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CLĂDIRI PUBLICE ÎN BUCUREȘTII

REGELUI CAROL I
dr. Narcis Dorin Ion

Dintre toți regii României, regele Carol I poate
fi considerat, pe bună dreptate, ctitorul Bucureștiului
modern. Între anul 1866, momentul sosirii sale
în capitala țării pe care avea să o conducă timp
de aproape o jumătate de veac, și anul 1914, când
România mică opta pentru neutralitate în Marele
Război și, în toamnă, se sfârșea o domnie glorioasă în
fapte politice și culturale, Bucureștiul s-a transformat
radical, urmând un proiect de dezvoltare la a cărui
împlinire au trudit mulți fruntași ai vieții politice,
împreună cu o serie de talentați arhitecți, străini și
români, antreprenori și ingineri-constructori. Un al
doilea rege purtând, în amintirea înaintașului său,
numele de Carol, care va fi supranumit „voievodul
culturii”, avea să fie alt mare ctitor și modernizator
al Bucureștiului interbelic, în deceniul fast din punct
de vedere economic și cultural al domniei sale (19301940).
În urma acestei transformări radicale din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureştiul
a fost numit, nu fără temei, „Micul Paris”. Lucrul
se petrecea în perioada interbelică şi justifica, cu
oarecare mândrie, realizările arhitectonice notabile
care dăduseră oraşului, începând cu finele veacului
al XIX-lea, o nouă înfăţişare, de certă inspirație
occidentală. Orașului i se crease un alt chip, total
diferit de cel cu care se obişnuiseră călătorii străini la
jumătatea secolului. Până pe la 1850, această Capitală
orientală nu putea reţine atenţia peregrinilor de pe

alte meleaguri decât prin bisericile ei şi prin câteva
case boiereşti care se înălţau trufaş în centrul istoric al
oraşului. Periferia, în schimb, venea cu tot balcanismul
şi orientalismul ei, înfăţişând o imagine dezolantă,
pe care occidentalii s-au grăbit să o consemneze în
jurnalele lor, ca o dovadă supremă a existenţei unei lumi
diferite ce funcţiona după alte criterii de civilizație.
O radiografie a Bucureștiului anului 1890 ne-a
lăsat Iancu Cerkez, în foarte valorosul său Jurnal,
încă inedit, în integralitatea sa: „Bucureștiul actual nu
seamănă nici a oraș turcesc, nici europenesc. E într-o
stare de completă transformare, înfățișând cele mai
numeroase contrasturi. A fost loc mult. Perimetrul
ar putea să conțină o populație poate înzecită. De
la Bariera Cotrocenilor până la Bariera Moșilor
fiecare s-a întins cât a vrut, a zidit cum i-a plăcut.
Nici o regulă, nici o perspectivă – neobservate. Nici
o idee de artă, de gust, de arhitectură. Afară de casele
boierești, care erau mai înalte, încolo tot cocioabe
risipite, arătând ochilor, în loc de fațade regulate și
bine întreținute, ruine pline de umezeală și murdăriile
curților, grajdurilor, cotețelor, altor construcții de
scânduri mucezite. De aici și astăzi, prin suburbie,
nici o stradă dreaptă și regulată, cincizeci de cotituri,
mulțime de locuri virane, îngrădite cu scânduri și
neîngrădite. Câte cinci-șase case, la mari distanțe,
pierdute printre copaci, formează o stradă”. Sedus și
uimit de farmecul acestei lumi balcanice, Jean Cocteau
spusese cândva inspirat: „L`Orient commence là où
7
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l`on cesse d`entretenir”. Aceasta era paradigma ce se
potrivea Bucureștiului la mijlocul veacului al XIX-lea,
oraș oriental prin excelență, în care sosirea principelui
german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen va
produce o transformare radicală din punct de vedere
urbanistic.
Acesta era Bucureștiul în care a sosit principele
Carol și pe care îl va transforma și moderniza în lunga
sa domnie. La patru decenii de la acest moment, în
1906, guvernul a decis să omagieze cei patruzeci de
ani de domnie a regelui Carol I prin organizarea,
pe Dealul Filaretului, a Expozițiunii Generale
Române, prilej pentru a înfățișa, bucureștenilor
și țării, realizările edilitare ale unei epoci rodnice,
unică în istoria noastră. Între aceste două repere
temporale, Bucureștiul cunoaște o mare transformare,
8

sub toate aspectele. Venirea principelui Carol pe
Tronul României, în 1866, obţinerea Independenţei,
unsprezece ani mai târziu, și proclamarea Regatului, în
1881, au fost imbolduri puternice pentru o racordare a
ţării şi a Capitalei la modelele de civilizaţie europeană.
Impulsul modernizator a venit şi din partea unei
întregi clase sociale şi politice, boierimea română,
ai cărei membri îşi făcuseră studiile în Occident şi
reveniseră în ţară nu numai cu bunul gust şi cultura
deprinse în aceste şcoli, dar şi cu dorinţa de a clădi aici
un oraş cât de cât civilizat. Încet, pe măsură ce situaţia
politică şi economică s-a stabilizat şi a înregistrat
un progres evident, proiectele edilitare au început să
prindă contur şi au fost materializate cu ajutorul unor
mari arhitecţi străini, francezi în special, care s-au
stabilit şi au creat în România.
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Unul dintre locuitorii de vază ai orașului,
magistratul Iancu Cerkez, fratele arhitecților Grigore
și Nicolae Cerkez, descria astfel această transformare
a orașului: „Au început să vie de prin școlile străine
tineri arhitecți români și străini (vreo doi-trei), cu
cunoștințe bune și cu gust. Cei mai de vază actuali
sunt Gottereau, Blanc, Mincu, frații mei Grigore și
Nicu (care a zidit Ministerul de Finanțe și a diriguit
lucrările Băncii Naționale, după planurile lui Cassien
Bernard), Galleron, Montureanu, Beneș și alții. De
la ei au început să se zidească temelii fără umezeală,
să se dea o altă compoziție varului și tencuielii, să se
formeze fabrici sistematice de cărămizi bune (cele de
mai înainte se făceau de țigani). Au venit mulțime de
lucrători italieni de când cu zidirea bisericii catolice
Sfântul Iosif. Unii zidari, alții săpători de piatră, alții
lucrători în stuc și pardoseli cu mozaic. S-au deschis
cariere de ciment și piatră în Prahova și Muscel”.
De numele acestor arhitecţi, sculptori, pictori
şi decoratori francezi este legat avântul constructiv
înregistrat în Bucureşti la cumpăna secolelor XIX
şi XX. Paul Gottereau, Louis Blanc, Albert Ballu,
Cassien Bernard, Albert Galleron, Ernest Doneaud,
Théophile Bradeau, Jules Berthet sunt creatorii unor
edificii emblematice ale Capitalei, ai unor clădiri ce
i-au schimbat înfăţişarea: Ateneul Român, Casa de
Economii și Consemnațiuni, Palatul regal, palatul
Cotroceni, Banca Naţională, Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor, Palatul de Justiţie, Hotelul Athénée
Palace, cărora li se adaugă numeroasele palate şi case
boiereşti clădite în acelaşi stil eclectic de manieră
franceză. Mari arhitecţi români, ca Ion D. Berindey,
Grigore Cerchez sau Petre Antonescu, vor contribui
şi ei, prin clădirile pe care le-au realizat în acelaşi stil,
la conturarea unei noi imagini a oraşului.
S-a putut realiza, astfel, în numai câteva
decenii, o rapidă europenizare a acestui oraş oriental
prin excelenţă, schimbarea fiind constatată de cei mai
mulţi străini care l-au vizitat. Au apărut acum, în locul
bătrânelor hanuri, hoteluri moderne şi confortabile
(numele lor merg tot spre ideea „Micului Paris” –
Hotel Lafayette, Hotel Luvru, Hotel Hugues), unele
deschise chiar de francezi, unde chelnerii vorbeau

franţuzeşte şi meniul era tot franţuzesc. Cofetăriile,
cafenelele, restaurantele îşi îmbiau clienţii cu produse
ale patiseriei franţuzeşti ori cu vinuri de soi de aceeaşi
provenienţă. Limba de conversaţie în saloane şi în
înalta societate, ca şi în mediul politic sau diplomatic,
este tot franceza. Franţa, aliata noastră tradiţională,
ne ajută în timpul Primului Război Mondial cu o
misiune militară şi rămâne, în întreaga perioadă
interbelică, pilonul de bază al politicii noastre externe.
Era firesc, în aceste condiţii, când întreaga elită
intelectuală şi politică se origina din mediul cultural
francez, ca şi dezvoltarea urbanistică a Bucureştiului
să stea sub influenţa Parisului, sistematizat de baronul
Haussmann, în timpul celui de-al doilea Imperiu,
al cărui stil arhitectonic elita culturală și politică
românească au încercat să îl imite în urbea de pe
malul Dâmboviței. În Bucureștiul vechiului regat s-a
construit mult, s-a clădit cu bun gust, s-a zidit durabil,
au fost înălţate edificii impozante, au apărut cartiere
întregi de vile construite în stil eclectic francez, de
pe faţadele cărora câte o cariatidă, un îngeraş sau un
grifon veneau să amintească trecătorilor puterea
şi gustul proprietarilor. Au apărut străzi definitorii
pentru evoluţia arhitectonică a oraşului (Calea Victoriei
– strada edificiilor publice şi a palatelor boiereşti,
Şoseaua Kiseleff – bulevardul marilor case boiereşti,
strada Lipscani – artera negustorilor etc.), străzi care
şi azi – după mutilările suferite în anii regimului
comunist – ne mai încântă privirea şi ne întorc într-un
alt timp. Un timp al unui oraş vesel, „capitală a unui
pământ tragic unde adesea totul sfârşeşte în comic”,
după aprecierea justă a scriitorului Paul Morand.
Bucureştiul şi-a uimit vizitatorii prin contrastul
puternic între splendoarea unor clădiri din centrul său
şi mizeria mahalalelor de la periferie. Aceasta pentru
că – aşa cum consemna cel mai cunoscut evocator
străin al Capitalei, Paul Morand – „lecţia pe care ne-o
oferă Bucureştiul nu e o lecţie de artă, ci o lecţie de
viaţă; el te învaţă să te adaptezi la toate, chiar şi la
imposibil”. Având de recuperat secole de progres şi
civilizaţie, Bucureştiul a reuşit, în răstimpul domniei
de aproape cinci decenii a regelui Carol I, să devină
un oraş european, racordat la modelele arhitecturale
9
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Ateneul Român. 1900

Biblioteca Academiei Române

occidentale. Într-un fel, s-a lăsat în grija arhitecţilor
din Apus, care i-au croit o nouă înfăţişare. În spiritul
vremii, s-au ridicat edificii publice care au creat
Capitalei o identitate inconfundabilă, rezultată din
contopirea frumuseţii desăvârşite a noilor clădiri cu
farmecul oriental al bătrânului oraş.
Guvernanții din perioada 1866-1914 au urmărit
atent un proiect de țară, coordonați cu grijă de regele
Carol I, care a promulgat, prin Înaltul Decret Regal
nr. 1750 din 5 iunie 1884, legea prin care Parlamentul
aproba deschiderea unui credit special pentru lucrările
publice în valoare de 17 000 000 lei aur, ceea ce
reprezenta 14% din bugetul României acelui an. Cu
acest efort financiar, tehnic, artistic și uman, continuat
cu perseverență timp de peste două decenii, au apărut
pe pământ românesc clădiri care ar face cinste oricărui
oraş civilizat: Ateneul, Palatul de Justiţie, Palatul CEC,
Biblioteca Centrală Universitară, Banca Naţională,
10

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Facultatea
de Medicină, Cercul Militar, Camera Deputaţilor,
Universitatea şi Primăria. Sunt toate creaţii ale unor
talentaţi arhitecţi străini şi români, care au reuşit,
prin opera lor, să dea o alură europeană unui oraş ce
fusese, de atâtea ori în istoria lui, devastat şi jefuit sau
căzuse pradă incendiilor şi cutremurelor. La sfârşitul
veacului al XIX-lea, Bucureştiul a izbutit să spargă
tiparele acestei istorii incerte, iar edilii săi vor marca
momentul prin ridicarea unor impunătoare edificii
publice, a căror frumuseţe arhitectonică provoacă şi
azi uimirea şi admiraţia multora dintre noi.
Ateneul Român rămâne până azi, pentru
mulţi, clădirea definitorie pentru Bucureştiul
sfârşitului de veac XIX şi edificiul prin care oraşul
a dăruit locuitorilor săi un templu al culturii şi
muzicii. Ridicarea lui se datorează iniţiativei a trei
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Ateneul Român. Sfârșitul secolului al XIX-lea
Biblioteca Academiei Române

inimoşi oameni de cultură – doctorul Constantin
Esarcu (1836-1898), istoricul Vasile Alexandrescu
Urechia (1834-1901) şi agronomul Petre S. Aurelian
(1833-1909) – ce au deţinut şi importante demnităţi
politice în epocă. Aceştia au înfiinţat, pe 28 ianuarie
1865, Societatea culturală „Ateneul român”, care –
conform statutului adoptat în 24 noiembrie 1865 –
îşi propunea să răspândească (prin cursuri publice,
cărţi şi ziare) ştiinţele, literele şi artele. „Cea mai
imperioasă trebuinţă – scria Esarcu în primul număr
al revistei Ateneul român, apărut la 1 iunie 1866 – este
a se lumina poporul”.
Între membrii Societăţii s-au numărat figuri
importante ale culturii române: Alexandru Odobescu,
Matei Millo, George Bariţiu, Vasile Alecsandri, Ion
Heliade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Costache
Aristia etc., iar primii ei preşedinţi au fost Petre S.
Aurelian (1865-1866), contele Scarlat Rosetti (1866-

1868), Ion Heliade Rădulescu (1869) şi Nicolae
Kretzulescu (1872). Până la construirea propriului
sediu, Societatea „Ateneul român” şi-a ţinut şedinţele
în casa lui Costache Ghica de lângă Grădina Cişmigiu,
care aparţinea Ministerului Instrucţiunii Publice şi pe
care Ateneul o va folosi timp de douăzeci şi trei de ani
(1868-1891). Treptat s-a impus necesitatea construirii
unui local propriu, idee care a prins contur după
moartea contelui Scarlat Rosetti (1872), care – prin
testamentul său din 9 aprilie 1870 – lăsa Ateneului
un teren, două case şi preţioasa lui bibliotecă (5 000
de volume). Cum terenul nu era chiar central (se afla
pe strada Rosetti din cartierul Boteanu) iar donatorul
dorise să se construiască biblioteca cu banii obţinuţi
din vânzarea celor două case, lucrurile au trenat din
lipsă de fonduri.
Însă Constantin Esarcu – care este, de fapt,
părintele Ateneului – nu a fost de acord cu ideea
11
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construirii unei simple biblioteci într-o zonă oarecare.
Ca agent diplomatic şi ministru plenipotenţiar la
Roma (1873-1876, 1879) şi Atena (1879-1882), îşi
formase gustul artistic după alte criterii, monumentele
grandioase devenind marea lui pasiune. Această
pasiune a lui Esacru a fost şansa construirii Ateneului.
În şedinţa Societăţii „Ateneul Român” din 3 noiembrie
1883, Esarcu şi-a prezentat punctul de vedere despre
biblioteca ce trebuia construită. „Clădirea să fie demnă
de destinaţia ei, – a precizat el – nu un edificiu vulgar
şi meschin. Să avem ambiţia a construi în Bucureşti
12

un palat al ştiinţelor şi al artelor în care să putem
primi cu mândrie celebrităţile ce ne vor vizita sau
le vom chema în ţara noastră. Nimic nu înalţă mai
mult spiritul şi inima unui popor decât contemplaţia
monumentelor care cristalizează într-însele o mare
idee naţională”.
Sub acest îndemn, este abandonată ideea
construirii bibliotecii pe terenul donat de contele
Scarlat Rosetti şi se optează pentru ridicarea unui
palat al Ateneului, pe terenul din spatele Grădinii
Episcopiei, atribuit Societăţii de către Primăria
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oraşului. Aici fusese odinioară moşia familiei
Văcărescu (numită Livada Văcăreştilor), iar generalul
Mihai Cantacuzino zidise o bisericuţă pe care – în
1776, când a plecat în Rusia – a dăruit-o Episcopiei
Râmnicului. Pe acest teren – numit, de atunci,
Grădina Episcopiei – Societatea Ecvestră Română
(înfiinţată în 1871) turnase în 1874 fundaţia unui
manej, destinat şcolii de echitație şi reprezentaţiilor de
circ. O convenţie între cele două societăţi ceda, contra
cost, Ateneului fundaţiile manejului şi materialele de
construcţie ce se aflau pe şantier.
După obţinerea terenului şi a fundaţiilor,
pentru Societatea „Ateneul Român” mai rămânea
de rezolvat doar problema cea mai delicată: aceea
a banilor. Pentru strângerea fondurilor necesare
construirii Palatului Ateneului, Esarcu a făcut apel,
în 1884, la toate societăţile profesionale şi de cultură.
În 30 aprilie 1885 guvernul Ion C. Brătianu a dat o
decizie de autorizare a „Loteriei pentru construirea
edificiului Ateneului”, în valoare de 500 000 lei. Între
cei care au cumpărat bilete la această loterie a fost
și regele Carol I, care a plătit suma cea mai mare,
10 000 lei. Tragerea loteriei naţionale s-a desfăşurat,
pe 22 mai 1886, în Grădina Cişmigiu. Atunci s-a
lansat îndemnul către populaţie: „Daţi un leu pentru
Ateneu”. În Apelul semnat de Constantin Esarcu,
Nicolae Kretzulescu, Petre S. Aurelian, Gheorghe
Manu, Gheorghe Tattarescu şi Constantin Stăncescu
se preciza că „un asemenea edificiu destinat a deveni,
în Capitala României, un adevărat templu al artei şi al
ştiinţei, trebuie să fie – înainte de toate – o operă de
artă”. Pentru realizarea acestei opere de artă, la 24 mai
1886 s-a încheiat un contract cu arhitectul francez
Albert Galleron, care va realiza două ante-proiecte
după sugestiile lui Constantin Esarcu.
„Acest edificiu este exclusiv destinat Artei şi
Ştiinţei – scria Esarcu în Programul pentru clădirea
edificiului Ateneului Român. Arhitectura [lui] va
trebui să fie în raport cu această destinaţie. Aspectul
va fi monumental dar simplu, înlăturându-se orice
decoraţiuni inutile sau banale. (…) Clădirea va avea o
intrare principală dând, printr-un peristil, acces direct
în sala de conferinţe şi la galeriile de comunicare
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cu celelalte părţi ale edificiului. Sala de conferinţe,
considerată ca sanctuarul ştiinţei şi al frumoaselor
arte, va avea un aspect impunător”. Albert Galleron va
realiza proiectul noii clădiri respectând sugestiile lui
Esarcu, iar o comisie – formată din marii arhitecţi ai
vremii: Alexandru Orăscu, Ion Mincu, Ion Socolescu
şi Grigore Cerchez – va analiza planurile lui Galleron
şi îi va cere să le completeze. În septembrie 1886,
comisia aprobă proiectul lui Albert Galleron pentru
construirea palatului Ateneului.
Piatra de temelie a noii construcţii s-a pus pe
26 octombrie 1886, Constantin Esarcu amintind cu
acel prilej că „splendidul său palat [al Ateneului –n.n.]
va răspândi până departe raze de lumină şi civilizaţie”.
Conducerea lucrărilor i-a revenit arhitectului Albert
Galleron, execuția lor, la roșu, antreprenorului Dobre
Nicolau, iar diriginte al şantierului a fost arhitectul
Constantin Băicoianu. Din partea Societăţii
Arhitecţilor, o comisie tehnică – formată din Grigore
Cerchez, Ion Mincu, Paul Gottereau, Constantin
Olănescu şi Ion Gr. Cantacuzino – era însărcinată cu
supravegherea lucrărilor de construcţie a Ateneului.
13

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Clădirea a fost parţial inaugurată pe 14 februarie
1888, printr-o conferinţă a lui Alexandru Odobescu
despre „Ateneul român şi clădirile antice cu dom
circular”. Cum sala mare nu era finisată în interior
(abia în 1889 va deveni funcţională), conferinţa s-a
ţinut într-o sală mică de la parter. După această primă
etapă de construcţie (1886-1889), Palatul Ateneului
era departe de a fi gata, iar Societatea îşi epuizase toate
fondurile, nemaiputând continua lucrările de decorare
a interioarelor. De aceea, a încheiat o convenţie cu
Ministerul Instrucţiunii Publice, cerând statului să-şi
asume finalizarea lucrărilor şi să folosească edificiul
pentru adăpostirea unor instituţii culturale.
După această primă etapă de construcție, în
ziua de 26 martie 1889 a avut loc inaugurarea oficială a
Ateneului, în prezența regelui Carol I al României. Cu
acel prilej, T. G. Djuvara i-a adus un elogiu ctitorului
Ateneului, arătând că „Esarcu nu putea fi dat uitării,
căci dacă puțini sunt care răsfoiesc cărțile învechite, nu
este om care să vie în capitala României și care să nu
rămână în admirațiune dinaintea Ateneului Român,
și oricâți au dat concursul lor la această monumentală
operă, nimeni nu va contesta că ea aparține întreagă
lui Constantin Esarcu”. Cu o săptămână înainte, în 19
martie 1889, deși clădirea Ateneului nu era terminată,
se deschisese ciclul conferințelor anuale, în prezența
reginei Elisabeta.
A doua etapă în construcţia Ateneului (18931897) începe în iulie 1893, lucrările fiind reluate
sub conducerea lui Albert Galleron, până în 1895,
când a plecat în Franţa. Din acel moment, lucrările
de extindere a clădirii cu cele două aripi din spate
(pe două niveluri) au fost dirijate de arhitectul
Leonida Negrescu. În iulie 1897, comisia tehnică a
Ministerului Instrucţiunii Publice a făcut recepţia
definitivă a clădirilor anexă, în care a fost amenajată
Pinacoteca statului. O ultimă modificare adusă aripii
dinspre strada Episcopiei şi subsolului clădirii a fost
realizată între 1924-1928, sub conducerea arhitectului
Ion Ionescu.
Astfel construit, palatul Ateneului Român este,
într-adevăr, o operă de artă. Elementele exterioare
care atrag atenţia prin monumentalitate sunt cele
14

opt coloane ionice ale peristilului ce marchează
intrarea principală în clădire şi creează imaginea unui
templu grec. Coloanele susţin un fronton triunghiular
având inscripţia ATHENEUL ROMÂN. În spatele
frontonului se află cupola Ateneului, ale cărei douăzeci
de ferestre rotunde sunt împodobite cu câte o liră
înconjurată de cununi. Deasupra fiecărei ferestre, de
jur împrejurul cupolei, sunt dăltuite numele unor mari
personalităţi ale culturii şi artei universale: Phidias,
Galilei, Shakespeare, Homer, Raphael, Corneille,
Virgilius, Michelangelo, Pericle, Beethoven, Molière,
Dante, Franklin, Apollodor ş.a. Sub peristil, deasupra
celor trei uşi masive din lemn, sunt cinci medalioane
din mozaic care îi reprezintă, de la stânga la dreapta,
pe Neagoe Basarab, Alexandru cel Bun, regele Carol
I, Vasile Lupu şi Matei Basarab.
Interiorul Ateneului este uimitor prin bogata
lui decoraţie. Rotonda de la parter – un hol vast al
cărui plafon este străjuit de douăsprezece coloane
dorice decorate în stuc roz – conduce, prin patru
scări monumentale în spirală (realizate de arhitectul
veneţian Lardel, din marmură de Carrara), la sala
de concerte şi conferinţe de la etaj. De dimensiuni
impresionante (28,50 m diametru şi 16 m înălţime),
sala de concerte şi conferinţe este fastuos decorată – ca
şi rotonda şi scările – cu fresce realizate de Napoleon
D’Este, Henry Kübler, Nicolas Schwalbach şi Fritz
Elsner. În plus, sala de concerte – care cuprinde, la
parter, 600 de fotolii şi 52 de loje – se distinge prin
marea frescă (lată de 3 m şi lungă de 70 m ) în care
pictorul Costin Petrescu a imortalizat douăzeci şi
cinci de episoade marcante ale istoriei noastre, de
la cucerirea Daciei de către Traian, colonizarea ei şi
formarea poporului român, trecând prin întemeierea
statelor româneşti, domniile lui Ştefan cel Mare
şi Mihai Viteazul, revoluţiile lui Horea, Tudor
Vladimirescu şi cea din 1848 şi ajungând la Unirea
Principatelor, domnia lui Cuza, a lui Carol I, Războiul
de Independenţă, făurirea României Mari sub
Ferdinand I şi domnia lui Carol al II-lea.
Ceea ce, din păcate, nu s-a păstrat, pentru
că au fost distruse în anii regimului comunist, sunt
busturile care împodobeau aleile Grădinii Ateneului,
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Ateneul Român (foto Nicolae
Ionescu). Perioada interbelică
Muzeul Național de Istorie a României
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Fundația „Regele Carol I”. Perioada interbelică
Biblioteca Academiei Române

reprezentând mari oameni politici, de cultură
sau artişti români: Mihai Eminescu, Constantin
A. Rosetti, generalul Ioan Em. Florescu (de Ion
Georgescu), Mihail Kogălniceanu, Petre S. Aurelian,
Enăchiţă Văcărescu, Constantin Esarcu, V. A. Urechia,
Constantin I. Stăncescu (de Wladimir Hegel), Ion
Ghica (de Ioan Iordănescu), Traian Demetrescu (de
Filip Marin), Dumitru G. Kiriac (de Oscar Han),
Gavril Muzicescu (de Miliţa Petraşcu), Grigore
Tocilescu, George Dem Teodorescu (de Carol Storck)
şi Theodor Şerbănescu (de Filip Marin). Azi, în
Grădina Ateneului, este amplasată o singură statuie,
cea a lui Mihai Eminescu, operă târzie a sculptorului
Gheorghe Anghel.
Găzduind – de-a lungul timpului – diferite
manifestări culturale şi, în situaţii speciale, chiar
16

politice (între 1919-1920, de pildă, aici a fost sediul
Camerei Deputaţilor şi s-a votat, pe 29 decembrie
1919, ratificarea unirii Basarabiei, Transilvaniei şi
Bucovinei cu România), Ateneul a devenit astăzi un
adevărat templu al muzicii, prin minunatele concerte
ce se organizează aici, spre bucuria melomanilor.
În imediata apropiere a Ateneului, o altă
clădire emblematică a epocii regelui Carol I ne
atrage atenţia prin arhitectura sa: Biblioteca
Centrală Universitară. Edificiul a fost construit
în stil neoclasic francez – pe locul caselor și terenului
cumpărate de regele Carol I de la vornicul Ion Manu
și de la C. Ioanid – ca sediu al Fundaţiei Universitare
„Carol I”. Prin aceasta, regele Carol I a dorit să
marcheze împlinirea unui sfert de veac de domnie,
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Regele Carol I ținând discursul la inaugurarea Bibliotecii Centrale Universitare. 1914
Biblioteca Academiei Române

la 3 mai 1891 mărturisindu-și astfel actul de ctitorire
într-o scrisoare adresată prim-ministrului Lascăr
Catargiu: „Urmând pilda bunilor Domni din trecut
și spre amintirea faptelor împlinite în acest pătrar
de veac, vroim a înființa un așezământ spre binele
tinerimii universitare de la toate facultățile din țară,
al cărui scop va fi de a procura studenților un loc de
întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă,
unde vor putea satisface iubirea lor de studiu; de a veni
în ajutorul acelora dintre dânșii care întreprind lucrări
speciale sub direcțiunea profesorilor lor sau pentru
tipărirea tezelor, cum și de a da subvențiuni acelora
care, din lipsă de mijloace, ar fi siliți să întrerupă
studiile lor în dauna culturii generale a Țării. (...)
Dorința Noastră, a Reginei și Principelui Moștenitor
este ca această fondațiune să contribuie a întări frăția
printre tinerimea universitară și a hrăni simțământul
patriotic care înalță sufletul ei”. La 27 iunie 1891
Biblioteca a fost decretată ca „instituțiune de stat, sub

dependința Ministerului Învățământului Public”, cu
numele de „Fundațiunea Universitară Carol I”.
Piatra de temelie a noii ctitorii a fost pusă la
15 august 1891, regele Carol alegând ca planul său
să fie transpus în proiect de către același arhitect Paul
Gottereau, cu care lucrase atât de bine la amenajările
vechii reședințe domnești și la construirea Palatului
regal din Calea Victoriei și, mai târziu, a celui de
la Cotroceni. Prima etapă a construcției Fundației
Universitare Carol I s-a terminat în ianuarie 1893.
Pentru dotările interioare ale noului sediu, realizate
între 1893 și 1895, s-a apelat la firmele Kunscherf
din Dresda (rafturile metalice) și Held din Londra
(mobilierul cu piele verde), în timp ce regele Carol
I a dăruit Bibliotecii vitraliile reprezentându-i pe
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, executate la firma
Zettler din München și provenind de la castelul Peleș.
Inaugurarea oficială a noului sediu a avut loc la 14
martie 1895. Reputatul istoric de artă, muzeograf
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și profesor Alexandru Tzigara-Samurcaș, cel care a
slujit cu onoare timp de peste patru decenii Fundația
Universitară „Carol I”, în calitate de bibliotecaradminstrator (1 ianuarie 1899-1 aprilie 1914) și
director (1 aprilie 1914-10 decembrie 1946), descria
astfel ceremonia inaugurală: „La orele 11.30, regele
și principele moștenitor au venit pe jos de la Palat
la Fundațiune, unde au fost întâmpinați de întreg
guvernul, în frunte cu președintele Consiliului,
Lascăr Catargiu, și de Curtea Regală. Sosind și regina
Elisabeta cu principesa Maria, înalții oaspeți au urcat
scările monumentale ale clădirii în sunetul imnului
regal. În sala cea mare a Bibliotecii, mitropolitul
primat Ghenadie, asistat de IPSS Iosif, mitropolitul
Sucevei și Moldovei, au săvârșit sfințirea clădirii, după
care regele a rostit discursul său”. Cu timpul, regele
Carol I a observat că spațiul nu este suficient și clădirea
trebuie extinsă. La 9 mai 1914, cu ocazia inaugurării
noului local, suveranul va mărturisi că „văzând dar
râvna cu care tinerimea alerga la acest liman de
studii, am hotărât lărgirea lui în măsura acestei râvne
și înzestrarea sa cu cele mai moderne cerințe. Sunt
fericit să pot astăzi dărui Universității noastre acest
încăpător lăcaș pentru cultura tinerelor generațiuni,
hărăzind totodată scumpei noastre Capitale o clădire
care face cinste celor ce au executat-o și vrednică
de înaltul ei scop (...) Am inaugurat noua aripă a
Fundațiunei ce se înalță în fața reședinței noastre, sub
nemijlocita noastră ocrotire, ca semn al dragostei și
interesului ce necurmat purtăm tinerelor generații”.
Regele Carol I a fost foarte atașat de creația sa,
implicându-se atent în ridicarea și dezvoltarea acestei
ctitorii culturale. Într-un discurs ținut la ședința din
9 mai 1927 a Fundației, Ermil Pangratti, rectorul
Universității București, își amintea colaborarea strânsă
pe care a avut-o cu regele Carol I și mărturisirile pe
care suveranul i le făcuse: „În 1912 eram ministru
ad-interim la Instrucțiunea Publică, când s-au
început lucrările la mărirea localului și atunci am avut
ocaziunea să vorbesc adeseori și îndelung cu regele
Carol, la care am observat marea atențiune pe care o
acorda Fundațiunii. (...) Vroia ca aici, în Piața Palatului
Regal, să se creeze un ansamblu de monumente cu
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caracter unitar, care să nu depășească nici aspectul,
nici înălțimea clădirii Fundațiunii și a Palatului Regal,
exprimându-și dorința chiar ca și celelalte clădiri ce
s-ar ridica în Piața Palatului să fie concepute într-un
stil și proporții în concordanță cu stilul și înălțimea
Fundațiunii. Dar, cu toată autoritatea lui morală
excepțională, cu toate că fusese Regele întemeietor,
(...) nu a putut să împiedice, ca la dreapta și la stânga
Fundațiunii să se ridice clădiri cu alte cupole, de
proporțiuni și de simetrii foarte curioase și puțin
frumoase. O adevărată amărăciune cuprinsese sufletul
suveranului, constatând că zborul și demnul caracter
pe care voise să-l dea Fundațiunii lui fusese stricat de
inspirațiuni nepotrivite ale clădirilor vecine”.
Cel de-al doilea corp al sediului Fundației
Universitare „Carol I” a fost construit pe terenul de
689 m.p. și casa cumpărate de la Grigore Păucescu,
cărora li s-a adăugat un teren de 180 m.p. donat
de Primărie, în urma sistematizării Palatului regal.
Construcția este ridicată între anii 1911-1914 de
arhitectul Roger Bolomey şi firma Pietro Axerio,
după planurile aceluiaşi arhitect Paul Gottereau. O
ultimă extindere a clădirii a avut loc în 1926.
Faţada edificiului este marcată, la nivelul
etajelor I şi II, de douăsprezece coloane adosate,
dintre care patru susţin antablamentul şi frontonul
clădirii, deasupra căruia se află cupola centrală
încadrată la extremităţi de alte două. Între coloane,
deasupra fiecărei ferestre a primului etaj, se află nouă
casetoane, pe care sunt înscrise numele unor mari
figuri ale culturii române: Miron Costin, Gheorghe
Şincai, Grigore Alexandrescu, Mihai Eminescu, Titu
Maiorescu, Vasile Alecsandri, Nicolae Grigorescu,
Mitropolitul Dosoftei şi Dimitrie Cantemir. Iniţial,
în 1914, cu excepţia lui Titu Maiorescu, pe faţadă erau
pictate portretele celorlalte opt personalităţi. Distrusă
în mod cumplit în timpul evenimentelor din decembrie
1989 – când au pierit în flăcări valori inestimabile ale
culturii române (incunabule, cărţi rare, manuscrise,
fotografii) – Biblioteca Centrală Universitară a
fost restaurată, timp de un deceniu (1990-2000),
după planurile arhitecţilor Petre Swoboda şi Aurel
Teodorescu, recăpătându-şi aspectul de odinioară.
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Aspect din timpul lucrărilor
de construcție a Bibliotecii
Centrale Universitare. 1892 - 1893
Biblioteca Academiei Române
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Lucrări pe Bulevardul Academiei, în fața clădirii Universității. 1890
Biblioteca Academiei Române

O preocupare fundamentală a regelui Carol
I a fost dezvoltarea învățământului de toate gradele
și construirea unor edificii reprezentative pentru
instituțiile ce se ocupau de acest domeniu. Între
ele, un loc de frunte l-a ocupat Universitatea din
București, a cărei istorie coboară în timp, fiind legată
de mai mulți domnitori și dascăli luminați. Locul pe
care a fost ridicată Universitatea este legat de amintirea
Şcolii de la Sfântul Sava, întemeiată pe lângă biserica
omonimă în 1709. Iniţial, aici se preda numai în limba
greacă, abia la începutul secolului al XIX-lea banul
Constantin Bălăceanu angajându-l la Sfântul Sava pe
20

Gheorghe Lazăr, care a predat – pentru prima dată –
în limba română. L-au urmat Ion Heliade Rădulescu,
Ioan Pop, Teodor Palade, Eufrosin Poteca, Aaron
Florian, August Treboniu Laurian şi alţii.
Iniţiatorul construirii palatului Academiei
– cum s-a numit, la început, Universitatea – a fost
Alexandru Dimitrie Ghica, domnitor luminat (18341842) şi caimacam (1856-1858) al Ţării Româneşti.
Localul Şcolii Sfântul Sava a fost demolat în 1855, iar
un an mai târziu – 1856 – prinţul Alexandru Ghica
a pus piatra de temelie a noului palat al Academiei, la
ceremonie fiind prezenţi delegaţi ai Franţei, Angliei,
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Decret domnesc privind inaugurarea clădirii Univesității din București. 14 decembrie 1869
Arhivele Naționale ale României
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Universitatea din București. 1900
Colecția Narcis Dorin Ion

Austriei, Rusiei, Sardiniei şi Turciei. Planurile clădirii
au fost realizate de arhitectul Alexandru Orăscu
(1817-1894), schiţele de detaliu fiind întocmite de
arhitecţii Carol Beniş şi Schlatter. Lucrările au durat
treisprezece ani, până în 1869.
Construită pe două nivele, vechea Universitate
căpăta monumentalitate prin cele şase coloane ale
corpului central care susţineau un fronton triunghiular,
deasupra căruia trona un vultur cu aripile desfăcute.
La decorarea faţadelor clădirii a lucrat şi sculptorul
Karl Storck, care a realizat, în 1862, basorelieful ce
împodobea frontonul corpului central al clădirii. Toate
acestea au fost distruse de bombardamentele din 1944,
corpul central fiind refăcut ulterior. Încă neterminat,
palatul Academiei a găzduit Imprimeria Statului,
Biblioteca Naţională, Şcoala de Arte Frumoase,
Muzeul de Istorie Naturală şi Senatul. Ca instituţie
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de sine stătătoare, Universitatea din Bucureşti a fost
înfiinţată la 4/16 iulie 1864, printr-un decret special al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şi cuprindea trei
facultăţi: Drept, Litere şi Filozofie, Ştiinţe, ulterior
adăugându-i-se şi Medicina.
Lucrările de construcţie a clădirii Universităţii
au costat 1 200 000 franci aur şi au înaintat cu
dificultate, abia în timpul domniei lui Carol I fiind
inaugurată oficial. Evenimentul a avut loc pe 14/26
decembrie 1869, în prezenţa domnitorului Carol I
şi a soţiei sale Elisabeta. „Încă din ajun – îşi amintea
un martor, Ulysse de Marsillac – bulevardul a fost
pavoazat cu numeroase drapele în culorile naţionale.
Porticul Academiei era împodobit cu ghirlande
din frunze şi flori, aceeaşi decoraţie aflându-se şi la
intrarea în Sala Senatului şi în vestibulul mare care o
precede. Scara mare de marmură era acoperită cu un
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Universitatea din București

Muzeul Național de Istorie a României

covor roşu. (…) Corpul diplomatic şi consular ocupa
banca ministerială, miniştrii luând loc pe estradă, în
jurul Tronului; băncile senatorilor erau ocupate de
către toţi vechii demnitari ai ţării, toţi foştii miniştri ai
Instrucţiunii Publice, vechii efori, profesorii emeriţi ai
şcolilor româneşti, membrii Universităţii din Bucureşti
şi câţiva ai Universităţii de la Iaşi, care se aflau la
Bucureşti, preşedinţii Corpului Legislativ, preşedinţii
Curţii de Casaţie şi ai Curţii de Conturi etc.”. În
prezenţa acestei numeroase asistenţe, au luat cuvântul
George Mârzescu, ministrul Instrucţiunii Publice şi
Cultelor (care a depus în faţa domnitorului Carol I
actul inaugurării Universităţii, semnat de principe) şi
Gheorghe Costa-Foru, rectorul Universităţii (care a
prezentat istoricul Şcolii Sfântul Sava şi importanţa

noii instituţii), discursurile fiind urmate de un mare
banchet.
Palatul Universităţii a dăinuit în vechea formă
până în 1912, când – sub conducerea arhitectului
Nicolae Ghika-Budeşti (1869-1926), ajutat de
arhitectul Duiliu Marcu – edificiul va fi înălţat cu
încă un etaj (1912-1914) şi va fi încadrat cu trei noi
corpuri de clădire (1912-1926), destinate Facultății de
Fizico-Matematici (pe strada Academiei), Facultății
de Litere și Filosofie (corpul dinspre strada Edgar
Quinet) și Facultății de Științe Geologice (corpul din
Bulevardul Brătianu). Palatul Universității a dobândit
forma definitivă în anii `30 ai secolului trecut. Grav
avariată de bombardamentele din 1944, Universitatea
va fi reconstruită aidoma în anii de după război.
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Clădirea Academiei Române în anul 1906
Biblioteca Academiei Române

O instituție culturală de mare prestigiu care
îi datorează mult și regelui Carol I este Academia
Română, înființată cu puțin timp înainte de venirea
sa în țară, la 1/13 aprilie 1866, ca Societate Literară
Română. Suveranul socotea, pe bună dreptate, că
„Academia Română este templul care adăpostește
sufletul neamului românesc”. După proclamarea
regatului în 1881, era imperios necesară construirea
unui sediu corespunzător pentru Academie. În 28
noiembrie 1891 a fost depus în Parlament un „Proiect
prin care se autoriza guvernul să construiască edificii
publice în capitală”, printre care figura și construirea
unui sediu pentru „Academia Română, cu Bibliotecă
publică și Arhivele Statului”. Un rol important în
realizarea acestui proiect l-a avut Theodor Rosetti, care
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– în calitate de ministru al Cultelor și Instrucțiunii
Publice – a fost autorizat de guvern, la 14 februarie
1890, „să cumpere pentru Academia Română, de la
Ștefan Bellu, casele cu tot locul de aproape 10.000
m.p., pentru suma de 300 000 lei aur”. Același
Theodor Rosetti – care va fi ales în 1891 membru de
onoare al Academiei – va mai aproba achiziționarea,
la finele anului 1890, a două proprietăți (case și teren)
din Calea Victoriei nr. 135 ale fraților Constantin
și Nicolae Șt. Cesianu, care vor mări considerabil
patrimoniul instituției.
Un alt om politic important al epocii, Dimitrie
A. Sturdza, secretar general al Academiei Române, îl
va însărcina pe arhitectul Filip D. Xenopol cu „studiul
reparațiilor și modificărilor necesare aducerii caselor
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Regele Carol I ținând un discurs la ședința solemnă a Academiei Române. 25 mai 1912
Biblioteca Academiei Române

în stare de a putea servi la instalarea Academiei
întrânsele”. În urma acestei lucrări de reconstrucție și
reamenajare, realizată în anul 1890, a fost construită
prima Aulă a Academiei. Devenit prim-ministru,
D.A. Sturdza va aproba în 1896 cumpărarea caselor
Zaleski din Calea Victoriei nr. 137. La 7 mai 1896,
regele Carol I va promulga, prin decretul regal nr.
2337, legea care prevedea că „Ministerul Cultelor
și Instrucțiunii Publice este autorizat să cedeze
Academiei Române casele și terenul Ștefan Bellu din
Calea Victoriei, casele și terenul C. Șt. Cesianu din
Calea Victoriei și casele și terenul Zaleski din Calea
Victoriei și strada Sf. Voievozi din București”.
Acesta a fost imboldul pentru repararea casei
Zaleski, alipirea acesteia la vechiul local al Academiei,

construirea unui nou corp de clădire și a unei noi săli de
ședințe, lucrări încredințate spre proiectare arhitectului
Constantin Băicoianu. Antreprenorul Iosif Piantini le
va realiza într-un timp record (iulie 1896-septembrie
1897), astfel încât noul local al Academiei Române a
putut fi inaugurat în martie 1898 (când președinte al
înaltului for științific era Nicolae Kretzulescu). La 10
noiembrie 1898 s-a inaugurat și noua sală de lectură
a Bibliotecii Academiei, căreia – în vremea regilor
Ferdinand I și Carol al II-lea – i se vor construi două
sedii noi, proiectate de viitori membri ai Academiei,
inginerul Gheorghe Balș și arhitectul Nicolae GhikaBudești (1925-1926), respectiv arhitectul Duiliu
Marcu ( 1935-1937).
25
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Muzeul de Artă Națională „Carol I”. Perioada interbelică
Muzeul Național Peleș

În lunga domnie de 48 de ani a regelui Carol
I cultura română a cunoscut o perioadă de mare
înflorire. Acum s-au pus bazele a două dintre cele mai
importante muzee ale Bucureștiului, unul dedicat artei
populare, celălalt istoriei naturale. Ambele instituții
s-au bucurat de protecția și încurajarea regelui Carol
I, care i-a apreciat în mod deosebit și a colaborat
excelent cu cei doi directori-fondatori: Alexandru
Tzigara-Samurcaș și Grigore Antipa.
Ideea înfiinţării unui muzeu de artă populară,
care să valorifice tradițiile și creația artistică a
poporului român, a aparţinut marilor oameni de
cultură Titu Maiorescu şi Spiru Haret, care au deţinut
şi importante funcţii politice. În 30 decembrie 1875,
la propunerea lui Maiorescu, ministru al Cultelor, s-a
aprobat înființarea primei secţii de artă textilă din
ţară, numită „secția porturilor naționale”, care era
subordonată Muzeului Naţional de Antichităţi. Trei
decenii mai târziu, în 1906, Spiru Haret a concretizat
ideea lui Maiorescu prin înfiinţarea primului Muzeu
de etnografie, artă naţională, artă decorativă şi
industrială, inaugurat la 1 octombrie 1906 în clădirea
fostei Monetării. Primul director al nou creatului
muzeu – numit prin decretul regal nr. 2777 din 10
octombrie 1906 – a fost istoricul de artă Alexandru
Tzigara-Samurcaş (23 martie/4 aprilie 1872-1
aprilie 1952), personalitate de frunte a muzeografiei
româneşti, membru corespondent al Academiei
Române, director al Fundației Universitare „Carol
I” și al revistei „Convorbiri Literare”. Văzut ca un
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„templu al artei naționale” de către Tzigara-Samurcaș,
muzeul își va schimba numele în Muzeul de Artă
Naţională „Carol I” și va fi condus de fondatorul
său până în 1946, când va deveni director onorific.
„Gândul călăuzitor la întemeierea noii instituții
ce mi se încredințase – scria Al. Tzigara-Samurcaș
– era de a da locul de cinste, ce i se cuvenea, artei
pământene, adică a țăranului, cu totul inexistentă
în colecțiile oficiale și redată uitării chiar de cei
care odinioară căutaseră să o împrospăteze”. Încă
din 1906, regele Carol I s-a numărat printre primii
donatori ai muzeului, dăruind instituției 75 de planșe
originale ale pictorului Henric Trenk, realizate între
1860 și 1861, și colecția completă de 70 de fotografii
realizate în 1866 de Carol Pop de Szathmari, la care
s-a adăugat „Albumul României”. Regina Elisabeta a
dăruit Muzeului cele dintâi uniforme și costume ale
regelui Carol I.
Pentru construirea unui sediu pe măsura
importanţei muzeului, în 1911 Ministerul
Instrucţiunii şi Cultelor a iniţiat un concurs care a
fost câştigat de proiectul arhitectului Nicolae GhikaBudeşti, cel care alcătuise planurile muzeului încă din
1906, conform programului și schițelor prezentate de
Alexandru Tzigara-Samurcaș. Piatra fundamentală a
clădirii Muzeului Național a fost pusă în 17/30 iunie
1912, în prezența principelui moștenitor Ferdinand,
a principelui Carol, a mitropolitului primat și a
ministrului Cultelor și Instrucțiunii, Constantin C.
Arion. Scopul muzeului era precizat astfel în actul
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Punerea piatrei de temelie
a Muzeului de Artă Națională
Biblioteca Academiei Române

Actul de fundație a Muzeului
de Artă Națională. 30 iunie 1912
Biblioteca Academiei Române
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de fundație, semnat de regele Carol I și de regina
Elisabeta, alături de membrii Familiei regale și ai
clasei politice: „Dorind a cinsti arta strămoșească cu un
adăpost vrednic de însemnătatea sa, pentru educarea
poporului și întărirea sentimentului patriotic (...) am
pus, pe locul fostei Monetării a Statului și a palatului
Mavrogheni, temelia Muzeului Național menit să
întrunească colecțiile de artă acum răzlețite, spre a
lăsa generațiilor viitoare oglinda desăvârșită a întreg
tezarului artistic din cuprinsul pământului românesc,
începând cu vârsta preistorică și până în zilele
noastre”. Edificiul, de proporţii monumentale, a fost
construit între 1912-1939 după planurile arhitectului
Nicolae Ghika-Budeşti, care a realizat o capodoperă a
arhitecturii în stil neoromânesc. Lucrările au început
în 1912, au continuat într-un ritm lent în 1913, fiind
întrerupte în timpul Primului Război Mondial, când
ocupanții germani au rechiziționat materialele de
construcție. Din planul inițial, revăzut de arhitect în
1928, a fost realizată doar clădirea principală, finalizată
abia în 1939. Noua clădire va găzdui totuși colecţiile
muzeului începând din 1931, fiind vizitată de regina
Maria (1931) și de regele Carol al II-lea (1932), care
s-a implicat în finalizarea clădirii. Timp de 22 de ani
– până în 1953 – aici au putut fi admirate numeroase
obiecte de patrimoniu ce reconstituiau viaţa ţăranului
român şi civilizaţia creată de el.
Strămutate, din 1953 până în 1978, în palatul
Ştirbey din Calea Victoriei, şi apoi contopite în
Muzeul Satului, colecţiile de etnografie ale fostului
Muzeu de Artă Naţională vor reveni în clădirea din
Şoseaua Kiseleff abia după 1990 (între 1955 şi 1990
aici fiinţase Muzeul de Istorie a Partidului Cumunist
Român), când instituţia capătă, pe lângă statutul
de muzeu naţional, şi o nouă denumire: Muzeul
Ţăranului Român, reorganizat prin grija regretatului
său director Horia Bernea. Deţinând un patrimoniu
extrem de bogat şi valoros, Muzeul Ţăranului Român
expune în sălile sale obiecte menite să redea – după
cum are înscris şi pe frontispiciu – viaţa ţăranului
român în toate aspectele ei. După această idee au
fost structurate şi colecţiile muzeului: obiecte de port
popular, textile, ceramică, mobilier, icoane, obiecte de
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uz casnic, covoare, piese de cult, fotografii, desene,
stampe, xilogravuri cu caracter etnografic etc.
Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa” este situat pe Şoseaua Kiseleff nr.
1, într-o clădire care a fost primul edificiu ridicat în
Vechiul Regat cu scopul precis de a adăpsti colecțiile
unui muzeu de asemenea importanță. Însă primele
demersuri pentru înfiinţarea unui astfel de muzeu
în Capitală, au fost făcute de marele ban Mihalache
Ghica care, încă din 1831, a sprijinit formarea unor
colecţii în cadrul Colegiului Sfântul Sava. Trei ani mai
târziu, în 1834, la iniţiativa fraţilor săi – Alexandru
Ghica, domnitor al Ţării Româneşti (1834-1842) şi
Grigore Ghica, fost domnitor (1822-1828) – a fost
înfiinţat Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi,
subordonat aceluiaşi Colegiu Sfântul Sava. În 1867,
colecţiile sale vor fi mutate în localul Universităţii
din Bucureşti, instituţia nou creată – condusă cu
competenţă, timp de 25 de ani, de către profesorul
Gregoriu Stephănescu – primind numele de „Muzeul
de Istorie Naturală”.
Sediul nou al Muzeului de Istorie Naturală a
fost construit între anii 1904 și 1908, după planurile
arhitectului Grigore Cerchez şi ale inginerului Mihail
Roco, care a fost şi dirigintele şantierului şi a lucrat
direct sub îndrumarea profesorului Grigore Antipa
(1867-1944). Lucrările au început la 1 august 1904,
fiind realizate de antrepriza lui Ștefan Catzian.
Faţada edificiului – concepută de arhitectul Grigore
Cerchez și modificată ulterior, prin reducerea etajului
al doilea – avea sculptat pe fronton grupul alegoric
„Ştiinţa Zoologiei”, realizat de Dimitrie Paciurea
după o idee a lui Spiru Haret. Sculptura – care înfățișa
trei personaje și patru sculpturi zoomorfe (doi melci
marini, un craniu de cămilă și un aligator) – a fost
montată în 1906, dar s-a deteriorat iremediabil în
urma cutremurului din 1940. Frontonul clădirii era
încadrat de două himere, iar în vârf avea sculptat un
vultur cu aripile deschise.
Într-un memoriu adresat în 1903 primministrului Dimitrie A. Sturdza, Grigore Antipa
explica necesitatea construirii unui sediu nou pentru
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Muzeul de Istorie Naturală. Perioada interbelică
Muzeul Național de Istorie a României

un „muzeu de istorie naturală demn de capitala țării”,
rugându-l „mult să faceți acest sacrificiu relativ mic
pentru știință, căci roadele ce le va da se vor răsplăti
însutit și înmiit”. Chiar dacă construcția sediului nu
a fost gata în anul 1906, când se dorea inaugurarea
muzeului, Grigore Antipa a început în toamna acelui
an strămutarea colecțiilor muzeale în noul sediu, care
va fi gata în 1908. Organizarea muzeului în noul său
sediu, se datorează savantului Grigore Antipa, care a
condus această instituţie timp de cinci decenii (18931944) și care s-a bucurat de aprecierea și prietenia
tuturor regilor României, începând cu Carol I. Acesta
avea să îl primească pe Grigore Antipa într-o audiență
la castelul Peleș din Sinaia, în octombrie 1892, în
cursul căreia tânărul naturalist îi va prezenta un
memoriu privind pescuitul în apele României. Legat
de colaborarea cu regele Carol I, Grigore Antipa

aprecia retrospectiv „drept cel mai mare noroc, pe care
l-am avut în viață, faptul că mi-a fost îngăduit, timp de
peste 22 de ani, să mă pot apropia și să ascult, din gura
sa proprie, învățămintele și sfaturile sale părintești”.
„În adevăr – continua savantul – în tot acest timp
am avut adeseori cinstea deosebită: să fiu însărcinat
de El cu diferite lucrări și misiuni delicate în țară și
străinătate; să fiu consultat asupra multor chestiuni
speciale; să-l însoțesc în toate călătoriile sale de repaos
pe Dunăre, unde mă găseam, câte zece zile în fiecare
an, în cercul intim al familiei sale și puteam astfel să
văd de aproape simplicitatea și sobrietatea traiului
său intim, cât și să ascult înțeleptele sale observațiuni
asupra tuturor chestiunilor mari și evenimentelor
zilei”.
Inaugurarea Muzeului Zoologic în noul sediu
a avut loc în ziua de 24 mai 1908, în prezența regelui
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Muzeul Geologic Român. Perioada interbelică
Muzeul Național de Istorie a României

Carol I, a reginei Elisabeta, a principilor moștenitori
Ferdinand și Maria și a altor oficialități ale vremii. Cu
acel prilej, regele Carol I a precizat în discursul său
că „am ascultat cu viu interes darea de seamă și vă
mulțumesc pentru sârguința ce ați desfășurat pentru
acest institut, cât și pentru caldele urări ce ne aduceți.
Deschid astăzi, cu mare plăcere, acest frumos Muzeu,
care sper a fi un nou îndemn pentru studiul științelor
naturale”. Remarcabil este și faptul că, patru ani mai
târziu, în 25 mai 1912, regele Carol I și principele
moștenitor Ferdinand au luat parte la ședința solemnă
de primire în Academia Română a lui Grigore Antipa,
gest care arată înalta prețuire de care se bucura savantul
din partea Familiei regale române.
Colecţiile Muzeului de Istorie Naturală
(paleontologie, oceanografie, zoologie, ecologie,
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antropologie) reconstituie evoluţia pământului şi
a vieţuitoarelor, piesa de rezistenţă fiind un unicat
mondial: scheletul unui elefant uriaş (Deinotherium
gigantissimum), vechi de peste şase milioane de
ani, pe care profesorul Gregoriu Stephănescu l-a
descoperit, în 1893, în prundişurile râului Bârlad din
satul Mânzaţi-Vaslui.
În imediata apropiere a Muzeului Naţional
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pe Şoseaua
Kiseleff nr. 2, se află un alt important muzeu al
Capitalei: Muzeul Geologic. Adăpostit într-o
impozantă clădire în stil neoromânesc – construită
între anii 1906-1908 după planurile arhitectului
Victor Ştefănescu –, muzeul şi-a constituit colecţiile
o dată cu înfiinţarea, prin legea din 21 februarie
1906, a Institutului Geologic, condus timp de un
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sfert de veac (1906-1930) de profesorul Ludovic
Mrazec (1867-1944). Deşi doritorii au putut admira
piesele de mineralogie încă din 1906, abia în aprilie
1990 va fi inaugurat oficial Muzeul Naţional de
Geologie, ale cărui colecţii – expuse pe cele trei
nivele ale clădirii – au fost reorganizate pe domenii:
mineralogie, petrografie, dinamica internă şi externă a
pământului, paleontologie, paleobotanică, stratigrafie,
hidrogeologie, tectonică, minerale, flori de mină etc.
Clădirea muzeului este încadrată de busturile celor
doi mari directori ai Institutului: George MunteanuMurgoci (realizat de sculptorul Frederic Storck) şi
Ludovic Mrazec.

Actul de întemeiere a Institutului Geologic. 1906
Arhivele Naționale ale României

Învățământul superior s-a bucurat și el
de atenția regelui Carol I, care s-a implicat în
dezvoltarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele,
în sediul căreia își desfășoară activitatea azi Institutul
Politehnic (Facultatea de Chimie Industrială,
Electronică și Aeronautică). Urmând proiectul pe care
îl inițiase, acela de a edifica pentru instituțiile publice
din București clădiri publice demne de o capitală
europeană, regele Carol I a înțeles necesitatea formării
inginerilor și tehnicienilor români într-o școală din
România. Tocmai de aceea, prin decretul nr. 1035 din
aprilie 1881, regele Carol I l-a numit director al Școlii
Naționale de Poduri și Șosele pe inginerul Gheorghe
I. Duca (1847-1899; tatăl viitorului prim-ministru
liberal Ion Gh. Duca), cu misiunea de a reorganiza
această instituție de învățământ superior. Înființată
în 1851 de arhitectul Alexandru Orăscu, ca Școală
de Poduri și Șosele, cu rang de facultate, instituția
va fi reorganizată de mai multe ori (în 1867 și 1875,
sub ministeriatele lui Panaite Donici și Theodor
Rosetti), dar modernizarea se va petrece abia după
1881, conform standardelor europene în materie.
În aceste condiții, se punea problema ridicării unui
sediu corespunzător, ceea ce se va realiza începând cu
anul 1884, când, în bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice, s-a prevăzut suma de 800 000 lei aur pentru
a se construi un local propriu al Școlii Naționale
de Poduri și Șosele. Inginerul Gheorghe Duca s-a
implicat în achiziționarea terenului din Calea Griviței
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Referitor la arhitectura clădirii, arhitectul
Toma T. Socolescu scria că „Școala de Poduri și Șosele
de pe Calea Griviței, Politehnica, a fost o clădire de
proporții mici care se păstrează și acum, compusă
dintr-un pătrat clădit cu etaj, care înconjoară o curte
interioară, cuprinzând cancelariile, biblioteca, clasele,
atelierele și laboratoarele etc. Fațadele sunt însă într-o
arhitectură care se obișnuia pe atunci în Franța pentru
clădirile școlare, cu cărămidă aparentă și smălțuită în
culori discrete; e un studiu îngrijit, frumos detaliat și
în caracter ceva de distincție și de perfectă execuție,
făcând impresia unui mare desen bine executat”.

Școala Națională de Poduri și Șosele. 1900
Muzeul Național de Istorie a României

nr. 116 (cumpărat de la Vasile Diamandi) și în
realizarea proiectului noii clădiri, pentru care a apelat
la serviciile arhitectului francez Cassien Bernard, cel
care semnase – alături de Albert Galleron – și proiectul
Băncii Naționale a României. Planurile noului
sediu al Școlii Naționale de Poduri și Șosele au fost
întocmite de arhitectul Bernard în decembrie 1884,
proiectul integral fiind predat la 19 ianuarie 1885, în
timp ce autorizația de construcție va fi emisă o lună
mai târziu. Lucrările de realizare a clădirii au durat un
an și jumătate (martie 1885-septembrie 1886), noul
sediu al Școalii Naționale de Poduri și Șosele fiind
inaugurat în ziua de 2 octombrie 1886.
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O altă prioritate a domniei regelui Carol I al
României a fost dezvoltarea învățământului sanitar.
Un un rol esențial avusese în acest domeniu generalul
dr. Carol Davila (1828-1884), cel care a înfiinţat, la 4
decembrie 1854, prima şcoală particulară de medicină,
care va funcţiona, timp de doi ani, la Mănăstirea
Mihai Vodă din Bucureşti. La 6 martie 1856 şcoala
a trecut în administraţia statului, luând numele de
Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie.
După proclamarea regatului, în 1887, Parlamentul a
votat aprobarea unui schimb de terenuri între stat și
Primăria București, pentru construirea sediilor mai
multor institute (de chimie, anatomie și fiziologie și
de chirurgie) și laboratoare din cadrul Facultății de
Medicină. Trei ani mai târziu, în 1890, a fost votat
și bugetul de 1 000 000 lei pentru construirea unui
sediu corespunzător Facultății de Medicină. În 1891,
Alfons Drapala a fost angajat să realizeze proiectul
pregătitor al clădirii. În cele din urmă, la 15 aprilie
1893, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice –
prin titularul său, Take Ionescu – încheie contractul
de realizare a planurilor Facultății de Medicină cu
arhitectul elvețian Louis Blanc (1860-1903), cel
care proiectase casa din București a omului politic
conservator. Ideea s-a dovedit foarte bună, arhitectul
fiind însărcinat și cu coordonarea lucrărilor. Louis
Blanc a realizat apoi și planurile Institutului de
Anatomie (1895) și s-a implicat efectiv în căutarea
terenului potrivit pentru construirea palatului
Facultății de Medicină.
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Facultatea de Medicină din București. 1904
Muzeul Național de Istorie a României

În vara anului 1896, arhitectul Blanc preda
beneficiarului cele 30 de planuri ale palatului Facultății
de Medicină și ale institutelor subordonate (de Chimie,
de Bacteriologie, de Fiziologie și de Medicină Legală).
Sediul Institutului de Bacteriologie va fi construit în
anii 1897 și 1899, instituția condusă de Victor Babeș
mutându-se în noul local de pe malul Dâmboviței.
Concomitent au început și lucrările impunătorului
sediu al Facultăţii de Medicină, terminat în mare
parte în 1901 și finisat în 1902, în stil neoclasic, de
inspirație franceză. De fapt, vorbim despre un complex
de clădiri ce formau Facultatea de Medicină (edificiu
cu două aripi și două curți interioare), în spatele căreia
au mai fost construite alte trei pavilioane adosate și un
corp de clărire independent, căruia i se adăuga turnul
de apă.
Faţada edificiului se distinge prin intrarea
principală, al cărei portic este format din patru coloane

cu capiteluri compozite ce susţin un antablament ce are
inscripționat numele instituției, încadrat de elemente
vegetale. Deasupra antablamentului se află un fronton
triunghiular al cărui basorelief în piatră reprezintă
trei personaje feminine, înfățișate ca alegorie a
științei medicinii. Ca un binemeritat omagiu adus
generalului dr. Carol Davila, monumentul acestuia,
realizat de sculptorul Carol Storck, va fi amplasat în
fața Facultății de Medicină și va fi inaugurat odată cu
sediul acesteia, în 12 octombrie 1903, după încetarea
din viață a arhitectul Louis Blanc.
Un alt mare arhitect, Ion Mincu (18511912) – creatorul stilului neo-românesc – va înzestra
Capitala cu o clădire definitorie pentru opera sa:
Şcoala Centrală de Fete, de pe strada Icoanei
nr. 3-5, construită lângă biserica Icoanei, pe terenul
ce aparţinuse colonelului Ion Odobescu (al cărui
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Școala Centrală de Fete. 1905
Muzeul Național Peleș

somptuos sarcofag se află în curtea bisericii). Zidită
în numai doi ani (1890-1892), Şcoala Centrală are un
plan dreptunghiular format din patru aripi care închid
o curte interioară, mărginită la parter de coloane
şi arcade trilobate în acoladă aidoma incintelor
mănăstireşti. Faţada principală a clădirii, marcată
median de un brâu de faianţă policromă, păstrează
inscripţionate, în casetoane, numele unor mari
personalităţi feminine ale istoriei noastre: Domniţa
Bălaşa, Clara Doamna, Carmen Sylva, Elena Cuza,
Doamna Chiajna şi Elena Rareş.
Lângă Grădina Cişmigiu, la intersecţia
Bulevardelor Regina Elisabeta şi Schitu Măgureanu,
îşi desfăşoară faţadele clădirea Liceului „Gheorghe
Lazăr”, construit între anii 1889-1890 după
planurile arhitectului Filip Montoreanu şi extins
34

în 1932, prin adăugarea aripii dinspre Grădina
Cişmigiu, concepută de arhitecţii Spiridon Ciogolea
şi A. Paxino. Un profesionist în domeniu, arhitectul
Toma T. Socolescu, aprecia că „este o lucrare reușită,
având ca plan, în fațada principală către bulevardul
Elisabeta, încăperile administrative, portar, cancelarii
și bibliotecă, laboratoare, sală de desen, locuința
directorului, etc., iar pe cele două aripi opuse între
ele, la parter și la un etaj, clasele, aceste trei laturi
închizând o curte mărginită pe ultima latură cu sala de
gimnastică care servește și ca sală de serbări, legată pe
două părți prin culoare, cu cele ale claselor de la parter.
Curtea ca și încăperile clădirii sunt bine luminate și
aerate. Fațadele, de asemeni, sunt frumos compuse și
proporționate – cu acel turn al scării din dreapta, care
urcă la locuința directorului, ridicându-se și deasupra
etajului, unde formează un motiv pentru ceasornic –
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Liceul „Gheorghe Lazăr”. 1901
Colecția Narcis Dorin Ion

sunt sobre, fără să fie sărăcăcioase, și în caracter cu
destinația clădirii”.
Alte clădiri impozante se află în centrul istoric al
oraşului şi găzduiesc sediile unor mari bănci. Între ele,
se distinge – prin proporţiile şi arhitectura sa – Banca
Naţională a României, din strada Lipscani nr. 25,
încadrată de străzile Eugeniu Carada şi Smârdan.
Locul pe care s-a clădit acest frumos edificiu este
încărcat de istorie, aici existând – până în 1883, când
a fost demolat – cel mai mare han al Bucureştiului:
hanul Şerban Vodă, construit între anii 1683-1685 de
către domnitorul Şerban Cantacuzino (1678-1688).

După demolarea hanului, la exact două secole de
când i se pusese piatra de temelie, aici a fost ridicat
palatul Băncii Naţionale a României, realizat după
proiectul arhitecţilor francezi Joseph Cassien Bernard
(1848-1920) şi Paul Louis Albert Galleron (18461930), care realizaseră lucrări importante la Paris. Ei
fuseseră aleși de Eugeniu Carada și invitați în țară,
în 1882, pentru a proiecta sediul Băncii de Scont și
Circulațiune, înființată prin legea din 17 aprilie 1880.
Lucrările de construcție au început în iulie 1884 și
au durat trei ani, până la finele anului 1887, execuția
fiind încredințată Societății Române de Construcții și
Lucrări Publice, sub dirigenția de șantier a arhitecților
35
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Banca Națională a României. 1903 - 1904
Biblioteca Academiei Române

Nicolae Cerkez și Constantin Băicoianu. În februarie
1889, Consiliul de Administrație al Băncii aprecia că
„execuția palatului este aproape terminată, cu excepția
lucrărilor de decorație interioară ale unor părți ale
clădirii”.
Clădit pe patru nivele (subsol, parter şi
două etaje), în stil neoclasic francez, palatul Băncii
Naţionale se distinge prin corpul central al faţadei,
care este decorat, la nivelul celor două etaje, cu patru
coloane corintice şi este acoperit cu o frumoasă
cupolă. În acelaşi mod sunt tratate şi pavilioanele de
colţ, ale căror faţade sunt ornamentate cu câte patru
coloane ionice adosate, între care sunt amplasate, în
nişe speciale, patru statui alegorice – reprezentând
Agricultura, Comerţul, Industria şi Justiţia – realizate de
sculptorii Ion Georgescu şi Ştefan Ionescu-Valbudea.
Alte sculpturi decorative ale fațadei clădirii au fost
realizate între anii 1884 și 1889 de către sculptorul
Athanasie Constantinescu. Fațada principală a fost
placată cu piatră de Rusciuc, iar treptele principale
din marmură de Carrara.
Arhitecții români au elogiat pe bună dreptate
reușita celor doi francezi, Ion Mincu apreciind că
sediul Băncii Naționale este „cea mai frumoasă clădire
din București”. Un alt mare arhitect, Toma Socolescu,
36

scria în lucrarea sa Fresca arhitecților care au lucrat
în România că „ lucrarea este cu totul excepțională.
Planurile acestei bănci, în stilul eclectic francez, al
epocii, sunt o lucrare desăvârșită, fațada principală
fiind chiar superioară interioarelor, prin admirabilele
ei proporții, prin caracterul ei de bancă imprimat,
prin studiul impecabil al elementelor ce o compun,
variate și totuși dând o perfectă unitate ansamblului,
ca și prin finețea și rafinamentul de studiu excepțional
al detaliilor. Nimic banal sau monoton și totul într-o
perfectă armonie clasică. Este o fericire, se poate
spune, că în Bucureștiul nostru așa de rău construit,
putem avea priveliștea unei clădiri atât de reușite și
care ar face cinste oricăreia din marile capitale ale
Apusului”.
În interiorul clădirii se distinge prin decoraţia
ei fastuoasă marea sală de consiliu, al cărei mobilier
și candelabre au fost realizate de firma pariziană A.
Damon, Millot et Colin, iar picturile sunt opera
lui George Demetrescu Mirea, Nicolae Grigorescu
(Munca la câmp – 1894) şi Eugen Voinescu (Aspect
din portul Constanţa – 1893). În spatele acestui
edificiu, adosat, a fost construit după 1940 un nou
corp de clădire, în stil clasic, realizat după planurile
arhitectului Radu Dudescu. Lângă Banca Naţională,
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Banca Națională a României. 1905
Biblioteca Academiei Române

pe colţul format la intersecţia străzilor Eugeniu
Carada şi Lipscani, a existat, până în 1952, bustul
ctitorului acestei mari instituţii financiare, Eugeniu
Carada (1836-1910), operă în bronz a sculptorului
francez Ernest Dubois, astăzi reconstituită.
Pe Calea Victoriei, la numărul 13, o clădire
monumentală vine să adeverească, o dată în plus,
sintagma „Micul Paris”: este Palatul Casei de
Economii şi Consemnaţiuni. Pe locul lui a existat
– până în 1875, când a fost demolată – mănăstirea
Sfântul Ioan cel Mare, construită la sfârşitul secolului
al XVI-lea de vistiernicul Andrei, socrul lui Preda
Buzescu, şi refăcută în 1702-1703 de domnitorul
Constantin Brâncoveanu şi comisul Radu Golescu.

Prima Casă de Depuneri şi Consemnaţiuni a fost
înfiinţată printr-un ordin semnat de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, la 24 noiembrie 1864, şi şi-a
început activitatea trei luni mai târziu, la 1 ianuarie
1865, director fiind germanul Eric Winterhalder
(1808-1889). Sediul acestei Case de Depuneri va
fi construit abia în 1874, planurile aparţinându-i
arhitectului Charles Gottereau. Era o clădire simplă,
pe un singur nivel, iar intrarea era marcată de patru
coloane adosate ce susţineau un antablament – pe
care era scris numele instituţiei – deasupra căruia
se afla frontonul edificiului. Cu timpul, activitatea
Casei de Depuneri se diversifică şi – din acest motiv –
Ministerul Finanţelor va înfiinţa, în 1880, şi o Casă de
Economii, pusă sub autoritatea şi administrarea Casei
37
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Casa de Economii și Consemnațiuni. 1910
Muzeul Național de Istorie a României

de Depuneri (până în 1930). Prin unificarea – la 1
septembrie 1948 – a celor două instituţii a luat naştere
Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
Cum modestul sediu nu mai putea asigura
buna desfăşurare a activităţii celor două Case, de
Depuneri şi de Economii, s-a luat decizia construirii
unui palat demn de o asemenea instituţie. Pentru
construirea lui, Municipalitatea a făcut apel la fiul lui
Charles Gottereau, arhitectul Paul Gottereau, care –
în 1895 – a realizat proiectul noului palat. Lucrările
de construcţie a palatului CEC au durat cinci ani
(1896-1900), fiind realizate de antrepriza arhitectului
Ion N. Socolescu, iar împrejmuirea şi pavajul din jurul
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edificiului au fost realizate în 1899-1900 de antrepriza
inginerului V.M. Halaceanu. Clădirea astfel rezultată
– construită din materiale de cea mai bună calitate –
este nu numai impunătoare ci şi deosebit de frumoasă,
atrăgând atenţia prin numeroasele şi rafinatele detalii
din piatră ale faţadei. Intrarea în palatul CEC este
marcată printr-o arcadă monumentală, susţinută
de patru coloane. Cele patru volume de colţ ale
palatului – decorate, deasupra etajului I, cu frontoane
şi basoreliefuri – sunt acoperite cu cupole, ca şi holul
central (unde sunt amenajate, circular, ghişee pentru
public), a cărui cupolă monumentală este realizată din
feronerie şi sticlă.
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Actul de fundație a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni. 8 iunie 1897
Arhivele Naționale ale României
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În interior, holul mare a fost decorat cu o
pictură murală reprezentând „Fortuna distribuind
bunuri pentru Independenţă”, operă a lui Mihail
Simonidi. Tot el a realizat şi pictura plafonului sălii
festive de la etaj, pe ai cărei pereţi laterali au existat
– până în 1948 – portretele regelui Carol I, al reginei
Elisabeta, al regelui Ferdinand I şi al reginei Maria,
pictate de Mihail Simonidi (primele două) şi Costin
Petrescu, care îl imortalizase şi pe regele Carol al II-lea
în casa scării principale.
Rămânând în aceeași zonă a instituțiilor
financiar-bancare și comerciale, în ultima parte a
domniei regelui Carol I a fost construit unul dintre
frumoasele edificii ale Capitalei: palatul Camerei
de Comerţ şi al Bursei (de pe strada Ion Ghica nr.
4). Clădirea a fost construită între anii 1907-1911,
arhitectul Ştefan Burcuş (1871-1928) obţinând,
cu acest proiect, premiul I în cadrul unui concurs
internaţional de arhitectură organizat în 1907, la
care s-au prezentat 14 proiecte. Având proporţii

Palatul Camerei de Comerț și Bursei. 1912
Colecția Narcis Dorin Ion
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monumentale, palatul Camerei de Comerț – inaugurat
la 27 mai 1911 – a fost clădit „atât în interior, cât și
în exterior, în stil Louis XVI modern”, după cum
scria ziarul „Universul” din 23 mai 1911. Intrarea
principală a clădirii, situată la intersecția a două străzi,
este flancată – la nivelul etajelor superioare – de patru
coloane adosate faţadei, care susţin o arcadă în plin
cintru deasupra căreia se află o cupolă. Frontonul
semicircular al clădirii este decorat cu un basorelief
din piatră, care a fost realizat de sculptorul Emil W.
Becker și reprezintă un scut surmontat de un cap de
leu, încadrat de două personaje alegorice reprezentând
Industria și Comerțul. Fosta sală de consiliu a edificiului
are plafonul şi cele patru panouri de deasupra uşilor
decorate în maniera pictorului Boucher.
În acelaşi timp cu Palatul CEC şi chiar vis-àvis de el a fost construit un alt edificiu monumental
al Capitalei: Palatul Poştelor. Locul pe care a
fost clădit palatul este legat de numele domnitorului
Constantin Brâncoveanu, care – după ce a demolat
casele marelui agă Constantin Bălăceanu, ginerele
lui Şerban Cantacuzino, înfrânt de Brâncoveanu la
Zărneşti, în 1690 – va construi aici, în 1692-1694,
unul dintre cele mai mari hanuri ale Capitalei: hanul
Constantin Vodă. Afectat de cutremurele şi incendiile
din prima jumătate a secolului al XIX-lea (focul din
1847 îl va şubrezi definitiv), hanul lui Constantin
Vodă va fi demolat în 1870, pe locul lui instalându-se,
în 1873, circul Suhr, construit din lemn şi transformat
– patru ani mai târziu – în teatru (unde au jucat Matei
Millo şi Grigore Manolescu). În 1894 s-a hotărât
demolarea acestui teatru şi construirea unui Palat al
Poştelor şi Telegrafului. Proiectul a fost realizat în
acelaşi an, 1894, de arhitectul Alexandru Săvulescu, tot
atunci punându-se şi piatra fundamentală a palatului.
Deşi pe un caseton adosat faţadei este înscris anul
1899 şi numele arhitectului Alexandru Săvulescu,
lucrările au durat până în 1900, când a fost inaugurat
Palatul Poştelor, amenajările interioare continuând
însă şi în 1901.
Edificiul este construit în stil neoclasic, iar faţada
se remarcă prin porticul vast format din zece coloane
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Palatul Poștelor. 1904

Muzeul Național de Istorie a României

dorice. Cele două volume din extremităţile clădirii
sunt acoperite cu câte o cupolă. Valoarea arhitectonică
a clădirii este astfel prezentată de arhitectul Toma T.
Socolescu: „După Palatul de Justiție, a fost clădirea cea
mai importantă ca mărime, atunci când s-a construit,
dar care, cu vremea, a devenit totuși neîncăpătoare.
(...) Planul clădirii a fost destul de reușit, fiind
format la parter dintr-un mare hol al ghișeelor, care
cuprindea întreaga fațată spre Calea Victoriei, ca și
pe o parte din aripile laterale. Are o curte interioară
în spate, de unde plecau mesageriile și factorii, restul
clădirii – pe diferitele etaje și subsoluri, mansarde –

fiind ocupat de birouri, laborator, ateliere etc. Fațada
principală, care se desfășoară către Calea Victoriei,
este formată pe mijloc dintr-o coloană dorică pe două
etaje, formând la parter un portic compus din două
travee încheiate deasupra cu antablamentul doricului
roman. Peste cornișe, în dreptul fiecărei coloane se află
câte o statuie, iar în spatele lor un atic adaugă cel deal treilea etaj, care în fațadele laterale, mai joase, se
transformă într-o mansardă. Un subsol ridicat mult
deasupra trotuarului apare la cele două pavilioane de
pe colțurile fațadei principale, continuându-se și pe
cele laterale. Coloana din mijlocul fațadei principale,
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inspirată de fațadă, mult mai mică, a poștei de la
Geneva, este partea cea mai reușită și singura care
dă caracter, prin monumentalitate, acestei clădiri”.
Din păcate, de-a lungul vremii au dispărut cele
optsprezece sculpturi ce decorau fațada clădirii, zece
fiind amplasate deasupra porticului aticului și câte
patru la fiecare cupolă din extremitatea clădirii. Două
dintre ele – reprezentând Mecanica și pe Mercur – au
fost realizate de sculptorul Ștefan Ionescu-Valbudea,
iar alte două, sculptate de Carol Storck, reprezentau
Drumul de Fier și Electricitatea. Poşta Centrală a
funcţionat în acest palat până în 1970, când clădirea
a fost destinată Muzeului Naţional de Istorie a
României (inaugurat la 8 mai 1972).
Splaiul Independenţei este dominat de faţada
monumentală a uneia dintre cele mai frumoase clădiri
ale Capitalei: Palatul de Justiţie. Încadrat de
strada dr. Danielopol şi Calea Rahovei, impunătorul
edificiu a fost construit între anii 1890-1895 după
planurile marelui arhitect francez Albert Ballu (care
a realizat, între altele, Palatul de Justiție din Charleroi
și Primăria din Paris). Pentru realizarea palatului s-a
organizat un concurs încă din 1859, dar – din lipsă de
fonduri – proiectul arhitectului Alexandru Orăscu nu
a putut fi pus în practică. Problema s-a reluat în 1878,
terenul destinat noii clădiri fiind cel din faţa Bisericii
Domniţa Bălaşa, dar proiectul realizat de arhitectul
Filip Montoreanu a fost criticat şi ministrul de Justiţie
a decis încredinţarea realizării palatului arhitectului
francez Albert Ballu. Piatra fundamentală a noului
palat a fost pusă la 7 octombrie 1890, zi în care regele
Carol I a zidit în temelie un pergament ce marca acest
moment. La 26 martie 1890, Ministerul de Justiţie
a decis ca antreprenor al lucrărilor să fie inginerul
Nicolae Cuţarida, iar diriginte al întregului şantier
– arhitectul Ion Mincu. Supravegherea lucrărilor a
revenit unei comisii tehnice consultative formată din
arhitectul-inginer Nicolae Cerchez, M. Capuţineanu
şi inginerul Scarlat Vârnav.
Locul noului Palat de Justiţie nu era ales
întâmplător, aici funcţionând – în perioada 18311848 – Curtea Judecătorească. Pentru a se construi
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Regele Carol I la punerea pietrei de fundație
a Palatului de Justiție. 1895
Biblioteca Academiei Române

Palatul de Justiție. 1902
Colecția Narcis Dorin Ion
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Actul de fundare a clădirii Palatului de Justiție. 15 octombrie 1895
Arhivele Naționale ale României

un edificiu de asemenea dimensiuni, arhitectul
Grigore Cerchez a regularizat, în 1880-1882, cursul
Dâmboviţei, iar malul ei drept a fost consolidat cu
bârne (bile) masive din stejar. Stilul ales de arhitectul
Ballu pentru noua construcţie este cel al Renaşterii
franceze, iar corpul central al faţadei, uşor decroşat,
este construit din piatră făţuită şi decorat cu şase
pilaştri care susţin fiecare câte o statuie alegorică.
Acestea simbolizează Atenţia (de Carol Storck, 1895),
Vigoarea (creată un an mai târziu, în 1896, de sculptorul
George Vasilescu), Legea, Justiţia, Elocinţa (realizată
de Frederic Storck în 1901) şi Adevărul (operă a lui
Frederic Storck din 1907), şi sunt adăpostite în şase
nişe special create. Pe axul corpului central este aşezat
un ceas, încadrat de două statui reprezentând Forţa
şi Prudenţa, realizate de Carol Storck în 1895-1896.
O altă statuie, amplasată pe frontonul de deasupra

orologiului, care a dispărut în urma cutremurului din
1940, a fost opera sculptorului Wladimir Hegel.
Cât privește arhitectura clădirii, arhitectul
Toma T. Socolescu considera că „planul acestui palat
este un studiu magistral, toate nenumăratele săli de
ședințe fiind așezate pe trei din laturile sălii de pași
pierduți și deservite direct de alte largi degajamente,
care înconjoară acest mare hol, un studiu clasic și
desăvârșit al genului: monumental, sobru și totuși
clasic, de o arhitectură destul de amplă în simplitatea
ei distinsă și de un studiu perfect până la ultimul
detaliu. (...) Fațada principală, partea centrală, e
compusă dintr-o serie de travee formate din piloni cu
o decorație destul de bogată, dar care le lasă întreaga
amploare; este, de asemenea, un studiu perfect, bine
proporționată și originală, dând clădirii caracterul
de severitate monumentală potrivită instituției ce
adăpostește”.
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Palatul Camerei Deputaților. 1910
Muzeul Național de Istorie a României

Lucrările de construcţie a palatului (care au
costat 7 500 000 franci) au fost continuate, după
moartea lui Ballu, de către arhitectul Ion Mincu,
căruia i-a revenit şi amenajarea interioarelor. El a
creat „sala paşilor pierduţi” – care este de fapt holul
principal al palatului şi ocupă un sfert din suprafaţa
lui – şi cele două scări monumentale din marmură, ce
conduceau la Curtea de Apel şi la Curtea de Casaţie.
În hol se aflau două monumente: al lui Eugeniu
Stătescu (1836-1905), ministrul de Justiţie în timpul
căruia a fost inaugurat palatul (bust realizat de Ernest
Dubois) şi al avocatului Mihail Kornea (bust sculptat
în marmură de către Raffaello Romanelli şi amplasat
pe un piedestal proiectat de Ion Mincu). Întreg
palatul a fost iluminat cu curent electric de la început,
iar încălzirea s-a realizat prin calorifere.
Astfel amenajat, Palatul de Justiţie a fost
inaugurat în mod solemn la 15 octombrie 1895,
44

ceremonia având loc în Sala paşilor pierduţi. Au
luat parte regele Carol I, regina Elisabeta, principii
moştenitori Ferdinand şi Maria, mitropolitul primat,
ministrul de Justiţie, Eugeniu Stătescu, preşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie, E. Schina ş.a. Cu acest prilej,
regele Carol I şi-a exprimat speranţa că „acest falnic
monument va deştepta în mintea fiecăruia respectul
ce se cuvine uneia dintre cele mai înalte tocmiri
omeneşti”.
Legea promulgată la 5 iunie 1882, prin care
„guvernul era autorizat să construiască edificii
publice în Capitală”, prevedea la punctul i construirea
„Palatului Parlamentului: Camera și Senatul”. A
fost un obiectiv important al guvernului condus de
generalul Gheorghe Manu, pentru a cărui realizare
s-a hotărât iniţierera unui concurs internaţional,
cu data limită de predare a proiectului la 1 martie
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1890. Una dintre condiţiile concursului a fost ca
„întocmirea proiectului definitiv şi dirijarea lucrărilor
să o aibă arhitectul român care, luând parte la
concurs, va fi clasat mai sus între români”. Dintre
cele 37 de proiecte depuse şi prezentate în cadrul
unei expoziţii publice timp de opt zile, premiul I l-a
obţinut proiectul arhitectului Dimitrie Maimarolu
(1859-1926). Palatul Camerei Deputaţilor a fost
construit în 1906-1908 după planurile arhitectului
Dimitrie Maimarolu, care a asigurat și dirigenția de
șantier, ajutat de arhitectul Paul Smărăndescu. La
proiect au mai lucrat arhitecții Constantin Iotzu și
D. Zumino, Consiliul Tehnic Superior, prezidat de
inginerul Anghel Saligny, aprobându-l în ședința din
3 iulie 1906, cu recomandarea ca planșeele clădirii
să fie realizate din beton armat iar scările „ce leagă
între ele diferitele etaje ale clădirii să fie construite
din materiale nearzătoare”. Proiectul lucrărilor
de beton armat a fost realizat de inginerul Gogu
Constantinescu. Lucrările au fost executate de
antrepriza condusă de inginerul Robert Effingham
Grant (1853-1926) și Giovanni Perlasca, palatul fiind
parțial dat în folosință în anul 1908. O a doua etapă
a construcției palatului Camerei Deputaților a avut
loc în anii 1911-1913, când antrepriza arhitecților
Ștefan Burcuș și Scarlat Petculescu a ridicat aripa din
partea stângă a clădirii. Lucrările s-au finalizat abia în
perioada 1914-1916, cu construirea aripii din partea
dreaptă a palatului. Edificiu de mari dimensiuni
(faţada are 80 m lungime), conceput în stil neoclasic
de influenţă franceză, Palatul Camerei Deputaţilor
a fost clădit pe locul vechiului Divan Domnesc
(unde, la 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a
fost ales domn al Ţării Româneşti) şi are o intrare
monumentală marcată de un peristil format din şase
coloane ionice. Alte piese de valoare ale Palatului
Camerei Deputaţilor au fost sala de şedinţe circulară
(cu locuri pentru deputaţi, la parter, şi tribune pentru
public, la etaj) și „sala pașilor pierduți”. Până în 1948,
Sala de şedinţe împreună cu vestibulul ce o preceda şi
cu sala de regie erau împodobite cu zeci de busturi ale
marilor oameni politici ai epocii moderne care s-au
distins prin discursurile lor rostite aici (Constantin

A. Rosetti, Gheorghe Gr. Cantacuzino, Dimitrie
Sturdza, Barbu Catargiu, generalul Gheorghe
Manu, Alexandru Lahovary, Ionel Brătianu, Lascăr
Catargiu, Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu,
Costache Negri, Ştefan Golescu, Take Ionescu,
generalul Ioan Em. Florescu, generalul Christian Tell,
Anastase Stolojan, Dumitru Brătianu, Spiru Haret,
Ion C. Brătianu, Ion Heliade Rădulescu, Constantin
Câmpineanu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Vintilă
Brătianu, Ştefan Cicio Pop, Ion Gh. Duca, Nicolae
Filipescu, Matei Cantacuzino, Grigore Cantacuzino,
George Mârzescu, Vasile Morţun, Nicolae Golescu,
Gheorghe C. Costa-Foru, generalul Gheorghe
Magheru, Alexandru Golescu, Emil Costinescu şi
alţii) realizate de sculptori renumiţi (Karl şi Fritz
Storck, Oscar Spaethe, Ernest Dubois, Ion Jalea,
Ion Georgescu, Wladimir Hegel, Ștefan IonescuValbudea, Oscar Han), monumente dintre care multe
au dispărut fără urmă în anii regimului comunist.
Sala de ședințe (cu un diametru de 20 m și o înălțime
de 16 m) este acoperită cu o cupolă, în vârful căreia
tronează un vultur cu aripile desfăcute și cu o cruce
în cioc. Până în 1948, acest Palat a adăpostit Camera
Deputaţilor, apoi – timp de cinci decenii – Marea
Adunare Naţională şi, din nou, după 1990, Camera
Deputaţilor. În 1997 aceasta s-a mutat în Palatul
Parlamentului, iar fostul ei sediu a revenit Patriarhiei
Române, care a inițiat un amplu proces de restaurare
a clădirii monument istoric (2000-2006).
Dintre clădirile publice ridicate în Capitală,
poate cea mai frumoasă este palatul Ministerului
şi
Agriculturii, Industriei, Comerțului
Domeniilor, din Bulevardul Carol I nr. 24, care
recreează în Bucureşti imaginea unui castel de pe
Valea Loarei, sursa de inspirație fiind castelul regal
de la Blois, pe care arhitectul Louis Blanc l-a studiat
atent în călătoriile sale. Piatra fundamentală a noii
clădiri a fost pusă pe 30 septembrie 1894, în timpul
ministeriatului lui Petre Carp, iar inaugurarea oficială
a avut loc în 30 aprilie 1897. Edificiul – ridicat pe
patru niveluri (subsol, parter şi două etaje), cu o
suprafață de 2 504 m.p. – a fost construit în stilul
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neorenaşterii franceze, după planurile arhitectului
Louis Blanc, care a realizat faţadele clădirii din piatră
făţuită combinată cu cărămidă aparentă, efectul
plastic astfel obţinut fiind foarte plăcut. „Toate aceste
clădiri – aprecia arhitectul Toma T. Socolescu – atât
de bine proporționate și în caracter cu instituțiile
ce adăpostesc, de o execuție impecabilă și detaliate
cu acel rafinament de lucruri bine făcute și perfect
studiate, care e o calitate specific franceză, ne dovedesc
că [Louis Blanc] a fost un arhitect de mare talent, care
a continuat în profesiune pe elevul excepțional din
școală. A lucrat mult în arhitectura eclectică a vremii,
dar în condiții excepționale”.
Clădirea
Ministerului
Agriculturii
și
Domeniilor îşi desfăşoară faţadele în jurul unei mari
curţi de onoare, iar intrarea în palat se remarcă prin
cei doi atlanți masivi din piatră, ce susțin balconul
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de la nivelul primului etaj, decorat cu două vase
din piatră, în timp ce balustrada și cheia de boltă a
intrării rețin atenția prin scutul flancat de doi îngeri
ce susțin o coroană. La nivelul etajului al doilea al
corpului central, meșterii pietrari rămași anonimi
au realizat un fronton bogat decorat cu sculpturi
alegorice reprezentând-o pe zeița abundenței pe tron,
înconjurată de copii ce poartă simbolurile căilor ferate
și ale tehnicii, ca semn al unei mult dorite dezvoltări
a agriculturii mecanizate în România acelei vremi.
Acoperișul corpului central, în formă de cupolă, este
decorat cu un orologiu monumental.
Primăria Capitalei își are sediul în fostul
palat al Ministerului Lucrărilor Publice, situat
în centrul Bucureștiului, în faţa Grădinii Cişmigiu,
pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27. Impozantul

edificiu a fost construit între 1906-1910, în stil
neoromânesc, după planurile arhitectului Petre
Antonescu, care aprecia că – „după primii ani de
cercetări și studii întreprinse în domeniul vechii
arte românești” – această lucrare a fost „prima sa
încercare de a rezolva, la scară monumentală, o temă
de conținut și caracter modern, inspirată din variatele
resurse de știință constructivă și bogatele mijloace de
expresie arhitecturale pe care i le confereau tradițiile
artei pământene”.
Clădirea, de mari dimensiuni, are un plan
în formă de U, dominant fiind corpul central – cu
intrarea principală, holul şi scara de onoare – a cărui
faţadă, dinspre Grădina Cişmigiu, are ca element
decorativ o vastă logie străjuită de patru coloane
masive. Aici, la nivelul etajului, se afla „grupul central
al marilor săli care compuneau cabinetul ministerial”,
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în timp ce casa scării de onoare reprezenta, în
accepția arhitectului Petre Antonescu, „o încercare de
a folosi dispoziția spațială a cupolei bizantine pentru
obținerea unui efect de monumentalitate, căutat în
partea centrală a palatului și în imediata apropiere
a intrării principale”. Din păcate, de-a lungul
vremii, s-au pierdut piesele de mobilier originale –
birourile, biblioteca, fotoliile, scaunele, mesele de
studiu, lambriurile, corpurile de iluminat, covoarele
și tapetele –, care fuseseră executate după desenele
același arhitect, în stilul vechii arhitecturi de inspirație
brâncovenească. „Acest mobilier – scria Petre
Antonescu –, azi completamente distrus, a constituit
o primă încercare a autorului de a realiza un ansamblu
ornamental de interior, având drept temă crearea unui
decor și mobilier modern, armonizat cu arhitectura
de stil tradițional românesc a palatului căruia îi era
destinat”. Grav avariat în urma bombardamentelor
din 1944, edificiul a fost înălţat cu încă un etaj de
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birouri, în 1948, sub conducerea arhitectului Petre
Antonescu, care a fost distins cu titlul de „Laureat al
Premiului de Stat”.
Tot în vremea regelui Carol I, spre finalul
domniei sale, a început construirea uneia dintre cele
mai frumoase clădiri ale oraşului: palatul Cercului
Militar Naţional. Ridicarea unui sediu propriu
se impunea cu necesitate pentru o insituție ce fusese
înființată la 15 decembrie 1876, sub denumirea de
Cercul militar al ofițerilor din garnizoana București,
și pusă sub înaltul patronaj al domnitorului Carol
I. Căpătând personalitate juridică printr-o lege al
cărei inițiator a fost generalul Constatin Budișteanu,
ministru de Război (4 octombrie 1895-19 noiembrie
1896), mai rămânea de rezolvat problema obținerii
unui teren pe care să se poată clădi un sediu propriu
Cercului Militar Național. În martie 1897 și martie
1898, Camera Deputaților și Senatul au aprobat
legea prin care Cercul Militar Național obținea
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un teren de 2 030 m.p., situat în centrul Capitalei,
pe locul fostei biserici Sărindar. Foarte implicat în
construirea sediului Cercului Militar Național a fost
generalul Eraclie Arion, care a declarat, în ședința
din 6 mai 1898 a adunării generale a ofițerilor din
garnizoana București, că „ceea ce clădim noi acum
nu va fi numai pentru noi, ci și pentru generațiunile
viitoare”. În anul următor a fost organizat concursul
de proiecte, comisia de jurizare stabilind că arhitectul
Dimitrie Maimarolu a prezentat cea mai bună soluție
arhitectonică. Datorită unor varii motive, lucrările de
construcție au fost amânate timp de peste un deceniu,
revenind în actualitate la începutul anului 1911, grație
lui Nicolae Filipescu, care – în calitate de ministru de
Război – a dispus ca ministerul pe care îl conducea să
ofere Cercului Militar o donație de 200 000 lei pentru
începerea lucrărilor. Din partea armatei, în coordonarea
lucrărilor și găsirea celor mai bune soluții tehnice, s-a
implicat cu grijă generalul Vasile Zottu (1853-1916).

Pentru definitivarea proiectului, arhitectul
Dimitrie Maimarolu a colaborat cu mai mulți
arhitecți francezi (Montkon, Bertrand, Chapon și
Tranoy) și români (Paul Cristinel, Florea Stănculescu,
Alexandru Tomescu). Decoraţiile interioare ale
palatului au fost realizate de arhitecţii Ernest
Doneaud şi Victor Ştefănescu, iar lucrările de fundații
au beneficiat de consultanța inginerului Mircea Radu,
fiul celebrului Elie Radu. Construit între anii 1911 şi
1916, sediul Cercului Militar Național era apreciat de
„Gazeta Ilustrată” din 2 aprilie 1916 ca fiind „podoaba
arhitecturală a țării”, deoarece „e cel mai frumos, mai
impunător din toate palatele cu care, în ultimele
decenii, știința și simțul artistic al marilor arhitecți
români și străini au înzestrat România”.
Finalizat, ca decorație interioară, la patru ani
de la terminarea războiului și inaugurat oficial la 4
februarie 1923, în prezența regelui Ferdinand I și a
reginei Maria a României, palatul Cercului Militar se
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impune prin monumentala colonadă în stil corintic
ce-i străjuie faţada dinspre Calea Victoriei. O vastă
terasă, ale cărei scări încadrează o fântână arteziană,
serveşte în timpul verii ca restaurant. În registrul
superior al impozantului edificiu neoclasic, la nivelul
etajului trei, atrag atenţia cele două acvile din piatră
ce încadrează colonada. Interiorul clădirii este de o
bogăţie decorativă luxuriantă, saloanele sale încântând,
de-a lungul timpului, generaţii întregi de bucureşteni.
Acest excurs livresc printre edificiile publice
ctitorite în Bucureștii regelui Carol I al României
nu se putea încheia fără a prezenta un ansambru
arhitectural și peisagistic cu caracter aniversar, realizat
în anul 1906 pe Dealul Filaretului, pentru a marca
patru decenii de domnie glorioasă a primului rege
50

din dinastia Hohenzollern: Expoziția Generală
Română. Cu acel prilej se va crea un parc celebru
al Capitalei, cu o suprafaţă de 36 ha, care va primi
numele regelui Carol I. Istoria locului este mult mai
veche, Dealul Filaretului tragându-și numele de la cel
al mitropolitului Filaret al II-lea, care – în 1792 –
a construit aici un chioşc şi o fântână celebră, având
aspectul unei case cu etaj. Succesorul lui Filaret,
mitropolitul Dosithei Filitti (1793-1810), a renovat
chioşcul şi l-a decorat cu coloane de piatră şi cu
picturi. Etajul fântânii a fost demolat în 1863, şapte
ani mai târziu având şi ea aceeaşi soartă.
Pe acest Deal al Filaretului bucureştenii de
rând petreceau în zilele de sărbătoare. Un călător
francez, F. Récordon, descria în 1821 acest spectacol:
„O mulţime numeroasă vine să se bucure, în zilele
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de sărbătoare, de spectacolul care prezintă exerciţiul
călare al arnăuţilor (primii servitori ai domnilor greci
şi valahi), exerciţiu care consta în lansarea unui fel de
suliţă către adversar şi evitarea ei, urmărindu-se în
goană. (…) Acest joc se desfăşoară de obicei într-o
vale situată la poalele Mitropoliei, un loc minunat mai
ales toamna, când strugurii sunt copţi şi localnicii se
plimbă prin viile de pe dealurile din jur. Această mică
vale, care este o anexă a Episcopiei (numele vine de la
mitropolitul Filaret), dă într-un pavilion şi un superb
bazin împrejmuit de multe sălcii, sub umbra cărora se
zăreşte o fântână turcească foarte frumoasă”.
Câmpia Filaretului, situată la poalele Dealului,
a intrat în istorie prin cele două adunări populare care
au avut loc aici pe 11 iunie 1848 (soldată cu abdicarea
lui Gheorghe Bibescu) şi pe 15 iunie (când guvernul
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provizoriu a depus jurământul pe Constituţie),
în urma acestor evenimente primind numele de
Câmpul Libertăţii. Revoluţia a trecut şi abia peste
o jumătate de veac, în 1894, Primăria Capitalei a
luat iniţiativa creării, în această zonă mlăştinoasă, a
unui parc public. Ideea a prins contur abia în 1905,
sub primariatul lui Mihail G. Cantacuzino (19041907) şi în timpul guvernării tatălui său, Gheorghe
Grigore Cantacuzino (22 decembrie 1904-12 martie
1907). Acesta din urmă, supranumit Nababul,
datorită uriaşei sale averi, era legat de istoria Dealului
Filaret fiindcă, în 1869-1870, – pe când era primar al
Capitalei – a demolat fântâna lui Filaret, deteriorată
de vreme, şi a construit în locul ei una nouă, care îi
va purta numele şi care există şi azi în Parcul Carol.
Construită în 1870 în stil neoclasic – după planurile
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arhitectului Grigore Cerchez şi ale inginerului Gogu
Cantacuzino, proprietarul Fabricii de ciment din
Brăila – fântâna „George Grigore Cantacuzino” are
formă paralelipipedică şi este decorată cu basoreliefuri
şi plăci de ceramică reprezentând blazoane şi cavaleri
medievali. Pe frontonul fântânii este scrisă istoria ei:
„La anul una mie opt sute şapte zeci s-a clădit această
fântână cu cheltuiala domnului George Grigorie
Cantacuzino, primarul Capitalei, în urma votului
Consiliului Municipal al Comunei Bucuresci din
şedinţa de la 8 august 1869, prin care s-a decis a purta
numele de Fântâna George Grigorie Cantacuzino”.
Pentru că în 1906 se împlineau 40 de ani de
domnie a regelui Carol I, 25 de ani de la instaurarea
Regatului şi 1800 de ani de la ocuparea Daciei
de către Traian, guvernul condus de Gheorghe

Grigore Cantacuzino a hotărât să aniverseze aceste
momente prin organizarea unei mari expoziţii
jubiliare intitulată Expozițiunea Generală Română.
Ideea îi aparținuse lui Take Ionescu și a fost cea
mai bună ocazie de a se da o destinaţie adecvată
mlăştinoasei Câmpii a Filaretului. Cel care s-a ocupat
de organizarea expoziţiei şi construirea pavilioanelor
a fost Ion Lahovari, ministrul Domeniilor, în timp
ce dr. Constantin Istrati a fost desemnat comisar
al guvernului pentru coordonarea şi supravegherea
lucrărilor. Primele lucrări de asanare a mlaştinii şi
amenajare a parcului au început în septembrie 1905,
planul general al expoziţiei şi al vastului parc (36 ha)
fiind realizat de arhitectul peisagist francez Ernest
Redont, care mai crease un parc celebru în România:
parcul Bibescu-Romanescu din Craiova. Zeci de
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mii de pomi au fost plantaţi aici pentru a se crea
un parc adevărat: 4 206 arbori mari, 5 983 conifere,
48 215 arbuşti diferiţi cărora li se adăugau 49 200
plante forestiere, 8 400 plante cu flori variate, 97 950
plante înflorite. În mijlocul expoziției se afla un lac în
suprafață de două hectare, care avea trei insule: Insula
Ovidiu (pe care se afla un cazino cu teatru de vară
și restaurant), Insula Șerpilor (pe care erau construite
Pavilionul Pescarilor și Pavilionul Dobrogei) și Insula
Păsărilor.
În acest nou creat parc au fost realizate o serie
întreagă de construcţii, pavilioane, case, palate, fiecare
având o semnificaţie aparte în cadrul expoziţiei.
Pentru amenajarea lor a fost constituit un birou de
arhitectură condus de arhitecţii Ştefan Burcuş şi
Victor Gh. Ştefănescu, în timp ce Ion D. Berindei
era inspector tehnic. Sub conducerea lor au lucrat
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mai mulţi arhitecţi, sculptori şi ingineri: Alexandru
Zagoritz, Dimitrie Hârjeu, Ion D. Trajanescu,
Grigore Cerchez, Dimitrie Maimarolu, Elie Radu,
Dimitrie Paciurea, Carol Storck, F. Schmidts ş.a. Cum
expoziţia trebuia să marcheze, prin componentele
sale, realizările României în cei 40 de ani de domnie ai
regelui Carol I, au fost construite mai multe tipuri de
clădiri definitorii pentru spațiul românesc. Pavilionul
regal a fost clădit în stil neo-românesc, în formă de
U, pentru a adăposti obiectele pe care Familia regală
le primise în dar și dorea să le expună public, în
corpul central al clădirii, în timp ce aripile clădirii
erau rezervate geniului militar (aripa din dreapta) și
geniului civil și instrucțiunii (corpul din stânga).
În zona cea mai frumoasă a Expoziției, pe
înălțimea dealului Trocadero, cu o poziție dominantă,
a fost construit Palatul Artelor, realizat tot în stil
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neo-românesc de inginerul Robert Effingham Grant,
după planurile lui Ştefan Burcuş şi Victor Ştefănescu.
Palatul Artelor a adăpostit „Muzeul Neamului
Nostru”, care ar fi trebuit să valorifce expozițional
„tot ce privește neamul românesc, de la constituirea
sa și până în prezent”. Holul central al palatului era
dedicat evocării a „două mari figuri ale neamului
nostru: marele împărat Traian, la originea zămislirii
națiunii române, și primul rege al României, marele
domnitor Carol I”. De aceea, au fost expuse machetele
a două poduri istorice de peste Dunăre: cel antic de
la Drobeta, construit de Apolodor din Damasc din
ordinul împăratului Traian, și cel de la Cernavodă,
creație a domniei regelui Carol I. În muzeu au fost
expuse picturi reprezentative semnate de George
Demetrescu Mirea, Nicolae Grigorescu, Ion
Andreescu și Theodor Aman. Impunătoarea clădire a

devenit ulterior sediu al Muzeului Militar, din 1919
până în iunie 1938, când a luat foc, fiind demolat
după cutremurul din 1940. O construcție insolită prin
arhitectura ei a fost Cetatea lui Vlad Ţepeş, în fapt, un
castel de apă construit de inginerii Scarlat Petculescu
şi L. Schindl.
Arhitectura veche românească a fost
reprezentată de o culă oltenească, proiectată de
arhitecţii Ştefan Burcuş şi Victor Ştefănescu după
modelul culei Cornoiu de la Curtişoara-Gorj. „În
această culă, foarte originală – nota Iancu Cerkez în
Jurnalul său, după ce a vizitat-o – sunt expuse cu un
desăvârșit gust de aranjament, diverse tezaure artistice
de biserici: evanghelii, manuscripte din secolele XV
și XVI, altele cu îmbrăcăminte în filigrană sau în aur
bătut în afară, o tiară de aur curat a unui mitropolit
Cosma, o cârje de cristal dăruită de Caterina a Rusiei,
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Muzeul Național de Istorie a României

cădelnițe, cruci, potire de cea mai rară lucrare. Sub o
vitrină, la mijloc, manuscrise. (...) Într-un alt etagiu, un
mic paraclis are picturi de sfinți și domni în stil vechiu,
bizantin, pe fond de mozaic de aur, datorite artistului
Verona. Pe peretele altarului, Vodă Cuza în genunchi,
în hlamidă domnească, oferă coroanele celor trei țări.
(...) Dl. Alex. Ștef. Bellu, un distins amator de artă și
mai cu seamă artă românească, a prezidat la alcătuirea
acestui neprețuit muzeu al Culei”.
Au mai fost construite pavilioane speciale
pentru Primăria Capitalei, Regia Monopolurilor,
Agricultură, Silvicultură, Industrie, Poştă, Mine
și Cariere, cărora li se adăugau case reprezentând
diferite zone etnografice ale României, dar și o geamie
(demolată în 1959 și reconstruită în strada Pieptănari).
S-au păstrat până astăzi Arenele Romane, construite
de arhitectul Leonida Negrescu şi inginerul Elie
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Radu. În 9 septembrie 1906, mii de oameni au venit
la Arenele Romane pentru a asista la jocurile „Junilor”
și „Curcanilor” din Brașov, pentru ca două zile mai
târziu aici să fie organizat un al doilea concert, de
cântece naționale românești interpretate de către
moții din Abrud, Zlatna și Ocna Sibiului.
Vizitând Expoziția pe 9 iunie 1906, la trei
zile după inaugurarea oficială, Iancu Cerkez a lăsat
posterității o descriere plastică a minunii realizate la
început de veac în mlaștinile de pe Dealul Filaretului:
„Am vizitat după prânz, cu Sophie, Expoziția. E cu
totul extraordinar cum s-a putut improviza în vreo
zece luni tot ceea ce vedem. (...) Doi tineri arhitecți,
Ștefănescu și Burcuș, sub direcția superioară a unui
al treilea arhitect, Berindei, au reușit să creeze un stil
român din motive de turle, de galerii de mănăstiri,
de case vechi boierești, de streșini de șiță ieșite, de
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Expoziția Națională din 1906 - vedere de pe lac
Muzeul Național de Istorie a României

porți vechi cu acoperiș. În acest stil sunt construite
atât intrarea principală, cu diversele ghișeturi, cât și
pavilioanele ce se aliniază și de o parte și de alta a
aleilor care mărginesc verzile portale, terenurile,
lacurile și urcă la Palatul Artelor, care de pe culme
domină Expoziția și orașul, având o splendidă
priveliște”.
Pentru amenajarea peisagistică a parcului,
sculptorii Dimitrie Paciurea şi Filip Marin au realizat
grupul statuar Giganţii (care flanchează aleea principală
a parcului), iar celor doi organizatori ai expoziţiei, Ion
Lahovari şi Constantin Istrati, le-au fost închinate
două busturi executate de sculptorii Pavelescu Dimo şi
Oscar Spaethe, azi dispărute. Au mai fost amenajate
o cascadă, o peşteră, stânci artificiale, bazine cu
apă, într-unul dintre ele aflându-se statuia Nimfei
adormite, de Carol Storck.

Astfel organizată, expoziţia a fost inaugurată
– în prezenţa suveranilor, a principilor moştenitori, a
corpului diplomatic, a membrilor guvernului şi a altor
oficialităţi, precum şi a unui numeros public – în ziua
de marți, 6 iunie 1906, la Arenele Romane, pe o scenă
decorată în stil roman. Regele Carol și regina Elisabeta,
împreună cu principii moștenitori Ferdinand și Maria,
au vizitat de mai multe ori expoziția (8 și 14 iunie, 12
septembrie, 6 octombrie 1906), fiind însoțiți de rude
din străinătate. Cu prilejul inaugurării Expoziției, Ion
Lahovari a definit amploarea lucrărilor întreprinse:
„Am tăiat dealuri, am secat bălți, am umplut o vale,
am săpat un lac mare și, în mai puțin de un an, am
scos la lumină parcul și clădirea Expozițiunii”. Tot el
a prezentat și date statistice despre lucrări, arătând că
prima săpătură la terasamente a început la 15 iunie
1905 și că au fost dislocați 57 500 metri cubi de
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pământ, iar construcțiile Expoziției ocupau 35 000
m.p., din care totalul zidirilor definitive însuma 15 000
m.p. În discursul său, regele Carol I și-a manifestat
recunoștința față de toți cei implicați în realizarea
acestui proiect grandios: „Cu o adâncă bucurie intimă,
salut deci întâia noastră expoziție națională, adevărată
sărbătoare a muncii românești”.
Expoziția Generală din 1906 a fost un bun
prilej de a-i reuni pe românii din toate provinciile
românești, care – în ciuda opoziției inițiale a
autorităților austro-ungare – au primit acceptul de a-și
organiza pavilioane speciale: al Transilvaniei (numit
„Românii de peste hotare”), al Bucovinei (construit
în forma bisericii din Rădăuți), al Basarabiei, al
Banatului, al Macedoniei, toate fiind organizate în
partea stângă a lacului. Românii din celelate teritorii
românești au vizitat Expoziția în număr foarte mare,
numai în ziua de 26 august 1906 sosind la București
aproape 2 000 de ardeleni și bucovineni, întâmpinați
în Gara de Nord de Alexandru Ciurcu, cu un mesaj
emoționant: „uniți în simțiri nepieritoare de legături
de sânge, de amintiri ale trecutului, de datini, de
limbă și de aspirațiuni, ne dăm azi mâna cu dragoste
frățească pe pământul binecuvântat al Patriei-Mame”.
Un lider al românilor din Lugoj, George Dobrin, a
exprimat un adevăr simțit atunci de toți cei ce au
vizitat Expoziția: „Și noi, românii de peste hotare, nu
putem să nu ne mândrim de progresele României,
deoarece oriunde am trăi neamul românesc e unul și
același”. Consemnând aceste vizite ale românilor de
pretuntindeni, ziarul „Universul” consemna, pe bună
dreptate: „Vizitele ce frații noștri de peste hotare
ne-au făcut cu prilejul expoziției, serbările de înfrățire
culturală ce s-au perindat în Arenele Romane, pe
scenele de la Ateneu și Teatrul Național, toate acestea
vor rămâne desigur ca cea mai însuflețitoare dintre
toate amintirile pe care manifestările din zilele astea
le vor lăsa în cugetele noastre și ale tuturor românilor”.
În fond, Expoziția Generală Română din 1906 a jucat,
din acest punct de vedere, rolul unei platforme socialculturale care i-a apropiat și mai mult pe românii din
provinciile ce se vor uni cu Vechiul Regat doisprezece
ani mai târziu, în 1918.
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În semn de omagiu, expoziţia fiind închinată şi
aniversării a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către
romani, viceprimarul Romei, contele di San Martino,
a vizitat în ziua de 7 septembrie 1906 expoziția și a
oferit în dar o copie din bronz a statuii Lupoaicei din
Capitoliu. „La bucuriile voastre – a declarat contele
italian – Roma a vrut să fie de față și vă trimite
acest simbol al maternității ei”. Monumentul a fost
amplasat provizoriu în zona centrală a parcului și
ulterior în incinta Palatului Artelor, azi fiind mutat
într-o piațetă de pe bulevardul Ion C. Brătianu.
Expoziția Generală a fost vizitată de sute de
mii de bucureșteni și de români din întreaga țară,
profitând de facilitățile și reducerile de tarife practicate
de Direcția Căilor Ferate și Direcția Tramvaielor din
București. În zilele de vârf soseau în Gara de Nord,
din întreaga țară, peste 1 500 de oameni dornici să
vadă Expoziția, care provoca o impresie generală de
neuitat. „E cu neputință – scria ziarul «Universul» –
ca cineva, întrând pe poartă, să nu se simtă cuprins
de o nețărmurită admirație și să n-aibă involuntar o
exclamație de plăcută surpriză în fața frumuseților ce
se desfășoară înaintea ochilor. E o adevărată minune
acest colț de paradis pe câmpul plin de mlaștine și
părăsit de acum un an”.
Expoziția Generală Română a fost închisă
pe 23 noiembrie 1906. Importanța acesteia a fost
subliniată cel mai bine de Ion Lahovari, ca unul care
s-a implicat profund în reușita acestui proiect socialcultural național: „În cursul acestor luni am trăit zile
neuitate, am cunoscut momente de bucurie și de
mândrie națională. Am putut constata, cu legitimă
satisfacțiune, ce loc a știut să câștige, printre națiunile
Europei, România de astăzi. (...) Am voit să arătăm,
și românilor, și străinilor, ceea ce a fost odinioară
România și ceea ce este azi”. Expoziția a mai avut un
efect pozitiv, pe care, cu intuiție genială, îl semnala
Nicolae Iorga: „Bucureștii din această vară 1906
deveniseră în adevăr Capitala poporului românesc”.
Aceștia erau Bucureștii regelui Carol I, care – în
lunga și rodnica sa domnie de 48 de ani – a contribuit
decisiv la transformarea lor în capitala modernă a
tuturor românilor.
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CTITORII ALE REGELUI

CAROL
I
LA MAREA NEAGRĂ
prof. univ. dr. Doina Păuleanu

ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR
LA MAREA CEA MARE
Regele Carol I „ne-a dat o Dunăre naţională
şi un ţărm de Mare”, ca parte, profund semnificativă,
a unui proiect de țară. Până la reintegrarea Dobrogei
în cadrul statal românesc, în urma Războiului pentru
Independenţă din 1877 – 1878 şi a hotărârilor
Congresului de Pace de la Berlin (1 iunie – 1 iulie
1878), Marea Neagră era amintită doar „de oamenii
care ştiau să întârzie între cronicile ţării, [atunci când
vorbeau] despre pânzarele cu cap de zimbru şi cu trei
stele ale lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare,
călătorite cu pânzele lor pentru totdeauna în trecut.
Cu întâiul nostru Rege, Românii au descoperit din
nou şi au luat în stăpânire nesfârşitele şi mişcătoarele
drumuri ale Mării. Omul venit de pe apă (castelul
Sigmaringen, proprietatea familiei, unde s-a născut,
este situat aproape de obârșia Dunării, n. n.) ştiuse să le
afle şi să le cucerească”1, arată Emanoil Bucuța într-un
articol publicat de Revista Fundațiilor Regale în mai
1938.

În fond, este o întoarcere. Din punct de
vedere istoric, scrie Eminescu în 1878, „dreptul nostru
asupra Dobrogei este incontestabil [...]. Dobrogea e o
dependenţă naturală a Ţării Româneşti”2. Asemenea,
Proclamaţia M. S. Domnitorului către Dobrogeni, dată
la Brăila în ziua de 14 noiembrie 1878 (şi nu în
provincia reîntregită, unde se aflau încă trupe ruseşti3),
când armata şi autorităţile se pregătesc să treacă
fluviul spre teritoriul în sfârşit redat apartenenţei şi
identităţii sale, afirmă răspicat: puterile europene „prin
Tratatul din Berlin, au unit ţara voastră cu România.
Noi nu intrăm în hotarele voastre, trase de Europa,
ca cuceritori; dar, o ştiţi şi voi, mult sânge românesc
s’a vărsat pentru desrobirea popoarelor din dreapta
Dunărei.
Locuitorilor de orice naţionalitate şi
religiune, Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel
Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, de astăzi face parte din
România”4. Ca „pământ regal”5, cu ctitorii pe măsură.
„Numeroase şi altmintrelea grele au fost
sacrificiile” la care ţara a consimţit pentru a se arăta
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vrednică de provincia integrată granițelor țării după
războiul de neatârnare: „podul măreţ peste Dunăre,
nu mai puţin importanta lucrare a portului din
Constanţa, răscumpărarea şi reconstruirea Căiei ferate
Constanţa – Cernavoda, sunt dovezi vii ale hotărârei
de a stabili legături cât mai strânse între Dobrogea şi
Patria-Mumă şi de a crea oraşului nostru o situaţiune
în raport cu însemnătatea posiţiunei sale geografice
[...].
A fost însă un om, Căpetenie cuminte şi
prevăzătoare care în lunga-i şi glorioasa Domnie a
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avut în tot dea-una ochii aţintiţi asupra acestui colţ
al Regatului, şi care urmărind cu stăruinţă neobosită
ţelul ce-Şi propusese, este astă-zi (14 noiembrie 1903,
la cea de-a «25-a aniversare a intrărei trupelor române
pe teritoriul Dobrogei») pe cale de a vedea realisat
programul pe care El îl croise”, rosteşte avântat, dar cu
deplină acoperire faptică, reprezentantul guvernului
în teritoriu, prefectul de glorioasă aducere aminte la
Constanța, Scarlat Vârnav6.
După aproape cinci secole de dominație
otomană (Dobrogea a fost ocupată în 1416 după
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Iorga, în 1417 după Gheorghe I. Brătianu și C. C.
Giurescu sau în etape: 1417 – 1445-52 după M. M.
Alexandrescu Dersca-Bulgariul sau între 1420 – 1484,
potrivit Ancăi Ghiață, n. n), reaşezarea țării la Marea
Neagră „era propriu zis o întoarcere sau poate, noi dela
Mare, până într’atât făcea ea parte din viaţa noastră,
nu plecaserăm niciodată, fie prin bucăţi de coastă sau
de Dunăre maritimă, pe care le păstrasem, fie, chiar
când deasupra lor fâlfâiau steaguri străine aşteptând
schimbarea vremurilor, prin solii, negustorii sau
cărăuşii din neamul nostru cari necontenit le călcau.
Până să facă din nou parte din corpul ţării”,– opinează
un scriitor din perioada interbelică – „ele pătrundeau
în sufletul ei, prin isprăvile de vitejie sau de umilinţă
ale istoriei sau prin cântecele poeziei populare [...]”7.
Erau, de altfel, singurele căi de comunicare cu acest
ținut, întrucât încă de la sfârșitul secolului al XV-lea,
Constantinopolul cucerit de turci, „trage zăvorul”,
potrivit expresiei lui Fernand Braudel8, pune capăt
rolului deținut până atunci de Marea Neagră și anume
acela de a fi „placa turnantă a traficului internațional”
(aici istoricul francez îl citează pe George I. Brătianu
și cercetările sale finalizate în articole de specialitate
și în monumentala monografie dedicată Mării
Negre9) la sfârșitul Evului Mediu, iar zona „se închide
complet, cum nu se mai întâmplase niciodată, în fața
Occidentului, cel puțin pe mare”10.
În alte circumstanțe istorice, câteva secole
mai târziu, lupta diplomatică dată pentru Dobrogea
a pornit de la o premisă dramatică; „s’a ştiut, de la
începutul anului 1878, că cele trei judeţe basarabene
(Cahul, Bolgrad, Ismail, n. n.) nu pot fi scăpate”11;
în actele Congresului, se specifică: „Principatul
României retrocedează M. S. Împăratului Rusiei
porţiunea de teritoriu din Basarabia desprinsă de la
Rusia în urma tractatului de la Paris din anul 1856,
mărginită la apus de Prut, la miază-zi de braţul
Kiliei şi de gura râului Stary-Stambul” (art. XLV)12
şi primeşte, potrivit art. XVI, Delta Dunării, „insula
Şerpilor, sangeacul Tulcei, cuprinzând districtele
(cazas) Kilia, Sulina-Mahmudie, Isaccea, Tulcea,
Măcin, Babadag, Hârşova, Constanţa, Medjidie”13.
Pe măsură ce creşteau „durerea şi îngrijorarea înaintea

acestei pierderi, grea pentru ţară şi tot atât de grea
pentru Domnitorul însuşi, se lumina înţelegerea şi se
deschidea zarea către noul pământ alipit României.
Prinţul Carol Anton, tatăl Domnitorului14,
o minte cumpănită și cunoscătoare a lumii și
timpurilor, scrie fiului său (care îi respecta opiniile) la
7 februarie 1878: „Teritoriul neproductiv al Dobrogei,
nu răsplăteşte de sigur pierderea Basarabiei; totuşi
Dobrogea, cu Constanţa dimpreună, se poate primi,
deoarece dobândirea acestui port la Marea Neagră va
fi, poate, de cea mai mare însemnătate pentru viitorul
comerţului României”15.
Domnitorul, politicienii, cercetătorii, jurnaliştii
care acceptă această decizie şi-i anticipează
consecinţele, încearcă să explice situaţia, să-i atenueze
aspectele şocante, punând într-o balanţă numai
aparent dezavantajantă, pierderea Basarabiei sudice,
cu ceea ce se câştigă şi invocând, prin informaţii
esenţiale de natură istorică, economică, demografică
şi geostrategică, dreptul nostru de posesiune asupra
Dobrogei, dar şi marile privilegii care ar putea
rezulta de aici. Pentru că, se ştie, „marea a reprezentat
multă vreme un spaţiu distinct, o regiune definită de
raporturi care, fie conflictuale, fie de cooperare, au
presupus un flux de indivizi, mărfuri şi idei”16.
Condițiile impuse de congres „au fost foarte
nesigure şi timide, din cauza părerilor greşite, pe
care le-au împrăştiat oamenii noştri politici de pe
atunci, care nu cunoşteau nici starea provinciei şi
nici foloasele pe care le vom putea trage în viitor din
ţărmul Mării şi din portul ei principal Constanţa”17.
Între emitenții acestor opinii sunt P. P. Carp: „nu vrem
portul Constanţa, căci e contrar intereselor şi nevoilor
reale ale României”18 şi Dimitrie A. Sturdza: „Pentru
ce cred că nu trebue să primim Dobrogea? Am anexa
un teritoriu nou, pe care nimeni nu-l cunoaşte. Voiţi
să luaţi Dobrogea? Apoi, care din noi ştie ce este
Dobrogea?”19, întreabă retoric politicianul în ședința
Senatului din 28 septembrie 1878. Deși convins că
nimeni nu posedă asemenea cunoștințe, Sturdza
prevede, în situația dată, ruina porturilor fluviale Brăila
și Galați. În timp, părerile sale se schimbă radical, iar
marile proiecte din Dobrogea sunt incluse în anul
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Detaliu dintr-o hartă germană („Teatrul de război dintre Rusia și Turcia în Europa”). 1877
Muzeul Național de Istorie a României

1903, când este prim-ministru (pentru a treia oară,
februarie 1901 – ianuarie 1906), la capitolul izbânzi:
„Dacă veţi pune microscopul pe ultimii 50 de ani ce
au trecut, veţi vedea o adevărată muncă uriaşă. Câte
n-am făcut pentru dezvoltarea noastră economică.
Podul peste Dunăre, portul Constanţa, dezvoltarea
porturilor dunărene, aşezămintele de credit [...].
Această parte a istoriei neamului nostru e cea mai
importantă. Istoria veche e lupta pentru existenţă, iar
cea contemporană e aşezământul ei stabil pe lume”20.
C. A. Rosetti califică întregirea drept dar funest.
În broşura intitulată Dobrogea, afectată şi acuzatoare,
deputatul de Romanaţi, Nicolae B. Locusteanu se
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referă la „o ţară mlăştinoasă în partea de jos, fără
apă în partea de sus, insalubră, incultă, costisitoare,
impracticabilă, locuită de păstori, de nomazi şi de
tâlhari – după cele ce ne spun scriitori iluştri şi organele
oficioase – aceasta e Dobrogea [...]. Nu vă felicităm şi
poporul nu vă va binecuvânta”21 (sancţiunile proferate
au fost grabnic infirmate de norod şi istorie, care i-au
absolvit şi omagiat pe cei în drept).
Provincia a fost considerată de mulți
contemporani, „un cadou fatal” şi a fost primită
„fără tragere de inimă”22. Firesc, am putea spune,
dacă ne gândim că doar cu un secol în urmă, Denis
Diderot acorda Mării Negre, în Enciclopedia sa,
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doar un spaţiu modest, plasând-o „între mica Ţară a
Tătarilor şi Circasia la nord, Georgia la est, Anatolia
la sud şi Turcia Europeană la vest”, prevenindu-şi
contemporanii (în epoca luminilor) că pontul nu este
vreun pod (cum ar putea crede vreun curtean fără
minte – şi credem că erau destui în situaţia semnalată),
ci doar „o mare asiatică”23.
Poziţia opusă este susţinută, consecvent și cu
argumente, de însemnate personalități politice: „Un
pământ între Mare şi cel mai mare fluviu din Europa,
dumnea-voastră voiţi să-l lăsaţi? Orice popor tinde
naturalmente să aibă cât se poate Marea şi noi voiţi
să fugim de mare?” întreabă şi acuză implicit Ion C.
Brătianu24. Concluzia nu poate fi decât una singură şi
marele politician nu se sfieşte să o rostească: doar prin
Dobrogea „ne deschidem o poartă prin care ne punem
în raport cu lumea întreagă şi cu Occidentul către care
ziceţi Dumneavoastră că aveţi toate aspiraţiile”25.
Mihail Kogălniceanu afirmă categoric: există
oameni „care cred în viitorul Dobrogei, ba sunt unii
cari cred în viitorul României şi cari cred că România
nu poate să aibă un viitor dacă va lepăda cea din urmă
şansă de a fi deplin stăpână pe mare. Altă mare nu
mai putem avea [...] oare ne trebuie marea numai ca
să ne plimbăm pe dânsa şi să-i mirosim aerul? Nu,
ne trebuie ca să ne dea viaţă!”26. Participant activ la
propășirea urbei marine (unde și-a construit trei case)
și a provinciei unde a cumpărat întinse proprietăți,
Kogălniceanu revine în repetate rânduri asupra acestei
probleme: „O mai repet, trebuie să ne îndreptăm
din nou ochii la marele şi frumosul brâu pe care
providenţa l-a dat României, la Dunăre şi la Mare.
Şi zicând aceste cuvinte (într-un raport prezentat
Camerei în 1883, n. n.), am ferma convingere că de
îndată inteligenta d-voastră atenţiune se va îndrepta
spre porturile noastre maritime şi fluviale şi spre
ceea ce vom face pentru a le aduce în dezvoltarea şi
înflorirea lor cea mai întinsă”27.
Geograful Grigore Cobălcescu menţionează:
după Congresul de la Berlin „nu credem alta nimic
oportun decât a ne privi Dobrogea ca proprietatea
noastră şi a cugeta la ce avem de făcut, spre a trage
din această proprietate toate foloasele legitime şi, mai

cu seamă, a căta să facem mulţumiţi pe locuitorii de
numeroase naţionalităţi, cari împoporează această
ţară şi a-i înfrăţi cu noi.
Aceste fiind, în privirea Dobrogei, adevăratele
cestiuni aduse de evenimente, credem de prima
necesitate, posedarea unor cunoştinţi cât se poate
mai întinse şi mai esacte despre tot ce priveşte noua
provinţie a României [...]. Aceasta are împreună
cu Delta Dunărei o întindere de 13 700 kilometri
patraţi aproape (mai precis, în zona românească,
sunt 15.570, n. n.), sau 250 mile geografice patrate.
Dintre acestea, 3 820 kilometri patraţi sau aproape 70
mile geografice patrate constau în locuri acoperite de
mlaştini cu puţine locuri cultivabile şi anume, 2.030
între braţele Dunărei, 680 între lacul Raselm sau
Rasim şi Dunărea, 411 între Măcin, Galaţi şi Isacea şi
cu bălţi din care 364 acoperite de laguna Rasim, 336
de lagunele Goloviştea, Smeoaica şi Sinoia.
Să menţionăm în treacăt că Bassarabia luată
de Rusia are o întindere de 7 750 kilometri patraţi
sau 143 mile patrate, din care 720 acoperiţi cu bălţi
şi 730 cu mlaştini, adică peste tot 1 450 kilometri
patraţi sau 27 mile geogr. patrate. Ceea ce arată că am
câştigat o întindere de loc locuibil de 74 mile patrate
sau 570.000 fălci [...].
Ţărmul marin, cuprinzând şi acel al Deltei, are
o lungime de 200 kilometri şi presintă trei porturi
mai importante, Kiustinge, Sulina şi Mangalia [...].
Singura localitate care ni se pare a presenta un viitor
pentru comerţiul nostru maritim este [...] Kiustenge.
Ca concluziune a faptelor ce venim a enumera,
putem zice că Dobrogea este o ţară foarte avută
şi cu resurse imense şi putem adăugi fără teamă de
a exagera această vorbă mare că ea completează
România actuală.
Dacă vom fi oameni cum se cade şi ne vom
ocupa de dânsa serios, ea ne va fi de o utilitate
necalculabilă [...]”28.
Apărute în ziarul Timpul, opiniile lui
Eminescu sunt atente şi documentate: „[...] dacă pe
de o parte noi ne supunem şi primim Dobrogea, pe de
altă parte cestiunea cum s-o primim, adecă a modului
luărei în posesiune, e mai grea decum s’ar pare la
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prima vedere, grea din cauza împrejurărilor, grea
prin necesitatea de a fi consecuenţi cu declaraţiunea
făcută la intrarea în luptă, grea în fine prin modul de-a
armoniza o anexiune de teritoriu pe care, de aproape
500 de ani am pierdut-o către turci, cu întreaga noastră
manieră de-a privi lucrurile, cu moralitatea noastră
politică, cu sentimentul nostru de dreptate [...]. A
păstra însă acest Orient în miniatură, cu tot amestecul
său de popoară, a dovedi că suntem destul de drepţi
şi destul de cumpătaţi ca să ţinem în echilibru şi în
bună pace elementele cele mai diverse este o artă,
este adevărata politică [...]”. Avertismentul transmis
în încheierea acestui ultim articol, dă glas îndoielilor
contemporane: „căci n-avem nevoie a spune, ceea ce
toţi ştiu, cumcă de când Dobrogea e cunoscută – adică
de 2 500 ani aproape, dela Herodot şi până astăzi – ea
a fost o provincie mlăştinoasă, puţin populată, foarte
fertilă dar şi foarte nesănătoasă, care numai sub cârma
de fier a poporului roman a putut ajunge la un grad
de înflorire relativă. Dar cum a căzut cauza acelei
înfloriri, adică Roma, toată suprafaţa Dobrogei, lăsată
la discreţiunea agenţilor naturei, cari-o stăpânesc,
redeveni repede pustiul care a fost întotdeauna, un
pustiu care atrage prin fertilitatea lui colonii mereu
nouă, dar pe care le şi stinge cu aceeaşi repejune cu
care le atrage”29.
Câţiva ani mai târziu, aflat la Constanţa în ziua
de 4 septembrie 1883, spre a asista la punerea pietrei de
temelie a catedralei, P. S. Aurelian, ministrul Culturii
şi Instrucţiunii Publice, face constatări similare: „Câte
State nu s’au spulberat! Câte nu s’au înghiţit unele
după altele! Chiar aici, pe acest promontoriu pe care
valurile albăstrui ale Euxinului Pont îl frământă şi
macină continuu de atâta timp, câte răsturnări nu s’au
săvârşitu! Câte curente culturale nu au intrat în luptă
şi nu s’au amestecat şi dispărut, luate în vâltoare de
altele mai puternice!”30.
Desigur că opacitatea unor politicieni
implicaţi (al căror suflet nu a vibrat la asemenea
stimuli, de ordin identitar cu precădere), poate fi
înţeleasă prin date alarmante: aproape închisă şi
aparent ostilă, Marea Neagră este în legătură cu
Mediterana doar prin îngusta ieşire a Strâmtorilor; de
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aici şi primul ei nume din antichitate, Pontos Axeinos –
loc întunecat sau sumbru (deşi rădăcinile iraniene ale
termenului ar putea să indice o denumire anterioară
diferită), care explică „de ce grecii au ezitat atât timp
să calce această mare neospitalieră, de ce fantezia
lor a dotat-o cu toate grozăviile despre stânci ce se
prăvălesc şi se încleştează, furtuni perfide, uriaşi şi
balauri, de ce Argo, care a pornit în prima călătorie (în
căutarea lânii de aur, n. n.) trebuia să fi fost construită
de mână zeiască şi vitejii care au navigat cu ea să fie
de-a pururi consideraţi cei mai mari eroi”31. Geograful
Strabon (64/63 î. Chr. – 24 d. Chr.) ştia că, „în general,
cei din vremea lui Homer priveau Marea Neagră ca pe
un fel de al doilea Ocean şi credeau că cei care ajung
acolo trec de limitele lumii locuite, ca şi aceia care se
aventurează dincolo de coloanele lui Hercule. Marea
Pontică era considerată cea mai mare din partea
noastră de lume, din acest motiv spunându-i-se şi
Pontul, tot aşa cum despre Homer se vorbea ca despre
Poetul”32.
Târziu după această călătorie mitică, navigatorii
reuşesc să o domine prin reţele comerciale şi îi schimbă
denumirea prin antiteză, poate şi pentru a-i îmbuna
pe zei33, în Euxeinos; Strabon menţionează, încă din
antichitate, prin sursa Apollodor, că pe vremea lui
Homer, „această mare nu putea fi străbătută de corăbii
şi se numea neospitalieră din pricina climei aspre şi
a cruzimii populaţiilor din jurul ei [...]. Abia mai
târziu, după ce ionienii întemeiară oraşe pe ţărmuri
(Tomis este unul dintre acestea, n. n.), marea a fost
numită ospitalieră”. Ovidius, fondatorul literaturii de
exil, care-i ştie (volens-nolens) istoria și a prezentat-o
tezist sau chiar distorsionat, spre a deveni fundalul
întunecat și monoton al lamentărilor sale, afirmă că
pământul acestor întinderi ia de obicei înfăţişarea
mării: et interra est altera forma maris, iar ţărmul însuşi
pare un pustiu nesfârşit: mare pontibus orbum; poetul
latin, arată arhiepiscopul Raymund Netzhammer la
începutul secolului trecut, „conturează foarte corect
ţara monotonă, asemănătoare mării, al cărei pământ
nu hrăneşte nici viţa-de-vie, nici plante aromate, lipsit
până şi de orice fel de tufişuri, în timp ce pe dealuri
nu cresc nici stejarii cei verzi”34. După o perioadă
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în care fac parte din „marele univers economic al
Mediteranei”, ţărmurile pontice redevin, ca provincii
de margine ale Imperiului Otoman, teritorii pustii,
acele campi deserti et inhabitati despre care amintesc,
fără curiozitate, cartografii creştini35.
DRUMUL DE FIER
BOGAZCHIOI - KÜSTENDJE
Descrierile din secolulul al XIX-lea sunt
îngrijorătoare; amintind în 1837, dărâmarea
fortificaţiilor de la Dunăre şi din Küstendje, urmate
de izbucnirea ciumei în 1829, ofițerul prusac
Helmuth Karl Bernhard von Moltke (viitorul
Generalfeldmarschall) arată că această zonă „a devenit
o pustietate fără speranţe. Omul a izgonit omul din
această regiune. Sigur că o treime din sate nu mai
există. Oraşele sunt, în sensul strict al cuvântului,
mormane de dărâmături. Constanţa mai are 40 de
locuitori, Hârşova, care avea înainte de război (este
vorba despre conflictul ruso-turc din 1828 – 1829, n.
n.) vreo 4.000 locuitori, mai constă doar din 30 de
case”36.
În călătoria sa orientală, scriitorul danez
Hans Cristian se deplasează în anul 1841 de la
Constantinopol spre Viena, via Küstenge-Cernavodă.
Decizia sa neobişnuită pare să-i fi fost indusă de
povestirile cizmarului Lange din Galaţi, căsătorit cu
o româncă şi strămutat la Pera, cartierul european
al Constantinopolului37. Drumul dintre Ţarigrad
şi Kiustenge, străbătut cu vaporul unei temerare
companii austriece, numit, fireşte, Argo, a fost însă
mult mai puţin primejdios decât periplul corabiei cu
acelaşi nume, întreprins în apele întunecatei mări cu
mai bine de două milenii în urmă.
La bord se mai aflau, îmbarcaţi pentru Viena,
doi ofiţeri austrieci întorşi din campania siriacă, un
domn înrudit cu poetul englez Ainsworth (i-a devenit
coleg în cabina de clasa I), un preot armean cu doi
copii, un evreu tânăr, gras şi curios din fire, un servitor
amabil, o servitoare nevăzută, trei germani, un turc
şi doi greci; pasagerii pentru Constanţa şi Silistra –
turci, români, evrei şi bulgari – dormeau şi îşi fierbeau
cafeaua pe punte. Debarcaderul din Küstendje era

Hartă germană de la 1829 în care apare și Dobrogea
Muzeul Național de Istorie a României

alcătuit „din blocuri de piatră trântite unul peste
altul, printre care s-au aşezat grămezi de alge, ca să se
niveleze puţin locul” [...]38.
În aşezarea marină puteau fi consemnate pe la
mijlocul secolului al XIX-lea, „case sărăcuţe, jumătate
dărăpănate, [care] formau strada principală [...] destul
de lată; ici colea zăceau coloane de marmură şi de
piatră cenuşie, cari după înfăţişare aparţineau unei
epoce mai vechi. La mai multe case acoperişul sau un
balcon, atârnat deasupra străzii, erau sprijinite prin
vreo bârnă de lemn, aşezată pe un capitel antic de
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Constanța văzută de călători străini
în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Muzeul Național de Istorie a României

marmoră. Minaretul la unica geamie căzută în ruine
era făcut din scânduri văruite. O cafenea fireşte n’a
lipsit, însă aspectul era ca şi musafirii, foarte sărăcuţ.
Aci, pe balcon, erau întinşi câţiva Turci, ei îşi fumau
ciubucile, îşi sorbeau cafeaua şi ne ignorau pe noi
străinii, după cum se părea.
Câţiva bărbaţi [...] zdrenţuiţi, cu bărbi
lungi, turbane, caftane şi pantofi de safian mergeau pe
stradă şi adunau gunoi pentru a face foc, căci lemne
nu se găsesc aici pe o întindere de mai multe mile [...]
Lucrurile noastre fură încărcate pe care
mari, construite [...] din lemn; ele aveau să meargă
spre Dunăre şi vor avea nevoie, trase fiind de boi, de
70

toată după masa, noaptea şi ziua următoare pentru
a ajunge la Cernavodă, noi însă eram să înoptăm la
Constanţa, pentru ca, pornind dimineaţa, să ajungem
în acelaş timp cu bagajele noastre. Ţăranii munteni, în
cojoace de oaie şi cu pălării negre de pâslă, ale căror
boruri atârnau ca adevărate umbrele gigantice peste
spate şi umăr, [ne] urmau cu carele [...]”39.
Construit din materiale precare, între care nu
lipsea stuful, hanul era înzestrat cu camere foarte
curate rezervate călătorilor de clasa I-a şi cu bucate
pe cinste, servite la masă chiar de amfitrion, austriacul
Toma Radicevici; acest popas le-a prilejuit călătorilor
o bine meritată odihnă, în timp ce bagajele luau
drumul spre Bogazchioi40.
Invitat să evoce Küstendje pe la 1835 – 1840,
Gheorghe Stavraca, un locuitor al modestei așezări
pontice, arată că în vremea tinereţii sale de mult
apuse, aceasta era mai mică decât Mangalia, Medgidia
sau Hârşova. „Constanţa era doar un biet sat în ruină.
Prea multe războaie, prea multe hoarde au trecut pe
aici. Douzeci-treizeci de case din chirpici sau piatră,
o geamie pe locul actualei moschei regale, maidane
cu bălării, pustietate, ruină, atâta tot. Populaţia era
formată din câteva familii de turci, tătari, cerchezi,
greci, bulgari, găgăuţi sau alte naţii. Români foarte
puţini, ciobani veniţi cu turmele lor, pentru păşunile
minunate din câmpiile dobrogene.
Oraşul era cuprins în partea care formează
peninsula, începând din dreptul actualului local al
Poştei (astăzi Muzeul de Artă Populară, n. n.) până
aproape de port. Oborul era unde este acum Primăria
(piaţa Ovidiu, n. n.). Unde e acum liceul de fete
Domniţa Ileana (Colegiul Naţional M. Eminescu
n. n.) pe strada Traian, era conakul, reşedinţa
caimacanului-mandant militar al Sultanului.
În vreme de iarnă lupii veneau până în oraş
şi era pericol de moarte să te avânţi noaptea afară.
Case mai răsărite nu erau, lumea locuia prin bordeie
joase, cu ferestre zăbrelite, atât pentru ferire de hoţi
şi criminali, cât mai ales pentru a se ascunde feţele
cadânelor de ochii bărbaţilor.
Oraşul era întărit cu ziduri de cetate, ale cărei
porţi erau cam pe unde sunt acum Biserica greacă
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Generalul Charles-Marie-Esprit Espinasse și profesorul
Carl Wilhelm Wutzer au lăsat mărturii despre Constanța
de la mijlocul secolului al XIX-lea
BNF - Gallica; Universitätsarchiv Bonn

şi Liceul de fete. Partea centrală din peninsulă era
cartierul comercial; armenii aveau mahalaua lor,
Cealîc Mahale în spre (plaja n. n.) Duduia, unde este
şi astăzi bisericuţa lor, evreii [erau aşezaţi] spre centru,
grecii spre port, turcii, românii şi bulgarii cam pe unde
este acum strada Sturdza.
Pe la 1850 aspectul orăşelului se mai schimbase,
prin case noui ce se construiseră de către aceia cari
reveniseră din alte părţi ale Dobrogii, unde se refugiaseră
pe timpul cotropirilor duşmane. Cea mai arătoasă casă
din Constanţa pe la 1850 era cea a negustorului evreu
Bohor Seni de pe strada Traian, pe atunci Mahmudie
Socacgi. Era prima casă cu cat, un lux mare pe vremea
ceia. Ce monumentală părea [...]” 41.
În iulie 1854, când generalul francez Epinasse
mărşăluieşte cu 10 000 francezi de la Varna la
Constanţa, acesta găseşte doar „o grămadă de ruine
fumegânde pe care le-au lăsat cazacii în urma lor.
Totul este cu susul în jos, încâlcit, pustiit şi distrus.
Cazacii se retrag fără lupte serioase. Totuşi
ofensiva franceză găseşte curând un sfârşit de groază.
La scurt timp după părăsirea Constanţei izbucneşte
holera şi se răspândeşte cu o viteză uluitoare [...].
Morţi şi muribunzi zac grămadă sub corturi.
Generalul Epinasse însuşi s-a îmbolnăvit şi s-a văzut
obligat să se întoarcă. Când a sosit din nou pe 10
august la Constanţa, pierduse mai mult de jumătate
din oamenii săi. Franţa le-a ridicat acestor decedaţi
[...], un monument la Constanţa, al cărui obelisc
poartă inscripţia La France à ses soldats morts pour la
patrie 1854 – 1855”42.
În monografia urbei marine, Tudor Şoimaru
menționează: „În 1840 Kiustendje nu era decât
un imens cimitir, din care se înălţau, flori vii, vreo
patruzeci de case”43. Corespondentul ziarului Presse
d’Orient scrie în 1855: „fiecare război care a trecut
prin Dobrogea a făcut să cază Küstendje, fiecare
pace înălţa ruinele sale”44. În 1856 profesorul german
Carl Wilhelm Wutzer constată că „în Dobrogea se
întind câmpii lipsite de populaţie, cu sate mizere şi
case acoperite cu paie, situate la mari distanţe unele
de altele. Ele poartă semnele dezolante ale repetatelor
distrugeri”45.
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Reversul acestor situaţii dramatice nu întârzie
să apară, să se instaleze şi să producă efecte: „Crizele
succesive din Orientul Apropiat au adus Marea
Neagră literalmente în saloanele occidentale. Istoria
personală a multor familii engleze şi franceze era deja
legată de această regiune prin taţii, fiii şi unchii care
luptaseră în Crimeea sau prin surorile şi mătuşile
care îngrijiseră bolnavii şi răniţii. Apropierea a fost
apoi facilitată de multe reportaje şi corespondenţe
de presă, care documentaseră diferite evenimente
internaţionale derulate în zonă [...]. Pentru a seduce
cititorii londonezi, new-yorkezi sau parizieni,
literatura de consum miza copios pe motive sau
personaje cum ar fi exotismul oriental, seraiul misterios
sau turcul barbar. Pe măsură ce regiunea devenea mai
familiară, occidentalii erau din ce în ce mai dornici să
o viziteze”46.
În această provincie de graniță a Imperiului
Otoman, calea ferată a fost construită în anii 1858 –
1860; după cercetări, deloc lesnicioase in situ, după
numeroase studii și luări de poziție, care au prezentat
cu argumente, cele două soluții privind înlesnirea
legăturii între Dunăre și mare: calea ferată sau
canalul Dunăre – Marea Neagră (ulterior Comisia
Europeană a Dunării își prezintă propria soluție, care
era chiar o mare reușită – desfundarea gurilor marelui
fluviu), sultanul Abdul Megid (3 iulie 1839 – 27 mai
1861) emite în 1857 firmanul de concesiune prin care
conferă consorţiului englez Danube and Black Sea
Railway and Küstendge Harbour Company (DBSR),
înalta permisiune de a construi o cale ferată de la satul
Bogazchioi la Küstendge, de a (re)face portul maritim
și infrastructura necesară ambelor proiecte.
Proiectanţi, atât pentru calea ferată, cât şi pentru
portul Constanţa, sunt inginerii Liddell şi Gordon,
iar conducătorul de proiect – John Trevor Barkley,
inginer căruia conducerea minelor de cărbuni Eregli
(fosta Heracleea Pontica) din Dobrogea otomană, îi
conferă cunoaşterea şi experienţa necesare. Compania
Barkley – arată Charles King într-un remarcabil volum
dedicat Mării Negre47, „era una dintre primele firme
care s-au implicat în proiectele de infrastructură din
vestul Balcanilor. Câştigase contractul de construcţie
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Sultanul Abdul Megid
Pera Museum

a căilor ferate ce legau Varna şi Köstence de Dunăre
şi, mai târziu, după declararea independenţei, avea
să realizeze primele mari tronsoane de cale ferată
din România. În acelaşi fel în care ruşii construiseră
linia transcaucaziană pentru a scurtcircuita interesele
britanice din Trabzon, turcii credeau că noile linii de
cale ferată, spre porturile Varna şi Köstence, aveau să
le aducă un avantaj serios în concurenţa cu Odesa,
cu atât mai mult cu cât, la începutul lucrărilor, grâul
mai era încă transportat până la Odesa în care trase
de boi şi nu cu trenul” (călătorii aveau la dispoziţie
poştalionul, cu perechi de cai care se schimbau regulat
în spaţiile de poștă)48.
Prin convenţia încheiată la 1/12 septembrie
1857 (1 Moharrem, anul 1274 H.), guvernul otoman,
reprezentat prin miniştrii de Externe – Ibrahim
Ethem Paşa (la bază inginer de mine, cu studii la
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Paris),– Finanţe, Comerţ şi Lucrări Publice, se
angajează să nu acorde altei puteri străine dreptul de
a construi şi exploata vreo cale de comunicaţie între
Dunăre şi mare, pe o suprafaţă de 30 mile (x 1609,3
metri), stabilind durata de concesiune la 99 ani de la
darea în folosinţă a drumului de fier. Compania se
obligă să respecte legile otomane, să prezinte grabnic
proiectul (deşi terasamentul este gândit pentru o
cale dublă, se va construi o singură linie cu lucrările
aferente), să construiască staţiile, cheurile, magaziile şi
celelalte dotări necesare (cu precădere) transportului
de grâne din Principate, să-şi asume, integral, riscurile
care s-ar putea ivi. Consorţiul va trimite autorităţilor
otomane, pentru aprobare, planurile şi tarifele, care nu
pot fi modificate fără permisiune. În portul Constanţa,
societatea este mandatată să încaseze taxe de folosinţă,
indiferent de pavilion.
Poarta pune la dispoziţie, gratuit, terenurile
care-i aparţin, le expropriază pe cele particulare în
beneficiul, dar pe banii companiei, pentru a construi
linii ferate, gări, triaje, portul maritim, ateliere,
locuinţe, hoteluri, depozite, magazii, silozuri şi oferă,
cu titlu de gratuitate, lemne/ piatră din pădurile –
respectiv carierele statului, recomandând protejarea
edificiilor de cult aflate pe traseu. La sfârşitul perioadei
de concesionare, guvernul otoman preia în posesie
linia ferată, construcţiile pendinte, materialul rulant şi
portul Küstendje cu amenajările sale49.
Într-un prim articol apărut în Analele Economice
din 1860, economistul Dionisie Pop Marţian arată
„ce repercusiuni putea avea asupra economiei noastre
naţionale (este vorba despre principate, n. n.) o
astfel de linie ferată, căci deşi se găsea pe teritoriul
Imperiului Otoman, influenţa atât comerţul nostru de
exportaţie, cât şi activitatea porturilor dunărene, prin
care se scurgeau în deobşte produsele noastre agricole.
Însemnătatea acestui drum este foarte mare
pentru Principate; el va cauza însemnate prefaceri nu
numai în mişcarea comerţului nostru, ci va tăia adânc în
chestiuni mai înalte ale economiei şi politicei române
[...]”50. Fără a gândi atunci la revenirea Dobrogei
în granițele statului român, Dionisie Pop Marțian
își dă seama de transformările pe care le va aduce

calea ferată dobrogeană la nivel zonal. Recuperarea
drumului, încununarea capetelor sale cu podul de la
Cernavodă şi cu noua construcţie a portului – etape
esențiale ale proiectului de țară, gândit și întocmit
sistematic de regele Carol I, de parlament și guverne
– vor îndrepta apoi economia și politica țării spre un
necesar și esențial proces de modernizare.
Până în anul 1858, când încep lucrările la calea
ferată, „aprovizionarea şi transporturile cu harabalele
sau trăsurile între Cerna-Voda şi Constanţa, pe lângă
că era prea înceată, dar era și foarte periculoasă din
cauza deselor bande de hoţi. Înainte de construcţia
acestei linii, răscumpărată apoi de guvernul român în
anul 1884, apele Dunării se revărsau până la MirceaVodă şi chiar Murfatlar, ştiut fiind că, la Mircea-Vodă
în special, cota terenului natural pe Valea Carasu
este cu 5 – 6 m. sub nivelul apelor extraordinare
ale Dunării la Cerna-Voda. Apele erau aşa de mari
pe timpuri înaintaşe acelor vremuri, că permiteau
navigaţia corăbiilor sau caicelor, care veneau chiar
până la Murfatlar”, arată, informat, George C.
Măinescu, şeful Diviziei de Construcţii de Căi Ferate
din Dobrogea în 192851.
Drumul de fier dintre Dunăre şi mare schimbă
obişnuinţe, privelişti şi mentalităţi, determină noi
politici şi strategii; de altfel, însăşi adaptarea porturilor
maritime la necesităţile veacului este condiţionată de
existenţa căilor ferate. Locotenentul M. D. Ionescu
înţelege în perspectivă diacronică, anvergura acestor
transformări: ignorând condiţiile de viaţă, ritmurile şi
riturile orientale, Compania engleză „se pune pe lucru:
munţii sunt tăiaţi, bălţile secate şi Constanţa e reunită
la Dunăre”52. Condițiile sunt, însă, dificile. Henry
Barkley își amintește, fără nostalgie: „Köstence nu era
un loc prea primitor. În mlaştini se formau nori de
ţânţari ce răspândeau malaria. Modul tradiţional de
a-i alunga – arzând grămezi de bălegar – se dovedise
la fel de insuportabil. Nici munca în sine nu era mai
ușoară. În cîmpie, vara, pământul se întărea și, în timp
ce săpau, locuitorii dădeau adeseori de pietre cioplite
sau de stele funerare pe care le îndepărtau cu greu”53.
John Trevor Barkley conduce şantierul asistat
de fraţii lui, George Andrew, Henry şi Robert; parte
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Inginerul englez John Trevor Barkley
dokumen.tips

din mâna de lucru calificată este adusă din Turcia,
Valahia şi Marea Britanie; pentru munca necalificată
sunt recrutaţi dintre localnici, cu precădere turci şi
tătari. „Cât priveşte forţa de muncă, ţara învecinată
Valahia asigură ceea ce este necesar pentru partea
calificată. Salariul zilnic este de la 1 şiling la 1 şiling,
6 penny [3-4 lei din 1859 sau azi 2,50 – 3,80 E.],
incluzând şi două ocale de pâine [pe zi, adică 2,5 kg],
pe care le asigură Compania”54.
Numit pe acest şantier multinaţional Buyuk
Tchelaby (marele şef ), John Trevor Barkley trasează la
1 septembrie 1858, în fruntea unui grup masiv alcătuit
din 500 de muncitori, prima brazdă pe terasamentul
noii căi ferate. Henry T. Barkley îşi aminteşte: „Unul
dintre cele mai curioase lucruri legate de construcţia
acestei linii ferate, era numărul mare de naţionalităţi
diferite care, dintr’un motiv sau altul, erau aduse să
lucreze aici. La un moment dat am numărat printre
aceste mase eterogene de oameni, 32 de dialecte şi
limbi diferite, limba turcă fiind folosită de toţi pentru
uzul de fiecare zi”55.
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Hogea Cantemir din Murfatlar „cunoscuse
engleji în tinereţea lui, pe vremea sultanului Abdul
Aziz, pe când compania Danube and Black Sea Railway
construia drumul de fier [...]. După spusele Hogii şi
ale bătrânilor din sat, aceștia plătiau muncitorii cu lire
aur: cât se învoiseră, atât îi dădeau omului, fără oium,
nici sfeteriseală şi-l lăsau în voia lui, fără sâcâială sau
îndemn, dar şi fără să schimbe o vorbă cu el sau între
ei, când lucrau şi engleji laolaltă cu tătari sau rumâni.
Nu auzise Hogea Cantemir nici odată pe vre-un
englez cântând pe când muncia. Dar e ştiut că fie care
neam lucră cum îi e firea, puterea şi dorul de muncă:
rumânul, de când se înhamă la treabă, în toiul ei şi
până se lasă de ea, fie că a sfârşit-o, fie că rămâne baltă,
lucră, cântă şi gândeşte. Neamţul lucră şi cântă, dar nu
gândeşte; pe când englezul lucră, dar nici nu cântă,
nici nu gândeşte.
«Tăcut, bre, asta englez, mult tăcut», spunea
Hogea Cantemir”56. Altă evocare îi aparţine bătrânului
Gheorghe Spânu din satul românesc Seimenii Mari
(unde cele cincisprezece familii existente îşi făceau
casele „din nuiele izbite cu lut”), plasa Cernavodă:
„Plătiau bine [englezii]: 2 franci, adică 10 lei turceşti
pe zi, dar erau oameni aspri, necruţători”57.
Înflorirea propriu-zisă a Constanţei datează cam
de pe la 1858 – 60, îşi aminteşte bătrânul Gheorghe
Stavraca „când Sultanul a concesionat unei companii
englezeşti exploatarea portului şi construirea liniei
ferate Cernavodă – Constanţa. Ce de lume a început
să vină atunci aici! Constanţa se transformase într-un
adevărat Turn al lui Babel. Ingineri englezi, mecanici
nemţi, zidari italieni, muncitori armeni, greci, tătari,
turci, lipoveni, bulgari, ruşi, o armată formidabilă de
furnici constructive mişuna pretutindeni. Aglomeraţia
de lucrători necesita adăposturi şi aşa s’au ridicat
numeroase case, căsuţe şi construcţii de piatră, dintre
cari unele – cele din strada Traian – care serveau
administraţiei şi de locuinţă inginerilor englezi, mai
sunt şi azi în picioare”58.
Piatra de construcţie şi lemnul sunt de
provenienţă dobrogeană; o parte din şinele de cale
ferată este preluată din Crimeea, după încheierea
războiului; cele mai multe materiale sunt importate
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Hartă a Dobrogei de pe la 1870, pe care este marcată
și calea ferată Cernavodă - Constanța
Muzeul Național de Istorie a României

însă din Anglia, pe mare59 (comanda DBSR pentu
locomotive a făcut parte dintre primele 10 exporturi ale
firmei Beyer & Peacock din Gorton – Manchester60).
„Şi fiindcă aici transportul de cereale era cel mai
căutat”, îşi aminteşte fără tristeţe retrospectivă
locuitorul comunei româneşti citate, „e de înţeles că
aproape toate vagoanele nouei căi ferate engleze erau
vagoane de marfă. De persoane abia dacă aveau unul
sau două. Şi nici acelea nu erau acătărea.
Înainte vreme, se umbla pe aici numai cu luntrile
pe prival, care lega lacul dela Medgidia cu Dunărea.
Când veniau apele mari, intrau chiar corăbiile, care se

încărcau cu bucate: grâu, orz sau ovăs, adus acolo din
toate părţile Dobrogei”61.
Linia ferată simplă Cernavodă – Constanţa
(Bogazchioi – Küstendje), cu o lungime de 65,273
km., inundabilă (uneori stătea şi câteva luni sub ape),
cu mai multe curbe (120 la număr, făcute mai ales
pentru a evita ochiurile mari de apă62), fără cantoane,
cu doar patru staţii – Cernavodă, Medgidia (are doar
magazii de cereale), Murfatlar (gară fără dependinţe)
şi Constanţa, a fost construită cu materiale de calitate,
deşi – în mică parte – refolosite. Doar la cele două
capete, drumul de fier a fost dotat cu reţea completă
de linii pentru garaj, cu mai multe magazii de cereale
şi mărfuri63. „Dar această linie” – se arată în Expunerea
de motive şi proiectul de lege cu privire la deschiderea unui
credit extraordinar de 8 milioane lei pentru reconstruirea
liniei ferate Cernavodă-Constanţa, din 26 aprilie 1896
(deci înainte de punerea pietrei de temelie a noului port,
săvârşită la 16 octombrie curent) – „a fost cu deosebită
economie clădită, încât s’au înlăturat orice umpluturi
şi tăieturi mai însemnate şi i s’a dat un traseu şerpuitor
cu curbe şi contracurbe cu raze foarte reduse, iar în
profilul în lung s’au admis rampe particular de repezi,
astfel că nici iuţeală îndestulătoare nu se poate obţine,
nici maşinele pe cari le avem nu pot ridica un tonagiu
suficient de mărfuri. În privinţa iuţelei reduse vom
cita, ca exemplu, împregiurarea că trenurile OrientExpres şi trenul expres Londra-Ostende-Constanţa
nu pot circula nici cu 40 km. pe oră, pe când pe
celelalte linii ale noastre ele fac între 60 şi 65 km.,
iar trenurile de mărfuri trebuiesc fracţionate, ceea ce
pricinuieşte cheltuieli extraordinare de exploatare.
Apoi calea se află între Cernavodă şi Medgidia
mai prejos de nivelul apelor de inundaţii, încât ea se
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găseşte în unele cazuri acoperită cu apă până la 30 cm.
înălţime, iar când Dunărea se revarsă mai cu putere,
până la 50 cm.
O altă condiţiune nepotrivită o prezintă şinele
care, puse în cale acum 40 de ani, erau îndestul de
rezistente faţă cu maşinile uşoare de mai înainte, dar
nu mai sunt azi în stare de a duce, pe o întindere de 45
km., greutatea osiilor care circulă pe dânsele. Profilul
lor încă este defectuos [...]”64.
Lucrarea s-a dat în folosinţă la termenul şi cu
fondurile propuse: 4 octombrie 1860, 180 000 lire
sterline pentru calea ferată cu material rulant, dotări şi
echipamente, 65 000 lire pentru port, etapa I. Pentru
a respecta întru totul datele convenţiei, John Trevor
Barkley se deplasează uneori la Constantinopol sau
Londra, urmăreşte îndeaproape furnizorii şi nu
ezită să rezolve litigiile pe cale juridică: „procesul
DBSR cu firma de transport Xenos a devenit chiar
jurisprundenţă în dreptul internaţional de shipping,
fiind dat ca exemplu de soluţionare a cauzelor în
care un contract este denunţat” înainte de termenul
convenit65.
Spre a-i sublinia importanţa internaţională,
amintim că este prima cale ferată din zona europeană
şi a treia de pe întreg teritoriul Imperiului, cele care
o devansează fiind Cairo – Alexandria, din 1857,
211 km şi Izmir-Smyrna – Seydiköi-Aydin, din iulie
1860, 130 km, construite tot de consorţii britanice),
iar concesiunea acesteia, acordată pentru 99 ani cu
începere din ziua deschiderii traficului, autorizează
compania să ridice la capetele de linie şi pe parcurs
(disputa din jurul terenurilor deţinute în urbea
marină în perimetrul gării şi portului, de asemenea
proprietate engleză, atinge ulterior, în anumite cazuri,
cote alarmante), construcţii pentru întreţinerea şi
funcţionarea instalaţiilor de marfă şi pasageri.
Cu două zile înainte de inspecţie şi inaugurare, la
Küstendje soseşte în acest scop însuşi Ibrahim Ethem
Paşa, însoţit de înalţi funcţionari din Consiliului
Otoman al Lucrărilor Publice; Barkley este distins
de ministru cu Ordinul Medgidie, iar Compania
engleză îl cooptează în Consiliul de Administraţie
şi-i acordă în continuare aceeaşi funcţie66; partea
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română este reprezentată prin ministrul de Externe
Ioan I. Filipescu, deputatul Scarlat Grigore Ghica şi
economistul Dionisie Pop Marţian67.
Prezent la inaugurare, economistul Dionisie
Pop Marţian sesizează, alarmat: legarea Cernavodei
de Constanţa face ca „toate produsele noastre, care
se scurgeau până atunci prin porturile Galaţi şi
Brăila, luând drumul Sulinei şi de acolo, prin Marea
Neagră, se vor îndrepta direct către Constanţa (deci
în Imperiul Otoman, n. n.), mai ales cele din câmpia
Munteniei şi Olteniei [...].
Se fixase un tarif de transport extrem de
favorabil, atât pentru produsele agricole ce porneau
din Cernavoda şi se îndreptau către Constanţa, cât
şi pentru mărfurile importate, sosite la Constanţa şi
trimise apoi spre Cernavoda, încât era de prevăzut
că în scurtă vreme, atât importul cât şi exportul
Munteniei aveau să folosească noua cale de transport.
Prin urmare, pe lângă scurtarea drumului spre mare,
căci se înlătura ocolirea pe la Sulina, reducându-se
prin urmare şi durata transportului, se mai adăuga
şi avantajul ieftinătăţii tarifului, deci două elemente
de mare însemnătate [...]. Este dar evident că atât
călătorii, cât şi mărfurile şi grânele, care vor coborî
Dunărea dela Cernavoda, vor părăsi cursul apei şi se
vor îndrepta către Kiustenge pe calea ferată; emporiul
comerţului dunărean, prin urmare, nu va mai fi pe
pâmântul României [...]”68.
DESFUNDAREA BAREI DE LA SULINA
După Războiul Crimeii, semnarea Tratatului
de pace de la Paris în 18/30 martie 1856 aduce
o rezolvare crizei orientale, stabilind regimul de
neutralitate al Mării Negre (se interzice accesul
navelor de luptă, indiferent de pavilion), libera
circulaţie pe Dunăre, întregirea Moldovei cu trei
judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad şi Ismail)
şi înfiinţarea unui organism internaţional (iniţial doar
pentru doi ani69) – Comisia Europeană a Dunării,
CED – menit să amelioreze navigaţia pe marele fluviu
şi să exprime în zonă, interesele politice şi economice
ale marilor puteri. Comisia trebuie să proiecteze şi
să asigure în acest interval, „executarea lucrărilor
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necesare de la Isaccea, pentru a degaja gurile Dunării,
cât şi părţile de mare din apropierea lor, de nisipuri
sau de alte obstacole care le înfundă, în scopul de a
crea pentru această parte a fluviului şi pentru părţile
de mare din apropierea lor cele mai bune condiţii
posibile de navigabilitate”70, iar din taxele percepute
„într-o proporţie convenabilă”, urmează să asigure
finanţarea pentru lucrările hidrotehnice propuse.
Înaintea instalării Comisiei Europene a Dunării,
„care este o fiică a Războiului Crimeei, situaţia în
cauză era atât de rea, încât navele dunărene obişnuite
nici nu mai puteau ieşi pe la revărsare”, arată dr. Carl
Schuchhardt, un fin analist și cunoscător al problemei.

„Cel mai ambiţios şi de succes experiment
de administraţie internaţională”71, care a introdus
în dreptul public „principiul modern al libertăţii
navigaţiunei”72, a constituit totodată cadrul în care
autorităţile britanice „şi-au exprimat fundamentele
politicii dunărene, adică permanenta încercare de a
asigura libertatea de navigaţie pe fluviu pentru toate
pavilioanele şi de a elimina privilegiile de care se
bucurau flotele comerciale ale imperiilor riverane”73.
Membrii Comisiei sunt Imperiul Otoman,
Marea Britanie, Austria, Franţa, Rusia, Prusia şi
Sardinia. Moldova are doar rol consultativ; abia după
Războiul pentru Independenţă şi revenirea Dobrogei
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

în graniţele ţării, România devine membru cu drepturi
depline al prestigiosului organism european.
Organizația rezistă împrejurărilor istoriei;
activând până în 1939, prefigurează conceptul Europei
unite, beneficiază de numeroase scutiri de impozite
şi taxe, are drapel propriu, se implică în amenajarea
cursului inferior al Dunării, aduce o contribuţie
hotărâtoare la dezvoltarea şi viitorul acestei regiuni
europene.
Membrii Comisiunii Dunărene – relatează
regina Elisabeta – „stau mai mult la Galaţi (întrun imobil construit în anii 1895 – 96, distrus în
bombardamentele din 1917 şi refăcut cinci ani mai
târziu din temelii, astăzi Biblioteca V. A. Urechia, erau
găzduite şedinţele plenare, secretariatul general,
arhiva şi biblioteca, n. n.) şi nu se adună la Sulina
decât în timpul desbaterilor”74, prilej de a interveni
în structura urbanistică a celui de-al doilea sediu
menţionat şi de a transforma modesta aşezare într-un
port modern, înzestrat cu un nou far (astăzi, la rândul
său, monument istoric, l-a înlocuit pe cel turcesc de la
174575), de fapt, într-un oraş adevărat, cu un cimitir pe
măsura ameţitoarei sale colecţii de popoare.
Proiectul lucrărilor tehnice de amenajare este
alcătuit de inginerul şef Charles Augustus Hartley
(1825 – 1915), unul dintre cei mai mari hidrotehnicieni
din Europa acelei vremi, care „a desfundat gurile
Dunării”76, potrivit sugestivei expresii lansate în epocă
de Grigore Antipa.
În iunie 1855 Hartley participă, ca voluntar,
la războiul Crimeei şi primeşte funcţia de căpitan
(cu atribuţii în domeniul hidrotehnicii) în corpul de
geniu anglo-turc, sub comanda maiorului John Stokes
(1825 – 1902, ulterior general, înnobilat de regină,
primul membru britanic al CED)77. Demobilizat
în anul 1856, ia un prim contact cu locurile triste,
sterpe şi periculoase din Dobrogea de nord, hotărând
să le părăsească degrabă şi pentru totdeauna: „El ne
istorisi” – relatează regina Elisabeta în anul 1904 –
„cum a naufragiat, după războiul Crimeei, la Sulina
(în drumul de întoarcere spre Marea Britanie, nava
care îl transporta, pentru început, la Constantinopol,
s-a împotmolit în zonă, n. n.), cum a călătorit mai
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departe într’un car fără arcuri, cu roţile în opt colţuri
şi cum a făcut atunci jurământ că toată viaţa lui nu
va mai călca în această ţară barbară. Şi trei luni după
aceea el fu chemat la Sulina, ca să întreprindă lucrarea
canalului şi rămase acolo 17 ani!”78.
Hartley, care ocupă încă din 1857, funcţia de
inginer şef al CED (se retrage în 1872, dar rămâne
consultantul pe probleme de navigaţie fluvială şi
maritimă până în 1907, participând la proiectarea,
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construirea sau modernizarea porturilor Varna,
Burgas şi Constanţa), efectuează atât măsurătorile
hidrologice, cât şi estimările tehnico-financiare
menite să-l conducă la alegerea soluţiei optime
pentru o navigaţie permanentă şi activă, în condiţii
de concurenţă (cu transportul terestru spre mare). În
octombrie 1857 tânărul inginer înaintează Comisiei,
Raportul de ameliorare a navigaţiei pe Dunărea de Jos, o
analiză ştiinţifică impresionantă asupra posibilităţilor
de amenajare a braţelor Sulina şi Sf. Gheorghe, însoţită
de hărţi şi schiţe detaliate. După îndelungi dezbateri,
rămase deschise chiar şi în primăvara anului următor,
deşi alegerea braţului sudic pare mai avantajoasă pe
termen mediu şi lung79, comisarii celor şapte puteri
decid începerea unor lucrări provizorii, mai simple şi
mai puţin costisitoare, pe braţul Sulina.
În toiul discuţiilor începe construcţia căii ferate
Cernavodă-Constanţa, iniţiată de consorţiul privat
englez deja amintit (DBSR), în fapt o modalitate,
rapidă și eficientă pentru acea vreme, de rezolvare
a problemelor comerţului cu cereale la Dunărea de
Jos. În acest fel se face economie de timp și de bani,
se asigură o siguranță sporită a transportului, se
extinde perioada de derulare a operațiunilor, de obicei
întrerupte iarna80.
Intervenţia energică a reprezentantului Prusiei,
baronul Bittner, este menită să curme, în august 1859,
ezitările Comisiei cu privire la reamenajările necesare;
pentru a trece la fapte este solicitat un raport, pe care
îl întocmesc, după vizitele de lucru întreprinse în
porturile Cernavoda şi Constanța, inginerul şef Ch.
A. Hartley şi economistul J. Fahrenholtz, secretarul
contabilităţii. Principala facilitate a soluției terestre în
comparație cu varianta Sulina ar fi – se arată în raportul
predat trei luni mai târziu –, scurtarea distanţei până
la Constantinopol cu 240 mile; consorţiul englez a
evitat dificultăţile (dar nici nu a oferit soluţii pentru
perioadele de inundaţii), singurele „tăieturi necesare”
pe această linie simplă fiind cele de lângă Constanţa,
dar nu mai adânci de 30 picioare. „Nu sunt nici
tuneluri, nici poduri şi, pe două treimi din parcursul
căii ferate, şinele au putut fi puse pe nivelul natural al
solului”81.

Portul maritim Kustendjie în schimb, este
strâns legat „de limba de pământ care înaintează în
mare, pe o distanţă de trei sferturi de milă, în direcţia
sud-est. «Acest dig natural este aproape la acelaşi nivel
ca şi faleza, care la o înălţime de circa 100 de picioare
deasupra nivelului mării înconjoară golful către sudvestul oraşului şi apoi se îndreaptă spre sud pe o distanţă
de mai multe mile. Actualul port este astfel protejat
de toate vânturile care bat dinspre sud către nord-est
şi este complet deschis faţă de cele de la nord-est către
sud». La momentul vizitei, în Constanţa se amenaja
un cheiu provizoriu şi se muncea la construcţia de
ateliere şi depozite”, dar opera tehnică [...] este în
plină desfăşurare. Deşi lucrările vor ameliora situaţia,
arată Hartley în continuare, „ele sunt departe de a
oferi comerţului acele facilităţi care pot face din acest
proiect un concurent formidabil pentru transportul de
la Dunărea de Jos, căci avantajele naturale ale portului
sunt mai mici decât dezavantajele fizice ale poziţiei
sale expuse”82. Fără a minimaliza importanţa drumului
de fier, soluţia pare vulnerabilă mai ales din cauza
portului maritim, care „nu este capabil să dezvolte un
comerţ intens, iar calea ferată, funcţionând cu sistemul
de a încărca la Cernovodă din silozuri şi de a descărca
la Constanţa [cerealele] în vapoare, este limitat la un
transport de 500 000 quarteri într-un sezon de lucru
de 250 de zile”83; în aceste condiţii, Hartley propune
atât continuarea lucrărilor „provizorii” de pe braţul
Sulina (începute în aprilie 1858), cât şi începerea celor
de amenajare a braţului Sf. Gheorghe.
Decizia luată de CED vizează, în prima etapă,
adâncirea apelor mării la bara Sulina, a cărei punere în
operă este sărbătorită la 3 septembrie 1861 printr-o
ceremonie impresionantă; succesul neașteptat al
acestei operațiuni va duce la abandonarea intervenţiilor
pe braţul Sf. Gheorghe. Odată finalizate lucrările în
curs, pe Dunăre ar putea intra şi vase de mare tonaj
pentru a parcurge, fără transbordări succesive (la care
era supusă încărcătura unor veliere de maximum 200
de tone prin porturile mediteraneene) şi scumpiri
repetate, drumul până în vestul Europei, pe continent
sau în insulele britanice84. Data menţionată marchează
debutul navigaţiei moderne pe marele fluviu, iar
79
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Hartley, numit de atunci „părintele Dunării”, este
decorat de sultanul Abdul Megid cu ordinul Medgidie
şi înnobilat de regina Victoria a Imperiului Britanic.
Ceremonia de la 3 septembrie 1861 are loc
la doar 11 luni după darea în folosinţă a căii ferate
Cernavodă-Constanţa (4 octombrie 1860); faptul că
CED reuşeşte să facă braţul Sulina navigabil pentru
vasele maritime de mare capacitate, este o lovitură
puternică dată celor care au proiectat şi au investit
în drumul de fier căci, în pofida tuturor previziunilor
şi calculelor care indicau contrariul, Charles Hartley
a reuşit să elimine obstacolul constituit de bară
şi „a scos dopul” de la Sulina printr-o ingenioasă
soluţie inginerească (două diguri în formă de pâlnie
convergentă spre mare, sub acţiunea cărora adâncimea
barei creşte în primul an de la 9 la 16 picioare, până
la 20¼ în cei următori şi se menţine 30 de ani prin
acţiunea forţelor naturale)85; comerţul cu grâne
spre Anglia şi restul Europei occidentale se putea
dispensa în parte de calea ferată, mai ales pentru că
infrastructura comercială şi financiară din Principate
fusese orientată către gurile Dunării cu mult înainte
de implementarea ambelor soluţii.
Proprietarii drumului de fier, în fapt autorii
unor proiecte cutezătoare, fiabile şi modene, nu
dezarmează (investițiile au fost substanțiale), ci
perseverează, deşi rentabilitatea lucrării scade față
de estimările inițiale; niciun aspect nu este neglijat;
la 23 mai 1862, ziarul Daily News indică pasagerilor
interesaţi de transportul transcontinental între Londra
şi Constantinopol, via Küstendje, o durată de numai
6 zile, scurtată substanţial prin construcţia drumului
de fier86.
Într-o scrisoare din 1863, preotul francez E.
Boré menționează: „Acest prim oraş mărindu-se mult,
pare a avea viitor. Se lucrează activ la formarea unui
port protejat de un mol avansat în mare. Numărul
clădirilor care vor depozita cerealele din Bulgaria şi
Valahia creşte continuu. Circuitul mai lung prin Sulina
este astfel evitat. Când cheurile vor fi terminate, va
fi şi mai uşor de încărcat şi de comunicat cu oraşul
care încearcă să se europenizeze. Calea ferată care
transportă materialele de construcţie pentru port,
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transportă şi cerealele, care sunt principalul articol
de comerţ. Englezii şi-au construit pe ţărm uzinele şi
magazinele într-o ordine care le face cinste. Distanţa
de la Kustendjé la Tchernavoda se face în mai puţin
de două ore şi se trece prin mai multe sate care au
încă, într-adevăr, un aspect foarte mizerabil, dar care
în timp vor avea mari beneficii graţie acestei excelente
căi de comunicaţie”87. Iar așezarea începe să intereseze
prin pitorescul său oriental, prin calităţile „marginii
nepervertite”, deci primitive şi pure, printr-un cumul
surprinzător de limbi, popoare şi obiceiuri.
DOBROGEA, PĂMÂNT REGAL
„Lângă pământul nostru voevodal, moştenire
veche care trebuia păstrată şi îngrijită, se ivea (după
Războiul pentru Independenţă, n. n.) acest pământ
regal, ancorat de la un cheiu la celălalt, cu încărcătura
lui de nădejdi şi de probleme”, afirmă Emanoil
Bucuţa, recitind în Memoriile regelui, impresiile
zilei de 18/30 octombrie 1879, când prinţul vede
pentru întâia oară, „marea verde şi frământată88. A
sosit la Küstendje împreună cu ministrul de Interne,
Mihail Kogălniceanu (prima din cele trei case pe
care le-a deţinut marele om de stat în urbea marină,
amplasată pe bulevardul Elisabeta, era atunci aproape
terminată89), schimbând la Cernavodă vaporul, cu
trenul Companiei engleze; la capăt de drum, garda
de onoare alcătuită din roşiori îi întâmpină potrivit
rangului90.
Funcționarul George I. Auneanu, dar şi
colonelul Ionescu M. Dobrogianu, preluaţi de cea mai
mare parte a istoricilor interesaţi de aspectele pe care
le semnalăm, afirmă că în această primă vizită, prințul
a fost găzduit în casa lui Nicolae Macri, comandant
al portului încă înainte de 1877, situată la intrarea în
port, pe faleza înaltă; un studiu publicat în ultimii ani
de arh. Gheorghe Radu Stănculescu91, descendent
al medicului britanic Abraham Irwin Bolton, care a
trăit în urbe atât sub turci, cât şi (perfect acomodat)
sub autoritate românească, indică drept imobil gazdă,
casa Harris, aceleași perimetru şi altă perioadă, 30
octombrie – 1 noiembrie 1879, de desfășurare a acestui
voiaj. Decalajul de zile – am dedus coroborând datele –
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provine din utilizarea de către localnici a calendarului
vechi iulian (neîndreptat) şi de către Edward Harris,
directorul Companiei engleze, citat de autor ca sursă
a informaţiilor sale – a celui gregorian, folosit şi astăzi.
Alegerea casei Harris are, de altfel, cauze
însemnate, între care confortul trebuie să fi deţinut
un neînsemnat loc pe lista priorităţilor; Carol I dorea

să indice Companiei şi ţării, mişcările sale viitoare,
pe care le face publice imediat după întoarcerea din
Dobrogea, prin „Mesajul Domnesc dela deschiderea
sesiunii ordinare a Corpurilor legiuitoare de la
15 Noemvrie 1878”92; acesta vestește, între altele,
„grabnica unire a sistemului căilor noastre ferate cu
calea ferată Cernavodă-Küstendje”93. Iar această
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Monumentul comemorativ al unirii Dobrogei
cu România, ridicat în orașul Tulcea
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unificare nu putea fi făcută decât prin noi tronsoane de
cale ferată, dar, mai ales, printr-un pod peste Dunăre.
Pentru a corespunde exigenţelor Curţii
domneşti, imobilul familiei engleze trebuia să fie
solid şi central; or singura arteră pe care existau cele
câteva case mai acătării era bulevardul Elisabeta,
în curs de finalizare. Aici casa Harris a deţinut o
poziţie semnificativă, în imediata apropiere a sediului
Companiei engleze, dărâmat probabil în timpul
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războiului; pe locul rămas liber este instalată, chiar în
timpul ostilităţilor, bateria rusă.
Prima arteră de circulaţie civilizată din
Constanţa, prin care se revine la obiceiuri tomitane
uitate din antichitatea romană, este construită la
inițiativa prefectului Remus Opreanu; trasarea
prioritară a arterei stradale comportă nenumărate
dificultăţi, întrucât „terenul situat pe malul mărei
şi coprins între far şi fostul biurou al Companiei
Engleze era acoperit de grămezi de gunoaie şi pământ,
nepracticabil chiar pentru pietoni, căci pe el au fost
aşezate bateriile armatei Ruse. Posiţiunea lui a inspirat
administraţiei Române ideea de a’l transforma într-un
bulevard de preumblare, care astă-zi este o podoabă
a oraşului şi deliciul visitatorilor în sesonul băilor”94.
Cu toate acestea, bulevardul nu ajungea până la casa
Harris; ordinul prefectului stabilește clar: „Strada
despre mare care pleacă de la far, trece pe dinaintea
caselor D-lor vice-consul al Norvegiei şi vice-consul
al Italiei şi se termină la bateria rusă se va numi (iar
în ultimii 25 de ani şi-a redobândit titulatura, n. n.)
Bulevardul Elisaveta Doamna”95. O altă dispoziție
a prefectului îi trasează sarcini primarului: „vă rog
se dispuneţi ca lucrările să continue pe malul mărei
până la capătul stradei Romane (astăzi Revoluţiei, n.
n.), unde începe strada ce dă în port, căci până acolo
merge bulevardul Elisaveta Doamna”96; prelungirea sa
se face pentru început către est: „Este de neaparată
trebuinţă a se prelungi bulevardul până la strada
Ovidiu, ca ast-fel o parte din el, situat spre Sud,
dominând portul, să serve de preumblare dimineaţa
când soarele încălzeşte bulevardul actual, espus spre
Răsărit”97. Altă prelungire, spre mare, printr-o arteră
smulsă apelor, astăzi faleza Constanței, va da naştere
unor momente tensionate, unor controverse aparent
de neconciliat, dar şi unor însemnate izbânzi edilitare.
Revenind la Edward Harris (1835 – 1916?),
care a condus Compania engleză ultimii cincisprezece
ani, până la vânzarea acesteia către statul român
(în 1884), bunului său obicei de a-i scrie mamei în
Anglia, dar şi respectului pentru documentul scris (fie
şi familial), pe care au probat-o în repetate rânduri,
conaţionalii săi insulari, le datorăm informaţii până
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atunci necunoscute, cuprinse în epistola publicată de
același descendent al dr. Bolton (la care vom reveni
pe parcursul acestui studiu), datată Kustendjie, 6
noiembrie 1879: „Cum probabil ai văzut din ziare, am
găzduit pe Prinţul României [...]. A. S. R. a ajuns la
Cernavoda devreme în dimineaţa de joi 30 octombrie.
M-am dus să-i ies în cale şi de acolo l-am adus încoace
cu un tren special”98.
Emanoil Bucuţa explică ce s-a întâmplat la
Constanța în acea dimineaţă de 18/30 octombrie
curent: „Poate că atunci s’a închegat pentru întâia
oară în mintea lui Carol I gândul că podul cel mare
al Dobrogei trebuia aşezat în acest loc şi nu în altul,
pentrucă el era chemat să lege în întâiul rând cu
Marea, să fie un pod al Mării şi pe drumuri de demult
bătute [...]. Lângă piciorul viitorului pod îl aşteptau
pe Domnitor, ca o solie de taină, Tătari îmbrăcaţi în
costume multicolore şi cu turbane pe cap, iar la o parte,
cadânele cu feţe bine acoperite. Îl privea, numai ochi,
pământul turcesc al Dobrogei. La zece dimineaţa în
aceeaşi zi, dus de un tren repede, Carol I are înainte,
din pridvorul aceleiaşi gări în care mai coborîm şi noi
până astăzi, aria largă şi plină de valuri a Mării Negre.
România ajunsese la Marea care o aştepta”99.
Domnitorul Carol I – îi scrie Harris mamei sale,
„s-a instalat în casa mea până sâmbătă 1 noiembrie,
când din nou l-am escortat înapoi la Cernavoda”100.
Domnitorul a folosit Salonul Sultanului Turciei, un
vagon cu însemnele DBSR, adus în 1861 la destinație;
mobilierul său din lemn de trandafir, asortat tapiţeriei
roşii, crea ambianţa compatibilă cu rangul călătorilor.
„Ştiam deja de mai multă vreme că întenţionează
să viziteze Kustendjie şi, la un moment dat, venise
vorba să fiu solicitat pentru casa mea, dar ideea
căzuse şi autorităţile locale au decis să-l găzduiască
pe A.[lteţa] S.[a] R.[egală] în oraş la casa unui grec
(Nicolache Macri, comandantul portului, desigur,
amintit mai sus, n. n.); dar se pare că miniştrii din
Bucureşti, care cunoşteau Kustendjie, nu au fost de
acord şi, considerând-o pe a mea ca fiind singura casă
potrivită să-l găzduiască pe Prinţ, au decis să mă roage
în acest scop, numai că nu mi s-a solicitat numai casa,
ci m-au rugat să primesc Prinţul şi suita sa, şi să le

asigur o pensiune completă în timpul şederii lor aici.
Asta a fost o misiune formidabilă, dar nu exista cale
de ieşire, deoarece suveranii domnitori (chiar dacă şi
numai Prinţ al României) nu sunt obişnuiţi cu refuzul,
aşa că ne-am pus pe treabă [...], am transformat casa
şi am adus-o, ca şi pe noi înşine, la nivelul cel mai înalt
pe care circumstanţele îl impuneau [...]. Totul a fost
perfect şi camera de dormit şi de toaletă a Prinţului,
adevărate bijuterii.
Când am ajuns la gară (construită de englezi,
vechea gară, amplasată în centrul oraşului de atunci, a
fost în funcţiune 100 de ani, n. n.), el a mers la biserică
(este vorba despre biserica greacă Metamorfosis,
singurul lăcaş de cult ortodox existent la acea dată, n.
n.) pentru un Te Deum [...]”101.
În scrisoarea lui Harris se află o altă informaţie
multă vreme ignorată: prinţul Carol „a pus piatra
de temelie unui hotel care urmează a se construi
aici anul viitor [...]”102, celebrul stabiliment care i-a
purtat numele și a supraviețuit, pe faleza înaltă, până
în zilele noastre (astăzi este sediul Comandamentului
Marinei). În Dobrogea, regele Carol I a semnat actul
de întemeiere și a fost prezent la inaugurarea unor
obiective majore, care definesc programul de țară
asumat: podul de la Cernavodă – 9 octombrie 1890
fondarea, 14 septembrie 1895 inaugurarea, portul
Constanţa – 16 octombrie 1896 piatra fundamentală,
27 septembrie 1909 inaugurarea, catedrala din
Constanţa – 4 septembrie 1883 piatra de temelie,
geamia regală Carol I – 31 mai 1913 inaugurarea.
A fost un succes total – scrie directorul
Companiei engleze în continuare, despre prima vizită
a viitorului rege Carol I, la Constanța: „vremea a fost
frumoasă, Prinţul deosebit de afabil şi bun, bucătarul
nostru o mare găselniţă, dând câte două mese cu tot
atâtea feluri în fiecare zi. A. S. R. a fost mulţumită cu
tot ceea ce a văzut şi mi-a spus că în mod sigur îşi va
construi o reşedinţă la malul mării aici [...].
Opinia favorabilă formată despre Kustendjie va
mări dorinţa Prinţului şi Guvernului său să cumpere
această linie ferată şi în felul acesta să fie grăbită
tranzacţia. Guvernul este pe cale să cumpere toate
liniile ferate din ţară, care mai sunt în mâna străinilor
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şi probabil a noastră va fi inclusă în această operaţie.
Nimic nu este definitiv stabilit, dar nu m-ar surprinde
dacă linia se va vinde în viitoarele 6 luni [...]”103.
Privind marea cu vădit interes, prințul „simte
deşteptându-i-se visuri despre viitoarea putere
maritimă a României şi planuri înalte îi trec prin
minte [...]”104.
Și chiar dacă în noua provincie istorică, totul
era de făcut, grija şi interesul dintâi ale Domnitorului
s-au îndreptat către căile de comunicaţie, manifestat
chiar la deschiderea sesiunii corpurilor legiuitoare din
noiembrie 1878; după cum am subliniat deja, mesajul
domnesc se referea la rapida lor unificare, „în numele
intereselor noastre politice şi comerciale. Ministerul va
supune maturii d-voastră chibzuiri cuvenitul proiect
de lege întru aceasta”105. Încă nenumit, podul era, din
punct de vedere al proiectării, dar și al costurilor, un
subiect de îngrijorare continuă.
ACHIZIȚIONAREA CĂILOR FERATE
Ferm convins de utilitatea căilor de comunicaţie,
Grigore Cobălcescu susţine şi argumentează, încă
din august 1878, necesitatea construirii unui pod
peste Dunăre: „Drumul de fer dintre Kiustenge
şi Cernavoda va fi marea arteră a comerţului şi a
civilisaţiunei Române peste Dunăre, însă pentru
aceasta este necesitate, absolută necesitate, de a se lega
cu el căile noastre ferate şi prin urmare construirea
unui pod peste Dunăre. Aceasta este o cestiune grea,
însă dacă vroim a asigura viitorul, dacă vroim a trăi,
o asemenea clădire va trebui a fi făcută”106. Mesajul
regelui odată receptat, guvernul prezintă proiectul de
lege, care este adoptat de ambele camere până la 10
decembrie, deşi discuţiile din parlament şi din afara
acestuia, nu contenesc.
În cartea sa Dobrogea, la care am făcut deja
referire, deputatul Nicolae B. Locusteanu insistă
asupra dezavantajelor pe care le aduce cu sine, din
orice unghi de abordare, provincia revenită la ţară;
alegându-l pe cel financiar, alesul opinează că „ea ar
fi pentru tezaurul român, ceea ce e Ciprul pentru
tezaurul englez: o consumantă [...]. Vom răscumpăra
calea ferată Barkley, care nu va aduce nici jumătate
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dobânda capitalului ce vom pune; vom construi o
punte de fer peste Dunăre, pe care o vom plăti îndoit;
vom ţine pe picior de război cel puţin zece mii de oşteni
şi alte câteva mii pentru paza fruntariilor provinciei
anexate; vom plăti îndoite retribuţiile funcţionarilor
pe care îi vom trimite în această Nouă-Caledonie
română; vom semăna acest teritoriu înţelenit nu
cu şcoli şi ateliere, ci cu cazarme şi închisori [...]”.
Asemenea opinii duc la concluzii eronate, pe care
Locusteanu le formulează, succint: Dobrogea, este „o
achiziţiune funestă”107.
În pofida previziunilor sumbre, sau poate
tocmai de aceea, „pământul cel proaspăt alipit la trupul
ţării Dobrogea, cerea întocmiri potrivite timpului
şi aşezărilor, deci un pod peste Dunăre şi portul
maritim”, care să deschidă „drumul pe apă bogăţiilor
noastre de grâne şi vite”108. Adunarea deputaţilor
dezbate îndelung problemele prezentate în primăvara
anului 1882, analizează cercetări şi rapoarte, respinge
un nou proiect de canal, dar și traseul terestru
Rasova-Mangalia ca soluţie alternativă şi decide
răscumpărarea căii ferate existente (în calitate de
proprietar, Compania engleză deţinea şi portul
Constanţa, dar și 66 ha. pământ, cu cheuri, docuri,
case şi magazii de cereale); achiziţionarea căii ferate
este aşadar condiţionată, pentru asigurarea legăturii
dintre Orient şi Occident, de construirea podului
peste Dunăre şi de unificarea tronsonului în cauză
cu reţeaua feroviară deja instalată în România; în
cadrul luărilor de poziţie se evidenţiază din nou, prin
luciditatea argumentelor, I. C. Brătianu şi Mihail
Kogălniceanu. Primul anunţă categoric: „Vom cheltui
încă 16, 20 sau 25 de milioane, cât va trebui să facem
port şi pod peste Dunăre, pe care trebuie să le facem şi
cu aceasta vom da cea mai puternică dovadă Europei
că suntem o naţiune puternică şi că la noi <vine>
viitorul Orientului întreg”109.
Kogălniceanu susţine: „Domnilor, această cale
ferată are 63 kilometri (de fapt, peste 65, n. n.) şi e
construită în toate condiţiunile în cari s-a[u] construit
căile noastre ferate [...]. Terenul pe care compania îşi
are reşedinţa este situat tocmai la limba care uneşte
oraşul Chiustenge cu continentul, încât oraşul acum
nu mai poate respira [...]. Astăzi dacă se ia linia în
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considera pe deplin independent din punctul de
vedere economic, decât numai atunci când va avea în
mâinile sale administrarea întregii sale reţele de căi
ferate”.
După această vânzare, săvârşită abia la începutul
anului 1884112, DBSR se lichidează marţi, 10 ianuarie
1884, orele 14, în Westminster, Abingdon street nr.
24. Actul este semnat de George Barkley, Charles
Liddell şi William Tipping113.
Legea odată adoptată și guvernul autorizat să
cumpere calea ferată engleză, la 1 iunie 1882 se decide
construcția tronsonului Bucureşti – Feteşti. Astfel,
„Küstendje începea să se facă încet Constanţa”114.

Mihail Kogălniceanu (după D. Williams)
Muzeul Național de Istorie a României

stăpânirea noastră şi se va muta gara (fapt petrecut abia
în 1960, n. n.), sunt încredinţat că numai pământul pe
care se află compania, numai acel pământ ar preţui
mai mult de un milion; numai acele case care sunt
construite în piatră, cu puţină prefacere, ar îndestula
trebuinţele ce se simte, precum la cazarme, spitaluri şi
altele, care ar da peste un milion”110.
Adoptată la 21 mai 1882, Legea privind
răscumpărarea de către statul român a căii ferate
Cernavodă–Constanţa şi a lucrărilor în portul
Constanţa, concesionate în 1857 Companiei „Danube
and Black Sea Railway Company Limited” prevede
plata sumei de 16.800.000 franci, pentru a achiziţiona
întregul material rulant: 9 locomotive, 1 vagon salon,
2 vagoane clasa I, 3 vagoane clasa a II-a, 1 vagon mixt,
312 vagoane marfă, 10 furgoane, 1 vagon pentru cai, 2
pluguri pentru zăpadă111, portul Constanţa, terenurile
întinse ocupate de companie în oraş, atelierele şi
magaziile deţinute. Economistul Th. C. Aslan rezumă
situaţia: oricât de puternic ar fi, un stat „nu se poate

PREFECTUL REMUS OPREANU
Saltul pe care Dobrogea trebuia să-l facă pentru
a fi sincronă cu evoluția principatelor, înregistrează
un dublu decalaj față de țările occidentale; pentru
a-l lichida, se condensează şi se ard etapele115 printr-o
strategie îndrăzneaţă şi vizionară: „Pământul cel
proaspăt alipit de trupul ţării, Dobrogea, cerea
întocmiri potrivite timpului şi aşezărilor”116. Iar
acestea nu puteau fi decât proiecte de o anvergură fără
precedent: podul peste Dunăre, portul Constanţa,
prelungirea oraşului în mare printr-o faleză, dar și
decizii cu acoperire simbolică exemplară: înființarea
muzeului regional, ridicarea catedralei, a unei noi
geamii, a palatelor comunal, administrativ, regal, de
justiţie, a unor edificii de înaltă reprezentativitate –
Cazinoul, amplasarea statuii lui Ovidiu, constituirea
rețelei şcolilor româneşti; cei implicaţi sunt regele
Carol I, parlamentul, guvernul, prefectura şi primăria;
susţinerea, uneori chiar justificarea acestor intenții
și fapte (prin legi, decrete sau ordine de finanţare),
se bazează pe un neobosit sentiment de recuperare:
a istoriei şi tradiţiei bimilenare – latine, creştine,
bizantine (cu urme durabile în zonă, care încep să fie
descoperite, cercetate, valorificate) – şi a decalajului
cultural în care locuitorii s-au aflat sub vremi („pământ
de exil”117, cu Ovidiu drept marcă înregistrată).
„Om destoinic şi de inimă”, ctitor cu vocaţie,
patriot de specie rară, primul prefect al judeţului
este Remus N. Opreanu (1844 – 1908)118, numit în
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funcție de Mihail Kogălniceanu, pe atunci ministru
de externe. C. Rădulescu-Motru este de părere că
„pentru popoarele care se găsesc în epoca de pregătire
a culturii lor, oamenii de caracter sunt de mai mare
valoare decât oamenii de idei, pentru motivul că rolul
acestor oameni nu se poate înlocui, pe când rolul
oamenilor de idei se poate într’o largă măsură înlocui
prin împrumut dela alte popoare cu o cultură mai
înaintată”119. Remus Opreanu a fost, deopotrivă, om
de caracter şi de idei.
Cu anvergură spirituală şi morală demnă
de anii pe care i-a modelat, prefectul are ca sarcini
oficiale inițiate sau asumate: luarea în posesie a
judeţului (predarea este făcută din partea ruşilor
instalaţi aici vremelnic, dar temeinic, de colonelul
Brandenburg120), instaurarea ordinei și siguranței
publice (deşi „o mare parte a judeţului era acoperită
de ruine”121, iar Dobrogea terorizată de bandiţi
precum Palma Zata, Deli Ali şi grupările lor),
asigurarea hranei, normalizarea veții de zi cu zi,
potrivit „Regulamentului ad-hoc de administraţie
a Dobrogei din noiembrie 1878 şi înainte ca o lege
specială, în pregătire”, să asigure integrarea totală
a provinciei în formele şi normele statului român.
Vastul său proiect organizatoric, la care purcede cu
responsabilitate asumată (a ocupat această funcţie
în două rânduri: noiembrie 1878 – septembrie 1881,
octombrie 1882 – mai 1883), vizează programul de
modernizare şi sincronizare a regiunii cu ritmurile
de creştere ale României din acel sfârşit de veac, iar
strategia dedusă are drept document programatic,
Legea pentru organizarea Dobrogei, la elaborarea căreia
trudeşte alături de Mihail Kogălniceanu.
Într-o dare de seamă din ianuarie 1881 (este, de
fapt, bilanțul activității sale, numit Espunerea generală
a situaţiunei judeţului Constanţa) Remus Opreanu dă
seama despre schimbările majore survenite estimp;
afirmarea identităţii regionale şi naţionale s-a operat
prin organizarea învăţământului, intervenții pentru
construirea catedralei, comanda unor machete și
sculpturi de for cu caracter simbolic: monumentului
independenţei, statuia poetului latin Publius Ovidius
Naso, relegat şi mort în urbea marină, trasarea de
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străzi și bulevarde (cărora le dă nume potrivite –
Mircea, Traian, Marc Aureliu, Romană, Ovidiu, etc.),
protejarea minorităţilor locale (prefectul încurajează
revenirea turcilor şi tătarilor plecaţi în acei ani),
înfiinţarea de tribunale musulmane pentru probleme
familiale şi patrimoniale, construcţia şi repararea
unor geamii, asigurarea dotărilor necesare funcției
de staţiune helio-marină (conferită Constanței până
la construirea portului modern), strângerea pieselor
arheologice într-o colecție muzeală, încercarea de
a preveni comerțul ilicit cu piese antice. În august
1880, în județ sunt instalați 37 primari, din care 22
musulmani.
STATUIA LUI OVIDIU
Remus Opreanu şi-a propus să ridice la
Constanța, prin subscripţie publică, şi contribuţii
de la bugetul statului, două lucrări de for public:
monumentul Independenței – inițiativă eșuată și
statuia lui Ovidiu – idee (strălucită) întrupată în formă
perenă. Cuvintele rostite la inaugurare, 18/30 august
1887, mult timp după încheierea mandatului său, sunt
semnificative: „Constanţa noastră, era acum 19 secole,
oraşul Tomi, colonia uitată a Miletului [...]. Cine ar fi
sciut de Tomi? Istoria i-ar fi tăcut numele, sau i l’ar fi
scris numai precum a făcut şi va face în viitor pentru
atâtea cetăţi şi state de care nici un fapt însemnat al
umanităţii nu se leagă. Dar a fost destul ca un om să
vină din cetatea eternă, din Roma în esil aci, să sufere,
să plângă în nemuritoare versuri pe malurile acestei
mări, şi acel om să fi fost Ovidiu, una din gloriile
lumii antice, pentru ca numele de Tomi să trăiască
în veci, iubit şi venerat în memoria tuturor. Sulmona
dete poetului viaţă, Roma fericirea şi gloria, Tomi
mormântul. Mormântul însă cuprinde totul: el este
patria eternă. De aceia Tomi a fost atât de renumită şi
de venerată şi pământul pe care se înălţa odinioară va
fi încă iubit şi scump cât timp se vor afla oameni cari
să iubească poesia şi să admire geniele cari înobilesc şi
ilustrează naţiunile şi umanitatea”122.
Din această cauză „noi, sânge din sângele
lui, neam din neamul lui, am crezut că este o datorie
sacră a strănepoţilor de a onora pe marii strămoşi şi
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am înălţat această statue pe care mâna inspirată a
sculptorului Ferrari a sciut să o facă atât de frumoasă.
Sulmona, leagănul lui Ovidiu, Roma raiul lui, Italia
întreagă au însoţit opera noastră cu aprobări şi
încurajări afectuoase. Comunitatea noastră de origină,
glasul călduros al sângelui se manifestează de astă
dată cu putere şi entusiasm. Acest mare Roman nu ne
este el strămoş comun? Nu ne fălim noi, împreună, de
aceeaşi glorie?
Această statuă este ridicată în vechia provincie
romană, pe pâmântul ce noi, urmaşii, îl avem, şi prin
dreptul istoric de la părinţii noştri. Ea va spune,
document în bronz nepieritor, că Dobrogea a fost
romană; ea va arăta tuturor că suntem aci în casa
părintească; că nu am cucerit decât ce era al nostru.
Statua se ridică aci, în centrul oraşului, în inima
Constanţei. Prin esilul marelui poet, Tomi era celebră,
prin Statua lui în Constanţa, fiica urbei Tomi îşi leagă
în mod indisolubil esistenţa actuală cu cea vechiă şi
Constanţa română continuă pe Tomi romană. E splendid
titlul de nobleţe” al acestui oraş123.
În ceea ce privește amplasarea, s-au sugerat
(pentru ca apoi să se dezlănțuie o adevărată polemică),
două poziții: piața centrală sau malul mării, pe
latura dinspre mare a bulevardului Elisabeta. Remus
Opreanu susţine, cu autoritatea iniţiativei, locul
actual, deci piața Independenței/ Ovidiu, iar Mihail
Kogălniceanu, cu autoritatea prestigiului, propune un
spațiu la malul mării. Delavrancea redă succint părerea
marelui om politic: „Da, ştiu, vor să inaugureze statua
lui Ovidiu în piaţa Independenţei. Ideea-i nenorocită,
n-are raţiune de a fi. Cum? Poetul sta unde? Citeşte
Ponticele şi Tristele. Toată ziua sta pe marginea mărei.
Ce ar fi făcut înlăuntrul cetăţei Tomis? Nu-i plăceau
geţii, nici grecii tomitani. Aştepta scrisori de la Roma
[...]. De ce să-l închizi în mica piaţă a oraşului şi să
nu-l aduci pe malul mărei, cu această perspectivă
infinită [...]?”124.
Partizanii locului cu vedere la mare își fac
publice părerile până târziu; în tinereţea petrecută la
țărm de mare, dar şi la maturitate, când drumul de
întoarcere de la Balcic la București comporta un popas
obligatoriu la Constanţa, Ion Minulescu „întârzia

Statuia lui Ovidiu. cca 1890
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în faţa statuii lui Ovidiu, aşezată în mijlocul pieţii,
avînd în spate faţada primăriei, al cărei stil românesc
nu-l prea încânta (efectul în contemporaneitate este
invers, n. n.). Ar fi vrut ca bronzul poetului exilat să
se fi proiectat pe albastrul mării, pe unde traversau
triremele Pontului Euxin în vremea nefericitului
poet”125.
Comitetul Pro Ovidiu se înființează în 1881
sub patronajul prefectului, autorul este sculptorul
italian Ettore Ferrari, autorul statuii lui Ion Eliade
Rădulescu din fața Universității București, dar și a
altor monumente amplasate în mari orașe ale lumii;
drumul de la Roma la Constanța a durat mult mai
mult în cazul statuii (din lipsa unui rest de sumă
necesar transportului și vămii), decât cele aproximativ
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Piața Ovidiu din Constanța. cca 1914
Muzeul Național de Istorie a României

șase luni suportate cu sfâșiere lăuntrică de Ovidiu
(pe cale maritimă și terestră, dar pe alt itinerar) din
noiembrie anul 8 până în primăvara anului următor.
De la Roma la Brindisium, călătoria poetului este
marcată de nelinişti şi deznădejde; în afară de Fabius
Maximus, toţi prietenii şi convivii îl ignoră, ingrat
şi temător. Pe o navă şubredă, furtuna exterioară îi
egalează, neliniştitor, tumultul sufletesc. Ovidius
străbate apoi pe uscat istmul Corintului pentru
a se îmbarca la Cenchrae pe o navă mai solidă,
care îl conduce, înfrânt, prin Imbros, către insula
nemuritoarei Victorii. „Debarcat pe insula Samothrake,
Ovidiu are gustul de a pune, folosind o a treia corabie
(până la Tempire unde comandantul regiunii, Sextus
Pompeius, prieten mai puţin afectat sau speriat de
dizgraţia Romei, îi dă o escortă de legionari spre a
traversa ţinutul, n. n.), piciorul pe coasta thracică şi a
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străbate ţara Bistonienilor. În fine, iese din Bosforul
trac în Pontul Euxin şi trece pe dinaintea cetăţilor
de pe coastă”, relatează George Călinescu. Ajuns
la destinaţie sau poate chiar pe parcursul călătoriei,
poetul alcătuieşte un adevărat „jurnal de bord” sau
de uscat şi „inaugurează un gen patetic, concurând
aproape cu tragedia”.
Dezvelirea monumentului este salutată cu
bucurie de presa şi populaţia situată pe ambele
versante ale Carpaţilor: „Inaugurarea se va face cu
pompă mare”, arată corespondentul revistei Familia
din Oradea. „Primăria de acolo va da un banchet şi
seara se vor face iluminaţiuni, organizându-se şi o
mare serată veneţiană. Guvernul, după cum aflăm
din «Românul», va fi representat prin ministrul
Sturdza”126. Ziaristul era bine informat: ceremonia,
prezidată de ministrul Cultelor şi Instrucţiunii
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Publice, D. A. Sturdza, se desfăşoară în prezenţa lui
Remus Opreanu (atunci judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie), a primarului Mihail Koiciu, a P.
S. S. Parthenie, episcopul Dunării de Jos, a trupelor
din garnizoană, care „au adus onorurile militare
cuvenite”127, a unui public entuziast.
Ministrul D. A. Sturdza, care îl numeşte deja
pe regele Carol, „un al doilea Traian”, recomandă
celor prezenţi şi viitori, nu numai monumentul
cu simbolistica sa identitară, ci și „cultura limbei
naţionale”: „Să salutăm deci cu toţii statuea marelui
nostru poet, rădicată pe străvechiul teritoriu ce ne-a
fost dat de fundatorul neamului nostru şi redat de
Europa spre paza măreţului fluviu al Dunărei. Să
salutăm această statue cu convicţiunea că tăria şi
gloria Statului nostru constă în munca neobosită în
toate ramurile activităţei omenești”128.
Amplasată în piața care, inițial numită
Independenței, a luat mai târziu numele poetului
exilat, statuia lui Ovidiu a devenit reper urban, iar
personalitatea poetului – brand al provinciei și al
țării deopotrivă. Scriitorul Ion Marin Sadoveanu,
care a copilărit în urbea marină, chiar în apropierea
monumentului, remarcă: „E un ritual Ovidiu la
Constanţa. Dintr’o aplicaţie puţin didactică şi puţin
orgolioasă a primilor cărturari şi edili români, poetul
latin circulă cu o actualitate pe care i-o accentuiază,
anual, iarna. Ovidiu e un patron. Lui i se adresează de
către toţi condoleanţele, entuziasmele, reproşurile ce
s’ar putea face oamenilor şi pământului”. În asemenea
nopţi triste şi sonore, locuitorilor urbei marine le
revine în minte „poetul strălucit al epocii de argint din
literatura elină, în care mitologia şi toate poncifele unei
supra încărcări de subţirimi dădeau un stil sclipitor,
dar nu cald. Acest estetizant libertin era foarte puţin
făcut pentru neaşteptata sa funcţiune patronală şi a
unui sentiment şi a unei teorii de continuitate latină.
Întâmplarea însă şi entuziasmele au vroit
în altfel. Cred că legăturile se fac mai mult cu
nenorocirile omului – pedeapsa cetăţeanului exilat
de împărat şi bocetul cronicarului – iar nu cu opera
însăşi a poetului, care ca atitudine şi manieră e în altă
lume şi în altă tonalitate. Oricum, prestigiul acesta al
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unei suferinţe omeneşti şi al unei aspre legi romane,
ce a încheiat cu un surghiun la Tomis capitolul unei
cronici mondene de la Roma în anul 8 d. C. se asociază
numelui lui Ovidiu. Şi la Constanţa, într-o formă mai
vagă ce e drept şi mai romantică, adusă de dincoace
de Dunăre (dar modelată cu mândrie locală, n. n.), în
epoca romantismului nostru politic şi literar, trăieşte
şi acum”129.
Există cetăţeni trăitori în acest deşert de piatră,
nisip şi soare, care s-au simţit solidari, nu numai în
primii ani ai administrației românești, ci chiar până
târziu, cu destinul poetului relegat; vocaţia neadaptării,
sentimentul exilului exterior sau interior i-a tulburat
și i-a marcat în viață și, după caz, în operă; o parte a
acestor stereotipii funcționează până astăzi.
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CATEDRALA SF. APOSTOLI
PETRU ȘI PAVEL
Pentru construcția Catedralei cu hramul Sf.
Apostoli Petru și Pavel au fost invocate, în primul
rând, necesitățile cultului ortodox, dar și însemnate
argumente de ordin identitar – originea apostolică
a creştinismului românesc (Sfântul Apostol Andrei
a propovăduit în Dobrogea de azi, susţin surse bine
intenționate şi tradiţia130, însoțit fiind, se spune, de
Sfântul Apostol Filip), credinţa creştină ab antiquo în
Scythia Minor (numele teritoriului dintre Dunăre şi
mare în antichitate), atestarea în zonă a celui dintâi
centru episcopal de pe teritoriul României de astăzi
(sfârşitul secolului III d. Hr. – începutul secolului
90

IV, Actul martiric al Sfinţilor Epictet şi Astion) şi apoi
mitropolitan (secolul IV, Notitiae Episcopatuum),
conştiinţa de neam şi de ţară; monumentul dobândeşte
în 1923, odată cu reînfiinţarea Episcopiei Tomisului,
statut de catedrală episcopală.
Ani de zile planurile Catedralei Sf. Apostoli
Petru și Pavel din Constanța i-au fost atribuite lui
Ion Mincu. L-am înlocuit (nu fără regrete, dar cu
documente de netăgăduit) încă din 2005, în cartea
noastră Constanța 1878 – 1928. Spectacolul modernității
târzii131, cu adevăratul proiectant, arhitectul
Alexandru Orăscu, ajutat, în calitate de colaborator și
coordonator al șantierului, de arhitectul Carol Beniș.
Argumentele atribuirii au fost reluate și susținute în
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2008 prin informații inedite, în prima monografie pe
care am dedicat-o, alături de regretatul istoric Virgil
Coman, impunătorului edificiu de cult132; cu toate
acestea, într-o serie de studii, articole sau site-uri,
eroarea persistă.
Inițiativa prefectului Remus Opreanu și a
episcopului Iosif Gheorghian este expresia voinței
generale: „după stabilirea nouei administraţii
româneşti aci, 1878 Noembrie 14 şi după înjghebarea
sa, gândul tuturor de creştini şi de români s-a
îndreptat spre adevăratele instituţiuni de cultură
naţională şi moralitate, cari sunt şcoala şi biserica”133.
Și dacă organizarea „unei şcoli provizorii nu cerea
mari sacrificii, apoi nu tot astfel era cu înfiinţarea
unei biserici [...]. Deci ca să fi lăsat mai departe grija
construcţiunei unor astfel de localuri proprii pe seama
comunelor, nu ştim cât timp ar fi trecut să le fi putut
avea. Guvernului i se cerea această mare datorie.
Fericitul întru pomenire Episcopul Dunărei de Jos
(Galaţi) Iosif Gheorghian în înţelegere cu nemuritorul
român, prefectul Remus Opreanu, stăruie şi obţine de
la guvern promisiunea că statul îşi va lua sarcina de a
clădi o biserică catedrală monumentală”134.
În acest scop Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunei Publice comandă arhitectului său,
Al. Săvulescu (proiectant, între altele, al Palatului
Poștelor și Telegrafului din București, construit între
anii 1894 – 1900, astăzi Muzeul Național de Istorie
a României), planurile edificiului de cult și prevede
în 1880/ 1881, 25.000 lei în acest scop, suplimentați

în bugetul următor cu aceeași sumă. Prefectura
sugerează trei amplasamente: „Piaţa 23 Noembrie
unde astăzi este Palatul Poştelor”, astăzi Muzeul de
Artă Populară, „la Beledie-Baccese” – grădina publică
Beledie, în prezent Parcul Teatrului, pe atunci în
afara orașului și „malul mărei, locul actual pe care
este clădită biserica şi unde se afla un cimitir turcesc”,
transformat încă de pe atunci în grădină. Care cimitir
(suprapus – dar acest lucru se constată abia către
sfârșitul secolului următor – peste o zonă antică de
locuire cu 12 nivele, care atestă existența cetății Tomis
din secolul VI î. Chr. până în epoca romană târzie, sec.
IV – VI d. Chr.) era nu numai închis, ci și dezafectat.
Costurile estimate de prefectură pentru
construcția bisericii catedrale, 500 000 lei conform
devizului din 1881, sunt mult mai mari decât cele
estimate, iar suma prevăzută în bugetul statului
prin Ministerul Cultelor se dovedește a fi, în noile
condiții, nu numai insuficientă, ci chiar deficitară. La
13 noiembrie 1881 „s-a hotărât facerea altor planuri
pentru biserică în valoare de 100 000 – 200 000 lei, iar
construcţia s-a trecut în lista clădirilor ce urmează a se
face prin anuităţi în anul 1882”.
Demarată efectiv în 1883, catedrala a
fost sfințită 12 ani târziu, din pricina unei erezii
(manifestată în norme și forme străine decorației
interioare), a unui conflict între foști amici (arhitectul
Ion Mincu și pictorul George Demetrescu Mirea) și,
mai ales, a unui diferend major survenit între biserică
și stat care viza, pe multiple paliere, raportul (îndelung
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disputat) dintre tradiție și spiritul veacului. Conflictul,
care părea inițial o ceartă între doi colaboratori,
odinioară prieteni, escaladează, îl exclude pe Mincu
(marele arhitect elaborează doar concepţia decorativă
interioară și proiectul mobilierului, nu și planul
catedralei), se fixează asupra lui Mirea (executantul
zugrăvelii din interior) și antrenează în desfășurarea
sa Biserica Ortodoxă Română, ministerul de resort,
presa și însemnați oameni de cultură din acea vreme;
de fapt este o etapă în disputa Orient-Occident, între
tradițiile pe care biserica încearcă să le păstreze și
modernitatea, în spiritul căreia arta le schimbă, nu
(neaparat) din spirit de frondă (pictorii și arhitecții
s-au școlit voluntar în diverse centre europene, dar
cu osebire la Paris), ci din încercarea de a concilia
ireconciliabilul, din dorința de a face edificii,
monumente și ansambluri compatibile cu (o parte
din) tendințele veacului și nu în litera, fie aceasta chiar
adaptată, a formelor autohtone.
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Cu autoritate de netăgăduit în epocă,
Alexandru Odobescu recomandă cu fermitate
arhitecților și zugravilor bisericești (proveniți, în
general, din pictori laici și inversând situația de
până atunci): „Studiaţi rămăşitele – oricât ar fi de
mărunte – ale producţiunii artistice din trecut şi
faceţi dintr-însele sorgintea unei arte măreţe [...], nu
pierdeţi nici o ocaziune d-a vă folosi de elementele
artistice ce vă prezintă monumentele româneşti rămase
din vechime; dar prefaceţi-le, schimbaţi-le, desvoltaţi-le”. Numai lucrând astfel, din vechile construcții vor
putea ieși, precum fluturii din crisalidă, „monumente
măreţe, dar cu acelaşi caracter de originalitate”135.
Espunerea de motive la proectul de lege anexat pe
lângă Mesagiu cu N°...”, îl indică fără drept de apel pe
noul autor al planurilor bisericii catedrale – arhitectul
Alexandru Orăscu (1817 – 1894): „În urma deschiderei
creditului pentru construcţiuni de edificii publice,
sancţionat prin Înaltul Decret cu N°1664 din 5 Iunie
1882, urmând a se publica de urgenţă licitaţie pentru
darea în antreprisă a construcţiunei Catedralei din
Constanţa, prevăzută în labela acelor construcţiuni şi
neavând decât un singur arhitect şi acesta chiar plătit
cu luna din fondul de reparaţii, Ministeriul a fost
nevoit să se adreseze Dlui Al. Orăscu, cu rugăminte să
lucreze Dsa planurile, devisul şi caietul de însărcinări,
căruia la depunerea proectelor la Minister i s’a aprobat
şi plata cerută din suma de lei 300 000 destinată
pentru menționata clădire (valoarea este anunțată
în Monitorul Oficial nr. 55/1882, n. n.), atât pentru
dresarea acestor proecte cât şi pentru privigherea şi
conducerea lucrării în cestiune, reservându-se astfel în
devisul format lei 15 000 pentru plata unor asemenea
cheltuieli şi anume lei 6 000 pentru proecte şi lei
9.000 pentru priveghere şi conducere. Pentru a se
putea dar plăti nisce asemenea cheltuieli din fondul de
lei 300 000 afectaţi pentru zisa construcţiune, se cere
autorisaţia Adunării”, scrie ministrul P. S. Aurelian”136.
Prototipul catedralei a fost biserica Domniţa
Bălaşa din capitală, ridicată în ultima ei formă,
după un proiect semnat de Alexandru Orăscu, în
asociere cu arhitecții Carol Beniș (pe atunci angajat
al Aşezămintelor Brâncoveneşti, cu aport major la
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supraveghearea construcției) și Friedrich Hartmann
(propunerile sunt avizate de Lecomte du Noüy)137.
Perioada de construcţie a celor două biserici – domniţa
Bălaşa din capitală (1881 – 1885)138 şi Catedrala
din Constanţa (planurile sunt realizate în perioada
noiembrie 1881 – 30 iulie 1882, lucrarea începe în
septembrie 1883 şi se încheie, fără pictură interioară,
printr-o recepţie provizorie, doi ani mai târziu), dar şi
asemănările evidente au în sfârşit singura explicaţie
plauzibilă – cele două lăcaşe de cult sunt concepute
în același timp de aceeaşi autori – Alexandru Orăscu
şi Carol Beniş (Beneş), ultimul în calitate de diriginte
al șantierului. Echipa a proiectat și supravegheat la
Constanța, construcția celebrului hotel Carol I (1880
– 1881), astăzi sediul Comandamentului Marinei,
cu structură și decorație neoclasice; situat pe țărmul
înalt, stabilimentul s-a ridicat în sprijinul curei heliomarine prin care administratorii urbei încercau (și
chiar au reușit) să atragă vizitatori estivali.
Sosit cu plăcere în oraș, Barbu Ştefănescu
Delavrancea constată în august 1887 că „biserica cea
nouă a Constanţei [este] reproducţiunea reuşită
şi poate cu mai juste proporţiuni decât originalul
a Doamnei Bălaşa din capitală”139. Monumentala
catedrală – arată N. Iorga ceva mai târziu –, „este o

clădire în felul Doamnei Bălaşa din Bucureşti”140.
Procedeul derivă din însăşi structura arhitecturii
identitare: în lipsa unei tradiţii locale specifice,
importul pe orizontală din celelalte provincii
româneşti este nu numai permis, dar chiar recomandat,
atâta vreme cât poate să susţină şi să întărească
semnificaţiile şi scopurile propuse. Concepută în
perioada şi cu elemente caracteristice clasicismului
târziu, construcția catedralei reia elemente ale stilului
postbizantin, vădind, în predominanţa plinului,
proporții armonioase; planul dezvoltat în lungime
prezintă forme geometrice în exterior: absida
poligonală a altarului, decroşuri dreptunghiulare,
frontoane pe rezaliturile în care se înscriu absidele
laterale, turla mare poligonală, volumele scandate
ritmic şi clar, în convergenţă monumentală spre latura
vestică, unde exonartexul supradimensionat, străpuns
de o colonadă modestă și încununat cu alte două turle
poligonale, dă anvergură şi autoritate spaţiului sacru.
La 12 august 1882, prefectul îi cere primarului
fixarea definitivă a terenului, iar la 5 septembrie
curent are loc licitația; larg difuzată, aceasta nu atrage
niciun participant141. O nouă încercare de atribuire, pe
actualul amplasament, desemnează drept câștigător,
Societatea de Construcţie (de fapt, Societatea Română
de Construcţiuni şi Lucrări publice142), iar șantierul se
organizează în toamna anului 1883.
„Duminică, 4 Septembrie, s’a pus piatra
fundamentală a Catedralei din Constanţa de către
domnul Ministru al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor
(pe atunci P. S. Aurelian, n. n.). Dimineaţa, la 10 ore,
s’a celebrat oficiul divin de către P. S. S. Episcopul
Dunărei-de-Jos la biserica grecească, la care a asistat
ministrul, autorităţile civile şi militare, precum şi un
mare număr de cetăţeni. După săvârşirea serviciului
divin, asistenţii au mers în procesiune la locul unde
se zidește Catedrala, situat în facia Mărei Negre. Aici
se aflau înşirate trupele în garnizoană la Constanţa,
toate autorităţile şi publicul. Săvârşindu-se serviciul
divin cerut de împrejurare şi în urma câtorva cuvinte
rostite de domnul A. Orăscu, autorul proiectului de
catedrală, domnul Ministru al Cultelor a rostit un
discurs.
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După aceea s’a procedat la punerea pietrei
fundamentale”; pergamentulul comemorativ a fost
însoțit de „medalii, decoraţiuni şi monede”. Înconjurată
de un chenar expresiv, inscripția este dominată în
partea superioară, central, de stema regatului: „Astăzi IV Septembrie Anul Mântuirei una mie optsute
opt-zeci şi trei, în al XVIII an al domniei M. S.
Regelui României Carol Iul şi al Augustei sale soții
M. S. Regina Elisaveta şi în al cincelea an al anexării
României s’a pus piatra fundamentală a acestui sfânt
şi dumnezeesc locaş cu hramul Prea Sf. Apostoli Petru
şi Pavel.
Şi această biserică catedrală a oraşului
Constanţa se înalţă din temelie cu spesele statului/
fiind preşedinte al Consiliului de Miniştri D. I. C.
Brătianu/ ministru la departamentul Cultelor şi
Instrucţiunei Publice D. P. S. Aurelian/ iar chiriarch
al scaunului episcopal al Dunărei de Jos prea Sfinţia
Sa Episcopul Iosif.
Şi spre aducere aminte scrisus’a acest act în trei
exemplare, din care unul s’a aşezat în piatra zidită în
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fundamentele acestui edificiu/ cel d’al doilea s’a depus
în Archivul General al Statului/ iar cel d’al treilea
exemplar în Archivul Primăriei Constanţa”. Semnat
Carol şi Elisaveta143.
Recepția provizorie, care are loc în septembrie
1885, trebuia să fie urmată de zugrăvirea interiorului;
abia în 1888 Titu Maiorescu, ministrul Cultelor și
Instrucțiunii Publice, îl desemnează în acest scop, la
sugestia episcopului Dunării de Jos, Iosif Gheorghian,
pe George Demetrescu Mirea, deși preferințele
sale erau orientate spre Theodor Aman ori Nicolae
Grigorescu144.
Onest (pictura catedralei este și singura sa
lucrare de acest gen), Mirea își recunoaște limitele și
îl propune pentru proiect şi coordonarea decoraţiunii
interioare pe Ion Mincu – prietenul, colegul și
colaboratorul său, un arhitect de excepție, profund
cunoscător al artei medievale. „Fără îndoială că
mulţi, în locul d-lui Mirea, ademeniţi de dragostea
aurului mai mult decât de dorul artei, s’ar fi grăbit
a accepta pe dată această sarcină, fără nici un fel de
restricţiune, decât aceea nemărturisită de a face ast-fel
încât câştigul să fie cât mai mare. D. Mirea însă, ca
un adevărat artist care îşi pricepe arta şi hotarele ei, şi
cari prin urmare ştie bine importanţa şi dificultăţile
unei ast-fel de lucrări, a declarat de la bun început
d-lui ministru că-i este peste putinţă să accepte singur
o astfel de sarcină, de vreme ce ea implică cunoştinţe
altele, în afară de arta zugrăvelei şi că, fiind vorba
de un întreg decorativ, o unitate de concepţiune,
stil, proporţiuni, ornamentaţie, etc., este neaparat
trebuinţă de concursul unui architect; şi atunci d.
Mirea mi-a pomenit numele.
D. Maiorescu mi-a făcut dar onoarea (scrie
Mincu, n. n.) de a-mi încredinţa elaborarea unui
proiect pentru decoraţiunea picturală a catedralei cu
obligaţiunea, în acelaşi timp, de a da şi toate desemnurile
necesare pentru executarea mobilierului bisericesc
precum: tâmpla, candele, policandrele, stranele, etc.
Fără îndoială că am acceptat cu multă bucurie o sarcină
din care credeam că pot eşi cu onoare; dar este sigur că
nu am acceptat’o în vederea câştigului bănesc pe care
această lucrare putea să mi’l aducă.
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Am făcut atunci mai multe studiuri şi ajungând
în fine la soluţiunea care mi s’a părut bună, am
întocmit proectul decoraţiunei picturale ca ansamblu,
cu proporţiunile diferitelor părţi ale composiţiunei,
felul diferitelor ornamentaţiuni, locul şi proporţiunile
diferitelor tablouri şi personage şi am căutat chiar,
prin culoare, să ajung la tonurile generale care mi s’au
părut mai nimerite pentru efectul întregei decoraţiuni.
Acest proect, după ce a fost supus d-lui ministru

Maiorescu, care l’a aprobat, – l’am înmânat d-lui
pictor Mirea, care poate mărturisi singur dacă nu l’a
avut necontenit în vedere şi dacă pictura ce a executat
nu este întocmai conformă acestui proiect [...]. Dar
pe lângă elaborarea proiectului, sub-scrisul a fost în
diferite rînduri la Constanţa în timpul lucrărilor”145.
Theodor Enescu precizează: „Proiectul ansamblului pictural, cu proporţiile diferitelor compoziţii şi
ornamente şi cu indicarea tonurilor generale cromatice,
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în fond întreaga concepţie decorativă, a revenit lui
Mincu, care mai mult, a schiţat chiar pe ziduri siluetele
cuvenite personajelor, Mirea rămânând să completeze
figurile şi scenele religioase. În timpul lucrărilor are loc
un incident penibil între pictor şi arhitect, în legătură
cu executarea părţilor ce le reveneau, incident ducând
la un schimb de scrisori în presă, în care cei doi se
acuză şi se injuriază reciproc; violenţa de limbaj a lui
Mirea, ajungând până la incivilităţi, nu infirmă de loc
aserţiunile arhitectului şi putem bănui că deriziunea
critică a acestuia, provocată de slaba capacitate a
pictorului în stabilirea justă a proporţiilor, nu e lipsită
de obiect”146.
Schimbul epistolar este publicat în ziarul
Constituţionalul; Mirea încearcă să-l învinuiască pe
Mincu nu numai pentru deficiențele picturii pe care
tocmai o executase, ci și pentru unele deteriorări ale
construcției apărute între timp147. Disputa, zvonurile și
părerile unor clerici atrag atenția episcopului Partenie
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al Dunării de Jos (care urcă în scaunul eparhial la 10
decembrie 1886 şi îl ocupă timp de șaisprezece ani,
până în 1902), care vine să vadă decorația interioară și
constată că, executată în mod absolut artistic, aceasta
„nu era nicidecum în stil bisericesc”. Revoltat, face o
interpelare ministrului Instrucţiunei Publice (Take
Ionescu) în Senat şi declară, în mod solemn, că nu va
sfinţi niciodată biserica cu o astfel de pictură, care a și
costat 300 000 lei” (din care Mincu ar fi primit doar
5.000 lei). Problema care s-a pus atunci – de negândit
chiar cu puţin timp înainte –, a fost aceea a asemănării:
figurile sfinte trebuie imaginate sau pictate după
model? Se zice că însuşi pictorul şi profesorul Theodor
Aman (al cărui continuator este considerat Mirea),
ar fi insistat asupra asemănării terestre. Erau supuse
astfel discuţiei, fundamentul imaginii tradiţionale,
sensul viziunii teocentrice, dar şi principalul mijloc de
reprezentare – fresca, înlocuită inadecvat de pictorii
laici (de șevalet) care primesc atunci comenzi de artă
murală – prin tehnica uleiului.
Încă politicos și corect, Mirea este dispus să
recunoască aportul lui Mincu în realizarea secțiunii
transversale „acum doi ani aproape şi care s’a şi esecutat
(pe cât a fost executabilă) în cele dintâi trei luni de
la începerea lucrărilor [...]. Să’şi aducă însă aminte d.
Mincu că mai trebuia încă o altă secţiune, adică acea
longitudinală şi apoi fel de fel de ornamente şi detalii
în mărime şi esecuţie... etc., etc., după cum ne-a fost
vorba. D. Mincu însă nu numai că nu a făcut nimic
din toate acestea, dar nici nu s’a văzut pe aicea”148.
În replică, arhitectul arată că intervenţia
pictorului „conţine, pe lângă un biet singur adevăr,
o întreagă serie de veninoase inexactităţi. Încep
cu adevărul, în consideraţia singurătăţii la care e
condamnat şi a dragostei ce încă am pentru dânsul.
Da! Este adevărat că nu am pus la disposiţia d-sale
decât secţia transversală a decoraţiunei murale a
bisericei fără să mai dau o secţie longitudinală; şi
acum acest adevăr mărturisit, să’mi fie permis să
încep cu seria neexactităţilor, referitoare la contracte,
responsabilități, planuri de ansamblu și de detaliu,
execuție, atribuții, etc. [...]”. Colaborarea, care
devenise dificilă încă de la sfârșitul anului 1889, nu
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a putut continua din cauza pictorului, care-și arogă
merite imaginare. „Afară de aceasta, ceea ce era de
făcut ca ornamentaţie în sensul lungimei bisericei nu
era decât repetarea elementelor deja executate în secţia
transversală”. Chiar și cu prototipul în față, Mirea a
pictat „personaje cu umeri rupţi de greutatea mâinilor
colosale ce au să poarte [...], apostoli condamnaţi să
stea vecinic pe vine, dinaintea scaunelor lor, fără să
poată parveni să se aşeze”. Conform unor zvonuri,
declară în continuare arhitectul, Mirea sporeşte
dificultăţile întâmpinate pentru a-i cere apoi regelui
majorarea sumei convenite149.
Într-un nou episod, după acuze care nu-și
schimbă obiectul, ci doar tonul, Mirea conchide:
afirmațiile arhitectului sunt doar „nişte nenorocite
divagaţiuni care nu merită nici un răspuns”150.
La 12 mai 1892 are loc o şedinţă a Sfântului
Sinod în cadrul căreia episcopul Partenie al Dunării
de Jos începe atacul asupra picturii din Catedrală,
printr-un raport adresat mitropolitului primat Iosif:
„[...] În luna Septemvrie, anul 1888, auzind că
esecutarea picturei acestei Cathedrale s’a dat D-lui
Pictor Mirea Demetrescu [...], m’am grăbit fără să fi
aşteptat ca să fiu consultat şi întrebat, să atrag prin
adresa N° 1405 din acel an 1888 atenţiunea D-lui
Ministru al Cultelor asupra acestei cestiuni şi să’l rog
să pună în vedere D-lui pictor, ca să nu înceapă pictura
numitei biserici, înainte de a mă consulta şi pe mine.
Mult m’am bucurat să primesc din partea D-lui
Ministru de atunci adresa N°12.960 prin care mă
încunoştiinţează că a comunicat d-lui pictor Mirea
dorinţele mele, spre a le esecuta şi a mă consulta în
tot ce se atinge de regula bisericească; dar pe cât de
mare mi-a fost bucuria, pe atât de deşartă mi-a fost
aşteptarea, căci de la 3 Octombrie 1888, când am
primit adresa ministerială în cestiune şi până astă-zi
(12 mai 1892, n. n.), am tot aşteptat pe D-nul Pictor
Mirea Demetrescu.
Când se va fi început lucrările de pictură nu ştiu
(ştim însă noi, este vorba despre toamna anului 1888,
n. n.). Târziu am aflat că D-nul pictor Mirea a esecutat
cea mai mare parte de pictură; că în lucrarea sa ar fi
decopiat de pre natură multe modele ce a pictat pe

Episcopul Iosif Gheorghian al Dunării de Jos în timpul
căruia au început lucrările la Catedrala din Constanța
Muzeul Național de Istorie a României

zidurile acelei Cathedrale. Am auzit citându-se chiar
nume, care ar fi servit de model D-lui pictor Mirea
[...]. Alarmat de sgomotele din ce în ce crescând, cari
se răspândeau prin lume de către diferiţi visitatori ai
acestei Cathedrale şi dorind a mă convinge eu însumi
de veritatea sau falşitatea lor, vara trecută (deci în
1891, n. n.), m’am dus şi la Constanţa ca să văd pictura
acestei Cathedrale. Două zile consecutive m’am dus la
biserică şi am contemplat icoanele pictate pe zidurile
sale, şi pre cât am putut vedea printre schele, pictura
sfinţilor este în cea mai mare parte străină stilului
bisantin, adoptat în marea şi sfânta Biserica noastră
creştină Ortodoxă de răsărit.
Pentru a vă da o ideie generală despre genul
acestei picturi, notez între altele următoarele:
1. Din numărul total al sfinţilor cari sunt pictaţi
pe ziduri, două, dacă nu trei părţi sunt sfinte, restul
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sfinţi. De ce pictorul să fi dat mai multe locuri sfintelor
nu ştiu. Un lucru ştim cu toţii, că în Biserica noastră
creştină Ortodoxă, numărul sfinţilor este cu mult mai
mare de cât cel al sfintelor [...].
2. Faptele şi scenele cele însemnate din Noul
Testament sunt mai cu totul înlăturate şi înlocuite cu
sfinte mai puţin însemnate din Biserica noastră.
3. Chipul lui Dumnezeu Savaoth, al lui Christos
şi al Prea-Curatei Sale Maice, este disproporţionat în
raport cu mâinile; ori acelea trebuiau să fie mai mari,
ori acestea mai mici.
4. Mai toate sfintele muceniţe şi cuvioase sunt
învestmântate cu hlamida împărătească [...].
5. Unele din aceste sfinte, ca să nu zic toate,
poartă pe cap diademă imperială ornată cu pietre
scumpe; iar altele au vestminte strânse cu multă
eleganţă împrejurul gâtului, mijlocului şi mâinilor.
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6. În sânul din strana stângă mi se pare că este
o sfântă pictată cu coadele aduse amândouă pe piept
şi se pogoară până pe la genunchi.
7. Pe zidurile din altar am văzut pe unul din
sfinţii Ierarhi ai Bisericei noastre, ţinând în mână
crosa papală în loc de cârjă.
Acest gen de pictură cu totul necunoscut
în Biserica noastră Ortodoxă de răsărit şi propriu
poate numai D-lui pictor Mirea Demetrescu, m’a pus
în mare nedumirire. Teama dar, de a nu pierde nici cea
mai mică părticică din depositul sacru al bisericei ce mi
s’a încredinţat şi dorinţa fierbinte şi constantă ce am,
de a rămânea până la suflarea mea cea mai de pe urmă,
umil, dar fidel servitor şi apărător al sfintelor canoane
şi tradiţiuni ale sfintei noastre Biserici Ortodoxe de
răsărit, m’a făcut să Vă aduc casul la cunoştinţă şi să
Vă declar că nu pot lua asupră’mi răspunderea cea
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mare de a sfinţi cathedrala aceasta din nou zidită
în Constanţa, mai înainte de a avea avisul Sfântului
Sinod întru aceasta.
De aceea Vă rog respectuos, Înalt Prea Sânţite
Preşedinte, să bine-voiţi a pune astă-zi chiar în
desbaterea Sântului Sinod adresa aceasta, spre a
decide trimiterea la faţa locului a unei comisiuni care
să se pronunţe prin osebit raport asupra acestui caz
[...]”151. Fără avizul Sfântului Sinod, episcopul declară
că nu va sfinţi Catedrala din Constanţa, de a cărei
întârziere nu se face, în nici un caz, responsabil.
În ceea ce priveşte picturile – răspunde imediat
ministrul, „P. S. Sa a fost foarte constant în a se plânge
că sunt profane, şi astă-zi a citit detaliele [...]. Alte
persoane, foarte competinte, – este departe de mine
ideia de a tăgădui competinţa P. S. Sale Episcop al
Dunărei de Jos – mi-au spus din contră că impresiunea
ast-fel a picturei din Constanţa este bună. Între aceste
două păreri, eu nu am nici una, pentru că dacă nu am
văzut un lucru, nu am obiceiul să’l judec. Dar sunt
câte-va din observaţiunile făcute de P. S. Sa pe cari
nu pot să le las fără un mic răspuns. Am întrebat pe
D. Mirea dacă a apropiat vre un model după natură
şi mi-a răspuns că nu. Când a făcut pictura, nu a avut
un model, căci ceea ce se cere pictorului, este ca să nu
copieze un adevărat portret şi al doilea, când copiază
o figură omenească, trebue să pună aerul, ca să te facă
să vezi pe d’asupra închipuirea Dumnezeească, sau
închipuirea sfântului care’l represintă; şi dacă pictorul
a făcut aceasta, nu am să mai întreb de unde a luat, ci
numai dacă a putut să dea o impresiune figurei. De
asemenea P. S. Sa ne-a spus că sunt mai multe sfinte
decât sfinţi. Dar un lucru’l rog [...] și să-mi dea voe să
nu’l urmez pe această cale.
Prea Sînţia Sa ne mai spune că la chipul
D-lui Christos există disproporţie între mâini şi
picioare. Mirea nu cred să fi făcut aceasta, însă se poate
întâmpla, dar până nu voiu vedea singur, nu cred. Ne
mai spune că o sfântă are coadele pe piept. Despre
aceasta nu ştiu nimic, dar să întreb pe D. Mirea. Ceea
ce asigur însă este că D-nul Mirea a căutat, atât în ce
priveşte costumul, cât şi în privinţa posei, să se inspire
din arta veche bizantină [...].

Acum, în privinţa propunerei de a se numi
o comisiune din sânul S-tului Sinod, sunt de acord
[...]; să mergem dar, după ce se va închide sesiunea
parlamentară şi comisiunea va veni cu raport în
sesiunea de toamnă”152.
La curent cu derularea evenimentelor,
ministrul Take Ionescu vizitează catedrala, convingându-l pe Mirea să intervină asupra unor figuri
deja zugrăvite, spre a detensiona și, în cele din urmă,
pentru a găsi o ieșire din impas. La 27 septembrie
1892 ziarul Constanţa menționează: „Dl. Mirea, cel
ce a luat asupă-şi pictura Catedralei, se află de mai
multe zile în oraş şi se ocupă serios cu lucrările ce
mai sunt de efectuat. Această atenţiune era bine să
se arate chiar dela început. E evident că o priveghere
sistematică, un control mai pronunţat şi mai priceput,
ar fi scutit pe credincioşi de la lungă, prea lungă
aşteptare a deschiderei sfântului locaş [...].
Aşa se explică cum chipurile unor Sfinte –
despre a căror asemănare pământească s’au vorbit
atâtea şi atâtea până acum – se modifică astă-zi şi ieau
înfăţişări proprii de a satisface cerinţele canoanelor
noastre bisericeşti”.
Prin articolul Iarăşi Catedrala noastră, ziarul
revine asupra problemei, arătând că mult așteptata
sfinţire este preconizată în primăvara anului
următor, 1893: „G. D. Mirea se află chiar în acele
zile la Constanţa, încercând să atenueze asemănarea
pământească a frescelor, pentru a satisface cerinţele
canoanelor noastre bisericeşti”153.
În sfârşit, comisiunea este aleasă; clerul
desemnează pe episcopul Silvestru al Huşilor, ales
apoi preşedinte, pe arhiereii Ioanichie Băcăoanu
(care nu va participa la lucrări), Gherasim Piteşteanu,
Calistrat Bârlădeanu şi pe Dionisie Craioveanu.
Li se adăugă delegaţii ministerului – Alexandru
Odobescu, Grigore Tocilescu (desemnat secretarul
comisiei) şi C. Esarcu154 –, „oameni de alt-fel foarte
culţi şi pricepuţi, dar nici un pictor”. În toamna
anului 1892 se reia problema catedralei şi se decide
grabnica deplasare a comisiunei către Constanţa, deși
disputele cu privire la componența acesteia continuă.
În şedinţa Sfântului Sinod din 22 octombrie
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1892, ministrul Take Ionescu îşi păstrează punctul de
vedere, adăugând că celor trei mireni din comisiune
ar fi putut să li se adauge ca persoană „competinte”
doar arhitectul Lecomte du Noüy, care însă a declinat
oferta. Comisiunea trebuie aşadar să-şi îndeplinească
atribuţiile în formula amintită, deşi o mare parte
a detaliilor incriminate a fost, între timp, corectată:
„Ne-a vorbit de o sântă, care are coadele aduse până
pe piept, şi am pus de a transformat, ne-a vorbit de
un sânt care poarta crosa papală, s’a transformat,
asemenea alte figuri care s’au transformat, după
indicaţiunile ce ni le-aţi dat.
Înţelegeţi foarte bine că eu nu pot lăsa Biserica
din Constanţa aşa, căci am cerut la Cameră creditul
necesar, am comandat tâmpla şi icoanele. Că pictura P.
S. Tale nu ţi-a plăcut, însă mie îmi place, dar la aceasta
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nu trebue să te amesteci; poţi să te amesteci la partea
canonică [...], cestiunea este dacă e ceva în contra
Bisericei sau nu la acea pictură”155.
Răspunsul episcopului Partenie nu se lasă
aşteptat şi debordează de indignare: dacă Sfântul Sinod
a numit în componenţa comisiunei, pe principiul
apartenenţei la cel mai înalt for bisericesc, pe cine a
voit, fără amestecul administraţiei centrale de resort,
nu acelaşi lucru îi este permis ministrului, deoarece,
ca înalt funcţionar de stat, el trebuie să respecte legile
ţării. Indiferent de părerea unui ministru, fie şi al
Cultelor, competenţa clerului nu trebuie limitată doar
la partea canonică. Adevăraţii creştini și conducătorii
lor spirituali „trebue să creadă şi să mărturisească:
toată pictura din bisericile noastre nu poate să fie
decât canonică [...].
D-voastră ne afirmarăţi pe de o parte, că
picturile acestea vă plac, iar de alta ne spuserăţi că
D-voastră ducându-vă vara trecută la Constanţa
şi văzând extravaganţa picturelor, aţi îndatorat pe
pictorul Mirea Demetrescu ca să modifice unele din
aceste imagini în sensul observaţiunilor mele [...]. Se
poate, D-le Ministru, ca unele figuri din pictura acelei
Biserici să vă fi plăcut D-voastră cum putea(u) să-mi
placă şi mie şi la ori-cine. Dar aci cred că nu poate fi
vorba de plăcerea cutăruia sau cutăruia dintre noi.
Noi episcopii avem datoria sântă: Să dăm
creştinilor spre închinare imaginile sânţilor aşa precum
le-au recunoscut, stabilit şi consacrat tradiţiunile
s-tei noastre Biserici cu multe veacuri mai ’nainte de
noi, iar nu chipuri cunoscute, cari au locuit în oraşul
Constanţa şi cari poate să placă unuia sau altuia [...].
D-voastră sunteţi chemat de lege să administraţi
departamentul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, şi ca
atare puteţi să ne acordaţi sau să ne refuzaţi cererile
de credit sau de cheltuieli ce am solicitat; dar ca să ne
spuneţi că cutare pictură vă place D-voastră şi trebue
s’o primim, sau că cutare lucru trebue să se facă aşa,
iar nu cum se cade, pentru că aşa voiţi D-voastră, care
plătiţi, Noi, membrii S-tului Sinod, eu cel puţin, nu
voiu putea primi în ruptul capului unele ca acestea,
dacă nu va fi conform cu canoanele sântei noastre
biserici [...].
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Această frică (de a nu trăda canoanele, regulile,
tradiţiunea sfintei nostre biserici, n. n.), unită cu un
profund sentiment religios ce nutresc în mine, m’a
făcut pe mine, fiu de preot, să am un mare respect
de cele sânte şi să mă tem de călcarea canoanelor şi a
tradiţiunei sântei noastre biserici mai mult decât de
moarte, pentru că moartea morală a ori-cărui om şi
cu atât mai mult a unui Episcop, este mai mare şi mai
teribilă decât chiar moartea materială [...]”156.
Recursul la puritatea tradiţiei era însă caduc și
târziu în epocă; discuţiile continuă, iar ministrul este
somat să cheme în această comisiune un pictor; Take
Ionescu informează că s-a adresat deja lui Nicolae
Grigorescu, însă acesta nu primeşte157; este invocat
Pompilian, care a zugrăvit biserica Sf. Gheorghe Vechi;
imediat acesta este acuzat că în loc de artă religioasă,
a făcut pe pereţi, „picturi de salon”; Tattarescu, deşi
academist ca formaţie şi meşteşug, pare să întrunească sufragiul universal, dar nu poate veni pentru
că este bolnav. „Mai nainte” – le reaminteşte celor
prezenţi mitropolitul Moldovei, „în biserică picturile
nu se făceau după ideia unui pictor; ori cât de artist
şi de consumat ar fi fost el în arta picturei, trebuia
să ţină obiceiul consfinţit de veacuri în bisericile
noastre ortodoxe, în privinţa stilului”158; de fapt
regulile şi convenţiile, standardizarea şi stereotipia
erau recomandate la toate nivelurile reprezentării, nu
numai la cel stilistic.
Ministrul este apoi interpelat în parlament de
episcopul Partenie, care reiterează afirmațiile făcute
și acuzele deja lansate; răspunsul lui Take Ionescu
pare să spulbere orice argumente: „Bine, Înalt Prea
Sfinte, ce inspiraţie greşită a avut Sf. Ta să aduci aci
ireparabila greşeală a autorităţii bisericii noastre, de a
nu fi strâns la timp pentru arhiva sinodală o colecţie
a portretelor sfinţilor şi sfintelor bisericii noastre?
Ştie Î. P. S. Ta că pictorul Mirea a cutreierat Sinodul,
Mitropolia şi Academia în căutarea portretelor sau
măcar a schiţelor chipurilor unora dintre sfinţii şi
sfintele ce i s-a pretins să zugrăvească? Ştie Î. P. S. Ta
că, afară de cei câţiva sfinţi aşternuţi în interiorul mai
tuturor bisericilor noastre, nicăieri pictorul n-a aflat
nimic, nici măcar o indicaţie care să-l călăuzească?

Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos în timpul
căruia a fost sfințită Catedrala din Constanța
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Şi dacă este aşa, ce trebuia să facă Mirea, dacă nu
ceea ce a şi făcut: a căutat în societatea bucureşteană
modele bărbăteşti şi femeieşti ale căror chipuri să se
apropie cât mai bine de acelea ale sfinţilor şi sfintelor
adevăraţi şi a reuşit să redea cât mai apropiat de adevăr
aceste sfinte expresii, iar cât priveşte veşmintele în
care i-a prezentat, atât eu, cât şi judecătorii de artă
consultaţi, le-am găsit cadrând perfect cu veşmântul
corespunzător atitudinii sub care trebuia înfăţişat
motivul. Aşa încât Î. P. Sfinţite, vina pe care ai adus-o
aici – dacă este vină – nu priveşte pe pictor, ci Înalta
Ierarhie a Bisericii, care n-a avut prevederea de a
colecţiona o arhivă portretistică în acest scop”159.
Ziarul Constanţa rezumă la 1 noiembrie 1892
situația creată: „P. S. S. Episcopul Dunărei de Jos în a
cărui eparchie intră şi Dobrogea, refuzase să sfinţească
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Catedrala construită la Constanţa şi să o deschidă
astfel credincioşilor sub cuvânt că picturile murale din
acea Catedrală n-ar fi bisericeşti.
În faţa acestui refuz, Ministerul Cultelor a
numit, în unire cu Sfântul Sinod, o comisiune care
să studieze picturile Catedralei din Constanţa şi să
raporteze: I. Dacă picturile sunt sau nu în stilul artei
bizantine./ II. Dacă picturile – atât tablouri religioase
cât şi figuri izolate, sunt din acelea pe care le admite
ritul ortodox./ III. În sfârşit, dacă expresiunea figurilor
corespunde sau nu caracterului religios fără vre-un
amestec de idei sau de sentimente profane.
Comisiunea [...] a examinat cu deamănuntul
toate picturile Catedralei şi la 25 Octombrie (1892,
n. n.) a raportat ministerului şi Sfântului Sinod. Din
raportul comisiunii reiese că Episcopul Partenie al
Dunării de Jos a greşit în aprecierile sale [...]160. Iar
concluzia se impune firesc: „judecată în întregimea sa,
decoraţiunea picturală a Catedralei de la Constanţa
nu este în neconformitate cu ritul ortodox”161.
Alt ziar califică motivele acestei întârzieri drept
anacronice: „sub nici un cuvânt nu-și mai au rațiunea
astăzi” și afirmă: „În interesul existenței noastre
naționale pe acest pământ, în numele sfintei noastre
biserici, în numele culturii noastre naționale, apelăm
cu căldură la dl. Tache Ionescu, valorosul ministru al
Cultelor și Instrucțiunii Publice, ca să binevoiască să ia
cele mai grabnice măsuri pentru Sfințirea Catedralei
din Constanța și, prin consecință, deschiderea bisericii
noastre naționale în acest oraș important, de care se
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simte nevoia cea mai mare de atâta vreme”162. În cele
din urmă, după încheierea atâtor discuţii, învinuiri și
acuzații163, presa anunță cu bucurie: „Catedrala din
Constanţa va putea fi sfinţită”.
Există comentatori care încearcă să găsească
în pictura lui Mirea, un model de sinteză capabil să
sugereze o ieșire din aporiile acelor vremi, enunțând,
de fapt, chiar termenii unei grave contradicții: „D-l
Mirea este şi cel dintâi dintre pictorii noştri din
generaţiunea prezentă care a încercat să adopte stilul
arhaic byzantin la starea de progres artistic în care
ne găsim. Catedrala de la Constanţa este o dovadă
că se poate înfrăţi partea nobilă a stilului byzantin cu
cunoştinţele dobândite în şcolile clasice”164.
Între „architecţii români ce fac eforturi lăudabile
pentru renaşterea artei naţionale”165, Ion Mincu este
un ctitor. Inclus în „generaţia artistă” care își asumă
atât efortul recuperator, cât și motivațiile naţionalromantice, este considerat un inovator, un cercetător
care a reuşit să interpreteze în cheie modernă, tradiţii
ale arhitecturii medievale sacre, dar și ale arhitecturii
populare166; demersul său nu este singular în plan
european, discursul autohtonist, plasat cu osebire
în zona monumentelor, fiind practicat de creatori
formaţi în mediile eclectice europene, între care École
des Beaux-Arts din Paris (unde Mincu studiază în
perioada 1877 – 1884) deține un loc proeminent.
Considerat de arhitectul Toma T. Socolescu,
dar și de către mulți alți cercetători interesați de acest
domeniu, „cel mai proeminent arhitect al României
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moderne”, Ion Mincu primeşte „însărcinarea de a
decora interiorul Catedralei din Constanţa, la care
pictura o executa Mirea. Catapeteasma, sfeşnicele
împărăteşti, candele, străni, tetrapod, etc., toate
acestea au fost studiate de Mincu cam pe la începutul
carierei sale, când a proiectat şi mica bisericuţă din
Valea Călugărească în Prahova, lucrări admirabile şi
cari sunt un bun indiciu de ce ar fi putut realiza în arta
bisericească la maturitatea talentului său”167.
Al. Tzigara Samurcaş susţine dezvoltarea
„unei arhitecturi pământene” prin necesarul „pelerinaj
la surse”: dispariţia „tradiţiei unei arhitecturi profane
a fost cu atât mai simţită când, pentru a face faţă
cerinţelor de Stat modern, am avut nevoe să clădim
edificii publice în proporţii mult mai vaste decât
tipul casei boereşti, ce singură se păstrase din
timpurile trecute. În lipsa unor prototipuri locale, au
năvălit imitările stilurilor străine. Iar necunoscătorii
trecutului s’au grăbit să afirme, nu numai inexistenţa
oricărei tradiţii, dar chiar imposibilitatea desvoltării
unui stil propriu ţărei noastre […]. Meritul de a fi
indicat orizonturile mari ce se deschid architecturei
româneşti revine maestrului”, care a creat „cel dintâi
şi într’un fel cu totul original, o operă architectonică
cu caracter naţional”168.
În investigaţiile sale în domeniul arhitecturii
şi artelor decorative din veacurile trecute, Mincu
adoptă un punct de vedere istorist, capabil să
întrerupă procesul greu sesizabil de dizolvare lentă,
dar progresivă, a „supravieţuirilor medievale”.
Studiind monumentele veacurilor trecute –
mănăstiri şi casele de ţară păstrate – arhitectul
nutreşte convingerea că a descoperit, mai ales la nivel
ornamental, „rădăcinile sănătoase ale unui arbore
rupt de furtună”. Stilul neoromânesc sau național, al
cărui promotor de primă generaţie este Ion Mincu,
impune arhitectura identitară prin elemente stilistice
heterogene, extrase diacronic din repertoriul artistic
al celor două provincii. Aceste forme sunt preluate
de generaţia următoare într-un eclectism adaptat,
cu citate diverse şi accente autohtoniste, fără a
evita elemente neoclasice, baroce, academiste, Art
Nouveau, ş. a., într-o sinteză căreia nu i se poate
contesta autenticitatea şi oportunitatea.

Chiar și în cazul mobilierului, episcopul
Partenie dorește să-și impună umila opiniune, deși
presupune, aparent conciliant, că „nu se va ține seama
de observaţiunile” sale. În şedinţa Sfântului Sinod din
22 octombrie 1892, înaltul prelat găsește astfel o nouă
pricină pentru acuzele sale: „După ce aţi terminat
cu a ne impune pictura Catedralei din Constanţa,
D-voastră aţi binevoit a ne spune că aţi comandat deja
la Paris şi tâmpla (catapeteazma, n. n.) acestei catedrale.
Eu şi asupra acestei tâmple mi’am făcut în două
rânduri observaţiunile mele. Întâia dată le-am făcut
când m’aţi chemat la minister şi mi-aţi arătat planul
lemnăriei acelei tâmple şi al mobilierului bisericei; iar
a doua oară când mi-aţi arătat modelurile pictate ale
sfinţilor care au să înfrumuseţeze acea tâmplă. Asupra
lemnăriei tâmplei, vă aduceţi aminte că v’am spus
că ea este lipsită întru atât de proporţiune, încât nu
se poate pune întrânsa toate imaginile liturgice, cari
trebuesc să decoreze o frumoasă tâmplă de biserică,
mai cu seamă cum este Catedrala din Constanţa,
unica biserică română din acest oraş atât de însemnat.
Asemenea când mi-aţi arătat modelurile
picturilor care au să se pue în această tâmplă, v’am
declarat net că mie nu’mi plac aceste picturi, pentru
că sunt nişte tipuri cu totul străine de biserica noastră
[...]. Nu știu dacă veţi fi binevoit a ţine socoteală de
observaţiunile ce am făcut asupra tâmplei şi picturelor
sale, mi-aduc însă bine aminte că nu prea eraţi
mulţumiţi de aceste observaţiuni. Dar să nu anticipez.
Eu aştept să le văd aşezate în biserică şi dacă voi vedea
că nu sunt conforme cu tradiţiunea sfintei Noastre
Biserici de răsărit, voi referi şi despre aceasta S-tului
Sinod, ca să nu greşesc întru ceva”169.
Deşi catapeteasma, stranele – regale, arhiereşti,
ale credincioşilor – candelabrele, policandrele şi
sfeşnicele au fost executate din lemn de stejar (unele
cu foiţă de aur şi pietre semipreţioase) la Paris, de
către cunoscuta casă André Doré170, o parte a fost
totuşi realizată la Bucureşti171. Mobilierul sosește la
Constanța în toamna anului 1894172.
„În urma votului Sântului Sinod dat în şedinţa
de la 4 ale curentei” (îl informează episcopul Partenie
pe primarul Mihail Koiciu la 19 mai 1895) şi a
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înţelegerei ce am avut cu Domnul Ministru de Culte
şi Instrucţiune Publică, am decis sânţirea bisericei
din Cerna-Vodă în ziua de 21 ale curentei, iar la 22
Luni în ziua de Sânta Treime să sânţim şi biserica
Cathedrală din oraşul Domniei-Voastre”.
Conform programului, episcopul Partenie a
oficiat serviciul divin împreună cu arhiereul Calistrat
Ordean şi mai mulţi „preoţi şi diaconi aduşi de Em.
Sa pentru această ocasiune. Au asistat la serviciu
toate autorităţile şi o mulţime de lume din oraş şi
satele d’imprejur, dar și representanți ai ministerului
de resort. A doua zi, la orele 8 dimineaţa, s-a oficiat
un parastas pentru odihna sufletelor celor morţi pe
câmpul de onoare al independenţei ţărei”173.
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PODUL PESTE DUNĂRE
„Când i se oferi coroana României, el nu cunoştea
ţara; şi refuzase alte coroane din ţări unde n’a crezut că
ar fi un bun viitor. Acum însă desfăşură o hartă, luă un
creion şi trase o linie dreaptă de la Londra la Bombay
şi văzu că trece prin România: atunci primi coroana”174,
îşi aminteşte, cu inerentă exaltare, regina Elisabeta,
trecând cu vaporul pe sub podul de la Cernavodă în
anul 1904. Era, afirmă regina Maria (în Povestea vieții
mele), care îl cunoștea bine, pentrucă a trebuit să-l
înfrunte, podul scump regelui Carol, dragostea inimii
lui. Potrivit aceleiași surse bibliografice, Carmen
Sylva manifesta, la vederea monumentalei structuri, o
dispoziție admirativă apropiată de extaz.
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Între toate marile lucrări ale domniei lui
Carol I, „adevărat Rege Constructor”, scrie Bucuţa în
articolul său Un Rege al Mării, „podul peste Dunăre a
fost poate, aşa cum îi plăcea să zică şi a rămas dela El,
cel mai apropiat de inima Lui. Era ca un răspuns pe
care îl dădea peste secole Împăratului Traian, cu podul
acestuia, înfiinţător de nouă ţară şi de nou popor (ideea
identificării cu marele mit fondator se configurase deja
cu fermitate, n. n.), dela Turnu Severin; era măreţia
faptei în sine, peste care-i plăcea să treacă, în cântecul
de fier al vântului intrat în gratii şi în zăbrele, cu
trenurile repezi, cum îi plăcea să treacă pe sub urzeala
lui albă, în alunecarea liniştită a yachtului regal; sau
era cine ştie ce amintire copilărească dela râul abia

ieşit din Pădurea Neagră? Era una din aceste pricini,
erau toate la un loc sau altele, destul că Regele preţuia
acest pod nu numai ca o creaţie unică tehnică a minţii
româneşti, dar mai ales ca un simbol, legat pentru
totdeauna de domnia Lui”175. A privit întotdeauna
opera lui Saligny, marele proiectant al construcției, ca
pe o „replică strălucită peste veacuri la celălalt pod peste
Dunăre a lui Apollodor din Damasc”176. A fost, de
fapt, o punte simbolică, aptă să lege poporul român de
unul dintre momentele esenţiale ale etnogenezei sale
(cucerirea şi romanizarea Daciei a presupus trecerea
Dunării), trecutul de viitor, antichitatea de România
modernă, pe împăratul Traian de regele Carol I, pe
Apollodor din Damasc de Anghel Saligny, Orientul
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de Occident şi Londra de Bombay177. „Operă mare,
operă splendidă, operă admirabilă din punct de vedere
tehnic şi din punct de vedere estetic, operă de mândrie
naţională”178, își descrie cu îndreptățire impresiile,
Gheorghe Ţiţeica.
Una dintre cele patru medalii inaugurale din
1895 aseamănă podurile şi comanditarii; pe revers
se află o inscripţie în limba latină; tradusă, aceasta
menţionează: „Carol I Rege al României, Elisabeta
Regina, 1500 stadii aproximativ mai jos de podul
împăratului Traian, gloriosul rege al României Carol
I a unit prin două poduri de piatră şi fier construite cu
multă artă malurile Dunărei şi braţelor sale”179. De fapt,
subliniază Emanoil Bucuţa în cunoştinţă de cauză, a
fost gândit să fie „un pod al Mării şi al drumurilor de
demult bătute”180.
„Clădirea cea solidă” – constată cu prilejul
enunțat, regina Elisabeta –„poate să înfrunte toate
puterile naturii: sloiuri de ghiaţă, orcane şi chiar
cutremurele, care sunt şi mai de temut. Totuşi podul
este aşezat pe stâlpi atât de subţiri, încât din depărtare
par ca nişte creioane, iar partea metalică suspendată
pare o reţea de păianjen. Este vopsit alb ca zăpada,
pentru a opri razele soarelui. Când îl isprăviră,
Regele trebui să bată nitul cel din urmă. D-nii Duca
şi Saligny întrebuinţară pentru acesta o maşină
106

Anghel Saligny pe podul de la Cernavodă
Muzeul Național de Istorie a României

idraulică, pentru ca presiunea... să se poată exercita
printr’o lovitură uşoară. Nitul de argint roşit la foc fu
bătut de Rege dintr’o dată, cu o smâcitură uşoară. Eu
aveam simţământul că acum Regele îşi desăvârşeşte
opera, de oare-ce îşi împlinise programul. Prin podul
de la Cernavoda s’a stabilit cea mai apropiată legătură
între Londra şi Bombay. De acest pod, aşteptat de
treizeci de ani atârna totul. Atunci trecură peste
pod 16 locomotive una după alta; era o îndrăsneală
[...] sirenele flotei din vale şuerau, tunurile bubuiau,
pavilioanele salutară, enorma mulţime de oameni
striga de bucurie...”181.
Iată etapele de realizare a marii „lucrări de
inginerie şi artă”: „Mai întâiu s’a făcut linia ferată
Bucureşti – Feteşti”182, în directă relație cu calea ferată
Cernavodă – Constanța, construită de Compania
engleză în intervalul 1858 – 1860; în anul 1880,
Ministerul Lucrărilor Publice încredinţează studiul
liniei Bucureşti-Feteşti, inginerului inspector general
Spiridon Yorceanu (1835 – 1905)183, iar decizia
de a construi podul se ia la 1 iunie 1882184. Pentru
achiziționarea posesiunilor britanice în Dobrogea se
emite o lege în 1882.
Împortanţa podurilor peste Borcea şi Dunăre,
determină Guvernul român să organizeze un concurs
internaţional. Publicat în 1882, este însoţit de un
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program, de planul hidrografic al Dunării făcut
de inginerul şef al Comisiei Europene a Dunării –
Charles Hartley – şi de traseul stabilit între Feteşti şi
Cernavodă de inspectorul general Yorceanu (cu ocazia
construcţiei liniei Bucureşti – Feteşti). Termenul
limită de depunere s-a stabilit la 1 septembrie 1883185.
Comisia de examinare este alcătuită din
inginerii Dimitrie Frunză (constructorul liniei
Mărăşeşti – Buzău186) – preşedinte, S. Yorceanu, C.
Olănescu, prof. dr. E. Winkler de la Şcoala Politehnică
din Berlin, prof. E. Collignon de la Şcoala de Poduri şi
Şosele din Paris – membri, Anghel Saligny – secretar.
La concurs participă opt firme de specialitate: patru
franceze (Gustav Eiffel, Batignolles, Fives–Lille, Cail

din Paris), două germane (Holzmann & Comp. din
Frankfurt am Main, Fabrica de maşini Esseningen),
câte una elveţiană (Rothlisberger & Simons din
Berna) şi belgiană (Braine-le-Compte)187; proiectele
nu conving. Comisia face unele recomandări şi ia
o serie de decizii pentru următoarea confruntare:
obligativitatea realizării unei construcţii cu travee
fixă, situată la 30 metri deasupra apelor mari, fundaţii
la 31 metri adâncime, pile sub apele mici, executate
din zidărie, deschiderea minimă 165 metri, grinzi
independente, materialul indicat/preferat va fi fierul.
Următorul concurs se organizează în 1886;
comisia, alcătuită din inginerii Spiridon Yorceanu,
Gheorghe I. Duca, Constantin Mironescu, C.
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Popescu şi Anghel Saligny întocmeşte un caiet de
sarcini în baza recomandărilor anterioare; participă
cinci firme străine (companiile Fives–Lille, Cail,
Brain-le-Compte, Gonin, Joret) cu soluţii lipsite
de pragmatism188. Proiectarea este atribuită în acest
caz limită – întârzieri greu de recuperat – unui
serviciu special creat la Ministerul Lucrărilor Publice
(decembrie 1887) sub conducerea inginerului
Anghel Saligny. După o documentare serioasă în
străinătate (a studiat în special podul Firth of Forth
din Scoţia, cu deschideri de 512,2 metri, proiectat de
inginerii J. Fowler şi B. Barker) şi matură chibzuinţă,
inginerul român dă o nouă soluţie pentru acest pod:
suprastructura va fi realizată prin grinzi cu console şi
articulaţii, iar materialul preconizat – oţelul moale în
loc de fier pudlat.
În 1883 – arată Saligny în raportul pe care
îl înaintează cinci ani mai târziu, Ministerului
Lucrărilor Publice – juriul a avut mare dreptate „să
recomande fierul în locul oţelului. La acea epocă
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juriul şi majoritatea inginerilor constructori interesaţi
în lucrări metalice se aflau sub impresia rezultatelor
nefavorabile, care se obţinuseră în încercările făcute
cu piese din oţel din ordinul guvernului olandez, în
anii 1878 şi 1879, la uzinele Harkort din Duisburg
în Germania. Aceste rezultate se considerau ca un
verdict apodictic, care elimina oţelul din construcţiile
civile”. Timpul a demonstrat însă că rezultatele de
la Duisburg au fost accidentale, că doar oţelul dur,
pudlat, era deosebit de casant, că procedeul bazic
Siemens-Martin, adoptat în 1882 este o soluţie a
viitorului; „este nelogic”, afirmă Saligny, „înseamnă a
nega progresul sau a nu lua act de dânsul, dacă vom
face suprastructura podului peste Dunăre din fier”.
Consiliile tehnice de pe lângă ministerele de resort
din Franţa şi Austria, inginerii profesori Schwedler şi
Winkler (ultimul se pronunţase în 1883 în favoarea
fierului), recomandă categoric oţelul189.
În acelaşi raport, Saligny adaugă şi precizează:
„Credem că este necesar să anticipăm prin a arăta că
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acest proiect manifestează o complectă deosebire şi
abatere dela vederile proiectanţilor anteriori. Este util
să atingem aceste două cestiuni chiar dela început,
deoarece ţinem să declarăm că schimbările între
proiectul ce presentăm şi proiectele anterioare nu s’au
născut nicidecum din tendinţa de a schimba cu orice
preţ, precum s’ar putea interpreta de constructorii
anteriori, ci este rezultatul cercetărilor ce am făcut
şi la care am ajuns aproape involuntar De altfel
şi importanţa şi seriozitatea lucrării trebuia să ne
scutească de atari porniri”190.
O publicaţie detaliază: „Proiectele podului
Regele Carol I întocmit de serviciul Ministerului
Lucrărilor Publice, se deosebesc cu totul de proiectele
anterioare, prezintate la cele două concursuri. Sistemul
de grindă adoptat a fost acel de grinzi console, anumite
grinzi continue articulate şi care nu fusese prevăzute

în nici unul dintre proiectele anterioare. Pilele, cu
totul de zidărie (potrivit recomandărilor din 1883,
n. n.), după formele lor amintesc, în ceeace priveşte
spartgheţurile, pe acelea executate deja, în Canada şi
în Rusia, de la care se inspirase, probabil, şi unii din
concurenţi... Cum s’a spus mai sus, sistemul de grinzi
admis este acela de grinzi console sau grinzi continue
articulate şi care, din studiile comparative, reprezintă
sistemul cel mai favorabil din punct de vedere al
minimului de cheltuieli.
Dispoziţiunile generale indică o înălţime
liberă de 30 m. deasupra apelor, admisă în vederea
importanţei navigaţiunei şi în conformitate cu
programul comisiunei din 1885 (Dunărea fiind
considerată fluviu internaţional, pe sub pod trebuiau să
treacă şi navele cu cele mai înalte catarge191). „Această
înălţime a fost păstrată pe toată lărgimea fluviului din
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cauza lesnei schimbări a liniei de navigaţie (le chenal).
Aceeaşi consideraţiune precum şi adâncimea enormă
a fundaţiunilor, au obligat a se admite deschideri mari,
anume: patru laterale de 140 de m. şi una centrală de
190 m. Lungimea totală a podului este de 750 m.
Accesul podului pe malul stâng al fluviului
se obţine prin intermediarul unui viaduct metalic de
912,75 m. lungime. Construcţia acestui viaduct a fost
motivată, parte din consideraţiuni financiară de oarece,
pentru înălţimi de 30 de m. deasupra terenului, la care
se găseşte calea în aproprierea podului, construcţia
unui viaduc este mai avantagioasă decât executarea
unei rambleu, parte în scop de a se facilita scurgerea
apelor mari, care, după cum s’a zis, se revarsă pe toată
insula de 13 km. lărgime.
Suprastructura podului se compune din
două grinzi console de câte 240 de m. lungime
fiecare, rezemată pe câte două pile, şi din trei grinzi
semiparabolice, de câte 90 de m. lungime, care se
sprijină pe extremităţile consolelor lungi de 50 m. a
grinzilor precedente. Această formă prezintă avantaje
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însemnate atât în privinţa greutăţei metalului, cât şi
pentru montarea grinzilor”.
Grinzile console, una dintre cele două mari
inovaţii aduse de proiect în plan mondial, „au
membrura inferioară dreaptă iar cea superioară este în
parte dreaptă, în parte curbă. Profilele membrurelor
sunt acelea ale unui dublu T. Înălţimile grinzilor...
sunt de 32 m. deasupra pilelor, de 17 m. la mijloc
şi de 9 m. la extremităţi. Sistemul de zebrele este
triangular dublu, cu diagonale întinse şi comprimate,
iar montaţii nu sunt prevăzuţi decât deasupra pilelor
şi la extremităţi.
Grinzile principale sunt divizate de acele
transversale şi în 23 părţi, din care 9 de 10.2 m.
lungime iar 14, cu o lungime care variază între 7,5 şi 15
metri. În planul vertical, pereţii grinzilor sunt înclinaţi
cu 1/10 pe verticală. Lărgimea tablierului propriu zis,
socotită între axele neutre a membrelor inferioare, este
de 9,0 m. pe pile şi de 6,5 la extrămităţile consolelor,
precum şi toată lungimea grinzilor semi-parabolice.
Aceste din urmă grinzi au 13,0 înălţime la mijloc şi
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9,0 m la extrămităţi. Sistemul de zăbrele este acelaşi
ca şi la grinzile console, iar distanţa între grinzile
transversale este de 7,5 m. Presiunea vântului admisă
a fost de 270 kgr. pe m. p. pentru cazul podului liber şi
de 180 kgr pentru cazul podului încărcat”.
Toată suprastructura este construită din oţel moale
Siemens-Martin basic (cealaltă mare inovaţie), pentru
„a reduce cât mai mult cantităţile de material. Oţelul
întrebuinţat în construcţia suprastructurei podului are
o rezistenţă de 42-48 kgr. pe mm.p. cu o limită de
elasticitate de 24 kgr. pe mm.p... ”192.
La 10 septembrie 1889, orele 6,45, însoţit
de principele Ferdinand, regele Carol pleacă din
Sinaia spre Constanţa cu un tren special; în suită
se află generalul Manu – ministru de război şi E.
Miclescu, subdirectorul Căilor ferate. Li se alătură la
Chitila, Anghel Saligny, care supune atenţiei regelui
şi însoţitorilor, planurile podului de la Cernavodă în
peste 120 planşe. La Feteşti, în gară, sunt pregătite o
machetă a podului şi probele făcute cu oţelul preconizat
pentru construcţia suprastructurii sale metalice. În

drum spre satul Feteşti, relatează Monitorul Oficial,
„Regele se mai opri spre a cere din nou relaţiuni d-lui
Saligny asupra traseului podului, ce era foarte bine
indicat, de la Feteşti până la Cernavoda, prin basile
cu steguleţe albe şi roşii şi printr-o linie ce era trasă
pe teren şi care se întindea de peste Borcea, până pe
ambele maluri ale Dunării, spre a se vedea cât mai
bine traseul liniei. Poziţiunea podului peste Borcea,
peste Dunăre şi a viaductelor, erau însemnate prin
steaguri tricolore”193.
Trecerea Dunării se face cu yachtul regal Ştefan
cel Mare; la Cernavoda înalţii oaspeţi urcă în trenul
regal, care îi aduce în gara Constanţa la orele 18;
sosirea trenului a fost salutată prin salve de tunuri şi de
sirenele vaselor din port. De la gară, unde sunt primiţi
conform protocolului, înalţii oaspeţi se deplasează
spre hotelul Carol, însoţiţi de entuziasmul şi uralele
mulţimii194.
La dineul de gală, M. S. a rostit următoarele
cuvinte: „un timp îndelungat a trecut de când n’am mai
venit în Dobrogea. Cu atât mai mare este dar bucuria
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Mea, de a Mă găsi astă-zi împreună cu Moştenitorul
presumtiv al Coroanei în mijlocul Dumneavoastră şi a
constata marele progres ce Constanţa a făcut în cursul
de 10 ani.
În vremuri depărtate, vechiul Tomi abia era
cunoscut şi, numai prin esilul lui Ovid, a cărui statue
împodobeşte astă-zi oraşul, acest loc a păstrat un nume
în istorie. Sunt însă convins că noua Constanţă va
câştiga într’un viitor apropiat, un renume European,
şi că, prin construirea podului peste Dunăre şi lărgirea
portului, lucrări care vor fi curând începute, şchela va
deveni una dintre cele mai însemnate ale Orientului şi
un isvor de bogăţie pentru ţara întreagă [...]”195.
Pentru această vizită, Consiliul Comunal
reunit sub preşedinţia lui Anton Holban în ziua de
6 septembrie, votează un credit extraordinar de 6.000
lei, pentru aprobarea căruia este trimisă o telegramă
ministrului de Interne196. S-au cumpărat 25½
metri covor şi 68½ metri preş, „pentru coridoarele
primăriei197, a fost închiriată trăsura lui Husein
Suleiman timp de patru zile198, s-au achiziţionat
lemne, stofe, ghirlande, lanterne „de tenechea şi
veneţiane”, lumânări, portrete, ecusoane, focuri de
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artificii, stuf şi flori; s-au plătit vopsitori, transportori,
spoitori (pentru localul Tribunalului), muncitori199;
suma cheltuită se ridică la valoarea de 7474,37, din
care o parte însemnată, 3449,61 ar putea fi recuperată
(prin vânzare la licitaţie) sau refolosită200.
Construcţia ansamblului de poduri şi viaducte
Feteşti – Cernavodă începe în toamna anului 1890,
„după o perioadă de trei ani în care Anghel Saligny,
pe atunci şef peste Serviciul de construcţii – poduri
de fier, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice”,
îşi definitivează grandiosul proiect. În ziua de 9 (21)
octombrie 1890, are loc solemnitatea punerei pietrei
fundamentale de către Regele Carol, de faţă fiind
Principele Ferdinand şi mulțime de norod201.
„În pila culeei de pe malul stâng, cu care se
începuse executarea şi într’o piatră aparţinând unui
rând care trebuia să se scoboare încă cu 2,20 m. sub etaj,
a fost pus, închis într’un tub de sticlă, dimpreună cu
toate monedele române din timpul acela, documentul
al cărui cuprins este:
«NOI CAROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Rege al României.

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Podul de la Cernavodă - detaliu
Biblioteca Academiei Române

Aducem la ştiinţa tuturora cele ce urmează:
Răsboiul, purtat în anii de la 1877 până la 1878
de vitejii României pe câmpiile Bulgariei, întins’a
hotarele ţărei noastre peste ţărmul drept al Dunărei
şi făcut’a Regatul României stăpîn la Marea Neagră,
întrupându-i Dobrogea.
De atunci necontenit pironită ne-a fost gândirea
la această provincie, însă măreţul Danubiu Ne-a
oprit şi Ne opreşte să dăm litoralului Mării Negre şi
porturilor lui viaţa şi desvoltarea trebuincioasă pentru
prosperitatea economică a ţării. Numai construcţiunea
unui pod peste Dunăre înlăturează aceste piedici.
Corpurile noastre legiuitoare, încălzite de focul
nestins al iubirei de ţară, au hotărât în anul 1883
clădirea acestui pod şi noi am sancţionat în acelaşi an
patriotica lor hotărâre.
Azi inginerii români clădesc podul.

Nu vor trece decât câţiva ani şi desăvârşită va
fi grandioasa lucrare, un monument care va transmite
urmaşilor noştri şi generaţiunilor viitoare dovadă de
puterea de viaţă, patriotismul şi hărnicia României
actuale.
Fie ca această măreaţă lucrare să sporească
prosperitatea şi gloria scumpei noastre ţări, fie ca
prin ea să se strîngă legăturile care unesc Dobrogea
de patria mumă, fie ca porturile ei să ajungă la o
splendoare vrednică de solicitudinea ce le poartă Ţara.
Preţuind aşa valoarea podului peste Dunăre la
Cernavoda, hotărârăm să se aşeze în prezenţa Mea,
a Principelui Ferdinand, Moştenitorul presumtiv al
Coroanei, a Miniştrilor care se află la cârma Ţării,
piatra fundamentală în zidăria care formează cel
d’întâiu picior al podului pe ţărmul stâng al Dunărei.
Acest document comemorativ s-a semnat de
Noi, în două exemplare, cari s’au investit cu sigiliul
Statului.
Un exemplar însoţit de monetele curente, se va
îngropa de Noi în piatra fundamentală în ziua a noua
a lunei Octombrie 1890 dela naşterea Mântuitorului,
în al 25-lea an Domniei Noastre şi al 10-lea dela
înfiinţarea regatului României, cel de al doilea
exemplar se va păstra în Arhivele Statului”202.
Inaugurarea „întâiului stâlp al podului” s-a
făcut, constată regele însuşi, „în faţa unei întruniri aşa
de impunătoare şi a poporaţiunii din Dobrogea, care
a alergat din toate părţile spre a fi martoră la această
operă, care va lega de-apururea aceste două ţermuri
ale Dunării, înfrăţind interesele şi cimentând unirea
între aceste două trunchiuri ale Statului român în
chip trainic şi neperitor.
Măreaţă este lucrarea concepută şi condusă de
inginerii noştri şi mândri suntem de o întreprindere
aşa de însemnată, care va fi isvor de bogăţie pentru
ţară şi care va găsi un răsunet puternic în toată
Europa”203. Aceştia sunt : Ion Baiculescu, cel mai
apropiat colaborator al proiectantului, N. N. Herjeu,
Alexandru Davidescu, N. Davidescu, Şt. Gheorghiu,
Petru Zahariade, A. Dumitrescu, Ion Ionescu;
dintre inginerii de execuţie trebuiesc amintiţi, Camil
Brânză, Ion Pâslă, Ion I. C. Brătianu, Vasile Cristescu,
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I. Sclia204. Fotografii ale proiectului în derulare şi
finalizare – 40 la număr – au fost făcute de Franz
Duschek din Bucureşti, cumnatul apreciatului artist
Carol Popp de Szathmari205.
În toastul susţinut la banchetul organizat
cu acest prilej, ministrul Lucrărilor Publice dă glas
satisfacţiei generale, subliniind valoarea efectivă, dar
şi simbolică, a grandioasei intreprinderi: „Spintecând
munţii şi înlănţuind valurile, Traian îşi deschisese o
cale; aşa se rosteşte o inscripţiune bătrână de aproape
optsprezece secole [...].
Lucrarea materială era în proporţiune cu
mărimea ţintei şi vestigiile ei, încă vizibile la Severin,
atestă geniul celor care au executat-o. După aşa
îndelungi timpuri, reîncepem, Sire, opera străbună,
şi după cum prin podul Împăratului Roman a trecut
lumina dincoace de Dunăre, prin podul Regelui
Român se va împlânta cultura şi înfrăţirea dincolo de
Dunăre [...]”205.
A fost atunci și continuă să fie – menționează o
publicație în anul 1921 – „cel mai important pod de pe
continent şi este încă unicul pod fix peste Dunăre în
aval de Neusatz. El se află în faţa oraşului Cernavoda
şi la 280 kil. depărtare de gurile Dunărei. Situaţia lui
era impusă prin aceea a liniei Cernavoda-Constanţa,
cu toate că în acea localitate construcţia lui era cu
deosebire defavorabilă, prin cauză că acolo Dunărea
se împarte în două braţe: Dunărea propriu zisă şi
Borcea, separate prin o insulă submersibilă de 13 km.
lărgime. În aceste condiţiuni se impunea construirea
unui pod peste braţul principal, un altul peste Borcea,
executarea unei căi care leagă aceste două poduri,
construită pe rambleuri înalte, întrerupte la partea
centrală şi la extremităţi prin viaducte de descărcare şi
care au o lungime totală de 3 kilometri.
Dacă chiar s’ar fi căutat a se evita aceste
inconveniente, totuşi nu s’ar fi obţinut vre’un
avantagiu, căci în amonte de Cernavoda, cele două
braţe neunindu-se de cât în apropriere de oraşul
Silistra, ambele maluri nu aparţineau României;
în aval de Cernavoda s’ar fi întâmpinat dificultăţi
şi necesitat cheltuieli cu mult mai mari, din cauza
configuraţiunei terenului din Dobrogea.
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Braţul principal al fluviului pe care-l trece
podul Regele Carol I prezintă, în timpul apelor ordinare,
o lărgime de 620 de m. şi o adâncime mijlocie de 7 m.
Apele mari se urcă cu 7 m., peste etiaj şi inundează
toată insula până la Borcea. Viteza curentului atinge
2 metri pe secundă, iar volumul se poate evalua la
18.000 metri cubi pentru braţul principal şi la 26 000
metri cubi în total.
În privinţa adâncimei de fundaţie, Juriul
internaţional din 1885, recomandase ca fundaţiile să
se coboare până la 31 de metri sub nivelul apelor mici.
Proiectul executat a derogat dela această recomandaţie,
scoborând fundaţiile până la 28,5 m sub etiagiu
sau până la 31,5 m. sub apele ordinare. Pilele sunt
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împlântate în sol pe o adâncime de 18,50 m. până la
la 22 sau 25 m., iar cea din dreapta repauzează direct
pe stâncă, ce apare la suprafaţă solului, pe malul de la
Cernavoda [...].
Secţiunea pilelor ca tip general, este aceea a
unui dreptunghiu terminat prin două semicercuri. La
bază semicercul din aval este înlocuit prin o jumătate
de elipsă; la înălţimea spartgheţurilor, semicercul din
amonte este înlocuit printr’un triunghiu. Presiunile
admise au fost: 10 kgr pe centimetru pătrat pentru
solul de fundaţie şi 12 kgr. pe centimetru pătrat pentru
zidărie. Astfel s-a dat pilelor la bază, o lărgime de 10
m. până la 11 m. şi o lungime de 29,7 m., iar culeei
de pe malul stâng o lărgime de 7,5 m. şi o lungime
de 17,5 m. Dimensiunile sub reazem sunt: 15,5 m.
pe 4.5 m. pentru pile şi 20,5 m. pe 5,77 m. pentru
culee. Fundaţiile s’au executat prin aer comprimat,

întrebuinţându-se chesoane de fier a căror camere de
lucru aveau o înălţime de 2,20 m. şi erau prevăzute
cu trei coşuri. Chesoanele au fost montate complet
pe mal şi în urmă remorcate cu vaporul la locul
întrebuinţărei.
Montagiul – De ordinar, Dunărea îngheaţă
în luna Decembrie şi în primăvară; la epoca ruperei
gheţurilor transportă mase enorme de sloiuri, ce au,
câte o dată, 10 metri de înălţime, periclitând orice
construcţie cu un caracter provizoriu, cum sunt schelele.
Pe lângă cheltuieli mari ce ar fi ocazionat construirea
schelelor de 30 de m. înălţime deasupra nivelului
apelor mari, ar fi lipsit şi timpul trebuitor pentru ca
să se execute astfel de schele şi totodată să se termine
montarea grindelor cu console până în momentul
ruperei gheţurilor, epoca la care grindele trebuiau să se
reazeme neapărat pe pile pentru a nu fi expuse.
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Din aceste consideraţiuni, grindele console au
fost montate pe schele a căror înălţime era aceea a
apelor mari (20 m. mai jos decât înălţimea definitivă),
la care se oprise zidăriele pilelor şi pe care se rezemau
grindele odată ce montarea a fost terminată. În urmă,
cu ajutorul de prese hidraulice, s’au înălţat grindele
executându-se treptat, zidăria sub dânsele până s’a
ajuns la înălţimea definitivă. Grindele semiparabolice,
mai uşoare decât cele precedente şi montagiul lor
putându-se face mult mai repede, au fost montate pe
schele, la înălţimea lor definitivă.
Costul acestei lucrări (executate de Compania
Fives-Lille207, n. n.) a fost: infrastructura – lei
5.254.429; suprastructura – lei 3 902 183 lei; parabole
– lei 772 226 lei, total lei 9 928 838”.
Celelalte lucrări între Feteşti şi Cernavoda
sunt: podul peste Borcea, cu lungime de 420 m.,
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compus din trei deschideri a câte 140 m. fiecare, a fost
executat complet de casele Gaertner şi Creusot208;
pentru viaductul de racordare la podul Borcea, de
500 m. lungime, fundaţiile sunt realizate de societatea
olandeză D. F. Ozinga, zidăriile de D. Gratzoski,
iar partea metalică de societatea John Cockerill din
Belgia209; viaductul din Baltă, de 1 455,2 m lungime,
are aceeaşi executanţi la fundaţii şi grinzi metalice, iar
zidăriile sunt realizate de inginer Dimitrie C. Iarca;
viaductul de racordare la podul, de 912,75 m. lungime
are aceeaşi executanţi la fundaţii şi părţile metalice ;
pentru zidării s-a apelat la întreprinderea Rottenberg
et. Comp210; s-au construit și terasamente în lungime
de 21 kilometri.
„Costul acestor lucrări au fost: infrastructura –
lei 2 266 958; suprastructura – lei 1 567 217, total
– lei 3 843 217.
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Valoare infrastructurei celor trei viaducte, total
lei 5 605 752.
Pentru 21 km. terasamente costul a fost de lei
2.950 000.
Costul total al acestor lucrări a fost de lei
35.000 000”.
La vremea construcției sale, podul de la Dunăre
„era cel mai mare pod din Europa, iar complexul de
trei poduri, cel mai mare din lume: lungimea totală =
1663 m (Borcea = 420 m. cu trei deschideri + viaducte
= 493 m. + 750 m. cu cinci deschideri la Dunăre);
lungimea totală a complexului 4 120 m. (Borcea 970
m. + viaducte; Balta 1450 m. + 1 700 m. la Dunăre).
Suprastructura podului mare (la Dunăre) se afla la
30 m. peste nivelul apei, fundaţia picioarelor la 28,5
m. adâncime, iar lungimea între grinzi între 6,5 şi 9
m; din cele 5 deschideri la podul mare, cea maximă
este de 190 m, iar celelalte de câte 140 m. S-au folosit
aproximativ 3 milioane m.c. de material pentru
terasamente, peste 110 000 m.c. pentru zidărie; s-au
montat 16 000 de tone de oţel, s’au bătut circa 1
milion de nituri. S-a lucrat cu lopata şi cu târnăcopul,
iar transportul pietrei de construcţie s-a făcut cu carele
cu boi de către ţărani tătari, români, turci, germani.
Vremea a fost neînchipuit de aspră”211.
Inaugurarea – de fapt, încercarea podului,
programată, printr-o simbolistică subtilă, în „ziua
Înălţărei Sf. Cruci a creştinătăţii ortodocse”212, la
14/26 septembrie 1895 – se transformă în serbare
populară. „Direcţia căilor ferate publicase cu o
săptămână înainte anunţuri, prin toate ziarele din ţară
că va organiza în acea zi numeroase trenuri de plăcere,
cu preţuri foarte reduse, care vor pleca de la orele 6
dimineaţa din Bucureşti, Călăraşi, Galaţi, Brăila,
Râmnicu Sărat, Buzău şi Constanţa. Îndată după
anunţ, puhoi de lume, mai cu seamă din Bucureşti,
a alergat la ghişeurile gării şi a sucursalei sale din Str.
Vămii. În capitală s-au vândut peste 14 000 de bilete”.
Trenurile erau atât de pline, specifică ziarul Românul
la Cronica zilei, încât „oamenii stăteau pe scările, pe
tampoanele, chiar pe acoperământul vagoanelor, până
şi locurile frânarilor erau ocupate de pasageri”213.
Pe lângă aceste garnituri de tren încărcate până la
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refuz, în porturi s-au pus la dispoziţie vapoare, în
timp ce flotila de război a Dunării şi cea a Regiei
Monopolurilor Statului era masată pe fluviu214.
Regele „cel dintâi trecu podul, având alături
pe regină. Ajuns în mijlocul lui puse ultimul nit, în
argint, cu ajutorul unei maşini hidraulice”215; apoi
„s’a procedat la închiderea în zidul culeei de pe malul
drept, al documentului comemorativ al cărui cuprins
este: «NOI, CAROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Rege al României.
În anul mântuirii 1890 am pus piatra
fundamentală a podului menit să împreuneze cele
două maluri ale Dunării, între Feteşti şi Cernavodă.
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După cinci ani de muncă statornică, Dumnezeu,
hărăzind ţerii linişte şi îndestulare, astăzi, în a 14-a zi
a lunii Septemvrie din anul mântuirii 1895 şi al 30lea al Domniei Mele, mulţumită râvnei şi măestriei
inginerilor români, am trecut pe deasupra valurilor
celor două braţe ale Dunării măreţe şi am bătut cel
din urmă cuiu, care a încheiat în sfârşit aceste falnice
lucrări, de faţă fiind Maiestatea Sa Regina, Alteţele
Lor Regale Principele şi Principesa României, iubitul
Meu Frate Leopold de Hohenzollern, nepotul Meu
Alteţa Sa Principele ereditar de Meiningen şi Alteţa
Sa Regală Principesa ereditară de Saxa-Meiningen,
înaltul Cler, Miniştrii Mei, Preşedinţii şi membrii
biurourilor Corpurilor Legiuitoare, trimişii Puterilor
străine acreditaţi pe lângă Mine, fruntaşii oştirei Mele,
înalţii demnitari ai Statului şi corpul technic.
De azi înainte nimic nu mai desparte România
din stânga Dunării de Dobrogea, pe care, prin
vitejia ostaşilor noştri din războiul dela 1877, am
împreunat-o din nou cu patria-mumă. Astfel vom
putea da acestei provincii şi porturilor ei de pe ţărmul
Mării toată îngrijirea Noastră, spre a lor desvoltare şi
propăşire.
Mândri împreună cu ţara întreagă, că am ridicat
un monument care face fală neamului românesc şi
care va fi pururea îndemn puternic pentru urmaşii
Noştri, spre a purcede tot mai departe pe calea muncii,
a civilizaţiunii şi a măririi, am semnat acest document
de vecinică amintire216.
Am chibzuit dar ca, după sfinţenia podului,
făcută de I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Primat, un exemplar să fie aşezat în zidăria de pe malul
drept al Dunărei, împreună cu copia documentului ce
a fost pus în zidăria piciorului de pe ţărmul stâng, iar
cel de al doilea să se păstreze în Arhivele Statului”217.
Deasupra actului comemorativ s-a turnat
o placă de bronz cu numele prim-miniştrilor şi
miniştrilor lucrăilor publice din perioada realizării, ale
proiectantului şi constructorilor.Trăinicia ansamblului,
care a costat (pentru a fi foarte corecți) 34 995 844 lei,
este verificată de 15 locomotive grele împodobite cu
drapele, „verdeaţă” şi flori; acestea traversează podul
spre Cernavodă cu viteza de 60 km/oră (s-a sugerat
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chiar viteza de 70 km/oră); apoi, o garnitură cu 400
călători traversează podul în sens invers cu 80 km/oră;
în tot acest timp, Saligny, care poartă Marele Cordon
al Coroanei României şi ceilalţi constructori, potrivit
cutumelor antice şi medievale, se află într-o barcă, sub
pod, garantând cu viaţa, rezistenţa lucrării.
Lungimea totală a podului depășește 4 kilometri
(de fapt, sistemul de poduri de la Cernavodă este de
4.087,95 m.), iar lungimea unei lacre – depărtarea
dintre două picioare – este de până la 190 de metri.
Nu există tratat de Poduri – scrie Constantin Dissescu
în 1930, dar informaţia şi-a păstrat valabilitatea – „nu
există şcoală de inginerie în străinătate care să nu
vorbească cu admiraţiune de opera durabilă ridicată
cu atâta meşteşug, între Cernavodă şi Feteşti, de către
Anghel Saligny”219.
Inaugurarea podului Regele Carol I s-a făcut
„cu cea mai mare solemnitate ce s’a văzut până
acum în ţară, în presenţa Maiestăţilor Lor Regele şi
Regina, Alteţele Lor Regale principele Ferdinand şi
principesa Maria219 (sosiţi aici pentru întâia oară, n.
n.), împreună cu oaspeţii lor iluştri, Alteţele lor ducele
şi ducesa de Meiningen, Alteţa Sa principele Leopold
de Hohenzollern cu fiul seu Wilhelm şi suitele lor, a
corpului diplomatic, miniştrilor (în frunte cu primul
ministru Lascăr Catargiu, n. n.), representanţilor
Corpurilor Statului, ai presei străine şi pământene şi
a unui public venit din toate părţile ţări, în număr de
peste 20 000 suflete”220. Au fost întinse sute de mese,
iar vinul a curs fără restricţii221; musulmanilor prezenţi
la această manifestare li s-au oferit pilaf şi cafele222.
La banchet, regele Carol I rosteşte un Toast
impresionant: „Întruniţi aci, pe ţărmurile Dobrogii,
deapururea unită prin sângele vitejilor noştri şi din
nou făurită, printr’un lanţ de fer cu România, serbăm
un eveniment aşteptat cu nerăbdare de ţara întreagă,
care va găsi un răsunet mare departe peste hotarele
sale. Săvârşirea podului peste Dunăre, dorit de un
sfert de veac de Mine este astăzi fapt împlinit, şi
uriaşă se ridică înaintea noastră această falnică operă,
ca o mărturie vădită a tăriei Regatului.
Geniul omenesc, în care se răsfrâng progresul şi
avântul puternic al României a învins toate greutăţile,
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Meniu de la inaugurarea podului de la Cernavodă
Colecția Ioana Racottă

a înlăturat toate piedicile, spre a executa această lucrare
trainică şi neprieritoare, care trebue să arate lumii că
vrednic este poporul roman de frumoasa sa chemare
la gurile Dunării şi pe pragul Orientului.

Monumentele sunt istoria vie a popoarelor;
până astăzi urmele lui Traian nu s’au şters. Cine nu
vorbeşte de podul său dela Severin? Să dea Dumnezeu
ca al doilea pod, stabilit după mii de ani pe Dunăreade-Jos, să trăiască veacuri spre a povesti generaţiunilor
viitoare, din neam în neam, că numai prin jertfe,
lupte şi o muncă statornică, Statul roman a putut fi
întemeiat.
Mândru pot fi dar, că sub Domnia mea s’a
conceput şi isprăvit de inginerii noştri acest măreţ
pod, care va atrage o însemnată parte a comerţului
European pe căile noastre ferate, fiindcă astăzi
stăpânim linia cea mai scurtă între Mările Nordice şi
ţerile din Orient.
Aruncăm acum o privire mai departe spre
Mare, pe această nemărginită cale de apă, unde se
încrucişează nenumăratele drumuri ale mişcării
întregei lumi, care răspândesc bogăţiile asupra
naţiunilor. Prin portul dela Constanţa, podul peste
Dunăre ne deschide această cale largă, care va spori
într’un mod neaşteptat relaţiilor noastre comerciale şi
va asigura desvoltarea noastră maritimă.
Steagul României, care este deja cunoscut în
porturile din Europa, în curând va fâlfâi şi în ţerile
cele mai îndepărtate ale universului, ducând cu dânsul
renumele scumpei noastre patrii. Cu inima plină de
bucurie exprim această convingere în faţa acestei
impunătoare, adunări, în faţa uriaşului nostru pod,
pe care-l privesc ca [fiind] cheia de aur a unui viitor
strălucit, mulţumind călduros tuturor acelora care au
contribuit la marea isbândă, ce se sărbătoreşte astăzi
de noi cu atât de adâncă satisfacţiune...”223.
Regina Elisabeta mărturiseşte: „inaugurarea
podului [a fost] pentru mine ziua cea mai măreaţă din
toată domnia Regelui”224, iar regele declară la rândul
său: „Saligny a fost una din gloriile domniei mele!”225.
Pe malul român, scrie ziarul L’Illustration la 12
octombrie 1895226, „se află o intrare monumentală
cu două turele, care o fac să semene cu intrarea
într-un castel; frontonul poartă inscripţia: Podul
Regele Carol I; deasupra sunt două medalioane
semnate Hegel, reprezentându-i figura regelui şi a
reginei într-un ancadrament de flori şi frunze de laur.
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Pe malul dobrogean (la fel de român, n. n.) se află o
altă intrare în acelaşi stil. Pe cele două laturi se află doi
dorobanţi gigantici în bronz, concepuţi de Léon Pillet
(autorul acestora a fost complet ignorat, motiv pentru
care propunem acest nume celor interesaţi)”227.
După acest moment solemn şi sărbătoresc,
familiile regală şi princiară au „coborât dela banchet pe
bordul vaporului Orient, unde au remas peste noapte
până a doua zi când au plecat la Constanţa”228; vineri,
15 septembrie 1895, la orele 10, au fost întâmpinaţi
la gară de miniştri şi consuli cu soţiile, de autorităţile
locale şi de ofiţerii din garnizoană.
În urbea marină, reginei şi principesei Maria
li s-au oferit frumoase buchete de flori; primarul
susţine o scurtă, dar emoţionantă alocuţiune, „arătând
fericirea ce o simt orăşenii pentru vizita M. S. Reginei,
care pentru prima dată vine la Constanţa (principesa
Maria se află într-o situație similară, n. n.). După
presentările din salonul gărei, cortegiul regal a pornit
în aclamaţiunile mulţimei spre Catedrală, parcurgând
stradele Carol, Piaţa Independenţei, stradele Romană,
Remus Oprean şi bulevardul. La biserică au asistat toţi
d-nii miniştri şi alte persoane de distincţie, oficiind
Em. Sa Episcopul Dunărei de Jos”229.
La Hotelul Carol sunt rezervate, se specifică
în ziarul Constanţa, „apartamente speciale. În sala
cea mare de festivităţi va avea loc prezentarea
persoanelor oficiale şi notabile din Constanţa”230,
după care urmează prânzul regal, la care este invitată
protipendada locală.
„După prânz M. M. L. L. au visitat portul cu
bastimentele, M. Sa Regina cu restul suitei au făcut
o preumblare în Mare, iar M. Sa Regele a visitat
autorităţile, şcolile, spitalul, arestul de unde a graţiat 6
condamnaţi şi manutanţa militară. Seara oraşul fiind
luminat peste tot, M. M. L. L. cu celel-l’alte persoane
princiare au făcut pe jos o preumblare pe bulevardul
Elisabeta, în port, în piaţa Independenţei, însoţite de
o lume întreagă. Sâmbătă la orele 9 a. m. Maiestăţile
Lor s’au coborât din nou în port pe vasul Mircea şi
Elisabeta, unde M. Sa Regina a dat soldaţilor 500 lei...
În drum spre gară, Maiestăţile Lor au visitat bisericile
armeană, greacă şi geamia principală [...]”231.
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Apoi, în „mai multe rânduri pe stradă şi în port,
muzicele au cântat marşul Deşteaptă-te Române [...].
Reginei și principesei le-au fost oferite flori; din partea
primăriei, au prezentat buchete doamnele Istrati,
Colonel Georgescu, Zottu şi Simizeanu; din partea
Comunității mahomedane, doamnele desemnate au
fost Seid Bechir Effendi şi Ali Cadîr; comunitatea
armeană a fost reprezentată de doamnele Ghebrail
Frenkian şi Dicran Emirzian, iar cea israelită – de
doamnele Hasan, Rozanis şi Buies232. La plecarea
trenului regal aclamaţiunile au fost „nesfârşite”233.
Îndată după deschiderea podului peste Dunăre
– se arată în Expunerea de motive şi proiectul de lege
cu privire la deschiderea unui credit extraordinar de 8
milioane lei pentru reconstruirea liniei ferate CernavodăConstanţa, din 26 aprilie 1896, „circulaţiunea pe linia
Cernavodă-Constanţa a sporit – precum firesc se
putea prevedea – în chip simţitor şi va fi din ce în ce
mai activă, cu cât lucrările portului de la Constanţa se
vor apropia de a lor desăvârşire; acum chiar numărul
trenurilor, care era de la 4 până la maximum 6, este de
cel puţin 16”234.
La vederea ţesăturii metalice235 a indestructibilei
structuri, „frumuseţea şi măreţia acestei puternice
întrupări a geniului neamului nostru, ne dau impresia
că suntem într-o lume de vrăji, în faţa unuia din
acele minunate poduri de argint, de care ne vorbeau
poveştile din copilărie. Picioarele de sprijin, zidite
în piatră, sunt aşa de departe unele de altele şi atât
de înalte, încât toată uriaşa împletitură de fier, pe
care aleargă sguduitoarele trenuri, pare că pluteşte
în aer, uşoară ca o dantelă. Acum cele două maluri
se împreună pentru totdeauna sub măiestria acestui
nepieritor arc de triumf închinat bătrânului Danubiu
de poporul care atâtea veacuri a luptat alăturea cu el
şi de atâtea ori şi-a amestecat sângele cu undele lui...
Privesc visător spre dorobanţul de bronz,
păzitor etern la căpătâiul podului dinspre mare. Între
cele două maluri, peste bătrânul fluviu, îndrăsneţele
arcuri de fier se înalţă ca nişte aripi gigantice, într’o
falnică pregătire de sbor ce pare a înfăţişa închipuirii
avântul şi speranţele ţării”236.
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PORTUL CONSTANȚA
„Fie că sunt popasuri pe marile drumuri
comerciale, fie că sunt puncte de plecare ori de
sosire ale acestor drumuri, oraşele la mare sunt mai
întotdeauna construite în funcţia unui port şi se poate
spune chiar că ele sunt creaţia acestui port. Portul este
inima lor şi de viaţa lui depinde soarta şi prosperitatea
oraşului”, remarcă, pe bună dreptate, arhitectul G. M.
Cantacuzino237.
Portul, arată Virgil B. Cotovu în 1923, este „o
verigă din utilajul transporturilor. În special porturile
maritime sunt puncte de legătură între căile de
comunicaţie interioară: căi ferate, canale, şosele şi
căile exterioare, maritime.
Urmează că principalul rol al porturilor
maritime este de a face transbordarea călătorilor şi
mărfurilor din năvi – vehiculele căilor maritime – în
vagoane, vase fluviale, etc., vehiculele căilor interioare
– cât mai repede şi cât mai puţin costisitor. Desigur au
şi alte rosturi principale porturile: protejarea vaselor,

repararea lor, antrepozitarea voită a mărfurilor, etc.,
dar acestea sunt rosturi derivate, decurgând din
misiunea lor iniţială de transbordare.
Toate părţile utilajului transporturilor trebue
să aibă o desvoltare egală. Zadarnic se va da o mare
extensiune unui port, dacă drumurile interioare ce
îl deservesc nu vor putea debita mărfurile ce portul
poate primi şi, în cele din urmă, traficul portului
se va reduce la debitul maxim al acestor căi. Invers,
desvoltarea căilor interioare nu va folosi, dacă porturile
dela extremitatea lor nu vor avea o corespunzătoare
desvoltare”238. Fiecare port priveşte în două direcţii,
potrivit observaţiei lui Fernand Braudel: spre mare,
către tot ceea ce îi poate parveni pe această cale şi spre
culturile continentale, care îl fixează într-un spaţiu
distinct239.
Așezată la țărm de mare, loc propice legendelor
(argonauții ar fi trecut prin dreptul acestei peninsule
pe drumul de întoarcere) și explorării (localnicii aveau
legătură cu marea, iar navigatorii pătrund adânc în
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zona continentală), „Dobrogea este prima dintre
provinciile românești, care intră în lumina istoriei”240.
Portul, una dintre cele mai însemnate
ctitorii regale din perioada modernă, are o vechime
impresionantă, fiind întemeiat în secolul VI î. Chr., de
navigatorii greci din Milet, în cadrul primei colonizări
din istoria lumii, săvârșită pe ape, în secolele VIII – VI
î. Chr. Pentru început este un emporion (antrepozit),
al cărui nume, Tomi(s), este mai vechi decât cetatea
însăși, fiind legat (spune legenda tălmăcită de Ovidiu
după scenariul lui Apollonios din Rhodos) de un
fratiricid – Medeea l-ar fi ucis în dreptul acestui
promontoriu pe fratele ei Absyrt –, sau poate de eroii
Tomos și Tomiris; așezarea portuară dobândește
ulterior statut de polis; în timp, orașul relegării poetului
Publius Ovidius Naso devine strălucita metropolă a
Pontului Stâng, capitala provinciei Scythia Minor,
orașul așezat în coridorul de invazii și căzut în ruină,
refăcut și din nou distrus de mai multe ori; după
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ce genovezii îl părăsesc, portul face parte, sub turci,
dintr-o precară provincie de graniță; unirea Dobrogei
cu țara și un proiect grandios îi conferă calitatea de
ctitorie regală; trecerea așezării prin istorie a fost
însoțită de însemnate schimbări în toponimie: Tomis,
Constantiana sau Constanza, Küstendje și, în cele din
urmă, Constanța.
Apropierea grecilor de ţărmul pontic s-a produs
în mai multe etape, cărora le stau mărturie, legende,
izvoare istorice sau practici îndelung exersate: „Când
navele vechilor greci intrau în Marea Neagră şi se
îndreptau spre coastele vestice, ele navigau împotriva
curentului care este situat la o distanţă de 3 – 9 km.
de maluri, având lăţimea de 35 – 50 km. în direcţia de
rotaţie invers acelor de ceasornic. Desigur că navigaţia
era dificilă, dar specialiştii sunt unanim în aprecierea
că elenii practicau de cele mai multe ori cabotajul,
utilizând brizele, vânturile de coastă şi curentul
anticiclonic”241; pe scurt și în formularea primului
monograf al Constanței, Marin Ionescu Dobrogianu,
„plutirea era țărmureană”.
Dacă primul port a fost natural, amenajările,
întotdeauna costisitoare, nu întârzie să apară, cele
de început putând fi situate în secolele IV – III
î.Chr. Ascensiunea Tomisului se produce firesc şi
se datorează în parte, înfiinţării portului dunărean
Axiopolis (Hinog-Cernavodă) și drumului direct care
înlesneşte comerţul cu localnicii geto-daci. În jurul
anului 260 î.Chr., Tomisul dobândeşte calitatea de
port liber; creşterea importanţei sale economice se
produce la început în defavoarea Histriei – colonie
milesiană întemeiată înaintea Tomisului, al cărei golf
se înnisipează treptat (în secolul II î. Hr. Polibiu scrie
chiar despre cordonul aluvionar, astăzi grindul Chituc
din dreptul golfului histrian, lacul Razelm în prezent,
ascuns în mare parte sub ape, care provoca încă de
atunci naufragii frecvente242) și de poziția Callatidei,
învinsă într-un conflict militar și marginalizată
ulterior (locuitorii cetății, remarcă Memnon pe un ton
funebru, „n-au mai putut să se refacă niciodată din
această nenorocire”).
Cucerirea Daciei se realizează prin campaniile
împăratului Traian din anii 101 – 102 şi 105 – 106.
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Portul Constanța - silozurile. Începutul secolului al XX-lea
Colecția arh. Radu Cornescu

Cetăţile vest-pontice înregistrează în aceste condiţii o
perioadă de linişte şi înflorire, în care s-au manifestat
cu evidenţă şi folos, pacea, ordinea, cultura şi civilizaţia
romană. Viaţa de pe ţărmul mării se menţine
statornic în „mişcarea cosmopolită, egeană, helenică,
helenistică şi apoi grecească, cu disparate elemente
ale Orientului”. Dobrogea în ansamblu începe să
cunoască prosperitatea unei zone lipsite de războaie,
în care veterani şi cetăţeni romani civili se aşează ca
agricultori. Romanii recunosc oficial comunitatea de
cult a cetăţilor greceşti Pentapolis, respectiv Hexapolis,
alcătuită din Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis,
Odessos (într-o primă perioadă sediul conducerii,
preluat ulterior de Tomis) şi apoi Messembria, aflate
sub autoritatea unui Pontarch. Tomisul se extinde, iar

populaţia devine mai numeroasă. Reţeaua drumurilor
continentale, în care se afirmă (și nu este singurul
domeniu), geniul constructiv al romanilor, este dublată
de cea a traseelor maritime243.
Portul este considerat, la rândul său, o structură
inginerească în sine, cu numeroase exigenţe, utilităţi şi
funcţionalităţi. Între acestea se individualizează ideea
de radă în mare deschisă, dar ferită de furtuni, vânturi
sau valuri distructive, construcţiile hidrotehnice şi
subacvatice judicios orientate în funcţie de curenţii
marini, zonele specializate pentru activităţi civile şi
militare, dar şi spaţiile speciale pentru refugiu, docuri,
depozite, construcţii şi reparaţii de nave, etc. Romanii
realizează bazine cu adâncime corespunzătoare,
asigură aprovizionarea cu apă potabilă a orașului
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(descoperind, fără a ști despre ce este vorba, vărsarea
unul fluviu subteran în lacul Siutghiol), construiesc căi
de comunicaţie şi asigură celei mai importante așezări
din zonă, structura care i-a consacrat din punct de
vedere urbanistic.
Precedate de costoboci, care atacă în anul 170,
invaziile de la începutul secolului al III-lea – carpi şi
goţi – reprezintă ciocnirea dintre două lumi şi debutul
evenimentelor dramatice cunoscute sub denumirea
Bellum Scythicum. Dobrogea, cu caracterul său de
coridor între lumea eurasiatică din nordul Pontului
Euxin şi lumea mediteraneană, a fost întotdeauna
un „drum de invazii” (Vasile Pârvan). Urmează în
valuri simultane sau succesive, goţii şi carpii, taifalii,
bastarnii şi vandalii, din nou goţii urmaţi de alţi goţi,
herliţi, gepizi, bastarni, sarmaţi. În aceste condiţii,
provincia este pustiită, clădirile transformate în
ruine, molimele devastatoare se instalează în aşezările
distruse, învinşii sunt ucişi sau duşi în robie, cei rămaşi
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se refugiază în bălţi şi păduri, confortul şi civilizaţia
devin simple amintiri. Criza din secolul al III-lea, în
timpul căreia Histria este distrusă, anunţă „nu numai
slăbirea puternicului aparat administrativ şi militar
al Imperiului roman”, după cum observă pertinent
Gheorghe I. Brătianu, „ci şi o schimbare a însăşi
valorilor civilizaţiei: orientalismul care reacţionează
împotriva cuceririi spiritului elenic şi particularismul,
renaştere a spiritului local împotriva uniformităţii
greco-romane”.
În perioada domniei lui Diocleţian (284 –
305), după mari şi aprige lupte împotriva carpilor
şi bastarnilor, purtate de garnizoanele staționare pe
limes-ul dunărean, imperiul, în alcătuirea căruia intră
şi cetăţile vest-pontice, cunoaşte o nouă perioadă de
înflorire, care continuă sub împăratul Constantin cel
Mare. Este una dintre cele mai importante etape din
istoria orașului și a portului. Se construieşte mult, cu
voinţă de monumentalitate şi reprezentativitate, se
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utilizează întreaga capacitate a portului existent, iar
noile amenajări sunt proiectate în strânsă legătură
cu anvergura oraşului, a comerţului şi traficului
maritim. Portul avea o incintă de aproximativ doi
kilometri, cu diguri de piatră, cheiuri şi dane de
dimensiuni apreciabile, iar navele ancorează în
imediata apropiere a edificiului cu mozaic.
Sub urmaşii lui Constantin se realizează,
în secolul al IV-lea, noi construcţii şi amenajări
portuare, se ridică bazilici (creștinismul în Dobrogea
pare a avea origini apostolice), se face comerţ activ
şi profitabil, iar traficul marin şi activităţile conexe
conferă oraşului aspect dinamic, pragmatic şi
pitoresc, lesne de regăsit în etapele sale ulterioare de
înflorire.
Imperiul romano-bizantin face faţă tot mai
greu atacurilor barbare și multiplelor solicitări ale
provinciilor de graniţă. Deși împăratul Iustinian
(527 – 565) realizează o strălucită operă de zidire
şi restaurare, urmaşii săi rezistă tot mai greu
presiunilor exercitate în principal de huni, avari şi de
slavi. Dobrogea redevine un culoar de trecere pentru
„roiuri de popoară”, o „placă turnantă” a schimbărilor
internaţionale, o răscruce a civilizaţiilor, de pe urma
cărora, din nou, sate şi oraşe ajung în ruină. Tomis,
metropola Pontului Stâng găseşte resurse de a mai
rezista o perioadă, apoi dispare pentru un timp din
luminile istoriei.
La finele secolului al XIII-lea, genovezii
îşi creează practic un imperiu în interiorul celui
al bizantinilor reveniţi la putere (în 1261, după ce
Constantinopolul luat în stăpânire şi vandalizat
de cruciaţi în 1204 este recucerit) și reconstruiesc
portul numit acum Constanza, dotându-l, spune
legenda, cu un far. Există portulane – hărți nautice
– care consemnează această renaștere. „Portul revine
la viaţă prin comerţul şi navigaţia genovezilor, care
făceau cabotaj pe litoralul Pontului, ajungând până
la gurile Dunării, unde predau mărfurile Orientului
navelor moldoveneşti, luând în schimb grânele din
câmpia Dunării. Dovada aşezărilor genoveze în
Constanţa este bătrânul capăt de cheiu, rămas în
portul vechi” (scrie M. D. Ionescu în 1897).

Extinderea spaţiului stăpânit de Mircea
cel Bătrân (1386 – 1418) către est până la mare,
precedată de luptele purtate de Dan împotriva ţarului
bulgar Şişman, dar şi unele intervenţii victorioase în
sudul Dunării, îl determină pe Baiazid să alcătuiască
un corp expediţionar însemnat pentru cucerirea
acestor teritorii. Retragerea lui Mircea către nord şi
înscăunarea temporară a unui uzurpator înseamnă însă
cucerirea cetăţilor dunărene de către turci şi pierderea
posesiunilor româneşti din dreapta fluviului. Mircea
revine în 1396 şi îşi consolidează din nou statul, dar
în alte condiţii, până la Marea cea Mare. În urma
expediţiei otomane din 1416/17 împotriva lui Mircea,
acesta pierde Dobrogea, iar cetăţile de pe malul
stâng al Dunării devin raiale turceşti; cu o viziune
anticipativă care îi conferă calităţi de mare strateg,
Mahomed consideră că stăpânirea Strâmtorilor este
o etapă obligatorie în cucerirea Constantinopolului,
care de altfel se şi prăbuşeşte sub asalturile turceşti în
anul 1453; porturile danubiene şi pontice se închid
pentru comerţul european şi vor fi controlate o lungă
perioadă doar de Imperiul Otoman; o schimbare
profundă are loc în anii 1858 – 1860, prin lucrările
Companiei engleze.
„Cerealele aduse dela Cernavoda, cât şi cele din
Dobrogea, se transportau la Constanţa pe calea ferată
[...] şi aci erau depozitate – fie în magaziile din oraş, fie
în port, într’o magazie de zid cu etaje, clădită în 1864,
parte pe platforma portului, parte pe talusul malului
dinspre oraş şi amenajată astfel, încât să se preteze la
operaţiunile de primire şi predare a cerealelor. Linia de
acces pentru descărcarea vagoanelor în aceste magazii
era aşezată sus pe mal, la nivelul etajului superior al
magaziei; iar liniile pentru transportarea cerealelor
din magazie şi predarea lor la vasele acostate la cheiul
de lemn – singurul ce exista, erau puse pe platforma
portului; vagoanele erau trase la cheiu cu caii. În
afară de cereale, exportul prin portul Constanţa era
aproape nul. El consta doar din mici cantităţi de
caşcaval, produs al Dobrogei şi berbeci dobrogeni; iar
importul consta mai mult din cărbuni şi prea puţine
mărfuri generale”244. Locuitorii Kiustendjei plătesc
statului otoman „bedelul” pentru scutire de armată,
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„cutizabul” – 2,5% din vânzarea vitelor, taxe pentru
mori, impozite asupra capitalului mobiliar şi asupra
clădirilor închiriate pentru comerţ: cafenele, cârciumi,
băcănii245.
Comandorul Aurelian Negulescu scrie,
documentat: „Pe Dunăre, numai şlepuri greceşti, caice
turceşti, remorchere greceşti şi austriace. Singurul
port mai bine înzestrat era Cerna-Voda, cu silozuri
exploatate de aceeaşi companie englezească care avea
şi linia Cerna-Voda – Constanţa. Dunărea nebalizată,
punerile pe uscat, limburile şi chiar pirateria erau un
ce obişnuit. La Mare, Sulina în mâinile Comisiunii
Europene în perioada de lucru pentru tăierea coturilor
şi menţinerea unui pescaj normal. Portul Constanţa,
mărginit la vechiul cheu genovez dinspre oraş şi la
un mol de apărare spre Est şi Sud, care se termina
cam unde e intrarea actuală a basinului interior; ca
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suprafaţă, mai puţin ca jumătate din basinul dintre
silozuri şi Serviciul Sanitar. Mangalia, cam în aceeaşi
stare.
Coasta mării, luminată destul de prost, cu
faruri fixe la Sulina, Constanţa şi Şabla, cu alternanţe
rare la Sf. Gheorghe şi Insula Şerpilor. Aterisările deci
greoaie, accidente nenumărate. Pe furtuni, vasele cu
destinaţia Constanţa o ocoleau, intrarea în port fiind
imposibilă”246.
La rândul său, Mihai Măldărescu arată că:
„Portul era un mic adăpost, completat cu un dig de
200 m. lungime, vreo 200 m. chei de lemn cu câteva
linii ferate şi magazii de cereale, care abia dacă putea
adăposti 4 – 5 corăbii”247.
„Încărcările făcute în acest port au ajuns, chiar
şi în anii din urmă, supt domnia turcească, de la
7 până la 8 sute de mii de quaters (măsură englesă
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care echivalează cu 290 litri 79 centilitri) de cereale –
cifră care trebuie să se întreiscă îndată ce se va realisa
comunicaţiunea cu liniele ferate ale României”248.
Situaţia s-a perpetuat până la Războiul pentru
Independenţă din anii 1877 – 1878, dar și în primii
ani ai administrației românești, pentru că linia ferată
Cernavodă – Constanța, portul și 66 hectare, cu
precădere în zona peninsulară, aparțineau Companiei
engleze.
Problemele complexe puse de construcţia
portului modern întârzie proiectul un număr de ani,
timp în care urbea marină se dezvoltă ca staţiune
balneară; această direcţie a fost determinată de
pitorescul locului, de dificultatea de a-l antrena
în circuite comerciale, de absenţa altor staţiuni
într-o zonă cu aspect deşertic şi populaţie rară, dar
şi de greutăţile pe care le-a întâmpinat, succesiv şi
demoralizant, construirea portului. Pe măsură ce
șantierul avansează, băile de mare se mută din calea
sa și, în general, din oraș. Funcția conferită după 1878
va fi preluată cu începere din 1906, după numeroase
schimbări ale locurilor de baie (care avansează de-a
lungul ţărmului, iniţial spre sud şi apoi, odată cu noua
direcţie de creştere a oraşului, spre nord-est), de un
teren îngust, arid şi nisipos (dunele puteau ajunge la
patru – metri), aşezat între mare şi un lac de apă dulce,
numit atunci ca şi acum, Mamaia.
Am amintit deja actul normativ promulgat
la 21 mai 1882; Legea privind răscumpărarea de către
statul român a căii ferate Cernavodă – Constanţa şi a
lucrărilor în portul Constanţa, concesionate în 1857
companiei „Danube and Black Sea Railway Company
Limited” include şi răscumpărarea celor 66 ha. ocupate
de companie în oraş, cu casele şi magaziile deţinute.
Portul „construit de englezi avea un mic dig de
lemn în lungime de 200 m., iar cheiul avea o lungime
de 800 m., din care numai 300 m. puteau servi la
acostarea vaselor [...]. Sărăcia provinciei făcea ca
exportul pe aici să fie aproape inexistent”249.
Ofiţerul de marină Ioan Murgescu menţionează
în august 1878 că portul, rudimentar, este înzestrat
doar cu un dig spre nord de 250 metri şi altul spre
sud de 50 şi cu un cheu de 400 metri lungime pe

care se află calea ferată; adâncimea bazinului portuar
înregistrează 6 – 8 până la 10 picioare și recomandă
refacerea digului de larg şi mărirea substanţială a celui
sudic, adâncirea bazinului la 24 picioare prin lucrări
specifice, înfiinţarea unor servicii portuare adecvate250.
Inginerul John Trevor Barkley prezintă în 1878,
interesat şi cu parti-pris, desigur, situaţia lucrărilor
la nivelul acelui an: „Portul actual de la Constanţa e
mic, însă destul de sigur, şi se întinde pe o suprafacia
de vreo 5 hectare (erau doar patru, n. n.) de apă
adăpostită. Cu toate acestea, posiţiunea sa oferă mari
înlesniri pentru construirea unui port pe o scară mare
şi cu o cheltuială relativ moderată. A cuprinde 100
hectare de apă, de adâncime mijlocie, de la 9 până la 6
metri şi a garanta o sicuritate perfectă celor mai mari
corăbii, n’ar fi lucru greu (?!). Planurile şi amănuntele
unui asemenea port au fost de mult studiate şi chiar
perfecţionate; dacă s’ar pune în esecutare, ele ar face
din Constanţa aceia ce posiţiunea sa indică c’ar trebui
să fie, adică portul cel mai frumos şi cel mai căutat
al Mării Negre, de unde productele României ş’ale
Austiriei orientale s’ar răspândi în lumea întreagă.”251.
Scriind despre „burgada Küstendjeului”, I. N.
Roman arată că aceasta avea în 1878, „câteva case,
bordee şi colibe ce adăposteau vreo 2 – 3 000 suflete ale
populaţiunii sale şi câteva magazii grosolane, lucrate
din piatră, care serveau la depozitarea vremelnică
a mărfurilor ce veneau din Orient – de la Stambul
mai ales – sau plecau într-acolo, în corăbii cu pânze
ce vizitau din când în când schela”252. Virgil Cotovu
arată la rândul său că „Nu era un port propriu-zis, ci o
simplă schelă [...] în vederea exportului de cereale”253.
Direcţiunea Serviciul Porturilor Maritime
Constanţa, oferă cu prilejul Semicentenarului Dobrogei,
în 1928, o analiză obiectivă a situaţiei de atunci: la
Küstendje Compania engleză „a construit un mic port,
compus dintr’un cheiu de lemn de 170 m. lungime,
adăpostit în partea dinspre larg printr’un dig de 200
m. lungime – care astăzi formează o latură a molului
digului dinspre larg. Basinul adăpostit al acestui port
avea o suprafaţă de 4 ha. Pe atunci portul Constanţa
nu avea un hinterland propriu – deoarece regiunea
Dobrogei era prea puţin cultivată şi lipsită aproape
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cu totul de căi de comunicaţie; iar de restul ţării era
despărţită de fluviul Dunărea şi de braţul Borcea – şi
servea în special ca debuşeu la mare al cerealelor ce
soseau pe Dunăre la Cernavoda şi, în mică parte, ca
port de import.
Schimbări rapide nu se înregistrează imediat
după 1878, pentru că portul Constanţa nu aparţine
încă ţării: „În mijlocul oraşului, case dărăpănate şi
maidane, iar de pe Grand Hotel spre Anadolchioi nu
te puteai aventura decât cu pază, de frica lupilor. Portul
mic şi împotmolit, abia putea adăposti patru corăbii
mici de câteva tone. Tot comerţul consta în descărcarea
câtorva butoaie cu măsline şi încărcarea câtorva tone
de cereale. Constanţa încă era un biet târguşor cu
5.204 locuitori”254. Deşi i se acordă calitatea de porto
franco în 1880255, comerţul nu poate fi impulsionat
din pricina instalaţiilor portuare necorespunzătoare,
iar avantajele oferite de acest statut i se retrag oraşului
în 1883256. Există însă şi prognoze entuziaste, capabile
să înlăture îndoielile privitoare la cea mai însemnată
parte a viitorului său economic: analizând situaţia
existentă, ziarul L’Indépendence Roumaine scrie la
11/23 decembrie 1881, că portul este „menit să devină
marele antrepozit comercial al ţării”257.
Arheologul Carl Schuhhardt constată în 1884:
„portul Constanţa e prost; nu există un golf adevărat
care să ofere protecţie de vânt şi valuri, şi, pe deasupra,
fundul este peste tot stâncos, deci nepotrivit pentru
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ancorare. Şi totuşi aici a înflorit comerţul din cele mai
vechi timpuri – o dovadă tocmai că celelalte aşa zise
porturi [dobrogene] nu sunt mai bune...”258.
A treia grijă – arată Bucuţa în articolul „Un
Rege al Mării”, – după construirea căii ferate (Bucureşti
– Feteşti, n. n.) şi a marelui pod, „a fost portul Constanţa
şi toate lucrările de care se simţea nevoie (subl. n.),
pentru ca să ajungă ieşirea la Mare a unei întregi
ţări. Încă dela 29 Martie 1885 se promulgă legea
prin care se acordă guvernului 21 de milioane pentru
îmbunătăţirea portului Constanţa şi 35 de milioane
pentru construirea podului peste Dunăre şi Borcea
şi pentru joncţiunea căilor ferate Bucureşti – Feteşti
– Dunăre, cu linia Cernavodă – Constanţa. La 16
Octomvrie 1896 se făcea inaugurarea lucrărilor”.
Încă din anul 1885 deputatul Ştefanache,
„raportorul legei înfiinţării unui serviciu naţional de
navigaţiune maritimă, arată cu foarte multă dreptate
(în parlament, n. n.) că deşi România, riverană a
celui mai însemnat fluviu al Europei şi mai cu seamă
plasată pe porţiunea de cea mai mare importanţă a
Dunărei şi posedând, de asemenea, o considerabilă
coastă maritimă, dispunea pe atunci numai de trei
vase cu pânze; în anul 1885, din portul Constanţa au
ieşit vase cu un tonaj de 898 854 tone – o cifră foarte
însemnată pentru acele vremuri”259.
În pofida neajunsurilor deja semnalate, taxele
încasate în port sunt, adeseori, foarte mari şi determină,
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odată sesizările făcute şi lansate pe scară ierarhică,
intervenţii energice: „Domnul ministru de Externe” –
îi scrie prefectul la 6 martie 1890, primarului Panait
Holban – „apreciind starea de exploatare neomenoasă
la care au expus comerciului în portul acestui oraş un
număr de proprietari de scheli, stare detaliată de noi
cu raportul nr. 937, a binevoit să autorizeze cu ordinul
2956, – după propunerea noastră – ca primăria locală,
ca ori şi ce persoană particulară, să procure vapoarelor
cari acostează în port, pentru o plată determinată de
Consiliul Comunal, schelele necesare la încărcare şi
descărcare a mărfurilor şi aceasta numai în scopul de
a pune pedică proprietarilor de schele de azi a mai
încasa taxe exorbitante pentru două sau trei scânduri
putrede. Aşadar, comunicându-vă cele ce preced, vă rog,
Domnule Primar, să binevoiţi a dispoza construirea
unor punţi de transbordare, pe care, închiriindu-le
cu preţuri resonabile, desigur, se va pune la adăpost
comerciul local de lăcomia speculanţilor...”260.
Primul proiect de amenajare şi modernizare a
portului Constanţa, realizatat în 1881 de inginerul
englez Charles Hartley, şeful Comisiei Europene
a Dunării, estima lucrările la peste 20 milioane lei;
mărirea acvatoriului, construirea a două diguri curbe,
fiecare de peste 1 000 metri, apte să delimiteze un
bazin de 110 hectare, un avanport care să protejeze
navele de valuri şi să prevină nisiparea şi două moluri
menite să asigure cheuri de lungimi apreciabile
– acestea sunt datele studiului pe care guvernul îl
respinge; unele neajunsuri sunt corectate în 1885,
parţial şi necorespunzător, de O. Franzius, directorul
portului Bremen.
Un nou proiect elaborat în 1886 de VoisinBey, fost director al lucrărilor Canalului de Suez este
considerat, la rândul său, dezavantajos. Exasperat de
timpul irosit, guvernul decide în 1888, înfiinţarea
unui birou specializat pe lângă Serviciul Hidraulic
din Bucureşti, condus de inginerul I. B. Cantacuzino,
consiliat de A. Guérard, directorul portului
Marsilia. Echipa specializată debutează printr-un
studiul amănunţit al poziţiei, factorilor geografici,
prognozei de dezvoltare şi analizează traficul virtual
în comparaţie cu cel real al porturilor dunărene. Un

nou decret din 22 octombrie 1890 conferă autonomie
acestui serviciu, care-şi mută sediul la Constanţa.
Prima soluţie este depusă de inginerul
Cantacuzino în anul 1892; cu modificările sugerate
de Comisia Tehnică, cel de-al doilea proiect răspunde
necesităţilor imediate ale traficului portuar de la
Constanţa şi lăsa deschisă pentru viitor, problema
extinderii către sud. Un dig de larg cu lungime de
1.220 metri pe direcţia nord-sud ar crea o distanţă
de 1 600 metri până la ţărm; moluri situate la 800
metri de mal ar alcătui noi bazine, iar acvatoriul ar
avea astfel suprafaţa necesară; digul de sud este gândit
în trei segmente: la capătul celui de-al doilea, o pasă
de intrare cu lățimea de 160 metri este considerată
suficientă, iar cea de-a treia parte ar putea asigura
protecţia contra valurilor şi nisipului adus de acestea;
silozuri, magazii, bazinul pentru exportul petrolului
şi rampele necesare pentru calea ferată şi drumuri
sunt alte obiective asupra cărora se concentrează
aceste planuri. Estimat la 42 milioane lei, proiectul
lui I. B. Cantacuzino este studiat de A. Guérard,
directorul portului Marsilia, care alcătuiește în 1893
un raport axat pe şase probleme: „întinderea portului,
forma şi orientarea lucrărilor exterioare, amenajările
interioare, profilul lucrărilor, magaziile cu silozuri,
intrarea portului”. Supuse spre analiză Comisiei
Tehnice, propunerile celor doi ingineri suferă o serie
de modificări, în urma cărora proiectul general este
estimat la 25 400 060 lei-aur, cu termen de executare
până la 10 iulie 1902, iar cel restrâns, la 12 318 022
lei-aur și termen limită, 10 iulie 1899.
Licitaţia se desfăşoară pentru proiectul restrâns
(deşi extinderea viitoare, ca port destinat exportului şi
tranzitului între statele Europei Centrale şi de nord,
în legătură directă cu traficul pe Dunăre, cu relansarea
căilor maritime spre şi în Mediterana, cu realizarea
Canalului de Suez, era deja proiectată), în ziua de
18 iunie 1895 la Ministerul Lucrărilor Publice;
preşedinte este Alexandru Marghiloman; opt firme își
depun ofertele: Volker şi Boss – Olanda, cu 10% peste
deviz; Societatea de construcţii Batignolles – Paris,
Franța, cu 1% sub deviz; Five Lille – Paris, Franța – cu
2,1% sub deviz; Societatea Veneta – Italia, cu 2,48%
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sub deviz; Casa Hersent – Paris, Franța, cu 6,25% sub
deviz; Casa Bartissol – Paris, Franța, cu 7,10% sub
deviz; Juhl Langewelt – Olanda, cu 14,10% sub deviz;
Antrepriza Hallier & Dietz Monnier – Paris, Franța,
cu 21 % sub deviz pentru proiectul restrâns şi 23,80 %
pentru proiectul general.
Câştigătoare este desemnată antrepriza Hallier
& Dietz Monnier (oferta de aur), beneficiară a unor
recomandări solide făcute de miniştri francezi,
Familia regală belgiană, cu girul financiar al unor
bănci franceze şi germane; Hallier avea un renume
solid, bazat pe lucrările realizate anterior la unele
fortificaţii şi forturi franceze261, dar şi la modernizarea
portului Le Havre. Antrepriza se obligă să execute
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lucrările de construcţie ale portului şi ale liniei ferate
Constanţa – cariera Canara (Ovidiu), în perioada
10 iulie 1895 (data semnării contractului) – 10 iulie
1899, data expirării acestuia, la preţul de 9.731.240
lei. Contractul îl obligă pe antreprenor să locuiască
în România pe durata derulării lucrărilor, să respecte
caietul de sarcini, termenele, să depună garanţia
convenită, să soluţioneze orice contestaţie conform
legilor şi la tribunalele din România.
La 16 octombrie 1896 regele pune „piatra
de temelie pentru construirea portului Constanţa
pe ţărmurile Mărei Negre”, iar evenimentul capătă
proporţii şi însemnătate naţională; sosirea trenului
regal în gara Constanţa (alteori, primirea se făcea
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direct, în port, la gara maritimă) „decorată cu mult
gust” are loc la orele 2,30 p. m; pe peron aşteaptă
miniştri, primarul, autorităţi locale şi corpul consular,
preoţi, „câţi-va hogi cu nevestele acestora şi mai
multe cadâne ale notabililor turci. Regimentul 32 de
infanterie, cu musică şi drapel, face onorurile militare”;
se cântă imnul naţional în timp ce familiile regală,
princiară, marele duce Boris Vladimirovici (vărul
ţarului Nicolae II), în uniformă de husar rus, regele
Alexandru al Serbiei, suitele lor şi prefecţii de Ilfov,
Ialomiţa şi Constanţa coboară din tren. Regele trece
în revistă garda de onoare, primarul Coiciu urează
oaspeţilor bun venit262; între timp regina primeşte
flori de la câteva distinse doamne şi cadâne prezente.
Din gară, cortegiul regal trece spre port,
ovaţionat pe străzile frumos împodobite cu stâlpi
îmbrăcaţi în verdeaţă, steaguri, ghirlande şi chiar cu
arcuri de triumf. „În tot drumul cortegiului regal”,
notează ziarul bucureştean de orientare liberală
Gazeta, „de la gară până în port, era un val de lume
care aclama necontenit, iar pe înălţimile dinaintea
portului, pe stâncile din josul Cazinoului, prin bărci
care se legănau alene pe mare era o mulţime de toate
naţiunile, în care românii predominau şi nu lipseau
numeroşi turci şi tătari în costume de sărbătoare”263.
În port oficialităţile se îndreaptă spre pavilionul
anume construit, iar vizitatorilor le sunt prezentaţi
inginerii care conduc lucrările; apoi, P. S. S. Episcopul
Dunării de Jos Partenie, oficiază slujba de sfinţire a
apei. Din pavilionul „îmbrăcat în roş şi împodobit
frumos cu ederă şi stejar, priveliştea este cum nu se
poate mai fermecătoare: de o parte, sus pe dealul ce se
înalţă d’asupra şoselei, o mulţime nesfârşită de lume,
sute şi mii de steaguri şi steguleţe, cari fâlfâie de pe
case şi stâlpi, printre frunzele şi florile ce le ornează,
o mişcare vie şi neobicinuită care se prelungeşte până
jos, unde înghesuiala este foarte mare; de altă parte,
marea întinsă şi liniştită, care se prelungeşte în zare
şi coastele mării, pe lângă cari se adăpostesc vasele
marinei noastre şi cele străine, foarte frumos rânduite
şi împodobite cu podoabele lor cele mari”264.
Clopotele şi tunurile vestesc sărbătoarea, înalţi
prelaţi oficiază slujba, regele face prima săpătură la

noua temelie cu o cazma de aur şi mâner de abanos265;
apoi ministrul Constantin Stoicescu citeşte Actul de
fundare. „Semnat de Majestăţile Lor, de Alteţele Lor
regale şi de asistenţă [...], [documentul] este pus apoi
într’un tub de sticlă şi închis într’un bloc enorm de
piatră, care cântăreşte 40 000 kilograme. Blocul (din
beton, prima structură a digului de larg, aşezat la
60 metri de ţărm, n. n.) este ridicat, în urmă, cu o
macara puternică şi pus la loc, într’un mod matematic.
Operaţiunea, foarte însemnată şi minunată, reuşeşte
pe deplin. Tunurile bastimentelor, cari staţionează
în port, bubuie; musicile cântă şi şampania curge.
Familia regală, în faţa d-lor miniştri şi a invitaţilor,
a cimentat cu mistria şi a bătut cu ciocanul prima
peatră a temeliei, care poartă inscripţia: 16 Octombrie
1896”266.
Iată conţinutul acestui document comemorativ:
„Noi, Carol I.
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Rege al României.
În anul mântuirii 1896, în a 16-a zi a lunei
octomvrie, am pus piatra de temelie pentru construirea
portului Constanţa pe ţărmurile Mării-Negre.
Dumnezeu dăruindu-Ne, în Domnia Noastră
asupra acestei ţeri, nu numai ani de glorie, ca împreună
cu viteaza mea oştire să-i pot da independenţa şi o
poziţie statornică, dar şi ani de paşnică Domnie,
am lucrat cu râvnă şi stăruinţă pentru înflorirea şi
prosperitatea României.
Înmulţind căile de comunicaţiune şi reţeaua
căilor ferate, unind cele două ţărmuri ale Dunării
prin podul dela Feteşti-Cernavodă, luat-am hotărârea
ca aceste temeinice şi nepieritoare lucrări să fie
desăvârşite prin întemeierea unui port pe ţărmurile
vechiului Pont Euxin, unde din veacurile cele mai
depărtate comerţul a găsit un loc de adăpost, unde
atâtea monumente istorice ne aduc aminte de vechea
dominaţiune a strămoşilor noştri Romani şi unde şi-a
sfârşit zilele marele poet Ovidiu.
În al 30-lea an al Domniei Mele şi în al 15-lea
al fundării Regatului, am pus astăzi pieatra de temelie
a acestei însemnate lucrări, [de] faţă fiind Maiestatea
Sa Regina, Alteţele lor Regale Principele şi Principesa
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României, înaltul Cler, Miniştrii Mei, Preşedinţii
şi Vice-Preşedinţii Corpurilor Legiuitoare, înalţii
demnitari ai Statului şi Corpul technic.
Nădăjduim că Dumnezeu Ne va ajuta să
desăvârşim în linişte şi fericire lucrarea începută
astăzi, care va duce peste Mări numele Românilor şi
va înlesni în toate vremurile, transportul bogăţiilor
acestei ţeri.
Spre amintire, am subscris acest document în
îndoit exemplar, din care unul se va aşeza pe pieatra de
temelie, iar celălalt se va păstra în Arhiva Statului”267.
Marele proiect prin care Constanţa va ajunge
„poarta comerţului european pentru Orient268 este
salutat şi în afara graniţelor; publicaţia Nationalzeitung
de la Berlin consideră că anvergura sa îl va pune
„pe aceeaşi treaptă cu porturile dela Rotterdam şi
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Odessa, de la Triest şi Fiume. Constanţa va deveni
în curând, mai ales faţă de Fiume, un rival periculos.
Prin clădirea liniei ferate Bucureşti-Constanţa şi prin
terminarea marelui pod peste Dunăre dela Cernavodă,
linia cea mai scurtă de fer şi de navigaţie dela Londra,
dela Hamburg şi dela Berlin spre Indii duce peste
Bucureşti-Constanţa-Port Said. Diferenţa e atât de
mare, încât, dacă nu sunt temeri pentru siguranţa şi
regularitatea circulaţiei, poşte de scrisori din Englitera
şi din toată Germania de Nord va trebui expediată
la Alexandria şi la canalul de Suez peste noua linie
(Constanţa)”269.
La orele 18,30 are loc banchetul „dat în marea
sală a Casinului (este cea de-a doua construcție,
ridicată pe bulevardul Elisabeta în 1892, n. n.), frumos
decorată în roşu şi luminată cu electricitate. Banchetul
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numără 128 tacâmuri, repartisate într’o masă de
onoare şi patru alte mese [...].
O musică militară a cântat în timpul mesei”.
Punţile crucişătorului Elisabeta şi bricului Mircea
strălucesc, „iar contururile vaselor sunt marcate
printr-un şir neîntrerupt de lumini. Din când în
când focuri de bengal se ard pe Mircea şi ele aruncă
o lumină vie asupra mării calme, de un verde sombru.
De pe Elisabeta se îndreaptă de repetate ori asupra
Cazinoului proecţiuni luminoase electrice, cari aruncă
peste valurile mării dungi lungi de lumină albă.
Privelistea este feerică”270.
La desert, ministrul lucrărilor publice C. I.
Stoicescu, a pronunţat un discurs călduros, la care
regele a răspuns astfel: „Serbarea de azi are o îndoită
importanţă, căci punând întâia piatră a noului port
al Constanţei, am pus şi temelia pentru desvoltarea
noastră maritimă.
Măreţul pod peste Dunăre ne va asigura în
toate vremurile comerţul cu ţările cele mai îndepărtate.
Astăzi deja vasele noastre duc cu mândrie steagul
României prin valurile Oceanului; în curând vom
dispune de nouă bastimente, cari vor înlesni relaţiunile
comerţului transatlantic.
Însemnate sunt jertfele ce ţara şi-a impus spre
a dobândi un loc vrednic în lume. Ele sunt însă pe
deplin răsplătite prin avântul uriaş pe care România
l-a luat într’un sfert de veac, şi care trebue să fie
menţinut cu orice preţ [...].
Doresc să inaugurăm într-un timp nu prea
lung noul port, care va deveni un isvor de bogăţie
pentru ţară, mai ales când putem atrage o parte din
traficului între Englitera, India şi Australia, fiindcă
linia Londra-Constanţa-Alexandria este astăzi dintre
toate cea mai scurtă; ea este străbătută în 111 ceasuri;
acesta este un rezultat care ne poate umple de cea mai
vie mulţumire [...]”271.
Casa Capşa „asigură conţinutul culinar şi
buna servire a banchetului de gală”. La banchetul
supraveghiat chiar de Grigore Capşa, fiecare invitat
găsește în faţa tacâmului, medalia comemorativă
bătută cu acest prilej, într-o casetă neagră, un album
cu vederi ale vechiului şi viitorului port şi meniul

Casei Capşa, scris în litere de aur cu iniţialele regale.
Distinsa casă realizează cu acest prilej, noua prăjitură
Constanţa şi bomboanele Alexandre şi Boris272.
La orele 20,30 banchetul s-a încheiat, iar
„cortegiul regal s’a întocmit în aceiaşi ordine şi a
urmat acelaşi drum ca şi la sosire. Aspectul stradelor
era şi mai feeric, toate fiind frumos iluminate cu mii
de lumini şi lampioane [...]. Majestăţile Lor, fiind viu
aclamate pe tot parcursul şi în gară, s’au suit în tren şi
au plecat”273.
Pregătirile sunt coordonate de inginerul Balş,
şeful Secţiei III din cadrul Direcţiunii Servicielor
Hidraulice, Fluviale şi Maritime din Ministerul
Lucrărilor publice274. „Luând parte la conducerea
unor lucrări însemnate, inginerul Balș275 a putut
parcurge acelaşi drum ca şi marele Choisy, ca şi Peret,
ca şi Cerchez, adică acela al deducţiei formelor prin
construcţie, al frumosului prin util, al esenţialului prin
necesar.
Locuind ani de zile într-o casă care se înălţa ca
un post de veghe deasupra falezelor de la Constanţa,
el a putut urmări progresul construcţiei portului, pe
cînd Marea Neagră şi coastele uscate ale Dobrogei se
desăvârşeau cu priveliştea lor severă [...], în care orice
pitoresc se şterge, pentru a lăsa luminei grija celor mai
neaşteptate miraje. Poate că acolo, între tratatele de
arheologie, lucrările portului, cărţile de arhitectură
şi săpăturile care puneau mereu la iveală sarcofage,
statui şi ziduri de cetăţi, i s-a trezit pasiunea pentru
arhitectură şi dorinţa de a călători”276.
Începute energic după proiectul lui I.B.
Cantacuzino, lucrările trenează, se produc neconcordanţe grave între antecalcule, costuri reale,
cantitatea şi calitatea lucrărilor277; imixtiunea politică
nu este exclusă, deoarece demarată sub guvernare
conservatoare, activitatea este continuată sub stindard
liberal (noul cabinet este instalat în noiembrie
1895), timp în care miniştrii Lucrărilor Publice, C.
I. Stoicescu şi I. I. C. Brătianu îi verifică lui Hallier,
constant, abilităţile administrative.
În 1898, inginerul Gh. Duca îl înlocuiește pe
I. B. Cantacuzino și propune alte modificări legate de
cheuri, silozuri, bazinul pentru petrol, etc. „prin care se
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făcea o adăugire de lucrări de aproape 20% din valoarea
lor, adăugire permisă de a se face prin caietul de sarcini
al întreprinderii. Cu ocaziunea acestei modificări (este
vorba despre proiectul lărgit, n. n.), studiindu-se de
aproape şi instalaţiunile portului, s-a găsit că cifra de
12 milioane, votată în 1896 pentru lucrările de utilaj,
nu este suficientă pentru ca utilajul să corespundă la
extinderea lucrărilor hidraulice deja în execuţie. De
aceea s-a cerut un nou credit de 20 000 000 lei, din
care s-a aprobat deocamdată 7½ milioane pentru
lucrările ce trebuiau angajate în exerciţiul 1898/1899,
rămânând ca restul de 12 milioane şi ½ să se acorde
treptat pe fiecare exerciţiu până în 1902 [...]. Fondul,
dar, total prevăzut pentru compectarea lucrărilor, atât
hidraulice cât şi de utilaj, este de 53.000.000 lei.
La această sumă intră şi sporul de 20%
provenit din modificarea proiectului. Dacă mai
considerăm încă şi costul de 8 milioane lei pentru linia
Cernavodă-Constanţa, împreună cu tunelul de acces
în port şi alte lucrări speciale, rezultă că toată cheltuiala
prevăzută pentru punerea în exploatare a portului trece
de 60 milioane lei”278.
SERVICIUL MARITIM ROMÂN
Înfiinţat prin lege la 31 decembrie 1887279,
Serviciului Maritim Român (S.M.R.) este activat, la
insistenţele şi diligenţele lui Grigore Manu, directorul
Regiei Monopolurilor Statului (R.M.S.), în 1895,
la cinci ani după reuşita înregistrată cu fondarea
Navigaţiei Fluviale Române (N.F.R.); în raportul
înaintat delegaţiilor la secţiunile Adunării Naţionale,
Manu arată că prin aşezarea geografică între ape,
la Dunăre şi mare, România trebuie să-şi asume
la porţile Orientului, funcţiile deţinute de Belgia şi
Olanda în Apus şi să devină antrepozitul Europei
centrale în raport cu piaţa răsăriteană280.
Întru susţinerea proiectului normativ, I. I.
C. Brătianu afirmă în plenul Camerei Deputaţilor,
că „legea face parte din planul politic şi economic
conceput după redobândirea Dobrogei, care urmează
să confere României, în Marea Neagră şi în comerţul
european, locul ce i se cuvine şi pentru a da o impulsiune
propriei noastre industrii”281. Decretul regal semnat la
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28 aprilie 1895 împuterniceşte R.M.S. cu organizarea
S.M.R; un credit de 2,5 milioane lei este alocat pentru
vapoare, instalaţii, clădiri şi agenţii282.
Aşezarea României „la gurile Dunării şi în
drumul cel mai scurt între Occident şi Levant, lasă să
se întrevadă o mare desvoltare a traficului de transit
de mărfuri şi călători, în special din Nordul şi NordVestul Europei şi din ţinuturile Dunărene.
Crearea unei marine naţionale, în scopul de a
înlesni exportul pe pieţele occidentale, de a deschide
noui debuşeuri produselor româneşti în Levant şi a
încuraja tranzitul, se impune acum ca o realizare din
cele mai necesare şi grabnice.
România a înţeles dela început că însemnatul
litoral ce posedă la Marea Neagră este o chemare şi
un imbold şi chiar o obligaţiune de prim ordin, de
a-şi stabili acolo un punct de plecare pentru navele
sale [...]”, arată ing. insp. General Ioan D. Ghica
într-un articol referitor la Istoricul şi dezvoltarea
Serviciului Maritim Român (S.M.R.)283.
În august 1895 Meteor şi Medeea, cele dintâi
nave aparţinând S.M.R. pornesc în voiajul lor de
debut sub pavilion românesc; la 25 septembrie 1895
se inaugurează prima linie de pasageri între Constanţa
şi Constantinopol, precum şi o linie de mărfuri între
Brăila şi capitala Înaltei Porţi218. Calendarul revistei
Lumea ilustrată din 1898 anunţă că linia ConstanţaConstantinopol este deservită prin navele „de mare
iuţeală şi mare confort”, Principesa Maria (achiziționat
în 1897) şi Meteor, de trei ori pe săptămână dus-întors.
Luminate cu electricitate, înzestrate cu restaurante
„de primă ordine”, aceste nave scurtează călătoria la
doar 12-13 ore şi sunt „în corespondenţă cu trenurile
accelerate române şi străine şi cu trenurile de lux
europene: Orient Expres (din 1889, n. n.) şi Ostende
Expres” (din 1895)284. În 1905 Linia Orientală este
completată cu traseul Constanţa-Alexandria285.
În 1897 se înfiinţează Linia Occidentală, iar
parcul vaselor se măreşte cu şase unităţi în valoare
de 5.682.942 lei aur. În 1898 este cumpărat vaporul
Sulina şi construit elegantul vas de pasageri Regele
Carol I. La 1 iulie curent sunt botezate vapoarele
Regele Carol I și Principesa Maria, în prezența
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Carte poștală - Serviciul Maritim Român și vaporul „Regele Carol I”
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familiilor regală, princiară, a altor înalte oficialități și a
unui public numeros.
În cadrul ceremoniei, ministrul I. I. C. Brătianu
citeşte actul de botez al celor două vapoare, subscris de
înalţii oaspeţi care oficiază actul în sine:
„Noi, Carol I, prin graţia lui Dumnezeu şi
voinţa naţională, Rege al României.
Dela luare în stăpânire a Dobrogei, prin care
s’a deschis României coastele Mărei, trecut-au douăzeci de ani, în cursul cărora neîncetat Eu şi Poporul
Meu ne-am gândit şi am muncit să nu lăsăm fără
rod mijloacele puternice de propăşire pe cari le-am
redobândit Ţărei în resbelul Independenţii prin vitejia
Oştirei Noastre.
După clădirea măreţului pod Regele Carol I,
după punerea în lucrare a portului Constanţa, ajutat

de Dumnezeu, am înfiinţat Serviciul Maritim al
Statului Român, pentru a face un pas nou şi hotărâtor
în desvoltarea noastră economică.
Serbăm astă-zi botezul vasului celui mai
însemnat Regele Carol I, care împreună cu vasul
Principesa Maria asigură mersul regulat şi repede din
Europa Occidentală, prin căile noastre ferate, spre
ţărmurile orientale ale Mărei Mediterane.
Fie ca aceste vase Regele Carol I şi Principesa
Maria, brăzdând cale tot mai întinsă spre Orientul
depărtat să poarte cu bine şi cu fală steagul şi numele
României. Fie ca Serviciul nostru maritim să-şi ajungă
din plin menirea de a spori propăşirea economică şi
prestigiul naţional”286.
După ce regele şi principesa sparg câte o sticlă
cu şampanie de bordul vaselor, botezându-le, cea mai
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mare parte din invitaţi face o excursiune pe mare,
pe când regele vizitează portul, condus de inginerul
Saligny şi de primul ministru.
La 17 august 1903, în prezenţa primului
ministru D. A. Sturdza, a ministrului de Interne V.
Lascăr, a inginerului Saligny, a oficialităţilor locale
şi „a unei afluenţe enorme”, se desfăşoară în chip
solemn, „punerea pietrei fundamentale la palatului
administrativ” (construit concomitent cu palatele
de justiţie şi prefectoral/ de fapt, regal), urmată
îndeaproape de un ritual asemănător, săvârşit la
lucrările falezei, una dintre construcțiile grandioase
care extinde bulevardul Elisabeta spre mare, creează
un nou spațiu de promenadă și soclul pentru edificarea
cazinoului – a treia clădire, definitivă de data aceasta
– ridicată, după numeroase peripeții, după un proiect
gândit de tânărul arhitect Daniel Renard în stil Art
Nouveau.
AFACEREA HALLIER
La doar trei luni după preluarea mandatului, I.
I. C. Brătianu (martie 1897) îl somează pe Hallier săşi respecte angajamentele şi termenele asumate; după
numeroase „şicane administrative şi calcule, care îi
arătau că era mai profitabil să sisteze lucrările şi să se
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mulţumească cu despăgubiri”, antreprenorul francez
pleacă la Paris287, cu fondurile epuizate; executase în 44
luni, lucrări în valoare de 4 milioane lei288 (mai precis,
este vorba despre 4 194 900 lei, deci peste 1/5 din
total289); la 23 martie 1899 anunţă printr-o telegramă,
închiderea şantierului şi apelează la ajutorul justiţiei290.
Ministrul Lucrărilor Publice optează pentru o replică
energică, iar lucrările demarează în regie, dar pe contul
antreprizei franceze, „conform art. 36 din condiţiunile
generale ce fac parte din contractul Hallier291, în
aprilie 1899292.
Între părţi intervine un proces de răsunet;
reclamând atitudinea partizană a instanţelor româneşti
– clauza era de competenţa tribunalului comercial –
Hallier impune prin presiuni politice şi financiare,
tranşarea litigiului printr-un tribunal arbitral, a cărui
sentinţă este definitivă şi executorie; această cale
de atac nu este însă prevăzută în contract; Hallier
solicită în plus, acţiuni pentru procentele din capitalul
investit, cât şi acordarea unei despăgubiri echivalente
câştigului pe care nu l-a realizat. Pretenţiile sale
sunt exorbitante: 18,4 milioane lei daune, în timp
ce guvernul cere 15,6 milioane pentru nerespectarea
contractului.
Desfăşurat la Bucureşti, procesul declanşează
un mare scandal, în care sunt implicate guverne,
specialişti, avocaţi de renume, între care Raymond
Poincaré (1860 – 1934, fost ministru, viitor primministru şi preşedinte al Franţei, care constată cu
năduf, fără a şti că va intra astfel în mica istorie: „Que
voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient,
ou tout est pris à la légère...”) şi Take Ionescu (gură de
aur), ministrul de Finanţe.
Procesul începe la 12 martie 1900, ora 10 în
localul Curţii de Conturi din Calea Dorobanţilor nr.
33, printr-o întrunire a membrilor juriului, care îşi
aleg preşedinte. Tribunalul este alcătuit din Mihail
Şuţu (arbitru din partea statului român, ales apoi
preşedinte), H. Mauffre (sau Manfre, inginer de
poduri şi şosele, atunci inginer şef al materialului şi
de tracţiune la Chemin de Fer du Sud de la France,
arbitru din partea lui Hallier) şi W. F. Leemans (sau
Selmans), împuternicitul Regal al Olandei pe lângă
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Comisiunea de Navigaţie a Rhinului, inspector al
Watevstoat-ului Regal (superarbitru, stabilit de
comun acord)293.
Avocaţii părţii române sunt maeştrii Gh.
Panu, Barbu Păltineanu şi Ioan Boambă. Lucrările se
desfăşoară într-un vacarm greu de descris (orchestrat
de opoziţia liberală), poliţia intervine, uneori chiar
prea activ, protagoniştii părăsesc sala sub pază, în oraş
se manifestă pe străzile centrale, se operează arestări,
atmosfera este incendiară, se scriu articole vehemente,
se insistă asupra orgoliului naţional, sunt proferate
acuze, sunt căutaţi (şi găsiţi imediat) trădătorii de ţară
şi neam.
Din nou la construcția portului, reamintim
primele lucrări, „executate printr’o întreprindere
străină, sub controlul Direcţiunii Serviciului Hidraulic,
în capul căreia se găsià d-l Inginerul Inspector General
I. B. Cantacuzino (până în 1897, n. n.). Dovedindu-se
apoi că lucrările făcute de întreprindere mergeau prea
încet, astfel că era puţin probabil ca ele să fie terminate
la termen (?!), s’a procedat la lichidarea ei şi dela 1
Aprilie 1899, s’au continuat în regie. Punerea în regie
a întreprinderii s’a făcut de Direcţiunea Construcţiei
Portului Constanţa, în capul căreia se găsia Inginerul
Inspector general G. I. Duca (în anii 1897 – 1899; a

fost tatăl ilustrului politician I. G. Duca294 n. n.), după
moartea căruia a urmat Inginerul Inspector General
Anghel Saligny, fostul Director General al C. F. R. şi
autorul Podului dela Cernavoda.
La 1 Aprilie 1899, data începerii lucrărilor în
regie, se executase de fosta întreprindere numai circa
400 m. din digul de larg, iar digul de sud şi cheiurile
nici nu fuseseră începute295. Se instalase însă şantierele
de confecţionarea blocurilor artificiale şi atelierele de
reparaţiuni şi se construise linia Constanţa – Canara.
Se executase puţine dragaje şi derocări, iar împliniri şi
platforme aproape deloc. Deci, la luarea lucrărilor în
regie, aproape totul era de făcut”296: din 2006 m. diguri
fuseseră realizaţi doar 1090; din 634 000 mc. dragaje –
doar 187 000; din 625 000 mc. de terasamente – doar
413.000; din 43 000 mc. derocări – doar 787, din 910
m. de cheiuri – niciun metru297.
Anghel Saligny preia lucrarea la 10 august
1899, se documentează riguros şi modifică substanţial
proiectul prin idei originale şi anticipative: din cauza
„dificultăţilor deosebit de mari apărute în construcţia
cheurilor şi derocării bazinului vechi, Saligny a fost
nevoit să propună modificarea proiectului general.
Astfel, a prelungit spre mare cu 50 m. cheul de nord
pentru a evita derocările, problemă deosebit de dificil
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de rezolvat. A propus lungirea cheului de nord-vest
cu încă 150 m pentru a obţine un spaţiu suficient
ancorării vapoarelor în dreptul magaziei de silozuri.
Molul de pe cheul de nord-vest l-a amplasat mai
spre nord. Conştient că în viitor traficul portuar va
cunoaşte o dezvoltare amplă, Saligny a proiectat două
noi moluri destinate produselor lemnoase, vitelor,
cărbunilor, instalaţiilor formei de radub şi calei de
halaj. A prelungit digul de apărare a platformei,
dându-i o lungime de 843,75 m, iar digul de sud cu
304 m, reorientându-i direcţia astfel încât, după ce
făcea o curbură, să cadă perpendicular pe digul de larg.
Pasa de intrare în port avea o deschidere de 160 m”.
Definitivat, proiectul prevedea 7 010 metri de cheuri
şi o suprafață totală de 157 hectare: pentru acvatoriu
60, pentru platforma împrejmuită 67, pentru magazii
şi depozite, 30 hectare. Conceput să devină un loc
destinat exportului, dar şi tranzitului, noul port a
fost înzestrat cu instalaţiile moderne şi perfecţionate
cerute de acest statut. S-au avut de asemenea în vedere,
concurenţa şi prognoza de dezvoltare298.
În continuare, regele, familia princiară, invitați
de onoare, membrii guvernului vizitează șantierul în
mai multe rânduri: la 23 octombrie 1901260, la 23
martie 1902, prilej cu care presa scrie: „Iubirea pe care
Măria Sa Regele o arată Constanţei are temeiurile ei
adânci. Ea este în legătură strânsă cu însemnătatea
întregei provincii dobrogene [...]”299. Un cronicar
notează: oraşul „chiamă la sine de pe culmea pe care
o încunună cu palatele, casele şi căsuţele lui, corăbiile
lumii ce vin cu puterea aburului din strâmtorile
fermecate ale Constantinopolei sau merg să caute
înnapoi Răsăritul, după ce au încărcat roada câmpiilor
noastre şi ni-au adus pentru dânsa mărfurile Apusului
născocitor şi harnic. Pentru a primi bine pe aceşti
oaspeţi, România a dat portului său de mare ceia ce-i
trebuie pentru a oferi siguranţă şi apărare. Două braţe
de zăgaz prelungite până departe închid adăpostul
corăbiilor; o limbă terminată printr’un far stă în calea
vînturilor şi ocroteşte intrarea [...].
Şi oraşul înţelege să fie vrednic de acest port,
cucerit prin muncă îndelungată şi prin mari jertfe,
asupra mării. Micul bulevard de astăzi se va coborî
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pănă jos, unde un nou zid se înnalţă gonind apele din
cuprinsul lui şi subt paza acestui zid, ce se va prelungi
până la Otelul Carol şi poate, de aici la Anadolchioi
cu minunata sa privelişte, vor alerga tramvaie la băi
nouă, vor sorbi aerul de mare în dimineţile limpezi
şi în dulci amurguri de vară, oaspeţi ai Constanţei
înfloritoare, se vor învârti danţuri vesele în Casinul
petrecerilor, – pe cînd lângă sunetul musicilor din
salele sclipitoare, Marea va înnălţa, spumegând pe
pietrele ce au gonit-o din cuceriri, ritmurile ei grave
în noaptea neagră.
Şi frumosul port ce-şi aruncă zi de zi vechile
zdrenţe orientale, îşi sparge obloanele putrezite
şi-şi deschide larg fereştile [...]”300. Altă vizită are loc
la 15 mai 1905, pentru botezul vaporului România.
La 16/29 mai 1905 regele, înconjurat de familie, de
miniştri şi oficialităţi locale, pune piatra fundamentală
a casei cablului, pe cheiul de vest al portului. Este vorba
despre „scufundarea cablului submarin Constanţa
– Constantinopol”301, concesionată de guvernul
român, Societăţii Telegrafice Europene de Est, cu sediul
la Colonia, care îl comandă fabricii din Nordenham
(Veser). O navă specializată transportase cablul din
locul fabricaţiei – de unde pleacă la 6 mai 1905, spre
Constantinopol, unde ajunge la 21 mai şi apoi spre
Constanţa, unde acostează la 27 mai curent302. În
Actul comemorativ se arată că noul port Constanţa este
hotarul „de unde a pornit lanţul de sârmă purtător
al gândului, care străbătând Marea va lega ţărmul
României cu acela al împărăţiei otomane, şi precum
vasele române pornind dela acelaşi liman, străbătând
mările, duc în ţinuturi depărtate bogăţiile isvorâte
din îmbelşugata noastră ţară, sau pornite din ţări
streine, tot astfel acest lanţ va duce gândul românesc
peste ţară şi peste mări, menit fiind a lega împărăţiile
Apusului cu cele mai depărtate ale Răsăritului [...]”303.
La 20 iulie 1905 are loc inaugurarea oficială a liniei
telegrafice Constantinopol - Constanţa - Bucureşti304.
„În sfârșit, după zece ani de lucru, la 27 Septemvrie
1909 s’a inaugurat cu mare solemnitate de către regele
Carol I, terminarea părţilor celor mai importante ale
lucrărilor de apă şi ale instalaţiilor de export, când s’a
pus în funcţiune prima magazie cu silozuri. În aceà zi
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Regele Carol I și principele moștenitor Ferdinand în barca regală
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Regele Carol I, apăsând pe un buton, a pus în mişcare
instalaţiile magaziei cu silozuri, care au început să
predeà cereale la vaporul Iaşi al S. M. R., acostat în
acest scop la cheiul silozurilor şi care a fost primul
vapor încărcat cu nouile mijloace de export.
În anii următori s’au continuat lucrările,
terminându-se a 2-a şi a 3-a magazie cu silozuri,
diferite cheiuri, staţia de petrol, platforme, etc. Pe
măsură ce cheiurile şi instalaţiile se terminau, ele se
dădeau în exploatare, care se făcea şi se face şi astăzi
tot prin Direcţia Lucrărilor Portului”305.
Ceremonia de inaugurare a portului Constanţa
s-a desfăşurat cu fastul cuvenit, la 27 septembrie
1909; încă din 20 septembrie 1909, crucişătorul
Elisabeta, bricul Mircea şi alte vase militare sunt
reţinute în port; cinci zile mai târziu, contraamiralul

Sebastian Eustaţiu, comandantul Marinei Militare, se
instalează la bordul acelui crucişător, pentru a coordona
operaţiunile: schimbarea ancorajului şi dispunerea
vapoarelor „în linie de şir”, începând cu proximitatea
farului verde306. Primarul George Boteanu dă o
Înştiinţare la 22 septembrie, îndemnând cetăţenii urbei
să-şi manifeste activ recunoştinţa şi devotamentul
pentru Dinastie şi Tron, prin împodobirea oraşului
şi prezenţa efectivă la manifestările organizate cu
acest prilej307, iar consilierii comunali sunt invitaţi să-i
întâmpine pe înalţii oaspeţi la sosire308.
Şi într-adevăr, sâmbătă 26 septembrie „la orele
5 d. a. trenul a intrat în gara Constanţa, fiind salutat
de salve şi tunuri şi în sunetele clopotelor dela toate
bisericile din oraş (iar în port s-a ridicat micul pavoaz,
n. n.). O companie din bat. 5 de vânători, muzica reg.
139

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Regele Carol I, salutat de principele Carol, la manevrele militare. În plan secund - generalul Averescu. Constanța, 1907
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21 din Bucureşti, a dat onorurile militare”309. Așteptat
la gară de înalte oficialități, suveranul trece în revistă
garda de onoare și primește salutul participanților;
presa timpului ilustrează aspecte ale ceremoniei:
„Constanţa are astăzi (27 septembrie 1909, n. n.) un
aspect cu totul neobişnuit. Orientalul port al ţărei
este cutreerat de un public foarte numeros şi fiecare e
foarte grăbit. Deşi orele 6 şi jumătate dimineaţa când
am ieşit în oraş, totuşi toate prăvăliile sunt deschise şi
peste tot se vede o mişcare neobişnuită.
Gara foarte frumos decorată; peste tot verdeaţă
şi drapele. Palatul regal din faţa gărei, de asemenea
decorat; în curte garda, de serviciu, iar pe trotuarele
străzei încă de pe acum staţionează zeci de oameni
care aşteaptă să vadă pe Suverani. Străzile pavoazate;
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ici colo arcuri de triumf făcute din verdeaţă; iar piaţa
Carol I garnisită cu lampioane veneţiene, covoare şi
drapele.
Portul de asemenea complect decorat; toate
vasele sunt împodobite cu stegulețe înternaţionale;
stâlpii acoperiţi cu verdeaţă şi pe tot lungul digului
cel mare se află şiruri lungi de cordoane de brazi. În
faţa silozurilor este totul aranjat pentru ceremonia
propriu zisă a inaugurărei. În mijlocul pieţei din faţă,
toată decorată, se află un pavilion în care se va oficia
serviciul religios, iar la cheiu este ancorat cargobotul
Iaşi, care va fi încărcat cu cereale.
Solemnitatea este anunţată pentru ora 10.
Totuşi încă de pe la 8 (când se arborează marele pavoaz,
semnul de începere a sărbătorilor portului310) jobenele
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şi epoleţii de ceremonie încep să străbată străzile, care
în trăsuri, care pe jos. Peste tot domneşte o zăpăceală
de nedescris (să nu uităm că relatarea este publicată
de ziarul opoziţiei, Conservatorul Constanţei, n. n.).
Poliţia, prost condusă, nu face absolut nimic şi invitaţii
suferă şi de mijloace de locomoţie şi de obrăsnicia
birjarilor.
La orele 9 asistenţii încep să sosească la
silozuri, unde se face inaugurarea. De faţă se găsesc
toţi inginerii dela construcţia portului şi D. Saligny,
cari iau măsuri de ordine. Sosesc apoi în grupuri, P. S.
S. Episcopul Nifon cu tot clerul, membrii comisiunei
europene (a Dunării, n. n.), cari sosiseră din ajun
cu yachtul lor Carolus Primus şi membrii corpului
diplomatic local, cari se răspândesc şi se întreţin cu
cei de faţă. La orele 10 piaţa ceremoniei din faţa
silozurilor este arhiplină. În fund pavilionul oficial
în care se găseşte P.S.S.Episcopul Dunărei de jos, în
dreapta pavilionului în şir se află grupele: doamnelor,
corpului diplomatic, comandanţilor vaselor serviciului
maritim, reprezentanţii comerţului şi industriei,
personalul technic al construcţiei portului şi al
serviciului comunicaţiilor pe apă şi o companie de
onoare din regimentul 34 infanterie, la flancul
drept al căreia se află toţi ceilalţi invitaţi precum şi
reprezentanţii presei.
La orele 10 şi un sfert, după ce sosiseră şi toţi
domnii miniştri, sosesc primele trăsuri ale Curţii.
Cei dintâi veniţi sunt doamnele de onoare Bengescu
şi Poenaru şi agiotanţii Graţosky şi Baranga. Vine
apoi trăsura cu AA. LL. RR. Principii moştenitori şi
Principesa Elisabeta. Miniştri şi d. Anghel Saligny le
es întru întâmpinare. A. S. R. Principele Ferdinand
inspectează trupa având la dreapta pe d. General
Culcer, iar AA.LL. Principesele Maria şi Elisabeta se
întreţin cu doamnele de onoare şi soţiile membrilor
corpului diplomatic. La orele 10 şi 20 de minute
încrucişătorul Elisabeta începe o salvă de 21 de tunuri
şi trăsura cu MM.LL. Regele şi Regina se opreşte
în mijlocul uralelor mulţimii adunate pe cheiu şi al
imnului regal intonat de muzica reg. 34”.
La orele 10,30 suveranii urcă în pavilionul
oficial, unde se defășoară serviciul religios, după care

Vasile Morţun, ministrul Lucrărilor Publice dă citire
actului comemorativ:
«Carol I, prin graţia lui Dumnezeu şi vionţa
naţională, Rege al României.
De când România şi-a întrupat Dobrogea prin
vitejia ostaşilor săi în războiul neatârnărei şi s’a făcut
stăpână la ţărmul Mărei Negre, gândirea ne’a fost
într’una pironită la mijloacele de a înlesni exportul
ţărei în tot cursul anului.
În scopul de a deschide României căile
nesfârşite ale mărei, am împreunat cele două maluri
ale Dunărei între Feteşti şi Cernavoda, ridicând
podul Regele Carol I, iar în anul mântuirei 1896 am
pus temelia portului Constanţa, a cărui inaugurare o
serbăm astăzi.
De atunci, treptat, cu mijloacele de care s’a
dispus, am avut grijă înainte de toate de a asigura
isprăvirea lucrărilor pentru exportul cerealelor şi
al petrolului, cari reprezintă 85 la sută din exportul
ţărei. Nădăjduim că Dumnezeu va hărăzi României
linişte şi îmbelşugare, ca să putem isprăvi cât mai
curând portul întreg, menit să slujească la propăşirea
economică a scumpei noastre patrii.
Astăzi, la a 27-a zi a lunei Septembrie din anul
1909 şi al 43-lea al domniei mele, am inaugurat de
asemenea prima magazie de cereale din cele patru
care se clădesc şi instalaţia pentru exportul petrolului,
de faţă fiind Regina, Principele Ferdinand şi
Principesa Maria, înaltul cler, miniştrii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii corpurilor legiuitoare, înalţii demnitari
ai statului, ostaşii de frunte ai ţărei şi corpul tehnic.
Acest document a fost încheiat în trei
exemplare, hotărând ca după sfinţirea lucrărilor,
făcută de Înalt prea Sfinţia Sa Episcopul Dunărei
de Jos, un exemplar să fie aşezat în zidăria din spre
mare a magaziei de cereale ce se dă acum spre folosul
comerţului, al doilea să fie aşezat în zidăria sălei de la
capul digului din spre larg, iar al treilea să se păstreze
în arhiva statului.
Iscăliţi: Carol, Elisabeta, Maria, Ferdinand,
Elisabeta şi toţi miniştrii».
D. ministru Morţun ia după citire călimara şi
tocul de aur ce se aflau acolo şi oferindu-le Suveranilor
141

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Familia regală pe plaja de la Mamaia
Colecția arh. Radu Cornescu

şi Principilor, aceştia iscălesc pe rând. Ceremonia
aceasta se termină, unul din actele comemorative
fiind zidit într’o cutie de piatră ce s’a pus la intarea
silozurilor şi pe care era bătută o placă de bronz cu
inscripţia :
«Noi Carol I
Rege al României, pus-am această piatră cu
prilejul inaugurărei portului Constanţa».
Apoi Suveranii şi suita se urcă de vizitează
silozurile şi asistă la încărcarea cargobotului Iaşi cu
cereale.
Al doilea document comemorativ trebuia zidit
la farul dela sfârşitul digului cel mare. În acest scop,
în timp ce Curtea regală se găsea la silozuri, invitaţii
se îmbarcă pe diferite remorchere, bărci şi vaporul
Principesa Maria, ca să plece spre far. Barca regală e
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de asemenea la ponton, sub comanda d-lui căpitan
Georgescu Pompiliu. La orele 11 Suveranii coboară
în bărci, urmaţi de suitele lor şi pornesc spre intarea
portului, urmaţi de remorchere şi de celelalte vase. La
dreapta portului se găsesc aranjate vasele de războiu,
crucişetorul Elisabeta, bricul Mircea şi canonierele
Griviţa şi Oltul. La toate soldaţii sunt pe bord şi
catarge şi cu toţii isbucnesc în urale la trecerea bărcei
regale.
La intrarea portului, de cele 2 faruri este legată
o panglică tricoloră. La orele 11 şi 10, când barca
regală ajunge în dreptul ei, M. S. Regele o taie cu
foarfecele în timp ce toate vasele dau 21 de salve şi
muzica cântă imnul regal.
După aceasta barca regală şi întregul cortegiu
se îndreaptă spre farul din urmă (Carol, n. n.). Aci
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Suveranii şi suita descind, se oficiază un mic serviciu
divin şi M. S. Regele zideşte pe cel d’al doilea act
comemorativ, tot într’o cutie de piatră ca şi cealaltă
dela silozuri, cu aceeaşi inscripţie [...]. Apoi toată
lumea reintră în bărci, îndrept’ndu-se spre staţia de
petrol.
În timpul acesta, cargobotul Iaşi, primul vas
încărcat în silozurile inaugurate, ridică ancora şi
se îndreaptă spre largul mărei, luând drumul către
Anglia, unde duce cerealele noastre. Toată lumea a
salutat ieşirea vasului Iaşi. Vasele din port au dat toate
semnalele de onoare, iar muzicile au intonat imnuri.
Majestăţile Lor, Principii, toţi cei din barca
regală şi din toate celelalte vase au debarcat la cheiul
din dosul silozurilor, unde îi aştepta un tren special,
care avea să îi ducă la staţia de petrol. La orele 12
trenul s’a pus în mişcare, a trecut pe la intrarea din
vale a staţiunii, a străbătut tunelul şi a mers la locul de
încărcare, unde toată lumea a asistat la încărcarea unui
vas de petrol, care apoi a luat drumul către larg.
După amiază, încă de la orele 3 toţi invitaţii
şi multă lume din oraş s’au îndreptat spre silozuri,
pe care le-au vizitat cu deamănuntul sub conducerea
inginerilor respectivi.
Seara la orele 7 s’a servit în salonul cel mare al
birourilor silozurilor un banchet de 200 de tacâmuri.
Menu-ul era servit de casa Capşa. Suveranii îşi fac
intrarea în sala banchetului la orele 7 şi jumătate. Es
întru întâmpinare principii moştenitori, sosiţi cu 5
minute înainte, d-nii miniştri şi d. Saligny.
M. S. Regele ia loc la masa din mijloc, pe care
cad perpendicular alte patru mese. La masa flancului
drept ia loc M. S. Regina, iar la cea a flancului stâng,
A. S. R. Principesa Maria. M. S. Regele are în faţă
pe A. S. Principele Ferdinand, la dreapta pe d-na I.
Brătianu, iar la stânga pe P. S. S. Episcopul Nifon.
M. S. Regina are la dreata pe d. I. Brătianu, iar la
stânga pe d. Costinescu, în faţă pe d. Morţun. A. S. R.
Principesa Maria are în dreapta pe d. Ministru Haret,
la stânga pe d. Ministru Anton Carp, iar în faţă pe d.
Saligny”311.
La şampanie ministrul Morţun ridică primul
toast, afirmând că, încă de la venirea pe tron, regele

i-a arătat ţării sale cu agerime drumul mărei şi califică
portul Constanţa drept „una din podoabele strălucitei
domnii a Regelui Carol I”312.
„În toastul său, Anghel Saligny (care este
decorat pentru înaltele sale merite cu Marea Cruce
a Ordinului Steaua României, n. n.) afirmă: astăzi «nu
sărbătorim numai săvârşirea unor lucrări din portul
Constanţa, ci îndeplinirea unui întreg program urmat
cu atâta stăruinţă de Majestatea Voastră. Prin facerea
căei ferate Bucureşti – Piteşti şi Făurei – Feteşti şi a
podului peste Dunăre, aţi dat putinţa ca produsele de
tot felul ale patriei noastre să se scurgă la mare fără
întrerupere şi în timp de iarnă. Prin facerea portului
Constanţa cu adâncime şi instalaţii speciale pentru
cereale, aţi dat putinţa de a se reduce navlul cerealelor
prin sporirea capacităţei vapoarelor şi scurtarea
timpului de încărcare [...].
Primul proect al portului a fost făcut în anul
1881 de vestitul inginer Hartley, atunci când corpul
noastru technic nu avea ingineri experimentaţi în
astfel de lucrări. Un al doilea proect a cărui executare
s’a început în anul 1896 a fost conceput de inspectorul
general Cantacuzino între anii 1891 – 94, având
ca sfătuitor pe inspectorul Gérard, fost director
al portului marsiliez. De atunci încoace, atât sub
direcţiunea mult regretatului inginer Duca, cât şi sub
actuala direcţiune, numai ingineri români, mai toţi
eşiţi din şcoala noastră de poduri şi şosele, au lucrat
la conceperea şi executarea lucrărilor portului. Toţi
inginerii sunt adânc recunoscători M. V., care prin
nestrămutata încredere ce aţi avut în forţele lor, le-aţi
dat prilejul să dovedească prin marile lucrări săvârşite
sub glorioasa şi binecuvântata Voastră domnie, că
merită încrederea pe care aţi pus-o în ei...»313.
Răspunsul M. S. Regele:
«Cu mare bucurie am revenit în Dobrogea
spre a inaugura marile lucrări ale portului Constanţa,
datorate, ca şi falnicul pod de peste Dunăre, ştiinţei şi
luminei inginerilor români, sub priceputa conducere a
şefului lor, inginerul Anghel Saligny.
Deschiderea drumului spre mare era o trebuinţă
a propăşirii comerciului. Porturile maritime sunt
plămânii unei ţări, de aceia guvernul nu a cruţat nimic
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Regele Carol I și regina Elisabeta la inaugurarea moscheii Melik. 1913
Biblioteca Academiei Române

pentru a da portului Constanţa tot ceea ce a trebuit,
spre a îndeplini înalta sa menire.
Încă dela început am urmărit cu cel mai viu
interes şi am supravegheat aceste lucrări... Cu drept
cuvânt îl putem privi ca pe un factor de căpetenie
al propăşirei noastre economice şi ca o mândrie
naţională. Portul Constanţa cu ajutorul serviciului
nostru maritim român ne-a pus în legătură statornică
şi directă cu târgurile şi cu porturile străine, mai ales
cu apusul Europei, care este cel mai mare cumpărător
al produselor noastre naţionale [...].
De aceea am credinţă că marile lucrări ce s’au
săvârşit până acum nu sunt decât un început faţă de ce
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rezervă viitorul şi că Constanţa va deveni peste scurt
timp [...], unul dintre cele mai importante porturi ale
Mărei Negre [...]».
La ora 9 şi jumătate M. S. Regele se ridică.
Comesenii îl urmează; focuri de artificii și diverse
distracțiuni marine încheie apoi splendida
solemnitate a inaugurării portului Constanţa şi a
silozurilor”314.
GEAMIA REGALĂ „CAROL I”
Cel mai mare lăcaș de cult musulman din
Dobrogea, dar și din țară, a fost construit de Statul
Român la voinţa expresă a regelui Carol I, în anii 1910
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– 1913, înlocuind geamia Mahmudia, ridicată în anii
1822 – 1823 pe locul unui edificiu mai vechi, închinat
aceleiași religii. Decizia este luată încă din anul 1905
printr-un proiect de lege votat în unanimitate (60 de
aleși) în Adunarea Deputaților; suma prevăzută (care
crește mereu) este 120.000 lei315.
Ziarul Conservatorul Constanţei anunță în
anul 1909: „În oraşul nostru se va începe în curând
clădirea unei moschei. În urma iradelei imperiale prin
care fostul sultan a recunoscut în 1905 naţionalitatea
română din Turcia, guvernul român a hotărât
construcţia acelei moschee. Ea va costa 200 mii lei.
Planurile sunt făcute de dl. architect V. Ştefănescu
(şi nu de inginerul Gogu Constantinescu, cum se
afirmă, cel mai adesea, eronat, n. n.) şi întreprinderea
construcţiunii a luat-o dl. inginer I. Niculcea”316.
Cronicarul ziarului Drapelul este de părere în
1910 că „Moscheea ce se va ridica la Constanţa, opera
dlui arhitect Victor Ştefănescu, va fi zidită în stilul
arabo-egipţian; fastul decorativ al acestui edificiu de
cult – opinează publicaţia Viitorul, căreia îi datorăm
aceste detalii, – „cadrează atît de bine cu imaginaţia
caldă şi exotică a orientalilor adepţi ai lui Mahomed”.
Construcţia „va fi de piatră şi cărămidă,
exceptîndu-se cupola şi minaretul, care vor fi din beton
armat. Portalul principal al moscheei va fi de piatră
de Dobrogea, uşa de marmură neagră cu încrustaţii
de bronz, iar coloanele interioare din marmură de
Câmpu-Lung (Mateiaş).
Vârfurile cupolei şi minaretul vor fi acoperite
de aramă aurită. Păreţii interiori vor fi ornamentaţi cu
versete din Coran pe fonduri aurit, iar restul păreţilor
îmbrăcaţi cu faianţă galbenă şi verde.
Întreaga clădire va fi încălzită cu ajutorul
unui calorifer şi luminată printr-un lustru în bronz
antic şi cu lumină electrică. De asemenea, partea de
sus a minaretului va avea o coroană de 50 de lămpi
electrice, care vor lumina turnul cu ocazia sărbătorilor
Ramazanului. Costul întregii clădiri va fi de circa
250.000 lei”317.
Victor Stefănescu, unul dintre arhitecţii cu
realizări însemnate la Constanţa, între care casele
Ecsarhu, Pariano şi Cănănău, cel de-al doilea local

Moscheea „Regele Carol I”
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al Primăriei şi sistematizarea pieţei Ovidiu, refacerea
Pavilionului Regal din port, intervenții la sala de
spectacol a cazinoului din Constanța, clădirea
cazinoului din Mamaia, etc., realizase anterior, în
cadrul Expoziției Naționale din anul 1906 (a fost
unul dintre proiectanți, alături de Ștefan Burcuș, sub
îndrumarea lui Ion D. Berindey), pavilionul Dobrogei,
de fapt o moschee cu altarul (mihrab) îndreptat spre
Mecca (mutată ulterior în zona Pieptănari, unde
există și astăzi).
Petru Vulcan o descrie minuțios: „Pereţii
moscheii sunt împodobiţi cu lucrări de broderie
orientală, iar pe peretele de miazăzi se află prinsă
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Piața Ovidiu și moscheea „Regele Carol I”
Muzeul Național de Istorie a României

marea hartă a Dobrogei executată în relief de
administraţia Domeniilor Dobrogei [...]. Este
construită cu un minaret înalt, la marginea lacului,
iar la câţiva paşi de intrarea ei se află un alt pavilion,
unde se pot vedea toate produsele industriei casnice
şi costumele diferitelor naţionalităţi din Dobrogea. În
parterul de sus avem cafeneaua turcească după tipul
celei din Medgidia [...].
Foaia La Roumanie a lui Take Ionescu are numai
cuvinte de laudă pentru pavilionul musulmanilor
din Dobrogea, organizat de văduva lui Ismail Paşa,
numită Fatma. Aceasta a cutreierat întreaga provincie
în căutarea de obiecte din case turceşti şi a creat „o
atmosferă orientală magică”318.
Autorul planurilor beneficiază pe termen lung
de preţuirea lui Carol I: în codicilul testamentului,
regele îl include între persoanele „care m’au servit în
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timpul Domniei mele ca miniştri, adjutanţi regali,
funcţionari ai Casei regale şi princiare, dame de
onoare, etc”; nominalizați, aceștia primesc în dar,
vreun „obiect de artă, un tablou, o miniatură, un ac, un
ceasornic, un inel, etc.”319; lui Ștefănescu i-a revenit
„un ceas cu capace din argint placate cu email roşu şi
cu cifrul regelui”320, păstrat şi acum în familie.
Pentru a studia arhitectura islamică, Victor
Ştefănescu s-a deplasat la surse; a fost bine primit
la Istanbul, unde i s-a dat o suită spre a călători şi
a se documenta; monumentele care l-au interesat au
fost cele de provenienţă otomană şi bizantină, din
frecventarea cărora arhitectul a proiectat un edificiu
care depăşeşte ca proporţii oricare altă moschee de pe
teritoriul României.
Amplasată în zona peninsulară a Constanţei, în
imediata apropiere a Catedralei „Sf. Apostoli Petru şi
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Pavel”, această ctitorie dă seama despre înalta viziune
a regelui referitoare la „amestecul de popoară” (Mihai
Eminescu) din această provincie, afirmată, între multe
alte luări de poziţie oficială, prin Proclamaţiunea M.
S. Regale către Dobrogeni din 14/26 aprilie 1878:
„[...] Locuitorilor de orice naţionalitate şi religiune,
Dobrogea, vechia posesiune a lui Mircea-cel-Bătrân
şi Ștefan-cel-Mare, de astăzi face parte din România.
Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa
arbitrară, ci numai legea desbătută şi încuviinţată de
naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte cele mai sfinte şi cele
mai scumpe bunuri ale omenirei: vieaţa, onoarea şi
proprietatea, sunt puse sub scutul unei Constituţiuni
pe care ne-o râvnesc multe naţiuni străine. Religiunea
voastră, familia voastră, pragul casei voastre, vor fi
apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi
fără a-şi primi legiuta pedeapsă.
Locuitorilor musulmani, dreptatea României
nu cunoaşte deosebire de neam şi de religiune.
Credinţa voastră, familia voastră vor fi apărate
deopotrivă ca şi ale creştinilor. Afacerile religiunii
şi ale familiei vor fi pentru voi încredinţate apărării
muftiilor şi judecătorilor aleşi din neamul şi legea
voastră.
Şi creştini şi musulmani, primiţi dar cu încredere
autorităţile române; ele vin cu anume însărcinare de a
pune capăt dureroaselor încercări prin care aţi trecut,
de a vindeca rănele războiului, de a apăra persoana,
averea şi interesele voastre legiuite, în sfârşit de a vă
desvolta buna stare morală şi materială.
Armata română care intră în Dobrogea, nu are
altă chemare decât de a menţine ordinea şi, model de
disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire.
Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi
pentru voi drapelul libertăţii şi al păcii [...]”321.
Actul de fundaţiune semnat de cei prezenţi şi
zidit la 24 iunie 1910, cuprinde un text bilingv (în
română şi turcă) de mulțumire și rugăciune322.
Ziarul Drapelul din Constanţa transmite
date despre această ceremonie, la care au participat:
„ministrul Cultelor Spiru Haret şi Seffa-bey, Ministrul
Turciei în Capitală cu adjuncții lor, autoritățile
locale și numeroși invitați, au sosit la locul unde se

construieşte moscheia, care era frumos pavoazat cu
verdeaţă şi drapele. Acolo se aflau toate persoanele
oficiale şi invitaţii, elevii şcoalei musulmane precum
şi toţi soldaţii musulmani din garnizoana Constanţei.
Au făcut o frumoasă impresie toţi aceşti soldaţi
musulmani în ţinută adevărat ostăşească”.
Serbarea „a început prin cetiri din Coran
de către Hatipul Moscheiei şi rugăciuni zise în
limba turcă de către Muftiul judeţului”, urmate de
cuvântările oficiale, rostite de muftiul judeţului,
Hafuz Rifat-Efendi, de prefectul Ghica, de ministrul
Haret, de Amet Curt Molla, institutor din Medgidia
şi absolvent al Seminarului Musulman din acel oraş323.
Regele Carol I a vizitat moscheea în curs de
construcție, la 4 mai 1911328; era însoțit de regină și
de principele Ferdinand. Cu ocazia vizitei efectuată
de rege împreună cu principele în mai 1912, şantierul
moscheei a beneficiat din nou de prezenţa şi
dispoziţiunile sale324.
Aspectul geamiei din Constanţa numită de
enoriaşii musulmani Kiral sau Melik Camii (geamia
regală), fotografiată în diferite etape chiar de
proiectant, este dominat de cupola impresionantă,
specifică arhitecturii orientale, ridicată deasupra sălii
de rugăciune; greutatea acesteia se descarcă prin
triunghiuri sferice şi coloane zidite în interior și prin
contraforţi în exterior; un loc însemnat este rezervat
minaretului (turnul moscheei); la capătul celor 140
de trepte se află un balcon susţinut de 16 console;
formă sa elansată este încununată, ca şi turla geamiei,
cu semiluna islamului. Strigarea muezinului, numită
ezan, se rosteşte în limba arabă şi are o formulare
unică pentru întreaga lume musulmană.
Suprafaţa construită de aproximativ 480 metri
pătraţi, cuprinde şi curtea interioară cu spălătoarele
necesare ritualului de abluţiune. Dimensiunile sălii de
rugăciune sunt de 14 x 14 metri, iar balconul destinat
femeilor are 14 metri lungime şi 3 metri lăţime.
Deasupra porţii principale se află o inscripţie arabă:
„Rugăciunea (As-Salat) este orânduită pentru drept
credincioşi la timpuri hotărâte” (4:103), ultima parte a
versetului325. Soclul moscheei este placat cu piatră de
Dobrogea.
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În interior, mihrabul (altarul) cu decoraţie
în stalactite policrome, este construit odată cu
moscheea; mult mai vechi – provine de la geamia
Sultan Mahmut – este minbarul – un ansamblu din
lemn frumos decorat și întregit cu un coronament din
alamă – având proporții armonioase.
Vineri, 31 mai 1913, la Constanţa are loc
inaugurarea geamiei, în prezenţa Familiei regale, a
oficialităţilor şi a unui numeros public. Ziarul central
Universul face un raport amănunţit al festivităţii:
„Cu deosebită solemnitate s’a făcut azi, inaugurarea
Moscheei Melik (Regală) de aci în prezenţa Suveranilor.
În vederea solemnităţei au sosit azi dimineaţă
cu vaporul România, din Constantinopol, Excelenţa
Sa dl. Mamut Esad Efendi, trimisul Sultanului şi
ministrul turc al Cadastrului, însoţit de hatipul Ali
Sadedin Efendi, de la Geamia Erialtâ şi de muezinii
Hafus Gemal Efendi de la Geamia Ak Sarai şi
Hagi Hasan Efendi de la Geamia Ciopri-Basi din
Constantinopol.
De asemenea au mai sosit şi dl. Take Ionescu,
ministru de interne, ad interim la Culte, însoţit de
dl. Ciorăneanu, şeful său de cabinet şi Excelenţa Sa,
Seffa Bey, ministrul Turciei la Bucureşti, împreună cu
dl. Hasad Bey, consilier de Legaţie [...].
Înainte de a discuta amănuntele solemnităţei,
cred că e locul să arăt că guvernul nostru, drept
recunoştinţă către cel turc, pentru iradeaua dată prin
care se recunoaşte ca naţionalitate de sine stătătoare
elementul aromân din Macedonia, a construit această
măreaţă moschee în locul celei vechi, care a costat
peste 400 mii lei (acestea sunt costurile finale, care
au depăşit cu mult estimările iniţiale, n. n.). Planurile
acestui locaş, care e un adevărat capo de operă
arhitectonică, au fost întocmite de dl. arhitect V.
Ştefănescu, iar lucrarea a fost executată de inginerul
arhitect Niculcea.
Fundaţia a fost pusă în Maiu 1910; clădirea
în stil maur a fost terminată în Martie a. c; atât
minaretul, cupola, cât şi bolţile sunt în întregime de
beton armat (opera marelui inginer și inventator Gogu
Constantinescu, n. n.). Interiorul până la o înălţime de
2 m. şi ceva e îmbrăcat în faianţă făcută după modul
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faianţelor din Brusa (Asia Mică). În curtea moscheei,
în ambele laturi sunt cişmele pentru ca credincioşii,
conform ritului mahomedan, să-şi cureţe mâinile şi
picioarele înainte de a se ruga.
În interiorul moscheei pe altar se află două
sfeşnice de argint masiv, înalte de câte un metru, iar
pe jos mai multe covoare foarte scumpe, oferite de
Sultanul Turciei.
Deşi solemnitatea era anunţată pentru ora 12 şi
jumătate d. a., totuşi încă de la ora 9 şi 30 dim., mii de
persoane staţionau pe trotuarele din faţa moscheei, a
străzii G. Gr. Cantacuzino şi Piaţa Independenţei. Pe
trotuarul din faţa moscheei iau loc elevii Seminarului
Musulman din Medgidia, în frunte cu dl. Alecu,
directorul, elevii şcoalei mulsulmane de aici, soldaţii
de naţionalitate turcă din diferite corpuri de trupă de
aici. Pe rând sosesc persoanele oficiale şi notabilităţile
oraşului, cari iau loc în interiorul geamiei.
Din asistenţă remarc pe dl. ministru Take
Ionescu, Kadri-Bey, consul general otoman, prefect
Irimescu, primar Mircea Solacolu, Lowensohn,
viceconsul otoman, corpul consular, afară de reprezentanţii statelor balcanice, generalii Mavrocordat,
mareşalul Curţei Regale, Culcer, comandantul
Corpului 5 de Armată, Basarabescu, comandantul
brigăzei de artilerie, Pretorian, comandantul brigăzei
de cavalerie, Berlescu, comandantul jandarmeriei
rurale, generalul în retragere Gigurtu, senator dr. A.
Pilescu, deputat T. Cănănău, C. Rădulescu, directorul
prefecturei, Panaitescu, directorul Siguranţei
Generale a Statului, inspectorul de poliţie Popp,
inginerul arhitect Niculcea, arhitect Ştefănescu, d-nii
Sadoveanu şi Bărcănescu, iar în partea rezervată
doamnelor, am remarcat pe d-nele Kadri-Bey, general
Berlescu, Irimescu.
La ora 12 şi un sfert sosesc într-o trăsură
deschisă Excelenţele lor d-nii Mahmud Esad Efendi,
ministrul Cadastrului din Turcia şi reprezentantul M.
S. Sultanului Mohamed al V-lea, Seffa-Bey, ministrul
Turciei la Bucureşti şi Esad Bey, consilier de legaţie,
care sunt primiţi de prefectul Irimescu, primarul
Solacolu şi conduşi în interiorul moscheei în sunetele
imnului otoman, cântat de Regimentul 34 Constanţa.
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Moscheea regală „Regele Carol I”
Colecția Narcis Dorin Ion

Tot în acelaşi timp sosesc şi 2 automobile cu
d-nele de onoare Bengescu şi Poenaru, cum şi d-şoara
Zoe Bengescu şi d-nii generali Mavrocordat, mareşalul
Curţei Regale şi colonel Baranga, aghiotant regal, cari
iau loc pe lângă tronul improvizat din Giamie.
În acest timp se aud semnalele sergenţilor de
oraş, care anunţă sosirea Suveranului. Nu trec nici 2
minute şi trăsura regală apare în capul străzei. În timp
ce muzica militară şi elevii Seminarului Musulman
intonează imnul regal, cortegiul regal înaintează
în mijlocul ovaţiilor ce nu se sfârşesc şi se opreşte
înaintea intrărei în moschee.
Aici M. M. L. L. Regele şi Regina sunt
întâmpinaţi de Kadri-Bey, consul general otoman,
care îi conduce până în interiorul geamiei şi după

ce prezintă Suveranului pe trimisul Sultanului şi pe
ceilalţi demnitari, Suveranii iau loc în partea stângă
a moscheei, fiind înconjuraţi de demnitarii Curţei
şi ai Palatului. M. Sa Regina, conform obiceiului
musulman, poartă voal.
Imediat după sosirea Suveranilor s’a început
oficierea serviciului divin.
Predicatorul Ali Sadedin Efendi, împreună cu
muezinii Hasan Efendi şi Hafus Gemal Efendi au
înălţat rugi fierbinţi Creatorului, să binecuvinteze şi
să aibă sub paza sa acest sfânt lăcaş.
O impresie profundă a produs asupra
Suveranilor şi a asistenţei, ruga rostită de numitul
predicator în sănătatea M. M. L. L. Regelui şi
Reginei şi a familiei Regale şi pentru prosperitatea
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poporului român, la care întreaga asistenţă turcă, ca
o manifestaţie a sentimentului lor faţă de dinastie şi
poporul român, a răspuns prin urări nesfârşite.
După terminarea slujbei religioase, Ex. Sa
Mahmud Esad Efendi, ministrul cadastrului şi
reprezentantul Sultanului, a rostit în limba turcă şi
franceză următoarea cuvântare ce o dau în rezumat:
«Sire/ Însărcinarea ce mi-a dat M. S. Sultanul
de a-l reprezenta la această solemnitate, este o mare
onoare pentru mine. Înalta bunăvoinţă a M. Voastre
de a prezida această solemnitate constitue o alinare
sufletească atât pentru Augustul Meu Suveran,
cât şi pentru populaţia musulmană; căci, de unde
pretutindeni se dărâmă moschei, aici în ţara M.
Voastre se ridică noui locaşuri sfinte pentru noi.
Continuând zice: fericiţi sunt turcii care pot trăi sub
egida M. Voastre.
Sunt interpretul Islamismului şi în numele
lui depun la picioarele M. Voastre urările cele mai
respectuoase ca să trăiţi încă mulţi ani şi fericiţi, cu
întreaga dinastie, pentru binele şi prosperitatea acestei
frumoase ţări».
Excelenţa Sa Sefa-Bey, ministrul Turciei,
mulţumeşte M. Sale pentru dovada de dragoste ce
o dă asistând la solemnitatea inaugurărei acestei
moschei. Spune că M. Sa Sultanul a binevoit ca prin
reprezentantul său să exprime M. Sale Regelui, înaltele
sale mulţumiri pentru protecţia şi solicitudinea ce
a arătat întotdeauna populaţiei musulmane din
Dobrogea.
M.Sa Regele,răspunzând,a mulţumit şi totodată
a rugat pe dl. ministru al Cadastrului ca ducându-se
la Constantinopol, să asigure pe M. Sa Sultanul de
amiciţia ce M. Sa Regele nutreşte pentru el, precum
şi simpatia ce o are pentru naţiunea musulmană.
Doreşte Imperiului Musulman prosperitate.
D. Hafus Rifat326, muftiul judeţului, mulţumeşte
de asemenea Suveranilor pentru solicitudinea ce
au arătat populaţiei musulmane şi i-a asigurat de
devotamentul neţărmurit ce turcii din Dobrogea
conservă Dinastiei şi Ţărei Româneşti.
M. S. Regele răspunde că se simte fericit că ia
pentru prima oară parte la solemnitatea inaugurărei
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unei moschei şi va lua sub înalta sa protecţie populaţia
musulmană şi va da mijloacele necesare pentru
întreţinerea moscheei şi a personalului ei [...].
Cu ocazia inaugurărei acestei moschei,
comunitatea musulmană a tăiat mai mulţi berbeci
cari, după ritul mahomedan, au fost aduşi jertfă, iar
carnea lor s’a împărţit la populaţia săracă.
Solemnitatea a decurs în cea mai perfectă
ordine [...]”327.
La 1 iunie 1914 țarul Nicolae al II-lea, țarina
Alexandra Feodorovna, marile ducese Olga, Tatiana,
Maria, Anastasia și țareviciul Alexei sosesc pe timp
de pace, într-o vizită istorică, la Constanța; era, se
știe astăzi, ultima deplasare în străinătate a familiei
imperiale ruse și se desfășura într-un context istoric
tensionat (peste trei săptămâni va fi declanșat Primul
Război Mondial).
„Pacea de la Bucureşti, din august 1913, care
pusese capăt celui de-al doilea război balcanic, arătase
opiniei publice europene că România era într-un
proces adâncit de îndepărtare de Tripla Alianţă.
Şi, într-un moment în care războiul bătea la uşă,
diplomaţia rusă se hotărâse să fructifice în favoarea
sa tendinţa României de desprindere de sub tutela
Berlinului şi a Vienei. Acesta era sensul real al vizitei
lui Nicolae II la Constanţa, chiar dacă evenimentului
i s-au atribuit şi semnificaţii de altă natură: o posibilă
căsătorie a prinţului Carol” cu una din fiicele familiei
imperiale ruse (doar Olga şi Tatiana aveau vârsta
potrivită)328.
Prezentă la eveniment, principesa Maria a
României, înrudită îndeaproape cu țarul (erau veri
primari), își amintește: „Era în iunie şi toţi trandafirii
înfloriseră. Marea Neagră era albastră şi orăşelul alb
se gătise cu steaguri fâlfâitoare; era vâlvă şi înfrigurare
în străzile atât de liniştite. Peste tot steaguri, fluturând
la fiecare casă, la orice felinar, la fiecare vapor, steaguri
noi, vesele, viu colorate, legănate de vânt pe un cer atât
de albastru, încât ţi se părea că a fost vopsit anume
pentru acea împrejurare, un cer potrivit unei zile
fericite”329. Strădania organizatorilor a fost încununată
de succes: o „splendidă alee leagă pavilionul Reginei
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Regele Carol I și țarul Nicolae al II-lea la Constanța. 1914
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de pavilionul special construit pentru primirea
Suveranilor Rusiei. Aleea continuă spre oraş ca un
drum al florilor, presărat cu crisanteme şi mărgărite”330,
cu alte plante, ghirlande de brad, mulțime de becuri.
Pavilioanele amplasate în faţa cazinoului comunal şi
a palatului regal, tribunele şi arcurile de triumf sunt
construite cu materiale ușoare (lemn, paiantă, stucco)
și copleșite de flori. Arhitectul Petre Antonescu
coordonează impresionanta scenografie.
„Încetul cu încetul încep să se desluşească
la orizont vasele de croazieră care preced cele două
iahturi, Standard şi Steaua polară, aproape la fel de
mari ca şi navele de război. De la mal încep să tragă
tunurile, în timp ce George Bibescu decolează cu o

escadrilă şi se avântă spre cele două nave. Înaintarea
lentă şi maiestuoasă a iahturilor este splendidă”;
Martha Bibescu îşi va aminti mereu de acest
eveniment, ca simbol ultim „al puterii unui imperiu
menit să se scufunde într-unul dintre cele mai mari
cataclisme ale timpurilor moderne”331.
Din punct de vedere vestimentar, simplitatea
înalților oaspeți, ca și a regelui Carol și principelui
Ferdinand, este derutantă. Martor ocular, locotenentul
V. A. Dragalina precizează că regele Carol I şi
principele Ferdinand erau îmbrăcaţi în uniforme
simple, ale Regimentului rus nr. 18 Vologda, condus
onorific de regele Carol I; „principele Nicolae, copil
de 11 ani, era într-un costum alb de marinar, cu
pantaloni lungi”332. Cu falduri ample, până la pământ,
straiele reginei Elisabeta – scrie principesa Maria –,
„erau mai albe decât spuma mării”.
Ţarul însuși, în etate de 46 ani, „era mic de
statură, slab, cu ochi albaştri şi o mică bărbuţă blondă
în formă de cioc. Era îmbrăcat foarte, foarte simplu,
în tunică albă la un rând de nasturi, cu pantaloni negri
de ghete şi sabie (poartă colanul Regele Carol I, n.
n.). Ţarina Alexandra Feodorovna, de 42 de ani, era
foarte înaltă şi slabă, cu figura lunguiaţă şi osoasă, cu
ochii pierduţi; era îmbrăcată în rochie neagră, lungă
până la pământ. Ţareviciul Alexis, de 10 ani, blond şi
slăbuţ, era îmbrăcat în costum alb de marinar, la fel
cu prinţul Nicolae. Marile ducese Olga şi Tatiana, de
19 şi respectiv 17 ani şi jumătate, erau la fel de’năltuţe
şi subţiri, cu figuri foarte plăcute [...]. Amândouă
erau îmbrăcate în elegante rochii albe, lungi mult
sub genunchi, după moda vremii. Purtau pălării cu
bordura mică şi penaj răsfirat, din egretă de bâtlan, ce
le stătea foarte bine. Marea ducesă Maria, de 16 ani
[...]. era la fel îmbrăcată în rochie albă, mai scurtă, cu
pălărie albă, simplă. Marea ducesă Anastasia, de 14 ani
[...], cu coadă spre spate, subţirică, încă nedezvoltată
şi îmbrăcată la fel ca ducesa Maria”333. Mulțimea,
la curent cu proiectul matrimonial, se întreabă, iar
Martha Bibescu se face purtătoarea acestor mesaje:
„Care era cea mai frumoasă? Care ne va fi regină? Dar
publicul, cu toată curiozitatea şi simpatia sa, a fost
cumva dezamăgit: sub borurile pălăriilor de culoare
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deschisă, cele patru mari ducese aveau un ten de
culoarea mahonului”334 (într-o vreme în care idealul
de frumusețe era legat de o piele cât mai albă).
În drum spre catedrală, la cotitura pantei spre
bulevard, regele Carol „face semn din bastonul lui de
Mareşal să stea pe loc trăsura. Caii, nefiind deprinşi
cu asemenea opriri, încep a se opinti, trăgând unii
în dreapta, alţii’n stânga, se produce o mică panică
în popor, care face profetizări că ăsta nu e semn bun
[...]. Ţarul e palid la faţă. Clipele acele de nesiguranţă
trebue să-l fi torturat grozav. Spectrele atâtor atentate
încercate contra Sa, trebue să fi luat proporţii colosale
în mintea Majestăţei Sale.Ţarina de asemenea tremură,
iar Regina noastră o strânge de mînă şi râde – surâsul
Ei obişnuit. În fine, vizitiii isbutesc să astâmpere caii şi
Regele Carol împrăştie fiorii de groază prin cuvintele
ce le adresează către soldaţii reg. 5 de Roşiori ce dedeà
onorurile în faţa arcului de triumf.
«Soldaţi, ca un omagiu de recunoştinţă ce
purtăm M. S. Ţarului şi ca semn că ştim să preţuim
onoarea ce ne-a făcut de a ne vizita, dispun de azi
înainte, proprietar al Reg. 5 de Roşiori, care a intrat
întâi în Silistra să fie M. S. Ţarul Nicolae al II-lea !»
« - Ura, trăiască, ura… se’nălţau mii de voci în
văzduh!»
Apoi Regele nostru întorcând faţa către Ţar, îi
explică în limba franceză înţelesul cuvintelor adresate
soldaţilor, iar M. S. Nicolae al II-lea, mişcat profund
de surpriza ce i-a făcut la poarta cetăţei, îl îmbrăţişează
[...]. După acesta cortegiul se pune în mişcare în
sunetul clopotelor de la Catedrală (în care intră, n. n.)
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şi în uralele mulţimei”335. „Suveranii au fost primiţi
de întreg corpul ofiţeresc din localitate, care se afla
înşirat pe treptele bisericei şi care a izbucnit în urale
la sosirea Suveranilor. La uşa bisericei Suveranii au
fost întâmpinaţi de P.S.S. Nifon al Dunărei de Jos,
arhiereul Meletie Constănţeanul şi un numeros cler.
P. S. S. Episcopul Nifon a prezentat Ţarului
Crucea şi Evanghelia, în timp ce corul catedralei
intona imnul imperial rusesc. În biserică în dreapta
au luat loc M. S. Ţarul, M. S. Regele Carol, Principele
Ferdinand, iar în stânga Împărăteasa Rusiei, Regina,
Principesa Maria şi Marile Ducese ale Rusiei.
Imediat s’a început oficierea serviciului divin de către
episcopul Nifon. Oficierea acestui serviciu divin a
fost de o măreţie extraordinară. După terminare, atât
Familia Imperială Rusă cât şi cea Regală Română
s’au miruit la iconostas sărutând o icoană şi o cruce
de aur. Atât icoana reprezentând pe Sf. Nicolae cât şi
crucea din aur s’au închis într-o cutie de catifea roşie
şi s’au dăruit Ţarului de către P. S. S. Episcopul Nifon
al Dunărei de Jos”336.
După Te Deum a urmat, pe faleza cazinoului,
defilarea. Seara, Familia imperială rusă părăsește
Constanța, pe care a văzut-o pentru prima și ultima oară.
Este, de asemenea, vizita cea de pe urmă a
regelui Carol I (care părăsește această lume la 27
septembrie/10 octombrie 1914), în orașul și zona
cărora le-a modelat destinul în mod hotărâtor.
Pretutindeni în România, ca și la țărm de mare,
„clăditorul pentru eternitate”337 își îndeplinise
misiunea cu asupra de măsură.
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CAROLUS REX
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COROANA DE OȚEL A REGILOR ROMÂNIEI
Atelier: Arsenalul armatei, București
1881
Oțel, catifea
I: 19 cm; D: 20 cm
Nr.inv.: 38391
Muzeul Național de Istorie a României

162

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

COROANA REGALĂ (COPIE)
Autor Alfred Dumitriu
1997
Oţel, catifea
I: 17,5 cm; D: 20 cm
Nr. inv.: 19837
Muzeul Național Peleș

163

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

POCAL
Atelier Zimerer, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint parțial aurit
I: 14,5 cm; DB: 6,3 cm; DG: 7,7 cm
Nr. inv.: 9937
Muzeul Național Peleș

VAS
Atelier Zimerer, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-lea
Argint aurit
I: 21 cm; D: 10 cm
Nr. inv.: 9947
Muzeul Național Peleș

164
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MEDALION CU FOTOGRAFIA LUI KARL ANTON
DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN
Atelier german, 1885
Aur, fotografie
D: 2,5 cm
Nr. inv.: 9944
Muzeul Național Peleș
Stefan Döbrentey
MINIATURĂ PORTRETUL PRINCIPELUI
CAROL DE HOHENZOLLERN
Pictură pe fildeș; baga șlefuită
Cca 1866
54 X 42 mm
Nr. Inv.: 9955
Muzeul Național Peleș

TABACHERĂ DECORATĂ
CU BUSTUL DOMNITORULUI CAROL
Atelier german
A doua jumătate a secolului al XIX-lea
Argint
I: 2 cm, L: 9 cm, LA: 6 cm
Nr. inv.: 9961
Muzeul Național Peleș

165

REGELE CAROL I
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PLATOU DECORATIV
CU ÎNSEMNELE HERALDICE
ALE CAVALERILOR ORDINULUI
„VULTURL NEGRU”
Atelier Otto Schneider, Germania
1907
Argint
I: 2,5 cm, L: 55 cm, LA: 43,5 cm
Nr. inv.: 8852
Muzeul Național Peleș

PRESSE-PAPIER
Atelier german
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, piatră
I: 11 cm, L: 9 cm, LA: 6 cm
Nr. inv.: 6453
Muzeul Național Peleș

166
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SCUT HERALDIC AL DOMNITORULUI CAROL I
Atelier german
A doua jumătate a secolului al XIX-lea
Lemn
Nr. inv.: 4899
Muzeul Național Peleș

PLACĂ DECORATIVĂ - MACHETĂ DE PANOPLIE
cu arme din timpul Războiului de Independență
Atelier german
1878
Argint aurit parțial, marmură, lemn
I: 9,5 cm, L: 17 cm, LA: 10 cm
Nr. inv.: 9987
Muzeul Național Peleș
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TRUSĂ DE CORESPONDENȚĂ PENTRU CĂLĂTORIE
compusă din cutie, călimară, cutie pentru chibrituri, mapă
pentru hârtii, coupe-papier, toc pentru scris, perforator, creion,
cuțitaș pentru ascuțit creioane, riglă, briceag, cuțit filigranat,
compas, toc pană pentru scris
Atelier Asprey & Co. Son, Anglia
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, os, metal comun, email, sticlă, piele, lemn
Nr. inv.: 6402
Muzeul Național Peleș

MISTRII DE LA INAUGURAREA
PALATULUI CURTEA DE ARGEȘ
Atelier românesc, 1886
Metal comun, aurit, lemn
L: 34 cm, LA: 10,5 cm, I: 6,5 cm
Nr. inv.: 10094
Muzeul Național Peleș

VAS
Atelier Eduard Wollenweber, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint
I: 9 cm, D: 23,5 cm
Nr. inv. : 12349
Muzeul Național Peleș

168
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CĂNI DECORATIVE CU STEMA REGATULUI ROMÂNIEI
Atelier Eduard Wollenweber, München, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, aurit interior
I: 55,5 cm, DB: 24 cm, DG: 20 cm, D: 32 cm
Nr. inv.: 8822
Muzeul Național Peleș
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SURTOUT DE TABLE
Atelier Eduard Wollenweber,
München, Germania
După proiectul lui Franz Brochier, 1887
Argint, pietre semiprețioase
I: 95 cm, DB: 70 cm
Nr. inv.: 8751
Muzeul Național Peleș

170

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PLATOU OFERIT REGELUI CAROL I
de către Sofia E. Luther, cu ocazia
aniversării a 25 de ani de domnie
Atelier autriac, 1872
Gravare: atelier Radivon, București,
România, 1891
Argint
DL: 69 cm, DLA: 44,5 cm
Nr. inv.: 13495 b
Muzeul Național Peleș

CĂLIMARĂ
Atelier Th. Laurent, Lyon, Franța, 1888
Argint
I: 8 cm, L: 16,5 cm, LA: 13,7 cm, DG: 6 cm
Nr. inv.: 8641
Muzeul Național Peleș
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PLATOU DECORATIV
oferit de Colonia rusă
din București, la aniversarea
nunții de argint a cuplului regal
al României
Atelier german
Gravare: atelier Radivon,
București, România
1894
Metal comun, argintat
DL: 63 cm, DLA: 42,5 cm
Nr. inv.: 13495 a
Muzeul Național Peleș

PLATOU DECORATIV
oferit perechii regale la nunta de argint
Atelier E. Goldschmidt, Germania, 1894
Argint
I: 3 cm, D: 46 cm
Nr. inv.: 8850
Muzeul Național Peleș
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SERVICIU DE CEAI
oferit de cãtre împăratul Wilhem al II-lea al Germaniei
regelui Carol I și reginei Elisabeta, cu ocazia aniversării nunții de argint
Atelier Paul Telge, Berlin, Germania
1894
Argint aurit, os
Nr. inv.: 8788
Muzeul Național Peleș
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TABACHERĂ oferită de Dumitru Bragadiru regelui
Carol I la aniversarea nunții de argint
Atelier Paul Telge, Berlin, Germania, 1894
Argint, aurit interior, safir
I: 2,3 cm, L: 16,5 cm, LA: 9 cm
Nr. inv.: 9981
Muzeul Național Peleș

CUTIE CU TRABUC
Atelier românesc, 1920
Lemn, trabuc
L: 14 cm, LA: 9,3cm, I: 4,5 cm
Colecția Daniel Cosmin Obreja

CUTIE PENTRU MEDICAMENTE
Atelier extrem-oriental
Începutul secolului al XX-lea
Argintt
DL: 6,5 cm, DLA: 5 cm, GR: 1,5 cm
Colecția Ioana Racottă
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CĂNI DECORATIVE
cu scene din Războiul de Independență
Atelier Paul Telge, Berlin, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, aurit interior
I: 58 cm, D: 28
Nr. inv.: 8831
Muzeul Național Peleș
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PLATOU
Atelier Christofle, Paris, Franța
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint
I: 2 cm, D: 30 cm
Nr. inv.: 15753
Muzeul Național Peleș

PLATOU
Atelier Feodosil Ivanovici Pekin, Rusia
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint
I: 1 cm, D: 18,5 cm
Nr. inv.: 13819
Muzeul Național Peleș
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PLATOU DECORATIV
primit de regele Carol I din partea orașului Kiev
Atelier Aleksander Timofeevich Sheviakov, Sankt Petersburg, Rusia, 1896
Argint, parțial aurit
I: 4 cm, D: 50 cm
Nr. inv.: 8876
Muzeul Național Peleș

177
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PLATOU DECORATIV
oferit regelui Carol I din partea orașului Moscova cu ocazia vizitei în Rusia
Atelier Ovchinnikov, Sankt Petersburg, Rusia,1895
Argint, email pictat
D: 49 cm
Nr. inv. : 8735
Muzeul Național Peleș
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SERVICIU- OUAR
Atelier Martin Hall & Co, Sheffield, Anglia
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Metal comun, argintat; argint, parțial aurit
Nr. inv.: 13491
Muzeul Național Peleș

179
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SERVICIU- OUAR
Atelier Martin Hall & Co, Sheffield, Anglia
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Metal comun, argintat, parțial aurit
Nr. inv.: 8787
Muzeul Național Peleș

SERVICIU DE CEAI
Atelier Froment Meurice, Paris, Franța
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, lemn, agat
Nr. inv.: 8795
Muzeul Național Peleș
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CUPĂ
Atelier Christofle, Paris, Franța
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Metal argintat, aurit
I: 18 cm, DB: 19 cm
Nr. inv.: 17570
Muzeul Național Peleș

TAVĂ
Atelier german
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint
L: 54,5 cm, LA: 35 cm
Nr. inv.: 8853
Muzeul Național Peleș
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CASETĂ OFERITĂ REGELUI CAROL I
cu prilejul Jubileului de 40 de ani de domnie
de către consulul onorofic al României la München,
Carl von Günther
Atelier München, Germania, 1906
Lemn, piele, bronz, alamă, pietre semiprețioase
I: 50 cm, L: 52 cm
Nr. inv.: 5151
Muzeul Național Peleș
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CEAS DE BUZUNAR
AL REGELUI CAROL I
Atelier Patek Philippe, Geneva, Elveția
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Aur, diamante, rubine
D: 50 mm, GR: 15 mm
Nr.inv.: 17247
Muzeul Național Peleș

CEAS DE MÂNĂ
oferit doamnei de onoare a reginei
Elisabeta, Zoe Bengescu, de către
regele Carol I
Atelier Movado, Elveția
Cca 1905
Aur, diamante, rubine
D: 35 mm, L: 210 mm
Colecția Ioana Racottă
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CASETĂ CU SCENĂ DIN RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂ
Atelier Christofle, Paris, Franța
După proiectul lui Tony Szirmai
1906
Argint, parțial aurit
I: 44 cm, L: 42 cm
Nr. inv.: 8743
Muzeul Național Peleș
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VAS OMAGIAL OFERIT REGELUI CAROL I
la a 70-a aniversare de membrii familiei
princiare de Hohenzollern
Atelier Paul Telge, proiect Otto Rohloff,
Berlin, Germania
1909
Argint, parțial aurit; pietre semiprețioase
I: 122 cm, D: 56 cm
Nr. inv.: 8671
Muzeul Național Peleș
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CUPĂ de la aniversarea a 40 de ani
de la căsătoria regelui Carol I
și a reginei Elisabeta
Atelier Wilhelm Binder, Schwäbisch
Gmünd, Germania
Gravură: atelier Radivon, București,
România
1909
Argint, gravat, decupat,
parțial aurit
I: 28,5 cm, D: 21 cm
Nr. inv.: 2806
Muzeul Național Peleș

186

REGELE CAROL I
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FRUCTIERĂ
Atelier Paul Telge, Berlin, Germania,
1906
Argint, cristal
I: 32cm, DB: 23cm, DG: 28 cm
Colecția Răzvan Brâncoveanu
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STATUETĂ DRAGON CĂLARE
oferită regelui Carol I de ofițerii
Regimentului 2 Dragoni de Gardă
(Prusia)
Atelier german, 1906
Metal comun, gravat,
argintat, marmură
L: 18,5 cm, LA: 14 cm, I: 25,5 cm
Nr. inv.: 6424
Muzeul Național Peleș

CRAVAȘA CU CEAS A REGELUI CAROL I
Atelier vienez
Ceas: atelier elvețian
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint, lemn, piele
L: 76 cm, L mâner: 10 cm, D: 3 cm
Nr. inv.: 3411
Muzeul Național Peleș
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BASTON DE FELDMAREȘAL
AL REGELUI CAROL I
Mică ținută
Atelier german, 1909
Lemn, corn, argint, aur
L: 80 cm, LA: 4 cm
Nr. inv.: 10577
Muzeul Național Peleș

CASETĂ OFERITĂ REGELUI CAROL I
de ofițerii Regimentului 6 Infanterie
(Austria)
Atelier austriac, 1910
Argint, aurit parțial, aragonit, catifea
I: 49 cm, L: 63 cm, LA: 47 cm
Nr. inv.: 8750
Muzeul Național Peleș
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Regina Elisabeta, Otilia Michail Oteteleșanu
Atelier Radivon, București (ferecătura)
MANUSCRIS DEDICAT REGELUI CAROL I
la a 74-a aniversare
Argint, fildeș, pietre semiprețioase, acuarelă pe pergament
Semnat, datat: 1913
L: 15,7 cm; La: 13,1 cm
Nr. inv.: 9918
Muzeul Național Peleș
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CALENDAR DE BIROU AL REGELUI CAROL I
Atelier francez
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Alamă, gravată; os sculptat; turcoaze
I: 18 cm, L: 15 cm
Nr. inv.: 8744
Muzeul Național Peleș

TELEFON ERICSSON, 1895
I: 38 cm, L: 24 cm, LA: 13 cm
Colecția Răzvan Brâncoveanu
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Ceasul și sfeșnicul s-au aflat
pe noptiera regelui Carol I,
în momentul trecerii în neființă
a suveranului

SFEȘNIC
Atelier francez
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Metal comun, argintat
D: 15,5 cm; I: 16,7 cm
Colecție particulară
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CEAS
Atelier european
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Metal comun, email, cristal
L: 10,2 cm; La: 9cm; I: 16,3 cm
Colecție particulară
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PIESĂ DECORATIVĂ
Atelier românesc
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Bronz, argint aurit, alamă argintată
LA: 27 cm, I: 27 cm
Nr. inv. : 9979
Muzeul Național Peleș
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SFEȘNIC
cu statuetă reprezentându-l
pe Frederic cel Mare
Atelier german
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Argint
I: 22 cm; D: 18,5 cm
Colecția Răzvan Brâncoveanu
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TUNICĂ DE GENERAL DE CORP DE ARMATĂ
DE INFANTERIE (MICĂ ȚINUTĂ)
Model 1895
A aparținut regelui Carol I al României
Postav, metal comun, fir auriu și argintiu
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”
UNIFORMĂ DE GENERAL DE CORP DE ARMATĂ
DE INFANTERIE (MICĂ ȚINUTĂ)
A aparţinut regelui Carol I
Atelier românesc
Sfârșitul secolului XIX
Postav, metal comun, fir auriu și argintiu
Chipiu: D = 16 / 15 cm, H = 11 cm
Tunică: L = 87 cm, l (u) = 44 cm
Pantalon: L = 93 cm
Nr. inv.75635 a-c
Muzeul Național de Istorie a României
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CHIPIU ȘI TUNICĂ
(de la uniforma de mare ținută
de general de corp de armată
de artilerie)
Atelier „Rosenfeld”, București
A aparţinut regelui Carol I
Sfârşitul secolului XIX-lea începutul secolului al XX-lea
Catifea, metal comun, mătase, postav,
atlas, fire de aur, pene de stârc
Chipiu: D = 19 / 14 cm, H = 10 cm
Tunică: L = 71 cm, l (u) = 39 cm
Egretă: L = 40 cm
Nr. inv. 75638
Muzeul Național de Istorie a României

EPOLEŢI DE MAREŞAL
al armatei ruse pentru ţinuta
de ceremonie
Au aparţinut regelui Carol I
Atelier rusesc
1912
Metal, postav, argint, fir
de aur, catifea, piele
7,3 x16,2 cm
Nr. inv. 37394/a-b
Muzeul Național
de Istorie a României
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COIF PICKELHAUBE,
cu cifrul regelui Carol I,
purtat de ofițerii de jandarmerie
Atelier german
Alamă; piele
I: 26,5 cm, D: 20 cm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

COIF DE POMPIER,
cu cifrul regelui Carol I
Atelier românesc
Metal nichelat
I: 22 cm, DM: 25 cm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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SABIE
A aparținut regelui Carol I
Oțel
Muzeul Militar Național
„Regele Ferdinand I”

SABIE de ofițer al armatei române
Atelier Solingen, model 1894
Oțel; lemn; caboșoane
L: 95 cm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

SABIE DE OFIȚER DE POLIȚIE,
din timpul regelui Carol I
Atelier W.K.& C
Oțel, alamă, lemn
L: 91 cm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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EPOLEȚII DE GENERAL EN CHEF,
mare ținută de ceremonie
Au aparținut domnitorului Carol I
1866
Metal aurit; fir de argint și aur
I: 6 cm, L: 18 cm, DLA: 13,5 cm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja

MACHETĂ
oferită regelui Carol I
de ofițerii de artilerie
la 15 mai 1902
Bronz
Muzeul Militar
Național „Regele
Ferdinand I”
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ȘA CU ȘABRACĂ ȘI COBURI
A aparținut regelui Carol I
Piele; material textil; metal
Muzeul Militar Național
„Regele Ferdinand I”
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TRON (realizat pentru Doamna
Elena Cuza și folosit
și de principesa/regina Elisabeta)
Atelier necunoscut
Lemn; catifea; fir auriu
174 x 91 x 67 cm
Nr. inv.: 75047
Muzeul Național de Istorie a României

TRON DOMNESC
(realizat pentru Alexandru Ioan Cuza
și folosit și de Carol I în primele decenii
de domnie)
Atelier necunoscut
Lemn; catifea; fir auriu
174 x 91 x 67 cm
Nr. inv.: 75046
Muzeul Național de Istorie a României
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DRESSOIR
Atelier Martin Stöhr, Sinaia,
sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de stejar și nuc, sculptat,
lustruit; bronz; postav
I: 352 cm, L: 230 cm
Nr. inv.: 9046, L.885
Muzeul Național Peleș
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ETAJERĂ
Autor Martin Stöhr, cca 1880
Lemn de nuc
I: 80 cm, L: 118 cm
Nr. inv.: 3984, L.371
Muzeul Național Peleș

204

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PATURILE PERECHII REGALE
CAROL I - ELISABETA
DE LA MĂNĂSTIREA SINAIA
Autor Martin Stöhr, cca 1880
Lemn de nuc
I: 200 cm, L: 215 cm
Nr. inv.: 3872
Muzeul Național Peleș
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NOPTIERĂ
Atelier Martin Stöhr, cca 1877
Lemn de stejar; marmură
I: 130 cm, L: 48 cm
Nr. inv.: 3944, L.140
Muzeul Național Peleș

206

GHERIDON
Atelier Martin Stöhr, cca 1883
Lemn de nuc
I: 80 cm, D: 70 cm
Nr. inv.: 17399
Muzeul Național Peleș
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SCAUNE
Atelier german, sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de stejar
I: 96 cm, L: 40 cm
Nr. inv.: 4418 a, b
Muzeul Național Peleș
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BIROU AL REGELUI CAROL I
(medalioane reprezentând castelul Peleș și clădirile anexe)
Atelier Martin Stöhr, cca 1890
Lemn de nuc; piele
I: 78 cm, L: 206,5 cm
Nr. inv.: 19182
Muzeul Național Peleș
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CABINET DIN BIROUL REGELUI CAROL I DE LA PALATUL REGAL
Atelier Martin Stöhr, sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de nuc
I: 193,5 cm, L: 161,5 cm
Nr. inv.: 17382
Muzeul Național Peleș
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CABINETUL DE LUCRU AL REGELUI CAROL I
DE LA CASTELUL PELEȘ
Muzeul Național Peleș
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BIROUL REGELUI CAROL I
Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania, cca 1883
Lemn de stejar; piele
I: 75 cm, L: 200 cm
Nr. inv.: 9048
Muzeul Național Peleș
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PUPITRU AL REGELUI CAROL I
Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de nuc; piele
I: 125 cm, L: 130 cm
Nr. inv.: 9049
Muzeul Național Peleș
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SCAUN DIN CABINETUL DE LUCRU
AL REGELUI CAROL I
Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn
I: 112 cm, L: 57 cm
Nr. inv.: 8930, M.53
Muzeul Național Peleș
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FOTOLIUL DE BIROU
AL REGELUI CAROL I
Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de stejar
I: 115 cm, L: 67 cm; LA: 69 cm
Nr. inv.: 3771, L8
Muzeul Național Peleș
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MASĂ OFERITĂ REGELUI CAROL I
DE MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DOMENIILOR
Atelier românesc, 1902
Lemn de nuc; marmură
I: 74,5 cm, D: 58 cm
Nr. inv.: 4926, L.995
Muzeul Național Peleș
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DORMITORUL REGELUI CAROL I ȘI AL REGINEI ELISABETA DE LA CASTELUL PELEȘ
Muzeul Național Peleș
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PAT PERECHII REGALE,
CAROL I ȘI ELISABETA
Atelier J.D. Heymann, Hamburg,
Germania, cca 1883
Lemn de nuc
I: 141 cm, L: 256,5 cm, LA: 202
Nr. inv.: 8967
Muzeul Național Peleș

217

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

DULAP DIN DORMITORUL REGELUI CAROL I
Atelier Graeff Pagenstecher Elberfeld, Germania
Cca 1883
Lemn, cristal
I: 253 cm, L: 250 cm, LA: 80 cm
Nr. inv.: 4753
Muzeul Național Peleș
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MASĂ DE JOCURI A REGELUI CAROL I
Atelier Bernhard Ludwig, Viena
Începutul secolului al XX-lea
Lemn; postav; metal
I: 80 cm, L: 96 cm
Nr. inv.: 4986, L.992
Muzeul Național Peleș
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MASĂ DE CARAMBOLE A REGELUI CAROL I
Atelier Saint Martin, Paris, Franța
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de nuc; postav; metal; os
I: 84 cm, L: 264 cm, LA: 146 cm
Nr. inv.: 3398, L.986
Muzeul Național Peleș
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MASĂ DE ȘAH A REGELUI CAROL I
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria
Începutul secolului al XX-lea
Lemn de nuc
I: 75,5 cm, L: 80 cm
Nr. inv.: 4989
Muzeul Național Peleș
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SUFRAGERIA CASTELULUI PELEȘ
Muzeul Național Peleș
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SCAUN DE SUFRAGERIE AL REGELUI CAROL I
Atelier Bernhard Ludwig, Viena
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de stejar; piele
I: 131 cm, L: 57 cm
Nr. inv.: 5070, L.1038
Muzeul Național Peleș
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GHERIDON CU CIFRUL REGELUI CAROL I
Atelier european
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Lemn de nuc
I: 80 cm, D: 70 cm
Nr. inv.: 17384
Muzeul Național Peleș
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COMODĂ
Atelier Brașov
Secolul al XIX-lea
Lemn de nuc
I: 90,5 cm, L: 131 cm
Nr. inv.: 9070
Muzeul Național Peleș
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PATUL PERECHII REGALE CAROL I - ELISABETA DE LA PALATUL REGAL DIN BUCUREȘTI
Atelier Martin Stöhr
1876
Lemn de nuc
Nr. inv.: 935/552 M
Muzeul Național Cotroceni
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PUPITRUL REGELUI CAROL I DIN BIROUL DE LA PALATUL REGAL DIN BUCUREȘTI
Atelier Martin Stöhr
1870
Lemn de nuc
Nr. inv.: 537
Muzeul Național Cotroceni
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Adolf von Donndorf (1835-1916)
KARL ANTON VON HOHENZOLLERN
1886
Bronz
Nr. inv.: 63817 / 240
Muzeul Național de Artă al României
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Atelier german
BUSTUL REGELUI CAROL I
cca 1875
Biscuit
I: 21 cm
Nr. inv.: 268. /63880
Muzeul Naţional de Artă al României
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Ernest Dubois (1863-1930)
BUSTUL REGELUI CAROL I
Bronz, cca 1910
85,5 cm x 63,5 cm x 41 cm
Nr. inv.: 9749/1783
Muzeul Naţional de Artă al României
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Ivan Meštrović (1883-1962)
BUST CAROL I
Începutul secolului al XX-lea
Bronz
I: 70 cm
Nr. inv.: 9604/1638
Muzeul Naţional de Artă al României
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Wladimir Hegel (1839-1909)
BUSTUL REGELUI CAROL I
Semnat și datat lateral dr. jos:
W. Hegel/ 1891
Marmură
68 cm x 55 cm x 38 cm
Nr. inv.: 74doc / 63904
Muzeul Naţional de Artă al României
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Raffaello Romanelli (1856-1928)
BUSTUL REGELUI CAROL I
Semnat stânga jos ,,Prof. R. Rommanelli,
Florence”
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Marmură, cca 1891
65,5 cm x 63 cm x 36 cm
Nr. inv.: 11009
Muzeul Naţional Peleș
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Wladimir Hegel (1839-1909)
COLOANĂ COMEMORATIVĂ
CU SCENE DIN RĂZBOIUL
DE INDEPENDENȚĂ
Bronz, 1906
Semnat ,,W. Hegel sculp./F. Barbedienne
Fondeur, Paris”
I: 190 cm
Nr. inv.: 11002
Muzeul Național Peleș
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Valentino Brustolon
REGELE CAROL I
Atelier necunoscut
1896
Bronz
36x23,5x16 cm
Muzeul Militar Național
„Regele Ferdinand I”
Wladimir Hegel (1839-1909)
REGELE CAROL I
1906
Bronz
23 x 7 x 6 cm
Nr. inv. 304640
Muzeul Național
de Istorie a României
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Emil Wilhelm Becker (1881-1952)
RELIEF - MÂNA REGELUI CAROL I PE UN DOCUMENT CU HARTA VECHIULUI REGAT
Atelier românesc
Bronz, 1933
Semnat, datat în colţul dreapta sus
Inscripţie în limba română: ,,Patria şi dreptul meu. 1866-1914”
60 cm x 40 cm
Nr. inv.: 6712
Muzeul Național Peleș
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Oscar Han (1891-1976)
REGELE CAROL I
Semnată şi datată pe soclu: ,,O. Han 17 aug. 1933”
Bronz
63 cm x 30 cm
Nr. inv.: 10987
Muzeul Național Peleș
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CASTELUL SIGMARINGEN
Cromolitografie pe carton
1901
După Conrad Lessing
43 cm X 64,5 cm
Nr. inv.: 7690; PFV.455
Muzeul Naţional Peleş
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Gustav Bregenzer (1850-1919)
EITHEL FRIEDIRCH AL III-LEA
1914
Ulei pe pânză
95 cm X 60 cm
Nr. inv.: 7736, PFV. 501, P. 310
Muzeul Naţional Peleş

Gustav Bregenzer (1850-1919)
JOST NIKLAUS I
1914
Ulei pe pânză
90 cm X 60 cm
Semnat stânga sus cu brun: ,,G. Bregenzer”.
Inscripţie în limba latină: ,,Aetatis Suae / 80 / 147“
Nr. inv.: 7738, PFV. 503, P. 312
Muzeul Naţional Peleş
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Gustav Bregenzer (1850-1919)
VIZITA UNUI CONTE DE HOHENZOLLERN ÎN TABĂRA
MILITARĂ A REGELUI FERDINAND AL BOEMIEI
1914
Ulei pe pânză
Semnat dreapta jos, cu roşu: „G. Bregenzer”
149 cm X 230 cm
Nr. inv.: 7737, PFV. 502, P. 311
Muzeul Naţional Peleş
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Gustav Klimt (1862-1918)
PORTRETUL LUI EITEL FRIDRICH AL II-LEA,
CONTE DE HOHENZOLLERN-HECHINGEN
1883
Ulei pe pânză
Inscripţie la partea inferioară, cu negru: „Eitel
Fridrich VII (1605)”.
Semnat stânga jos, cu negru: „G. Klimt”.
250 X 95 cm
Semnat stânga jos
Nr. inv.: 7233
Muzeul Național Peleș

241

REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Gustav Klimt (1862-1918), 1883
PORTRETUL LUI JOHANN GEORG, PRINCIPE
DE HOHENZOLLERN-HECHINGEN
1883
Ulei pe pânză
Inscripţie la partea inferioară, cu galben:
„Johann Georg (1623)”
250 X 95 cm
Nr. inv.: 7232
Muzeul Național Peleș
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Gustav Klimt (1862-1918)
PORTRETUL LUI PHILIPP FRIEDRICH
CHRISTOPH, PRINCIPE DE HOHENZOLLERN
1883
Ulei pe pânză
Inscripţie la partea inferioară cu galben: „Philipp
Fridrich Christoph (1671)”
Semnat, datat dreapta jos, cu roşu: „G. Klimt,
1883”
250 X 95 cm
Nr. inv.: 7231
Muzeul Național Peleș
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Maximilian Schneidt (1858-1927)
PORTRETUL PRINCIPELUI KARL ANTON (1811-1885)
Ulei pe carton
Semnat median dreapta cu roşu „M. Schneidt Copie”
Semnat şi datat dreapta jos cu alb „Max Schneidt 1903. Copie nach”
20 cm X 18 cm
Nr. inv.: 7283
Muzeul Naţional Peleş
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Gustav Bregenzer (1850-1919)
PORTRETUL PRINCIPESEI JOSEPHINA DE BADEN
Copie după Sebastian Cornu (1804-1870)
Ulei pe pânză
114,5 cm X 92, 5 cm
Semnat şi datat stânga: „G. Bregenzer/cop. Seb. Cornu 1900”
Originalul se află în Castelul de la Sigmaringen
Nr. inv.: 12889; P: 609
Muzeul Naţional Peleş
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Principesa Antonia de Hohenzollern (1845-1913)
PORTRETUL PRINCIPESEI JOSEPHINA DE HOHENZOLLERN (1813-1900)
Ulei pe pânză
Semnat şi datat dreapta jos cu negru „Antonine. 1896”
Nr. inv.: 7087
Muzeul Naţional Peleş

246

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Philipp Petri (1800 - 1868)
PORTRETUL PRINCIPESEI JOSEPHINA DE HOHENZOLLERN
Ulei pe pânză, 1867
68 cm X 58 cm
Nr. inv.: 7084, P.239, P.566
Muzeul Naţional Peleş
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Maximilian Schneidt (1858 – 1937)
CAROL I, LA OPT ANI
Ulei pe panel, 1847
14,3 cm X 12,3 cm
Nr. inv. 9384 / 1418
Muzeul Naţional de Artă al României
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Emil Volkers (1831-1905)
CALUL AMAZONE
Ulei pe pânză
Semnat şi datat stânga jos
cu roşu „E. Volkers. 1862”.
43 cm X 37 cm
Nr. inv.: 12879
Muzeul Naţional Peleş

Emil Volkers (1831-1905)
CALUL DIANA
Ulei pe pânză
Semnat şi datat stânga jos
cu negru „E.Volkers. 1862”.
47 cm X 39 cm
Nr. inv.: 12881
Muzeul Naţional Peleş
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Emil Volkers (1831-1905)
VENIREA ÎN ŢARĂ A PRINCIPELUI CAROL I
Ulei pe pânză
1868
Semnat şi datat dr. jos cu brun: E. Volkers. 1868
0,783 m x 1,420 m
Nr. inv. 2759
Muzeul Naţional de Artă al României
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Emil Volkers (1831-1905)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL I PRIN ŢARĂ
Ulei pe pânză
1869
Semnat şi datat stg. jos cu brun: E. Volkers. 1869
0,780 x 1,420 m
Nr. inv. 2760
Muzeul Naţional de Artă al României
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Emil Volkers (1831-1905)
CALUL PRINŢULUI CAROL
Ulei pe pânză, 1867
Semnată şi datată stânga jos: ,,E. Volkers, 1867, Bucarest”.
54,5 cm X 73 cm
Nr. inv.: 7112, PS.11, P.210
Muzeul Naţional Peleş
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Anonim
(atribuit lui Gheorghe Tattarescu)
PORTRETUL PRINCIPELUI
CAROL
Ulei pe pânză, cca 1868
94 cm X 60 cm
Nr. inv.: 7286
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL LA MĂNĂSTIRE DE CĂLUGĂRIŢE
Acuarelă pe carton
Semnat, datat şi localizat dreapta jos cu negru
,,Preziosi. St. Georges. 7 Juillet 1868ˮ
68 cm X 87 cm
Nr. inv. : 7019
Muzeul Naţional Peleş

Amedeo Preziosi (1816-1882)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL I
ÎNTR-UN SAT DIN CARPAŢI
Acuarelă pe carton
Semnat, datat şi localizat dreapta jos
,,Preziosi. Carpats. 7 Juillet 1868ˮ
87 cm X 60 cm
Nr. inv. : 7052
Muzeul Naţional Peleş
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL LA COTROCENI
Acuarelă pe carton
Semnat stânga jos cu negru ,,Preziosiˮ.
Datat şi localizat colţul dreapta jos cu negru
,,Cotroceni. 20 Juillet 1868ˮ.
70 cm X 100 cm
Nr. inv. : 7054
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL LA SLĂNIC PRAHOVA
Acuarelă pe carton
Semnat dreapta jos cu negru ,,Preziosiˮ
Datat şi localizat stânga jos cu negru ,,Slănica. 9 Juillet 1868ˮ.
70 cm X 88 cm
Nr. inv. : 7047
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
VIZITA PRINCIPELUI CAROL LA MĂNĂSTIREA PASĂREA
Acuarelă pe carton
Semnat colţul dreapta jos cu negru ,,Preziosiˮ.
Datat şi localizat stânga jos cu negru ,,Passere. 20 Juin 1869ˮ.
71 cm X 90 cm
Nr. inv. : 7053
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
PRIMIREA PRINCIPELUI CAROL LA TURNU-SEVERIN
Acuarelă pe carton
Semnat dreapta jos cu negru ,,Preziosiˮ.
Datat şi localizat stânga jos cu negru ,,Turnu Severin. 9 Juin 1869ˮ.
70 cm X 106 cm
Nr. inv. : 7048
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
TÂRG LA BUZĂU
Acuarelă pe carton
Semnat stânga jos cu negru ,,Preziosiˮ.
Datat dreapta jos cu negru ,,5 Juillet 1868. Budeuˮ.
75 cm X 103 cm
Nr. inv. : 7096
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
MĂNĂSTIREA HUREZI
Acuarelă pe carton
Semnat, datat şi localizat dreapta jos cu
negru ,,Preziosi. Hotez. 2 Juillet 1869ˮ
66 cm X 88 cm
Nr. inv.: 7027
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Amedeo Preziosi (1816-1882)
PIAŢĂ DIN BUCUREŞTI, ÎN FAŢA UNEI BISERICI
Acuarelă pe carton
Semnat, datat şi localizat colţul dreapta jos
cu negru ,,Preziosi. Bucuresci. 22 Juillet 1868ˮ
67 cm X 82 cm
Nr. inv.: 7035
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PRINCIPELE CAROL ŞI PRINCIPESA ELISABETA
Cromolitografie pe carton
Viena, 1869
Colecţia Cosmin-Daniel Obreja
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Friedrich Kaiser (1815-1890)
PRINCIPELE CAROL DEFILÂND ÎNAINTEA TRUPELOR
Ulei pe pânză
67,2 cm X 101,3 cm
Nr. inv.: 9391 / 1425
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Friedrich Kaiser (1815-1890)
PRINCIPELE CAROL DEFILÂND
ÎNAINTEA UNUI REGIMENT, ÎN BULGARIA
Ulei pe pânză
65,5 x 107,8 cm
Nr. inv. 9389 / 1423
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Laetizia von Witzleben
PORTRETUL
PRINCIPESEI
MĂRIOARA
Ulei pe pânză, 1872
85,5 cm X 73,5 cm
Nr. inv.: 7309; PS: 213
Muzeul Naţional Peleş

G.P. A. Healy (1813-1894)
PORTRETUL PRINCIPELUI CAROL
Ulei pe pânză
Datat dreapta sus cu roşu ,,1872”.
73 cm X 60 cm
Nr. inv.: 15555
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

G. P. A. Healy
(1813-1894)
PORTRETUL
REGINEI
ELISABETA
CU FIICA SA,
MĂRIOARA
Ulei pe pânză, 1874
140 cm x 92 cm
Nr. inv.: 7287,
PS.189, P.561
Muzeul Naţional
Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
PORTRETUL PRINCIPESEI MĂRIOARA, CU MANŞON
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat colţul stâng jos
cu negru ,,Szathmari. 1874”.
24 cm X 21 cm
Nr. inv.: 7308
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Gustav Bregenzer (1850-1919)
PORTRETUL PRINCIPESEI MĂRIOARA
Ulei pe pânză, 1893
36 cm X 29 cm
Nr. inv.: 7303, P.575, PS. 2-5
Muzeul Naţional Peleş

Carol Pop de Szathmari (1812 - 1887)
PRINCIPELE CAROL I
AL ROMÂNIEI
Pictură pe porțelan, 1876
Nr. inv.: 11298
Muzeul Militar Național„Regele Ferdinand I”
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Petru Verussi (1847-1886)
REGELE CAROL I
Ulei pe pânză
Cca 1881
90 x 75 cm
Nr. inv. 64071 / 24
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Friedrich Kaiser (1815-1890)
PRINŢUL CAROL SALUTÂND PRIMA LOVITURĂ DE TUN
Ulei pe pânză, 1878
65,5 x 110,7 cm
Nr. inv. 9399 / 1433
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Otto Wintersteiner
PRINCIPELE CAROL PRIVIND UN ATAC DE ROŞIORI
Ulei pe pânză
58,5 x 94 cm
Nr. inv. 9392/1426
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
VIZITA ŢARULUI ALEXANDRU AL II-LEA LA BUCUREŞTI,
LA PALATUL REGAL. 1877
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat dreapta jos cu roşu ,,C. Szathmari. 1880”.
95 cm X 130 cm
Nr. inv. : 7058
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
CAROL I DEFILÂND ÎN FRUNTEA TRUPELOR ÎN BULGARIA
Acuarelă pe carton, 1880
Semnat dreapta jos cu roşu ,,Szathmari”.
109 cm X 142 cm
Nr. inv. : 7056
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
COBORÂREA PRINCIPELUI CAROL LA PLEVNA
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat dreapta jos cu roşu ,,Szathmari. 1877ˮ.
66,5 cm X 94,5 cm
Nr. inv.: 7050
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
CAROL I, ÎNTR-UN SAT BULGĂRESC, ÎN FAŢA BISERICII
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat dreapta jos cu roşu ,,Szathmari. 1878”.
80 cm X 100 cm
Nr. inv. : 7055
Muzeul Naţional Peleş
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
PRIMIREA LUI CAROL I ÎN SATUL DEBOVA, BULGARIA, 1877
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat stânga jos cu roşu ,,C. Szathmari. 1880ˮ.
83 cm X 105 cm
Nr. inv. : 7057
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Carol Popp de Szathmari (1812-1887)
CAROL I, ÎN FRUNTEA ARMATEI, ÎNTORCÂNDU-SE DIN CAMPANIA DIN BULGARIA
Acuarelă pe carton
Semnat şi datat stânga jos cu negru ,,Szathmari. 1880ˮ.
91 cm X 102 cm
Nr. inv. : 7059
Muzeul Naţional Peleş
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Friedrich Kaiser (1815-1890)
CAROL I PREZENTÂND UN DRAPEL TURCESC MARELUI DUCE NICOLAE
Ulei pe pânză
64 x 103,5 cm
Nr. inv. 9388 / 1422
Muzeul Naţional de Artă al României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Emil Volkers (1831-1905)
CAROL I, CĂLARE
Acuarelă pe hârtie
Semnat şi datat dreapta jos cu negru ,,E. Volkersˮ, (18)80ˮ.
22 cm X 28 cm
Nr. inv. : 6719
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

G.P.A. Healy (1813-1894)
PORTRETUL REGELUI
CAROL I
Ulei pe pânză, 1881
Semnat şi datat în dreapta
sus, cu roşu: ,,G.P.A. Healy,
1881, Bukarest, Mars 5 au
Palais”.
140 cm X 80 cm
Nr. inv.: 7288, P.562, PS.190
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Jean Jules Antoine
Lecomte de Nouÿ
(1842-1843)
PORTRETUL REGELUI
CAROL I
Ulei pe pânză, 1895
Semnat, datat, localizat
stânga sus
226 cm x 146 cm
Nr. inv.: 23052
Muzeul Naţional Peleş
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

G.P.A. Healy (1813-1894)
REGELE CAROL I
Ulei pe pânză, 1881
180 cm x 125 cm
Nr. inv.: 7301
Muzeul Naţional Peleş
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Franz Pernat (1853-1911)
PORTRETUL REGELUI
CAROL I
Ulei pe pânză
220 cm x 145 cm
Nr. inv. 9421 / 1455
Muzeul Naţional
de Artă al României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Tadeusz Ajdukiewicz
(1852-1916)
CAROL I
Ulei pe pânză
Începutul secolului
al XX-lea
146 x 182 cm
Nr. inv. : 64057 / 7
Muzeul Naţional
de Artă al României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Johannes Zehngraf (1857-1908)
REGELE CAROL I
Miniatură, cca 1895
Pictură pe os montură metal, aur
5,7 x 4,7 cm
Nr. inv 23695 / 303
Muzeul Naţional de Artă al României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Julius Kraut (1859-1927)
PORTRETUL REGELUI
CAROL I
Ulei pe panel
Cca 1912
Semnat dreapta sus
cu negru ,,J. Kraut”
49 cm x 32 cm
Nr. inv.: 7275
Muzeul Naţional Peleş
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Catelin
REGELE CAROL I
Ulei pe pânză
Nr. inv.: 16432
Muzeul Militar
Național „Regele Ferdinand I”
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Octav Băncilă (1872-1944)
PORTRETUL REGELUI CAROL I
Ulei pe pânză, 1907
Semnat și datat, stânga sus
Nr. inv.: 17/3 PR
Muzeul Naţional Cotroceni
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Otilia Michail-Oteteleșanu
(1885-1974)
CAROL I
Ulei pe pânză
Începutul secolului al XX-lea
158 x 110 cm
Muzeul Naţional
de Artă al României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Alfred Schwarz
(1867-1951)
CAROL I
Ulei pe pânză
248 x 169 cm
Începutul secolului
al XX-lea
Nr. inv. : 66389 / 210
Muzeul Naţional
de Artă al României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

REGELE CAROL I ÎN UNIFORMĂ
DE GENERAL DE INFANTERIE
Fotografie; lemn
cca 1910
Colecția Mihai Ghyka
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

VITRALIU REPREZENTÂND CASTELUL SIGMARINGEN
Atelier Zettler, München, Germania, cca 1882
Sticlă pictată; plumb
Nr. inv.: 11809, V.46, C.808
Muzeul Național Peleș
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VITRALIU REPREZENTÂND CASTELUL HOHENZOLLERN
Atelier Zettler, München, Germania, cca 1882
Sticlă pictată; plumb
Nr. inv.: 11808, V.45, C.807
Muzeul Național Peleș
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

SCRISOARE OFICIALĂ
(adresată de către Adunarea Generală Electivă
lui Napoleon al III-lea, prin care i se aducea acestuia
la cunoştinţă că a fost ales Carol de HohenzollernSigmaringen)
1866
Arhivele Naționale ale României
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DIPLOMĂ
(Carol I este ales Prim președinte onorariu
al Ateneului Român, 2 nov. 1867)
14/26 ian. 1868, București
Nr. Inv. : 135
Muzeul Național Peleș
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

JURNAL DE ÎNSEMNĂRI ZILNICE AL REGELUI CAROL I, 1868
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ACTUL DE CĂSĂTORIE al principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
cu principesa Elisabeta de Wied. 12/24 noiembrie 1869, Bucureşti
Biblioteca Academiei Române
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

BREVET PENTRU
DECERNAREA
MEDALIEI DE AUR
pentru Arte și Științe
geologului F. Vaetterle.
1870
Arhivele Naționale
ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

JURNAL DE ÎNSEMNĂRI ZILNICE AL REGELUI CAROL I, 1874
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

Regina Elisabeta a României
ACTUL DE INAUGURARE A CASTELULUI PELEȘ
(semnat de regele Carol I, regina Elisabeta, Dimitrie Sturdza etc.)
1875, 1883
Nr. inv. : 971
Muzeul Național Peleș
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DIPLOMĂ
(i se acordă, principelui Carol de Hohenzollern,
titlul Oberst-inhaber, în Regimentul 6 infanterie austro-ungar,
de către împăratul Franz Josef; semnată)
14 august 1880, Germania
Nr. inv.: 131
Muzeul Național Peleș
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ACORDAREA MEDALIEI BENE-MERENTI CLASA I
regelui Carol I pentru contribuţia sa la dezvoltarea şi înflorirea ştiinţei literelor şi artelor române. 1881
Biblioteca Academiei Române
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ACTUL PRIN CARE ÎMPĂRATUL FRANZ JOSEF
îl desemnează pe regele Carol I, Cavaler al Ordinului Lâna de Aur. 1884
Biblioteca Academiei Române
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ACT OMAGIAL
(cu ocazia jubileulului 25 de ani de domnie; Carol I - protectorul Societății)
Societatea Geografică Română
10/22 mai 1891, București
Nr. inv.: 121
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ALBUM
(dedicat regelui Carol I de Colonia italiană din România,
cu ocazia aniversării a 25 de ani de la urcarea pe tron)
10 mai 1891
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ALBUM
(dedicat regelui Carol I de către Armata
română la 25 de ani de domnie).
10 mai 1891
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE
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SCRISOARE
DE FELICITARE
(adresată regelui Carol
I de locuitorii oraşului
Sigmaringen, cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de
domnie)
22 mai 1891
Arhivele Naționale
ale României

310
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SCRISOARE DE FELICITARE
(adresată regelui Carol I de Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la urcarea pe tron).
10 mai 1891
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

SCRISOARE DE FELICITARE
(adresată regelui Carol I cu ocazia a 25 de ani de domnie,
din partea proprietarului firmei „Julius Henel”).
10 mai 1891
Arhivele Naționale ale României
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ALBUM OMAGIAL
(dedicat regelui Carol I de către românii domiciliaţi în Viena
şi austriecii aflaţi în legături strânse cu regatul României, cu
ocazia împlinirii a 25 de ani de domnie).
Mai 1891
Arhivele Naționale ale României
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REGELE CAROL I
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SCRISOARE DE FELICITARE
(adresată regelui Carol I de israeliţii
români din Iaşi, cu ocazia împlinirii
a 25 de ani de la urcarea pe tron).
1891
Arhivele Naționale ale României
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ALBUM OMAGIAL
(adresat de unele societăţi germane din Bucureşti
regelui Carol I şi reginei Elisabeta la nunta de argint).
3-15 noiembrie 1894
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

JURNAL DE ÎNSEMNĂRI ZILNICE
AL REGELUI CAROL I, 1897-1904
Arhivele Naționale ale României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

CARTE POȘTALĂ TRIMISĂ
DE PRINCIPELE CAROL,
REGELUI CAROL I. 1902
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

SCRISOARE JUBILIARĂ (cu ocazia a 40 de ani de domnie a regelui Carol I; semnată)
10 mai 1906, București
Nr. inv. : 116
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

SCRISOARE DE FELICITARE
(adresată regelui Carol I de către corpul consular al României
în Suedia, cu ocazia aniversării a 40 de ani de domnie).
10 mai 1906
Arhivele Naționale ale României
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TESTAMENTUL
REGELUI CAROL I
14-26 februarie 1899
Arhivele Naționale
ale României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

CODICIL LA TESTAMENTUL REGELUI CAROL I
Decembrie 1911
Arhivele Naționale ale României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „COROANA ROMÂNIEI”
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
1881
Argint aurit, email
Nr. inv.: 10091 OV. 123 D. 132 a,b
Muzeul Național Peleș
ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI”
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
Model 1877
Argint, email
Nr. inv.: 10055 OV. 87 D.104 a
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „CAROL I”
Grad de Colan
Model 1906
Atelier Paul Telge
Argint aurit, email
G: 180,32 g
Nr. inv.: 37407 a-b / PV 1426
Muzeul Național de Istorie a României / Muzeul Național Peleș
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ORDINUL SFÂNTUL ALEXANDRU (BULGARIA)
Colan
A fost conferit regelui Carol I
Argint, email
Nr. inv: 37409 d
Muzeul Național de Istorie a României
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ORDINUL SFÂNTUL ALEXANDRU (BULGARIA)
Grad de Mare Cruce (însemn şi placă)
Conferit regelui Carol I
Aur, argint, email
Nr. inv: 37409 a-c
Muzeul Național de Istorie a României

REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „POUR LE MÉRITE”
(PRUSIA)
Grad de comandor (însemn)
Conferit regelui Carol I
Decembrie 1877
Aur, argint, email
Nr. inv.: 37412a
Muzeul Național de Istorie a României

ORDINUL ,,SFÂNTUL STANISLAV” (RUSIA)
Grad de Mare Cruce (placă)
Model 1839
Argint, email
Nr. inv.: 10002 OV. 68 D. 225
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „CRUCEA SUDULUI” (BRAZILIA)
Grad de Mare Cruce (însemn şi placă)
Conferit regelui Carol I
1880
Aur, email
Nr. inv.: 37415a-c
Muzeul Național de Istorie a României

ORDINULUL „LEUL DE AUR CASEI DE NASSAU”
(LUXEMBURG)
Clasa I (însemn şi placă)
Conferit regelui Carol I
Aur, email
Nr. inv.: 37416 -37417
Muzeul Național de Istorie a României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL SERAFIMILOR (SUEDIA)
Grad de Mare Cruce (însemn)
Conferit regelui Carol I
1879
Aur, email
Nr inv: 37437 a-b
Muzeul Național
de Istorie a României

ORDINUL ANNUNZIATA
(ITALIA)
Colan cu însemn
Conferit regelui Carol I
1878
Aur
Nr. inv.: 37439a
Muzeul Național
de Istorie a României

ORDINUL „VULTURUL NEGRU”
(PRUSIA)
Model 1901
Argint, email
Nr. inv.: 10032 OV.64 D.226
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL SFÂNTUL ANDREI (RUSIA)
Colan
Conferit regelui Carol I
Decembrie 1877
Aur, email
G: 299,46 g.
Nr. inv.: 37470 a
Muzeul Național de Istorie a României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL ,,SFÂNTUL STANISLAV”
(RUSIA)
Grad de Mare Cruce
Model 1839
Argint, email
Nr. inv.: 10002 OV. 68 D. 225
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL LEUL OLANDEZ (OLANDA)
Grad de Mare Cruce (însemn şi placă)
Conferit regelui Carol I
1880
Atelier van Wielik JMJ (Haga)
Aur, email
Nr. inv.: 37440
Muzeul Național de Istorie a României

ORDINUL LEOPOLD (BELGIA)
Grad de Mare Cruce, cu spade (însemn şi placă)
Conferit regelui Carol I
1880
Atelier Wolfers Gustav (Bruxelles)
Aur, argint, email
Nr inv: 37445 a
Muzeul Național de Istorie a României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „SFÂNTUL ȘTEFAN” (AUSTRO-UNGARIA)
Grad de Mare Cruce (însemn, placă, minidecorație)
Model 1884
Argint, email
Nr. inv.: 10042 D. 140 a,b, c
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „PETER FRIEDRICH LUDWIG”
(OLDENBURG)
Colan
Model 1838
Aur, email
Nr. inv.: 10016 OV. 48 D. 83 a,b
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL ,,VULTURUL ROȘU”
(PRUSIA)
Grad de Mare Cruce (placă și însemn)
Model 1811
Argint, email
Nr. inv.: 10017 OV. 49 D. 81,82
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL ,,KAMEHAMEHA” (HAWAII)
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
Model 1865
Argint, email
Nr. inv.: 10026 D. 216 a,b
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „SFÂNTUL CAROL” (MONACO)
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
Model 1858
Aur, email
Nr. inv.: 10045 OV.77 D. 95, 96
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL ,,LUDWIG VON HESSEN”
(HESSEN)
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
Model 1831
Argint, email
Nr. Inv.: 10063 OV. 49 D. 184 a,b
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL ,,ALBRECHT URSUL”
(ANHALT)
Însemn și placă
Model 1831
Argint, email
Nr. Inv.: 10063 OV. 95 D. 185 a
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL REGAL AL CASEI
DE HOHENZOLLERN (PRUSIA)
Însemn și placă
Model 1864
Aur, email, metal comun
Nr. inv.: 10032 OV. 64 D. 227
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL „LEUL DIN ZÄHRINGEN”
(BADEN)
Model 1812
Aur, email
Nr. Inv.: 10035 OV. 66 D. 173
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

ORDINUL MILITAR AL CASEI DE SAVOIA (ITALIA)
Grad de Mare Cruce (însemn și placă)
Model 1855
Argint, email
Nr. Inv.: 10037 OV. 69 D. 201 a, b
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

BREVET REGAL DE ACORDARE A ORDINULUI
„CAROL I” ÎN GRAD DE COMANDOR,
LUI MIHAIL ORLEANU, VICEPREȘEDINTE
AL ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
9 iunie 1909
Colecția Mihai Ghyka

BREVET REGAL DE ACORDARE A ORDINULUI
„COROANA ROMÂNIEI” ÎN GRAD DE OFIȚER,
LUI GHEORGHE ORLEANU, SENATOR, PRIMAR
AL ORAȘULUI FOCȘANI
23 octombrie 1881
Colecția Mihai Ghyka
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Pentru urcarea pe tron a lui Carol I
Gravor F.W. Kullrich, 1866
Metal comun
D: 40 mm
Nr. inv.: 10926
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Bene Merenti
Gravor F.W. Kullrich, 1866
Argint
D: 40 mm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Spre serbarea nașterii principesei Maria
1870
Metal comun
D: 23 mm
Nr. inv.: 10927/503
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Carol I
Gravor P. Telge, 1878
Bronz
D: 47 mm
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA pentru celebrarea victoriei în Războiul de Independență
1878
Metal comun
D: 58 mm
Nr. inv.: 10639
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Monumentul eroilor de la 1877-1878 din Dobrogea
Gravor Carniol Fiul
Metal comun
D: 28 mm
Nr. inv.: 10838
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Restaurarea Catedralei Mitropoliei din Iași
1886
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 6705
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Inaugurarea podului peste Dunăre de la Cernavodă
Gravor W. Kullrich, 1895
Metal comun
D: 30 mm
Nr. inv.: 10784
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Punerea pietrei fundamentale - Casa de depuneri, consemnațiuni și economie
Gravor: Dumitrescu
1897
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 6705
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Inaugurarea Palatului Curții de Conturi
1899
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 10817
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA comemorativă a Fundației Carol I
Gravor H. Schwegerig, 1914
Metal comun
D: 118 mm
Nr. inv.: 10818
Muzeul Național Peleș

MEDALIA 40 de ani ai Ateneului Român
Gravor W. Hegel, 1905
Argint
D: 65 mm
Nr. inv.: 10831
Muzeul Național Pele
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA 25 de ani de domnie și 10 ani de regat a lui Carol I
Gravor P. Telge, P. Heisler, Berlin, Germania, 1891
Metal comun
D: 80 mm
Nr. inv.: 10903
Muzeul Național Peleș

MEDALIA 35 de ani de domnie a lui Carol I
1901
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 10922
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Carol I
Gravor Carniol Fiul, 1905
Metal comun
D: 76 mm
Nr. inv.: 10935/300
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Aniversarea a 60 de ani de viață și 33 de ani de domnie a lui Carol I
1899
Argint
D: 76 mm
Nr. inv.: 10942/289
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA 40 de ani de domnie a regelui Carol I
Gravor Carniol Fiul, 1906
Metal comun
D: 29 mm
Nr. inv.: 10952
Muzeul Național Peleș

MEDALIA Inaugurării Universității din Iași
Gravor Carniol Fiul, 1897
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 12406
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MEDALIA Manevrele regale din 1906
Gravor Carniol Fiul, 1906
Metal comun
D: 62 mm
Nr. inv.: 12413
Muzeul Național Peleș

MEDALIA jubliară pentru 25 de ani de căsătorie a lui Carol I și Elisabeta
Gravor F.X. Pawlik, atelier J. Resch, 1894
Metal comun
D: 65 mm
Nr. inv.: 14519
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PLACHETA - Expoziția națională din 1906
Atelier Resch, 1906
Metal comun
Colecția Mihai Ghyka
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MACHETA PLACHETEI pentru avansarea regelui Carol I
în gradul de feldmareșal german
Gravor Tony Szirmai, 1909
Metal comun
477 x 405 mm
Nr. Inv.: 10968
Muzeul Național Peleș
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PLACHETĂ 40 de ani de la căsătoria
regelui Carol I cu regina Elisabeta
Gravor Fr. Storck
Metal comun
1909
Colecția Daniel-Cosmin Obreja
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PLACHETĂ COMEMORATIVĂ, Stabilimentul tehnic
Triest – Lansarea la apă a celor patru monitoare
1907
Autor: Hans Schaefer. Atelier: Viena
Argint
G: 239,69 g; 65 x 99 mm
Nr inv: Pv. 102/1
Muzeul Național de Istorie a României

PLACHETĂ COMEMORATIVĂ, Întâlnirea de la Ischl
dintre împăratul Franz Josef şi regele Carol I
1902
Autor: Szirmai Tony
Argint
G: 62,75 g; 60 x 44 mm
Nr. inv.: Pv. 107
Muzeul Național de Istorie a României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

PLACHETĂ,
Comemorarea
celei de a 40-a aniversări
de la înfiinţarea Camerei
de Comerţ şi Industrie
din Bucureşti şi a punerii
pietrei fundamentale la clădirea
Bursei de Efecte şi Mărfuri
11 mai 1908
Autor: N. Zimmermann
și Josef Resch. Atelier: Viena
Argint
60 x 94 mm
Nr. inv.: Pv. 942
Muzeul Național
de Istorie a României
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REGELE CAROL I
CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MONEDĂ, 20 LEI
1868
Autor: Leischek Friedrich Franz. Atelier: Berlin
Aur
G: 6,40 g, D: 21 mm
132027
Muzeul Național de Istorie a României

MONEDĂ 5 LEI
1901
Autor: Kullrich Wilhelm. Atelier: Hamburg
Argint
Gr: 25,02 g, D: 37 mm.
Nr. inv.: 159614.
Muzeul Național de Istorie a României
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REGELE CAROL I

CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MONEDĂ 2 LEI
1894
Autor: Anton Scharff. Atelier: Bruxelles
Argint
G: 9,95 g, D: 27 mm
Nr. inv.: 159635
Muzeul Național de Istorie a României

MONEDĂ 2 LEI
1911
Autor: Ernest Paulin Tasset, Ioana Bassarab. Atelier: Hamburg
Argint
G: 9,98 g, D: 27 mm
Nr. inv.: 159651
Muzeul Național de Istorie a României
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CTITORUL ROMÂNIEI MODERNE

MONEDĂ 5 LEI
1880
Gravor F.W. Kullrich
Argint
D: 37 mm
Nr. inv.: 6647
Muzeul Național Peleș

MONEDĂ 50 BANI
1873
Autor: Stern René; Allard José. Atelier: Bruxelles
Argint
G: 2,48g, D: 18 mm.
Nr. inv.: 159653.
Muzeul Național de Istorie a României
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