, definirea termenilor care compun
aceste vocabulare şi conexiunile dintre termeni;
posibilitatea elaborării unor standarde specializate de
metadate utilizate în scopul descrierii resurselor digitale
accesibile prin intermediul unui portal european.
3. Institutional repositories (Depozite digitale ale
instituţiilor).
4. Google, Amazon şi OPAC. Prezentarea site-urilor, în
scopul furnizării electronice a documentelor la nivel naţional
şi internaţional, ţinând cont şi de aşteptările utilizatorilor
finali şi de modul în care aceştia percep sursele multiple
(motoare de căutare şi librării online). Atelierul şi-a propus să
răspundă la întrebarea: Cât de multe date pot fi înmagazinate
pentru a asigura pertinenţa informaţiilor şi în ce măsură se
poate vorbi de un control asupra calităţii datelor?
5. Document delivery (Comunicarea documentelor).
S-au discutat elementele necesare creării unui cadru
internaţional de lucru pentru comunicarea documentelor către
utilizatorii finali. Atelierul şi-a propus să analizeze măsura în
care bibliotecile oferă servicii care să vină în întâmpinarea
aşteptărilor şi nevoilor utilizatorilor, asigurând comunicarea
informaţiilor printr-o interfaţă cât mai atractivă.
6. E-learning objects (Modele de învăţământ la
distanţă). Teme discutate: Care sunt provocările aduse
de obiectivele acestui tip de învăţământ asupra
bibliotecilor şi infrastructurilor lor tehnice?; Ce ar trebui
să conţină gama de produse destinate învăţământului la
distanţă?; Ce tipuri de servicii IT trebuie să ofere
bibliotecile, în vederea susţinerii acestui învăţământ?;
Putem vorbi, în viitor, de integrarea sistemelor de
învăţare în cadrul sistemelor de biblioteci?
7. IT curricula for libraries (Programe IT pentru
biblioteci). Teme discutate: - identificarea şi definirea
profilurilor şi competenţelor IT necesare în biblioteci şi în
centrele de informare; - elaborarea unui set de activităţi
care ar putea acţiona asupra acestor competenţe pe termen
scurt. Curicula IT este comună ariei umaniste, dar poate
răspunde şi nevoilor specifice altor comunităţi.
8. Open Access.
Lipsa moderatorilor a făcut imposibilă desfăşurarea
atelierelor 6, 7 şi 8.
Temele susţinute de-a lungul celor trei zile au avut ca
principală miză analiza modului în care colecţiile se reflectă în
date, precum şi comunicarea ori arhivarea acestora prin
intermediul seturilor de metadate specifice. Un accent
important s-a pus pe necesitatea interconectivităţii, a unei bune
interoperabilităţi, fie la nivel de platformă, fie la nivelul
conceptualizării schemelor de organizare internă a datelor,
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precum şi pe iniţiativele privind abordarea unor noi mijloace
de comunicare a colecţiilor în medii distribuite sau integrate,
cu scopul de a facilita accesul utilizatorului sau al
beneficiarului la o informaţie de calitate.
Pentru mai multe amănunte privind prezentările,
consultaţi http://www.kosson.lx.ro/
Din partea Bibliotecii Naţionale a României au
participat: Luminiţa Gruia, Tabita Chiriţă, Claudia Lungu,
Dina Paladi, Nicoleta Rahme, Dana Panighianţ, Rodica
Voinescu, Victor Duţescu, Dan Pop şi Marius Haş.
Concluziile participanţilor din partea BNR:
- BNR trebuie să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în
Europa şi în lume, dat fiind că în biblioteci se produc mari
schimbări, mai ales ca urmare a impactului pe care noile
tehnologii îl au asupra serviciilor de bibliotecă;
- BNR trebuie să-şi propună participarea la cât mai multe
întruniri profesionale internaţionale, proiecte de cunoaştere
directă (vizite) a bibliotecilor-etalon din Europa (de exemplu:
KB – Biblioteca Naţională a Olandei, un model chiar şi
pentru Biblioteca Naţională a Franţei, în ceea ce priveşte
cercetările – realizate pe bază de proiecte – asupra aplicării în
bibliotecă a noilor tehnologii; Biblioteca Naţională a
Finlandei – etalon pentru serviciile oferite utilizatorilor);
- BNR trebuie să fie prezentă cel puţin la întrunirile
internaţionale care privesc bibliotecile naţionale (CENL Conference of European National Librarians, IFLA, etc.);
- Ni s-a confirmat ideea că trebuie să existe o mai
strânsă colaborare între biblioteci şi alte instituţii info-
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documentare, pentru stabilirea standardelor la nivel
naţional, în concordanţă cu cele internaţionale;
- Este necesară o regândire a serviciilor şi produselor
oferite de BNR utilizatorilor, în mod special a publicaţiilor
editate de aceasta;
- Este necesară o regândire a strategiei Serviciului
Cercetare. Dezvoltare, prin accentuarea laturii de cercetare
şi de identificare a celor mai noi tendinţe, astfel încât BNR
să-şi poată stabili o strategie eficientă în context european;
- Este necesară înfiinţarea, în cadrul instituţiei, a unui
departament care să aibă ca obiectiv gestionarea proiectelor
bibliotecii (în prezent, BNR nu participă la niciun proiect
internaţional);
- BNR va trebui să facă demersurile necesare pentru a se
implica în proiectele europene importante, mai ales cele ale
CENL (printre acestea: proiectul TEL – The European Library –
portalul bibliotecilor europene, care oferă acces unic, multilingv,
la colecţiile digitale sau non-digitale ale acestora; proiectul
MACS – tezaur multilingv şi, bineînţeles, DEL – Digital
European Library);
- BNR va trebui să pună la punct un plan de
coordonare, la nivel naţional, a bibliotecii digitale, a
standardizării datelor, metadatelor, protocoalelor de
transfer, de comunicaţie, în conformitate cu rolul conferit
prin Legea bibliotecilor;
- Un pas absolut necesar în deschiderea BNR către
Europa este schimbarea actualului soft de bibliotecă.
(sinteză realizată de Dina Paladi şi Nicoleta Rahme)

România şi Letonia în Europa Unită

În data de 18 noiembrie 2006, Republica Letonia a
celebrat 88 de ani de la proclamarea independenţei. Cu
această ocazie, joi, 26 octombrie 2006, la Biblioteca
Naţională a României a fost inaugurată expoziţia de carte şi
fotografie România şi Letonia în Europa Unită, organizată
cu sprijinul Ambasadei Republicii Letonia în România şi al
Bibliotecii Academice din Letonia, una dintre cele mai vechi
şi mai renumite biblioteci din Europa (fondată anul 1524).
În mod surprinzător, făcând o paralelă între România şi
Letonia, aceste două ţări au unele experienţe istorice
asemănătoare. În prezent, atât România, cât şi Letonia se
îndreaptă spre o Europă unită, mai tolerantă şi mai
binevoitoare. Ambasadorul Republicii Letonia în România,
Excelenţa Sa, dl. Alberts Sarkanis, prezent la vernisaj, a
subliniat faptul că România şi Letonia fac parte din aceeaşi
familie a culturilor europene, iar ministrul leton al educaţiei,
dna Baiba Rivza, a declarat că este interesată de o
colaborare cu specialiştii români în domeniul noilor
tehnologii, al ştiinţei şi al educaţiei.
Directorul Bibliotecii Academice din Letonia, dna
Venta Kocere, a amintit de bogata colecţie de periodice şi de
cărţi româneşti (proză, poezie, albume de artă, hărţi, etc.)
deţinute de biblioteca din Riga. Publicul leton a avut ocazia
să citească opere ale scriitorilor români încă de la sfârşitul
sec. XIX. În anul 1882, revista Pagalms (Curtea) a publicat
cartea reginei Elizabeta a României (scriitoarea Carmen
Sylva), cu titlul Cugetările unei Regine. Poeziile scrise de

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872), poet, exilat politic şi
apoi ministru de externe, au fost traduse de faimosul poet
leton Rainis. Printre autorii traduşi se numără şi marele poet
naţional Mihai Eminescu. Alexandru Vlăhuţă este un alt
autor român ale cărui opere au fost des traduse în limba
letonă. Revista Kentaurs XXI a publicat o serie de scriitori
români contemporani: Ştefan Augustin Doinaş, Mircea
Dinescu, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana.
Lucrările profesorului Haralds Biezais sunt în mod vădit
marcate de conceptele filozofice ale lui Mircea Eliade, iar
renumitul matematician român Grigore Moisil (1906-1973)
se bucură de o stimă deosebită în lumea ştiinţifică letonă.
Prezentă la vernisaj, scriitoarea Ana Blandiana a
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povestit despre prietenia sa cu poetul leton Leons Breidis.
Traducători de poezie românească şi buni cunoscători ai
culturii române, Leons Briedis şi soţia sa, Marija BriedeMakoveja, au avut o contribuţie semnificativă la
intensificarea relaţiilor culturale dintre Riga şi Bucureşti.
Prezenţa în expoziţie a fotografiilor realizate de
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cunoscutul artist leton Janis Gleizds nu este întâmplătoare –
acesta a primit primul său premiu internaţional chiar în
România, în anul 1969.
Organizatorii şi-au propus ca, prin această expoziţie,
să ofere vizitatorilor cât mai multe informaţii despre
cultura Letoniei.

Spiru C. Haret (1851-1912). Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară, 2005, 388 p.

“Haret aparţine acelor foarte mari români făcuţi să dăruiască,
dar rămânând impersonali în structura şi ofranda lor.”
Vasile Băncilă

Spiru C. Haret (1851-1912) – cea mai completă lucrare bibliografică dedicată
personalităţii copleşitoare a cunoscutului academician, om de ştiinţă, profesor
universitar, ministru, figură marcantă a culturii, pedagogiei şi politicii româneşti –
reprezintă încununarea unei uriaşe munci realizate de către colectivul redacţional din
cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, sub îndrumarea pasionatului cercetător dr.
Viorica Prodan. Doamnei Lili Rusea, care şi-a asumat responsablităţile de redactor, i
se datorează frumoasa copertă şi citatele semnificative din şi despre Haret.
Ediţia iniţială a acestei lucrări a ars odată cu Biblioteca Centrală Universitară, în
decembrie 1989. În anul 2004, s-au reluat cercetările, în ideea aducerii la zi şi a
completării informaţiilor. În acest fel, apare în anul 2005 o nouă ediţie, îmbogăţită,
care cuprinde mai multe capitole referitoare la viaţa şi opera lui Spiru Haret –
corespondenţă, manuscrise, acte de familie, personale şi oficiale, decizii şi
regulamente referitoare la modernizarea învăţământului şi la dezvoltarea vieţii
culturale şi ştiinţifice româneşti.
Documentele incluse în această lucrare (numărul acestora este impresionant: 4.227 de referinţe şi 88 de ilustraţii) sunt
organizate conform criteriului tematic, corelat cu cel cronologic. Lucrarea acoperă în cvasitotalitate activitatea ştiinţifică şi
politică a lui Spiru Haret. Fiecare titlu apare o singură dată, iar trimiterile sunt făcute în intenţia de a asigura o orientare
uşoară în parcurgerea volumului (care are mai bine de 400 de pagini), respectând descrierea bibliografică stabilită prin ISO
690. Referinţe bibliografice. Conţinut, formă, structură şi ISO 690-2. Referinţe bibliografice. Partea 2: Documente
electronice complete sau părţi de documente.
Receptarea vieţii şi operei celui supranumit “omul şcolii” de către generaţiile mai noi sau mai vechi este subiectul
prefeţei cu titlul Un destin asumat.
Lucrarea este organizată în cinci mari capitole: Opera; Personalitatea şi opera. Referinţe critice; Corespondenţă;
Acte personale, de familie şi oficiale; Iconografie.
Capitolul Opera conţine patru subcapitole: I. Ştiinţe exacte. Inginerie; II. Ştiinţe sociale. Activitate politică; III.
Învăţământ. Cultură; IV. Varia. Subcapitolul III, dedicat învăţământului şi culturii, cuprinde două părţi: A. Instituţii şi B.
Învăţământ, aceasta din urmă păstrând structura din timpul lui Spiru Haret: învăţământ preşcolar şi primar, învăţământ
profesional, învăţământ secundar, învăţământ superior.
Capitolul Personalitatea şi opera oferă referinţe – generale şi specializate – cu privire la opera şi personalitatea Omului
Spiru Haret. Deosebit de interesante sunt subsecţiunile Volume omagiale şi Manifestări omagiale, care conţin evocări
privitoare la eforturile depuse de Spiru Haret pentru organizarea învăţământului naţional şi pentru dinamizarea vieţii culturale.
Un alt capitol, cel de-al treilea, este dedicat Corespondenţei şi reuneşte o serie de scrisori trimise şi primite de Haret.
Avem, astfel, o imagine asupra volumului de muncă şi asupra numărului de personalităţi cu care Spiru Haret a dialogat şi
a colaborat de-a lungul timpului.
Capitolul 4, Acte personale, este structurat în: A. Acte personale, de familie şi oficiale şi B. Fonduri de documente.
Acest capitol ne oferă posibilitatea parcurgerii listei actelor originale, existente în fondurile documentare citate în
subcapitolul B.
Ultimul capitol – Iconografie. Webgrafie – vorbeşte despre respectul şi admiraţia de care se bucură Spiru Haret. Sunt
reunite aici fotografii, plăci comemorative, diplome omagiale, statui, portrete, desene, caricaturi ale lui Spiru Haret şi ale
familiei sale, ale prietenilor şi colaboratorilor săi.
Volumul mai cuprinde: Lista periodicelor consultate, Lista de abrevieri, Indice de nume şi Résumé.
Lucrarea Spiru C. Haret (1851-1912) are deosebita calitate de a furniza bogate, variate şi bine organizate informaţii
referitoare la viaţa şi opera lui Spiru Haret, la felul în care acesta a fost perceput de contemporani şi de urmaşi.
Dina Paladi
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