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ABSTRACTS RÉSUMÉS

Royal House of Romania; publisher’s
agenda: foreign and Romanian Books
published between 1990-2006

The books concerning the royalty respond to the necessity
of a documentary survey regarding the foundation and the
consolidation of the modern Romanian state, a subject
arrested for several decades by the communist regime.
The Romanian and foreign publications have symbolically
marked events in round numbers: 1992 year (7 titles) –
return of King Mihai I to Romania, after his forced
abdication in December 31, 1947; 1994 (12 titles) – 80-year
commemoration of the death of king Carol I; 1996 (10 titles)
– 130-year anniversary commemoration of prince Carol I’s
coming to Romania; 1997 (9 titles) – 70-year
commemoration of the death of King Ferdinand; 1998 (15
titles) – 60-year commemoration of the death of Queen
Maria; 2000 (10 titles) – 125-year commemoration of the
birth of Queen Maria; 2001 (10 titles) – 120-year
anniversary commemoration of the foundation of the
sovereign Kingdom of Romania, 80-year celebration
anniversary of the birth of King Michael I; 2003 (11 titles) –
60-year commemoration of the birth of Queen Elisabeta;
2004 (12 titles) – 90-year commemoration of the death of
King Carol I. The books have mainly been published by the
following publishing houses: Humanitas (23 volumes),
Scripta (7 volumes), Editura Enciclopedicå (5), Albatros
(5), Porõile Orientului (4), Paideia (4). The Romanian
publishers reprinted some of the books which had been
published in the interwar period, as an expression of the
recuperation of legitimacy (14% of the publishing
production is dedicated to this subject). The data provided by
the National Library of Romania show that out of 117 titles
published between 1996-2006, 20 were published abroad.

Mariana Jaklovszky. Describing a bibliophilic edition:
Pierre Loti – Une exilée

Pierre Loti’s book – Une exilée (1893) – dedicated to the
personnality of Queen Elisabeta of Romania (known under
the pen name Carmen Sylva ) bears the marks of an
astonishingly gifted bibliophilic edition: black morocco
binding, the signature of Marius Michel’s - the famous
bookbinder; it also bears the book plate of the book collector
Louis Barthou; it represents a copy out of the 41copies of the
print run (nr.18) and presents the handwriting dedication of a
royal subject to his king, who buys this copy specially for
King Carol II, the book heroine’s nephew: „J’ai acquis ce
livre à vente de la bibliothèque de Monsieur Louis Barthou
pour l’offrir à Sa Majesté Le Roi Carol – destinataire
prédestiné en tant que Roi de Roumanie et amoureux des
livres – en témoignage de respectueuse affection. M. Mircea.
Paris, de 1 février 1936”.
An extremely precious bibliophilic detail is represented by
the seven original letters, attached to the copy: Carmen
Sylva to Pierre Loti (1 – letter sent from Sinaia on
November 21, 1900), Elena Våcårescu to Pierre Loti (1)
and Pierre Loti to Carmen Sylva (5 letters). Pierre Loti
visited the kingdom of Romania in 1890, and again, for a

La Maison Royale de Roumanie et l’agenda
de l’édition. Des livres roumains et étrangers
publiés entre 1990/2006.

Les livres sur la Royauté représentent la necessité de
couvrir du point de vue documentaire une période
extrêmement importante: celle de la constitution et de la
consolidation de l’État roumain moderne, sujet interdit
pendant des décennies par les autorités communistes. Les
parutions (roumains et étrangers) ont marqué d’une
manière symbolique des événements ”ronds”: l’année 1992
(7 titres) – le retour en Roumanie du roi Mihai I après son
abdication forcée du 31 décembre 1947; - 1994 (12 titres) –
80 ans de la mort du roi Carol I; - 1996 (10 titres) – 130 ans
de l’arrivée de Carol I; 1997 (9 titres) – 70 ans de la mort
du roi Ferdinand I; 1998 (15 titres) – 60 ans de la mort de la
reine Maria; 2000 (10 titres) – 125 ans de la naissance de la
reine Maria; 2001 (10 titres) – 120 ans de la fondation du
Royaume de Roumanie, 80 ans de la naissance du roi Mihai
I; 2003 (11 titres) – 60 ans de la naissance de la reine
Elisabeta; 2004 (12 titres) – 90 ans de la mort du roi Carol
I. La plupart de ces livres ont été édités par les éditions
Humanitas (23 parutions), Scripta (7 parutions), Editura
Enciclopedicå (5 parutions), Albatros (5 parutions),
Porõile Orientului (4 parutions), Paideia (4 parutions).
Les éditeurs roumains ont fait paraître aussi des livres
publiés déjà entre les deux guerres mondiales, expression
de l’effort de récupérer une légitimité perdue (14 % de la
production éditoriale est dédiée à ce sujet). Conformément
aux dates fournies par la Bibliothèque Nationale de
Roumanie, de 117 titres publiés pendant 1990-2006, 20 ont
été édités à l’étranger.

Mariana Jaklovszky. La manière de monter une
édition bibliophile. Pierre Loti –
Une exilée.

Le livre de Pierre Loti – Une exilée (1893) – dédié à la
personnalité de la reine Elisabeta de Roumanie
(pseudonyme littéraire Carmen Sylva) représente un vrai
volume bibliophile; relié en maroquin noir, signé Marius
Michel, spécialiste relieur et comprenant l’ex-libris du
colectionnaire Louis Barthou; le livre est le 18ème
exemplaire d’un tirage de 41 exemplaires; y est présente
une dédicace autographe appartenant à un fidèle de Carol
II, Mircea Pavelescu qui l’avait acheté spécialement pour
son roi, neveu de l’heroïne du livre: „ J’ai acquis ce livre à
vente de la bibliothèque de Monsieur Louis Barthou pour
l’offrir à sa Majesté le Roi Carol – destinataire prédestiné
en tant que Roi de Roumanie et amoureux des livres – en
témoignage de respectueuse affection. M. Mircea. Paris, de
1 février 1936”.
Un précieux élément bibliophile est la présence des 7
lettres originales, attachées à l’exemplaire: Carmen Sylva
pour Pierre Loti (1 – lettre expédiée de Sinaia le 21
novembre 1900), Elena Våcårescu pour Pierre Loti (1) et
Pierre Loti pour Carmen Sylva (5 lettres). Pierre Loti a
visité le Royaume de Roumanie en 1890, et pour quelques
jours, en 1893.
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few days, in 1893.

Evidence of royalty in a private archive
from Romania. Interview with the
bibliophile Ion C. Rogojanu

According to the bibliophile Ion C. Rogojanu, the royal
family’s contribution to the making and strengthening of
modern Romania was essential. The name of King Carol I,
also known as Fåuritorul (The Maker), with one of the
longest kingship (1866-1914) in Romania’s history is
related to the attainment of independence, to the enactment
of a European Constitution and the making of a state
governed by the rule of law. Ferdinand, also known as
Întregitorul (the one who completes) he was speaking five
foreign languages and he was a passionate biology, was the
founder of Great Romania. Queen Elisabeta and Queen
Maria imposed the Romanian popular clothes at the royal
court which implied a good promotion for Romania and the
Romanian people and the development of the handicraft
industry (the awakening of the national art, the promotion
of the domestic occupations through a number of societies
and associations). A small bronze plate is showing Queen
Elisabeta in front of a loom. On the bottom of the plate
there is the quotation of the Queen: ”The future of the
country is weaved by women. Elisabeta”. I.C. Rogojanu
library has many photos and engravings, books about the
royal family or from the royal library, booklets, post cards,
letters, menus, etc.

Iuliana Crenguõa Iordåchescu. Queen Maria and the
ornamental art in Romania

At the end of the XIX-th century most of the Romanian
artistic associations (Ileana, Tinerimea artisticå, etc.)
were established by Queen Elisabeta, Queen Maria and
ladies from the high society like Felicia Racoviõå, Elena
Cornescu, Ana Lahovary, etc. They initiated and supported
the current of applied ornamental art (clothes, boxes, bags,
and book wrappings with Romanian ornamental themes),
reviews, exhibitions, national contests.
Queen Maria, honorary president of the Tinerimea
artisticå Society, backed up the foundation of a parchment
ornamental art section. The Book of Chants, on
parchment, with paintings made by the Queen, won the
grand prize at the 1929 Universal Exhibition from
Barcelona. The National Library of Romania holds eight
drawings made by Queen Maria - six of them on parchment
(versions of Celtic cross) and two ball dress designs.

Letiõia Constantin. G. Teodorescu-Kirileanu –
the cultural biography of a
beneficent man

G.T. Kirileanu (1872-1960) had been secretary and
librarian at the Royal court for 20 years (1909-1930). In
June 1930, after King’s Carol II return to throne, he falls
from grace and in 1935 he resigns from his job of King
Ferdinand I’s Foundation secretary. After King’s Mihai
forced abdication (December 30, 1947), Kirileanu has he
same fate as many other Romanian intellectuals,

Les traces de la Royauté dans une archive
personnelle en Roumanie. Dialogue avec le
bibliophile Ion C. Rogojanu.

D’après le bibliophile Ion C. Rogojanu, la Maison Royale
a crée et a consolidé la Roumanie moderne. Du nom de
Carol I, surnommé le Bâtisseur (son règne est l’un des
plus longs de notre histoire – 1866-1914) se lie la
conquête de l’indépendance, l’adoption d’une
Constitution européenne, la création de l’État moderne.
Ferdinand, surnommé le Fondateur, parlant couramment
cinq langues, passionné de biologie, est le créateur de la
Grande Roumanie. Les reines Elisabeta et Maria ont
imposé à la Cour le costume populaire roumain,
promouvant ainsi l’image de la Roumanie et de son
peuple, ce qui a conduit au développement d’une
véritable industrie artisanale (le réveil de l’art national, la
promotion des travaux ménagers par l’initiation des
associations et sociétés). Une plaquette de bronze
représente Elisabeta assise en face d’une machine à tisser.
En bas, une pensée de la reine: ”L’avenir du Pays c’est la
femme qui tisse. Elisabeta”. La bibliothèque de I.C.
Rogojanu comprend aussi de nombreuses photos et
gravures, des livres sur la famille royale ou bien qui y ont
fait partie de sa bibliothèque, des brochures, des cartes
postales, des lettres, des menus etc.

Iuliana Crenguõa Iordåchescu. La Reine Maria et les
arts décoratifs en Roumanie.

La plupart des sociétés artistiques de Roumanie (Ileana,
Tinerimea artisticå etc.) parues à la fin du XIXème siècle
ont été fondées par les reines Elisabeta et Maria et aussi par
les grandes dames de l’époque (Felicia Racoviõå, Elena
Cornescu, Ana Lahovary etc). Elles ont soutenu et initié le
mouvement décoratif d’art appliqué (des tenues, des boîtes,
des porte-feuilles et des couvertures de livres décorées avec
des motifs populaires), des expositions, des concours
nationaux.
La reine Maria, présidente d’honneur de la société
Tinerimea artisticå, a soutenu la création d’une section
d’art decoratif. Le Cantique des cantiques, sur
parchemin, avec des dessins appartenant à la reine a obtenu
le Grand Prix à l’Exposition universelle de Barcelonne en
1929. La Bibliothèque Nationale de Roumanie détient 8
dessins réalisés par la reine Maria – six sur parchemin (des
variantes sur le thème de la croix celtique) et deux croquis
de robes de soirée.

Letiõia Constantin. G. Teodorescu-Kirileanu – la
biographie culturelle d’un
grand homme généreux.

G.T. Kirileanu (1872-1960) a été secrétaire et
bibliothécaire de la Maison Royale pendant 20 ans
(1909-1930). En juin 1930, au retour au pouvoir du roi
Carol II, il tombe dans la disgrâce, et en 1935 il donne
sa démission du poste de secrétaire de la Fondation
Royale Ferdinand I. Après l’abdication forcée du roi
Mihai I (30 décembre 1947), Kirileanu vit l’histoire de
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supposed to be „enemies of the people” by the
communist dictatorship. While being in house arrest, his
valuable library was about to be destroyed. In order to
avoid this, he donated his books and documents to the
Piatra Neamõ library.
Kirileanu maintained a very rich correspondence (about
17.000 pieces) with public figures from the Romanian
culture and politics: T. Maiorescu, N. Iorga, Marta Bibescu,
King Carol I, King Ferdinand, prince Barbu Stirbei, D.
Gusti, I. I. C. Bratianu, Jean Boutière, Marcel Godet, etc.
The National Library of Romania owns 161 letters sent or
received by Kirileanu between 1900 - 1953. Among the
correspondents we can find names like Vasile Bogrea,
Simion Mehedinõi, George Vâlsan, N. Georgescu-Tistu,
general Ion Antonescu, the famous French geographer
Emmanuel de Martonne.

Ana Pleøia.An illustrated history of the Romanian
royal court

The National Library of Romania owns an important
collection of photographs regarding the Romanian royal
court (approximately 1000 items). Many of King Carol
I’s portraits were made by the famous painter and
photographer Carol Szathmari. The library also holds a
number of photos with politicians sharing the same
political ideas as King Carol I: Ion C. Bråtianu, I.
Ghica, Ion Bålåceanu, D.A. Sturdza, Mihail
Kogålniceanu, Lascår Catargiu, etc. Photos made
during the construction of the Peleø Castle, the
preparings for the 1906 Exhibition or the inauguration
of Cernavodå Bridge are pieces of Carol I kingship
illustrated history. In this collection there are many
photos of Queen Elisabeta (writer Carmen Sylva) and
princess Maria, who died at the age of 4, of King
Ferdinand, Queen Maria and their children (prince
Carol who later became King Carol II, princess
Marioara, prince Nicolae, princess Ileana and prince
Mircea) of King Mihai I and Queen-mother Elena.

The National Library of Romania celebrates
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

On April 26, 2006 the National Library of Romania
organized a symposium celebrating the Wolfgang
Amadeus Mozart (1756 - 1791) International Year.
Papers were presented by: graduand Ana Maria Comøa
(National Music University of Bucharest) – W.A. Mozart -
a composer for the eternity, Maria Cioponea (Music
Library, National Music University of Bucharest) –
Wolfgang Amadeus Mozart and the Music Library from
the National Music University of Bucharest, Olga
Grigorescu, musicologist (National Radio Broadcasting
Company) – The Mozart Year at the Romania Music
Broadcasting Radio, dr. Anna Borca, journalist – W.A.
Mozart and the passion for food, prof. Daniel Viorel – A
different perspective on Mozart’s genius and Mozart
works in the National Library of Romania’s collections –
Doina Nemeø (National Library of Romania. Audio-video
department).

la plupart des intelectuels, considérés „ennemis du
peuple” par la dictature communiste. Sur arrêt à
domicile, sa précieuse bibliothèque est menacé à être
détruite. Pour la sauver, il fait don à la Bibliothèque de
Piatra Neamõ.
Kirileanu a eu une riche correspondance (environ 17.000
pièces) avec de grandes personnalités de la culture et de la
politique roumaine: T. Maiorescu, N. Iorga, Martha
Bibescu, le roi Carol I, le roi Ferdinand, le prince Barbu
Øtirbei, D. Gusti, I.I.C. Bråtianu, Marcel Godet, Jean
Boutière etc.. La Bibliothèque Nationale de Roumanie
détient 161 pièces expédiées ou reçues de Kirileanu entre
1900 – 1953. Parmi les correspondants: Vasile Bogrea,
Simion Mehedinõi, George Vâlsan, N. Georgescu-Tistu, le
général Ion Antonescu, le grand géographe français
Emmanuel de Martonne.

Ani Pleøia. Une histoire en images de la Maison
Royale Roumaine.

A la Bibliothèque Nationale de Roumanie il y a un riche
fond de photos concernant la Maison Royale (environ
1.000 pièces). Plusieurs portraits de Carol I sont faits dans
l’atelier du célèbre peintre et artiste photographe Carol
Szathmari. La Section Photos détient des photos des
politiciens qui ont soutenu la politique de Carol I: Ion C.
Bråtianu, I. Ghica, Ion Bålåceanu, D.A. Sturdza, Mihail
Kogålniceanu, Lascår Catargiu etc. Sur le règne de Carol I
nous parlent aussi les photos présentant le Château Peles
pendant sa construction, les préparations de l’Exposition de
1906, l’inauguration du pont de Cernavodå (1895). Le fond
contient aussi de nombreuses photos de la reine Elisabeta
(l’écrivain Carmen Sylva) et de la princesse Maria, de sa
fille, morte à 4 ans, du roi Ferdinand, de la reine Maria, de
ses enfants (le prince Carol, futur roi Carol II, la princesse
Elisabeta, la princesse Marioara, le prince Nicolae, la
princesse Ileana et le prince Mircea), du roi Mihai I et de la
reine-mère Elena.

La Bibliothèque Nationale de Roumanie fête
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Le 26 avril 2006, à la Bibliothèque Nationale de
Roumanie a eu lieu le symposium dédié à l’Année
international Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
A cette occasion ont présenté des communications: drd.
Ana Maria Comøa (Université Nationale de Musique –
Bucureõti) – W. A. Mozart – un compositeur pour
l’éternité; Maria Cioponea (Bibliothèque-Médiathèque
de l’Université Nationale de Musique) – Wolfgang
Amadeus Mozart et la Médiathèque de l’Université
Nationale de Musique de Bucarest; Olga Grigorescu,
musicologue (la Société Nationale de Radio) – L’Année
Mozart à la Radio România Muzical; dr. Ana Borca,
journaliste - W.A. Mozart et les passions
gastronomiques; prof. Daniel Viorel – Autrement sur le
génie de Mozart et Doina Nemeø (Bibliothèque
Nationale de Roumanie, Section Audio-Vidéo) – La
création mozartienne dans les collections de la
Bibliothèque Nationale de Roumanie.
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În urmå cu peste douåzeciøi cinci de ani, nefiind un fan al spectacolului de operå, må pomenesc invitat, în Paris fiind,
de un bun prieten øi de a sa soõie, la cinema, undeva între St. Germaine des Prés øi Bul-Mich, så vedem filmul lui Losey
dupå Don Giovanni de Mozart.

Cum Joseph Losey må interesa ca regizor, m-am dus liniøtit måcar în ideea cå, dacå montarea sa nu m-ar fi mulõumit,
aø fi fost odatå-n plus încântat de muzica veønic-tânårului geniu din Salzburg.

Ca o scuzå tardivå, împreunå cu mulõi alõi din generaõia mea, consideram genul „spectacol de operå” ca depåøit, din
moment ce arta filmului ”înghiõise” celelalte arte, etc. Øcoala de film englezå, cehå, italianå, suedezå, ruså, ca så må rezum
la Europa, produsese øi producea capodopere. Chiar teatrul începea så påleascå în faõa filmului, deøi la vremea aceea marii
actori øi regizori români ridicau în picioare såli la Moscova, Paris, Torino, interpretând autori locali.

Verdi, Donizetti, Mozart, Rossini – al cårui tournedeau õinea menu-ul la Athênée Palace – erau ascultaõi în diverse
interpretåri celebre, nu înså øi våzuõi. Se ascultau uverturi, arii øi mai rar întregul spectacol, cu întreaga dramaturgie
povestitå muzical.

În tinereõe, pårerile sunt ferme, toleranõa – minimå, iar spiritul demitizant – în stare de veghe agitatå. S-ar cuveni aici
o parantezå: un nårav omenesc, ce revine cu periodicitate, ar fi øi acea pornire de a coborî statuile de pe socluri, de cele mai
multe ori, prin mijloace violente.

Faptul în sine, dincolo de o necesarå reevaluare, pare a avea øi un rol profilactic, menit a proteja nimicul nostru
„submers” øi secret, dupå propria evaluare, deõinåtor al tezaurelor de profunzime, în timp ce contemporanii noøtri sunt prea
ocupaõi pentru a putea înõelege partea vizibilå a operei noastre. Iar statuile înaintaøilor nu se clatinå de bunåvoie în
conøtientul colectiv...

Timpul are din ce în ce mai puõinå råbdare, iar în apele reci, lucide øi clare ale viitorului, impactul edificiului propriu
cu roca durå a soclurilor purtåtoare de înaintaøi ar putea så ne trimitå în uitare veønicå.

De aceea trebuie musai gåsit în C.V.-ul ”granzilor” – dacå nu în mårturiile unor oponenõi geloøi sau måcar apåsând pe
clapa conflictului între generaõii – dovezi cå aceøtia n-ar fi fost chiar aøa de mari, cå ar fi avut în posesie slåbiciuni fizice øi
chimice, cå în atari situaõii nu au fost politically correct, în fine, un ceva ruøinos care så-i coboare spre noi, pre noi
înålõându-ne spre ei.

De asemenea încercåri nu a scåpat nici båtrânul copil-minune din burgul de sare, øi nici alõi fåcåtori de geniu din
diferite bresle.

Iertatå-mi fie opinia, poate neconformå cu aprecierea generalå, Amadeus-ul lui Miloø Forman îl scålda într-o zeamå
cu sclipici de kitsch, care îngroaøå inepõia generalå øi generalizatå a omului de rând, dupå care un artist, mai ales de geniu,
nu ar fi decât un accident genetic cu care naõia se poate mândri, dar pe care orice familie onorabilå l-ar rejecta.
Insuportabila uøuråtate a vieõii de artist ar atrage firesc øi aproape automat såråcia greierului øi un sfârøit tragic.

Wolfgang Amadeus Mozart nu a fost un ascet, poate de multe ori a fost nedrept cu cei din jur, poate convieõuirea cu El
a fost dificilå, dar muzica sa atinge cele mai de sus trepte ale sufletului, invenõia melodicå øi complexitatea stårilor
transmise fac din El cel mai cântat compozitor de pe planeta albastrå la care se uitå uneori Cineva de Sus, atunci când, din
aburul ei luminos, se revarså arii, uverturi, simfonii, concerte, marøuri øi un recviem ca un testament ce însoõeøte rotirea
nesfârøitå în jurul zeului Ra, spre încântarea marelui Arhitect al Universului.

*
Din påcate, în colecõiile Bibliotecii Naõionale nu avem caseta cu filmul lui Losey, de aceea, îmi cer iertare dacå

memoria må înøealå în legåturå cu date øi interpreõi.
O distribuõie de excepõie: Ruggero Raimondi în rolul principal, José van Damm în rolul Leporello, Tereza Berganza în

rolul Zerlidei, Kiri Te Kanawa în rolul Donnei Elvira, øi cei mai buni interpreõi Mozart la vremea respectivå, aleøi de Rolf
Lieberman, omologul de la Paris øi Hamburg, din acea perioadå, al actualului nostru Hollender, cu orchestra Operei din
Paris, care avea sediul încå în palatul Garnier. Marile proiecte ale lui Mitterrand (les grandes traveaux – Opera Bastille,
Grand Louvre øi Bibliothèque Nationale) nu începuserå încå.

Irepresibil, îøi face loc gândul cå, atunci când ctitoreøti momente de culturå precum cele pomenite, õi se iartå, Acolo,
Sus, cât øi aici, jos, multe alte ispråvi sau chiar cinismul ori minciuna.

Øi peste noi românii a trecut un ’89. Nu am dårâmat nicio Bastilie, dar paznicii temniõei ne dau lecõii de management
øi democraõie øi, uneori – Hélas! – øi de Culturå.

Ça fait la différence.
Iar Mozart, iar Losey. Ca pe o tablå de øah, Don Giovanni, Donna Elvira, Leporello se miøcå dintr-o sticlårie muranezå,

într-o Veneõie nocturnå, într-o perspectivå factice din la Fenice, pe canalele lagunei sau în magnificenõa Villei Capra a lui
Andrea Palladio. Mi-au råmas mereu øi mereu aceste imagini, ori de câte ori Don Giovanni sau Leporello øi cântå ariile.

Øi må gândesc la vocea de dincolo a Comandorului, ce frig pe spate i-o fi turnat lui Mozart – Don Giovanni, când
poruncea înspåimântåtor: „– Don Giovanni renditi! – No!”. De vreo trei ori.

Editorial

„Don Giovanni renditi!”

Dan Erceanu
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Casa Regalå din România øi agenda editårii
Cårõi româneøti øi stråine publicate în perioada 1990 – 2006

Câteva observaõii cantitative øi de conõinut
Cårõile despre Casa Regalå Românå publicate în perioada 1990 – 2006 råspund nevoii de a acoperi documentar,

istoric øi eseistic o lungå øi decisivå perioadå din ceea ce a însemnat constituirea øi consolidarea statului român
modern. Dupå cum se øtie, aceastå perioadå istoricå a fost obliteratå metodic, vreme de câteva decenii, de regimul
comunist.

Dupå cum se poate observa din Tabelul 1, la începutul anilor 1990, editurile româneøti au manifestat un interes
din ce în ce mai mare faõå de acest subiect. În 1991 øi 1992 au fost publicate 7, respectiv 6 titluri (la editurile
Humanitas, Anastasia, Simec, Tipografia I.P. Filaret, Grai øi Suflet, Scripta), iniõiativå editorialå care se explicå
poate øi prin nevoia de a pregåti øi de a marca prima revenire în õarå a regelui Mihai I, dupå episodul dramatic al
abdicårii forõate, din 31 decembrie 1949.

Dacå în 1993 se înregistreazå o sincopå (1 carte publicatå în România; 0 cårõi publicate în stråinåtate), începând
cu anul 1994, preocuparea pentru diferite aspecte øi personalitåõi ale Casei Regale începe så creascå. Raportat la
întreg intervalul 1990 – 2006, cele mai multe cårõi editate în România au apårut în anii 1994 (10 titluri), 1996 (11
titluri), 1997 (8 titluri), 1998 (13 titluri), 1999 (8 titluri), 2000 (9 titluri) øi 2001 (10 titluri), 2003 (9 titluri), 2004 (9
titluri). Editurile au putut så marcheze simbolic unele cifre rotunde: 1994 – 80 de ani de la moartea regelui Carol I
(1914); 1996 – 130 de ani de la venirea lui Carol I; 1997 – 70 de ani de la moartea regelui Ferdinand; 1998 – 60 de
ani de la moartea reginei Maria (1938); 2000 – 125 de ani de la naøterea reginei Maria (1875); 2001 – 135 ani de la
venirea lui Carol I ca domnitor (1866), 120 de ani de la crearea regatului României, 80 de ani de la naøterea regelui
Mihai, 2003 – 60 de ani de la naøterea reginei Elisabeta, 2004 – 90 de ani de la moartea regelui Carol I.

Cu excepõia editurilor Humanitas (23 apariõii, inclusiv reeditårile, editura având chiar øi colecõia Casa regalå),
Scripta (7 apariõii), Enciclopedicå (5 apariõii), Albatros (5 apariõii), Paideia (4 apariõii) Machiavelli (3 apariõii),
Eminescu, Garamond, Lider, Majadahonda Øansa øi Tritonic (cu câte 2 apariõii), Porõile Orientului, din Iaøi (4
apariõii), The Center for Romanian Studies, din Iaøi (2 apariõii), Dacia (3 apariõii), editurile româneøti, atât cele din
Bucureøti, cât øi cele din provincie au publicat doar câte un singur titlu care så aibå ca temå principalå Casa Regalå,
lucru ce indicå faptul cå acest subiect nu a reprezentat un demers editorial mai amplu (v. Tabelul 2).

Foarte multe cårõi apårute dupå 1990 sunt dedicate figurii controversate, dar incitante a lui Carol al II-lea (21 de
cårõi publicate în õarå, 3 în stråinåtate). Dincolo de cårõile care speculeazå aspectele mai frivole ale personalitåõii
principelui øi mai apoi regelui Carol al II-lea (Quinlan, Paul D. Regele playboy. Humanitas, 2001; Perreux, Gabriel.
Prinõ moøtenitor: [Carol II, Zizi Lambrino, Doamna Lupescu... øi alte necazuri regale]. Editura Z, 1996; Øeicaru,
Pamfil. Vulpea roøcatå: roman. Jurnalul literar, 1996; Damaschin, Joana. Pasiuni øi crime regale: [viaõa
aventuroaså a regelui Carol al II-lea øi crimele sale]. Junimea românå, 1998 etc.), au fost publicate øi câteva studii
importante, care aduc în atenõie arhive, documente øi interpretåri inedite (Hillgruber, Andreas. Hitler, regele Carol øi
mareøalul Antonescu: relaõiile germano-române [1938-1944], 1994; Iacob, Gheorghe; Iacob, Luminiõa.
Modernizare – Europenism : [România de la Cuza Vodå la Carol al II-lea], 1995; Bodea, Gheorghe I. Regele Carol
al II-lea: destinul unui pribeag, 2000; Carol al II-lea în exil: documente diplomatice, 2002 etc.). Versiunea
româneascå a cårõii doamnei Lilly Marcou – Le Roi trahi: Carol II de Roumanie – apårutå la Corint în 2003,
marcheazå deopotrivå 110 ani de la naøterea øi 50 de ani de la moartea regelui (n. 1893 – m. 1953).

Carol I (1839-1914), unul dintre subiectele preferate (23 titluri publicate în õarå, 1 în stråinåtate), lucru absolut
explicabil, întrucât primul monarh român este perceput – în conøtiinõa publicå româneascå redobânditå – ca efigia
monarhismului øi a statului independent øi democratic. Iatå câteva dintre titluri: Berindei, Dan. Societatea
româneascå în vremea lui Carol I (1866-1876), 1992; Michelson, Paul E. Romanian politics, 1859-1871: from
Prince Cuza to Prince Carol, 1998; Tånåsoiu, Carmen. Iconografia regelui Carol I: de la realitate la mit, 1999;
Binder-Iijima, Edda. Die Institutionalisierung der rumänischer Monarchie unter Carol I: 1866-1881, 2003;
Cristescu, Sorin. Carol I: corespondenõå privatå (1872-1912), 2005 etc.). Cartea profesorului øi istoricului Ion
Bulei, Viaõa cotidianå în timpul lui Carol I: Lumea româneascå: 1900-1908, apare în 2004 (la editura Tritonic), an
în care se împlineau 90 de ani de la moartea marelui rege.

Un numår mare de titluri (15 cårõi publicate în România, 2 în stråinåtate) se referå la personalitatea regelui Mihai I.
Dacå înaintaøul såu, regele Carol I, estet asociat în memoria colectivå cu Independenõa, în urma Råzboiului din 1877,
eveniment care a deschis calea cåtre modernizare, regele Mihai I reprezintå restabilirea legåturii legitime cu istoria
naõionalå recentå, la care nu am avut acces de mai bine de patru decenii: Rådulescu, Mihai. O vizitå la Regele Mihai I,
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1990; Ciobanu, Mircea. Nimic fårå Dumnezeu: Noi convorbiri cu Mihai I
al României, 1992; Mihai I. Le règne inachevé. Conversation avec Philippe
Viguié Desplaces, 1992; Ciobanu, Mircea. Regele Mihai øi exilul românesc,
1994; Gould Lee, Arthur. Coroana contra secera øi ciocanul: povestea
regelui Mihai al României, 1998; Vergotti, Jacques. Fårå drept de
înapoiere în õarå: amintiri [despre M.S. Regele Mihai], 2000, etc. În 2001,
când regele împlinea 80 de ani, editura Humanitas a publicat ediõia a doua a
cårõii lui Arthur Gould Lee – Coroana contra secera øi ciocanul: povestea
regelui Mihai al României øi Radu Principe de Hohenzollern-Veringen –
Mihai al României: o perspectivå în imagini a vieõii Majeståõii Sale øi a
istoriei Familiei Regale a României publicatå cu ocazia aniversårii vârstei
de optzeci de ani a Regelui Mihai la 25 octombrie 2001: [album].

Dintre reginele României, Maria este poate cea mai iubitå din punct de
vedere editorial (10 cårõi apårute la edituri din õarå, 7 în stråinåtate): Maria,
Rumeenia Kuninganna. Ühe kuninganna elu. Tallinn: Eesti Raamat,
1997; Silvan-Ionescu, Adrian. America seen by a queen: Queen Maria’s
diary of her 1926 voyage to the United States of America. The Romanian
Foundation Publishing House, 1999; Pakula, Hannah. Ultima romanticå:
viaõa reginei Maria a României. Lider, [2003]). În 1998, an în care se
împlineau 60 de ani de la moartea sa, au apårut mai multe cårõi, atât în õarå,
cât øi în stråinåtate: Huntington, George; Baker Harris, Ray; Bolitho,

Hector. Americans and Queen Maria of Romania: a selection of documents, Pakula, Hannah. The last romantic: A
biography of Queen Maria of Romania, 1998; Duguay, Gilles. Joe Boyle: un mousquetaire canadien au service de
la Reine Marie de Roumanie, Maria, Regina României: [catalogul expoziõiei deschise în perioada august-
noiembrie 1998 la Muzeul Naõional de Istorie a României – Bucureøti]).

Un numår de 11 cårõi (10 apårute în România øi 1 în stråinåtate) se referå la regele Ferdinand I, fåuritorul
României Mari (Stériade, Michel. 1990. Retour à l’Histoire: La Monarchie démocratique de Ferdinand et Marie
de Roumanie. 1914-1927, 1990; Scurtu, Ioan. Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. 3 (Ferdinand I),
2001; Petrescu, Cezar. Cei trei regi: [Carol I, Ferdinand øi Carol II], 1997 etc.).

Despre regina Elisabeta, scriitoarea Carmen Sylva, au apårut în tot acest interval 6 cårõi publicate de edituri
româneøti øi 4 de edituri stråine. Iatå câteva dintre acestea: Carmen Sylva – Elisabeth Königin von Rumänien
[1843-1916]: [Begleitpublikation der Ausstelung Carmen Sylva – Elisabeth Königin von Rumänien [1843-
1916] 7.3. – 2.5.1998, Kreismuseum Neuwied]. Neuwied: Kreismuseum, 1999; Schmidt, Hildegard Emille.
Elisabeth, Königin von Rumänien, Prinzessin zu Wied, „Carmen Sylva”: Ihr Beitrag zur rumänischen
Musikkultur von 1880 bis 1916 im Kulturaustausch zwischen Rumänien und Westeuropa, 1991; Carmen
Sylva. From memory’s shrine. [s.l.]: Royalty Digest, 1998; Badea-Påun, Gabriel. Carmen Sylva: uimitoarea
reginå Elisabeta a României: 1843-1916, 2003; Merle, Roger. Carmen Sylva. Extravagante reine Elisabeth de
Roumanie, [s.a.]).

Så mai remarcåm øi faptul cå, pentru recuperarea unei legitimitåõi pierdute (sau abandonate), dar øi pentru o
necesarå „anamnezå”, editorii români au decis uneori så reia unele cårõi de referinõå: Iorga, Nicolae. Regii României:
o istorie adevåratå: Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I. Teøu, 1994; Maiorescu, Titu. Istoria politicå a
României sub domnia lui Carol I. Humanitas, 1994; Bengescu, George. Carmen Sylva – Viaõa Reginei Elisabeta.
Porõile Orientului, 1995; Petrescu, Cezar. Cei trei regi: [Carol I, Ferdinand øi Carol II]. Coresi, 1997; Scheffer,
Robert. Orient regal: cinci ani la curtea României. Vestala, 1997; Maiorescu, Titu. Discursuri parlamentare cu
priviri asupra dezvoltårii politice a României sub domnia lui Carol I. Vol. I (1866-1876). Albatros, 2001, etc.). Ca
pondere, reeditårile înseamnå aproximativ 14 % din producõia editorialå româneascå dedicatå acestui subiect.

Tabel 1 - Cårõi româneøti øi stråine (Românica) privind regalitatea din România publicate în perioada 1990-20061

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cårõi
româneøti 3 7 6 1 10 6 11 8 13 8 9 10 2 9 9 3 2
Cårõi stråine
(Românica) 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 2 3 1 0

Total: 104 titluri (20 apårute în stråinåtate – una fårå an de apariõie precizat; 84 publicate în România)
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Tabel 2
Edituri româneøti implicate în publicarea studiilor øi documentelor privind regalitatea din România

Localitate Editurå Nr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
titluri

Bucureøti Humanitas 23 • • • • • • • • • • • •
Editura Enciclopedicå 5 • • • •
Albatros 5 • • • • •
Lider 2 • •
Paideia 4 • • •
Pandora 1 •
Tritonic 2 • •
ALCOR 1 •
Aldo Press 1 •
All Educaõional 1 •
Anastasia 1 •
Arhivele Naõionale
ale României 1 •
Cartea universitarå 1 •
Coresi 1 •
Corint 1 •
Du Style 1 •
Editura H.G. 1 •
Editura Militarå 1 •
Editura Eminescu 2 • •
Editura Øtiinõificå 1 •
Editura Z 1 •
Garamond 2 • •
Grai øi Suflet 1 •
Glykon 1 •
Machiavelli 3 •
Majadahonda 2 •
Metropol 1 •
Scripta 7 • • • • • • •
Societatea Academicå

Moscopolitanå 1 •
Øansa 2 •
Jurnalul literar 1 •
Litera 1 •
Lumea Magazin 1 •
Maøina de scris 1 •
MediaPro 1 •
Muzeul Naõional
Cotroceni 1 •
Oscar Print 1 •
Princeps 1 •
Semnalul 1 •
Semne 1 •
Silex 1 •
Simec 1 •
Tess-Expres 1 •
Teøu 1 •
The Romanian Foundation
Publishing House 1 •
Tipografia Filaret 1 •
Vestala 1 •
Vremea 1 •
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Localitate Editurå Nr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
titluri

Iaøi Porõile Orientului 4 • •
The Center for
Romanian Studies 2 •
Ars Longa 1 •
Agora 1 •
Editura
Universitåõii 1 •

Cluj- Învierea 1 •
Napoca Dacia 3 • • •
Târgoviøte Junimea românå 1 •

Cetatea de Scaun 1 •
Sinaia Sinaia 1 •
Timiøoara Amarcord 1 •
Craiova [s.n] 1 •
Piatra-
Neamõ Crigaux 1 •
Constanõa Metafora 1 •
Oradea Litera 1 •

Tabel 3
Edituri stråine implicate în publicarea studiilor

privind regalitatea din România
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Localitate Editurå Nr. de titluri An

Paris Denoël 1 1990
Michel Lafon 1 1992
[s.n.] 1 1994
Pygmalion 1 2002
Sud Conseil
Editions 1 [s.a.]

Leuven Editions Sovéja 1 1990
Bonn [s.n.] 1 1991
Oxford Oxford
New York University Press 1 1994
Oxford George Ronald 1 2000
[s.l.] Royalty Digest 1 1998
London Phoenix Giant 1 1998
Westport Greenwood Press 1 1995
Nor Cross Criterion

Publishing 1 2003, 2004
Gloucester Alan Sutton

Publishing 1 2004
Gloucestershire Sutton Publishing 1 2005
Neuwied Kreismuseum 1 1999
München [s.n.] 1 2003
Heilbronn Johannis Reeg 1 2004
Tallinn Eesti Raamat 1 1997

(studiu realizat de Letiõia Constantin)



Americans and Queen Marie of Romania: a selection of documents. Edited by
Diana Fotescu. Iaøi. Oxford. Portland: the Center for Romanian Studies, 1998

Aceastå selecõie de documente îøi doreøte så dezvåluie aspectele deosebite ale vieõii øi
personalitåõii reginei Maria a României (1875-1938). Lucrarea este structuratå în trei pårõi:
selecõii din jurnalul personal al profesorului american George Huntington (care a vizitat-o
pe regina Maria în 1925, împreunå cu familia); un text compilat de scriitorul englez
Hector Bolitho, prezentând fragmente din scrisorile pe care regina Maria le-a trimis
admiratorului såu american, Ray Baker Harris, øi o colecõie de scrisori ale lui Ray Baker
Harris cåtre regina Maria.

Dr. George Huntington din Gorham (Maine, SUA) era fiul unui preot protestant. A
studiat pedagogia øi teologia la William College and Union Theological Seminary øi a fost
profesor, între anii 1900-1937, decan øi vicepreøedinte al Robert College din Istanbul (cea
mai veche øcoalå americanå din afara Statelor Unite).

În timpul vizitei sale la Palatul Cotroceni, în 1925, Huntington a õinut un jurnal personal
special, care se gåseøte în prezent în arhivele Kent State University (Ohio, SUA), în Colecõia
Queen Marie. Jurnalul cuprinde impresii ale vizitei în România, între 29 ianuarie – 10
februarie 1925. Este descris oraøul Bucureøti øi, în special, Palatul Cotroceni, reøedinõa regelui
Ferdinand øi a reginei Maria. Impresionat de frumuseõea palatului, George Huntington a
descris fiecare încåpere în parte – sala de recepõii, biblioteca regelui Ferdinand, încåperea norvegianå, dormitorul reginei,
apartamentele regale de la cel de-al doilea etaj al palatului, etc. În paginile jurnalului såu, notele legate de întâlnirea câtorva
personalitåõi proeminente – prim-ministrul Ionel Bråtianu, ministrul de finanõe Vintilå Bråtianu, regele George al Greciei, soõia sa
regina Elisabeta, marea duceså Kiril Romanov, sora reginei Maria, prinõesa Ileana, prinõii Carol øi Nicolae, membrii Legaõiei
Americane de la Bucureøti etc. – se îmbinå cu observaõii asupra familiei reginei Maria. Jurnalul conõine øi referiri la evenimente
istorice importante, precum intrarea României în råzboi, în data de 14 august 1916, anii grei ai råzboiului, circumstanõele prin care
tezaurul românesc a fost pierdut la Moscova, situaõia politicå a Greciei (informaõii obõinute în urma unei discuõii cu regele George al
Greciei). Reøedinõele regale de la Copåceni øi Scroviøtea au øi ele parte de descrieri detaliate.

Roy Baker Harris s-a nåscut în Filipine în 1907, unde tatål såu se ocupa de construirea primelor cåi ferate. Educat la
Standford University (California), a fost editor la New York øi apoi bibliotecar la Biblioteca Congresului.

Atras de personalitatea reginei Maria, cunoscutå mai ales pentru eforturile caritabile øi politico-diplomatice din timpul
Primului Råzboi Mondial, Harris a scris reginei Maria un numår impresionant de scrisori, din 1933 pânå în vara lui 1938 (anul
în care regina moare). Scrisorile sale se gåsesc în prezent la Arhivele Naõionale Istorice Centrale din Bucureøti øi creioneazå
imaginea unei prietenii deosebite dintre o reginå øi un angajat al Bibliotecii Congresului, cu care aceasta nu s-a întâlnit
niciodatå. Mårturisirile, sfaturile, opiniile øi ideile, chiar øi lucrårile publicate în aceastå perioadå sunt prezente în mod curent în
scrisorile celor doi. Selecõia din scrisorile lui Ray Baker Harris reconstituie atmosfera epocii øi schimbårile care aveau loc în
cultura øi politica vremii. Scrisorile reginei Maria oferå informaõii în plus asupra acestei relaõii. De altfel, Ray Baker Harris a
încercat întreaga sa viaõå så promoveze personalitatea øi imaginea reginei.

Scriitorul britanic Hector Bolitho a contribuit la arhivele donate de Ray Baker Harris cu un manuscris cuprinzând
corespondenõa reginei Maria cu Ray Baker Harris. De asemenea, el a descoperit scrisorile reginei cåtre Leila Milne din Austria
øi le-a trimis lui Ray Baker Thomas, pentru a le include în arhive.

Toate aceste documente reprezintå o surså importantå øi utilå pentru crearea unei imagini corecte a reginei Maria.
(Anca Moraru)

Mandache, Diana. Later Chapters of my Life. The Lost Memoir
of Queen Marie of Romania. Gloucester: Alan Sutton Publishing, 2004

Regina Maria a României a fost una dintre cele mai strålucitoare figuri regale ale
secolului 20. Unul dintre bibliografi o caracterizeazå drept „cea mai voluptoaså reginå din
Europa”. Ea s-a remarcat în timpul Primului Råzboi Mondial atunci când, în public, a
refuzat acordul de pace dintre România øi Germania, dobândind faima de femeie
curajoaså. Regina Maria a fost øi o scriitoare talentatå. Publicarea, în 1934-1935, a trei
volume din memoriile sale, Poveste vieõii mele, a fåcut-o cunoscutå în întreaga lume. La
puõin timp dupå publicarea primului volum, regina a fost rugatå så continue punerea pe
hârtie a captivantelor sale memorii.

Manuscrisele (pagini de memorii) descoperite recent redau, prin ochii reginei Maria,
ultimele capitole din viaõa sa. Despre manuscrisul Later Chapters of my Life s-a fost
considerat, mult timp, cå a fost distrus de regele Carol al II-lea, dupå moartea mamei sale.
Aceste ultime pagini de memorii, scrise începând cu perioada imediat urmåtoare Primului
Råzboi Mondial øi pânå spre sfârøitul anului 1922, cuprind atât lucruri fascinante, cât øi
altele mai puõin importante, detalii mai mult sau mai puõin intime din viaõa reginei. Deøi
este o autobiografie sobrå, cu multe referiri la viaõa politicå, cititorul va fi captivat de stilul
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extrem de interesant, atrågåtor øi amuzant al cårõii.
Volumul de faõå oferå øi o serie de fotografii care vorbesc despre viaõa øi implicarea politicå a reginei Maria. Lucrarea este

însoõitå de un index al lucrårilor semnate de regina Maria, un index de nume øi bibliografie.
(Dina Paladi)

Pakula, Hannah. Ultima romanticå: viaõa reginei Maria a României.
Bucureøti: Lider, [2003]

Publicând aceastå carte dedicatå vieõii reginei Maria, Hannah Pakula a primit premiul
pentru cea mai bunå biografie a anului 1989, acordat de ziarul London Sunday Telegraph.

Nepoatå a Reginei Victoria øi a Õarului Alexandru II al Rusiei, regina Maria va påråsi, la
doar 17 ani, strålucita curte regalå a Marii Britanii øi Irlandei de Nord pentru a se cåsåtori cu
Ferdinand, principele moøtenitor al Regatului României. „Am scris aceastå carte din dorinõa
de a-mi satisface curiozitatea în legåturå cu Regina Maria, mårturiseøte autoarea, „Am vrut
så øtiu cum a fost posibil ca o femeie, øi cu atât mai mult o Reginå, care a fost simbolul
reuøitei øi frumuseõii generaõiei sale, så fie datå uitårii øi chiar discreditatå într-un interval
de cincizeci de ani de la moarte” (p. 5).

Principala surså documentarå a cårõii o constituie cele 100 de caiete ale Jurnalului
intim al reginei, precum øi cele 1.200 de scrisori aflate în Fondul Casa Regalå påstrat la
Arhivele Naõionale din Bucureøti; la acestea se adaugå fragmente din scrisori aflate în Arhiva
Regalå a Castelului Windsor, scrisori ale unor membri ai familiei regale, aflate în arhive
particulare. În Nota de autor, redactatå în 1984, la New
York (redatå øi în versiunea româneascå de faõå), Hannah
Pakula precizeazå faptul cå – lucru valabil la nivelul anilor
’80, când autoarea strângea material documentar pentru
aceastå carte – „Pânå acum, doar o micå parte din acest
material (câteva caiete de însemnåri øi vreo 50 de scrisori)
a fost cititå øi cunoscutå în afara Arhivelor” (p. 5) øi
mulõumeøte celor de la Arhiva Naõionalå, directorului de
atunci, dl. V Arimia, øi doamnei Sandei Racoviceanu, o
foarte bunå cunoscåtoare a colecõiei, pentru ajutorul
primit. Autoarea vorbeøte, în acest sens, øi de sprijinul
primit de la ambasadorul SUA la Bucureøti, dl. David B.
Funderburk, de la Direcõia Õårilor Americane din
Ministerul Afacerilor Externe din România, de la prietenii
„care øi-au oferit sprijinul când acest lucru nu era uøor”
(p. 7).

(L.C.)

Marcus, Della L.; Ronald, George. Her Eternal Crown: Queen Marie of
Romania and the Bahá’i Faith. Oxford, 2000

Nepoatå a reginei Victoria øi a õarului Alexandru al II-lea al Rusiei, regina Maria a României
(1875-1938) a fost educatå în Anglia. Aøa cum se obiønuia în acea vremea, ea a fost cåsåtoritå la
vârsta de 18 ani, începându-øi viaõa de principeså în România. În 1922 devine reginå, ca soõie a
regelui Ferdinand al României. Maria øi-a iubit õara de adopõie, înså, din cauza numeroaselor intrigi
politice øi diplomatice care i-au limitat deciziile, viaõa ei nu a fost deloc uøoarå.

Cartea prezintå o foarte importantå øi interesantå perioadå din viaõa reginei Maria –
întâlnirea cu învåõåturile religiei Bahá’i, care i-au fost înfåõiøate de cåtre Martha Root, o
cålåtoare americanå adeptå a acestei religii. Dupå aceastå întâlnire din 1926, regina devine o
susõinåtoare activå a religiei Bahá’i, fapt ce reiese atât din scrisorile øi jurnalele sale, cât øi
din scrisorile Marthei Root. Her Eternal Crown nu este o re-povestire a vieõii Reginei Maria.
Autoarea a tratat aceastå perioadå de 12 ani (din 1926 pânå la moartea ei, în 1938) prin
prisma mårturiilor despre relaõia tot mai strânså pe care regina României a avut-o cu religia
ale cårei învåõåturi le-a îmbråõiøat øi susõinut pânå la moarte.

Având la bazå o documentare foarte bogatå, cartea scoate în evidenõå un aspect din viaõa
reginei mai puõin cunoscut, în special în România. Sunt publicate mai multe scrisori care privesc
implicarea reginei în sprijinirea religiei Bahá’i øi contextul social, istoric øi religios în care a avut
loc acest lucru.

(Emil Tudor)
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principesa Ileana.
Colecõiile B.N.R.

Principesa Maria, în ziua
cåsåtoriei cu principele

Ferdinand



Gould Lee, Arthur. Elena, regina-mamå a României, prinõeså de Grecia øi
Danemarca: o biografie autorizatå. Bucureøti: Humanitas (Colecõia Casa
Regalå), 2000

Scriitorul Arthur Gould Lee, vicemareøal de aviaõie britanic în rezervå, este autorul
binecunoscutei biografii a regelui Mihai I, Coroana contra secera øi ciocanul. Povestea
Regelui Mihai I al României, apårutå în traducere la Humanitas în 1998 (versiunea englezå,
cu titlul Crown against Sickle. The Story of King Michael of Rumania, a fost publicatå în
1950 la Hutchinson & Co.). Gould Lee are ocazia så îi cunoascå pe M.S. Regele Mihai øi pe
M.S. Regina-mamå Elena în 1944, când vine la Bucureøti ca membru al Comisiei de Control
al Armistiõiului. Va fi legat de rege printr-o lungå prietenie, întåritå øi de pasiunea comunå
pentru pilotaj.

Gould Lee revine, în cartea Elena, regina-mamå a României, prinõeså de Grecia øi
Danemarca, cu noi date øi comentarii privind Casa Regalå, înfåõiøând evenimentele politice
øi sociale ale României din perioada 1921 – 1947 din perspectiva reginei-mamå Elena, a
cårei ascendenõå este descriså astfel: „Ramificaõiile stråmoøilor ei se pierd în negura vremii.
Atât pe linie parternå, cât øi pe linie maternå, ea descinde, prin õarul Pavel I, din Ecaterina
cea Mare. Pe partea mamei, ea se trage, prin douå linii distincte – una prin regina Victoria
øi mai mulõi regi George, cealaltå prin regii Prusiei – din Iacob I al Angliei. Dintre
stråbunicii ei, unul a fost rege, altul împårat, iar o stråbunicå regina-împåråteaså a Angliei.

Un bunic a fost rege, iar celålalt împårat. Un unchi a fost
împårat. Tatål, soõul øi fiul au fost toõi regi” (p. 7).

Cartea reuøeøte så redea cu fidelitate øi fineõe tonul
trist øi melancolic cu care regina Elena, care a avut „o viaõå
de Cenuøåreaså derulatå invers”, îøi reaminteøte
evenimentele ce au premers cåsåtoriei sale cu principele
Carol al II-lea. Cåsåtoria avut loc în data de 10 martie
1921. În 25 octombrie 1920, prinõul Alexandru, fratele såu
mult iubit, moare. Iatå cum descrie sentimentele care o
încercau în momentul în care Carol o cere de soõie: „Må
simõeam atraså de el øi, în timp, eram sigurå cå m-aø fi
putut îndrågosti de el. Dar ceea ce m-a fåcut cu adevårat
så îi accept cererea în cåsåtorie a fost gândul la Alexandru
[...] Cåsåtoria cu Carol øi stabilirea în România, øi nu
într-o õarå care m-ar fi rånit întruna prin amintirile ei,
påreau, în acele zile de durere, un fel de eliberare” (p. 75).
La câteva såptåmâni de la oficierea cåsåtoriei la Atena,

cuplul princiar descinde în gara de la Bucureøti. Elena este impresionatå de grandoarea
protocolului regal de la Bucureøti, care se dovedea a fi cu mult deasupra celui din Grecia:
„La Bucureøti, se pregåtise o primire grandioaså pentru prinõul Carol øi mireasa lui. Când
Elena a coborât din trenul regal care îi adusese de la Constanõa, ea a fost întâmpinatå de
regele Ferdinand, regina Maria øi de membrii familiei regale. În spatele lor, erau aliniaõi cei
mai înalõi demnitari ai statului, patriarhul, prim-ministrul, membrii guvernului øi o mulõime
de øefi civili øi militari. Rânduiõi cu grijå øi umplând trei sferturi din piaõå, erau øiruri de
oameni reprezentând vârfurile societåõii, Biserica, justiõia, armata, apoi meseriaøii øi
õåranii, muncitori, mulõi îmbråcaõi în costume populare tradiõionale. În spatele acestora,
erau aliniaõi soldaõii øi o mare mulõime de oameni în aøteptare” (p. 88).

Naøterea prinõului Mihai, în 25 octombrie, la aceeaøi datå la care, cu un an în urmå,
murise fratele såu Alexandru, a tulburat-o iniõial pe mamå. Copilul este botezat cu numele
celui mai mare erou din istoria României, Mihai Viteazul (p. 94). Urmeazå apoi cunoscutele
evenimente – råcirea relaõiilor dintre soõi, care culmineazå cu data de 25 noiembrie 1925,
când Carol påråseøte România, urmând-o pe amanta sa, Elena Lupescu; moartea regelui
Ferdinand, în 27 iulie 1927, øi declararea lui Mihai I, la doar câteva ore, rege al României;
divorõul pronunõat, dupå mai multe ezitåri, în data de 21 iulie 1928.

Dupå întoarcerea lui Carol al II-lea, ca rege, în 8 iunie 1930, Elena este din ce în ce mai
izolatå de Mihai. La scurt timp, regele hotåråøte så tranøeze, izgonind-o sub escortå.
Descrierea acestui moment tensionat este terifiantå: „Plecarea ei fusese ascunså de public,
dar în faõa gårii erau aliniaõi poliõiøti, ca måsurå de prevedere împotriva unor demonstraõii
spontane. Coborând din maøinå, a fost întâmpinatå de generalul Nicoleanu [...] «Õinea o
lanternå mare øi, dupå ce am intrat în garå, am înõeles de ce avea nevoie de ea: pentru cå
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Principesa Elena, 1920 Principele Carol øi principesa
Elena, Peleø, 1923

Regina-mamå Elena, Jimbolia,
1940, la întoarcerea din exil



toate becurile fuseserå stinse, iar holurile øi peroanele erau aproape în
beznå [...] personalul se retråsese la adåpostul întunericului, iar
pasagerii erau închiøi în tren în spatele storurilor trase»” (p. 173).

Dupå abdicarea lui Carol al II-lea, Elena hotåråøte så meargå, în
calitate de reginå-mamå, în audienõå la Hitler, pentru a afla care este
poziõia sa faõå de România øi de fiul såu. Întâlnirea are loc în 10
decembrie 1940 øi e descriså astfel: „Era politicos, dar pårea tot
timpul gråbit. El øi-a expus clar poziõia faõå de România øi Mihai. Nu
va permite så se instaleze anarhia, dar a fost evident cå el considera
õara noastrå ca fiind sub comanda lui. «Cât despre Mihai», a spus,
«un om nu poate så conducå o õarå pânå nu ajunge måcar la vârsta
de patruzeci de ani» [...] A turuit cuvintele ca o mitralierå. «Pânå
atunci», a continuat el, «trebuie ghidat de Antonescu». Øi asta a fost
tot” (p. 208-209). Regina då apoi detalii despre demersurile secrete øi
riscante fåcute de Mihai I, în colaborare cu Iuliu Maniu, pentru a
întoarce frontul, despre arestarea lui Antonescu, despre refugiul
reginei Elena în munõi øi despre întoarcerea în Bucureøti, unde
constatå cå „bombardamentele naziøtilor erau nimic în comparaõie cu
prezenõa Armatei Roøii” (p. 250). În 19 septembrie 1944, în preajma
remanierii guvernului, regina noteazå în jurnal: „Parcå våd cå în
curând vom avea un guvern comunist – må tem cå acest lucru va
însemna sfârøitul nostru” (p. 252). Cât despre dramaticele
evenimentele din 30 decembrie 1947, când regele este silit så abdice,
devenise evident cå „la Kremlin se decisese cå fiul ei încheiase
misiunea de a conferi o aparenõå de legalitate tuturor evenimentelor
care avuseserå loc” (p. 298).

(L.C.)

Michelson, E. Paul. Romanian Politics, 1859 – 1871: From
Prince Cuza to Prince Carol. Iaøi=Oxford=Portland: The
Center for Romanian Studies, 1998

Monografia face o descriere sistematicå øi minuõioaså a vieõii
politice din România, începând cu Unirea Principatelor Române (1859),
øi pânå la fråmântårile politice din perioada 1867-1871.

Istoria diplomaticå a României în perioada modernå a fost intens
studiatå atât în România, cât øi în afara graniõelor sale. Acest fapt a
condus la o imagine distorsionatå asupra dezvoltårii õårii, la falsa idee cå
politica externå ar fi fost mult mai avansatå, în comparaõie cea internå
(procese, evoluõii etc.).

E. Paul Michelson, profesor de istorie la Huntington College
(Huntington Indiana – SUA), abordeazå în aceastå carte tocmai problemele
dezvoltårii politice interne a României. Deøi, în general, politica õårilor mici
este influenõatå masiv de cea a õårilor mari øi puternice, ar fi o greøealå så
credem cå istoria României din secolele 19 øi 20 a fost dominatå de
evenimentele øi forõele externe.

Studiul de faõå se înscrie în seria de monografii dedicate vieõii
politice din România de dinainte de Primul Råzboi Mondial, monografii
care au început så fie publicate în Statele Unite din deceniul 6 al
secolului 20.

Volumul este organizat în trei pårõi: prima parte cuprinde douå
capitole (Studii asupra politicii moderne din România, 1859-1916 øi De
la momentul Crimeea la Dubla Alegere, 1856-1859); partea a II-a –
Viaõa politicå în timpul Prinõului Cuza, 1859-1866 – include capitolele:
De la Dubla Alegere la Unire, 1859-1862 øi De la Unire la Exil, 1862-
1866; cea de-a III-a parte a monografiei, Viaõa politicå sub domnia lui
Carol I, 1866-1867, este structuratå în: Sosirea familiei Hohenzollern în
România, 1866-1867 øi Conflicte øi crize, 1867 – 1871. Lucrarea este
însoõitå de un index cronologic øi de un index de nume.

(Dina Paladi)
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Principesa Elena a României, Londra, 1933



Cristescu, Sorin. Carol I: corespondenõå privatå (1872-
1912). Bucureøti: Tritonic, 2005

La începutul anilor ’90, când au fost republicate Memoriile lui Carol I, în
4 volume, importante pentru a înõelege evenimentele din perioada 1866-1881,
istoricul Sorin Cristescu øi-a pus problema surselor utilizate.

Prima ipotezå de lucru a fost cå Memoriile, care au fost redactate de
monarh împreunå cu Mite Kremnitz (soõia medicului personal al regelui øi
confidenta familiei regale), au avut ca principalå surså jurnalul såu. Or,
cercetarea pe care autorul a întreprins-o la Arhivele Naõionale din Bucureøti a
condus la concluzia cå acest jurnal nu poate fi considerat o bazå pentru
Memorii, întrucât multe dintre pagini sunt acoperite cu un scris aproape
ilizibil, care nu oferå decât o informaõie laconicå, uneori monarhul
consemnând doar numele celor cu care venea în contact. „În aceste condiõii,
am cercetat geneza celor patru volume de memorii ale regelui”, explicå
autorul, „A reieøit cå sursa principalå a memoriilor [...] o constituie, în
primul rând, scrisorile personale ale suveranului adresate de acesta rudelor
lui cele mai apropiate: tatålui såu Karl Anton, fratelui Friederich (Fritz) øi,
mai ales, surorii sale, Maria de Flandra [...] Acestor scrisori li s-au adåugat
cele cåtre soõia sa, regina Elisabeta, cele mai importante referindu-se la
conflictul care a marcat cåsnicia lor între anii 1891-1893 [...], cele adresate
prinõului moøtenitor Ferdinand øi soõiei sale prinõesa Maria. Am considerat
importante øi câteva scrisori cåtre monarhii stråini: regina Victoria a Marii
Britanii øi un schimb de telegrame cu împåratul Franz Josef al Austro-
Ungariei din anul 1907” (p. 29). Lucrarea lui Sorin Cristescu privind
corespondenõa privatå a lui Carol I în perioada 1872-1912 utilizeazå øi
valorificå, astfel, un fond de aproximativ 400 de scrisori.

Cartea beneficiazå de un Cuvânt înainte semnat de cunoscutul istoric Ion Bulei, el însuøi autor de studii de istoria
mentalitåõilor øi de istorie culturalå româneascå. „Corespondenõa de faõå întåreøte multe din cunoaøterile noastre despre Carol
I, întregeøte altele, nuanõeazå de cele mai multe ori ceea ce se øtia mai mult sau mai puõin”, apreciazå Ion Bulei. Se øtia de
admiraõia regelui faõå de I.C. Bråtianu øi D.A. Sturdza, acum o avem confirmatå, dupå cum se øtia øi de aprecierea faõå de
Partidul Liberal, de rezervele øi dezaprobarea faõå de Partidul Conservator, ai cårui membri se certau continuu øi nu reuøeau så
asigure o stabilitate guvernamentalå – øi aceste aspecte sunt confirmate (p. 25).

În acord cu afirmaõia profesorului Bulei privind calitatea prezentei lucråri de a întåri, întregi øi nuanõa informaõii mai mult
sau mai puõin øtiute despre personalitatea regelui Carol I, consideråm cå principala calitate a volumului de faõå este aceea cå
oferå – probând o bunå øtiinõå a stabilirii surselor, a genezei unei cårõi – o bazå documentarå indispensabilå oricåror eventuale
rafinåri de analizå øi de interpretare istoricå. Având în vedere dimensiunile fondului documentar valorificat, cartea ar fi avut
nevoie de un indice de nume, pentru o mai uøoarå orientare.

(L.C.)
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Tampa, Natalia; Cråciunoiu, Ileana; Grigore, Ioana; Cârjan,
Romeo; Tudor, Mirela. Casa regalå: documente oficiale.
Bucureøti: Arhivele Naõionale ale României, 2003

Casa regalå: documente oficiale, lucrare elaboratå øi editatå de
Arhivele Naõionale ale României în 2003, se opreøte, în acest prim volum,
la anul 1900, autorii anunõând continuarea acestei importante
întreprinderi documentare.

În prefaõå, se precizeazå cå Fondul Casa Regalå s-a constituit dupå
ianuarie 1948, când o comisie al cårui preøedinte era academicianul George
Oprescu a fost însårcinatå cu supravegherea inventarierii bunurilor de
valoare aflate în imobilele Familiei Regale. Comisia constatå cå „se gåsesc
cårõi, foi manuscrise, documente, prin toate ungherele øi sertarele” (apud.
Direcõia Arhivelor Naõionale Istorice Centrale – D.A.N.I.C., fond Casa
Regalå. Castele øi Palate, dosar 524, f. 5.). Documentele Casei Regale,
ajunse la Arhivele Naõionale în mai multe etape, au constituit astfel Fondul
Casa Regalå (200 de metri lungime), ele intrând neordonate øi fårå evidenõå.
Fondul a fost organizat în 4 pårõi: Oficiale (100 de metri lungime),
Personale (75 de metri lungime), Castele øi Palate øi Administraõia
Centralå a Domeniilor Coroanei.

(L.C.)



Badea-Påun, Gabriel. Carmen Sylva: uimitoarea reginå Elisabeta a
României: 1843-1916. Bucureøti: Humanitas, 2003

Uimitoarea reginå Elisabeta intereseazå în continuare opinia publicå din õarå øi din
stråinåtate, opineazå Gabriel Badea-Påun, cel care a publicat în 1997, împreunå cu I. Bulei,
volumul Monarhi europeni, Marile modele, 1848-1914 øi care, în 1998, a îngrijit la Editura
Eminescu o antologie din versurile scriitoarei Carmen Sylva – „Pe Internet existå mai multe
site-uri care îi sunt dedicate. Miøcårile feministe americane øi germane nu mai prididesc
admirând spiritul avangardist øi exemplar al acestei femei care [...] a øtiut så aducå un vânt
de libertate în moravurile secolului al XIX-lea. Regina Elisabeta nu este modernå doar pentru
cå s-a erijat în protectoarea socialiøtilor sau a artiøtilor øi pentru cå a øtiut så se foloseascå de
propriul personaj pentru a-øi vinde mai bine opera. Ea a revendicat, a demonstrat øi mai apoi
a sprijinit egalitatea între sexe prin creaõiile artistice, profitând de poziõia ei, spre a ajuta
progresul acestei idei în înalta societate øi nu numai în õara ei, ci øi pe plan european. A øtiut
permanent så-øi administreze social propriul såu paradox øi nonconformism, respectând,
atunci când era cazul, legile unei societåõi care îi recunoøtea rangul de reginå” (p. 15).

Gabriel Badea-Påun a parcurs o listå considerabilå de documente, din mai multe fonduri
publice øi private: Arhivele Principele Friedrich, Wilhelm, zu Wied, Neuwied/Rhin (pentru
manuscrise øi scrisori de dinainte de 1869 sau din timpul exilului – 1891-1893); Arhiva
Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Castelul Windsor (pentru corespondenõa reginei
Victoria cu Carmen Sylva øi cu mama acesteia, principesa Maria de Wied); The British
Library (pentru corespondenõa cu Alma Strettel øi cu stomatologul såu Young); Hoover
Institute Library, Standford (pentru manuscrisele lui I.G. Duca); Kent State University, Ohio
(pentru manuscrisele reginei Maria, donate de fiica sa, principesa Ileana); Bibliothèque
Nationale de France (colecõia Laruelle); Musée d’Orsay (dosarele Jean Lecomte de Loüy øi
Charles André); Arhivele personale ale principelui Al. Ghica (pentru arhivele Elenei
Våcårescu øi, pentru corespondenõa Luciei Ghica, domniøoarå de onoare a reginei); Arhivele
Naõionale – Fondul Casa Regalå, 1866-1914; Arhivele MAE (cåsåtorii regale – dosarele
privind activitatea diplomaticå din timpul exilului reginei la Veneõia); Arhivele Muzeului
George Enescu (corespondenõå Carmen Sylva – George Enescu); Biblioteca Academiei
Române (scrisori ale lui Carmen Sylva cåtre: V. Alecsandri, G. Bengescu, G. Enescu, P. Loti,
Frédéric Mistral, Prudhomme, principesa Maria de Nassau); Biblioteca Naõionalå a României
(o parte din corespondenõa Carmen Sylva – Pierre Loti, Robert Scheffer, Elena Våcårescu);
Arhiva Ruxandra Beldiman, Bucureøti (programe de ceremonii regale provenite din arhiva
Elenei Cornescu, prima doamnå de onoare a reginei Elisabeta), etc.

„Din påcate – aratå autorul – documente de un foarte mare interes, cum ar fi
corespondenõa dintre Carmen Sylva øi Elisabeta a Austro-Ungariei, nu s-au mai gåsit; altele,
cum ar fi manuscrisele literare ale reginei, au pierit într-un incendiu care a avut loc la
Fundaõia Carol I din Bucureøti (devenitå Biblioteca Centralå Universitarå), în timpul
evenimentelor din decembrie 1989” (p. 221).

Pe coperta cårõii este reprodus portretul reginei Elisabeta, realizat de pictorul Nicolae
Grigorescu. Reproducerea s-a fåcut prin amabilitatea M.S. Regele Mihai I, în colecõiile cåruia
se aflå aceastå lucrare.

(L.C.)

Dobrinescu, Valeriu Florin; Påtroiu, Ion. Carol al II-lea în exil: documente
diplomatice. Bucureøti: Vremea, 2002

Volumul reuneøte o serie de documente diplomatice inedite care se referå în principal la
perioada de exil a regelui Carol al II-lea, depistate în: Arhivele Diplomatice ale Ministerelor
Afacerilor Externe ale Franõei øi Italiei, Centrul Arhivelor Diplomatice de la Nantes, Arhivele
Foreign Office etc.

Aceste documente, emise de mai multe oficii diplomatice occidentale (din Franõa,
Portugalia, Marea Britanie, SUA, Cuba, Mexic), fac referire la lovitura de stat a generalului Ion
Antonescu, la exilul ex-regelui Carol øi al Elenei Lupescu în Spania, Portugalia, Cuba, Mexic,
la încercårile lui Carol de a crea un guvern românesc în exil în 1941 øi de a obõine suportul
politic al autoritåõilor americane øi engleze, la tratativele purtate cu Stalin, prin intermediul lui
Konstantin A. Umansky, ambasador URSS în Mexic (pe parcursul anilor 1943 – 1944), etc.

Scrisorile prezente în acest volum sunt expediate pe parcursul anilor 1913, 1936, 1937,
1939, 1940-1950, 1953 øi 1959 (Carol al II-lea a murit în 3 aprilie 1953).

(L.C.)
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Principele Carol øi principesa
Elisabeta, 1878

Regina Elisabeta în exil
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Vergotti, Jacques. Fårå drept de înapoiere în õarå: amintiri [despre M.S.
Regele Mihai]. Bucureøti: Albatros, 2000

Profesorul Jacques M. Vergotti (1915 – 2000) provine dintr-o familie de greci din insula
Cefalonia, aøezatå în Õara Româneascå în secolul XIX; mama sa era franõuzoaicå. Este
absolvent al Øcolii Pregåtitoare de Ofiõeri din Dealul Spirii. Din data de 6 decembrie 1940, a
fost detaøat la casa generalului Ion Antonescu, de la Predeal. În 1941, la propunerea reginei-
mamå Elena, este numit ofiõer de ordonanõå al regelui Mihai. În 1942 este trimis pe front,
evenimentele din preajma lui 23 august îl gåsesc la Batalionul 4 Operativ, de unde este
chemat la Palat. Råmâne ofiõer de ordonanõå al regelui pânå în 1948, însoõindu-l în exil. A tråit
în mai multe õåri din Europa, s-a stabilit în SUA, unde a devenit profesor emerit de istorie øi
de øtiinõe politice la Sacred Heart University din Connecticut, între anii1966 – 1985.

Cartea are avantajul de a oferi informaõiile unui martor ocular, dar øi actor al
evenimentelor dintre 23 august 1944 øi 31 decembrie 1947, în afarå de rege øi regina-mamå,
Vergotti fiind unul dintre puõinii martori nemijlociõi.

Descriind împrejurårile dramatice în care a avut loc vizita familiei regale la Londra, în
perioada 12 noiembrie – 18 decembrie 1947, Vergotti îøi aminteøte: „Când mareøalul Curõii
Regale Dumitru Negel a sosit de la Bucureøti cu vagoanele regale, am remarcat cå øi el
îmbåtrânise de când nu ne våzusem øi cå ceea ce avea de comunicat nu era ceva plåcut
pentru Rege [...] Ana Pauker îl prevenise pe Negel cå guvernul nu avea mijloacele necesare
întreõinerii familiei regale. I was interessed to hear what Bianu had to say? He was precise:
«The republic will be declarated on December 31! » – pare a fi fost dialogul dintre Regina-
mamå øi fiul ei” (p. 29).

(L.C.)
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RegeleMihai împreunå cu Vergotti
la vânåtoare, Floreøti,1941

Regele Carol al II-lea împreunå cu Mihai
Colecõiile BNR

Regele Mihai împreunå cu
Vergotti la schi, Predeal, 1941

Regele Mihai împreunå cu Elena
Colecõiile BNR



1990:
• Calinescu, Armand. Însemnåri politice: 1916-1939.
Bucureøti: Humanitas, 1990
• Paul de România. Carol II de Roumanie. Paris: Denoël,
1990 (Românica)
• Rådulescu, Mihai. O vizitå la Regele Mihai I. Bucureøti:
Semnalul, 1990
• Scurtu, Ioan; Bulei, Ion. Democraõia la români: 1866-1938.
Bucureøti: Humanitas, 1990
• Stériade, Michel. 1990. Retour à l’Histoire: La Monarchie
démocratique de Ferdinand et Marie de Roumanie. 1914-
1927. Leuven: Editions Sovéja, 1990 (Românica, BNR)

1991:
• Argetoianu, Constantin. Pentru cei de mâine. Amintiri din
vremea celor de ieri. IV vol. Bucureøti: Humanitas, 1991-
1993
• Dråganu, Tudor. Începuturile øi dezvoltarea regimului
parlamentar în România pânå în anul 1916. Cluj: Dacia, 1991
• Iordache, Anastasie. Sub zodia Strousberg: viaõa politicå
din România între 1871-1878. Bucureøti: Editura Globus,
1991
• Iorga, Nicolae. Politica externå a Regelui Carol I: lecõii
õinute la Universitatea din Bucureøti. Bucureøti: Glykon,
1991
• Maria, Regina României. Povestea vieõii mele. 3 vol.
Bucureøti: Editura Eminescu, 1991
• Schmidt, Hildegard Emille. Elisabeth, Königin von
Rumänien, Prinzessin zu Wied, „Carmen Sylva”: Ihr
Beitrag zur rumänischen Musikkultur von 1880 bis 1916 im
Kulturaustausch zwischen Rumänien und Westeuropa.
Bonn: [s.n.], 1991 (Românica)
• Scurtu, Ioan. Monarhia în România. Bucureøti: Editura
Danubius, 1991

1992:
• Andreescu, Olga; Constantinescu, Mircea H. Regele øi
Patria: Texte øi comentarii despre regele Mihai I al
României. [s.l]: Simec, 1992
• Berindei, Dan. Societatea româneascå în vremea lui Carol I
(1866-1876). Tipografia I.P. Filaret, 1992
• Bucuroiu, Råzvan. Majestate, nu pleca: [articole apårute în
prea româneascå, aprilie-mai 1992]. Bucureøti: Anastasia,
1992
• Ciobanu, Mircea. Nimic fårå Dumnezeu: Noi convorbiri cu
Mihai I al României. Bucureøti: Humanitas, 1992
• Coøbuc, George. Povestea unei coroane de oõel. [Carol I,
Rege al României]. Bucureøti: Grai øi Suflet, 1992
• Mihai I, rege la României. Le règne inachevé. Conversation
avec Philippe Viguié Desplaces. [Paris]: Michel Lafon, 1992
(Românica)
• Neagoe, Stelian. Memoriile Regelui Carol I al României de
un martor ocular. Bucureøti: Scripta (Colecõie: Istorie øi
politicå: documente oficiale-izvoare narative), 1992-1994

1993: -1994:
• Ciobanu, Mircea. Regele Mihai øi exilul românesc. [s.l.]:
Princeps, 1994
• Gauthier, Guy. Missy, Reine de Roumanie. Paris: [s.n.],
1994 (Românica, BNR)
• Hillgruber, Andreas. Hitler, regele Carol øi mareøalul

Antonescu: relaõiile germano-române [1938-1944].
Bucureøti: Humanitas, 1994
• Hitchins, Keith. România: 1866-1947. Oxford=New York:
Oxford University Press, 1994 (Românica, BNR)
• Hossu-Longin, Valentin. Monarhia românå. Oradea: Litera,
1994
• Iorga, Nicolae. Regii României: o istorie adevåratå: Carol
I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I. Bucureøti: Teøu, 1994
• Maiorescu, Titu. Istoria politicå a României sub domnia lui
Carol I. Bucureøti: Humanitas, 1994
• Mamina, Ion. Guverne øi guvernanõi: 1866-1916. Bucureøti:
[s.n.], 1994
• Moghior, Neculai; Danila, Ion; Moise, Leonida. Ferdinand
I: cuvânt pentru întregirea neamului românesc. Bucureøti:
Metropol, 1994
• Neagoe, Stelian. 1876-1877. Bucureøti: Editura Machiavelli,
1994
• Vaida-Voievod, Alexandru. Memorii. 2 vol. Cluj-Napoca:
Dacia, 1994-1995

1995:
• Pippidi, Andrei. România regilor. Bucureøti: Litera, 1994
1995:
• Bengescu, George. Carmen Sylva – Viaõa Reginei
Elisabeta. Iaøi: Porõile Orientului, 1995
• Hossu, Andrei-Iustin. Istoria monarhiei române: 10 mai
1866 – 30 decembrie 1947. Cluj: Învierea, 1995
• Iacob, Gheorghe; Iacob, Luminiõa. Modernizare –
Europenism : [România de la Cuza Vodå la Carol al II-lea].
Vol. 1 (Ritmul øi strategia modernizårii); Vol. 2 (Percepõie,
tråire, identitate etnicå). Iaøi: Editura Universitåõii, 1995
• Kremnitz, Mite. Regele Carol al României: o biografie:
[Castelul regal Peleø, Domeniile Coroanei, Testamentul
Regelui Carol, Moartea Suveranului, Albumul Dinastiei].
Iaøi: Porõile Orientului, 1995
• Quinlan, Paul D. The Playboy King: Carol II of Romania.
Westport: Greenwood Press, 1995 (Românica, BNR)
• Regele Carol al II-lea al României. Însemnåri zilnice:
1937-1951. Bucureøti: Editura Scripta, 1995-1998
• Scurtu, Ioan. Regele Ferdinand: (1914-1927): activitatea
politicå. Bucureøti: Garamond, [1995?]

1996:
• Banciu, Angela. Istoria vieõii constituõionale în România:
(1866-1991). Bucureøti: Casa de Editurå øi Preså Øansa, 1996
• Între datorie øi pasiune. Însemnåri zilnice. 2 vol. Bucureøti:
Casa de Editurå øi Preså Øansa, 1996
• Hitchins, Keith. România: 1866-1947. Bucureøti:
Humanitas, 1996
• Iorga, Nicolae. Regina Maria: cu prilejul încoronårii. Iaøi:
Porõile Orientului (Colecõie: Dinastia), 1996
• Iorga, Nicolae. Regele Ferdinand: cu prilejul încoronårii.
Iaøi: Editura Porõile Orientului (Colecõie: Dinastia), 1996
• Mamina, Ion. Guverne øi guvernanõi: 1916 – 1938.
Bucureøti: Silex, 1996
• Maria, Regina României. Însemnåri zilnice. vol. I
(decembrie 1918 - decembrie 1919). Bucureøti: Editura
Albatros, 1996
• Perreux, Gabriel. Prinõ moøtenitor: [Carol II, Zizi
Lambrino, Doamna Lupescu... øi alte necazuri regale].

Casa Regalå din România

18

An XII – Nr. 1/2006

Cårõi româneøti øi stråine privind Casa Regalå (1990 - 2006)
Bibliografie selectivå



Bucureøti: Editura Z, 1996
• Scurtu, Ioan. Criza dinastica din România: (1925-1930).
Bucureøti: Editura Enciclopedicå, (Colecõie: Biblioteca de
istorie contemporanå a României), 1996
• Øeicaru, Pamfil. Vulpea roøcatå: roman. Bucureøti: Jurnalul
literar, 1996

1997:
• Bulei, Ion; Badea-Påun, Gabriel. Monarhi europeni, Marile
modele: 1848-1914. [Bucureøti]: Silex, 1997
• Ciobanu, Mircea. Convorbiri cu Mihai I al României.
Bucureøti: Humanitas, 1997
• Iordache, Anastasie. Instituirea monarhiei constituõionale
øi regimului parlamentar în România: 1866-1871. Bucureøti:
Majadahonda, 1997
• Maria, Rumeenia Kuninganna. Ühe kuninganna elu.
Tallinn: Eesti Raamat, 1997 (Românica, BNR)
• Mamina, Ion. Consilii de Coroanå: [o analizå a evoluõiei
politice a societåõii româneøti moderne la nivelul ei de vârf].
Bucureøti: Editura Enciclopedicå, 1997
• Petrescu, Cezar. Cei trei regi: [Carol I, Ferdinand øi Carol
II]. Bucureøti: Coresi, 1997
• Scheffer, Robert. Cuvânt înainte de Pamfil Øeicaru. Orient
regal: cinci ani la curtea României. Bucureøti: Vestala,
1997
• Sima, Horia. Miøcarea legionarå øi monarhia. Iaøi: Agora
(Colecõie: Românii în istoria universalå ,1997
• Suciu, Dumitru. Monarhia øi fåurirea României Mari:
1866-1918. Bucureøti: Albatros (Colecõie: Historia), 1997

1998:
• Badea-Påun, Gabriel (editor). Carmen Sylva – Antologie
de poezii. Bucureøti: Editura Eminescu, 1998
• Carmen Sylva. From memory’s shrine. [s.l.]: Royalty
Digest, 1998 (Românica)
• Ciupalå, Daniel Alin. Elisabeta – Carmen Sylva: reginå øi
artistå: [catalog]. Sinaia: Muzeul Naõional Peleø, 1998
• Damaschin, Joana. Pasiuni øi crime regale: [viaõa
aventuroaså a regelui Carol al II-lea øi crimele sale].
Târgoviøte: Junimea românå, 1998
• Duguay, Gilles. Joe Boyle: un mousquetaire canadien au
service de la Reine Marie de Roumanie. Bucureøti: All
Educational, 1998
• Gould Lee,Arthur. Coroana contra secera øi ciocanul: povestea
regelui Mihai al României. Bucureøti: Humanitas, 1998
• Huntington, George; Baker Harris, Ray; Bolitho, Hector.
Americans and Queen Maria of Romania: a selection of
documents. Iaøi = Oxford: The Center for Romanian Studies,
1998
• Hitchins, Keith. România: 1866-1947. ed. a 2-a. Bucureøti:
Humanitas, 1998
• Iorga, Nicolae. Regii României: o istorie adevåratå: Carol
I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I. Bucureøti: Tess-
Expres, 1998
• Maria, Regina României: [catalogul expoziõiei deschise în
perioada august-noiembrie 1998 la Muzeul Naõional de
Istorie a României – Bucureøti]. Bucureøti: [s.n.], 1998
• Michelson, Paul E. Romanian politics, 1859-1871: from
Prince Cuza to Prince Carol. Iaøi=Oxford: The Center for
Romanian Studies=Portland, 1998
• Pakula, Hannah. The last romantic: A biography of Queen
Maria of Romania. London: Phoenix Giant, 1998 (Românica,
BNR)

• Rådoi, Ecaterina. Viaõa Regelui Mihai I. Bucureøti: Maøina
de scris, 1998
• Sandache, Cristian. Viaõa publicå øi intimå a lui Carol al II-
lea. Bucureøti: Paideia, 1998

1999:
• Duguay, Gilles. Regina Maria øi Joe Boyle: o prietenie de
suflet. Bucureøti: Du Style, 1999
• Hrsg von Kreismuseum Neuwied. Carmen Sylva –
Elisabeth Königin von Rumänien [1843-1916]:
[Begleitpublikation der Ausstelung Carmen Sylva –
Elisabeth Königin von Rumänien [1843-1916] 7.3. –
2.5.1998, Kreismuseum Neuwied]. Neuwied: Kreismuseum,
1999 (Românica, BNR)
• Neagoe, Stelian. Istoria guvernelor României de la
începuturi - 1859 pânå în zilele noastre - 1999. Bucureøti:
Editura Machiavelli, 1999
• Silvan-Ionescu, Adrian (editor). America seen by a queen:
Queen Maria’s diary of her 1926 voyage to the United States
of America. Bucureøti: The Romanian Foundation Publishing
House, 1999
• Tånåsoiu, Carmen. Iconografia regelui Carol I: de la
realitate la mit. Timiøoara: Amarcord, 1999
• Muzeul Naõional Peleø, Muzeul Naõional Cotroceni.
Istorismul øi Regalitatea: [catalogul expoziõiei organizate la
Muzeul Naõional Cotroceni, decembrie 1998 - februarie
1999]. [s.l.]: [s.n.], 1999
Vålenaø, Liviu. Regele Mihai printre noi: 1989-1999:
[interviuri øi discursuri]. Iaøi: Ars Longa, 1999

2000:
• Bodea, Gheorghe I. Regele Carol al II-lea: destinul unui
pribeag. Cluj-Napoca: Dacia, 2000

• Deaconu, Luchian C. Craiova 1859-1878. De la Al. I. Cuza
la Carol I. Craiova: [s.n.], 2000
• Damean, Sorin Liviu. Carol I al României: [monografie].
Vol. I (1866-1881). Bucureøti: Paideia, 2000-
• Gauthier, Guy. Missy, regina României: [biografie].
Bucureøti: Humanitas, 2000
• Gould Lee, Arthur. Elena, regina-mamå a României,
prinõeså de Grecia øi Danemarca: o biografie autorizatå.
Bucureøti: Humanitas, 2000
• Kürenberg, Joachim von. Carol al II-lea øi doamna
Lupescu. Bucureøti: Editura Øtiinõificå, 2000
• Mamina, Ion. Monarhia constituõionalå în România:
enciclopedie politicå: 1866-1938. Bucureøti: Editura
Enciclopedicå, 2000
• Marcus, Della L. Her eternal crown: Queen Marie of
Romania and the Baha’í faith. Oxford: George Ronald, 2000
(Românica, BNR)
• Vergotti, Jacques. Fårå drept de înapoiere în õarå: amintiri
[despre M.S. Regele Mihai]. Bucureøti: Albatros, 2000
• Voicu, Iulian; Bådescu, Emanuel. Regalitatea: o paginå din
istoria României. [versiune englezå: Augusta Caterina
Grundbock]. Bucureøti: ALCOR, 2000
2001:
• Boussy, Raoul. Jurnal: (2 noiembrie 1940 – 9 iulie 1969):
[o importantå surså pentru istoria contemporanå a
României]. Ed îngrijitå de Ion Mamina. Bucureøti: Editura
Enciclopedicå, 2001
• Comnène, Angela. Prietenia øi corespondenõa literarå a
împåratului brazilian Don Pedro II cu cele douå Prinõese

Casa Regalå din România

19

An XII – Nr. 1/2006



române, Elena Ghica øi Regina Elisabeta a României: 1870-
1890 = The friendship and literary correspondance of
Emperor of Brazil, Don Pedro II with two Romanian
Princess, Elena Ghica and Elisabeth, Queen of Romania:
1870-1890. Bucureøti: Oscar Print, 2001
• Gould Lee, Arthur. Coroana contra secera øi ciocanul:
povestea regelui Mihai al României. ed. a 2-a. Bucureøti:
Humanitas, 2001
• Licu, Ion D. Confruntarea Iuliu Maniu versus Carol al II-
lea. Bucureøti: Editura Militarå, 2001
• Lungu, Gabriel. Inima Reginei Maria pe „Coasta de
Argint”: Balcic: Istoria Dobrogei: [monografie poeticå øi
istoricå]. Bucureøti: Semne, 2001
• Maiorescu, Titu. Discursuri parlamentare cu priviri asupra
dezvoltårii politice a României sub domnia lui Carol I. Vol. I
(1866-1876). Bucureøti: Albatros, 2001-
• Radu Principe de Hohenzollern-Veringen. Mihai al
României: o perspectivå în imagini a vieõii Majeståõii Sale øi
a istoriei Familiei Regale a României publicatå cu ocazia
aniversårii vârstei de optzeci de ani a Regelui Mihai la 25
octombrie 2001: [album]. Bucureøti: Humanitas, 2001
• Scurtu, Ioan. Istoria României în timpul celor patru regi:
[Carol I, Ferdinand I, Carol II, Mihai I: 1866-1947].
Bucureøti: Editura Enciclopedicå, 2001
• Scurtu, Ioan. Istoria românilor în timpul celor patru regi:
[Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea, Mihai I]: (1866-1947).
4 vol. Bucureøti: MediaPro, 2001
• Quinlan, Paul D. Regele playboy. Bucureøti: Humanitas, 2001

2002:
• Carol al II-lea în exil: documente diplomatice. Bucureøti:
Vremea, 2002
• Dogaru, Petre. Casa Regala, femeile fatale, masoneria øi
dictatorii secolului XX . Bucureøti: Aldo Press: Tritonic,
2002
• Marcou, Lilly. Le Roi trahi: Carol II de Roumanie. Paris:
Pygmalion, 2002 (Românica, BNR)

2003:
• Badea-Påun, Gabriel. Carmen Sylva: uimitoarea reginå
Elisabeta a României: 1843-1916. Bucureøti: Humanitas,
2003
• Binder-Iijima, Edda. Die Institutionalisierung der
rumänischer Monarchie unter Carol I: 1866-1881.
München: [s.n.], 2003 (Românica, BNR)
• Dworschak, Francis Ion; Comnène, Angela. Epoca
Monarhiei în România: o scurtå istorie = The Monarchy in
Romania: brief history. Nor Cross: Criterion Publishing,
2003 (Românica, BNR)
• Florescu, Øtefan. Afacerea [lui] Carol [al II-lea]. Bucureøti:
Lumea Magazin, 2003
• Ion, Narcis Dorin. Castelul Bran: reøedinõå a reginei Maria
øi a prinõesei Ileana: [monografie]. Bucureøti: Tritonic, 2003
• Lindenberg, Paul. Regele Carol al României. Bucureøti:
Humanitas, 2003
• Marcou, Lilly. Regele trådat: Carol al II-lea de România.
Bucureøti: Corint, 2003
• Pakula, Hannah. Ultima romanticå: viaõa reginei Maria a
României. Bucureøti: Lider, [2003]
• Stan, Constantin I. Regele Ferdinand I Întregitorul: (1914-
1927). Bucureøti: Paideia (Colecõie: Istorie), 2003
• Tambozi, Justin; Naum, Lefterie; Uzu, Hristu. 10 Mai – ziua
naõionalå a aromânilor; Propunere pentru o statuie a

Regelui Carol I la Constanõa. Bucureøti: Fundaõia Societatea
Academicå Moscopolitanå, 2003
• Tampa, Natalia. Casa regalå: documente oficiale.
Bucureøti: Arhivele Naõionale ale României, 2003

2004:
• Bulei, Ion. Viaõa cotidianå în timpul lui Carol I: Lumea
româneascå: 1900-1908. Bucureøti: Tritonic, 2004
• Dworschak, Francis Ion; Comnène, Angela. Epoca
Monarhiei în România: o scurtå istorie = The Monarchy in
Romania: brief history. ed. a 2-a. Nor Cross: Criterion
Publishing, 2004 (Românica, BNR)
• Gauthier, Guy. Missy, regina României: [biografie]. ed. a 2-
a. Bucureøti: Humanitas, 2004
• Gârbaci, Freddy. Exequatur: Carol Mircea de
Hohenzollern al României contra Mihai I al României.
Bucureøti: Editura H.G., 2004
• Kirileanu, G.T. Sub trei regi øi trei dictaturi: Amintiri,
jurnal øi epistolar. Vol. I (Carol I: 1872-1916). Piatra-Neamõ:
Crigaux, 2004
• Kroner, Michael. Die Hohenzollern als Könige von
Rumänien: Lebensbilder von vier Monarchen 1866-2004.
Heilbronn: Johannis Reeg, 2004 (Românica)
• Hitchins, Keith. România: 1866-1947. ed. a 3-a. Bucureøti:
Humanitas, 2004
• Mamina, Ion. Regalitatea în România. Bucureøti:
Compania, 2004
• Mamina, Ion. Øefi de stat ai României. În: O istorie a
românilor.... Bucureøti: Meronia, 2004
• Mandache, Diana. Later chapters of my life: the lost
memoir of Queen Marie of Romania. Gloucester: Alan
Sutton Publishing, 2004 (Românica, BNR)
• Pakula, Hannah. Ultima romanticå: viaõa reginei Maria a
României. ed. a 2-a. Bucureøti: Lider, 2004
• Radu de Hohenzollern-Veringen, principe de România. The
Royal Family of Romania. Bucureøti: Humanitas, 2004
• Sima, Horia. Sfârøitul unei domnii sângeroase: (10
decembrie 1939 – 6 septembrie 1940): lupta miøcårii
legionare contra regimului Carol al II-lea. Constanõa:
Metafora, 2004
• Wolbe, Eugen. Ferdinand I, întemeietorul României Mari:
o biografie. Bucureøti: Humanitas, 2004

2005:
• Cristescu, Sorin. Carol I: corespondenõå privatå (1872-
1912). Bucureøti: Tritonic, 2005
• Gould Lee, Arthur. Elena, regina-mamå a României,
prinõeså de Grecia øi Danemarca: o biografie autorizatå. ed.
a 2-a. Bucureøti: Humanitas, 2005
• Ionescu, Nicolae. Azilul de orbi „Regina Elisabeta”: Vatra
Luminoaså øi rolul såu instructiv-educativ: monografie.
Bucureøti: Editura Pandora, 2005
• Porter, Ivor. Michael of Romania: The King and the
Country. Gloucestershire: Sutton Publishing, 2005
(Românica)

2006:
• Cåpåõânå, Iulian. Relaõiile internaõionale ale României în
epoca modernå. Bucureøti: Cartea universitarå, 2006
• Coronanå, Radu; Neguõu, Mariana. România în timpul lui
Carol I: 1866-1914 = Romania during the reign Carol I:
1866-1914. Târgoviøte: Cetatea de Scaun, 2006
• Merle, Roger. Carmen Sylva. Extravagante reine Elisabeth
de Roumanie. [s.l.]: Sud Conseil Editions, [s.a.] (Românica)

Casa Regalå din România

20

An XII – Nr. 1/2006



Priviõi cartea: exponat de muzeu, întocmitå de un scriitor cu
vocaõie, care a închinat-o unei regine binefåcåtoare cum n-au mai
fost altele, nici în õåri mai binecuvântate; operå discretå øi
elegantå a unui mare legåtor, Marius Michel, stråjuitå de un ex-
libris cu semnificaõii protectoare øi încå o datå påzitå de cuvintele
benefice ale unui anonim binevoitor.

Infiltrate printre preõioasele file sunt câteva scrisori
revelatoare: una dintre acestea are antetul Carmen Sylva, eroina
cårõii, celelalte sunt datorate condeiului lui Pierre Loti, autorul
cårõii – cel cu nume de floare din Pacific – precum øi condeiului
unei alte flori, de la Dâmboviõa, Elena Våcårescu, deschizåtoare
de drumuri, ca toõi cei din neamul Våcåreøtilor. Dupå aceastå
inserõie de scrisori, s-a obõinut – prin grija colecõionarului, omului
politic øi de litere, Louis Barthou – aøa-numitul exemplar truffé, carte împånatå cu documente (scrisori, în cazul de
faõå) care sporesc „a luminii tainå”.

Exemplarul din Une exilée (1893), påstrat la BNR, este surprinzåtor de înzestrat pentru bibliofilie: îmbråcat în
marochin negru, cu semnåtura marelui legåtor Marius Michel, poartå – pe spatele primei file – ex-libris-ul
colecõionarului Louis Barthou (ex-libris purtând însemnele revelatoare ale zânei Mélusine), face parte dintr-un tiraj
de 41 exemplare (are nr. 18) øi prezintå dedicaõia-manuscriså, plinå de respect øi afecõiune, a unui devotat cåtre
regele såu, „domnul M. Mircea”1, care cumpårå acest exemplar special pentru regele Carol al II-lea, nepotul eroinei
cårõii – Elisabeta României, mai cunoscutå sub pseudonimul såu poetic, Carmen Sylva.

Bineînõeles, cel mai important ”element” este Pierre Loti, autorul, care a avut ceva de povestit – cu discreõie øi infinit
tact – despre un tårâm încå exotic, Regatul României, care tråia sub un rege condus de înõelepciune, cu o reginå a
bunåtåõii – adevåratå aventurå a modernitåõii. Astfel, el îøi încadra noua experienõå pe drumurile lumii, fårå så-øi despartå
experienõele mai vechi de cea oferitå de Europa nouå. Loti a vizitat-o pe reginå în 1890, apoi câteva zile în 1893.

Pierre Loti (pseudonimul lui Louis Marie Julien Viaud) s-a nåscut la 14 ianuarie 1850 la Rochefort. Trågându-se
dintr-o familie de navigatori, a simõit de timpuriu chemarea mårii øi a avut norocul unei familii iubitoare øi
înõelegåtoare. Merge la Paris pentru a se pregåti pentru øcoala navalå, urmeazå Liceul Henri IV øi are norocul så fie
admis pe „Borda”, vasul-øcoalå din rada oraøului Brest. Face cålåtorii de studii în jurul Franõei, iar în 1869 devine
aspirant pe vasul „Jean Bart”, cu care continuå drumurile pe mårile lumii. În 1872, ajungând în Tahiti, suita femininå a
reginei Pomaré îi dåruieøte numele de Loti2, dupå o floare din Pacific, nume pe care øi l-a ales drept pseudonim literar.

De la jurnalul de bord, trece la prima sa carte, Aziadé (1879), care nu este remarcatå de criticå. Urmeazå înså
câteva succese literare, povestiri despre tårâmuri exotice, ce-l fac cunoscut întregii lumi. În 1891 este ales în
Academia Francezå, în locul lui Octave Feuillet. Loti încercase så intre în Academie în locul lui Émile Zola, dar
fusese respins de numeroøii adepõi ai acestuia. În 1893, scrie Matelot, în 1895 – Désert, în 1897 – Ramuncho. Era
deja locotenent când îøi atrage antipatia din cauza felului în care relateazå o båtålie, drept pentru care este pedepsit
prin suspendare. Iertat ulterior, îøi va relua serviciul, devenind cåpitan de fregatå.

Louis Barthou, care-i era prieten, a scris o carte despre Loti3. Printre cei care au scris despre el este øi un român: N.
Øerban – Pierre Loti, sa vie et son oeuvre, Paris, 1924. Albert Thibaudet îi consacrå pagini pline de speranõå privind

Casa Regalå din România

21

An XII – Nr. 1/2006

Mariana Jaklovsky

Cum se monteazå o ediõie bibliofilå
Pierre Loti – Une exilée

1 M. Pavelescu a fost – cf. lui Lucian Predescu – poet øi locotenent de marinå. A achiziõionat aceastå carte în februarie 1936, la
vârsta de 28 de ani (nåscut în 1908). Dedicaõia lui M. Pavelescu depune mårturie despre faima lui Carol al II-lea de împåtimit al
cårõilor, al culturii, domeniu în care a excelat. Despre aceastå faimå avem øi mårturia discretå, dar nu mai puõin admirativå, a lui
V. Voiculescu (aøa cum reiese din scrisorile existente în Fondul de manuscrise al Bibliotecii Naõionale a României). Gestul
domnului Mircea Pavelescu se explicå øi prin cele douå valenõe ale dedicatorului – cea de poet øi cea de locotenent de marinå,
calitåõi similare cu cele ale lui Loti.
2 Prin deformarea lui roti, numele unei flori tropicale.
3 Pierre Loti, Abbeville, 1925



viitorul såu literar: „În discursul såu de recepõie la Academia Francezå, Loti s-a
declarat omul unei unice maniere literare øi considera cå pentru un veritabil
scriitor nu exitå decât un singur tip de carte, pe care îl repetå la nesfârøit.
Adåugând cå aceastå carte unicå a fost pentru el jurnalul såu de bord, el face
observaõia cå<<acest veritabil jurnal de marinar nu atinge întreaga sa
perfecõiune decât atunci când îl scrii fiind pe mare>> […] Loti va ocupa în
universul nostru literar un loc la fel de calm, la fel de plin, la fel de frumos, cum
este mormântul såu din câmpia Oléron. Uøoara uitare care s-a instalat dupå
moartea sa îl pregåteøte pentru gloria în care va intra”4.

Legåtura între noi øi Louis Barthou o face însuøi Pierre Loti. Dupå cum o
dovedeøte dedicaõia de pe lucrarea Une exilée, Loti dåruieøte aceastå carte lui
Louis Barthou în iunie 1913 – „Pour mon ami”. Louis Barthou, celebrul øi
foarte prezentul om politic øi literat, era legat de România øi prin prietenia cu
Ion I. C. Bråtianu. În 1934, fiind ministru de externe, este asasinat (împreunå cu
regele Alexandru al Iugoslaviei) la Marseille de cåtre teroriøtii croaõi. În 22
iunie 1934, Barthou vizitase aøezåmântul Ion I. C. Bråtianu, în amintirea
prietenului såu, dar øi ca bibliofil. Cu aceastå ocazie, George Fotino, directorul
bibliotecii, a organizat o expoziõie de carte rarå, unde s-au reunit cele mai vechi
cårõi româneøti øi franceze. „Les plus anciens de vos compatriotes se sont
occupés de nos pays”5, i-a spus Fotino cu acest prilej. Guillebest de Lannoy,
chancelier du duc de Bourgogne (în 1410, în timpul lui Alexandru cel Bun),
François de Pavie, ofiõer øi scriitor (în 1590, în timpul lui Petru cel Øchiop, care
aminteøte cå, asemenea sfântului Louis, Petru cel Øchiop împårõea dreptatea sub
un arbore), Michel Baudier (1621, cel care va povesti despre Mihai Viteazul),
figuri celebre, precum comte d’Hauterive (1793), Jean Louis Carra, M. de
Moriolles (1809) øi contele Auguste de Lagarde, un fel de precursor al lui Louis
Barthou, „cetåõean român nu printr-o lege votatå de o adunare legislativå, ci
printr-o lege stråmoøeascå româneascå, ce funcõiona ca o adoptare fråõeascå,
pe cruce, pe pâine øi sare”6 sunt câteva dintre aceste nume. Cândva, înaintea
morõii lui Bråtianu (1927), Louis Barthou i-a dåruit cartea sa – Lamartine
orateur – cu dedicaõia „A Jean Bråtiano dont la France n’oubliera pas la
clairvoyance, le courage et la fidelité, en temoignage de haute estime pour son
caractère et d’admiration pour son éloquence. 1-er Juillet, 1919”7.

Ex-libris-ul lui Louis Barthou, lipit pe foaia de gardå a cårõii, este semnat.
Autorul, discret, oferå un început de iniõiale înecate în tuø: iniõialaM, urmeazå o secvenõå de litere indescifrabile din
cauza tuøului, din nou un M, altå zonå acoperitå cu tuø øi apoi probabil un l, motiv pentru care artistul råmâne încå
neidentificat. Este posibil ca la Bibliothèque Nationale de France så ni se dezvåluie acest mister. Se cunosc mai
multe ex-libris-uri presupuse a fi ale marelui colecõionar Louis Barthou, acesta poate fi unul dintre ele.

Dacå interpretåm bine imaginea, este o reprezentare a zânei Mélusine, prezentå în romanele cavalereøti. De o
remarcabilå frumuseõe, ea îøi preschimba uneori picioarele într-o coadå de øarpe. Geniu al familiei Lusignan, ea
apårea pe turnul castelului øi scotea õipete lugubre de fiecare datå când un Lusignan murea. Legenda povesteøte cå o
zânå de o frumuseõe neobiønuitå promite cavalerului Raimondin så-l facå cel mai important om al regatului, dacå
acceptå så o ia de soõie øi så nu o priveascå niciodatå sâmbåta. Se cåsåtoresc, sunt plini de noroc øi au copii. Dar
Raimondin devine gelos øi, ca så se låmureascå, într-o sâmbåtå, pe când Mélusine era închiså în camera sa, o priveøte
printr-o gaurå fåcutå în zid. Fåcea baie, iar cavalerul descoperå cå e pe jumåtate øarpe, aøa cum sirenele sunt pe
jumåtate peøti. Raimondin îøi strigå durerea øi Mélusine, trådatå, fuge, cu õipete disperate. Legenda, care aminteøte de
cea a lui Eros øi Psyché, simbolizeazå moartea iubirii din cauza lipsei de încredere ori din cauza refuzului de a
respecta fiinõei iubite partea sa de mister. Geniul, sub diverse nume øi în mai toate vechile tradiõii, acompaniazå omul,
ca un fel de dublurå a sa, ca un demon, înger påzitor, consilier, intuiõie ori voce a unei conøtiinõe supraraõionale. El
simbolizeazå o razå de luminå, care scapå oricårui control øi care genereazå convingerile cele mai intime øi cea mai
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4 Laffont-Bonpiani. Dictionnaire biographique des auteurs. Tome II: K-Z. Paris: S.E.D.E et V. Bompiani, 1956, p. 124
5 Fotino, George. Biblioteca Ion I.C. Bråtianu. Bucureøti: Monitorul Oficial øi Imprimeriile Statului, 1933
6 ibid.
7 ibid.

Pierre Loti

Louis Barthou împreunå cu
regele Alexandru al Iugoslaviei



puternice. În fiecare persoanå, geniul simbolizeazå fiinõa spiritualå.
Trama ex-libris-ului nostru descrie o tânårå fatå, îmbråcatå în pletele

sale negre, care iese dintr-o fântânå; câteva gâøte fug îngrozite, un câine
negru o latrå. Se pune întrebarea dacå Barthou este un Lusignan sau dacå
avem de-a face cu un motiv cultural, cu o semnificaõie a atracõiei faõå de
frumos øi mister, mai ales cå Louis Barthou provenea chiar din zona de
råspândire a legendei zânei Mélusine (pe coasta Atlanticului , zonå în
care Loti a øi fost, la un moment dat, deputat de Basses Pyrenée).

În anul 1893, într-o scrisoare inseratå în exemplarul din Une
exilée, scrisoare cu iniõialele înlånõuite, Julien Viaud (Pierre Loti)
începe printr-o cascadå ameõitoare de lirice amintiri, fåcute så exprime
raportul curtenitor dintre aristocrat øi supusul såu, lungå introducere
care duce la o altå curtenie, cea prin care Loti îøi exprimå încântarea de
a fi primit la masa regalå: „Dupå prima mea vizitå la Sinaia, am plecat
necunoscându-l pe rege mai bine decât am cunoscut statuile care påzesc
scara castelului, cu toatå excesiva bunåvoinõå cu care am fost primit, de data aceasta, din contrå, am întrevåzut
sufletul în spatele înveliøului intimidant”8. Curtenia lui Loti e învåluitå în respectul pentru doamna seninå øi plinå
de farmec, cåreia îi poate mårturisi încântarea øi entuziasmul de care a fost påtruns. Loti vorbeøte de farmecul
inegalabil al Turciei, dar øi despre echilibrul tensionat în care se aflå: „echilibrului meu îi trebuie mult pentru a se
stabiliza”; gåseøte cuvinte amabile pentru a se despårõi: „Sårut mâna Majeståõii Voastre cu profund respect”.
Impresionat de bunåvoinõa regalå care i-a fost acordatå cu simplitate, mårturiseøte cå a fost foarte nervos cât timp
a stat în Bucureøti, dar a reuøit så împrumute „un pic din înalta dumneavoastrå seninåtate”9.

Loti o citeazå galant pe contesa Diane de Beausacq, cea care fåcuse
un voiaj în România øi care „a suferit înaintea mea farmecul zânei” –
„O, ce påcat, a adåugat ea, så fie reginå øi så nu ai dreptul så-i
mårturiseøti iubirea”10.

Încununarea dorinõei de a-øi mårturisi afecõiunea faõå de o reginå
adunå cuvintele pânå la impresia de repetare: „mi se pare cå am spus-o
deja øi simt nevoia så o zic încå o datå”. Dupå atâta amabilå repetare,
urmeazå... scuzele øi, dacå n-ar fi bårbat, am spune chiar cochetåria
scuzelor.

Într-o altå scrisoare – bogatå, cuprinzåtoare øi sugestivå – trimiså de
Loti11 apare personajul Scheffer12, care „a adus, cum aõi dorit, ceva din
aerul din Carpaõi”. Regina îi dåruieøte câteva dintre cårõile sale. Loti va mårturisi, dupå lectura acestora: „Cårticica
de cugetåri mi-a fåcut o deosebitå plåcere. Dar mai ales manuscrisul încuiat cu lacåt este pentru mine o amintire
preõoaså øi inestimabilå”. Urmeazå savurarea cadoului în liniøte: „Am recitit-o singur în aceastå noapte, în camera
mea [...] øi, la fiecare paginå, câte o frazå må fåcea så regåsesc vocea øi intonaõiile dulci ale lui Carmen Sylva”13.

Loti îi cere lui Scheffer så fie martorul vieõii sale – familia, copilåria, prietenii øi animalele dragi (calul, pisicile
sale) – , pentru a-i împårtåøi apoi totul reginei. Tot pe Scheffer îl însårcineazå Loti s-o viziteze pe soõia sa, internatå
într-un spital din Paris. Deøi tonul este unul apropiat, scrisoarea adresatå reginei se terminå respectuos, påstrând
diferenõele de rang: „Cu mult respect, doamnå, al dumneavoastrå prea-supus Pierre Loti”14.

Tonul lui Loti este uneori de confesiune øi de tristeõe. Alteori, îøi face griji pentru munca efectuatå la corectarea
Gândurilor unei regine15: ”Nicio muncå nu mi-a creat atâtea ezitåri øi atâtea incertitudini”.16 Se vede obligat så adapteze
unele fraze pentru dificilul public francez:”Pe ici pe colo, am adåugat câteva cuvinte, negåsind cugetarea redatå de-o
manierå suficient de limpede pentru a fi sesizatå dintr-o ochire de publicul francez”. Reflecteazå asupra dificultåõii de a
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8 v. în Anexå scrisoarea nr. III: Pierre Loti cåtre Carmen Sylva. [s.l.], [s.a.], Fondul de Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a
României.
9 ibid.
10 v. în Anexå scrisoarea nr. IV: Pierre Loti cåtre Carmen Sylva. [s.l.], [s.a.], Fondul de Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a României.
11 v. în Anexå scrisoarea nr.V: Pierre Loti cåtre Carmen Sylva. [s.l.], [s.a.], Fondul de Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a României.
12 Este vorba de Robert Scheffer, autorul cårõii de memorii Orient regal: cinci ani la curtea României.
13 Scrisoarea nr. V: Pierre Loti cåtre Carmen Sylva. [s.l.], [s.a.], Fondul de Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a României.
14 ibid.
15 Les Pensée d’une reine. Paris, 1888. Cartea a obõinut premiul Botta pentru literaturå, acordat de Academia Francezå.
16 v. în Anexå scrisoarea nr. VI: Pierre Loti cåtre Carmen Sylva. [s.l.], [s.a.], Fondul de Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a
României.

Ex libris Louis Barthou prezent pe
exemplarul din Une exilée



scrie cugetåri: „så enunõi un lucru profund øi så-l condensezi într-o
frazå foarte scurtå!”17. Scrisoarea vorbeøte despre dificultatea de a
traduce sensurile unei gândiri într-o altå limbå: „mi-a fost imposibil så
ajung la o formå suficient de conciså øi suficient de clarå”. Loti îi
ceruse editorului Calmann-Lévy permisiunea ca regina så facå unele
corecturi, dar i s-a råspuns cå nu mai este timp. Hotåråøte så renunõe la
numerotarea cugetårilor øi så o înlocuiascå prin steluõe, ca în ediõiile
franceze. Loti îøi måruriseøte teama de a fi luat decizii greøite în
privinõa textului, înså simte cå a lucrat la însåøi comanda reginei.

Loti råtåceøte pe câmpurile triste øi pustii de toamnå pradå unei
crize de depresie, simõind cå a trecut adesea, fårå så observe, pe
lângå lucruri frumoase øi delicate. Doar expunerea tristeõilor sale în
faõa unei regine care înõelege totul îi då oarecare curaj. Loti încheie
cu simplitate, vorbind ca un prieten altui prieten: ”Cu cel mai
profund respect, Pierre Loti”.18 Este o scrisoare a renunõårilor,
autorul ei våzând-o pe reginå exilatå la Veneõia, pradå
intransigenõelor unui soõ care nu-øi trådeazå încå avertizårile.

Loti are mama bolnavå. În timp ce ziarele øi tot universul îl cred
la Veneõia, el va merge la Rochefort så o vadå, cu permisiunea
reginei19. O informeazå cå povestea vizitei sale la Sinaia va fi
publicatå de un maghiar, demers datorat øi ajutorului binefåcåtor al
doamnei Våcårescu. Sperå cå schimbarea din programul cålåtoriei
nu va fi ridicolå øi semneazå astfel: „Prea-supusul dumneavoastrå
servitor, Pierre. Loti”20.

Din istoria colateralå a acestei poveøti øi a corespondenõei dintre cei doi, va apårea în 1924 cartea lui Léopold
Stern21. Primirea lui Stern la reginå a avut loc în martie 1908, øi amândoi vorbesc de „o prietenie literarå”. În 30 aprilie
1908, Loti a primit cererea reginei de a i se trimite Les désenchantées, traduså la noi cu titlul Dezamågitele, de C. A.
Øtefånescu. Loti trimite exemplarul prin Stern. Regina îi trimite portretul såu: „Mulõumesc de o mie de ori øi toatå
amintirea mea ca o stâncå printre valuri”. Loti trimite Moartea lui Philae22 prin Elena Våcårescu, în 28 iunie 1913.

În 1913 Carmen Sylva încearcå så-l aducå din nou pe Loti în õarå. Stern se stråduieøte så-l convingå pe rege så
accepte oferta lui Loti: apariõia operelor sale la Fundaõia Regalå Carol I. Regele schimbå vorba.

În acest an, Carmen Sylva va trimite lui Loti o fotografie cu ea în mijlocul florilor, amintindu-i astfel scriitorului
francez altå vizitå când primise flori, cu 20 de ani în urmå. Carmen Sylva îøi justificå astfel necumpårarea cårõilor lui
Loti: „Så trimiõi så se cumpere un roman de Loti înseamnå så rupi tot farmecul. Gândirile, visele, aspiraõiile lui P.
Loti cumpårate cu arginõi socotiõi, la primul librar întâlnit!”23.

Cu ocazia jubileului (1906), Carmen Sylva primeøte un cufår în stil art-nouveau, din piele pe lemn, în alb, gri øi
albastru, cu o închinare amabilå cåtre reginå, scriså în limba germanå, cu lista celor care au participat la trimiterea
darului, constând din file pe carton caligrafiate, datorate unor intelectuali de limbå germanå, printre care Reiner
Maria Rilke øi Meyer-Lübke Wilhelm, membru onorific al Academiei Române øi uneori autor al unor autografe pe
manuscrisele aflate la BNR. Filele introductive evidenõiazå marele rol al reginei în construirea aøezåmântului „Vatra
Luminoaså”, cåci darul era fåcut de Asociaõia Orbilor din Viena.

În scrisoarea sa cåtre Loti, intitulatå „Mon cher Z-Abihm!”, dupå un erou al lui Loti, regina se autodefineøte:
„Sunt aøa de obiønuitå så tråiesc mai mult øi într-o manierå mult mai intenså prin gândire decât prin realitate, încât
uit întotdeauna så scriu, din senzaõia cå v-am comunicat deja totul”. Nu-øi uitå niciodatå crezul de reginå: „Sper så
vå fac så iubiõi acest popor cum le-aõi iubit pe cele mai stranii”24.

Sincerå øi modestå, regina acceptå criticile øi chiar le cere, aøa cum se întâmplå în cazul articolului såu despre
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17 ibid.
18 ibid.
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României.
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22 Pierre Loti. La mort de Philae, 1909
23 Léopold Stern. Carmen-Sylva et Pierre Loti. Paris. Impr. A. Davi et fils aîné, 1924, p. 9.
24 v. în Anexå scrisoarea nr. I: Mon cher Z-Abihm: Carmen Sylva cåtre Pierre Loti. Sinaia, 21 noiembrie 1900 – Fondul de
Manuscrise – Biblioteca Naõionalå a României.

Colecõiile BNR



Bucureøti, apårut întâi în 1892, în colecõia „Les capitales du monde” (nr. 12) a editurii Hachet, tradus în acelaøi an de
Dumitru Ståncescu la Editura Tipografiei „Universul”. Øi mai mult, regina cere o corectare: „În ceea ce priveøte articolul
meu despre Bucureøti, v-aø fi deosebit de recunoscåtoare dacå l-aõi corecta!!, în rest, trebuie så schimb eu însåmi câte
ceva øi, chiar dacå publicarea va întârzia doar câteva luni, va trebui så mai fac unele schimbåri, atât de rapid ne
miøcåm. Cifrele, mai ales, se schimbå în fiecare moment”25. Regina simõea ea însåøi cum se schimba õara, bine conduså
de un cap organizat…

Existå un ex-libris al reginei, desenat
de un artist anonim, presupus german, care
încearcå så exprime în imagine
pseudonimul posesoarei: „Sylvae Carmen
ex-libris”. Acest ex-libris apare pe o carte
publicatå la editura Felin Juven din Paris,
[1901], prin efortul lui G. Bengescu øi
beneficiind de introducerea lui Edmond
Haraucourt. Ex-libris-ului, precum øi
datelor despre Carmen Sylva li se potrivesc
multe versuri eminesciene, cu încårcåtura
lor romanticå, precum cele din Cråiasa din
poveøti sau din Miradoniz:

„Ea-i o reginå tânårå øi blondå / În
mantia-i albastrå constelatå / Cu
mâinile unite pe-al ei piept / De
neaua... Trece luminând cu ochii
/Albaøtrii mari, prin straturi înflorite /
De nori, ce înfoiate îi oferå / Raze de purpur, crinii de argint”.26
Astfel, regina a dorit så fie ea însåøi o prelungire a romantismului cultural, care se potrivea sufletului ei poetic øi

imaginativ. Elena Våcårescu oferå, pentru cei care nu au cunoscut-o, o imagine de basm a reginei: „Elisabeta
României prezintå o individualitate aøa de complexå, cå aproape toõi istoricii pot så ofere o soluõie acceptabilå
pentru enigma sufletului såu. Unii dintre ei o descoperå romanticå, comentând eroarea de a fi, în acest secol
materialist, o visåtoare øi o teoreticianå. Alõii comparå aceastå reginå atât de atrågåtoare cu femeile rafinate øi
erudite ale renaøterii italiene, care surprind prin strålucire øi ne tulburå imaginaõia øi cårora unele cårõi le descriu
graõia, conversaõia elegantå, acele femei care fåceau din curtea lor un centru de activitate intelectualå. Un al treilea
studiu ne-o prezintå ca pe o independentå parcurgând vastele påduri ale Carpaõilor, ascultând cu un amestec de
plåcere øi teamå zgomotul torentelor care se scurg pe stânci”27.

Niciuna dintre interpretåri nu este falså, pentru cå regina României seamånå cu fiecare dintre aceste modele. Ea
ar putea inspira un mare numår de portrete, fiecare ar fi o reproducere fidelå a realitåõii, regina fiind o veønic
cåutåtoare de „Ce-i mai bun în lumea asta”.

Carmen Sylva îøi cautå modelul øi crede cå l-a gåsit în Pierre Loti, cum încearcå så explice Leopold Stern în
cartea Carmen Sylva et Pierre Loti: „Doar dorinõa de a tråi câteva momente în aceastå atmosferå seninå, de a må
ridica pe aripile gândului pânå la înålõimile atinse de cåtre Loti øi mai ales dorinõa de a îmbogåõi literatura
germanå cu opera unui mare mastru, au fåcut din mine [...] o traducåtoare28”.

Generoaså, cu inima deschiså iubirii, Carmen Sylva preia lupta contra negrelor obsesii lingvistice: „Gândul cå
rasa latinå øi cea germanå sunt fåcute pentru a se completa una pe alta a devenit pentru mine aproape idee fixå.
Dacå brutalul concept de << inamic ereditar>> ar putea fi înlocuit în limba germanå prin frumoasa expresie
<<õarå de fraõi>>, aø fi fericitå”29.

Så le låsåm înså celor care au iubit-o privilegiul de a vorbi despre ea (Leopold Stern, Elena Våcårescu, George
Enescu). Iatå cuvintele lui G. Enescu: „Carmen Sylva avea ceva genial într-însa. A fost o sfântå binefåcåtoare.
Dispreõuia pompa øi tot ce era practic øi interesat. Adevåratå poetå, gânditoare fiinõå de bine. Ce cumplit suferea
când unii din oamenii în care ea avea încredere îi înøelau buna credinõå øi generozitatea, neråspunzând nådejdilor
ei. Au fost unii care au abuzat de gesturile-i dezinteresate, ea, creatoarea atâtor opere de binefacere, printre care øi
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„Vatra luminoaså” unde se venea în ajutorul orbilor...
Regina Elisabeta judeca oamenii øi lumea dupå inima-i curatå øi generoaså. Pentru mine ea a fost o prezenõå

supraomeneascå, o fiinõå cu nimb, depårtatå de oamenii obiønuiõi, revårsând numai luminå øi bunåtate.
Am øi acum de la ea o fotografie, înfåõiøând-o în salonul de muzicå de la Peleø, împreunå cu noi, cei patru

parteneri de ansamblu øi cu câteva persoane din societate care ne ascultau concertele, fotografie întovåråøitå de
urmåtoarele versuri, scrise cu mâna ei:

«Ordella... acela ce-mi citeøte scrisul al dorurilor copil îmi este.
Iar acele caste doamne care-mi påstreazå amintirea
Cântându-mi timpurile pomelnice - sunt fiicele mele».
Aceste versuri de Beaumont øi Fletcher au fost alese de regina poetå øi muziceanå poate pentru cå exprimå

nepieritoarea legåturå dintre oameni prin artå øi veneraõie” 30.
Spre lauda noastrå, aceastå fotografie evocatå de George Enescu este de puõin timp în posesia Bibliotecii Naõionale

a României. Admiraõia marelui artist era justificatå
øi pentru cå mult educata reginå punea în faõa
companionilor såi cizelarea infinitå la care fusese
supuså printr-o atentå educaõie. Învåõase så
priveascå în jur, observând lucruri øi fapte pe care
alõii le ignorau. Se povesteøte cå, într-o înghesuialå
provocatå de sosirea sa într-o garå, regina a trecut
prin îmbulzealå så ia petiõia pe care i-o întindea o
femeie, sfidând orice protocol. Educaõia ei a fost
desåvârøitå. Învåõase engleza, franceza, italiana,
rusa øi suedeza, apoi limba românå. Luase lecõii de
orgå, canto øi pian de la Clara Schumann øi Arthur
Rubinstein, iar de picturå de la cunoscuõi pictori
germani. S-a cåsåtorit la 15 noiembrie 1869, la
Neuwied, cu Carol Hohenzollern de Sigmaringen,
domnitorul Principatelor Unite.

Supranumitå „Regina mamå”, ea a luminat
viaõa mai multor suflete de la Azilul de copii
„Elisabeta” din Bucureøti, a fåcut demersuri
pentru integrarea nevåzåtorilor din aøezåmântul
„Vatra Luminoaså” (care a reuøit så-øi påstreze
numele peste ani, renghi jucat chiar prin numele
såu, care sugera luminoase... avânturi
comuniste).

Intrusul benefic din Une exilée, cel care a cumpårat cartea la licitaõia organizatå dupå moartea tragicå a lui Louis
Barthou, în data 1 de februarie 1936, la hotel Druot, ne ajutå så vedem cum se întregeøte un întreg ritual bibliofilic:

„J’ai acquis ce livre à vente de la bibliothèque de Monsieur Louis Barthou pour l’offrir à
Sa Majesté Le Roi Carol – destinataire prédestiné en tant que Roi de Roumanie et amoureux des livres – en

témoignage de respectueuse affection.
M. Mircea.
Paris, le 1 février 1936”.
Aøadar, încå un intermediar trimis de soartå, alåturi de cel anunõat cu modestie la sfârøitul cårõii: „Achévé

d’imprimer le 17 janvier, 1893. Pour la Societé des amis des livres”, Alphonse Lemerre, 25, rue des Grands
Augustins Paris, deøi oraøul editor este Lyon. Camuflat la sfârøit, celebrul tipograf Alphonse Lemerre, care editase øi
cartea de debut a Elenei Våcårescu, atent la debuturile literare în limba francezå, indiferent de õara de provenienenõå,
se supune, în „la Societé des amis des livres”, voinõei unei reuniuni de nume notorii de literaõi øi de bibliofili.
Cunoscutå ca una dintre societåõile cele mai vechi, prezidatå de doi mari bibliofili, Eugène Paillet øi Henri Beraldi,
Societé des amis des livres are ca membri titulari pe Juliette Adam, buna prietenå a lui Loti, Louis Barthou (din
1897), ministru de justiõie, senator de Basse-Pyrénées, fost preøedinte al Consiliului de Miniøtri, preøedinte al
Academiei Franceze, apoi doi Beraldi, André øi Henri, Robert Billy, ambasador la Tokyo, Henri Foucoult. Aici vor
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fi editaõi: Merimée, Henry Murger, Hugo, Balzac, Diderot, Alfred de Vigny, Edgar Poe, Maupassant, etc.
Regia Societåõii bibliofile de la Lyon adunå pe respectatul scriitor al vremii Pierre Loti lângå regina scriitoare øi då

informaõii despre mentalitatea unor elite, despre o reginå-om, despre omul politic øi estetul informat, despre mentalitatea
unei epoci (care-øi ucidea conducåtorii), despre bibliofili cu vocaõie de editori, despre ex-libris-uri celebre, despre gesturi
de curtenie, despre ceva simplu øi profund – sensibilitatea umanå, care tråieøte frumosul vis al prieteniei.

Cårõile lui Loti vorbesc despre drumurile unui marinar cu vocaõie (realå, cu certificate oficiale de bun marinar) în
cåutarea cunoaøterii, prin unirea inimii cu inteligenõa, prin explorarea påmântului ca o continuå emigrare în cunoaøtere.

Anexå
I

Sinaia, ce 21 Novembre, ’90
Mon cher Z-Abihm!

Je suis si habituée à vivre beaucoup plus et d’une façon beaucoup plus intense par la pensée que par la
réalité, que j’oublie toujours d’écrire, dans le sentiment que je vous ai déjà tout communiqué. Vous me
comprenez, n’est-ce pas?

Je n’éprouve presque jamais le besoin d’écrire des lettres, rarement d’en recevoir, tellement puis-je dans la
conviction de savoir ce que l’on pense, excepté quand la vie a reçu une grande secousse ou un élément nouveau.

Je regrette beaucoup de ne pas vous savoir encore en mer. Je dirais: vous avez tout! si vous ne m’assuriez pas
avoir tout fait. Moi j’ai repris mon travail avec beaucoup d’énergie. Je dois faire un roman sur un village
roumains [sic] qui paraîtra d’abord en anglais. J’espère montrer tout ce que j’ai appris de vous. J’espère faire
aimer ce peuple, comme vous avez fait aimer les peuples les plus étranges, excepté les Japonais, que vous n’avez
pas compris vous-même. Je présume que nous en sommes trop différents tout de même.

En ce qui concerne mon article sur Bucarest je vous serai infiniment reconnaissante si vous le corrigiez!! du
reste, il faut que je change moi-même certaines choses et si la publication est retardée de quelques mois seulement
je devrai changer encore, tellement rapide est notre allure! – Les chiffres surtout changent à chaque instant.

Sinaia dans la neige est solennelle et superbe, le château silencieux et grave, les habitants bouillant d’activité,
de vie intense et profonde! Après le voyage de conte de fées quel renouveau! Le prochain voyage vous remettra la
plume en main! Je n’ai pas peur!

Au revoir,
C.S. 31

II

Casa Regalå din România

27

An XII – Nr. 1/2006

31 Adåugat oblic semnåtura Carmen Sylve, în cernealå neagrå.



1 Rue Lincoln
Monsieur,

Votre lettre est superbe et je jouisse d’avance de tout le plaisir qu’elle fera à notre Reine. Voulez-vous être
aimable jusqu’au bout et me pardonner d’avoir oublié de vous dire la petite formalité nécessaire en pareille
circonstance?

Je répare bien vite mon étourderie et [je] voudrai bien avoir écrire de votre mains les quelques lignes ci-jointes
qui serviront d’envoi le tout contenu dans une enveloppe plus grande avec l’adresse officielle: A Sa Majesté, la
Reine de Roumanie.

Excusez-moi de vous tracasser ainsi et croyez à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Hélène Våcårescu
Voici à peu près le tout [indescifrabil – n.r.]:
Madame,
Je prie Votre Majesté de vouloir bien mettre à Carmen Sylva la lettre ci-jointe avec laquelle je suis de Votre

Majesté le très dévote serviteur (l’adjectif à votre choix) sig.

III
Madame,

Voici de nouveau l’énorme distance entre nous, et qui sait pour combien d’années!... Me voici de nouveau vous
écrivant de très-loin, dans ce petit cabinet de travail ou je songe avec tristesse que jamais, jamais vous ne viendrez,
même une seule minute, laisser le charme de la plus passagère présence.

Bucarest et Constantinopole se sont brusquement reculés dans un lointain de rêve; il me semble déjà, replongé
comme je suis dans ma vie habituelle, n’avoir eu que l’illusion de ce rapide voyage. Mais, du rêve, il reste ceci, c’est
que je me suis attaché à la reine dix fois comme avant, que je l’aime de l’affection la plus réelle, la plus humaine en
même temps que la plus respectueuse; cette affection est à présent indépendante de toute admiration, affranchie de
toute influence de prestige, plus profonde que tout cela et meilleure.

J’espère que Votre Majesté aura bien voulu, comme je l’en avais priée, dire au roi ce que je n’ai pas su lui dire
en partant, le remercier de son accueil si particulièrement bon et exquis. J’ai été si touché et charmé d’être admis
chaque soir à cette petite table intime et je comprends si bien quel rare privilège m’a été accordé là. Après mon
premier séjour à Sinaia, j’étais parti ne connaissant pas plus le roi que les statues qui gardent l’escalier du château,
malgré l’excessive bienveillance de son accueil; cette fois, au contraire, j’ai entrevu l’âme derrière l’intimidante
enveloppe et je sens que, en toute vénération, je lui suis attaché du fond du coeur; – l’attachement, il me semble, est
une chose toujours bonne, n’importe de qui il vienne; c’est du reste un sentiment que la Majesté royale ne peut
empêcher, – de même qu’elle est tout à fait impuissante à le faire naître. Je demande à Votre Majesté de vouloir bien
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dire cela au rois dans la mesure de ce qu’il est correct d’exprimer à un
souverain...

Je m’étais fait un peu du bien auprès de vous, madame, –- sans
qu’il y parut, car j’ai conscience d’avoir été très nerveux pendant mon
séjour à Bucarest, mais c’était très réel cependant; j’avais subi le
bienfaisant charme; j’avais pris un peu de votre haute sérénité, – et
puis je l’ai perdue à Stamboul où je me suis fait beaucoup de mal, je
l’ai semée dans les cimetières et ailleurs ; – puis je suis rentré ici plus
troublé et plus changeant qu’au départ. J’aurais mieux fait de revenir
tout droit au logis; – cependant le sultan m’a fait un bien charmant
accueil et m’a comblé, et j’aime tant la Turquie que j’ai été heureux de
me sentir compris par lui.

J’ai beaucoup pensé à notre oeuvre, mai je n’ai pas pu encore
écrire une ligne; mon équilibre intellectuel est long à se rétablir…

J’embrasse la main de Votre Majesté avec un profond respect,

Pierre Loti
IV

Madame,

Merci de m’avoir écrit si longuement avec tout votre coeur. Si
vous saviez comme j’ai lu avec une joie reconnaissante!

Merci de m’avoir traduit la jolie lettre de la vieille dame pauvre; je l’envie de pouvoir, quand elle s’adresse à
vous, dire: ma Reine!

Il me semble que je suis ingrat de ne vous avoir pas remercié depuis bien des jours. En pensée, je vous ai fait une
réponse très longue, toute une confession intime – Mais, écrire, je n’ai déjà presque plus la force de la faire; mes
jours passent, dans une sorte d’abattement de plus en plus sombre – <<Un jour, me dites-vous, vous guérirez de
bien des choses>> Oh! je ne le crois pas – Cependant, puisque c’est vous qui me le dites, madame, je songe en moi-
même: peut-être – Mais je n’entrevois pas ce jour là, dans mon avenir fermé –

Si vous saviez tout, si j’osais tout vous confier, sans doute vous ne penseriez plus qu’il puisse y avoir pour moi
un lendemain meilleur…

La comtesse Diane de Beausacq m’écrit qu’elle a fait aussi le voyage de Roumanie et qu’elle a subi avant moi le
charme de la fée – <<Ô, Quel dommage, ajoute-t-elle, que ce soit une reine et qu’alors on n’ait pas le droit de lui dire
qu’on l’aime>> – Vraiment, est-ce qu’on n’a pas le droit d’exprimer cela? Il me semble qu’il y a une manière si
respectueuse de la faire, il me semble que je l’ai déjà dit – et j’éprouve le besoin de le dire encore. Pardonnez-moi,
madame,

Pierre Loti

V
Madame,

M. Scheffer vient de passer trois jours avec moi et doit me quitter ce soir. La visite a apporté une diversion à
mon noir chagrin; il est très gentil et je me suis attaché à lui – Et puis il m’a apporté, comme vous désirez, un peu
de l’air des Karpathes; pour cela seul il eût été trois fois le bienvenu. Nous avons presque constamment parlé de la
reine; nous en avons tant parlé que le temps a passé ainsi et qu’il ne nous en reste plus pour lui écrire une longue
lettre sous la même enveloppe, comme nous en avions fait le projet au moment de l’arrivée.

Pourtant je voudrais remercier Votre Majesté de tout mon coeur pour les beaux cadeaux qu’elle m’a envoyés. Le
petit livre des Pensées me fait un extrême plaisir – Mais surtout le manuscrit fermé à clef est pour moi un précieux
et inestimable souvenir; je ne puis dire combien je suis reconnaissant et touché qu’il m’ait été donné – Je l’ai relu
cette nuit, seul dans ma chambre, où est un tombeau; et, presque à chaque page, une phrase me faisait retrouver la
voix et les intonations douces de Carmen Sylva me faisant cette même lecture, là bas en Roumanie. Je ne connais
rien de plus affreusement triste que ce récit; rien qui rende mieux l’effrayant mystère de ces existences incomplètes,
de ces intelligences d’enfant claires et profondes, logées dans des enveloppes non viables et obligées de s’en
retourner bien vite dans l’éternelle poussière...
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J’ai prié M. Scheffer de vous raconter un peu longuement ma petite vie de famille, ma maison d’enfance; je lui
ai présenté jusqu’à mon cheval et mes chattes – pour qu’il vous parle de tout – Mon regret a été de ne pouvoir lui
faire connaître mon Léo, qui est je crois l’ami que j’aime le plus. Il y a en une male chance sur cette entrevue – Je
lui ai recommandé d’aller voir à Paris ma malheureuse petite femme, qui est toujours entre les mains les médecins…

Je suis, avec un grand respect, madame, votre obéissant,
Pierre Loti

VI
Madame,

Les épreuves des Pensées d’une Reine sont reparties pour Paris, corrigées – puisque c’est le mot consacré –
corrigées par moi, et je suis bien inquiet de ce que je viens de faire. Jamais travail ne m’avait causé plus d’hésitations,
plus d’incertitudes – M. Scheffer m’avait dit que j’avais, de la part de Carmen Sylva, le droit de changer et de
retrancher, j’ai usé en tremblant de ce droit là –Mon Dieu, si j’ai gâté quelque chose, si je vous ai déplu! –

J’ai pu me rendre compte de la difficulté extrême qu’il y a à écrire des Pensées: énoncer quelque chose de
profond et le condenser en une petite phrase toute courte!... Par ci par là, j’ai ajouté quelques mots, ne trouvant pas
la pensée rendre d’une manière assez frappante pour être saisie du premier coup d’oeil par un public français. J’ai
osé supprimer aussi quelque fois, quand il m’a été impossible d’arriver à une forme assez concise et assez claire, –
ou bien quand j’ai eu peur que le fond même de la pensée ne convint pas aux gens de notre pays. Il a fallu faire tout
cela très-vite; j’ai demande à C. Lévy [Calman-Lévy – n.r.] la permission de vous soumettre ces retouches légères,
il m’a répondu que le temps manquerait pour être prêt à l’époque fixée par l’Académie – Il m’a demandé aussi à
supprimer les numéros d’ordre des Pensées et à les remplacer par trois étoiles (* * *) comme c’est l’usage dans les
éditions françaises. Là encore il m’a fallu prendre une décision tout seul et j’ai opté pour les étoiles – J’ai été très
sévère, très impitoyable dans mes corrections; mais il m’avait semblé que Votre Majesté m’avait donné mission
d’agir ainsi – Du reste, j’envoie à Bucharest un double des épreuves, et une dépêche lancée tout de suite arriverait
à temps pour arrêter le tirage des épreuves, si quelque chose déplaisait par trop...

Ma vie va s’assombrissant de jour en jour, comme le ciel d’hiver – et chaque soir, dans mes courses à cheval au
milieu de nos grandes plaines devenues tristes et grises, j’ai une tentation toujours plus grande de me briser la tête, de
ne plus revenir… Je revois, très souvent Sinaia, l’image de la reine prend pour moi, dans le recul du souvenir, une sorte
de rayonnement –

D’ailleurs il m’est déjà arrivé plus d’une fois dans la vie de passer à côté d’êtres un d’objets exquis et de n’en
comprendre bien tant le charme qu’après, quand ils étaient déjà éloignés ou perdus. Et la pensée qu’il m’est permis
de dire mes tristesses intimes à cette reine, qui comprend tout, suffit par instants à me redonner un peu de courage...

Avec le respect de plus profond,
Pierre Loti

VII
Madame,

Sur l’avis de M. Scheffer je me disposais à partir pour Venise et je le faisais avec grande joie. J’avais demandé
au ministre la permission, qui certainement va m’être accordée. Mais on m’écrit que ma mère est un peu
souffrante… Ces quatre jours que je passerais à Venise, je les lui ravirais à elle ; je ne l’ai pas vue depuis deux mois
et ne pourrais plus la voir qu’au mois d’octobre… Donc, pendant que les journaux et l’univers me croiront à Venise,
je serai clandestinement auprès d’elle à Rochefort; je suis sur que Votre Majesté trouvera que je fais bien et j’ose
même lui demander de ne pas me démentir à l’occasion vis à vis de mes chefs… Pourtant j’ai un si grand regret de
renoncer à ce voyage dont je me faisais une fête; je voudrais me dédoubler, me partager j’ai bien hésité avant le
prendre cette décision-là.

Je ne sais si Votre Majesté a lu le récit de mon arrivée à Sinaia, tel qu’il va, parait-il, être publié par un
Hongrois et passer à postérité, grâce à la bienveillante interprétation de M-elle Vacaresco... Ce qui me console dans
mon changement de voyage c’est qu’au moins là où je vais aller, je suis absolument sur de ne pas faire une entrée
aussi ridicule.

Je suis, avec le plus profond respect, madame,
De Votre Majesté!
Le très-obéissant serviteur,

Pierre Loti
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Semne ale regalitåõii într-o arhivå particularå din România
– dialog cu bibliofilul Ion C. Rogojanu –

Reporter (R): Existå în biblioteca dvs. cårõi,
fotografii, scrisori, acte, obiecte referitoare la
instituõia regalå. Ce reprezintå pentru
dumneavoastrå aceste piese privind regalitatea
din România?

Ion C. Rogojanu (ICR): Ca amator în
cunoaøterea trecutului nostru, øi nu numai al
obârøiilor mele, am adunat în arhiva mea multe
documente autentice. Discuõia de faõå este
motivatå de însemnele regale aflate în casa mea øi
sper cå îmi vor fi înõelese eventualele inexactitåõi
øtiinõifice. Dacå este så vorbim de Familia regalå,
fac mårturia: deøi nu sunt regalist, apreciez cå
lipsa de interes pentru aceastå importantå
perioadå din istoria neamului, care a însemnat
crearea României moderne, e o dovadå de
ignoranõå, un påcat. Carol I, Elisabeta, Ferdinand
øi Maria au fåcut enorm pentru a avea o Românie
europeanå. Så exemplificåm cu o semnificativå
heraldicå, aflatå pe coperta albumului Tezaurul de
la Pietroasa, format infolio, tipårit în anul 1892 la
Paris, pe care figureazå stema proaspåtului regat
al României (1881); în partea de jos, pe eøarfå, o
devizå semnificativå: Nihil sine Deo. Consider
înså cå principala grijå a suveranului Carol I a fost
exprimatå prin deviza, ce-i era atribuitå, izvorâtå
din realitåõile locului: Formaõi caractere!; este øi
aståzi valabilå!

Regele Carol I, care nu avea, poate, inteligenõa
lui Ferdinand, a øtiut så imprime direcõiile
importante în crearea statului român. Noua
Constituõie, ca lege fundamentalå, una dintre cele
mai moderne din Europa, votatå de Parlamentul
Õårii în data de 29 iunie 1866, a constituit baza
juridicå a instaurårii monarhiei constituõionale.
Cred cå, în mare, principiul „Suveranul domneøte,
dar nu guverneazå” a fost aplicat. Am så fac aici o
divagaõie. Dupå 1990, un fost ofiõer de informaõii,
Titus Simon, a publicat Pacepa, quo vadis?, o
incitantå carte autobiograficå, în care vorbeøte,
printre altele, de o regulå aplicatå cu consecvenõå
în activitatea sa: ca så acõionezi, trebuie så cunoøti
mai întâi „situaõia localå”. Extrapolând, ca så
conduci o õarå, trebuie så-i cunoøti oamenii,
cutumele, „hachiõele”, coteriile. În cei peste nouå
lustri ca suveran, domnitorul-rege Carol I s-a
stråduit øi a reuøit så construiascå un stat european.
Carol I „fåuritorul”, cum l-au numit istoricii, a
avut cea mai lungå perioadå de domnie din istoria
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Carol I, Leopold, fratele såu, principele Ferdinand øi Elisabeta

G.T. Kirileanu, secretar øi bibliotecar al Casei Regale (1909-1930)

Mihai Eminescu - ultima
fotografie cunoscutå, 1887



noastrå (48 de ani: 29 iunie 1866 – 02 octombrie
1914), cu aproape un an mai mult decât Øtefan cel
Mare. Un hâtru al vremii (George Ranetti, pare-
mi-se) fåcea un reuøit joc de cuvinte: ”Ca rol fu
mare mititelul”, aluzie evidentå atât la faptele, cât
øi la statura lui Carol I. Dupå opinia unor
„contimporani” (Czernin, ministrul Austro-
Ungariei la Bucureøti), „regele Carol a murit de
råzboi”. Se pare înså cå nu doar vârsta biologicå i-
a adus sfârøitul...

Urmaøul såu la tronul României, Ferdinand,
nepot de frate, a fost un intelectual autentic.
Regele Ferdinand, supranumit Întregitorul,
vorbea curent cinci limbi stråine; era cu adevårat
pasionat de biologie, talent moøtenit øi de nepotul
såu, Mihai, care, în vremea liceului, a avut nota
maximå la aceastå materie. Dupå spusele lui Alin
Ciupalå, fost muzeograf la Peleø, bun cunoscåtor
al „fineõurilor” legate de viaõa la Curte,
cunoøtinõele de botanist ale prinõului (pe atunci)
Ferdinand au fost benefic probate în parcul
castelului Peleø. Martha Bibescu, una dintre cele
mai cultivate femei ale timpului øi rafinatå
cunoscåtoare a valorilor bårbåteøti – nu o spun cu
maliõie –, a apreciat mintea øi caracterul regelui
Ferdinand, scriind un amplu studiu despre acesta.
Cartea sa Douå portrete: Ferdinand al
României. Anatole France, apårut în anul 1930
la Bucureøti, figureazå în Publicaõiile interzise
pânå la 1 mai 1948 la poziõia 312. Trebuie spus
aici cå majoritatea lucrårilor care aveau autori
regali au fost interzise dupå anul 1947: Carol I –
5 titluri; Elisabeta (Carmen Sylva) – 7 titluri;
Carol al II-lea – 2 titluri (Viaõa øi faptele M.S.
Regelui Carol al II-lea, cel Drept [!], Bucureøti,
1933); publicaõia Cåminul Cultural, editatå de
Fundaõia Culturalå Principele Carol – toatå
colecõia; publicaõia Deøteptarea. Foaie pentru
luminarea poporului, editatå de Fundaõia
Culturalå Regalå „Regele Mihai I” – toatå
colecõia; publicaõia Albina. Foaie såptåmânalå
pentru popor, editatå de Fundaõia Culturalå
Regalå „Principele Carol” – anii 1938-1944. Alte
nume interzise: Mihai Eminescu – 11 titluri; I.
Gh. Bråtianu – 23 de titluri; Simion Mehedinõi
Soveja – 31 de titluri. Doar Adolf Hitler, prezent
cu 33 de titluri, îl depåøea pe universitarul
vrâncean…

Dupå cum aõi remarcat, în biblioteca mea
existå un numår mare de cårõi care au ca editor
Fundaõiile Regale: Carol I, Ferdinand, Carol al II-
lea, Mihai. Rolul lor în dezvoltarea spiritului civic
la români a fost evident. Regret înså cå urmaøii nu
sunt preocupaõi de „reactivarea” acestei forme de
mecenat, aøa cum sunt preocupaõi de recuperarea
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Fotografie Mandy, fotograf al Casei Regale

”Vin så vå mulõumesc din toatå inima pentru ajutorul cu beløug la
lucrul cel mai sfânt. Apr. 1909. Elisaveta”

Stema regatului României aflatå pe coperta albumului
Tezaurul de la Pietroasa, 1892



unor castele øi palate…
Primii regi ai României au øtiut så îøi ia

sfetnici de marcå nu numai stråini, ci øi români.
Voi aminti doar câteva familii: Bråtianu,
Budiøteanu, Cantacuzino, Robescu, Øtirbei, din ale
cåror arhive provin unele dintre documentele pe
care le am.

Monarhii noøtri au aråtat respect pentru õarå øi
pentru credinõa ortodoxå; trebuie så recunoaøtem øi
så apreciem acest lucru. Reginele Elisabeta øi
Maria au impus la Curte portul naõional românesc.
Regula nu reprezenta doar un simplu joc de salon.
Ea a dus la dezvoltarea unei adevårate industrii
artizanale. Elita femininå a susõinut redeøteptarea
artei naõionale, promovând îndeletnicirile casnice
õåråneøti, înfiinõând societåõi øi asociaõii în acest
scop. Astfel, Alexandrina Cantacuzino a creat
Societatea Õesåtoarea, iar Arethia G. Tåtårescu a
fondat la Târgu-Jiu Liga Naõionalå a Femeilor
Gorjene, care se ocupa de õesåturi øi mai ales de
covoarele olteneøti. Øtiu aceste lucruri de la tatål
meu, gorjan din Cårbuneøti. De precizat cå Arethia
Tåtårescu i-a comandat lui Constantin Brâncuøi
monumentele de la Târgu-Jiu închinate jertfei
ostaøilor români în primul råzboi mondial. La õarå,
pe vremuri, nu exista familie care så nu cultive in
sau cânepå ori care så nu creascå viermi de måtase.
Fiecare gospodårie avea duzi, care asigurau hrana
micilor „producåtori” ai preõiosului fir . În
copilåria mea, pânå prin anii 1960, bunicii materni
din Coteøti, localitate aflatå atunci în judeõul
Râmnicu Sårat, aveau preocupåri în acest sens.
Sericicultura reprezenta o industrie formativå, dar
øi aducåtoare de venituri populaõiei satelor. Azi ne
våitåm cå a fost distruså sericicultura din România,
aleøii neamului („ciolånarii” øi „grohåitorii”, cum
pe drept îi numea un pamfletar pe unii edili) nu
mai au nimic sfânt!

R: Sericicultura a fost o politicå a Casei
Regale?

ICR: În Proiect de culturå pentru
esploataõiunea moøiei Pantelimonului (1865), de
Ion Ionescu, „vechi elev al fermei-model de la
Roville”, carte cumpåratå de mine, prin anii ’70,
din anticariatul nr. 4, sunt consacrate câteva
pagini „Pepinierei de duzi – 140 pogoane, cea mai
dintâi culturå specialå ce s-a înfiinõat la
Pantelimon”. Nu øtiu dacå sericicultura a apårut la
noi ca urmare a demersurilor Casei Regale, dar
contribuõia reginei Elisabeta a fost, în acest sens,
la nivelul întregii õåri, notabilå. Ea a fåcut så se
producå o revigorare a tradiõiilor naõionale, în
condiõiile în care majoritatea protipendadei
devenise cosmopolitå. Boierimea suferea de
„spleen”. Cei mai mulõi nu aveau ca interes decât

Casa Regalå din România

33

An XII – Nr. 1/2006

Albumul România în chipuri øi vederi - un model
de promovare a õårii



så obõinå venituri pe care le „foloseau” în locuri de
petrecere, bineînõeles, aflate în afara României.
Generalul Radu R. Rosetti, în volumul Mårturisiri,
afirma categoric: „Calitatea de boier devenise mai
mult o piedicå în anii 1876 -1888”. Cred, de altfel,
cå aceastå „lenevire” a elitei a dus la ceea ce s-a
întâmplat mai târziu... Treptat-treptat nu a mai fost
în contact cu „talpa õarii” øi cu realitåõile europene,
nu a mai conøtientizat adevåratul puls al vieõii. În
anii 1888 øi 1907 au fost semnale tragice. Dar
meteahna îmbuibårii „aleøilor” se poate observa øi
în zilele noastre!

Fiecare pieså aflatå în „vremelnica mea
påstrare” – cum inspirat numeøte acad. Virgil
Cândea starea de posesie – are o poveste. De la
L.R.S., un filosof-anticar (care-øi completa astfel
leafa de bugetar), am cumpårat o acuarelå care o
reprezintå pe regina Elisabeta în port românesc, cu
furca øi fusul, o sugestivå imagine ce trimite la
eforturile suveranei de a pune în valoare
îndeletnicirile tradiõionale ale poporului român.
Lucrarea este semnatå de un cålugår de la Agapia.
Gråitoare este øi placheta din bronz, care o
reprezintå tot pe Elisabeta, de data aceasta în faõa
unui råzboi de õesut. Am cumpårat aceastå pieså
acum câõiva ani, de la un cunoscut cartofil, Ø. D. În
partea de jos, un gând constatator al reginei:
„Viitorul Õérei îl õese femeia. Elisabeta”. Din câte
øtiu, placheta, într-un format mai mic, era oferitå cu
ocazia unor reuniuni în care se premia hårnicia
femeii române.

R: Cum funcõiona piaõa documentelor
referitoare la regalitate înainte de 1990?

ICR: Prin anii ’80, dorindu-se protecõia
patrimoniului cultural-naõional, toõi cei care aveau
documente de valoare erau obligaõi så le declare. La
un „pahar de vorbå” fiind cu directorul Bibliotecii
Judeõene din Târgu Mureø, Poptåmaø, un erudit,
oaspete în hotelul pe care îl conduceam pe-atunci,
am fost sfåtuit så må adresez Muzeului de Istorie al
oraøului Bucureøti, lucru pe care l-am øi fåcut. Cu
umor, directorul instituõiei bucureøtene mi-a spus:
”Domnule Rogojanu, dacå trimit, aøa cum spuneõi,
comisia, s-ar putea så vinå mai întâi miliõia øi så
aveõi probleme; ar fi bine så faceõi o hârtie prin
care så ne invitaõi dumneavoastrå!”. Aøa cå i-am
invitat så vadå ceea ce deõineam, ceea ce ar fi putut
face parte din patrimoniu. În aceastå Comisie erau
tineri cercetåtori care, în timp, au confirmat
seriozitatea profesionalå: pitorescul polihistor
Silvan Ionescu, bibliotecarul-manager Florin
Rotaru, care a fost, o vreme, chiar secretar de stat,
asidua cercetåtoare a cårõii vechi Ana Andreescu øi
alõii, fiecare în specialitatea sa (artå plasticå,
document, carte, etc.). Au venit vreme de 2-3
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Portretul reginei Elisabeta, lucrare realizatå
de cålugårul Nichitov de la Agapia

„Viitorul Õérei îl õese femeia. Elisabeta” - plachetå
omagialå.



såptåmâni, câte 4-5 ore pe zi. Drumul pânå la mine
– pe-atunci, ståteam tocmai lângå fosta „Livadå cu
nuci” – le lua cam o orå øi jumåtate, dus-întors, cu
tramvaiul 19. Cred cå am fost cel mai îndepårtat
„obiectiv” al Comisiei... Au fotografiat øi au
înregistrat fiecare pieså în parte. Datoritå
amabilitåõii fotografului, o tânårå cu aspect de top-
model, bunå profesionistå în arta imaginii, pe care
am reîntâlnit-o recent la Palatul Øuõu, am imagini
ale majoritåõii pieselor înregistrate atunci. Øtiu cå
baza de date a fostului Oficiu de Patrimoniu a fost
preluatå de CIMEC, dar nu am avut încå timpul øi
curiozitatea så-mi våd „dosarul”!

Documente importante, nu numai cele cu
referire la Casa Regalå, circulau øi înainte de 1989.
Nu intrai înså în atenõia „ochiului limpede” decât
dacå încålcai legile øi regulile stabilite. Am
cunoscut pe unii dintre cei „cu privirea agerå”.
Øtiau tot ce circulå pe piaõa licitå øi ilicitå.

R: Erau avizaõi, aveau cunoøtinõe despre
conõinutul, despre importanõa acestor documente?

ICR: În acea perioadå, eram preocupat så
adun documente despre industria ospitalitåõii pe
teritoriul vechii Dacii. Am comunicat rezultatele
acestor cercetåri atât în cadrul unor simpozioane,
cât øi în presa scriså øi vorbitå, în unele emisiuni de
televiziune. Pentru a avea acces la fondurile din
anticariatele de stat, a fost nevoie ca, în baza unei
solicitåri-recomandåri din partea ITHRB
(Întreprinderea de Turism, Hoteluri øi Restaurante
- Bucureøti), unde lucram – pe atunci conduceam
hotelul Negoiu –, cåtre CLDC (Centrul de Librårii
øi Difuzare a Cårõii), så mi se permitå cumpårarea
de cårõi poøtale, fotografii, scrisori øi cårõi din
fondurile existente în anticariate. Aøa am aflat
semnificaõia unor øtampile rotunde aplicate de
cenzorii CLDC pe cårõi: S=secret,
D=documentare, L=liber. Existau câõiva „iniõiaõi”,
aflaõi în spatele numerelor ce însoõeau semnele S,
D sau L. Uneori, lângå L era notat FAP (Fond în
Afara Pieõii), ceea ce însemna cå acele cårõi
trebuiau oferite spre vânzare, cu prioritate,
bibliotecilor de stat sau cercetåtorilor. Lumea
anticarilor bucureøteni era un tårâm magnific.
Enescu, Berceanu, Mihuõå, Condraõchi, mai târziu
elevii lor Mircea, Marius, Mihai – dintre cei care
lucrau „la stat” –, precum øi seniorii cårõii –
Sterescu, Potra, Cardaø, Smântânescu, L.R.S. sunt
dintre cei ce ar merita så inspire pana unora dintre
„muøteriii” lor: Andrei Bacalu, Øtefan Andrei, Ion
Cristoiu, Dan C. Mihåilescu, Adrian Påunescu,
Tudor Octavian. Din provincie, l-am cunoscut mai
bine pe anticarul de la Bacåu – doamna Poghirc.
Despre ea øi despre cårõile pe care i le rezerva, în
vremea când se afla în ”surghiun” la Tescani, ar
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principesa Maria

Quelques poésies de Michaïl Eminesco - carte din
biblioteca reginei Maria; legåturå din piele cu motive
florale tip Secession; stânga sus - cifrul reginei



putea „depune mårturie” cårturarul Andrei Pleøu.
Dat fiind ocupaõia mea în acel timp, am cunoscut
foarte bine lumea bibliotecarilor øi a bibliofililor,
cu multele lumini øi puõinele umbre. Cu regret,
apreciez cå adevåraõii anticari-buchiniøti sunt o
specie pe cale de dispariõie în România. Sunt
puõine excepõii în Bucureøti øi în õarå. Spre a nu fi
acuzat cå fac publicitate, voi aminti doar
prenumele unora: Radu (Cluj), Silvia - Nicu,
Miticå (Iaøi), George, Bogdan, Aurel-Viorel. În
stråinåtate, spre folosul tuturor, existå asociaõii
profesionale ale anticarilor øi experõilor în
domeniu. Când vor apårea øi la noi, spre a avea, în
sfârøit, o realå piaõå a valorilor?

Revenind la întrebarea dvs., vå pot spune cå
„supervaizerii” întâlniõi de mine erau intelectuali cu
o bunå pregåtire (øi) în domeniul bibliologiei. Cred
cå erau la curent cu scopul în care erau cumpårate
din anticariat cårõile de la fondurile speciale. Un
amånunt amuzant: dupå aproape trei såptåmâni de
cercetat, råscercetat øi înregistrat documente, cei de
la Patrimoniu au spus la un moment dat: „Domnule,
este suficient, plecåm”... øi s-au dus...

R: Cei care aveau în caså piese de bibliofilie,
cum procedau dacå voiau så le vândå?

ICR: La vremea aceea, multe documente au
intrat în circuit fiindcå urmaøii, unii dintre ei
ignoranõi, au vrut så obõinå bani. Negustorii – fie ei
de stat sau particulari – profitau din plin. Clienõii
lor erau (ca øi aståzi!) fie din nomenclaturå, fie
misiõi ai unor persoane din stråinåtate sau, mai rar,
bibliofili autentici. Multe valize diplomatice au
scos valori de patrimoniu din România. Øi atunci!
Un fapt tråit: în casa lui George Ivaøcu, excelent
gazetar (cåruia unii dintre „negrii” såi nu i-au
apreciat calitåõile de istoric literar), invitat fiind de
fata acestuia, care venise din Franõa så rezolve
problema moøtenirii, am våzut cum se comportau
„hienele bibliofage” (dintre aceste hiene, unele
erau chiar profesori universitari...). Ce cåutau cu
înfrigurare: literaturå de avangardå, documente
privind regalitatea (scrisori, fotografii, cårõi din
bibliotecile regale, etc.), sticlårie (Daum Nancy,
Lalique, Gallé), ciudåõenii care aveau cote bune în
dolari (de exemplu, corn de rinocer, pentru
calitåõile sale afrodisiace). Øtiau foarte bine
valoarea acestor obiecte pe piaõa mondialå.

R: Se poate vorbi, de-a lungul deceniilor 6, 7,
8, de o fluctuaõie a interesului faõå de epoca de
pânå în 1945?

ICR: Consider cå dragostea pentru carte,
pentru lecturå se dobândeøte în primii ani ai vieõii,
dacå nu, atunci nu-i decât spoialå... Nu este
suficient så fii instruit. Trebuie så te stråduieøti så
nu fii „pråsilå de câini”, så-õi cunoøti trecutul – al
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õårii øi al familiei. Acesta este o atitudine care
trebuie cultivatå încå din copilårie, prin formatorii
clasici (profesorii øi familia). Spre exemplu, eu am
citit cartea lui Florian Cristescu, Povestea
neamului nostru (3 volume, 1946, Bucureøti), în
anul apariõiei ei, când aveam 7 ani. În anul 1948,
cartea a fost interziså de cenzurå. Mai târziu,
imediat dupå plecarea regelui Mihai din õarå, ai mei
mi-au spus så nu comentez cu nimeni cele citite în
aceastå carte, mai ales lucrurile referitoare la regii
României.

Meritul, câteodatå inconøtient, de „råspândaci
ai microbului culturii”, pe care l-au avut anticarii
(de tot felul) în toatå aceastå perioadå, nu numai
pentru noi, cei din România, este un capitol ce ar
merita poate så-l trataõi aparte, în revista
dumneavoastrå. Mai sunt încå martori. Un exemplu:
am cumpårat de la ziaristul-anticar Radu Sterescu o
carte-document. Trebuie så fi fost „instrument de
lucru” al unui cenzor, recuperat de isteõimea
anticarului de la urmaøi. Un carton negru înveleøte
cartea, pus de posesor spre a nu se afla, la o prima
ochire, ce conõine volumul aflat în raftul bibliotecii.
Este vorba de Publicaõiile interzise pânå la 1 mai
1948, editat de Ministerul Artelor øi Informaõiilor, în
1948. Tomul are 522 pagini øi conõine 7.650 de
titluri de cårõi øi periodice. Am avut råbdarea så le
numår! Citez câteva exemple din „indicaõiile-
instrucõiuni” a cåror nerespectare te priva de
libertate, în cazul fericit. Desigur, voi face doar un
scurt comentariu la sfârøit. „Aceastå operaõiune de
desinfectare a sectorului cuvântului tipårit din õara
noastrå deøi a dus la formarea prezentului volum de
proporõii este departe de a fi terminatå. Una din
cauzele principale care cer continuarea acestei
operaõiuni este exodul bibliotecilor particulare în
anticårii. Necontenit se varså pe piaõå mii de cårõi
în care sunt expuse pe larg teoriile otråvitoare ale
imperialismului […]. Toate manualele øcolare
anterioare anului 1947 sau care nu figureazå pe
tabloul oficial al manualelor aprobate de Ministerul
Învåõåmântului Public sunt din capul locului
interzise fårå a mai fi necesarå menõionarea lor
expreså în prezenta broøurå”.

Aøadar, am tråit øi noi, în România, un
„holocaust” cultural. Rezistenõa prin culturå nu a
fost o sintagmå lozincardå. Cu amåråciune afirm cå
aceastå rezistenõå råmâne o oportunitate øi pentru
„noile vremuri”...

Nu-mi plac citatele, dar ce a gândit øi a
exprimat Ion Heliade Rådulescu simt øi eu aståzi:
„Uråsc tirania, dar må îngrozeøte anarhia”.

(interviu realizat de Letiõia Constantin
øi Tabita Chiriõå, 15 martie 2006)
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La percheziõia fåcutå bibliologului Gh. Cardaø, acesta a fost pus
så scrie pe document ”Gåsit la mine. Gh. Cardaø 24 - II - 959”.
Se pare, dupå spusele lui Radu Sterescu, cå dupå aceea a devenit

informator.
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Caricaturå a regelui Ferdinand realizatå de I.Iser.
Lucrarea a aparõinut celebrei Miõa Biciclista.

Graficå realizatå de vienezul I. Sofer, ”artiste en écriture”,
compuså din 42.000 de litere

Ceremonie regalå din anul 1932, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfåptuirea României Mari.
În rândul 1 se remarcå: ... Patriarhul Miron Cristea, Nicolae Iorga, regina Maria, regele Carol II, Mihai I, Iuliu Maniu, ...



Casa Regalå din România

39

An XII – Nr. 1/2006

Menu oferit de Casa Regalå a Serbiei
Belgrad, 10/22.8.1878 Menu-uri oferite de Casa Regalå a României

Furnizori ai
Casei Regale

Administratori
ai Domeniilor
Regale ale
Coroanei



În anii care au precedat primul råzboi mondial,
România s-a orientat cu paøi repezi cåtre o viaõå
artisticå remarcabilå. Arhitecõii noøtri realizaserå deja o
arhitecturå cu specific naõional, iar numeroase societåõi
cultural-artistice (Ileana, Tinerimea artisticå, etc.) le
secondau eforturile, råspândind gustul pentru covoare,
broderii øi ceramicå, inspirate din vechile noastre
tradiõii folclorice.

Aproape toate aceste societåõi fuseserå fondate de
suveranele noastre (începând cu Elisabeta, continuând
cu principesa Maria) øi de doamnele din înalta societate
(am putea remarca, printre ele, pe Felicia Racoviõå,
Elena Cornescu, Ana Lahovary, doamnele din familiile
Bråtianu, Cantacuzino, Romanescu).

Femeile din elita româneascå au fåcut operå de
buni patrioõi, de artiøti, dar øi de buni comercianõi. Ele
le-au concurat, în acest sens, pe õåråncile noastre,
råmânând fidele – ca øi ele – õesåturilor øi de broderiilor
noastre naõionale. Cu un gust artistic la fel de bun ca øi
cel al femeilor de la sate, ele au iniõiat, în toaleta
femininå mondenå, un nou curent decorativ de artå
aplicatå. Aøa au ajuns så fie la mare preõuire lenjeriile
rafinate, rochiile de oraø øi de bal ale cåror õesåturi øi
broderii erau executate de õårånci talentate. Folosindu-
se de aceleaøi elemente, au creat o serie de obiecte
decorative în stil românesc – cutii, porte-feuilles, genõi,
rame, învelitori de carte ø.a.

Prin intermediul revistelor de arheologie øi de artå,
al expoziõiilor, al unor concursuri, oameni de artå øi
doamne din înalta societate româneascå chemau cåtre
viaõa artisticå un public din ce în ce mai numeros. La
Bucureøti, puteau fi våzute deschizându-se – dupå
exemplul Parisului – saloane artistice care evoluau în
umbra celor douå mari expoziõii anuale - una
organizatå de stat, cealaltå de Tinerimea artisticå.

Regina Maria era partenera fireascå øi puternicå a
acestei lumi care se deschidea cåtre viaõa artisticå, fapt
justificat prin talentul øi lucrårile personale, prin
entuziasmul øi încrederea pe care le inspira artiøtilor.
Viaõa socialå modernå a Bucureøtilor era susõinutå øi de
discuõiile reprezentanõilor Casei Regale cu artiøtii,
discuõii competente, urmate de comenzi de opere de
artå adresate pictorilor øi sculptorilor.

Regina nu a fost o simplå preøedintå de onoare a
societåõii Tinerimea artisticå. Rolul såu era unul
activ; prin însåøi natura preocupårilor, a sprijinit
crearea unei secõii de artå decorativå, în cadrul
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Iuliana Crenguõa Iordåchescu

Regina Maria øi artele decorative
din România



expoziõiilor organizate de aceastå societate, cåci
suverana României a fost autorul principal al
proiectelor de decorare øi de creare de mobilier pentru
palatele de la Cotroceni, Bran øi Balcic.

Fiind, aøa cum spunea Elena Våcårescu, „mai mult
decât femeie, mai mult decât reginå, un simbol”, regina
a cåutat så dea un impuls de o anvergurå naõionalå
artelor decorative. Cartea cântårilor, lucrare sa pictatå
pe pergament, a obõinut Marele premiu la Expoziõia
Universalå de la Barcelona din anul 1929.

Contribuõia sa la evoluõia artelor decorative,
valoarea sa artisticå recunoscutå, i-au conferit reginei
dreptul de a figura printre artiøtii prezenõi în
dicõionarele universale de artå (Thieme-Becker,
Bénezit), beneficiind de o prezentare elogioaså.

Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naõionale a
României deõine 8 desene executate de regina Maria –
6 pe pergament (variante pe tema crucii celtice)1 øi 2
schiõe de rochii de bal (datând probabil din prima parte
a vieõii).
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1 Crucea gamatå, crinul øi frunzele de ciulini sunt simbolurile reginei Maria. Ea le va folosi frecvent în lucrårile sale, inclusiv
în decorarea Peliøorului – pentru mobilier, tapet, luminatoare, etc.

Regina Maria, supranumitå regina artistå, a fost
poetå, pictoriõå øi creatoare de design. A adunat, în timp, øi
o valoroaså colecõie de artå – piese de sticlå Emile Gallé øi
fraõii Daum, mobilier øi decoraõiuni Joseph Hofmann,
veioze øi candelabre L.C. Tiffany, picturi de Mucha,
Grigorescu, El Greco, Rembrandt, etc.

Construit între 1899-1902 de arhitectul ceh Karel
Liman øi decorat de vienezul Bernhard Ludwig, Peliøorul,
reøedinõa perechii princiare Ferdinand øi Maria, deõine o
valoroaså colecõie de artå decorativå aparõinând curentului
Art-Nouveau.

Regina a impus la reøedinõa de la Peliøor un stil
personal, eclectic, combinând elementele Art-Nouveau cu
cele bizantine øi celtice. Rezultatul acestor inovaõii îl
reprezintå Dormitorul de Aur, Capela øi Camera de Aur,
care au valoare de unicat.

O pieså remarcabilå, realizatå de reginå, este
manuscrisul pe pergament, pe care aceasta l-a dåruit în
1906 soõului såu, principele Ferdinand.

Regina a patronat societatea Tinerimea
artisticå. Aceasta reunea artiøti români aflaõi la începutul
carierei. Aici au expus o serie de nume celebre ale artei
plastice româneøti: Øtefan Luchian, Gheorghe Petraøcu,
Constantin Brâncuøi, Francisc Øirato, Camil Ressu, Jean
Al. Steriadi (cel care a øi fost preøedintele societåõii), etc.

Însemnul societåõii artistice Tinerimea românå era
crucea gamatå. Regina Maria a primit în dar de la principele
Hessen o cruce gamatå, ornatå cu diamante – bijuterie foarte
popularå în Germania începutului de secol XIX.

Conform spuselor pictorului Vasile Parizescu,
preøedintele Societåõii Colecõionarilor de Artå din
România, societatea Tinerimea românå a fost desfiinõatå
în 1947. (n.r.)



G.T. Kirileanu – o evaluare autobiograficå
G.T. Kirileanu a redactat o Scurtå autobiografie a lui Gh. T[eodorescu-]Kirileanu care dateazå, cel mai

probabil, din anii ’50, când fostul bibliotecar øi secretar la regilor Carol I øi Ferdinand I se afla cu domiciliu forõat la
Piatra-Neamõ. Volumul G.T. Kirileanu. Sub trei regi øi trei dictaturi. Amintiri, jurnal øi epistolar: 1872-1916),
editat în 2004 de Constantin Bostan, oferå textul acestei autobiografii, fårå a preciza înså contextul în care a fost
scris. Întrucât Kirileanu face referiri autobiografice inclusiv la anul 1948, este foarte posibil ca textul så fi fost
conceput ca un fel de memoriu de activitate. Aceastå variantå este susõinutå øi de notaõiile lui Kirileanu din
Însemnåri zilnice: 1906 – 1960 (ediõie de Constantin Prangati, 2004): în 12 februarie 1955, i-a trimis lui Petru
Groza o scrisoare în care se plângea de tracasårile la care era supus de autoritåõile locale øi îøi anunõa intenõia de a
dona bibliotecii oråøeneøti din Piatra-Neamõ un fond documentar (18.000 de volume, cårõi øi periodice). Aøadar,
textul autobiografiei ar fi putut fi conceput în acest context.

G.T. Kirileanu s-a nåscut în satul Holda-Broøteni, judeõul Neamõ, în data de 13 martie 1872. A fost unul dintre
absolvenõii stråluciõi ai Øcolii Normale ”Vasile Lupu” (1891), precum øi ai Facultåõii de Drept din Iaøi (1900). În
timpul facultåõii, intrå pentru prima datå în contact cu munca de bibliotecar, fiind o vreme custode al Bibliotecii
Universitåõii. Råmas orfan de mamå, la naøterea fratelui såu, viitorul mare folclorist Simion T. Kirileanu, este
crescut de bunicul dinspre mamå (preotul Teodor Ioanovici zis „Popa Todicå”), cel care l-a øi înfiat în 1879. Aøa se
explicå numele de Teodorescu, dupå cum ortografierea cu K a numelui de familie Chirileanu se datoreazå (cf. C.
Bostan) pasiunii cårturarului pentru cercetarea documentelor vechi româneøti.

Kirileanu îøi manifestå de timpuriu pasiunea pentru documentarea øi cercetarea filologicå. În decembrie 1899, la
împlinirea a zece ani de la moartea lui Ion Creangå, student fiind încå, publicå în revista Øezåtoarea un articol
despre necesitatea recuperårii manuscriselor marelui scriitor; în 1902 se aratå revoltat de ediõia Ion Creangå –
Scrieri, realizatå de Øt. O. Iosif øi Ilarie Chendi, care conõinea multe erori. Ideile pe care le reclamå atrag atenõia øi
preõuirea lui Titu Maiorescu. Dupå absolvirea facultåõii, pentru Kirileanu urmeazå câõiva ani de slujbe pasagere –
magistrat, judecåtor, inspector comunal, profesor particular.

Anul 1905 este foarte important în formaõia cercetåtorului – Kirileanu va începe documentarea pentru o
monografie a Broøtenilor. Publicatå în 1906, ea este låudatå de N. Iorga. Aprecieri pentru veritabila øtiinõå de carte,
dar øi pentru tenacitatea cu care îøi urmeazå õelurile øtiinõifice øi culturale îi vin øi de la reputatul filolog Al.
Philippide sau de la elveõianul Louis Basset, secretarul particular al Regelui Carol I. Acest moment se va dovedi
decisiv pentru trecerea la poziõia de secretar øi bibliotecar al Casei Regale, poziõie pe care Kirileanu o va ocupa timp
de 20 de ani (1909-1930). Iatå cum relateazå Kirileanu însuøi acest episod, în autobiografia sa: „Louis Basset, øtiind
cå adunasem material pentru monografia [comunei] Broøteni-Suceava, m-a chemat la Bucureøti, încredinõându-mi
însårcinarea pregåtirii øi publicårii monografiilor moøiilor regale în vederea expoziõiei jubiliare din 1906. Dupå
publicarea acestor monografii am fost oprit în serviciul Casei Regale, fiind însårcinat cu corespondenõa românå øi
cu primirea øi cercetarea petiõiilor adresate Regelui øi Reginei, iar de la 1909 am fost numit øi bibliotecar al Curõii
Regale, servind pânå în luna iunie 1930, când am fost scos la pensie de Regele Carol II, ca semn de disgraõie [...] În
anul 1927, înfiinõându-se Fundaõia Culturalå „Ferdinand”, am fost numit de cåtre Regele Ferdinand I, secretar
general al acestei Fundaõii, servind pânå în anul 1935 când, tot din cauza disgraõiei Regelui Carol II, a trebuit så
plec øi din acest serviciu, retrågându-må la Piatra-Neamõ så-mi petrec båtrâneõile între cårõile mele, pe malul
mamei Bistriõa, în orizontul copilåriei mele”1. Venirea lui Kirileanu la Palatul Regal øi, mai apoi, råmânerea lui în
aceastå funcõie se datoreazå, în mare måsurå, lui Titu Maiorescu, cel care l-a recomandat atât Regelui Carol I, cât øi
secretarului såu de atunci, Louis Basset.

Kirileanu intrå pentru prima datå în dizgraõie în iunie 1930, fiind privit ca „omul Regenõei”, de partea lui I.I.C.
Bråtianu øi a prinõului Barbu Øtirbei, pe care Carol al II-lea îi considera principalii såi duømani. Din iunie 1927,
Kirileanu a fost, pentru o scurtå perioadå, secretar general al Preøedinõiei Consiliului de Miniøtri în guvernul Barbu
Øtirbei. Se pare cå persecuõiile generalului Baliff l-au obligat så demisioneze în 1935 øi din funcõia de secretar al
Fundaõiei Culturale Ferdinand, stabilindu-se la Piatra-Neamõ chiar din acel an.

G. Teodorescu-Kirileanu – biografia culturalå

42

An XII– Nr. 1/2006

Letiõia Constantin

G. Teodorescu-Kirileanu – biografia culturalå a unui mare generos

1 Sub trei regi øi trei dictaturi: amintiri, jurnal øi epistolar, p. 13



Dupå abdicarea forõatå a regelui Mihai I, în data de 30
decembrie 1947, Kirileanu parcurge o istorie asemånåtoare cu cea
a majoritåõii intelectualilor români interbelici, consideraõi
„retrograzi” øi „duømani ai poporului” de dictatura comunistå.
Arestat la domiciliu, Kirileanu tråieøte continuu cu teama cå
biblioteca sa va fi låsatå pradå focului, aøa cum se întâmplase cum
multe alte biblioteci ale unor intelectuali precum Simion
Mehedinõi, Sextil Puøcariu, Dimitrie Gusti, etc. „Nu-i voi ierta
niciodatå pe cei care l-au terorizat – în numele democraõiei – pe
blândul Kirileanu, personificarea însåøi a bunåtåõii umane,
întunecându-i cu grele suferinõi ultimii ani ai vieõii øi gråbindu-i
sfârøitul”, îi spunea lui Iordan Datcu, într-o scrisoare din 1968,
marele etnograf Petru Caraman, øi el un urgisit al regimul
comunist. Øicanele sunt oricum numeroase øi variate pentru
Kirileanu: i se confiscå pådurea de 100 hectare, i se ridicå pentru o
vreme pensia, i se introduc în caså chiriaøi, etc. Toate aceste lucruri
sunt consemnate curajos în jurnalul såu, pe care I. Datcu, în prefaõa
la volumul Însemnåri zilnice, îl considerå „o operå de mare
probitate”. Tot aici øi-a notat, cu multå amåråciune, nenumåratele
acte de urgisire a culturii române, a reprezentaõilor såi de frunte –
Titu Maiorescu, Al. Rosetti, I. Iordan, Dinu Pillat, S. Mehedinõi, D.
Gusti, Leca Morariu, Adrian Brudariu, Nicolae Vlahuõå, Augustin
Z. N. Pop, A. Brudariu, Ion Muølea, Petru Caraman, etc.

În data de 5 iunie 1948, Kirileanu fusese ales, în unanimitate,
membru de onoare al Academiei Române, la propunerea
academicianului Nicolae Popescu, teolog. „Onoarea” aceasta a
durat doar 4 zile, dupå cum observå C. Bostan – alegerea sa s-a
produs în ultima øedinõå a Academiei Române, înainte ca „puterea popularå” så transforme acest for în Academia
Republicii Populare Române. Prin decretul nr. 76, din 9 iunie 1948, academia îøi schimba atât numele, cât øi
componenõa. Kirileanu este exclus odatå cu C. Rådulescu-Motru, Al. Rosetti, S. Mehedinõi, C.C. Giurescu, D. Gusti,
vinovaõi de atitudine „antidemocraticå, fascistå øi reacõionarå”, dupå expresia celebrului Mihai Roller. „N-a trecut
mult øi aceastå onoare acordatå unanim, fårå cererea mea, a råmas cu totul råsuflatå. Era ultima suprimare
înaintea eternei suprimåri”, spune Kirileanu în autobiografia sa2.

Din jurnal aflåm cå, în 18 iunie 1948, Kirileanu primeøte de la Traian Såvulescu, preøedintele Academiei,
înøtiinõarea øi felicitårile cå a fost ales membru de onoare... Probabil cå întârzierea birocraticå a fost cea care a fåcut
ca aceastå scrisoare så ajungå totuøi la proaspåtul admis-exlcus din înaltul for øtiinõific. Abia în 1990 lui Kirileanu îi
va fi redat, post mortem, titlul academic. Hâtru, el consemneazå în jurnal, în data de 21 iunie 1948: „Fåcându-må cå
nu øtiu despre scoaterea mea din Academie, odatå cu S. Mehedinõi, C. Rådulescu-Motru, I. Lupaø, Radu Rosetti,
C.C. Giurescu [...] îi scriu [lui Traian Såvulescu – n.r.]: [...] am råmas adânc miøcat faõå de aceastå mare cinstire
[...] råmânându-mi plåcuta datorie så-mi aråt recunoøtinõa cåtre înaltul Dv. Aøezåmânt de culturå prin dåruirea
manuscriselor vechi româneøti care mi-au mai råmas în urma dureroaselor pierderi din timpul celor douå
råzboaie”3.

Aflat într-o poziõie extrem de delicatå, Kirileanu a fost salvat de la închisoare, spune Constantin Prangati, în
urma intervenõiilor fåcute pe lângå Petru Groza, în decembrie 1954, de academicianul Gh. Macovei, av. Adrian
Brudariu øi Elly Kirileanu. La scrisoarea trimiså de Kirileanu în data de 12 februarie 1955, Groza råspunde, cerându-
øi scuze pentru arestarea sa la domiciliu, pentru „lipsa de tact øi abuzurile” oamenilor din subordine, pe care promite
så-i pedepseascå „neadmiõându-se atingerea legaltåõii populare”: Groza adåuga øi faptul cå „fiii cinstiõi ai
poporului” îi mulõumesc pentru „actul generos” prin care a donat Bibliotecii Piatra-Neamõ valorosul såu fond de
cårõi 4. Acest fond este predat bibliotecii în perioada 1955-1956, Kirileanu devenind bibliotecar-salariat al statului.
Constantin Prisnea, ministru-adjunct în Ministerul Culturii, s-a ocupat personal de trecerea cårõilor în proprietatea
statului.

Kirileanu se stinge din viaõå la 13 noiembrie 1960, la vârsta de 88 de ani.
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2 Sub trei regi øi trei dictaturi: amintiri, jurnal øi epistolar, p. 14
3 op. cit., p. 230
4 Însemnåri zilnice, p. 260

Simion T. Kirileanu, G.T. Kirileanu øi
dr. Dimitrie Catrinariu, în timpul

mobilizårii din 1913



Piese de corespondenõå G. Teodorescu- Kirileanu
în patrimoniul Bibliotecii Naõionale a României

Corespondenõa extrem de bogatå (numårul total al scrisorilor øi cårõilor poøtale se ridicå, conform datelor
furnizate de C. Bostan, la 17.000) ilustreazå aria întinså a preocupårilor sale, în mijlocul cårora s-au aflat
personalitåõi din cele mai diverse domenii (Titu Maiorescu, N. Iorga, Marta Bibescu, S. Mehedinõi, Constantin C.
Giurescu, regele Carol I, regele Ferdinand I, prinõul Barbu Stirbey, Dimitrie Gusti, Ion I. C. Bratianu, I. Al. Bråtescu-
Voineøti, Gr. Antipa, Octav Båncilå, V. Bogrea, Sextil Puøcariu, George Vâlsan, Al. Rosetti, Jean Boutière, Marcel
Godet, Andrei Veress, H. Tiktin, Perpessicius, Øerban Cioculescu, Dan Simonescu) øi creioneazå un impresionant
portret al discretului, eruditului, pasionatului øi, nu în ultimul rând, generosului cårturar G.T. Kirileanu.

•
Secõia de manuscrise a Bibliotecii Naõionale a României deõine un numår de 161 de piese de corespondenõå

(scrisori øi cårõi poøtale) semnate sau primite de G.T. Kirileanu. Dintre acestea, 48 îl au ca expeditor pe Kirileanu
însuøi, øi au fost trimise, în perioada 1900 – 1953, unor prestigioøi reprezentanõi ai disciplinelor umaniste, cu care
Kirileanu a avut o îndelungatå øi frumoaså prietenie: Vasile Bogrea (6 piese), Simion Mehedinõi (4 piese), George
Vâlsan (3 piese), N. Georgescu-Tistu (2 piese), C.C. Giurescu (2 piese), Iuliu Tuducescu (14 piese), Alexandru
Lapedatu (1), I.C. Filitti (1), Sever Zotta (1), Alecu Balø (1), dr. V. Voiculescu (1). La acestea se adaugå øi o
scrisoare adresatå generalului Antonescu (din data de 9 ianuarie 1941).

Dintre piesele de corespondenõå primite de G.T. Kirileanu de-a lungul a patru decenii, sunt prezente în fondurile
BNR: 19 scrisori øi cårõi poøtale trimise de marele filolog Vasile Bogrea (între anii 1918 – 1926), 43 trimise de
savantul geograf George Vâlsan (între anii 1916 – 1926), 41 – de Simion Mehedinõi (între anii 1912 – 1953), 3 –
de istoricii Alexandru Lapedatu (1920), George Oprescu (1923), N. Bånescu (1920), 1 – de marele geograf
francez Emmanuel de Martonne (1921).

•
Marele lingvist Vasile Bogrea (1881-1926), profesor la Catedra de Limbi Clasice a Universitåõii din Cluj øi

membru corespondent al Academiei Române, se aflå într-o intenså corespondenõå cu secretarul øi bibliotecarul regal
Kirileanu pânå în 1926, când reputatul savant moare, dupå mai multe internåri øi intervenõii chirurgicale. Scrisorile
lui Bogrea cåtre Kirileanu, påstrate la BNR, sunt trimise în intervalul august 1918 – mai 1926, cele trimise de
Kirileanu: în intervalul iulie 1915 – decembrie 1920.

Dupå cum noteazå Kirileanu în însemnårile sale zilnice din 1919, Bogrea îi scrie în luna iulie5 cå se pregåteøte
så candideze pentru ocuparea postului de profesor la Catedra de Limbi Clasice din Cluj, avându-l drept contra-
candidat pe Popa-Lysseanu. În 22 iulie, Kirileanu scrie în jurnal cå i-a dat lui Iorga articolele lui Bogrea, pentru a
obõine pentru acesta o recomadare la catedra din Cluj. În data de 21 august, Kirileanu consemneazå: „Vasile Bogrea
îmi scrie puõin, dar cu cåldurå. Va fi, în urma concursului susõinut, titularul Universitåõii Dacia Superioarå din
Cluj”6. În 2 ianuarie 1920 Kirileanu primeøte o scrisoare de la savantul G. Vâlsan, øi el clujean, care se aratå
îngrijorat de sånåtatea lui V. Bogrea. În 17 ianuarie Kirileanu îl viziteazå pe Bogrea la Cluj. La întoarcere, trece pe
la Iorga, la Våleni. Iorga îi scrie lui V. Bogra o dedicaõie pe cartea Anthologie de la Littérature Roumaine (N. Iorga
øi Septimia Gorcux), proaspåt apårutå la Paris, în semn de recunoøtinõå cå i-a pus la dispoziõie biblioteca sa. În data
de 26 ianuarie, Kirileanu îi duce Regelui Ferdinand, la Sinaia, câteva date necesare pentru discursul pe care trebuia
så-l õinå la Cluj, primite de la Bogrea. „Bogrea om chinuit. A ieøit dintr-un spital ca så intre în altul”7, spune
Kirileanu în 7 aprilie, dar în 5 iunie revine ceva mai senin: „Tråiesc momente înålõåtoare. Vasile Bogrea a fost ales
membru corespondent al Academiei Române. Sara merg la N. Iorga pentru a discuta evenimentul. E bucuros”8. În
luna octombrie, Bogrea suferå o intervenõie chirurgicalå9. În anul 1924, Bogrea se aflå internat în „La Clinique La
Pensée Voies Digestives din Lausanne”10. Kirileanu noteazå în jurnalul såu: „11 iulie – În clinica de la Lausanne,
Vasile Bogrea se simte bine. Urmeazå cu sfinõenie tratamentul prescris. Îmi descrie panorama pårõii de nord a
Italiei, învecinatå cu Elveõia”11. În decembrie 1925, Kirileanu îi trimite lui S. Mehedinõi memoriul lui Bogrea
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5În colecõiile BNR – 4 scrisori trimise de V. Bogrea pe parcursul anului 1919 (21 mai, 17 iulie, 19 august, 10 decembie).
6 Însemnåri zilnice, p. 84
7 op. cit., p. 95
8 op. cit., p. 97
9 În colecõiile BNR – 8 scrisori trimise de V. Bogrea pe parcursul anului 1920 (5 aprilie, 20 iunie, 20 octombrie, noiembrie, 7
decembrie, 30 decembrie) øi 4 scrisori trimise de Kirileanu lui Bogrea în 1920 (23 februarie, 20 iunie, 10 octombrie, 1
decembrie).
10 În colecõiile BNR – douå scrisori trimise de Bogrea din Lausanne în 1924 (5 iunie, 15 iunie).
11 Însemnåri zilnice, p. 136



intitulat Pentru învåõåmântul clasic, „document emoõionant însoõit de o scrisoare lungå”12.
Anul 1926, ultimul din viaõa lui V. Bogra, este consemnat cu dramatism în jurnalul lui Kirileanu: „4 ianuarie: –

La Cluj, Vasile Bogrea este grav bolnav. Majoritatea oamenilor de culturå îl încurajeazå [....] În ultimele zile a
primit de la S. Mehedinõi scrisoare de îmbårbåtare. Prinõesa Bibescu l-a vizitat pe patul de suferinõå”13. În luna mai,
Bogrea îi scria lui Kirileanu cå a participat la Congresul Filologilor, unde s-a întâlnit cu N. Cartojan øi celebrul
lingvist francez A. Meillet øi cå încearcå så-øi reia cursurile la Univesitate. În iulie, dr. Haõeganu îi spune lui Bogrea
cå chirurgul vienez Finsterer îl va opera. În data de 8 septembrie, aflat la Øcoala Superioarå de Agriculturå
Heråstråu, Kirileanu noteazå: „M-am retras aici de durere. A murit Vasile Bogrea”14, câteva zile mai târziu, în data
de 27 septembrie, Kirileau revine: „Moartea lui Vasile Bogrea m-a îndurerat foarte tare. L-am priveghiat, dupå
obiceiul påmântului, trei zile øi trei nopõi”15. Înainte de plecarea la Viena, pentru operaõie, Bogrea scrie bunului såu
prieten, istoricul Alexandru Lapedatu, o scrisore-testament privind cårõile, corespondenõa øi manuscrisele sale.
Printre apropiaõii cårora le låsa amintire portrete de familie øi corespondenõå se numåra øi „incomparabilul
Kirileanu”16. În revista Øezåtoarea din 1926, numerele 9-10, Kirileanu scrie un necrolog închinat lui V. Bogrea.

În 1956, Kirileanu, în vârstå de 84 de ani, adåuga în însemnårile sale: „9 septembrie – În urmå cu 30 de ani a
murit Bogrea, cel mai mare dintre lingviøtii noøtri [...] Caut scrisoarea lui Bogrea cåtre Al. Lapedatu, din 24 august
1926, Cluj, în care se afla testamentul acestuia [...] Dormi, prieten drag, te voi urma cât de curând”17.

În luna ianuarie 1956, Kirileanu primise de la lingvistul Petru Caraman o scrisoare care aducea omagii geniului
lui Bogrea în domeniul lingvisticii, uimitoarei sale erudiõii, forõei øi frumuseõii argumentårii din lucrårile sale – „Sunt
cele mai frumoase gânduri scrise în 1956”18, noteazå grav Kirileanu.

Corespondenõa lui Kirileanu cu savantul George Vâlsan (1885-1935), geograf cu reputaõie internaõionalå,
membru al Academiei, profesor universitar la Iaøi (din 1916) øi director al Institutului de Geografie din Cluj (1923),
se întinde pe toatå perioada 1915 – 192619.

Dupå cum aråta Iordan Datcu în cuvântul înainte la volumul
Însemnåri zilnice, Kirileanu a råmas celebru øi prin opera sa de
generos sprijinitor al unui numår imporant de personalitåõi din
domeniul literaturii, etnografiei, folclorului, istoriei, lingvisticii, artei.
„Omul era un erudit”, spune Iordan Datcu, „avea o memorie de
invidiat øi cunoøtinõe vaste în literaturå, etnografie, antroponimie,
geografie, istorie, mentalitåõi. D.I. Suchianu a putut constata cu
surprindere cå G.T. Kirileanu øtia tot despre legislaõia veche
româneascå. Esenõial este, øi faptul l-au semnalat toõi cei care l-au
cunoscut, cå împårtåøea cu generozitate tot ceea ce øtia, singura lui
råsplatå fiind aceea cå-øi dobândea mulõi prieteni”20.

Aøa cum procedeazå în cazul multora dintre intelectualii de
viitor, Kirileanu îl va sprijini pe Vâlsan, în mai multe rânduri, atât
profesional, cât øi financiar. În 25 martie 1916 Kirileanu îi va trimite
lui Vasile C. Buõureanu, decanul Facultåõii de Øtiinõe din Iaøi, o
scrisoare de recomandare elogioaså – peste o såptåmânå urma så aibå
loc concursul pentru ocuparea postului de profesor la Catedra de
Geografie, la care se prezenta øi George Vâlsan, „unul dintre cei mai
de valoare tineri din câõi cunosc. Temeinic pregåtit, patriot,
inteligenõå vie, George Vâlsan meritå så ocupe postul de profesor
universitar”21. Kirileanu îl cunoscuse pe Vâlsan în 1912, cu ocazia
unei cålåtorii documentare în Bucovina.
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12 op. cit., p. 144
13 op. cit., p. 145
14 op. cit., p. 148
15 ibid.
16 Însemnåri zilnice, p. 147-148
17 op. cit., p. 272-273
18 op. cit., p. 266
19 Piesele de corespondenõå G. Vâlsan – G.T. Kirileanu aflate în colecõiile BNR ((scrisorile lui Kirileanu cåtre Vâlsan:
octombrie 1915 – februarie 1924; Vâlsan cåtre Kirileanu: septembrie 1916 – ianuarie 1926).
20 Însemnåri zilnice, p. VI
21 op. cit., p. 67



Aflat în spital în plin råzboi,
Vâlsan îi trimite o scrisoare lui
Kirileanu în noiembrie 1916,
aråtându-se îngrijorat de „atacul de
aeroplane” care a avut ca õintå
Palatul Regal22. În aprilie 1917,
Vâlsan continuå så fie în spital. Într-o
scrisoare expediatå în aprilie, el îi
mulõumeøte lui Kirileanu „pentru
bucata de unt”23 trimiså. Kirileanu
noteazå în jurnalul såu în 30
septembrie 1918: „G. Vâlsan se aflå
în spital la Iaøi”. Urma så i se facå o
nouå operaõie, „a cincea, aøa cum
scrie el. Este optimist”24. În februarie
1921, Kirileanu îøi noteazå în jurnal

relatarea lui Vâlsan privind întâlnirea cu familia regalå la serbårile Unirii: „Regele øi regina, prezenõi la festivitåõi, l-au
recunoscut, interesându-se de starea sånåtåõii lui”25. Pe parcursul anilor 1922 – 1923, Vâlsan este internat în Franõa
(Hospital Vaugirard, Sanatoriul din Roscoff). În colecõiile BNR se aflå 14 scrisori trimise de Vâlsan, din Paris, în perioada
7 februarie 1921 – 29 noiembrie 1923. În data de 29 iunie 1923, Kirileanu noteazå îngrijorat øi indignat în jurnalul såu: „G.
Vâlsan continuå så stea în spital, în Franõa. A fost consultat de I. Cantacuzino øi de dr. Duval. I se propune så meargå în
Elveõia pentru o lunå, înainte de operaõie. Înså pentru aceasta are nevoie de bani, care nu mai sosesc din România. Dl.
Martonne este indignat øi de aceea vrea så trimitå o telegramå lui Vintilå Bråtianu întrebându-l ce are de gând så facå cu
G. Vâlsan. Atât I.G. Duca, cât øi ministrul Antonescu sunt foarte gentili în vorbe, dar când este vorba de bani, uitå”26. În
fine, în data de 11 iulie, Vâlsan primeøte din õarå banii pentru tratament øi operaõie – 1.000 de franci de la Banca Naõionalå,
1.500 de la Banca Marmorosch; Vintilå Bråtianu då ordin så-i fie puøi la dispoziõie încå 5.000.27

Cu o stare fizicå reabilitatå, Vâlsan îi trimite lui Kirileanu o scrisoare în martie 1925, în care îi vorbeøte despre
activitatea Societåõii Etnografice Române28. În luna martie 1925 se aflå într-un susõinut turneu de conferinõe la
Turda, Sibiu, Oradea Mare, iar în iulie 1928 este desemnat reprezentant al Institutului Geologic la Congresul de
Geografie. Starea sånåtåõii sale se înråutåõeøte din nou în septembrie 1925, astfel cå va fi internat într-un sanatoriu în
Franõa. Kirileanu îl anunõå cå a depus, pe numele såu, la Banca Franco-Românå, suma de 20.000 lei.

Demis din funcõia de bibliotecar øi secretar regal de cåtre regele Carol al II-lea, Kirileanu i se deståinuie prietenului
såu G. Vâlsan:: „Scriu lui Vâlsan despre stårile mele sufleteøti øi lipsa dorinõei de viaõå. Må simt om de prisos. Toõi se
uitå la mine ca la un ciumat. Este greu de suportat dizgraõia dn partea suveranului. Dumnezeu îi va da dupå fapte!”29.

Vâlsan moare în august 1935. În 1 noiembrie 1959, Kirileanu noteazå în jurnal:: „L-amvisat peVâlsan. Ståteamde vorbå
cu el ca în trecut. Poate må cheamå la el. Fiõi gatå så nu øtiõi când Fiul Omului va veni – adicåmoartea lui MoøGhiõå”30.

Emmanuel de Martonne (1873-1955), celebrul geograf francez, cel care îi trimite o scrisoare lui Kirileanu în
27 aprilie 192131, era un bun cunoscåtor al României. Kirileanu îl cunoøtea pe de Martonne cel puõin din 1912, dupå
cum aflåm din Însemnåri zilnice. În 27 februarie el îl anunõa pe G. Vâlsan cå geograful õinuse, cu puõin timp în urmå,
o serie de conferinõe la Budapesta øi cå S. Mehedinõi a ståruit pe lângå C.C. Arion, ministrul Instrucõiunii, så-l invite
în acelaøi scop la Bucureøti. Din textul însemnårii mai reiese øi cå de Martonne susõinuse trei conferinõe la
Univeristatea din Iaøi, cu ocazia jubileului; aceste conferinõe îl impresionaserå pe Kirileanu (despre Carpaõii
româneøti øi påstorit, despre regionalism în Franõa øi „despre geografie în general”32).
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22 Colecõiile BNR – Ms. 14651 (3 noiembrie 1916)
23 Colecõiile BNR – Ms. 14653 (18 aprilie 1917)
24 Însemnåri zilnice, p. 76
25 op. cit., p. 92
26 op. cit., p. 133
27 ibid.
28 Colecõiile BNR – Ms. 14160 (21 martie 1925)
29 Însemnåri zilnice, p. 170
30 op. cit., p. 332. Moø Ghiõå era apelativul lui Kirileanu, pentru prieteni øi apropiaõi. De altfel, el însuøi îøi semneazå astfel
multe dintre scrisorile cåtre Mehedinõi, Iorga, Gorovei: „Ghiõå ot Holda”, „Ghiõå råtåcitor”, „Moø Ghiõå Kirileanu”, etc.
31 Colecõiile BNR – Ms. 14134; scrisoarea are ataøatå øi cartea de vizitå a geografului E. de Martonne.
32 Însemnåri zilnice, p. 19



În aprilie 1921, Vâlsan îi då detalii lui Kirileanu despre cursurile de geografie pe care de Martonne le va õine la
Cluj33. Scriindu-i din Rådåuõi lui Iuliu Tuducescu, în 31 august 192134, Kirileanu vorbeøte despre cålåtoria
întreprinså în Maramureø, împreunå cu un grup de geografi români care l-au însoõit pe E. de Martonne.

Corespondenõa lui Alexandru Lapedatu, istoric øi ministru al Cultelor øi Artelor, cu G.T. Kirileanu este
ilustratå în fondul BNR prin douå piese: scrisoarea trimiså de Lapedatu în 24 noiembrie 1920 øi cea trimiså de
Kirileanu în 30 octombrie 192435. Însemnårile zilnice indicå un schimb susõinut de scrisori între Kirileanu øi „bunul
såu prieten” Lapedatu încå din 1907.

În 25 ianuarie 1920 Kirileanu noteazå faptul cå i-a înmânat regelui scrisoarea lui Lapedatu pentru înfiinõarea
Institutului de Istoria Românilor la Cluj. Scrisoarea lui Lapedatu din 24 noiembrie 1920, care are ca antet
Universitatea din Cluj. Institutul pentru Studiul Istoriei Române, Fondaõiune A MS Regelui Ferdinand I, vorbeøte
deja de inaugurarea acestui institut øi de speranõa cå regele va accepta så fie patronul instituõiei. Adaugå øi cå N.
Iorga va veni probabil la deschidere, comentând ironic – ”dl. Iorga ne va face, cred, o conferinõå de circumstanõå”36.
În 1924, Al. Lapedatu este ales în funcõia de ministru al Cultelor øi Artelor – scrisoarea lui Kirileanu din data de 30
octombrie conõine felicitårile expeditorului37. Ceva mai târziu, în 23 aprilie 1924, Kirileanu descrie astfel o øedinõå,
desfåøuratå probabil la Academie, la care participase øi ministrul Lapedatu: „Într-o øedinõå pentru organizarea
congresului de bizantinologie prezidatå de Iorga, Pârvan se adresa ministrului Lapedatu într-un fel prea intim:
<<Alexandre, Lapedatule>>. Dupå un timp, Iorga se ridicå furios øi zice cå nu poate prezida o øedinõå la care se
vorbeøte aøa de ordinar ca la cârciumå etc. Pârvan øi-a înghiõit lecõia în tåcere, iar dupå aceea øi-a cerut scuze.
Iorga, cu o diabolicå satisfacõie, sublinia fiecare cuvânt de scuze: <<Aøa, da, aøa-i bine, da>>”38. În jurnalul såu,
Kirileanu mårturiseøte, în data de 23 mai 1957, lucrurile care l-au rånit profund în ceea ce-l privea pe N. Iorga – dacå
pânå în 1930 i-a fost folositor acestuia în „cercurile înalte, unde nu era preõuit dupå cuviinõå”, dupå scoaterea sa de
la Palat øi apoi øi de la Fundaõia Ferdinand, Iorga îøi va schimba atitudinea faõå de el. Kirileanu conchide: „istoricul
Nicolae Iorga øi-a încredinõat întregu-i suflet fostului såu elev ajuns rege, fårå så-øi dea seama cå-l va duce la
pieire”39.

Modest øi integru, Kirileanu nu vrea så abuzeze de bunåvoinõa prietenilor såi. El noteazå în 19 iulie 1928: „La
Congresul Artelor Populare de la Praga, din toamna acestui an, ministrul Al. Lapedatu mi-a propus så merg ca
delegat din partea României. Regula mea de viaõå fiind a må feri de prezentåri în public øi nesimõindu-må bun
cunoscåtor în aceastå specialitate, am recomandat pe Arthur Gorovei”40 41.

Cele mai multe scrisori (41 de piese) din acest fond îl au ca emitent pe marele geograf øi pedagog Simion
Mehedinõi (1868-1962) øi sunt trimise în perioada 1912 – 1953. Este vorba despre una dintre cele mai longevive,
mai frumoase øi mai impresionante relaõii epistolare – Kirileanu øi Mehedinõi îøi scriu de-a lungul a mai bine de øase
decenii, pânå în 1960, când Kirileanu moare, bolnav øi singur, la vârsta de 88 de ani. Mehedinõi, ceva mai în vârstå
decât el, orb din 1957, la fel de sårac øi de vitregit de vremi, moare doi ani mai târziu. Scrisorile lui Kirileanu cåtre
Mehedinõi sunt în numår de patru øi au fost expediate între 1936 øi 1940.

Pe o scrisoare cu antetul „Seminarul de Geografie al Univ din Bucureøti”, trimiså de Mehedinõi în 1912,
Kirileanu notazå în creion: ”Rog trimite cu ramburs pentru biblioteca M.S. Regelui o lucrare frumos ilustratå
asupra Scoõiei. Astfel de cårõi nu se pot gåsi în bibliotecile obiønuite”42. Scrisoarea expediatå lui Kirileanu, în 18
noiembrie 1924, mai ales în calitate de secretar regal, include øi o scrisoare în creion – probabil o ciornå – semnatå
de Radu Råduõå, invalid de råzboi, adresatå regelui Ferdinand, în care expeditorul apela la „bunul pårinte al nostru
al invalizilor” pentru a-øi recåpåta dreptul asupra unui teren43.

Øi Kirileanu intervine la prietenul såu pentru a ajuta un nedreptåõit – în 1 septembrie 1936, dupå ce îi ureazå lui
Mehedinõi la mulõi ani, îi spune cå-i trimite alåturat scrisoarea lui D. Balaur – „Pe cât am de înõeles, are multe de
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33 Colecõiile BNR – Ms. 14136
34 Colecõiile BNR – Ms. 3115
35 Colecõiile BNR – Ms. 14647 øi Ms. 14648
36 Colecõiile BNR – Ms. 14647
37 Colecõiile BNR – Ms. 14648
38 Însemnåri zilnice, p. 136
39 op. cit., p. 280
40 op. cit., p. 157
41 Despre frumoasa relaõie de prietenie Kirileanu – Lapedatu v. articolul lui Ioan Opriø – O mare prietenie: G.T. Kirileanu – Al.
Lapedatu. În: Acõiunea (Piatra-Neamõ), VIII, 1997, nr. 450, 4 martie.
42 Colecõiile BNR – Ms. 14561
43 Colecõiile BNR – Ms. 14570



îndurat din partea colegilor bucureøteni de la Sf.
Sinod, cu toate cå ori tocmai pentru cå este cel mai
harnic øi mai vorbaciu lucråtor la revista Biserica
Ortodoxå. Asta-i fråõia bucureøteanå faõå de un om
vrednic de peste Prut…”44. În momentul scrierii
acestei epistole, trimise probabil din Piatra-Neamõ,
Kirileanu se afla deja în dizgraõie, fiind înlåturat din
posturile de bibliotecar regal øi de secretar al
Fundaõiei Ferdinand I. Acest lucru nu-l împiedicå pe
Mehedinõi så-i scrie în 12 octombrie 1936: „Se vede
cå eøti «om domnesc»”45. Lui Mehedinõi, discipol
apropiat al lui Titu Maiorescu, cel cu care Iorga se
afla în conflict, îi povesteøte Kirileanu, într-o
scrisoare din 31 octombrie 1937, despre „øedinõa
intimå” de la Academie în care preøedintele Al.
Lepådatu afirmase cå niciodatå nu s-a tratat altceva
decât subiectul anunõat – „Eu îmi aduc aminte cå
mai anul trecut dl. Iorga a atacat pe dl. Iuliu Maniu
råstålmåcindu-i nu-mi amintesc ce declaraõii fåcute
în afarå de Academie øi somându-l så vinå så se
dezvinovåõeascå. Må îndoiesc dacå Preøedintele
Academiei ar fi fåcut atunci vreo declaraõie cu
privire la exemplul unei educaõii sufeteøti alese faõå
de atacul unei persoane care nu era prezentå”46.

În scrisoarea din 1 octombrie 1939 cåtre
Mehedinõi, Kirileanu intervine pentru avocatul
Vasile C. Øoarec, „pe care îl cunoaøteõi øi îl preõuiõi
dupå cuviinõå47”; acesta fusese arestat chiar în acea
noapte, „deøi el nu s-a amestecat niciodatå în
agitaõiile gardiste. E drept înså cå evreii nu îl

iubesc. Dar mai vrednici øi mai cinstiõi ca el nu prea sunt în oraøul nostru [...] De aceea v-aø ruga så vorbiõi unde
trebuie în apårarea lui”48. În 1956, Kirileanu îøi aduce aminte în jurnal de felul în care avocatul Vasile C. Øoarec,
om de mare culturå, fost student al lui Maiorescu øi fost preøedinte al Baroului, senator în Parlamentul României
în timpul guvernului Marghiloman, învinuit a fi fruntaø legionar øi arestat în 1939, a fost salvat de la execuõie de
Mehedinõi, „care l-a cerut de la Regele Carol II pe propria garanõie”49. În 1959, Kirileanu îi trimite lui V.C.
Øoarec, grav bolnav øi lipsit de pensie, suma de 300 lei. Øoarec moare în data de 19 noiembrie 1959.

Multe dintre scrisorile trimise de Mehedinõi lui Kirileanu au øtampila cenzurii aplicatå pe plic (scrisorile din 3
august 1942, Ms. 14587; 14 aprilie 1942, Ms. 14586; 20 august 1942, Ms. 14588 – „cenzurat Bucureøti, 204”; 28
aprilie 1943, Ms. 14589 –„cenzurat Bucureøti, 184”; 23 martie 1944, Ms. 14590 – „cenzurat Bucureøti, 266”).

În 14 aprilie 1948, în prejma zile sale onomastice, Mehedinõi îi scrie trist lui Kirileanu: „În calendarul meu,
numårul sfinõilor a scåzut: trei, patru pe an øi numai câte un om pentru fiecare sfânt. De ziua Sfântului D-tale, îõi
doresc tot binele”50. Kirileanu noteazå sumbru în 1 ianuarie 1948: „Anul care a trecut a fost trist, dominat de
evenimente neplåcute: areståri, procese politice, abdicarea regelui ø.a. Serbårile care au avut loc, la 30
decembrie, au fost silite, organizate øi privegheate de activiøtii de partid vânduõi ruøilor”51. În 27 noiembrie
1949, în preajma Anului Nou, Mehedinõi se întrebå retoric: „Anul care începe este jubiliar, are cifra 50. Ce ne va
aduce? Din singuråtatea mea, lipsitå de cårõi, îõi urez d-tale øi prietenului Vasile tot ce poate ura un suflet
omenesc unor oameni”52. „Mi-a cåzut în mânå o istorie a Regelui Carol I, plinå de scrisori, telegrame øi alte
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44 Colecõiile BNR – Ms. 19216
45 Colecõiile BNR – Ms. 14573
46 Colecõiile BNR – Ms. 19218
47 Vasile C. Øoarec era colaborator la Duminica Poporului, conduså de Simion Mehedinõi.
48 Colecõiile BNR – Ms. 19222
49 Însemnåri zilnice, p. 266
50 Colecõiile BNR – Ms. 14592
51 Însemnåri zilnice, p. 228
52 Colecõiile BNR – Ms. 14594



amånunte care nu se puteau afla decât
în saltarele lui” – scrie Mehedinõi în
1950 – „M-a cuprins mila cât a suferit
bietul om de pe urma mojiciei, råutåõii
øi prostiei contimporanilor lui”53.

În data de 20 ianuarie 1953,
Mehedinõi îl anunõå pe Kirileanu cå va
fi operat la ambii ochi – ”Poate cå sunt
cele din urmå zile cu luminå pentru
mine”54. Iatå ce noteazå Kirileanu, în
însemnårile sale, în data de 25 ianuarie:
„S. Mehedinõi, bunul meu prieten,
tråieøte în altå locuinõå, departe de
valoroasa lui bibliotecå, bolnav øi
aproape nevåzåtor. Îmi scrie cå
urmeazå så i se facå operaõie la ochiul
stâng. Despre cårõile de care l-am
întrebat nu øtie nimic. <<Istoria lui
Wells?>>, scrie S. Mehedinõi, <<exemplarul meu era plin de însemnåri. Cine øtie ce foc s-o fi aprins cu el!>>
[...] La rându-mi, sunt øi eu îngrijorat de soarta cårõilor mele, adunate cu atâta trudå”.55

Mehedinõi va reveni cu o nouå scrisoare în 1 martie 1953, spunându-i corespondentului såu cå este nevoit så
scrie pe scurt din cauza ochilor øi a degetului aråtåtor56. În 8 noiembrie 1958, Mehedinõi îl anunõå pe Kirileanu cå
din decembrie 1957 nu mai vede.

În februarie 1956 Kirileanu nota despre scrisoarea trimiså lui Mehedinõi, în care îi explicå necesitatea de a-øi
dona cårõile Bibliotecii din Piatra Neamõ: „n-am încotro. Cårõile trebuiesc salvate de foc”57. În luna august, când
probabil donase deja Bibliotecii din Piatra Neamõ fondul de carte veche øi fusese numit bibliotecar-salariat,
Kirileanu scrie: „Slab cum sunt, o adevårat mortåciune, aranjez cårõile pe rafturi øi må gândesc la viitorul lor; så nu
aibå aceeaøi soartå ca ale bunilor mei prieteni: S. Puøcariu, S. Mehedinõi, D. Gusti”58.

14 cårõi poøtale din fondul existent la BNR sunt adresate de Kirileanu filologului Iuliu Tuducescu. Ele au fost
trimise în perioada iunie 1908 – ianuarie 1936. În 28 iulie 1908, Kirileanu îl roagå pe Tuducescu så-i comunice data
la care Ion Bianu va pleca în cålåtorie (Ms. 3112). În 18/31 mai 1912, aflat la Piatra-Neamõ, îi povesteøte depre vizita
la månåstirea Agapia, unde a admirat icoanele lui N. Grigorescu (Ms. 3106). Din jurnalul såu aflåm cå în aceastå
perioadå Kirileanu îøi luase o såptåmânå de vacanõå, pentru a vizita mai multe månåstiri øi biserici din Neamõ,
Suceava øi Bucovina. Aflat în 12/25 august 1914 la Zorleni, Kirileanu îi promite destinatarului o discuõie despre
„marile evenimente din Europa” (Ms. 3108). La întoarcerea de la Zorleni, dupå cum citim în jurnal, Kirileanu îi face
o vizitå lui N. Iorga la Vålenii de Munte. Iorga îi povesteøte despre convorbirea avutå cu Bråtianu privind intrarea
României în råzboi.

În iulie 1910, Kirileanu întreprinde, împreunå cu Ioan Borcia – profesor la Øcoala de fete a Asociaõiunii
din Sibiu, doctor în filosofie la Leipzig, publicist øi traducåtor din literatura germanå øi englezå – o cålåtorie
în Austria, Germania øi în Munõii Alpi. În data de 12 august, vede la Muzeul de Etnografie din Austria
„modelul unei stâni din Carpaõii råsåriteni...”59. Cartea poøtå din 12 august este expediatå din Viena în acest
context (Ms. 3109).

Kirileanu îl informeazå pe Tuducescu, printr-o carte poøtalå expediatå de la Lausanne în data de 12 septembrie
1919, cå a cumpårat peste 1.000.000 de documente din Piatra-Neamõ pentru Academie (Ms. 3113). Explicaõia
prezenõei sale la Lausanne în 1919 o aflåm tot în jurnal: „14 august – În urma acordårii unui concediu spre a må
duce în Elveõia så vizitez familia Øtirbei aflatå acolo într-un fel de exil impus de politicieni, må duc la Castelul Peleø
spre a lua scrisorile cåtre prinõul Barbu Øtirbei”60.
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53 Colecõiile BNR – Ms. 14660
54 Colecõiile BNR – Ms. 14662
55 Însemnåri zilnice, p. 249
56 Colecõiile BNR – Ms. 14663
57 Însemnåri zilnice, p. 266
58 op. cit., p. 271
59 op. cit., p. 153
60 op. cit., p. 82
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• Bånescu, N. [?] cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 6
septembrie 1920. (ciornå redactatå pe un plic). Ms. 14484
• Bogrea, V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Iaøi, 15 august
1918. Ms. 14478
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Iaøi, 21 mai 1919.
Ms. 14488
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 17 iulie
1919. Ms. 14489
• Bogrea, V. cåtre G. T. Kirileanu [?]: scrisoare. Cluj, 19
august 1919. Ms. 14490
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 10
decembrie 1919. Ms. 14491
• Bogrea, V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 15 februarie
1920. Ms. 14479
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 25 februarie
1920. Ms. 14480
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 5 aprilie
1920. Ms. 14481
• Bogrea V. cåtre G. T. Kirileanu [?]: scrisoare. Bucureøti
Cluj, 20 iunie 1920. Ms. 14482
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Cluj, 20
octombrie 1920. Ms. 14485
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], noiembrie
1920. Ms. 14483
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 7 decembrie
1920. Ms. 14486
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 30
decembrie 1920. Ms. 14487
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 24 iunie
1921. Ms. 14492
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå; Cluj, 28
septembrie 1923. (nesemnat). Ms. 14493
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Lausanne, 5 iunie
1924. (antet: Clinique La Pensée Voies Digestives Rayon X).
Ms. 14494
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Lausanne, 15
iunie 1924. (antet: Clinique La Pensée, avenue d’Ouchy, nr.
47). Ms. 14495
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 2 ianuarie
1926. Ms. 14496
• Bogrea V. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 4 mai 1926.
Ms. 14497
• Comitetul [?] cåtre G.T. Kirileanu: telegramå. [s.l.], 23
februarie [1903?]. Ms. 14655
• G. [?] cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 24 februarie
1921. (antet: Casa M.S. Reginei). Ms. 14138
• Lapedatu, Al. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 24
noiembrie 1920. Ms. 14647
• Oprescu, G. [lector limba francezå] cåtre G.T. Kirileanu:
carte de vizitå. [s.l.], 2 octombrie 1923. Ms. 14650
• Martonne, Emmanuel de cåtre G.T. Kirileanu [?]:
scrisoare. [s.l.], mercredi, 27 avril 1921. (documentul are
ataøatå carte de vizitå a lui E. de Martonne). Ms. 14134
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.],
[1912 ?]. Ms. 14561
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 27
august 1915. Ms. 14562
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 22

noiembrie/5 decembrie [1918?]. (timbru sec S. Mehedinõi).
Ms. 14563
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 22
decembrie 1919. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14564
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.],
[1920 ?]. Ms. 14659
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 24
februarie 1920. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14566
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare.
Odobeøti, 20 octombrie 1920. (antet: Duminica Poporului).
Ms. 14567
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare.
Odobeøti, 14 iulie 1922. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14568
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 10
noiembrie 1924. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14569
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 18
noiembrie 1924. (timbru sec S. Mehedinõi; documentul
include øi o ciornå în creion, semnatå de Radu Råduõå, invalid
de råzboi, cåtre rege). Ms. 14570
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 12
martie 1931. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14571
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 15
august 1932. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14571
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 12
octombrie 1936. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14573
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 24
martie 1937 (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14574
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra-
Neamõ, 24 aprilie 1937. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14575
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 23 aprilie 1938. (antet: Duminica Poporului). Ms.
14576
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 22 iulie 1938. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14577
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 4 ianuarie 1939. (antet: Duminica Poporului). Ms.
14578
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare.
Bucureøti, 17 aprilie 1939. (antet: Duminica Poporului). Ms.
14579
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 28 mai 1939. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14580
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, pensionar:
scrisoare. Piatra Neamõ, 8 septembrie 1939. Ms. 14581
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 1 noiembrie 1939. (antet: Societatea Regalå Românå
de Geografie). Ms. 14582
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 2
septembrie 1940. (numele expeditorului – timbru sec). Ms.
14657
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 1
iunie 1941. Ms. 14658
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 6
ianuarie 1942. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14584
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al
Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. Piatra
Neamõ, 7 martie 1942. Ms. 14585
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al

Fondul de corespondenõå G. Teodorescu- Kirileanu
din patrimoniul Bibliotecii Naõionale a României
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Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. Piatra
Neamõ, 14 aprilie 1942. (antet: Societatea Regalå Românå de
Geografie). Ms. 14586
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare.
Vladomira (Iaøi), 3 august 1942. Ms. 14587
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al
Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. [s.l.], 20
august 1942. (antet: Duminica Poporului). Ms. 14588
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [28
aprilie 1943]. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14589
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al
Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. [s.l.], 23
martie 1944 (antet: Duminica Poporului). Ms. 14590
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 15
aprilie1946. Ms. 14591
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al
Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. [s.l.], 14
aprilie 1948. Ms. 14592
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu, membru al
Societåõii Regale Române de Geografie: scrisoare. [s.l.], 15
aprilie 1949. Ms. 14593
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra
Neamõ, 27 decembrie 1949. Ms. 14594
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 7
iunie 1950. Ms. 14661
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.],
[1950 ?]. Ms. 14660
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 20
ianuarie 1953 . Ms. 14662
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare.
Bucureøti, 1 martie 1953. Ms. 14663
• Mehedinõi, Simion cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.],
[s.a.]. (timbru sec S. Mehedinõi). Ms. 14565
• Mircea [?] cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], [s.a.]. Ms.
14654
• Mironescu, O. [?] cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Piatra-
Neamõ, 26 mai 1949. Ms. 14596
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Panait Muøoiu: carte
poøtalå. Iaøi, 19 septembrie 1900. Ms. 77
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoarea Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Socecu, 19 noiembrie 1902. Ms. 14327
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoarea Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Crucea-Broøteni Suceava, 29 decembrie
1906. Ms. 14323
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Broøteni-Suceava, 28 iunie 1908. Ms. 3112
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoarea Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Austria, 23 iulie – 5 august 1910. Ms.
14324
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Viena, 12 august 1910. Ms. 3109
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoarea Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Bucureøti, 27 aprilie – 10 mai 1912. Ms.
14325
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoarea Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Câmpulung, 27 iulie 1912. Ms. 14326

• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Sinaia, 30 iunie 1912. Ms. 3105
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Piatra Neamõ, 18/31 mai 1912. Ms. 3106
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Fålticeni, 1 mai 1913. Ms. 3116
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Zorleni, 12/25 august 1914. Ms. 3108
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Piatra Neamõ, 5/18 mai 1915. Ms. 3107
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre G. Vâlsan: scrisoare. [s.l.],
20 octombrie 1915. (nesemnat). Ms. 19208
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Dobrovåõ-Vaslui, 16 octombrie 1916. Ms. 3114
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vasile Bogrea: scrisoare.
Bucureøti, 8 iulie 1915. Ms. 4460
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vasile Bogrea: carte
poøtalå. Bicaz, 10/23 august 1918. Ms. 4459
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre [Alecu] Balø: scrisoare.
[s.l.], 5 ianuarie 1919. (nesemnat). Ms. 19204
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Lausanne, 12 septembrie 1919. Ms. 3113
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre G. Vâlsan: scrisoare. [s.l.],
14 ianuarie 1920. (nesemnat, tåieturi). Ms. 19207
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vasile Bogrea: scrisoare.
[s.l.], 23 februarie 1920. (nesemnat). Ms. 19210
• Teodorescu-Kirileanu, G. [?] cåtre Vasile Bogrea:
scrisoare. Bucureøti, 20 iunie 1920. Ms. 14482
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vasile Bogrea: carte
poøtalå. Braøov, 10 octombrie 1920. Ms. 4458
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vasil Bogrea: scrisoare.
[s.l.], 1 decembrie 1920. Ms. 19229
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Rådåuõi, 31 august 1921. Ms. 3115
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Caransebeø, 19 iulie 1923. Ms. 3117
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Vâlsan [?]: scrisoare. ]s.l.],
16 februarie 1924. (nesemnatå). Ms. 19228
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Al. Låpådatu: scrisoare.
[s.l.], 30 octombrie 1924. (ciornå, tåieturi). Ms. 14648
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Broøteni, 3 august 1925. Ms. 3118
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre [I.C.] Filitti: scrisoare.
[s.l.], 2 iulie 1932. Ms. 15457
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Tistu: scrisoare. Bucureøti:
27 octombrie 1934. Ms. 27177
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Giurescu: scrisoare. [s.l.],
19 mai 1935. Ms. 19217
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Iaøi, 5 ianuarie 1936. Ms. 3119
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre S. Mehedinõi: scrisoare.
[s.l.], 1 septembrie 1936. Ms. 19216
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre S. Mehedinõi: scrisoare.
[s.l.], 31 octombrie 1937. Ms. 19218
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Giurescu: scrisoare. [s.l.],
20 iunie 1938. (nesemnat). Ms. 19220
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Giurescu: scrisoare. [s.l.],
10 iulie 1939. (semnat GTK). Ms. 19221
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre S. Mehedinõi: scrisoare.
[Patra-Neamõ], 1 octombrie 1939. (semnat GTK). Ms. 19222
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre [Sever] Zotta: scrisoare.
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[s.l.], 5 ianuarie 1940. Ms. 19223
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre S. Mehedinõi: scrisoare.
[s.l.], 18 noiembrie 1940. (semnat GTK). Ms. 19205
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre generalul Antonescu:
scrisoare. [s.l.], 9 ianuarie 1941. (semnat GTK). Ms. 19226
• [?] cåtre Teodorescu-Kirileanu, G: scrisoare. [s.l.], 1941.
(nesemnat). Ms. 19225
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre [?]: scrisoare. [s.l.], [194-].
(semnat GTK). Ms. 19224
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre N.G. Tistu: scrisoare.
Bucureøti, 18 aprilie 1952. Ms 27178
• Teodorescu-Kirileanu, G. [?] cåtre doctor V. Voiculescu:
scrisoare. [s.l.], 13 ianuarie 1953. Ms. 19215
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre Iuliu Tuducescu: carte
poøtalå. Piatra Neamõ, 5 august [s.a.]. Ms. 3111
• Teodorescu-Kirileanu, G. cåtre domniøoara Tereza
Stratilescu, directoare a Externatului [secundar de fete -
Iaøi]: carte poøtalå. Broøteni, [s.a.]. Ms. 14322
• Teodorescu-Kirileanu, G. [?] cåtre [?]: scrisoare. [s.l.],
[s.a.]. Ms. 19213
• Teodorescu-Kirileanu, G. [?] cåtre [?]: scrisoare. [s.l.],
[s.a.]. Ms. 19211
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Galaõi, 4
septembrie 1916. Ms. 14118
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå [Galaõi ?], 14
octombrie 1916. Ms. 14119
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. [s.l.], 3
noiembrie 1916. Ms. 14651
• Vâlsan, G. cåtre Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 18 aprilie 1917.
(cu creionul). Ms. 14653
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Galaõi, 25
ianuarie 1918. Ms. 14200
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Galaõi, 30
septembrie 1918. Ms. 14121
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Iaøi, 23
martie 1919. Ms. 14122
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 29
noiembrie 1919. Ms. 14123
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 2 ianuarie
1920. (antet: Institutul de Geografie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14124
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 8 februarie
1920. Ms. 14125
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 28 februarie
1920. Ms. 14127
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 11
noiembrie 1920. (antet: L’Institut de Géographie de
l’Université de Kolozsvar). Ms. 14128
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 26
noiembrie 1920. Ms. 14129
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 7 decembrie
1920. (antet: Institutul de Geografie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14130
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 11 ianuarie
1921. Ms. 14131
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 30 ianuarie
1921. (antet: L’Institut de Géographie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14133
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 4 februarie
1921. Ms. 14132
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 19 februarie

1921. Ms. 14137
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 10 mai
1921. (antet: L’Institut de Géographie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14139
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 19 mai
1921. (antet: L’Institut de Géographie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14140
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 29 martie
1921. (antet: L’Institut de Géographie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14141
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu [?]: scrisoare. [s.l.], aprilie
1921. (antet: Institutul de Geografie din Cluj). Ms. 14136
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 18 aprilie
1921. (antet: Institutul de Geografie de l’Université de
Kolozsvar). Ms. 14142
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 14 iulie
1921. Ms. 14143
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Paris, 7 februarie
1922. Ms. 14144
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Paris (Hospital
Vaugirard), 5 martie 1922. Ms. 14145
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 28 iunie
1923. Ms. 14156
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Excelsior), iulie 1923. Ms. 14147
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Excelsior), 4 iulie 1923. Ms. 14146
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 11 iulie
1923. Ms. 14157
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Moderne), 23 iulie 1923. Ms. 14148
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Moderne), 30 iulie 1923. Ms. 14149
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Moderne), 17 august 1923. Ms. 14150
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Moderne), 20 august 1923. Ms. 14151
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Paris (Hotel
Moderne), 9 septembrie 1923. Ms. 14152
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. [Paris ?], 1
octombrie 1923. Ms. 14153
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. [Paris ?], 3
octombrie 1923. Ms. 14154
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. [Paris ?], 29
noiembrie 1923. Ms. 14155
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], 21 martie
1925. Ms. 14160
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Cluj, 7 aprilie
1925. (Institutul de Geografie al Universitåõii din Cluj). Ms.
14159
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. Cluj, 9 ianuarie
1926. (antet: Institutul de Geografie al Universitåõii din Cluj).
Ms. 14158
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], [s.a.]. Ms.
14126
• Vâlsan, G. cåtre G.T. Kirileanu: scrisoare. [s.l.], [s.a.]. Ms.
14135
• Vlad, Grig cåtre G.T. Kirileanu: carte poøtalå. Ceahlåu
(Piatra-Neamõ), 23 aprilie 1948. Ms. 14595
• [?] cåtre Moø Ghiõå Kirileanu: carte poøtalå. Piatra Neamõ,
24 martie 1944. Ms. 14656



Critica de specialitate øi efortul de editare a documentelor G.T. Kirileanu

Primul care a scris despre Kirileanu a fost N. Iorga în Neamul Românesc (1906), iar mai apoi în Analele
Academiei Române (1928-1929), interesat fiind de eforturile fåcute de tânårul filolog pentru editarea lui Ion
Creangå øi a lui Mihai Eminescu (Kirileanu s-a ocupat, începând din 1877, de articolele politice, de manuscrisele øi
de corespondenõa poetului). Articole despre el au mai scris, pânå la începutul celui de-al doilea råzboi mondial,
Arthur Gorovei øi G. Bezviconi.

Au urmat ani, dupå råzboi, în care Kirileanu, asemenea multor intelectuali asimilaõi „duømanilor poporului”,
reprezentanõi ai unei lumi care „øi-a tråit traiul, øi-a mâncat målaiul”, dupå cum suna una dintre lozincile staliniste,
este arestat la domiciliu, la Piatra-Neamõ, tråind permanent sub ameninõarea confiscårii øi, chiar mai råu, a
distrugerii valoroasei sale biblioteci documentare.

Primii care se încumetå så scrie despre el în anii ’50 sunt Augustin Z.N. Pop øi Constantin Turcu, publicând,
primul în Revista de Folclor, cel de-al doilea în Iaøul literar, în 1957, articole care marcau împlinirea vârsei de 85
de ani a savantului. În anii ’70, trei tineri cercetåtori vor iniõia un curajos demers de editare a documentelor Kirileanu
– Constantin Bostan øi Constantin Ciucå – Gh. T. Kirileanu. Contribuõii documentare (1970) øi Constantin Prangati
– Din corespondenõa D. Gusti – G.T. Kirileanu (1970). În anul 1977 apare la editura Minerva un volum de
Corespondenõå G.T. Kirileanu, editat de Mircea Handoca, iar la Junimea – Din cronica unui veac. Documente
inedite (1850-1950), ediõie îngrijitå de I. Arhip øi D. Vacariu. Barbu Theodorescu va îngriji ediõia din 1979 a
Scrisorilor cåtre N. Iorga (Minerva).

În 1985, se mai face un pas în recuperarea portretului lui G.T. Kirileanu, adevåratå memorie culturalå a primei
jumåtåõi de veac XX, prin volumul de mårturii inedite intitulat G.T. Kirileanu sau viaõa ca o carte, care reuneøte un
numår impresionant de figuri ale filologiei øi bibliologiei româneøti: Dumitru Almaø, Alexandru Bardieru, Mihai
Båcescu, Gheorghe Bobulescu, Damian P. Bogdan, Constantin Bostan, Dumitru Braharu, Adrian Brudariu, Nestor
Camariano, Virgil Cândea, Decebal S. Chirileanu, I.C. Chiõimia, Øerban Cioculescu, Ion H. Ciubotaru, Iordan
Datcu, Lájos Demény, Adrian Fochi, Øtefan S. Gorovei, Alexandru Graur, Radu Ionescu, Iorgu Iordan, Virginia Isac,
Dumitru Ivånescu, Ionel Marin, Paul Mihail, G. Mihåilå, Octavian Paler, Alexandru Piru, Aurelia Rusu, Dan
Simonescu, D.I. Suchianu, Gabriel Øtrempel, Vasile Uglea, Romulus Vulcånescu (ediõie îngrijitå de Constantin
Bostan).

Pânå la finele deceniului nouå al secolului XX, Petre Õurlea øi Constantin Bostan sunt cei ce se vor ocupa de
editarea scrisorilor øi paginilor memorialistice ale lui Kirileanu. Aceastå muncå va fi continuatå în ultimii ani de
aceeaøi neobosiõi øi pasionaõi cercetåtori Constantin Bostan øi Constantin Prangati, care au publicat în 2004 douå
lucråri-eveniment: G.T. Kirileanu. Sub trei regi øi trei dictaturi: amintiri, jurnal øi epistolar (ediõie îngrijitå de
Constantin Bostan) øi G.T. Kirileanu. Însemnåri zilnice: 1906-1960 (ediõie îngrijitå de Constantin Prangati).
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În acest an, aniversåm 140 de ani de la venirea pe tron a lui Carol I, cel care a pus bazele României moderne øi datoritå
cåruia am intrat în Europa.

Biblioteca Naõionalå a României deõine un bogat fond de fotografii (cca. 1.000) cu reprezentaõi ai Casei Regale române. Un
numår important de fotografii îl reprezintå pe Carol I, ca domnitor al României – multe dintre aceste piese sunt executate în
atelierul celebrului pictor øi fotograf Carol Szathmari, al cårui prestigiu este legat, în mare måsurå, de personalitatea lui Carol
Hohenzollern-Sigmaringen.

Cabinetul de fotografii al BNR a adunat, de-a lungul timpului, în colecõia privind regalitatea din România, øi o serie de
portrete ale celor care au susõinut øi au reprezentat politica regelui Carol I: Ion C. Bråtianu, Ion Ghica, Ion Bålåceanu, D.A.
Sturdza, Eugeniu Carada, Mihail Kogålniceanu, Lascår Catargiu, generalul Ion Cernat, generalul Ion Florescu etc.

Carol I este prezent øi în mai multe fotografii din timpul Råzboiului de Independenõå, de la cartierul general Poradim (vezi,
de exemplu, albumul lui Szathmari – Peleøul din 1877).

Foarte multe fotografii o au ca subiect pe Elisabeta – împreunå cu doamnele sale de onoare, îngrijind råniõii din timpul
råzboiului din 1877, în cabinetul såu, printre cårõi øi obiecte de artå etc. Un loc aparte îl au fotografiile care o înfåõiøeazå pe
principesa Maria, fiica lui Carol I øi a Elisabetei, care a murit la vârsta de doar 4 ani. Graõie fotografului Franz Duschek, au
råmas mårturie fotografii-portret care o prezintå pe mica principeså fie împreunå cu mama sa, fie singurå.

Drumeõiile la Sinaia ale familiei domnitoare au fost imortalizate de Ihalsky (al cårui atelier se afla chiar în Sinaia). Deosebit
de preõioase sunt øi fotografiile care prezintå începutul lucrårilor de construcõie la Castelul Peleø – atât de îndrågit de Carol I øi
de Elisabeta –, lucrårile de amenajare a marii Expoziõii din 1906, care celebra 40 de ani de domnie a lui Carol I, inaugurarea
podului de la Cernavodå (1895) sau importante clådiri din Bucureøti, construite în timpul lui Carol I.

Fondul dedicat familei regale conõine numeroase fotografii ale principelui øi viitorului rege Ferdinand, ale principesei øi
viitoarei regine Maria, ale copiilor acestora (prinõul Carol, viitorul rege Carol al II-lea, principesa Elisabeta, principesa
Marioara, principele Nicolae, principesa Ileana øi principele Mircea), ale regelui Mihai I, ale reginei-mamå Elena. Câteva
fotografii, impresionante, îl reprezintå pe regele Carol al II-lea împreunå cu fiul såu, Mihai.

O istorie în imagini a Casei Regale din România
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Ana Pleøia

Carol I, Ferdinand I øi principele Carol,
viitorul rege Carol al II-lea .
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Referinõe generale despre Casa Regalå:
Iorga, Nicolae. Istoria contemporanå. vol.I. [Bucureøti]: [s.n.], [1930]
Iorga, Nicolae. Istoria românilor øi a civilizaõiei lor. [Bucureøti]:
[s.n.], 1930
Iorga, Nicolae. Notes de diplomatique roumaine. Bucarest, 1930
Iorga, Nicolae. Memorii. 4 vol. Bucureøti: Editura ”Naõionala” -
Ciornei, 1931-1939
Iorga, Nicolae. Memorii. 5 vol. Vålenii de Munte: [s.n.], 1931
Iorga, Nicolae. Oameni care au fost. 4 vol. Bucureøti: Fundaõia
pentru literaturå øi Artå ”Regele Carol II”, 1934-1939
Iorga, Nicolae. Sensul naõional al monarhiei. [Bucureøti]: [s.n.], 1934
Iorga, Nicolae. Politica noastrå. [Bucureøti]: [s.n.], 1935
Marghiloman. Alexandru. Note politice: 1897-1924. 5 vol.
Bucureøti: Editura Institutului de arte grafice ”Eminescu”, 1927
Õara øi dinastia: Fapte øi documente privitoare la regularea
succesiunii la tron. Bucureøti: [s.n.], 1927
Regele Carol I al României (1839-1914, domnitor între 1866-
1881, rege al României între 1881-1914)
Asupra serviciului de tirailori øi asupra întrebuinõårii lor.
Bucureøti: [s.n.], 1873
Memorii. Bucureøti: [s.n.], 1892. 2 vol.
Treizeci de ani de domnie. 2 vol. Bucureøti: [s.n.], 1897
30 de ani din domnia militarå. 2 vol. Bucureøti: [s.n.], 1899
Cuvântare. Iaøi: [s.n.], 1904
Nicopole. [Bucureøti]: Ed. românå, 1904
Nicopole. Breslau: Deutsche Edition, 1905
Credinõa øi graiul. [Bucureøti]: [s.n.], 1906
Cuvântåri. [Bucureøti]: [s.n.], 1906, 1912, 1913
Cuvântåri øi scrisori. [s.l.]: [s.n.], 1909
Cuvinte cåtre poporul såu: culese øi publicate de cåtre Primåria
Municipiului Bucureøti. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1939
Memorii. 17 vol. [Bucureøti]: [s.n.], 1909-1912
Testamentul Regelui Carol I: text in extenso øi un codicil.
[Bucureøti]: Tipografia A. Grossman, 1914
Tagenbuch des … als Ordonanzoffizier des Kronprinzen Friedrich
Wilhelm von Preussen im Feldzug 1864. Stuttgart: [s.n.], 1915
Discurs. [s.a.]
(despre el):
Rosetti, Radu. Acte øi legiuri privitoare la chestia õåråneascå. Seria
a II-a. Din domnia regelui Carol. vol. VIII (Casa ruralå la 1897).
Ploieøti: Tipografia ”Progresul”, 1908
Asupra broøurei ”Germania, România øi Principele Carol de
Hohenzolern”. Iaøi: Editura autorului, 1875
Bachelin, Leo. Castel Pelesch, résidance d’été du roi Charles I-er de
Roumanie à Sinaia: notice descriptive et historique. Paris: Didot, 1893
Båcilå. Ion. Bibliografia domniei Regelui Carol I. Lucrare fåcutå la
Seminarul de istorie româneascå, sub direcõia dlui. prof. Dimitrie
Onciul de Ion Båcilå. Bucureøti: Institutul de editurå øi Arte grafice
”Flacåra”, 1916
Bogdan, Nicolae. Regele Carol I øi a doua sa capitalå : relaõii
istorico-politice scrise din iniõiativa primarului Iaøului G. G.
Mârzescu. Iaøi, 1916. Bucureøti: Institutul deArte grafice C. Sfetea, 1916
Bogdan, Nicolae. Domnia Regelui Carol I: 5 conferinõe õinute la
Universitatea liberå în anul 1940. Bucureøti: Imprimeriile
”Independenõa”, 1941
Bohlo, Johann. Charles Ier de Roumanie fondateur du royaume:
discours prononcé à l’Académie Royale de Belgique le 12 octobre
1896. Paris: Durand et Pedone-Lauriel, 1896
Bossy, Raoul V. Politica externå a României între anii 1873-1880 privitå
de Agenõia diplomaticå din Roma. Bucureøti: Cultura Naõionalå, 1892
Bråtescu, Constantin. Dobrogea regelui Carol I øi colonizårile
dobrogene. Cernåuõi: Glasul Bucovinei, 1939

Bråtianu, Gheorghe I. La politique extérieure du roi Charles Ier de
Roumanie. Bucureøti: Cartea Româneascå, 1940
Butculescu, Dimitrie. Serbarea organizatå pentru ziua de 11 Maiu
1881, cu ocasiunea încoronårii M.S. Regele Carol I, defilarea
grupurilor artei, comerciului, industriei øi societåõilor din
Bucureøti. Cu amånuntele explicative a fiecårei secõii øi grup.
Bucureøti: Tipografia modernå Gregorie Luis, 1881
Capceff, George. Casa muzeu ”Carol I Rege al României” în satul
Poradim: trad. din bulgarå. Bucureøti: Atelierele grafice Socec, 1910
Charles Ier de Roumanie. Vingt-cinque ans de règne. Bucarest: Ig.
Haiman; Paris: Guillaumin, 1891
Aus dem Leben Kőnig Karls von Rumänien. Aufzeichnungen u.
Augezeugen 4. Band. Stuttgart: J.G. Gotta’sche Buchhandlung,
Nachfliger, 1900
Cålåtoria domnitorului Carol I în stråinåtate. Bucuresci: Tipograf-
editor Ion Weismann, 1869
Coøbuc, George. Povestea unei coroane de oõel. Sibiu: Editura
Asociaõiunii, 1914
Didicescu, Ilie. Priviri asupra istoriei bisericei româneøti øi a
oraøului øi judeõului Bråila: lucrare fåcutå cu ocazia Jubileului de
40 de ani de domnie glorioaså a M.S. Regelui Carol I al României
– de economist stavrofor Ilie Didicescu. Bråila: Tipo-lithografia
”Moderna” Max Fraenkel, 1906
Diaconescu, Emile. Nouvelles lettres de la correspondance d’Emile
Picot. Iaøi: Viaõa Româneascå, 1931
Dimitriu, Const. A. România sub Carol I øi Ferdinand dela 1877-
1918: conferinõå. Bucureøti: Tipografia ziarului ”Universul”, 1942
Duca, Ion C. Raporturile unui ministru tânår cu Regele Carol I.
Bucureøti: Tipografia Corvin, 1933
Dudu, Velicu. Misiunea secretå a unui nobil polon, Bogdan Hutten-
Czapski, la curtea Regelui Carol I. Bucureøti: M.O. øi Imprimeriile
statului, Imprimeria Naõionalå, 1939
Eliade-Rådulescu, Ion. Cântarea cântårilor adaptatå la inclitul
connubiu al M.M. L.L. Carol I øi Elisabeth. Ed. a 4-a. Bucureøti:
Tipografia lucråtorilor asociaõi, 1870
Enescu-Tigreni, N. Regele Carol I. Bucureøti: Tipografia
profesionalå, [1912]
Fotino, George. Les missions de Goluchowski et de Bülow auprès
du roi de Roumanie. Paris: Editions d’histoire générale et d’histoire
diplomatique, 1932
Georgescu-Tistu, Nicolae. Correspondance d’un secrétaire princier
en Roumanie: Emile Picot (1866-1868). Paris: J. Gambert, 1927
Georgian, Pamfil C. Întemeierea dinastiei române, 1866. Bucureøti:
Cartea româneascå, 1940
Golimaø, Aurel. Carol I øi românii din Ardeal între 1866-1900.
Bucureøti: Institutul de Arte grafice ”Presa bunå”, 1936
Goman, A. Kőnig Carol und seine Räte. Lebens und
Charakterbilder aus der neuren Geschichte Rumäniens.
Bukarest:[19--]
Hammerstein-Gesmold, Freiherrn von. Die rumänische Armee die
Schőphung Kőnig Carols I. Berlin: Ernst Siegfried, 1909
Ionescu-Gion, G.I. Istoria Bucureøtilor. Bucureøti: [s.n.], 1899
Iorga, Nicolae. Acõiunea militarå a României în Bulgaria cu ostaøii
noøtri. [Bucureøti], 1914
Iorga, Nicolae. Acum patruzeci de ani. Bucureøti, 1932
Iorga, Nicolae. Adevåratul patriotism. [s.l.]: [s.n.], 1914
Iorga, Nicolae. Amånunte din istoria noastrå în veacul al XIX-lea.
[s.l.]: [s.n.], 1916
Iorga., Nicolae. Carol I. [s.l.]: [s.n.], 1932
Iorga, Nicolae. Les conflits balcaniques. Paris: [s.n.], 1926
Iorga, Nicolae. Correspondance diplomatique roumaine sous le roi
Charles I. Paris: [s.n.], 1923
Iorga, Nicolae. Geschichte des Osmanischen Reiches. 5 vol. Gotha:
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[s.n.], 1908-1913
Iorga, Nicolae. La guerre de 1877-1878. Paris: [s.n.], 1927
Iorga, Nicolae. Istoria armatei româneøti. 2 vol. [Bucureøti]: [s.n.], 1929
Iorga, Nicolae. Istoria armatei române. 2 vol. [Bucureøti]: [s.n.],
1910, 1919
Iorga, Nicolae. Istoria råzboiului balcanic. Bucureøti: [s.n.], 1915
Iorga, Nicolae. Istoria statelor balcanice în epoca modernå. Vålenii
de Munte: [s.n.], 1913
Iorga, Nicolae. Notele unui istoric cu privire la evenimentele din
Balcani. Bucureøti: [s.n.], 1913
Iorga, Nicolae. Notes d’un historien relatives aux événements de
Balcani. [Bucureøti]: [s.n.], 1913
Iorga, Nicolae. Opera de istoric a Regelui Carol. [Bucureøti]: [s.n.], 1914
Iorga, Nicolae. Opinia publicå germanå øi România lui Carol I.
[Bucureøti]: [s.n.], 1933
Iorga, Nicolae. Pagini loiale despre Regele Carol. Vålenii de Munte:
[s.n.], 1914
Iorga, Nicolae. Pe ce se poate sprijini un popor. [s.l.]: [s.n.], 1910
Iorga, Nicolae. Politica externå a Regelui Carol. [Bucureøti]: [s.n.], 1916
Iorga, Nicolae. Politica externå a Regelui Carol. [Bucureøti]: [s.n.], 1923
Iorga, Nicolae. Råzboiul pentru independenõa României; Råzboiul de
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Biblioteca Naõionalå a României îl sårbåtoreøte pe
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

În data de 26 aprilie 2006, la Biblioteca Naõionalå a
României a avut loc simpozionul dedicat Anului
internaõional Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), la
care au participat: muzicologul Olga Grigorescu (Societatea
Naõionalå de Radiodifuziune), criticul muzical drd. Ana
Maria Comøa, Maria Cioponea (Biblioteca-Mediateca
Universitåõii Naõionale de Muzicå), profesorul Daniel
Viorel øi dr. Anna Borca, jurnalist, Doina Nemeø
(Biblioteca Naõionalå a României).

Gazdå a evenimentului, Ion Dan Erceanu a dat tonul
dialogului despre actualitatea øi permanenõa muzicii
mozartiene: „Dupå cum øtiõi, Mozart se cântå în
permanenõå, nu numai cu ocazia aniversårilor. Anul
2006 fiind dedicat lui Mozart, este un bun prilej de
depistare a unor noi talente în interpretarea lucrårilor
celebrului compozitor sau de gåsire de noi sensuri în
opera sa, care de mai bine de 200 de ani a fost ascultatå,
comentatå, tråitå øi chiar filmatå. Toatå lumea øtie de
Flautul fermecat sau de Don Giovanni în regia unor
mari regizori. Acest filme au în primul rând un rol de
popularizare, pentru cå, din påcate, puõinå lume merge
så vadå un spectacol de operå. În plus, existå øi o modå
ca regizorii så monteze opere sau så realizeze filme dupå
aceste opere. În opinia mea, filmele fåcute dupå operele
lui Mozart sunt importante pentru însåøi arta filmului,
sunt adevårate jaloane culturale”.

drd. Ana Maria Comøa – Universitatea Naõionalå de Muzicå-Bucureøti
W.A. Mozart – un compozitor pentru eternitate

De la începutul carierei, în postura de copil minune, øi pânå la moartea sa prematurå, la vârsta de 35 de ani,
Mozart a compus lucråri extraordinare care continuå så fie actuale. Wolfgang Amadeus Mozart s-a nåscut la 27
ianuarie 1756 la Salzburg. Tatål såu, Leopold Mozart, era un talentat violonist øi pedagog. În registrul de botez, noul
nåscut a fost înregistrat cu numele: Johannes Chrysostomus Wolgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, øi-a luat
numele de Amadeus – traducerea latinå a lui Theophilus (iubitorul de Dumnezeu). Încå de mic, Wolfgang då dovada
geniului såu – la vârsta de 5 ani, înainte de a øti så scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise apoi de tatål såu.

Între 1762 øi 1771, Wolfgang øi tatål såu întreprind turnee în Austria, Germania, Franõa, Anglia, Italia. Peste tot
publicul este fascinat de talentul acestui copil precoce, devenit între timp adolescent. Familia Mozart revine la
Salzburg în 1771, unde Wolfgang este angajat de contele Colloredo, noul arhiepiscop de Salzburg, ca maestru de
concert. Råmâne în aceastå funcõie timp de 6 ani, deøi relaõiile cu arhiepiscopul nu sunt dintre cele mai bune, acesta
tratându-l ca pe un servitor øi interzicându-i så påråseascå oraøul. Mozart îøi då demisia în 1777. Dupå douå tentative
nereuøite de a se angaja la München øi apoi la Mannheim, se hotåråøte så îøi încerce norocul la Paris, înså publicul
parizian nu îøi mai amintea de copilul minune, astfel cå Mozart se va lovi de multe greutåõi. Starea lui moralå este
afectatå øi mai mult de moartea mamei. Compoziõiile sale încep înså så fie apreciate. Între 1779-1781 este din nou la
Salzburg, perioadå în care va compune opera Idomenea, cu care are succes.

Se decide, în 1781, så plece la Viena, capitala imperiului øi capitala mondialå a muzicii. Mozart înregistreazå
aici primul mare succes, cu opera Råpirea din Serai, fiind felicitat de însuøi împåratul Iosif II prin cuvintele: „o
muzicå prea frumoaså pentru urechile noastre”. Då numeroase concerte publice øi private, improvizeazå pe teme
date, redescoperå operele lui Bach øi Händel, pe care le face cunoscute publicului vienez.. În data de 4 august 1782
se cåsåtoreøte cu Constanze Weber. În 1785, când îl viziteazå, tatål såu este încântat så audå chiar din gura lui Joseph
Haydn: „Fiul Dumneavoastrå este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut”.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
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În aceastå perioadå, Mozart compune într-un ritm neobiønuit – splendidele cvartete dedicate lui Haydn, Nunta
lui Figaro – lucrare revoluõionarå. În timp ce termina compoziõia operei Don Giovanni, tatål såu se îmbolnåveøte øi
moare, în data de 28 mai 1787. Leopold jucase un rol capital în educaõia muzicalå a fiului såu, instruindu-l încå din
copilårie øi contribuind astfel la dezvoltarea geniului muzical al acestuia, geniu håråzit de Dumnezeu. Astfel, aceastå
capodoperå mozartianå, Don Giovanni, va sta sub semnul unei apåsåtoare dureri, reflectatå mai ales în finalul operei
– genialå apoteozå componisticå ce a depåøit sonoritåõile vremii, adevåratå inovaõie din punctul de vedere al felului
în care este folositå orchestra.

Între 1784 øi 1786, Mozart realizeazå în medie o compoziõie la fiecare douå såptåmâni, cele mai multe dintre ele
fiind adevårate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga øi este primitå de public cu entuziasm.
Urmeazå opera Cosi fan tutte, reprezentatå cu mai puõin succes. Mozart pierde treptat din popularitate. Între timp moare
øi protectorul såu, împåratul Iosif II, care îl numise compozitor al curõii
imperiale. În martie 1790 då ultimul såu concert public, interpretând
Concertul pentru pian KV595. Compune opera Flautul fermecat, cu
care obõine un succes enorm. Într-una din seri, primeøte vizita unui
personaj misterios – aståzi se øtie cå era vorba de contele Franz von
Walsegg – , care îi comandå compunerea unui Requiem pentru o messå
funebrå în memoria soõiei sale.

Începând din luna noiembrie 1791, sånåtatea lui Mozart se
degradeazå progresiv. Se pare cå suferea de o febrå reumatismalå
recurentå, cu insuficienõå renalå. Speculaõiile nu au lipsit, suspectându-se o
otråvire puså la cale de rivalii lui, unul dintre aceøtia fiind Antonio Salieri.
La 4 decembrie starea lui se amelioreazå trecåtor, lucreazå o vreme la
compoziõia Requiem-lui, lucrare pe care nu va reuøi înså så o termine. În
ziua de 5 decembrie 1791, Mozart se stinge din viaõå. Avea doar 35 de ani.
Dupå un scurt serviciu divin la catedrala Sfântul Øtefan din Viena, trupul
neînsufleõit al lui Mozart este dus, fårå un cortegiu de însoõitori (se pare cå
aøa era tradiõia la Viena, nici måcar Constanze nu l-a însoõit), la cimitirul
Sankt Mark, mormântul såu råmânând anonim pânå în zilele noastre.

În scurta sa viaõå, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un numår
enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumuseõe sau
profunzime. În 1862 Ludwig von Köchel a clasificat øi catalogat compoziõiile lui Mozart, toate fiind numerotate cu
menõiunea KV (Köchel-Verzeichnis = catalogul Köchel). Ultima sa creaõie, Requiem-ul, are numårul 626. Mozart a fost
autorul a 41 de simfonii, dintre care sunt de menõionat Simfonia nr. 35 Haffner, nr. 36 Linz, nr. 40 øi nr. 41 Jupiter. A
compus 27 concerte pentru pian øi orchestrå, 7 concerte pentru vioarå øi orchestrå, concerte pentru clarinet, pentru harpå
øi flaut, pentru corn øi orchestrå, douå simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de camerå ar fi
de menõionat cele 6 cvartete pentru coarde dedicate lui Haydn, sonatele pentru pian, sonatele pentru vioarå øi pian, trios
pentru vioarå, violoncel øi pian, cvartetele pentru instrumente de suflat, sextetul O glumå muzicalå. Pasionat de operå, a
compus 17 lucråri, dintre care, cele mai jucate aståzi pe scenele tuturor teatrelor de operå din lume sunt: Råpirea din
Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Flautul fermecat.

Aø vrea så må opresc puõin, înainte de final, asupra ultimei sale creaõii, Requiem-ul în re minor. Au circulat diverse
legende în jurul acestei ultime capodopere, înså frapante sunt mårturisirile øi faptele care fac din aceastå lucrare un
misterios øi sfâøietor testament al geniului mozartian. Mozart a compus muzica Requiem-ului fiind imobilizat la pat. El
i-a mårturisit lui Franz Xaver Süssmayr, discipolul såu credincios cåruia i se datoreazå desåvârøirea partiturii Requiem-
ului: ”øtiam cå îl scriu pentru mine”. Se cunoaøte faptul cå, pe manuscrisul original, scrisul compozitorului se opreøte
la måsura a 8-a din secõiunea corespunzåtoare textului Lacrimosa dies illa. Era, dupå cum spune muzicologul Ioana
Øtefånescu, acea zi cu lacrimi în care Mozart s-a despårõit de creaõie, de arta sa, care se va dovedi nemuritoare…

Mozart este printre noi øi aståzi. De fiecare datå când îi ascultåm muzica, sufletul nostru i se alåturå, într-o înaltå
comuniune. Geniul såu excepõional îl situeazå mai presus de oricare maestru, în oricare domeniu al artei øi în oricare
timp, spunea Richard Wagner, iar eu aø adåuga: în oricare inimå îndrågostitå de marea muzicå.

Maria Cioponea – Biblioteca-Mediateca Universitåõii Naõionale de Muzicå
Wolfgang Amadeus Mozart øi Mediateca Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti

Serviciul Mediatecå, alcåtuit din compartimentele Bibliotecå, Audiovizual øi Studioul de Înregistråri,
asigurå comunicare øi informare de calitate la nivelul Universitåõii Naõionale de Muzicå. În istoria culturii muzicale
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româneøti, activitatea Mediatecii Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti ocupå un loc important, datoritå
documentelor de care dispune, datoritå datelor øi informaõiilor cuprinse în aceste documente.

În anul 1834, lua fiinõå Øcoala de Muzicå Vocalå a Societåõii Filarmonice. Aceastå instituõie nu beneficia înså
de o bibliotecå specializatå. Actul de naøtere a Conservatorului de Muzicå øi Declamaõiune este datat 5 octombrie
1864 øi poartå semnåtura domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Factorii care au determinat înfiinõarea acestui
conservator (eveniment consemnat în decretul 1312 – Regulamentul pentru Conservatorul de Muzicå øi
Declamaõiune) au fost demersurile øi propunerile lui Alexandru Flechtenmacher, profesor øi compozitor, viitorul
conducåtor al acestei instituõii. Succesorul lui la conducerea Conservatorului a fost dirijorul, compozitorul øi
profesorul Eduard Wachmann, cel care a fost preocupat de promulgarea unui nou Regulament pentru Øcoala Medie
de Muzicå din Bucureøti øi Iaøi, elaborat de Consiliul Permanent de Instrucõie, care cuprindea cinci capitole,
stabilind normele de funcõionare a Conservatorului. Acest regulament face pentru prima datå referire la bibliotecå: a
– administrarea Conservatorului; b – organizarea øcolii; c – disciplinele de studiu; d - drepturile øi îndatoririle
profesorilor øi elevilor; e – internatul øi bibliotecile øcolii muzicale.

Instituõia universitarå va cunoaøte multe modificåri ale titulaturii: în 1877 se numea Conservatorul de Muzicå,
Declamaõiune øi Coregrafie, dar în 1877 are loc promulgarea Proiectului de lege pentru organizarea Conservatoriilor
de Muzicå øi Declamaõiune. Din anul 1904, la conducerea Conservatorului îl avem pe Dimitrie Popovici-Bayrenth, care
în Regulamentul de funcõionare, adoptat în 6 septembrie 1907, prevedea „reorganizarea bibliotecii”.

Alfonso Castaldi1 considera cå pregåtirea muzicalå a viitorilor compozitori nu se poate desåvârøi doar în cadrul
orelor de curs, fiind necesare sala de concert øi biblioteca. El a demonstrat necesitatea organizårii pe criterii øtiinõifice
a bibliotecii Conservatorului, înzestrårii ei cu partituri øi cu lucråri de muzicologie. Toate aceste sugestii s-au
concretizat într-un memoriu în care acesta aråta: ”…din nenorocire, mijloacele aflate aståzi la îndemânå în România,
pentru cultura muzicalå, nu sunt satisfåcåtoare. Înainte de toate lipseøte aici o bibliotecå muzicalå. Ori, în bibliotecå
se formeazå studentul, aici se hråneøte el cel mai bine. Autoritåõile trebuie så råspundå de acest lucru øi så umple astfel
o lacunå de foarte mare utilitate. Înfiinõarea unei biblioteci de partituri pentru orchestrå, cu cårõi de muzicografie øi
studii estetico–muzicale, este foarte necesarå pentru culturå generalå. A auzi o simfonie, nu este îndeajuns, trebuie a o
citi, a påtrunde pânå în substratul profund al concepõiei critice, pentru a-i releva frumuseõile-i ascunse”2

Prima reorganizare a bibliotecii a avut loc în anul 1914, când la conducerea Conservatorului a venit muzicianul
Mihail Jora. Acesta a gåsit documentele pe care le deõinea biblioteca în acel moment într-o caså închiså,
neinventariate øi, în consecinõå, inaccesibile publicului. Aceastå situaõie nu putea fi toleratå tocmai de cel care punea
accent pe rolul bibliotecii în pregåtirea muzicienilor. Astfel, se va trece la inventarierea volumelor øi la
transformarea unei ”odåi” într-o salå de lecturå. Jora aråta cå, în cea mai mare parte, avutul bibliotecii este rezultatul
unor gesturi mårinimoase din partea unor mari muzicieni. Apelul lansat la data de 24 ianuarie 1942 pentru crearea
unor colecõii cu caracter documentar øi didactic – ”orice ajutor din partea oricui va fi primit cu recunoøtinõå”3 –
ilustreazå nepåsarea cercurilor oficiale de atunci, care låsau în grija iniõiativelor particulare realizarea acestui
deziderat al învåõåmântului muzical.

Dupå anul 1948, Academia a funcõionat ca facultate în cadrul Institutului de Artå din Bucureøti, iar din 1950-1951,
s-a reorganizat, fiind alcåtuitå din douå facultåõi: Facultatea de Instrumente øi Facultatea de Compoziõie, Dirijat øi
Pedagogie, care beneficiau de serviciile aceleiaøi biblioteci. Biblioteca øi-a completat sistematic fondurile, tinzând spre
cuprinderea integralå a creaõiei muzicale øi a lucrårilor muzicologice româneøti, precum øi spre achiziõionarea celor mai
importante documente de peste hotare. În urma demersurilor fåcute, în anul 1959 în fondul bibliotecii erau peste 42.000
de volume.

În anul 1964, Conservatorul primeøte localul din strada Øtirbei Vodå øi se pun bazele ultimei reorganizåri a
bibliotecii, dupå principii biblioteconomice moderne. Din acel moment, s-a militat permanent pentru transformarea
bibliotecii într-o componentå adecvatå procesului de învåõåmânt øi într-un depozitar al tezaurului muzical naõional.

Nu trebuie omiså personalitatea lui George Enescu, de a cårui activitate se leagå øi cea a Conservatorului øi a
bibliotecii. Prezenõa sa se fåcea mereu simõitå cu prilejul unor evenimente importante (examene, concursuri); nobila
sa concepõie despre muzicå a influenõat procesul de învåõåmânt, atât prin repertoriul care se studia la diferitele secõii
ale Conservatorului, cât øi prin faptul cå majoritatea cadrelor didactice se aflau în imediata sa apropiere,
împårtåøindu-se din arta marelui maestru.

În urma ultimei reorganizåri, din anul 1964, biblioteca s-a conformat prevederilor Regulamentului de
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profesor particular de mandolinå, chitarå, vioarå øi teorie muzicalå la Galaõi (1896-1901); profesor de orchestrå (1904-1905), de
armonie, contrapunct, compoziõie øi orchestraõie la Conservatorul din Bucureøti (1905-1940); inspector al muzicii în Ministerul
Artelor (1925-1929).
2 Tomescu, Vasile. Alfonso Castaldi. Bucureøti: Editura Muzicalå, 1958. p. 48
3 Muzica øi publicul. Bucureøti: Editura Academiei R.S.R., 1976. p. 78



organizare øi funcõionare a bibliotecilor din învåõåmântul superior. Ea va påstra evidenõele impuse de gestionarea
fondului øi de organizarea biblioteconomicå. Pentru catalogarea documentelor, vor fi folosite regulile de descriere
bibliograficå ISBD (M), ISBD (S), ISBD (PM), acceptate pe plan naõional øi internaõional, precum øi regulile
elaborate de Asociaõia Internaõionalå a Bibliotecilor Muzicale (AIBM), în ceea ce priveøte specificul documentelor
muzicale. Pentru prelucrarea documentelor, se va folosi un sistem de clasificare simplu, adaptabil noilor informaõii
din domeniu, reprezentând o aplicare localå a sistemului de clasificare zecimalå universalå.

Misiunea bibliotecii: colecõionarea, organizarea øi valorificarea fondului de cårõi, publicaõii seriale, publicaõii
muzicale, lucråri de licenõå øi grad, disertaõii øi teze de doctorat, publicaõii stråine de specialitate reprezentative.
Biblioteca are relaõii de colaborare øi de cooperare cu biblioteci øi alte instituõii culturale, cu edituri de specialitate øi
cu furnizori (intermediari), preocupându-se de achiziõionarea titlurilor de specialitate (monografii, note muzicale,
etc.) valoroase øi de actualitate, solicitate de cadrele didactice din universitate.

Biblioteca încearcå så påstreze continuitatea studiului øi activitåõii de cercetare desfåøuratå în cadrul
Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti – se asigurå editarea øi colecõionarea lucrårilor cadrelor didactice øi
ale cercetåtorilor, repartizate în cataloage diferenõiate; se realizeazå schimbul de publicaõii – preponderent muzicå
tipåritå – cu Filarmonica George Enescu din Bucureøti, Radio România Muzical, Opera Românå, etc.

Structura organizatoricå a bibliotecii: 1) Biroul de Evidenõå, Achiziõie, Catalogare, Clasificare documente; 2)
Biroul de Comunicare a documentelor; Evidenõa utilizatorilor øi a publicaõiilor împrumutate; Împrumut la domiciliu;
Împrumut interbibliotecar; 3) Salå de Lecturå; 4) Salå de Calculatoare.

Domeniile pe care le vizeazå politica de dezvoltare a colecõiilor sunt cele prevåzute în programele de învåõåmânt
øi în programele de cercetare. Prioritate au partiturile muzicale, periodicele stråine de prestigiu, monografiile
muzicale, dicõionarele de specialitate, lucrårile de referinõå. Dezvoltarea fondului de documente õine cont de
påstrarea continuitåõii colecõiei øi se realizeazå prin cumpåråturå, donaõii øi schimb. Politica de achiziõii are în vedere
o arie tematicå largå: beletristicå, psihologie, filozofie, religie, øtiinõe exacte, istorie, geografie, artå plasticå, fapt
care relevå interesul ridicat al utilizatorilor bibliotecii pentru domeniile de interferenõå.

Cataloagele (tradiõionale) care pot fi consultate în bibliotecå de utilizatori sunt: A. Cataloage cårõi (Catalog
alfabetic; Catalog sistematic; Catalog teze doctorat; Catalog noutåõi); B. Catalog note muzicale (Note muzicale
stråine – Catalog alfabetic; Catalog sistematic; Note muzicale româneøti – Catalog alfabetic; Catalog sistematic;
Catalog literaturå gri – lucrårile editate de cadrele didactice; Catalog noutåõi); C. Catalog lucråri licenõå (Catalog
alfabetic; Catalog sistematic; Catalog cronologic); D. Catalog disertaõii (Catalog alfabetic; Catalog cronologic); E.
Catalog manuscrise muzicale (Catalog alfabetic); F. Catalog manuscrise monografii (Catalog alfabetic); G. Catalog
coruri (Catalog alfabetic; Catalog pe titluri); H. Catalog publicaõii seriale.
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Prin activitatea desfåøuratå, biblioteca a ajuns la un fond de 246.890 de unitåõi biblioteconomice, dintre care
32.418 sunt cårõi, 105.840 partituri muzicale (inclusiv pentru cor), 86.123 cårõi (cursuri), 14.440 publicaõii seriale,
347 manuscrise muzicale, 2.970 teze de doctorat øi rezumate, 3.867 lucråri de licenõå (nu a fost casatå nicio lucrare
de licenõå), 217 disertaõii øi 1.578 lucråri de grad.

Biblioteca øi-a îmbogåõit fondul cu documente de o valoare inestimabilå prin donaõii fåcute de nume sonore,
precum: prinõul Paul, Constantin Bugeanu, Alexandru Paøcanu, Mihai Brediceanu, Radu Negreanu, Simona
Ciurumelescu, Liana Pascuali, Constantin Erbiceanu, dar øi de instituõii: Biblioteca Naõionalå a Franõei, Societatea
Coralå Carmen, Societatea „Prietenii Operei”, Biblioteca Centralå Universitarå din Bucureøti, Ambasada Olandei. În
fondul bibliotecii a intrat o parte importantå a partiturilor lui George Enescu, editate de Editura Muzicalå, cu ajutorul
cåreia facem schimb de publicaõii, dar øi donaõii în stråinåtate, pentru promovarea muzicii româneøti.

Politica de dezvoltare a colecõiilor are în vedere structura procesului didactic universitar. În acest sens, observaõiile
cadrelor didactice privind necesarul de documente pentru anul universitar în curs sunt extrem de importante. Cadrele
didactice fac propuneri de achiziõie pe baza cataloagelor editurilor româneøti øi stråine. În general, numårul de
exemplare achiziõionate se stabileøte având în vedere locul de apariõie, gradul de solicitare/utilizare, tipul documentului
øi preõul. Hotårâtoare, în acest caz, este decizia cadrelor didactice. Editurile preferate de cadrele didactice din
universitate, datoritå prestigiului în ceea ce priveøte corectitudinea respectårii notelor muzicale øi a indicaõiilor
compozitorilor, sunt: C. F. Peters, E. Eulenburg, Muzika, Ricordi, Editura Muzicalå, etc.

Biblioteca deõine un numår de manuscrise importante: lucråri corale în aranjament pentru 3 voci de D. D.
Stancu; reducõii pentru pian ale concertelor øi simfoniilor lui Piotr Ilici Ceaikovski, Dimitrie Øostakovici,
Wolgang Amadeus Mozart, transcrise de Constantin Bugeanu; Imnul Naõional compus de Alfonso Castaldi,
orchestrat de el însuøi, øtime de orchestrå; lucråri de Eduard Caudella, Eduard Wachmann sau Alexandru Zirra
(Luceafårul, adaptat pentru scenå øi muzicå, în 4 pårõi); un manuscris al lui Alfonso Castaldi, Lauda di Beatrice
(16 p., din anul 1921); Eduard Caudella, Hatmanul Baltag (1884); multe manuscrise semnate de Ion Scårlåtescu,
din perioada 1902-1921.

Cartea rarå ocupå un loc important în fondul bibliotecii: Antoine Godeau – Paraphrase des Pseaumes de David,
ediõia a 6-a revizuitå (1672); lucråri ale lui Macarie Ieromonahul – Anastasimatariu bisericesc (Viena, 1823; în
limba românå cu litere chirilice, notaõie muzicalå cu neume); Irmologhion sau Catavasieriu musicesc (1823) øi
Theoriticon, tålmåcit din greceøte (1823).

Compartimentul Audio-vizual cuprinde urmåtoarele tipuri de documente: 5.000 de benzi magnetice; 13.000 LP-
uri, casete audio, casete video; 3.450 CD-uri, CD-Video; 12 DVD. Colecõia s-a format prin donaõii øi prin
cumpåråturå. Multe nume sonore au fåcut donaõii importante, de-a lungul timpului: Cella Eftimescu, Pastorul Pein
din Germania, Angela Gheorghiu, Luca Dovera, etc. Colecõia de CD-uri a început så se dezvolte din anul 1991,
odatå cu donaõia Lianei Øerbescu. S-a pus øi atunci accentul pe calitate, dar primele CD-uri aduse sau înregistrate în
România nu au avut calitatea necesarå unei bune audiõii. Casetele Video încep så fie achiziõionate din anul 1992; ele
conõin opere lirice în interpretåri celebre. DVD-urile sunt prezente în colecõia Mediatecii începând cu anul 2006 –
lucråri celebre din mari compozitori clasici øi moderni, opere lirice integrale, precum øi mari interpreõi instrumentiøti
øi de canto, în opere complete, individuale sau fragmente. Editurile de la care sunt achiziõionate CD-urile, DVD-
urile: DK, EMI, NAXOS, SONI, PHILIPS, Deutsche Grammophone, Electrecord, etc.

Fondul Audio-vizual cuprinde integrale interpretate de Fischer, Haskil, Michelangeli, Richter, Schneiderhan,
Lipatti, R øi V. Gheorghiu, Menuhin, Brendel, Perahia; Filarmonica din Munchen, Berlin, Viena, Stuttgart,
Londra, Dresda, Filarmonica bavarezå, BBC. Nu pot fi omiøi de aici marii dirijori: Karajan, Furtwangler,
Celibidache, Ion Marin.

O direcõie importantå a politicii de achiziõie o constituie cumpårarea de documente cu interpretåri ale tinerilor
artiøti (instrumentiøti øi canto) sau cu lucråri ale compozitorilor contemporani recunoscuõi pe plan naõional, nu
mondial, aceøtia fiind la primul lor pas glorios. Sunt respectate regulile impuse de UCMR – ADA (Uniunea
Compozitorilor øi Muzicologilor din România – Asociaõia Drepturilor de Autor) øi ORDA (Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor).

Prelucrarea publicaõiilor muzicale în cadrul Bibliotecii Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti se
realizeazå respectându-se regulile de descriere bibliograficå, dar cu unele modificåri solicitate de studenõi, cadre
didactice øi cercetåtori. Modificårile au respectat øi principiile pe care se întemeiazå organizarea cataloagelor
alfabetice øi sistematice. Adaptarea descrierii bibliografice a õinut cont de Le Code international de catalogage de la
musique øi de regulile elaborate de Biblioteca Naõionalå a României.

Vedetele persoane fizice-compozitori sunt stabilite de cadrele didactice care se ocupå cu studiul øi predarea
istoriei muzicii româneøti øi universale, în conformitate cu regulile Bibliotecii Naõionale a României.

Am considerat titlul convenõional, astfel încât, chiar dacå o pieså este cunoscutå dupå un titlu, ea va fi descriså

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

64

An XII– Nr. 1/2006



dupå genul muzical, informaõia fiind incluså în descrierea bibliograficå. Aceste informaõii sunt utile atât
utilizatorului specializat øi nespecializat, cât øi catalogatorului în procesul de intercalare a fiøelor în catalogul
alfabetic:

MOZART, Wolfgang Amadeus
Eine Kleine Nachtmusik [ Note muzicale ] : [ Serenadå ] / Wolfgang Amadeus Mozart

Catalogul alfabetic pe autori øi titluri se întemeiazå pe un mecanism perfect logic. Acest mecanism respectå
descrierea ISBD (PM) øi implicå un numår redus de reguli, fapt care înlåturå ambiguitåõile.

Pluralitatea de titluri atribuite aceleiaøi lucråri este frecventå în domeniul muzical. De exemplu, Sonata Op.27
No.2, Sonata lunii øi Sonata quasi una fantasio sunt denumiri ale aceleiaøi piese pentru pian. La acestea mai
adåugåm schimbårile de titlu, datorate numeroaselor editåri în limbi stråine: Claire de lune = Moonlight Sonata.
Aceastå pluralitate se amplificå atunci când un titlu este tradus în mai multe feluri. Lucrarea lui Igor Stravinski, care
în original are titlul Sacre du printemps, a fost tradus în româneøte prin: Sårbatoarea primåverii = Serbarea
primåverii = Ritualul primåverii = Încoronarea primåverii.

Numerotarea distinctivå a lucrårilor cu titlu comun – simfonie, sonatå, rapsodie, cântece fårå cuvinte, vals –
produce confuzie uneori. În cazul lui A. Dvorak, aceeaøi simfonie are când nr. 5, când nr. 9. Editorii creeazå mari
confuzii, mai ales prin selecõiile pe care le propun, reunind lucråri despre care øtiu cå se vând cel mai bine. Tot
aceøtia publicå øi fragmente care primesc, de regulå, titluri diferite de cele ale lucrårii întregi: Zborul cåråbuøului
este un fragment din opera Legenda õarului Saltan de Rimski-Korsakov, Oda påcii – fragment din Simfonia nr. 9
de Beethoven, Cântecul domniøoarelor leneøe – fragment dintr-un ciclu pe care George Enescu l-a intitulat 7
Melodii/Cântece pe versuri de Clement Marot.

Catalogul alfabetic respectå o ierarhie alfabeticå a titlurilor øi a lucrårilor omonime, iar în cadrul acestora, a
lucrårilor individuale, grupându-se astfel operele aceluiaøi compozitor într-un loc, dar respectând vedeta uniformå,
indiferent de felul în care informaõiile apar pe pagina de titlu. Folosind titlul uniform, au fost grupate în acelaøi loc
toate ediõiile sub care se înfåõiøeazå o compoziõie. Pentru lucrårile cunoscute sub mai multe denumiri, cu aceeaøi
putere de circulaõie, s-au întocmit fiøe complementare. S-a respectat acest principiu øi pentru a rezolva problemele
legate de forma completå sau fragmentarå, în instrumentaõie originalå sau în transcripõie. S-au folosit fiøe de
trimitere pentru formele nepreferate ale numelui compozitorului. De regulå, utilizatorii bibliotecii cautå transcripõia
unei lucråri în locul unde ar trebui så fie piesa în original, astfel încât s-a adoptat urmåtoarea organizare: lucrarea în
original, în instrumentaõia originalå, øi lucrarea în aranjament, în funcõie de instrument (pian, coarde, suflåtori,
percuõie).

Documentele sunt prelucrate cu ajutorul sistemului integrat de bibliotecå Softlink Alice, cu modulele
Management, Circulaõie øi Interogare. Urmeazå så fie achiziõionate øi celelalte module, în special cel dedicat
publicaõiilor seriale. Softul este instalat din anul 2003. Documentele sunt echipate cu etichete cu cod de bare, pentru
identificare rapidå. Legitimaõiile pentru utilizatorii Mediatecii au cod de bare øi sunt realizate în cadrul
compartimentului Litografie al Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti.

Utilizatorii Mediatecii sunt cadre didactice, studenõi din universitate, dar øi din alte centre universitare:
Facultatea Spiru Haret, Facultatea de Medicinå, Facultatea de Litere, Facultatea de Muzicå din Constanõa;
doctoranzi din Iaøi, Cluj, Constanõa, Oradea, Braøov, dar øi din instituõii precum Institutul de Folclor, Filarmonica
Românå, RadioDifuziunea Românå.
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Documente W.A. Mozart în colecõiile Bibliotecii Universitåõii Naõionale de Muzicå din Bucureøti:

• opere alese, în 19 serii, cu subserii în funcõie de genul muzical øi de instrument – editura Barenreiter, 1959, cu facsimile,
100 de volume;

• ediõii ruseøti, care au calitatea de a påstra corectitudinea textului muzical;
• 6 simfonii pentru orchestrå – material de orchestrå furnizat de editura Breitkopf;
• Nunta lui Figaro, Idemeneo, Råpirea din Serai, Flautul fermecat, Cosi fan tutte, Don Giovanni – extrase xerografiate

de pe originalele existente la Opera Românå, RadioDifuziunea Românå sau Filarmonica Românå George Enescu, instituõii cu
care biblioteca are o strânså colaborare;

• albume despre viaõa lui Mozart (de exemplu: Mozart la Praga);
• 170 de CD-uri, în diferite interpretåri, cu diferite orchestre, realizate cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la naøterea

compozitorului;
• master works – 40 CD-uri;
• opere în interpretåri celebre: soprane – Angela Gheorghiu, Mirela Freni, Eugenia Moldoveanu, Maria Slåtinaru Nistor;

bas – Fischer, Ghiaurov, Sutterland; tenori – Pavarotti, Domingo, Herlea.



Olga Grigorescu, muzicolog – Societatea Naõionalå de Radiodifuziune
Anul Mozart la Radio România Muzical

Radio România Muzical este o mare uzinå documentarå, în care funcõioneazå mai multe compartimente:
Biblioteca documentarå – cårõi, cotidiene, reviste, mai vechi øi mai noi, materiale editate de instituõia noastrå;
Discoteca – una dintre cele mai bogate din õarå, conõine mii de discuri, plåci de patefon, LP-uri øi CD-uri; Fonoteca
de benzi – care cuprinde o adevåratå comoarå, o adevåratå istorie a muzicii româneøti øi universale.

Cel mai preõios compartiment documentar este Arhiva Radiodifuziunii, în care lucreazå oameni dåruiõi øi
pricepuõi. Aici este påstratå aproape integral colecõia de programe de radio de când a fost înfiinõatå instituõia (1
noiembrie 1928) øi pânå în ziua de azi. Arhiva radio este o surså preõioaså pentru studiul istoriei, nu numai pentru cå
aici sunt conservate informaõii despre viaõa culturalå, politicå øi socialå a õårii, dar øi pentru cå ea conõine numeroase
materiale documentare, articole scrise de oameni de vazå ai politicii øi culturii.

Parcurgând documentele aflate în Arhiva radio, adunate de-a lungul celor 78 de ani, putem afla, de pildå,
ponderea øi importanõa pe care a avut-o Mozart în programele Radiodifuziunii Române. Încå din anul 1930, când au
început transmisiunile directe de la Operå (pe atunci, Opera funcõiona în incinta Teatrului Naõional), au putut fi
auzite lucrårile lui Mozart – transmisiuni directe ale spectacolelor de operå cu mari muzicieni români øi stråini, apoi
transmisiuni directe de la Filarmonicå, etc.

Arhiva Radio demonstreazå faptul cå în õara noastrå s-a fåcut multå muzicå de calitate. Concertele øi operele
marelui compozitor Mozart au fost o prezenõå constantå în peisajul muzical românesc øi, judecând dupå cronicile
scrise, ele s-au bucurat de un înalt nivel de exigenõå interpretativå.

Mai ales în ultimii 9 ani, de când funcõioneazå canalul specializat Radio România Muzical, sunt reluate frecvent
înregistråri de arhivå de excepõie din colecõiile Radiodifuziunii, cu mari interpreõi români øi stråini; sunt prezentate øi
difuzate øi versiunile cele mai noi øi mai preõioase ale muzicii lui Mozart, ale celorlalõi mari compozitori.

În data de 27 ianuarie 2006 s-au împlinit 250 de ani de la naøterea lui Wolfgang Amadeus Mozart. Înca din 3
ianuarie, Radio România Muzical a deschis Anul Mozart cu seria de emisiuni Sub semnul lui Mozart. În perioada
27 – 29 ianuarie, emisiunile postului nostru de radio au stat sub semnul Zilelor Mozart, fiind în integralitate dedicate
geniului din Salzburg. De-a lungul lunilor care au trecut de la începutul acestui an, au fost difuzate numeroase
emisiuni de comentarii privind biografia sa, în încercarea de a decripta, interpreta øi înõelege miracol Mozart, viaõa
øi preferinõele sale. De o foarte mare audienõå se bucurå transmisiunile de la marile festivaluri øi concerte din toatå
lumea, care pun publicul ascultåtor din România la curent cu felul în care Mozart este receptat, interpretat øi
sårbåtorit la ora actualå.

drAnna Borca, jurnalist
W.A. Mozart øi gastronomia

Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la naøterea lui Mozart, a apårut la Viena o carte scriså de Kurt
Palm, intitulatå Der Wolfgang ist fett und wohlauf. Dupå cum se øtie, Mozart a cålåtorit foarte mult în tinereõe prin
Europa (între 1762 øi 1771, a întreprins turnee prin multe dintre oraøele europene), astfel cå a cunoscut foarte bine
bucåtåria franõuzeascå, italianå, nemõeascå sau englezeascå.

Se pare cå, în ceea ce priveøte preferinõele sale culinare, cel mai mult i-a plåcut în Italia. Iatå ce îi scria mamei
sale: „Må trezesc de obicei pe la orele 9-10, apoi ne plimbåm øi la prânz mâncåm la restaurant. Dupå maså compun,
din nou la plimbare øi apoi cina. Ce mâncåm: peøte, puõinå carne de pui, fripturå”...

Chiar øi Larousse gastronomique (ediõia 2000) menõioneazå o mâncare delicioaså, din legume, care se numeøte
garnitura Mozart. Garnitura Mozart este un piure de õelinå fåcut cu unt øi servit alåturi de cartofi pråjiõi, tåiaõi cubuleõe.

Lui Mozart cel mai mult îi plåceau dulciurile. Sigur, dacå aõi fost la Viena sau la Salzburg, aõi våzut cå existå o
adevåratå industrie a bomboanelor de ciocolatå cu nuga øi marõipan, care îi poartå numele. Tot în cofetåriile vieneze
poõi comanda punch-ul à la Mozart, fåcut din rom cald øi din fructe.

prof. Daniel Viorel
Altfel, despre geniul lui Mozart

Oricât te-ai pregåti så vorbeøti despre Mozart, atunci când vine momentul så abordezi acest subiect, eøti total
derutat. În primul rând, subiectul în sine te apaså enorm, în al doilea rând, nu øtii care sunt preferinõele auditoriului.
Despre Mozart s-au spus foarte multe lucruri – cå a murit sårac, cå îi placeau båutura øi femeile, cå a pierdut averi la
biliard. Pentru mine, surprinzåtor este altceva în ceea ce-l priveøte. Acum se øtie cå Mozart nu a fost în niciun caz
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sårac (a pierdut, într-adevår, foarte mult la biliard) øi nici nu a fost condus pe ultimul drum doar de câinele lui øi de
dricar, ci a existat o oarecare pompå.

Un apreciat muzician român îmi mårturisea deunåzi cå l-a studiat foarte bine pe Mozart – din punctul de vedere
al structurii, al metodei, etc. – øi cå a încercat chiar så compunå în maniera lui Mozart, lucru care i-a reuøit, numai cå
muzica rezultatå nu spunea nimic... E cu adevårat surprinzåtor acest Mozart. Salut iniõiativa Bibliotecii Naõionale de
a sårbåtori, prin expoziõia øi prin discuõia de faõå, geniul lui Mozart. În orice caz, este foarte bine cå biblioteca se
asociazå cu muzica... Existå douå monografii foarte bune despre Mozart, scrise de doi muzicologi români. Una îl are
ca autor pe Ovidiu Varga – o lucrare absolut senzaõionalå; mårturisesc cå o råsfoiesc aproape såptåmânal. Cea de-a
doua este scriså de Ioana Øtefånescu, o foarte bunå cunoscåtoare a muzicii germane øi o excelentå scriitoare. Domnia
sa a publicat mai multe studii de istoria muzicii.

Convingerea mea este cå existå anumite subiecte – altfel, publice – despre care nu e bine så facem filme, piese
de teatru øi nici så scriem cårõi. Din mai multe motive. În cazul lui Mozart, de exemplu, mi se pare evident cå îl
iubim nu pentru cå ar fi pierdut averi la biliard sau pentru cå i-ar fi plåcut femeile, mâncarea øi båutura, ci pentru
muzica lui. Întotdeauna m-am întreabat la ce pot folosi filmele despre Iisus Christos?! Cå eøti creøtin sau nu, te simõi
niõel jenat de aceste încercåri, inevitabil nereuøite. Sigur, n-am nimic împotriva unor înregistråri video, cum este
cazul Missei, în interpretarea lui Karajan.

Dupå mine, cea mai bunå carte a secolului XX este Doctor Faustus de Thomas Mann. Cartea aceasta reuøeøte
într-adevår så trateze serios problematica muncii øi vieõii unui creator. Încercarea de a descrifra mecanismul creaõiei
este extrem de importantå, dar greu de realizat. Creaõia este unicå, misterioaså, înså trebuie så facem efortul de a o
înõelege. Nu cred cå este simplu, chiar øi pentru muzicieni, så înõeleagå o lucrare muzicalå, oricare ar fi ea. Nu existå
doi comentatori care så spunå acelaøi lucru despre o lucrare muzicalå. Totuøi, se poate face o analizå a structurii, a
tonalitåõii, a problematicii unei lucråri.

Mozart pare uneori foarte uøor de înõeles, de interpretat, dar nu este deloc aøa. De exemplu, mie personal
Requiem-ul nu mi se pare o lucrare gravå, sumbrå, ci foarte luminoaså, aproape veselå. Mozart a iubit viaõa. Se spune
cå a scris pânå la a 7-a sau a 20-a måsurå dinMatrimonia øi cå de acolo lucrarea a fost preluatå de Süssmayr. Am fost
convins mult timp cå partea asta de la sfârøit i se datoreazå lui Süssmayr, înså acel celebru motiv din Lacrimosa apare
de fapt într-o sonatå pentru vioarå øi pian care fusese scriså de Mozart cu 10 ani în urmå. Mårturisesc cå bucata aceasta
nu mi se pare deloc o lacrimosa – mie îmi produce bucurie, nu må întristeazå. N-am plâns niciodatå când am ascultat
Requiem-ul såu…

Doina Nemeø – Biblioteca Naõionalå a României. Secõia Audio-vizual
Creaõia mozartianå în colecõiile Bibliotecii Naõionale a României

Este foarte greu så exprimi în cuvinte ceea ce reprezintå creaõia lui W.A. Mozart în istoria muzicii: momentul øi
veønicia, precocitatea artisticå unicå în întreaga istorie a artelor øi poate a culturii, splendoarea øi tråinicia temeliei pe
care se va sprijini muzica ce va urma. Îmi vine în minte replica lui Salieri, din filmul Amadeus în regia lui M.
Forman: ”pårea cå însuøi Dumnezeu îi dicta muzica” øi îmi place så cred cå a fost aøa. Este bine cunoscutå uøurinõa
cu care scria muzicå, fårå øtersåturi, fårå reveniri, totul õâønea în toatå splendoarea, fårå încetare. Astfel se explicå
creaõia sa, însumând peste 620 de lucråri compuse în numai 28 de ani (Mozart a început så compunå de la vârsta de
7 ani), care acoperå toate genurile muzicale: cameral, concertant, simfonic, vocal-simfonic øi operå.

Aproape toatå creaõia mozartianå poate
fi gåsitå în colecõia secõiei Audio-vizual a
Bibliotecii Naõionale a României, øi este
firesc så fie aøa pentru cå Mozart este cerut
de la micii începåtori în arta muzicalå, care
studiazå partiturile menuetelor øi ale
sonatinelor create de micul Mozart, øi pânå
la melomani, care cautå interpretåri
memorabile ale unor artiøti celebri. S-au
påstrat cu grijå înregistråri pe discuri de
patefon ale unor importanõi interpreõi, ale
unor orchestre øi dirijori ai începutului de
secol XX. S-au adåugat, de-a lungul anilor,
discuri, CD-uri, casete video øi DVD-uri,
care redau mult mai bine splendoarea
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operei mozartiene.
Un fond deosebit de valoros este reprezentat de colecõia de note muzicale, ce cuprinde un numår însemnat de

opere complete – circa 70 de lucråri însoõite de note critice (Kritische Berichte), unele conõinând facsimile, ca de
exemplu Cvartetele KV 387, 421 sau facsimilul operei Råpirea din Serai. Pe lângå „opere complete”, existå un
numår mare de partituri care cuprind majoritatea simfoniilor (partituri de orchestrå sau reducõii pentru pian),
integrale ale sonatelor pentru pian, vioarå øi pian, concerte pentru diferite instrumente, opere integrale sau
fragmente, arii, duete, ansambluri, muzicå vocalå religioaså, arii de concert laice sau sacre øi Recviemul. Numeroase
prelucråri dupå arii sau ansambluri de opere au devenit muzicå de salon în secolul XIX.

Så facem o incursiune în colecõia Mozart, oprindu-ne la cele mai valoroase înregistråri audio øi video, începând
cu muzica de camerå, ce include numeroase lieduri, circa 50 de miniaturi pentru voce øi pian, gen prin care Mozart
øi-a exprimat sentimentele pentru frumuseõea naturii sau a iubirii faõå de tinerele întâlnite la seratele muzicale. Sunt
memorabile interpretårile – aflate pe discuri LP – ale maeøtrilor liedului (Elisabeth Schwartzkopf øi Dietrich
Fischer-Dieskau). Urmeazå creaõia pentru pian, în care Mozart a excelat. Geniul såu s-a manifestat neîncetat pe calea
improvizaõiei, fie la clavecin, fie la pian, fårå ca aceastå spontanå artå a copilului, adolescentului øi mai apoi
tânårului Mozart så råmânå tipåritå pentru posteritate.

Creaõia sa de maturitate cuprinde numeroase lucråri pentru pian, instrumentul såu preferat (sonate, variaõiuni,
fantezii, lucråri ce au stimulat evoluõia genurilor øi a scriiturii pianistice). Deõinem trei integrale pe CD ale sonatelor
pentru pian, în interpretarea unor mari pianiøti (Claudio Arrau, Daniel Barenboim øi Walter Gieseking), precum øi
înregistråri ale celor mai frumoase sonate, interpretate de Clara Haskil sau Sviatoslav Richter. Un document sonor
remercabil este înregistrarea pe disc de patefon a Fanteziei pentru pian în interpretarea pianistului Edwin Fischer.

Creaõia pentru pian øi vioarå reflectå colaborarea din anii copilåriei între fiu (pianist) øi tatå (violonist), astfel cå,
dintre cele 37 de sonate compuse pentru acest cuplu interpretativ, 16 sunt creaõii ale copilului Mozart. În colecõia
noastrå avem CD-uri cu douå cupluri interpretative de excepõie: Itzak Perlman (vl) – Daniel Barenboim (pn) øi Oleg
Kagan (vl) – Sviatoslav Richter (pn).

Sunt bine cunoscute cvartetele øi cvintetele mozartiene, nelipsite pânå în ziua de aståzi din concertele camerale.
Este remarcabilå integralå pe 8 CD-uri pe care o avem cu Cvartetul Talich, precum øi înregistrarea celebrului cvintet
cu clarinet, care îl are ca solist pe Benny Goodman.

Urmeazå creaõia simfonicå øi concertantå, denumitå creaõia în stil „divertimento”, din care nelipsite sunt
menuetul, serenadele øi divertimentele. Trebuie så amintim, în acest sens, celebra Serenadå nr. 13 KV 525 Eine
kleine nacht musik øi divertismentele compuse la Salzburg, pe care le deõinem pe CD, în interpretarea Mozart
Festival Orchestra, dirijor Alberto Lizzio, precum øi înregistrarea Serenadei Notturno, cu Orpheus Chamber
Orchestra, dirijor Sergiu Celibidache. Amintim aici, ca document istoric, înregistrarea pe disc de patefon cu
Gewandhaus Wind-Quintet, apårutå la casa Polydor.

Urma låsatå de Mozart în lumea simfoniei este remarcabilå. Mozart va aduce mereu valuri de fericire în sålile de
concert sau în casele fiecåruia dintre noi. Biblioteca Naõionalå deõine integrala simfoniilor mozartiene, desfåøuratå
pe 10 CD-uri, în interpretarea Berliner Philharmoniker, cu Karl Böhm la pupitru. Simfoniile 38 øi 39, dirijate de
Herbert von Karajan, øi Simfonia 40, dirijatå de Sergiu Celibidache, dau valoare colecõiei noastre de CD-uri.

Era firesc ca fenomenalul virtuoz al clavecinului, pianului øi viorii så fie atras de genul concertului instrumental,
pentru a låsa în urmå 23 de concerte pentru pian øi orchestrå, 8 concerte pentru vioarå øi 9 pentru instrumente de
suflat. Dupå cum se øtie, Mozart a fost fiul unui violonist øi profesor de vioarå (Leopold Mozart), care a scris o
metodå de vioarå celebrå de care au beneficiat numeroase generaõii de violoniøti. Wolfgang Amadeus a cântat foarte
bine la vioarå, încå de la vârsta de 6 ani, øi a progresat uluitor, ajungând så fie numit în funcõia de concert-maestru la
Curtea arhiepiscopalå din Salzburg, la vârsta de doar 13 ani. Admiraõia sa pentru acest minunat instrument l-a
determinat så compunå, în numai câteva luni, cinci concerte, urmate curând de încå trei.

Dintre concertele de vioarå, cele mai reprezentative înregistråri sunt cele în interpretarea lui Yehudi Menuhin cu
Orchestra simfonicå din Paris, dirijatå de George Enescu, pe care o deõinem atât în varianta disc de patefon, cât øi în
reeditarea pe CD, realizatå în 2003.

Prin creaõia sa, Mozart a îmbogåõit øi literatura muzicalå – destul de såracå în acea vreme – pentru instrumentele
de suflat. Remarcabile sunt concertele pentru clarinet, pe care le avem în interpretarea clarinetistului român Octav
Aurelian Popa øi a lui Josè Ostrano, Concertul pentru corn, flaut øi oboi, cu Mozart Festival Orchestra øi Salzburg
Mozarteum Orchestra (Josef Docupil la corn).

Cele mai gustate creaõii concertistice ale marelui compozitor sunt concertele pentru pian. Deõinem douå
integrale ce cuprind câte 10 CD-uri, cu Daniel Barenboim acompaniat de Camerata Academica din Salzburg. Dar
adevåratele bijuterii interpretative sunt înregistrårile de la Casa Philips, cu marea pianistå de origine românå Clara
Haskil, în Concertele 13, 20, 24. Toõi marii pianiøti ai lumii au avut în repertoriul lor concerte mozartiene: Arturo
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Benedetti Michelangeli, Vladimir Ashkenazy, Dinu Lipatti, Walter Gieseking, Muray Perahia, Sviatoslav Richter. I-
am citat pe aceøtia, deoarece ne bucuråm så avem CD-urile cu cele mai frumoase concerte mozartiene în aceste
interpretåri.

În evoluõia genului de operå, splendoarea creaõiilor lui Mozart transformå Viena – metropola Austriei øi a
muzicii mondiale – în capitala operei, focarul ei. Pe o traiectorie ascendentå, care a durat mai bine de un deceniu,
apar, una dupå alta, 12 opere cu valoare experimentalå; urmeazå o creaõie deosebitå – Idomeneo – care anunõå
viitorul geniu dramatic, dupå care se înøirå lanõul celor 5 capodopere: Råpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don
Giovanni, Cosi fan tutte, Flautul fermecat.

În materie de operå mozartianå, Secõia Audio-vizual a Bibliotecii Naõionale a României a adunat opere celebre
øi interpreõi celebri, începând cu discurile de patefon. Am så enumår câteva nume: Titta Ruffo, Teodor Saliapin,
românca Maria Cebotari (în arii din Don Giovanni), Traian Grozåvescu (în Flautul fermecat – Casa Odeon, Berlin),
Nellie Melba (în Nunta lui Figaro), uverturi imprimate la Polydor, cu Wilhelm Wurtwangler øi Herbert von
Karajan. Pe CD avem 8 opere integrale: Bastien und Bastienne, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Flautul fermecat,
Råpirea din Serai, Idomeneo Re di Creta, Nunta lui Figaro.

Când este vorba de operå, este foarte important øi segmentul video. Sala Audio-Video, dotatå cu video øi DVD-
playere, oferå opere integrale în interpretåri valoroase, atât pe video-casete (Nunta lui Figaro, cu Dietrich Fischer-
Dieskau øi Kiri Te Kanawa, Cosi fan tutte øi Råpirea din Serai sau Mozart – Gala, cu selecõiuni øi arii din operele
marelui compozitor), cât øi pe DVD-uri: Don Giovanni, Flautul fermecat, Nunta lui Figaro øi Råpirea din Serai.

Un loc important în creaõia lui Mozart îl ocupå muzica religioaså: motete, misse øi, desigur, Recviemul, compus
la sfârøitul vieõii, lucrare funebrå øi monumentalå, în care sensibilitatea øi muzicalitatea, lumescul øi sacrul øi-au
împletit vibraõiile. Toate aceste lucråri figureazå în colecõia noastrå. Remarcåm aici CD-ul cu Missa în Do major
Grosse messe (sub bagheta lui Sergiu Celibidache) øi Recviemul, în douå interpretåri: Karajan øi Celibidache.

Ceea ce poate fi adåugat aståzi, dupå 250 de ani de la naøterea celebrului compozitor austriac, este faptul cå
bogåõia imenså a creaõiei sale nu s-a stins, a continuat så stråluceascå, fårå nici un moment de umbrire, întruchipând
veønicia.
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„Zemcuzina v korone”. Otdel rykopisej Rossijskoj nacional’noj
biblioteki. 1805-2005 („Mårgåritar în coroanå”. Secõia de
manuscrise a Bibliotecii Naõionale a Rusiei. 1805-2005). /V. N.
Zaicev i dr.- SPb.Rossijskaja nacional’naija biblioteka, 2005.
100 p.
În data de 11 martie 1805, õarul Alexandru I a cerut directorului

Bibliotecii Imperiale, contele Stroganov, så punå bazele unui
departament de colecõii speciale – „depozitul manuscriselor”. Motivul
era achiziõionarea colecõiei unicat a diplomatului rus P.P. Dubrovskij.
Astfel a fost creatå prima colecõie de manuscrise, deschiså studiilor
culturale øi øtiinõifice. Ulterior, colecõia s-a îmbogåõit cu manuscrise ale
unor colecõii månåstireøti, arhive personale ale oamenilor de culturå
(artiøti, arhitecõi, compozitori, scriitori).

Fondul documentar al Secõiei de manuscrise constituie o valoroaså
surså de cercetare privind moøtenirea literarå, biblioteca de scriitor,
monumentele literare øi culturale, etc.

La început, fondul documentar a fost completat cu manuscrise
unicat, primite în dar. În 1810, A.I. Ermolaev, ajutor de custode, a donat
bibliotecii un fragment din Letopiseõul Ipat’ievsk, iar în 1811 contele
A.I. Puskin-Musin a donat Letopiseõul Lavrent’evsk, datând din 1377.

Dupå deschiderea oficialå a Bibliotecii Publice „în folosul
societåõii” (2/14 ianuarie 1814), în decursul a doar 11 luni depozitul s-a
îmbogåõit cu 64 de manuscrise. În 1817, inginerul P.K. Frolov a vândut
bibliotecii colecõia sa în care se aflau, printre altele, 160 de manuscrise
ruseøti vechi øi 65 de manuscrise orientale. În perioada 1828-1830,
colecõia va include øi importante manuscrise musulmane, în urma
råzboiului cu Turcia øi Persia. În 1831, arhimandritul Petru, întors dintr-
o misiune în China, dåruieøte bibliotecii 48 de manuscrise øi xilogravuri
chinezeøti, manciuriene øi mongole.

Manuscrisele scumpe (cele care nu puteau fi suportate de bugetul
bibliotecii) erau cumpårate direct de õar. Aceastå tradiõie, iniõiatå de
Alexandru I, a fost påstratå øi de õarii Nicolae I øi Alexandru II.

În linii mari, în prima jumåtate a secolului XIX, procesul de
completare a colecõiilor se caracterizeazå prin numårul mare de
manuscrise occidentale. În a doua jumåtate a secolului XIX, fondul a
fost completat intensiv cu manuscrise greceøti, orientale øi ruseøti.

În perioada 1852-1862, Biblioteca publicå a primit o parte
importantå din colecõia Ermitajului, constituitå din anul 1766, sub
supravegherea Ecaterinei a II-a. Ultimul deceniu al secolului XIX se
remarcå prin intrarea manuscriselor creøtine în colecõiile bibliotecii: 360
de codexuri aduse aici dupå alipirea Gruziei la Rusia (în prezent, 216
dintre acestea se aflå la Institutul de manuscrise din Tbilisi). În 1883,
a fost achiziõionatå colecõia, extrem de preõioaså, a misionarului rus la
Ierusalim, episcopul Porfirii, care cuprindea 435 de manuscrise greceøti,
slave øi arabe. O altå colecõie valoroaså este cea primitå în 1891 de la
profesorul Universitåõii din St. Petersburg, I.P. Minaev, colecõie adunatå
pe parcursul a trei cålåtorii în India (320 de manuscrise, dintre care 75
pe frunze de palmier).

Fundamentalå pentru crearea fondului de manuscrise de note
muzicale a fost colecõia lui M.I. Glinka, dåruitå bibliotecii în anul 1867.
În a doua jumåtate a secolului XIX se constituie fondul de hårõi, planuri
øi desene, îmbogåõit în anul 1869 cu arhiva statului major, care numåra
455 de unitåõi bibliografice.

Secolul XX debuteazå cu achiziõionarea colecõiei cunoscutului
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industriaø din Rostov A.A. Titov. Colecõia dinastiei negustorilor din
Rostov numårå 4.676 de manuscrise din secolele XIII-XX.

Evenimentele din 1917 øi schimbårile istorice care au urmat au
influenõat caracterul fondului de manuscrise. Direcõia prioritarå viza
achiziõionarea de manuscrise naõionale. Pe lângå documentele
achiziõionate prin cumpåråturå øi donaõie, fondul se îmbogåõeøte cu
documente confiscate din instituõiile de stat øi din colecõiile naõionalizate,
din bibliotecile månåstirilor øi ale instituõiilor bisericeøti. În anul 1920,
douå mari øi valoroase colecõii intrå în secõia de manuscrise: cea a
negustorului N. J. Kolobov (759 de manuscrise din secolele XV-XX) øi
cea a lui N.M. Mihailovsk (1.137 de manuscrise din secolele XV-XIX). În
1932, prin achiziõionarea colecõiei Societåõii iubitorilor de artå a
scrierii vechi, fondul documentar se måreøte cu peste 3.000 de unitåõi.
Printre piese se numårå øi Psaltirea de la Kiev (1397). În anii
postrevoluõionari, au fost achiziõionate colecõii de la istoricul I.M. Grevs,
bibliograful K.A. Voenskij, istoricul P.N. Miljukov øi criticul literar D.V.
Filosofov. În anii celui de-al II-lea Råzboi Mondial, întregul fond
documentar a fost evacuat în oraøul Melekes (regiunea Volga).

A doua jumåtate a secolului XX se caracterizeazå prin munca de
sistemare a fondului documentar øi a arhivelor unor mari personalitåõi.
Printre arhivele importante, se numårå colecõia Anei Ahmatova, intratå în
perioada 1967-1969. Între anii 1971-1974, au intrat 80 de manuscrise
musulmane, o parte provenind din colecõia academicianului I.J.
Krackovskij. În ultimul deceniu al secolului XX, activitatea de
completare a fondului a devenit mai dinamicå, prin achiziõia de colecõii øi
arhive care au aparõinut oamenilor de øtiinõå øi culturå: A.M. Kondratov,
L.K. Cukovskij, A.I. Panteleev, S.F. Ol’denburg, I.A. Averbah, etc.

Printre achiziõiile recente se numårå: diploma regelui Sigismund August al
Poloniei (1570), acte oficiale ale Marelui Ducat al Lituaniei øi Regatului
Poloniei, corespondenõa ducelui A.D. Men’øikov cu Slisselburg, scrisorile
õarului Pavel I (1779), albumul literatului J.L. Slezkin, etc.

În prezent, valorosul fond documentar al Secõiei de manuscrise
numårå cca. 450.000 de unitåõi bibliografice. Albumul jubiliar dedicat
aniversårii a 200 de ani de existenõå a Secõiei de manuscrise a Bibliotecii
Naõionale a Rusiei (fosta Bibliotecå Publicå Imperialå) povesteøte
istoria constituirii, dezvoltårii øi studierii acestor monumente unice ale
culturii scrise a Rusiei, Orientului øi Occidentului.

(Dina Paladi)

Genieva, Ecaterina. Biblioteka kak centr mezhkul’turnoij
kommunikacii (Biblioteca – centru de comunicare
interculturalå). Moskva: Rossijskaja politiceskaja enciklopedija
(ROSSPAN), 2005. 208 p.
De ce Platon spunea despre cårõi cå sunt ”statui moarte”, iar Pitagora

refuza så-øi noteze gândurile? De ce oare contemporaneitatea preferå
lectura electronicå pentru studiu øi loisir? Care este secretul comunicårii
”faõå în faõå”? Ce este biblioteca ”pluralistå” øi prin ce se deosebeøte de
biblioteca våzutå ca ”instituõie de culturå”? Sunt întrebåri la care Genieva
Ecaterina, specialist în teoria literaturii øi cunoscut bibliograf rus,
încearcå så råspundå în lucrarea de faõå.

În contextul filosofiei sociale øi culturale actuale, biblioteca este
perceputå ca instituõie de mare importanõå. Ea nu doar achiziõioneazå øi
påstreazå moøtenirea culturalå, ci øi participå activ la socializarea
cetåõenilor, favorizând gândirea tolerantå øi formarea unei perspective
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pluraliste.
Liniile de demarcaõie existå nu doar între state. Ele sunt vizibile øi între grupuri sociale øi sunt determinate

de faptul cå oamenii vorbesc limbi diferite, apaõin unor culturi diferite, administreazå sisteme diferite de valori,
stereotipuri øi reguli de viaõå în comun care sunt diferite. La ciocnirea a douå culturi, adeseori apar neînõelegeri
atunci când valorile unui grup nu sunt preluate de celålalt grup. Acest lucru genereazå conflict. Lipsa
comunicårii sau relaõiile ineficiente constituie motive pentru ca oamenii så-øi formeze idei greøite unii despre
alõii. Iatå de ce studiile øi cercetårile referitoare la problema comunicårii interculturale sunt tot mai des în atenõia
oamenilor de øtiinõå din domenii precum sociologia, psihologia, lingvistica, filologia, antropologia culturalå,
hermeneutica.

Un interes aparte îl prezintå ideea de comunicare interculturalå oferitå de instituõiile biblioteconomice.
Actualitatea acestei probleme reiese din situaõia particularå în care se aflå biblioteca în spaõiul cultural actual.
Biblioteca, una dintre cele mai vechi instituõii culturale, a suferit, de-a lungul timpului, modificåri masive: de la
statutul de påstråtoare a tåbliõelor de lut, la cel de bibliotecå månåstireascå, iar azi la cel de mediatecå. Secolul XX
aduce noi soluõii ergonomice øi de planificare. Revoluõia din domeniul informaticii, dezvoltarea vertiginoaså a
tehnologiei digitale øi a Internetului au influenõat atât de mult biblioteca, încât au modificat întregul sistem de
completare a fondului documentar, precum øi sistemul de pregåtire profesionalå a specialiøtilor.

Un subiect foarte actual de dezbatere este problema hotarelor spaõiului biblioteconomic, a existenõei
bibliotecilor tradiõionale øi a funcõiei acestora. Au apårut instituõii informaõionale øi sociale alternative – portaluri,
internet-café-uri, centre de informare, documentare, culturå øi loisir, iar bibliotecile, fårå niciun dubiu, au reacõionat
la aceste schimbåri: s-a pus problema regândirii funcõiilor sale, cåutårii de soluõii de reorganizare. Atenõia se
concentreazå tot mai mult asupra misiunii øi rolului bibliotecilor în spaõiul cultural; cei mai mulõi cercetåtori øi
specialiøti din domeniul biblioteconomic sunt preocupaõi de funcõia comunicativå a bibliotecii, de relaõiile dintre
biblotecari øi utilizatori.

Teza cårõii este aceea cå biblioteca reprezintå o instituõie socialå a cårei funcõie constå în socializarea indivizilor
în procesul valorificårii moøtenirii culturale. Aceastå valorificare se realizeazå nu doar prin metode tradiõionale
(formarea øi completarea colecõiilor, stocarea de resurse informaõionale øi extinderea accesului, prin tehnologii
informaõionale), ci øi prin metoda implicårii cititorilor în înõelegerea realitåõii înconjuråtoare, prin formarea
competenõei interculturale øi a gândirii tolerante. Aceastå nouå abordare le-a permis cercetåtorilor så iaså din sfera
biblioteconomiei tradiõionale, atât de apropiatå de sociologie øi de ”culturologie”. Baza metodologicå a acestei noi
abordåri este mult mai generoaså: teoria culturii, antropologie socialå, semioticå, sociologie, teoria comunicårii,
dialog lingvistic øi filosofic.

Abordarea acestor principii a permis elaborarea modelului semiotic de bibliotecå våzutå ca un centru de
comunicare interculturalå. Conform acestui model, biblioteca este o microsocietate, care presupune un arhetip,
norme øi valori, metode de organizare în relaõiile cu mediul extern, practici de comunicare øi funcõii fundamentale
în cadrul societåõii.

Prima parte a lucrårii este dedicatå noõiunilor øi teoriilor actuale din domeniul sociologiei øi al teoriei
comunicårii, al dezvoltårii paradigmelor culturale øi intelectuale, al problemelor cu care se confruntå instituõiile
sociale øi culturale în prezent, al globalizårii domeniului umanist øi al revoluõiei tehnologice din sfera comunicårii.

În al doilea capitol, autoarea se referå la felul în care este perceputå biblioteca øi la funcõiile acesteia, pe baza
unui studiu comparativ privind cele douå tipuri de biblioteci (tradiõionalå øi comunicaõionalå – pluralistå).
Caracteristicile primului model de bibliotecå sunt: prezenõa unei structuri logice; ierarhia valorilor øi a rolurilor
sociale; canonizarea øi stabilirea unor ritualuri de comportament în interiorul societåõii; excluderea elementelor
stråine din viaõa societåõii. Modelul de bibliotecå comunicaõionalå îi exclude din rândurile sale pe membrii non-
cititori; îøi organizeazå activitatea pe baza unui fond ”materializat” øi ”tåcut”; impune relaõii de ierarhie între
membrii societåõii øi propune o formå de comunicare de tip ”monolog”.

Comunicarea scriså øi oralå constituie subiectul celei de-a treia pårõi a lucrårii. Noile metode de organizare a
activitåõii de bibliotecå trebuie så õinå cont de practicile de dialog øi de procesul de socializare a indivizilor într-un
mediul pluricultural.

Spre deosebire de primele trei capitole, care sunt dedicate aspectelor teoretice ale comunicårii interculturale,
al patrulea analizeazå practica acesteia, pe baza activitåõii desfåøurate în ultimii 15 ani de Biblioteca de stat
pentru literaturå stråinå din Rusia. Caracterul unic øi valoarea lucrårii de faõå constå tocmai în faptul cå, în
conceperea bibliotecii drept centru de comunicare interculturalå, autoarea nu s-a rezumat la o ”elaborare de
birou”, ci a utilizat datele reale ale uneii instituõii; rezultatele analizei se bazeazå, aøadar, pe practici instituõionale
concrete.

(Dina Paladi)
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