
Magicul Mexic, ţara Şarpelui înaripat
cultura mexicană în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României



Magical
 

Mexico, a winged
 

serpent:
Mexican culture

 
in the

 
National

 
Library

 
of Romania’s

 
collections



În colecţiile Bibliotecii Naţionale a 
României se găsesc peste 1.000 de 
documente (cărţi, periodice, fotografii, 
manuscrise, albume şi hărţi) legate de 
cultura şi spiritualitatea mexicană. 

Conform datelor furnizate de 
Bibliografia Naţională Română, în 
perioada 1992-2010 în presa culturală 
românească, din capitală şi din 
provincie, au apărut aproximativ 200 de 
articole despre cultura mexicană, în 
special pe teme literare. 
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Presa română a secolului al XIX-

 
lea a înregistrat cu atenţie 
evenimentele din Mexic. Articole 
şi ştiri pe această temă apar încă 
din anii ’40, în publicaţii precum 
Albina românească (1842-1843, 
1867).
Campania napoleniană

 

din Mexic, 
din perioada 1863-1867, precum 
şi situaţia împăratului Maximilian, 
executat de forţele revoluţionare 
mexicane în 1867, sunt câteva 
dintre temele discutate. 
Ziarul Concordia, „diurnalu

 
politicu

 

şi literaru”, imprimat în 
tipografia lui Trattner-Karolyi, 
„proprietaru

 

şi editoru”

 

fiind 
Sigismund

 

Pop, iar „redactoru

 
respundietoriu”

 

Alesandru

 

Roman, 
este una dintre publicaţiile 
româneşti în care acest subiect 
este urmărit, pas cu pas, în 
sintezele politice şi în rubricile de 
ştiri de politică externă.
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Prinţul George Bibescu este fiul din prima 
căsătorie al domnitorului Ţării Româneşti, 
Gheorghe Bibescu, silit să abdice în timpul 
Revoluţiei din 1848 şi să plece în exil în 
Franţa. 

George Bibescu

 

a descris experienţa sa de 
conducător al batalionului de infanterie în 
campania lui Napoleon al III-lea în Mexic în 
două cărţi publicate la Paris: Combats

 

et

 
retraite

 

des six

 

mille

 

şi Le Corps

 

Lorencez

 
devant

 

Puebla.

Celebru spadasin, prinţul George Bibescu

 

a 
publicat în 1900 un studiu despre arta 
duelului, împreună cu ducele Féry

 
d’Esclands: Conseils

 

pour

 

les

 

duels. A 
l’épée, au fleuret, au sabre

 

et

 

au pistole. 
Cartea a apărut la Paris, la editura Alphonse

 
Lemerre.

În Colecţiile Speciale ale BNR se  păstrează 
un exemplar cu dedicaţia manuscrisă

 

a 
prinţului Bibescu

 

: «Peut

 

être

 

trouverez-

 
vous, mon

 

cher

 

ami, quelque

 

intérêt

 

à

 
parcourir

 

ces

 

pages, sinon

 

[pour] le loisir. 
Je

 

vous

 

les

 

offre

 

de grand

 

cœur

 

avec

 

un 
serrement

 

de main

 

cordial. G. Bibesco».
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În colecţiile Bibliotecii Naţionale a României 
există cca. 70 de titluri –

 

traduceri şi studii de 
literatură, artă şi istorie mexicană, apărute 
după 1990 şi încă alte cca. 30 de titluri 
apărute înainte de 1990, printre cele mai 
vechi numărându-se şi cartea lui George 
Bibescu, Retragerea celor cinci mii

 
(Bucureşti: [s.n.], 1885), care povesteşte 
despre campania napoleniană

 

în Mexic, din 
perioada 1863-1867.



Relaţiile diplomatice 
dintre România şi Mexic 
au fost stabilite în data de 
20 iulie 1935, în timpul 
regelui Carol al II-lea. 
În anul 1943, aflat în exil, 
Carol va în poposi pentru 
scurt timp, împreună cu 
Elena Lupescu, „în acest 
Mexico

 

primitor”, după 
cum nota în jurnalul său.



Presa românească 
interbelică oferea unele 
reportaje, articole, 
sinteze şi ştiri despre 
Mexic, cum este şi 
cazul revistei 
Realitatea ilustrată, 
care în numărul din 7 
august 1935 prezenta 
un material bogat 
ilustrat.

Magicul Mexic, ţara 
Şarpelui înaripat:

cultura mexicană în 
colecţiile Bibliotecii 

Naţionale a României
23 septembrie 2010



Revista 
Rampa, 1935, 
despre revolte 
ţărăneşti în 
Mexic.



Ziarul Adevărul din 
1935 –

 

articolul 
Războaie de 
prestigiu: al doilea 
imperiu şi expediţia 
din Mexic.
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În perioada 7-11 iunie 1975, Nicolae 
Ceauşescu a făcut o vizită oficială de prietenie 
în Mexic, după ce cu câteva zile înainte, în 7 
iunie, vizitase Brazilia. 
Tot în 1975, Elena Ceauşescu a fost numită 
membru de onoare al Societăţii de Chimie din 
Mexic.



Domnul Dumitru Trancă (T. Dumitru pseudonim), 
născut în data de 4 aprilie 1927, în judeţul Dolj, 
absolvent al Facultăţii de Filologie din Bucureşti, 
în anul 1950, a fost diplomat universitar (limba şi 
literatura italiană).
Şef-serviciu şi apoi director adjunct ştiinţific al 
Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă 
Naţională) între 1956-1960, domnul Dumitru 
Trancă a făcut parte, în anul 1978, din delegaţia 
română de negocieri în Mexic, în calitate de 
consilier şi director în Direcţia Cultură şi Presă 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Fotografiile expuse

 

în vitrine

 

îl înfăţişează în 
timpul acestei vizite, alături de omologul său 
mexican. 
Cartea Popasuri străine, apărută în 1980, la 
Editura Dacia din Cluj-Napoca, relatează şi 
experienţele trăite cu ocazia vizitei sale în Mexic.
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Biblioteca Naţională a 
României

 

a primit în 
2010 o donaţie de la 
Biblioteca de México

 
„José

 

Vasconcelos”, 
constând în 31 de cărţi 
editate în Mexic în 
ultimii ani. 

Cele mai multe sunt 
dedicate Independenţei 
şi constituirii societăţii 
mexicane moderne. 
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Dedicated to the two major Mexican holidays (Bicentennial of the National Independence

 
and Centenary of the Mexican Revolution), the exhibition Magical Mexico, feathered 
Serpent:
Mexican culture in the collections of the National Library

 

intends to bring out to the 
Romanian public this complex civilization, guided by Quetzalcoatl (winged serpent), the god 
of beginnings, creator of the world, symbol of death and resurrection, inventor of the book 
and calendar.
The National Library collections hold more than 1,000 documents (books, periodicals, 
photographs, manuscripts, albums and maps) about Mexican culture

 

and spirituality. Most of 
these are published in Mexico, the oldest book is that of Enrique González

 

Martínez, Poesia. 
1898-1938

 

(Mexico: Editorial Polis, 1939-1940). 
There are some interesting editions printed in Germany, France, Spain, Italy, USA, URSS, 
United Kingdom. Here are some examples: Antologia

 

de la literatura

 

mexicana. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1944; Patout, Paulette. Alfonso Reyes et la France 
(1889-1959). Thèse

 

présentée

 

devant

 

l’Université

 

de Bourdeaux. Lille: Université

 

de Lille 
III, 1981; Dessau, Adalbert. Der

 

mexikanische

 

Revolutionsroman. Berlin: Rütten

 

und 
Loening, 1967; Parkes, Henri Bamford. Histoire du Mexique. Paris: Payot, 1939; Van Der

 
Smissen, baron. Souvenirs du Mexique. 1864-1867. Bruxelles: J. Lebègue, 1892; Goulot, 
Paul. L’Expédition

 

du Mexique. (1861-1867). D’après

 

les documents et souvenirs de 
Ernest Louet. Tomes I-II. Paris: Paul Olendorff, 1906; Reed, John. Messico

 

insorto. 
Roma: Editori

 

Riuniti, 1958. 
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Regarding Romanian books dedicated to Mexican culture, the National Library of Romania 
collections hold about 70 titles -

 

translations and studies of Mexican literature, art and history

 
published after 1990 and another 30 titles published before 1990. One of the oldest  book 
included here is George Bibescu’s

 

work Retragerea

 

celor

 

5000 (The withdrawal of the five 
thousand). Bucharest: [sn], 1885.
In addition to the first Romanian version of some great Mexican writers work, such as Carlos 
Fuentes (Moartea

 

lui

 

Artemio

 

Cruz. Bucureşti: Editura

 

pentru

 

literatură

 

universală, 1969; 
Toate

 

pisicile

 

sunt

 

negre. Bucureşti: Univers, 1974), Octavio

 

Paz (Piatra soarelui. Bucureşti: 
Univers, 1983), highly appreciated by Romanian literature lovers, we also acknowledge

 

here 
some publishers and authors of compendious

 

on Latin American literature and civilization 
such as: Francisc

 

Păcurariu, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary

 

of Romania to

 
Argentina and Uruguay from 1959 to 1963, Lecturer at the Romanian and Universal 
Literature Department of the International Relations Institute (Nepoţii

 

şarpelui

 

cu pene

 
(Feathered serpent grandchildren). Bucureşti: Editura

 

politică, 1967; Profiluri

 

hispano-

 
americane

 

contemporane

 

(Contemporary Hispanic-American Profiles). Bucureşti: Editura

 
pentru

 

literatură

 

universală, 1968; Schiţe

 

pentru

 

un portret

 

al Americii

 

Latine

 

(Sketches for a 
portrait of Latin America). Bucureşti: Editura

 

Tineretului, 1966 etc.), and Paul Alexandru

 
Georgescu, author of Literatura

 

hispano-americană

 

în

 

lumină

 

sistemică

 

(Hispano-American 
literature in light of the system). Craiova: Scrisul

 

românesc, 1979 and Valori

 

hispanice

 

în

 
perspectivă

 

românească

 

(Hispanic Values in Romanian perspective). Bucharest: Cartea

 
Românească, 1986.
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We also note some travel writing memoirs and diaries of Mexican civilization, written by 
Romanian authors: Octavian Paler –

 

Jurnal

 

(şi

 

contrajurnal) mexican. Bucureşti: Editura

 
Eminescu, 1980; Bucureşti: Albatros, 2003); Valeriu

 

Stanciu

 

–

 

Mexicul

 

–

 

tărâmul

 

de basm

 
al poeziei: (pseudo) jurnal

 

de călătorie

 

poetică

 

(Mexico -

 

land of fairy tale poetry (pseudo) 
poetic travel diary). Cluj-Napoca: Dacia, 2002; Octavian Sava –

 

Prinţul

 

rătăcitor: George 
Bibescu

 

(Wandering Prince George Bibescu). Bucureşti: Coresi

 

publishing house, 2010; 
Constantin

 

Buşe – Între

 

Panama şi

 

San Francisco

 

(Between Panama and San Francisco). 
Bucureşti: Editura

 

Ştiinţifică, 1991. 
Also regarding the travel diaries, we note the Aldous

 

Huxley's book, Beyond the Mexique

 
Bay, which the National Library of Romania owns in three editions (Leipzig, Paris, Bologna: 
Albatross, 1937; London: [s.n.], 1936; Edinburgh: [s.n.], 1955). 
The 75-th anniversary of diplomatic relations between Romania and Mexico is an opportunity 
for a documentary investigation about how the two cultures have interfered, since the 
nineteenth century. The exhibition highlights the echoes in the Romanian press, especially 
after the time of establishment of diplomatic relations between the two countries (1935) and 
presents some of the Romanian personalities marked by Mexican culture, such as Prince 
George Bibescu, son of Gheorghe Bibescu, ruler of Wallachia, forced to abdicate in 1848, 
during the revolution, and to go into exile in France. George Bibescu

 

was head of the infantry 
battalion in the campaign of Napoleon III in Mexico and author of two books on this topic 
(Combats et retraite

 

des six mille

 

and Le Corps Lorencez

 

devant

 

Puebla). Another 
personality present in the exhibition is the King Carol II; during his reign Romania and 
Mexico established diplomatic relations between (July 20, 1935).

 

In 1943, during his exile, 
Carol II will stop for a short time "at the friendly Mexico ", as he noted in his diary.
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