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sau

am

făcut

noastre.

) utini. își dau seamă la noi de timpul ce se răpeate celui cu gând
bun care cu- tot dinadinsul' doreşte a face ceva de seamă şi care
din contra este împiedecat în lucrarea sa, tocmai de aceia care prin:

VER

menirâa lor ar fi datori să te ajute, precum și de

către

care judecându-i după vorbe şi mai ales după fumurile

ai crede uşor că au şi destoinicia, și dorinţa

ce

aceia

pe

le

au,

de a face ceva.

Ei bine, la noi, pare că-i făcut ca tocmai accia ce au situaţii oficiale

sau, cei ce fac „pe specialiştii, în marea majoritate a cazurilor, în loc să te
ajute, tocmai ei pun 'cea mai mare rea voinţă în orice mișcare de seamă, sau

la orice lucrare bună.
!
Faptul se explică cu ușurință de către ori care cunoaşte
tră socială.
Rar s'a văzut în istorie,

la un

popor

viguros

ŞIi deştept,

starea noasîn o țară

binecuvântată din toate punctele de vedere, ieșită la libertate din lupte în
“care generaţiuni întregi au dat de-arândul exemplul abnegaţiunii şi sacrifi"ciilor pentru neam,ssă se nască o pătură. cultă mai lipsită de orice entusiasm şi de orice ideal, şi care să fie mai decăzută, ca la noi, ŞI în care
ariviștii, [arsorii şi reclamagii să fie mai numeroşi şi. mai în vază,

Ei dau tonul, ei aproape au puterea, ei fac şi "desfac, ei... compromit
şi strică totul!
Și e așă! Observaţi, judecați, și judecaţi-i mai ales!...
Mam închinat totdeauna înaintea celor buni și ca Român și ca om
cu oarecare cultură, am fost fericit totdeauna a recunoaşte și adesea chiar
a ajută, pe cât puteam, pe adevărații specialiști, muncitori, modeşti,. dar
rodnici și cari sunt atât de utili ţării. Dar aceștia, de regulă supără mult
pe cei răi, și adesea sunt neînţeleși și chiar neajutaţi” Și nu arareori
persecutați de cele trei categorii de mai sus, cari la noi înfloresc și pro-"
grescază în aroganță, ca într'o seră fericită, în câmpul politicianilor noștri.
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Aceștia se complectează:

i

inerente

rupuluri și cu năpustirea

lipsa d

serupuluri buni sut aș

trol nicăieri.

Presa

şi opinia

pe

și prezumpţiunea

se

înfrăţesc

faţă.

,

da puţini, ceilalți asă de numeroşi!

publică,

le cunoaştem:

ele

ajută,

nu

cu

Con

opresc!

Pentru această din urmă înfrățire și tagmă (reclamagii) am avut totdeauna un dispreţ absolut pe care nu lam ascuns niciodată, stigmatizându-i
cum meritau în mai multe rânduri dar ci deosebire, în ce priveşte pe ariviștii.... specialiști, în un articol scris de curând, cu prilejul morţii marelui
muncitor,

părintele

Marian

dela Suceava,

membru

al Academiei,

care

fi

unul din cei mai distinși auto-didacţi, din care țara noastră a avut numeroși și de valoare în diferite specialităţi şi cu totul superiori, faţă mai ales
adesea, cu lipsa vădită de valoare a „oficialilor“ după cum îi nume
sc cu.
„Acolo ziceam: „Murim' de prea multe ilustraţiuni...*.
|
„Acum pot zice că muzeele noastre sufăr, ducă nu'și
vor. dă chiar
sufletul, din
aceeași

nobi
- cauză
lă
...

Cunoșteam de mult cele ce se
recunosc că experiența ce am făcut-o
Române din 1906 a. depășit cu mult,
am văzut cu această ocaziune că răul
In o astfel de împrejurare,

petrec in țara noastră, dar trebuie să
cu ocaziunea Expoziţiunii Generale
tot cemi închipuiam. Din nenorocire
este mai mare dec at îmi inchipuiam.

când

trebuia să

se manifesteze larg uu
neam întreg, în toate direcţiunile activității
omenești, cine oare trebuia să
fie în frunte pentru a mă ajută ca opera
să fio cât mai bună, decât specialiştii
și cu deos

ebire aceia cari fiind în serviciul
țării,
decât datoria morală de a'mi di conc
ursul lor?
Din

aveau

mai

mult

|
fericire dumeroși au fost aceia cari,
alăturea cu'câţi-va oameni
de bunăvoință, auto-didacți, mi-au
dat larg concursul lor, pentru
care le
mulţumesc călduros din toată

inima și cu această ocaziune.
>
Ohiar în cursul acestei scrieri voiu
citi pe mai mulţi și în ce priveşte muzeul trecutului nostru, care
are precădere asupra tutulor celor
lalte
neamuri de muzee, voiu mulţumi
d-lui
heologie la Iaşi și d-lui Inginer Dupp 'Teohari Antonescu, profesor de artrex, care cu multă trudă a reconsti
tuit
podul lui Traian, şi corii'au făcut tot
posib
ilul
de
a
cont
ribu
i cu o largă
parte la succesul
acestei

opere.

|

|
Voiu reaminti de asemenea cu
o adevărată fericire pe d. Alex
Bellu, al. cărui nume va rămâ
andru
ne pe veci legat de acel giuv
aer al lixpoziunii, admirabil prin modul
cum a fost organizat: 'Expoziţ
iunea din Culă.
Cu bună-voinţă,: cu sacrificii
de
munc
ă
și
timp
şi
în
d. Belu și cu sacri
ce priveşte pe

fără pretenţii,

ficii băneşti, dumnealor. au venit

fără

diurne,

dar

cu

nerugați,

pentru care sunt înscrişi în fruntea
acelora ce cu această
tul la recunoştinţa ţării,
|
„Alții, au fost rugaţi, li s'a pus totu
l la dispoziţie
tare și încredere — rocunos
o: greșită din parto-mi — ei
absolută lips ă de pricepere
, de bună-voință Și chiar
de
de mine,
.

3

-

fără mofturi,

pricepere şi cu dor cinstit de muncă,

-

.

.

.

Seira n i pe mă, de Neale sg

o.

|

ocaziune au drep-

și la marea aștepau răspuns prin o
bună-credirţă faţă
..

ş

|

„Unul a avut o scuză căci se angajase
în o direcţiune care nu eră
cecace serie și be
Die ul că e cu toate că ades
ea nu împărtășesc
ca
)
hu
adie modal său pripit de a face
lucru-

tr, ză
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rile, dar” în fine d. orgă este cineva, e un mare inuncitor:şi cu am un cult
pentru aceştia. D-sa e un specialist consumat ŞI în acelaș timp o natură
francă şi chiar când acţiunea-i a fost greșită, ea are scuză în aceca că e
pornită din un sentiment ales pentri binele public şi nu acoperind, priri vorbe:
și intrigi, interese personale.
a
e
Domnia-sa n'a atacat persone, i-a răspuns cum irebuiă —poate voi:
reproduce actele mai la vald—şi ca, între oameri de bună credinţă şi cari n'au
nimic” de pescuit în apă tulbure, lucrurile: sau oprit unde și când trebuia.
Şi apoi chiar când d. orga m'ar mai atacă tot așă de nedrept și încă
și mai aspru, cel puţin știu, că supărare'îmi
a este scăzută, că în acest om
ani d6 respectat şi o parte bună și știu că o făce nu pentru chiverniseală.
Mai am convingerea
că cu oamenii coreâți şi de bună 'credinţă, cum
cred pe d. Iorga, totdeauna te poţi explică şi înţelege cu oărecare înlesnire.
Un domn însă, dela care mă așteptâni -mult, după -zgomotul ce a
„știut a face în jurul numelui său, este d. Tzigara-Samurcaș,
D sa nu

numai

că nu mi-a fost de nici o ispravă;

astfel

că

graţie

nepregătirii și lipsei sale de bună voinţă, eram să rămân cu o anumită parte
din Palatul Artelor neterminată, dar a fost încă de o lipsă complectă de bună.
credinţă și bună cuviință faţă de mine.
Aa
Dar nu numai atâta, d-sa care până în prezent nu a produs nimica,
a ţinut cu orice chip 'să-mi răpească pe lângă iluziunea ce-mi făcusem de
d-sa, și timpul meu, ce-l pot întrebuință mâi bine, pentru a-i răspunde la

un articol al său, tip de byzantinism, apărut în „Convorbirile Literare“ din
lunie a.'€., sub numele de „Cronică: artistică“, artă î la d: Tzigara-

Samurcaș, sau care nu are nimica artistic în el, decât byzantinismulși pri-

cepetea. desăvâ
de a'șirși
face reclamă!
tă

|

Articolul său atinge: două chestiuni: 1) chestiunea muzeului ce voeşte a-și creă, ca piedestal personalităţei sale și 2) chestiunea colecţiunii mele,
aflătoare încă în Palatul artelor dela Filaret. - Și la noi, insinuaţiunile mișeleşti, se fac tot prin așă zisă confidențiă, juniătăţi
de cuvinte, reflexiuni bine-voitoare şi tot procedeul şcoalei' fanariote,
pentru a murdări pe alţii. Așă s'a lucrăt contra, mea. Articolul său stă faţă.
„Un altul, 'd. G. Sterian, mă atacă în mod atât de grosolan, în cât
s'a descalificat” singur. E 'serviă însă mai 'mult de unealtă inconștientă,
- Cunosc niulte

detalii, în ce mă "priveşte, egite din aceste'oficine şi iată.

de ce profit de ocaziunea ce mi se prezintă pentru a arătă şi la alţii cecace:
am vrut să fac pentru muzee, precum și câre este istoricul coleeţiunii mele..
Se vă vedei, cine a pus inimă, și cine cantă chiverniseală cu orice' chip.
Voiu începe mai îritâiu cu chestiunea muzeelor,
i
-Voiu

arătă ceeace

am

făcut,

cele ce

doream să se facă, Și din'repro=

„ducerea scrierilor mele: circulări, adrese, etc.,.se 'va 'vedeă şi pentruce am
atins

această

„sn

chestiune.

co priveşte: competința

E

mea,

"

E

de a mă amestecă

-

în aceste

afaceri,

ca, organizator și îndrumător, și nu ca specialist, ca se 'va vâdei din cele ce.
urmează Căci am fost atacat, cum se 'vă vedeă mai în urmă de d. TzigaraSamureaş, și în această privință. D-sa e un mare specialisti...
Dar fie pusă chestiunea chiarpe tenia specializării. In' ce priveşte tre- |
cutul nostru, am curajul a afirmă că mă pot cu succes compară cu d. Tzigara-Samureaș,-de oarece d-sa wa produs absolut nimic; pe când eu, deși
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simplu amator, am făcut Inerări modeste, recunosc, dar care vor rămâne chiar

artist

i

NE

E

și în această direcțiune.

In ce priveşte restul năzdrăvăniilor, atât de puțin, nu numai

artistice

dar chiar și inteligente, şi în tot cazul lipsite de bună-cuviință, din aşă numită „Cronică Artistică“ a d-lui Tzigara-Samureaș, îi rezerv „pour la bonne
bouche“ partea finală a acestui articol și cred că se va convinge singur de lipsa
sa de seriozitate, care dezvălue în acelaş timp lipsa sa de cultură generală:
Nu

e nimeni

dintre oameni,

în adevăratul

înţeles al cuvântului,

din

această țară, care să nu fie amărăt şi umilit în acelaș timp de lipsa la noi,
a, numeroase muzee și de starea în care se află cele existente.
|
„Cel ce se ocupă cu această chestiune,

fie

el localnic

sau

mai

ales

străin, va ave cea mai vădită dovadă a spoelei noastre pe care o luăm adesea drep civilizaţiune,
o
Un! popor, care a suferit atât de mult, care are un trecut atât de
“înălțător şi calități atât de superioare, care cu deosebire dela 1859 a cheltuit câteva miliarde, putea să-și aibă dejă muzeele sale, în stare cel puţin
cuviincioasă; şi un muzeu nu e ceva de lux. Nu. [El e dovadă şi unealtă
directă a stării culturale. El, adesea, e depozitarul obiectelor scumpe trecutului neamului; adesea dovada geniului, priceperei şi culturei sale.
,
“Muzeele sunt unelte de cultură și blazoane la popoarele ce se respectă
și care au rost în munca și mersul lor.
”
|
Inceputuri fericite se făcuseră de mult în Bucureşti și cu deosebire
în Îași. Material admirabil

şi variat se află la îndemână.

Secularizarea

mă-

năstirilor închinate ne-ar fi dat prilejul să facem muzee admirabile. Tranziția dela industria casnică la industria mare și mai ales năvălirea în ţară
a industriilor străine, destinate orientului şi făcute să ia văzul poporului.nepregătit ce-și părăseă, și lepădă

comorile sale de artă, pentru tinichelile ovre-

ieşti, facilită de asemenea adunarea obiectelor scumpe, din toate punctele de
vedere, trecutului neamului nostru.
|
Ce am făcut? Nimic, sau foarte puţin! Și pe când colecţionarii străini
și cele mai multe muzee străine s'au îmbogăţit cu lucruri cumpărate dela noi;
pe când în țară distrugeam ca Vandalii şi risipeam tot ce imerită să fie păstrat cu sfinţenie, aceeași soartă o urmă din nefericire și Cabinetul de istorie
naturală, al. societăţei medicilor și naturaliștilor din Iași, inființat acum 80
ani, de oameni de ispravă, şi care conţincă, în germene, material variat pentru
începutul a numeroase muzee speciale.
„Aceeași soartă a avut-o și muzeul din București, care a devenit
cu
totul
t
insuficien

în localul

său impropriu

înghiesuite și pietrele înaintează,

ȘI îngust,

astfel

că

obiectele

stau

an cu an, în pridvorul Senatului, cu ten-

dinţa de a cere mila celor în drept pentru o soartă
mai bună.
Nu am a adăogi, nimic la cele ce s'au scris în această
privință.
D. Tocilescu nu a știut să inspire celor în drept încrederea,
necesară,

pentru a i se pune la dispoziţie mijloaceie
spre a fi ridicat un muzeu
mal omenesc și când “i-am pus acestea la cerute,
îndemână nu a știut să profite și
să facă ceva ; a dovedit lipsa, focului sacru și
a unei convingeri hotărâte și
a scopului
n
altroist,
:
și mai înalt, ce eri dator a urmări.
|
!
|
a e vinovat, căci
pe timpul Expoziţiunei, neincrezător. în 'ceca
ce
voiam & iace — sunt convins însă, că acum
regretă acestea — s'a opus la
orice schimbâre a stărei actuale de lucru
ri și la, crearea:

de muzee speciale.
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Totuşi, d-l "Tocilescu, din punctul de vedere cultural, nu poate fi comparat cu d-l Tzigara- -Şamureaș, care până în prezent-nu a produs absolut |
nimic, şi care de şi datorind recunoştinţă primului, caută a-i face tot felul de
neajunsuri, și pe orice cale.
Vina

e şi a d-lui Tocilescu,

care

nu a avut

o linie de conduită hotă-

râtă, și nu şi-a dat seamă de cine voiă al ajută serios în organizarea muzeelor.
"Trebuo să fac o singură excepţiune și aceasta cu o adevărată mulţumire sufleteescă în ce priveşte muzeul de istorie naturală care cred .că se
va coraplectă şi cu secţiunea de Etnografie generală...
Aici directorul este. un om care are pentru dânsul prestigiul culturei
şi moralităţei sale. El e un muncitor zelos şi priceput și fiind apreciat în
țară şi străinătate pentru cinstea, sa şi pentru “calităţile sale ştiinţifice şi stimat

de colegii săi din ţară şi străinătate, a căpătat de pretutindeni bani și obiecte
cu care să'şi clădească, să așeze și să imbogățească colecţiunile sale.
„Din acest punct de vedere d-l Dr.. Antipa merită” toată cinstea, încurajarea și ajutorare .din partea noastră.
Urez din toată inima ca şi pentru celelalte muzee să se găsească oameni la fel și cu voiu fi cel mai fericit de a mă inchină lor și de a contribui cu
părți din colecţiunea mea, la lucrarea, lor de înjohebare specială şiș conștientă.
Aceasta eră starea mea sufletească când am fest chemat ca să condue
ca Comisar general, Expoziţiunea Generală Română
din 1906.
Doriam ca cu ocaziunea acestei expoziţiuni să.adun material abundent pentru. ca la închiderea Expoziţiunei să se fi putut deschide numeroase
muzee precum şi în altă direcţiune: să 'se creeze o grădină zoologică, Şi școli.
practice de horticultură, apicultură și sericicultură.
Cireulările mele, în număr de 14, ating mai toate indireot această chestiune. Voiu reproduce din ele câteva părți cari privesc măi de aproape chestiunile cari ne preocupă. Încep cu următoarele părți mai principale; din. circulara No. 91) şi următoarele. Toate dovedesc: preocupaţiunea mea hotărâtă
de a cinsti. trecutul şi de a scăpă ce se mai află, de uiture și distrugere.
Geniul civil şi militar, arhitectura, „mijloacele de transpori, armata.
„Secţiunea, aceasta, este de “sigur una din cele mai importante din câte va aveă
viitoarea, Expoziţiune,

|

„»Descendenţi ai Romanilor, popor ce a lăsat pe toată suprafaţa pământului
lucrări “uimitoare, atât din punctul de vedere al geniului militar cât şi al celui civil,

ne-am

aşteptă ca, în ţările locuite de români, să: găsim continuitatea

acestor lucrări

caracteristice marelui popor.
„Nenorocirea a, făcut însă, ca îndată după aşezarea noastră în Dacia, în timp
de aproape 1000 ani, adevărate puhoaie_ de barbari, revărsându-se asupra, Europei, au
strivit tot ce străbunii noştri putuseră începe şi au oprit în urmă orice viaţă socială
cu un caracter impunător.
„Pământul ţărei noastre e semănat totuşi de movile cari serviau cu siguranță
pentru, felegrafia optică, drept călăuze, sau pentru a' menţine în sânul lor mormintele
oamenilor de seamă.
„Valuri de pământ, pe întinderi cari aimesc, slajiau pentru a ne apără în
contra, vecinilor barbari ; lagăre întărite, numeroase şi variate, se găsesc pretutindeni;
şosele, cari impun prin lungimea lor şi prin soliditatea cu cari an fost construite,
“brăzdează ţara,. căutând” toate a trece de la Dunăre
1). Buletinul Expoziţunei

în Transilvania,

Generale Române din 1906, No. 2 Octombrie 1905, pag. 34—36,

CATEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE CE AM VOIT SĂ FAO... Ete.
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„lemplari înălțate credinţei sunt numeroase şi cu' deosebire sunt de reamintit
AR
,
a
pietrele mormântâle cu anumite inscripţiuni.
„Ca

dovadă

că viaţa Română

fost cuprinsă

nu a

în Dacia

numai

între . dom-

niile lui Traian şi Aurelian, nu avem decât a privi un singur punct: Cetatea Romul
(Reşca) de lângă Caracal. Dacă nu am consideră decât vastul. cimitir cu numeroasele

sale sarcofagii de piatră de Nicopole, încă, rămânem uimiţi de avuţia şi arta ce a
,
,
Da
domnit acolo.
„Cărămizi variate dintre cari unele rotunde pentru coloane, capiteluri sculp-

de bronz a lui Jupiter, felurite scolpturi
caracteristice vieţei romane (Phalhuis), orcu profusiune, camee şi monede nenumă|
dureze câte-va secole.

tate admirabil cu viţe cu struguri, o'statue
în piatră, obiecte de cea, mai fină teracotă,
namente rari şi foarte scumpe ce s'au găsit
rate, toate dovedesc că oraşul a trebuit să

„Monumentul dela Adam Hlisi, falnic şi impunător, dimpreună cu oraşul ascuns în apropiere, ne dovedesc acelaşi lucru pentru Dobrogea.
"E dureros a spune însă că acest monument de seamă, care a 'fust: respecta

de toţi barbarii şi în urmă până şi de “Turci, lam distrus noi înșîne.
.„Âm credinţa că în curând el va fi restaurat acolo unde a fost ridicat de
strămoşii noştrii, în mijlocul unui frumos pare — pădure de 2.000 h. a. — ce va trebui

creat în jurul său, şi unit printr'un crâmpeiu de linie ferată cu Medgidia.
Vom avea astfel:

în țara noastră cel mai “frumos monument roman, după columna lui Traian ; iar după
Pompei, Herculanum şi ruinile din 'Tanis,-vom avea şi noi ruinile impunătoare ale
publică

şi privată

o localitaie care va

a străbunilor

interesă şi

noştri. . |

streină

lumea,

în un mod deosebit şi care va, vorbi de origina noastră şi de viaţa română în Dobrogea.
„Ruine: de adroape 1.000 ani sunt însă puţine în ţara, noastră şi nu putem,
să cităm decât cetatea Neamţului, datorită cavalerilor "Teutoni, şi care a tost 'refăcută
cu deosebire sub Ştefan cel Mare.

„-

CI

o

„On Alexandru-cel-Bun, în Moldova și cu Mircea în Muntenia, bisericele încep să se înalțe în mod maiestos în ţara noastră. Ele ajung punctul 'culminant sub
Mtefan-cel-Mare şi Vasile-Lupu în Moldova, sub Neagoe-Vodă şi Matei 'Basârab în
untenia,

„Dintre

-

.

i

biserici tot ne-au

mai

rămas

:

în picioare

:

câte-va ; erau

i

așă de maies-

toase că însuşi vrăjmaşii, ezitau a, Je rade de pe faţa pământului, şi în ori ce.caz, după
ce aceştia le profanau sau ardeau, ele erau reconstituite mai totdeauna: de crediricioşi.
„Nu tot astfe! a stat lucrul cu cetăţile, cu palatele şi cu.casele străbunilor noştri.
„Numai temeliile numeroaselor palate ale lui Ştefan-cel-Mare se mai cunosc.
„La Suceava s'a îuființat pe ele mahalaua ovreiască ; la Piatra le-au desfiinţat
cu ocaziunea, clădirei gimnasiului; la Hârlău, primăria aruncă latrinele “publice în
pivnițele lor;la, Vaslui abia mai apar în o proprietate particulară ; pretutinden
i protanaţiune şi lipsă de atenţie. . .
Aa
,
„Palatul lui Mircea dela Cozia găzduia criminalii, ca şi Mânăstirea. Bisericani
din Moldova. In Capitala, ţărei chiar, locuinţa lui Mihai-Viteazul a
fost în parte acoperită de arhivele Statului, fără ca nimeni să se fi gândit la
restauraţiunea sau scoaterea. planului ei, iar la Târgovişte abia se mai văd urmele palatului
i
„Roinele palatului lui' Brâncoveanu dela Potlogi se desfiinţeazăaceluiaș Voevod.
pe zi ce trece
îi numai casa, lui Matei, Basarab dela Brebu din Prahova,
a fost ceva mai respectată
a
ea bine; nemuritorul Davila, găsdui intr'însa multă vreme
fetele azi
dară „Ruinele cetăţei lui Tepes, măreţe şi impun
ătoare, sunt cu destivârşire în
|
„Numai cetatea, Sucevei „graţie lui Romstorfer,
a fost
curătită si întărit
î
cându-se şi un mic muzeu cu cele
păsite în:
i
i Calu tri de artă, lore o.
duri se mai cunosc încă dela Ştei
cel ia ce prinsul ci Ca Inorari de artă,
pier, por
Iati bilanţul trecutului,

|
|
„Peste tot dovadă de destoinieie şi pricep
ere ; peste tot dorinţa de a, se afirini
pe vremuri, la viaţa liniştită şi prospe
lucrările lor desfiinţate prin foc şi ră prin muncă şi credință; dar pretutindeni.
reușit să ne spulbere numai monum sabie de aceea ce, tinzând la viața, “noastră, au:
entele, Ă darnu să ne desființeze şi neamul.
s/,
Cultul trecutului
ltat î n inimele noastre odată cu: redeșteptarea,
desvo
sa
tului
noastră naţională.

oo. N

mult viaţa

„Va exista astfel în România

n

unui oraş care va arătăși mai
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„Odată cu Domniile pământene, dela 1822 încoace, atențiunea
cap şi inimă. fu atrasă de rainile noastre sfinte, .
„Dar! aşă de numeroase

9

celor

mai cu

erau ele, așă de nepregătiţi eram noi, şi ușă de slabe

mijloacele de care dispuneam, încât cu cea mai mare
decât foarte paţin. -

bună voință nu se .putea face

„Lrecură G0 ani:în care:se fâcii foapte puţin, ba încă adesea şi rău şi numai
de 40 ani încoac6, sub 'domnia M. S. Regelui Carol, numeroase fură bisericile mărețe

ale trecutului nostru care au fost restaurate şi foarte numeroase acele ce din nou s'au
înălțat către

cer, pe toată faţa țărei dela, munte

până la mare.

'„Căracteristica remană s'a păstrat însă în neamul nostru, cu tot trecutul de
nesiguranță şi distrugere și acei cari nu au destulă credinţă în ceea ce spun gândeas:
că-se că acum 40 de ani “poştele şi teleorafele, de abia luate din mâna - austriacilor,
se aflau totuşi în mâna străinilor. „Străini erau inginerii hotarnici, streini şi inginerii
de orice natută şi axhitecţii cari ne; schilodeau monumentele 'sfinte.
„Și totuși, mulțămită lui Dumnezeu, numai după 20 ani de voinţă şi muncă
din partea” noastră, inginerii români s'au deosebit mai întâiu, în modul” cel mai sur-

prinzător şi lăudabil.
Tara e acoperită. de şosele şi linii ferate datorite priceperei „lor.
„Vâlea :sălbatică a Jiahii câre a oprit chiar pe romani în mersul lor, silindu:i 'să se sue de la Castrul din Bumbeşti peste munte în “Transilvania, - astăzi este
pătrunsă de cea mai fiumoasă cale, cu numeroase poduri în beton armat.
„Podul peste -Dunăve dela. Severin, al lui A polodor, fu întrecat prin altul mai

mărej, care ne leagă .cu Constanţa.
"„Căile. noastre de comunicaţie şi serviciul nostru elegiatie, telefonie şi poştal
sunt. între. stare bună,
Jasă mult de dorit. -

serviciul maritim

în stare

prosperă ; căile ferate

române

nu:

„In ce priveşte armata, trecutul nostru este departe de a.nu alcătui un titlu

de glor' e pentru noi.
„Nu număi curajul, dar şi priceperea au caracterizat acele. timpuri.
” Arcurile şi arcaşii noştrii erau renumiţi și poporul a păstrat încă amintirea

lor, astfel că în satul Sotirle din Prahova, sătenii mai lucrează
lor, ca şi în câte-va, sate din judeţul Iaşului. ,

arcuri

pentru

copii

„Tunurile lui Petru Rareş erau renumite și silitra noastră eră trimisă îîn Polonia.

„Artileria noastră la Plevna şi. purtarea. soldaţilur în răsboiul Independenţei
au “dat dovadă de .ce sânge curge încă în vinele noastre.
. „In ce priveşte prezentul, graţie arsenalului, Pirotecniei și Fabricei de iarbă
de puşcă, fără fum dela, Căţelu, precum şi diferitelor ateliere şi fabrici de confecţiuni,
multe: din obiectele indispensabile armatei se lucrează în, țară“. .

“ Ored de: asemenea, că e bine să reproduc şi o parte din acea relativă”
.
la artele frumoase 53

a

Artele frumoase

Româsul i e năccut poet, ziceă bardul dela Mircești, şi acest fapt, — oricât de
petenţicăi

sar păreă,

impus fără nici o cercetare, — corespunde

totuşi

unui

adevăr.

Modul ales al vorbirei sătenilor noștri, povestirile lor frumoase şi pline de viaţă, precum
şi întreaga lor literatură, dovedesc acest Incru.
„Săteânul român este cu siguranță unul din cei mai deştepţi din Europa. EL
are. închipuirea vie, pătrunderea, uşoară şi este și un adânc observator.
„Dacă la, acestea adăugăm “cânturile noastre „naţionale cari conţin expresiunea,

durerei unui popor ce a suferit sâcoli

îndelungaţi şi a une:

mente puternice” de iubire, vom înţelege întrucât

această

rase capabile de

natură

impresionabilă

sentieste:

duioasă sau vioaie, după împrejurări, și cât de adâne este sentimentul artistic ce trăeşte în firea lui. - „Același lucru se observă şi în tot ce a, prodas el pe când nu ştiă nici “să
.
scrie; nici 5ă citească. :
1) Circulara No.

10, pagina 38 — 40, "aceiaşi publicațiune,

10

|
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„Sculpturile în lemn, fie de pe bâta san flueral ciobanului, fie de pe doniţă,
de pe stâlpii prispei sau porţii casei, ori de pe coada furcei sau a depănătoarei, arată
gustul și .priceperea săteanului nostra. Cusăturile, cu un caracter atât de original şi
atât de impunător în măestria lor, plecând dela elemente atât de simple ; ouăle încondeiate făcute de femeile. dela ţară și în lucrarea cărora sunt zecimi de modele,
toate inspirate de natură; armoniă simplă a culorilor de pe altița cămăşilor, de pe
brâe, fote sau scoarțe, în cari cu câteva feţe făcute de ele, în mod atât de trainic,
reuşesc a mulțumi ochiul cel mai delicat, toate denotă acelaş sentiment artistic,
„Din punctul de vedeie ce ne preocupă pe noi, ţinem a stabili dela început,
că va există o construcțiane specială pentru artele plastice în genere, dispusă
însă
astfel încât etagiul de sus să conţină expoziţiunea de pictură.
„Dorim ca cu acest prilej să fie sărbătorit cu deosebire acel pictor
român,
care cu toate că a călătorit în țări străine, s'a inspirat însă, în
tot
ce
a
făcut,
de
mediul în care a copilărit, și care, de fapt, alcătueşte și astăzi
sâmburele
vieţei
noastre rurale.
„Nimeni, mai bine ca Grigorescu, nu a reprezentat câmpia
şi colnicele ţărei
noastre ; nimeni, mai ales şi mai frumos ca dânsul, nu
a, făcut nemuritoare pe românca,
cea, sprintenă și mlădioasă și pe ciobanul dela țară ;
nimeni, ca dânsul, nu a reprezentat mai bine plaiul cu flori şi cerul albastru
şi plin de lumină al ţărei,
„Grigorescu este dintre puţinii Români,
în specialitatea lor au făcut lucrări desăvârşite, care au înţeles neamul în care care
au trăit şi ale căror opere nu sunt
numa! 0 cinste pentru ţara în care s'au născut, dar
constitue o parte din gloria omenirei întregi.
,
„120 secţiune „Grigorescu“ va fi dar
cu acest prilej, în care ţara
şi străinătatea vor puteă admiră principalele organizată
pânze ale fericitului artist în viaţa“,
o
„Lângă acestea se vor alătură, cele mai frumoase lucrăr
i ale celor dispăruţi
printre cari; în prima linie, Anian..,
|

la

cul Cred necesar,de asemenea a reproduce și o parte
din cea
|

a cult *),

relativă

Cultul
„Când odată se va cunoaşte bine, graţie monog
rafiilor, istoricul fiecăruia din
» monumentele noastre religioase mai principale
, atunci cu siguranță, se vor umple multe
pagini albe ce constituesc înca, atâtea,
golur

i în atât de puţin cunoscutul nostru
trecut ce a fost, destul de măret; trecu
trecut:
t ce-a avut o bază culturală și
artistică; tre„cut înălțător prin fapte vitejeşti şi
pricepere ostăşească ; trecut din care
odată nu ne-a
reese că nici

lipsit nici conştiinţa, originei, nici
greutăţile ce vom întâmpină prin
eografică, nici constii
:
geog
“*»
Del
conşiința soartei : ce ne este sălăşluită
pe această faţăx
2 Bisericile noaastr
stree au fost
iost muzeele noastre. Dela, archit
arta, aleasă a decoraţiunei a,lăun
i ectura, clădirei
irei,, pân
trice, reprezentată prin tâmple
pă ăla
admirabile, printr'un.
ler şi obiecte adesea de o mar
e
val
oar
e
arti
efectului luminei, a, rezo
cunoştinţele fizice asupra
i
iti răsunătstică,
- prin
E.
:
biserici
î
n
anumiţi
cu
nanței
,
.
ori,—sa
,
bisericile lui Ştefan-cel
n
,
i
ş
i
reese
Mare,—7.care
câte
res şi din' architectara, de detalii ; prin
perspectiva creată
era ie dissituaţia noastră
a

pământului.

Pai pile mari ŞI a jumătății de lumină ce domnea în ele ; prin
Eee
este o adevi te prin scrisul leatului, din care acel dela Rizb
ocni vorbeşte inimei şi
care

oven
ala PE erei mai daioase descrieri a unei lupt
cărțileMold
sfin
teii ai fost
ost, atât
de crud încercaţi; modul cum au fost
e uriaşe, în
scrise sau tipă
rite
a
împodo
bite
moa ştele N şi. i.
]
; |
IN
|
sine 3
cât
d
Ş ] pr 1 n arta, cu
r :
care
'
erau
nost
ri
cestea dovedesc
uosta a gevatia şi dărnieraia o AR
profund a, străbu
nill or
buni
inima lor carată, 0în care evlaviavia protundă
sentimentele, înalte religioa
„erau
a
șI
se,
privelişte pentru sufletul orluță de a creă, în acest mod, comori
i de î
“şi cugetul românesc.
9»
comori de artă ? de înălătoar
nkapt. sigur este că, privirea
e
II
şi studiarea, aces
N
d
1) Circulara No. 13, aceiași

tor localur i sfinte şi a cuprin-

publicaţiune,

pag.

47—48,
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bune, desvoltă dorinţa de studiuşi cercetare, fac
”
şi mai deseamă ca Români.
la alte popoare care să vorbească localnicilor mai
inima şi cugetarea...“.

Şi reproduc cu deosebire în total circulara relativă la trecutul nostru *).
Trecutul (Secţiunea retrospectivă).
„Această

secţiune

a XII-a,

este. ultima

-:
cu prilejul

din cele ce vor avea loc

Expoziţiunei 1906, și cu circulara de faţă se isp ăveşte numărul celor desluşitoare
prevăzute în circulara Comisariatului No. 2.
„Trecutul“, sau tot ce ar putei fi expus în aşi numita „Secţiune retrospectivă“: este de o însemnătate covârșitoare pentru noi, că şi pentru oricare popor care
cugetă, se respectă şi are aspiraţiunile sale.
A
„Trecutul desluşeşte prezentul şi îndritueşte spre anumite avânturi în viitor.
Nosce te ipsum, al străbunilor noștri, în ordinea de fapte omeneşti, se aplică de o
potrivă și omului şi neamurilor.

Pentru

un neam, a-și cunoaşte

trecutul este a-şi da

seamă de izvoarele sale de viaţă, de puterea rădăcinilor ce au dus şi duc seva trunchiului ; este a-şi află raţiunea sa de a fi, drepturile ce are şi năzninţele la cari poate
-

,

să se încumeteze.

„Intreg trecutul unui popor constitue prin faptele săvârşite, prin jertfele făcute, prin slujbele aduse progresului, deci omenirei, atâtea pergamente ce alcătuesc
de nobleţă, fără cari nu poate să existe încrederea, siguranța şi mânatâtea titluri
dria, neapărate spre a păşi în mod sigur înainte."
„Din acest punct de vedere, neamul nostru poate fi liniştit; mai mult decât
atâta, el nu numai că poate, dar trebueşte să fie mândru de trecutul său.
„Aparţinem

prin scoborâre

dreaptă, unnia, din cele mai falnice şi mai viteze po-

Sa

poare ce au trăit pe faţa pământului.
„Ne-am altoit

cu un alt popor, Dacii, viteaz şi mândru,

Ia

ME

şi care, departe de a:

fi fost barbar, se ridicase din contră prin propriile lui puteri la o astfel de înălţime,
încât ştiuse să impună

străbunilor noştri Romani.

E

|

„Din pricina, acestei semeţii, născută chiar din încrederea în propriile lor pu|
teri, Dacii atrase asupra lor furia Romană.
|
|
„Moartea lor, dela regele Decebal şi până la cel de pe urmă soldat căzut, fi
„moartea. eroilor cari mai bine preferă desăvârșita lor perzare, decât înfrângerea şi robia.
„Chiar puţinul ce cunoştem din trecutul: nostru propriu, ca Români pe toată
faţa Europei ocupată de neamul nostru dovedeşte cu prisosință că sângele roman şi
dac, cari aveau

atâtea însuşiri comune,

s'a păstrat cu putere în vinele noastre,

„Am păstrat tipul, vorba şi multe din însuşirile poporului roman. Dintre toate
|
limbile neo-laine, a noastră reamintește mai bine pe acea vorbită de masele poporu.:
lui roman de pe vremuri.
„Paşi aici, în ţară cucerită, ca, strajă în locul cel.mai primejdios din lungile
graniţe ale imperiului, o mie de ani în luptade toată ziua, am fost izbiţi fără milă
şi fără craţare de toate puhoiurile sălbaticilor sosiți din miazănoapte și răsăritul
Europei şi Asiei; zdrobiţi prin numărul .lor covârşitor, călcaţi. sub copita cailor năvălitorilor, am fost împinşi până la Pind, în preajma Atenei, pânăîn Iliria, Swiţera şi
Valahia-mică din Bohemia şi în munţii Pocuţiei şi Poloniei; ne-am păstrat totuşi principalul sâmbure de: vieţă al arborelui românesc: în munţii Carpaţi, câri pentru noi
constituesc templul ocrotitor, la umbra căruia ne-am păstrat firea neamului şi încre.
i
derea în viitor.
„După

o mie de ani de astfel de crude și necontenite încercări, organizaţi în.

Joc în
mici kinezate, năzairăm la o viaţă de Stat mai însemnată. Oltenia, fa primul.
care răsări mai întâi această viaţă, nouă, ce nu eră altceva decât dorinţa de a legă
la un loc erâmpeele rămase şi de a, clădi, încetul cu încetul, ceeace fusese zdrobit cu
a
atâta, furie.
1) Circulafa No. 14, 'aceiași publicaţiune, pag. 50--54.
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„Nu apucarim încă'a ne organiză
bine în Moldova şi în Muntenia,
ca State
neatârnate; de-abia neamul începuse să-şi recapete siguranța, cu toat
e că puţine erau
minutele de linişte în cari arma erâ neîntrebuințată în luptele cu
Polonii, cu, Ungurii,
„cu Cazacii, cu 'Tătatii, cari toţi priveau cu ochi râvnitor și
îngrijoraţi în inima lor
i

la viaţa ce se

manifestă deji în aceste regiuni, când un nou potop asiatic
veni din
cealaltă parte a răsăritalui și ca un vârtej puternic dist
ruse tot până la Dunăre, zdrobind pe Unguri şi cuce

rindu-le Buda.

|

|
„Luptele noastre, în amândouă ţările, împotriva 'Par
eilo
r,
într
ec
oric
e închipaie, prin suferința poporalai nostru față cu
prin măreţia curagiului neîntrecut, a destoini cruzimea neasemuită a dușmanului, şi
noi și în viitorul țărei ce nu ne-a părăsit niciciei cu care am luptat, a încrederei în
o clip
|
|
„Europa, eu Papalitatea de pe vreme, recunoscă.
ti în poporul nostru şi cu deosebire în Ştefan-cel-Mare, pe cel mai vrednic
apărător al creştinătaţei, deci al civili=
zațiunei din acele timpuri.
A
»Preschimbarea se făcii în armă
zbuciumările către o stare socială nouă, şi în Europa, prin luptele intestine şi prin
ceeace datorau Moldovei şi Munteniei, de şi contimporanii uitară în acele părţi apusene
fapt
„Când călătorii lor, trecând întâmplător ţăranului dela Dunăre.
pe la noi, le făceau cunoscute
noastre pustiita, târgurile noastre dist
, de pârjolul holdelor sălbatice; când câmpiile
crian ca inculţi şi neorganizați, cânb ruse
ne desne compătimeau câ raia, turcească și
că pe un popor supt fără milă de lipitori
ne arătau
pământ sfânt căleaseră. Habar n'aveau le din Fanar, ei nu ştiau nenorociţii, pe ce
că îot ce văzusesă trebuia să-i facă
celor dela, Apus cât fa de mare Jert
a spune
fa făcută

de neamul! nostru, cât de cumplite
prejurările în cari noi am luptat şi
îmde cari am scăpat numai graţie prud
zistenţei noastre 'de necrezat, şi cât de
enţei şi remult

ne datori Apusul pentru apărarea Euro
„„_»Dacă Europaa putut să sea
|
Sărită de urgia Musulmanilor, după, desvolte în linişte, dacă Roma a rămas nepân„ dinţei. au rămas acolo în picioare şi cum aceştia se şi legaseră, dacă templurile crenăscut şi-au ajuns atât de departe, dacă Universitățile și cultura celor din Apus s'au
măşia şi cerbicia măsulmană fusese toate acestea se datoresc numai faptului «ă vrăjoprite în avântul lor și zdrobite dinc
oace de Dunăre.
,
„Din fericire, istoria, trec

pei în contra 'Turcilor,

utulai nostru începe să se lumineze
şi. toţi oamenii
că îşi explică starea, noastră.de
înapoere ce a durat până acum
Jumătate de secol, dar an respect
o
şi recunoştinţă

pentru trecutul valo
por, care a suferit atât-de mult și
care a luptat cu atâta, Dărbăţie, ros al unui povornirea firească a, propriei sale
nu numai din
apărări, dar şi cu conştiinţa, în
viciile ce aduceă, Europei.
acelaş timp, de ser_ » Totuşi, acest trecut
ăi
* desăvârşire nici pornirile aleseatât de. zdrobitor „pentru noi, nu reuşise a desfiinţă cu
ale
__- „In ultima noastră circulară firei noastre, nici ceeace ridicase mâna omului.
privitoare la „Cult, în acele privitoa
tământ şi educaţie“ şi „Gen
re la „învăcivil şi militare, Sau putut
cât de înălțătoare. şi numeroiul
ase sunt monumentele, scrieril vedea două lucruri. Intâi,.
e pi lucrurile
a râmas dela, străbunii noștri — află
toare în prezent, atât în ţară cât şi de artă ce
irita poe editoăre” de ceeace am fost
în
în stare a face de 800 ani încoace, cu muzeele
]
toată resn. Ce
recn
t,

„»Şi din acest punct de vedere
trebue

-

|

să
unei vieţi cu dorinţa de statornicie, fim mândri, căci toate acestea arată
cu dragostea, frumosuluişi cu doY
unor simţiminte alese şi înălțăto
are ce se văd în toate ce au
dovedea?
rămas dela dânşii.
» industriile casnice actuale din
ovedesc pe larg că trad
iţiunea s'a păstrat şi că toate părţile locuite de români ne
priceperea aleasă este acec
t vin
punc
totdeauna,Și să dinna aces
aşi
re trebu
con
e e să
gemt decă vedeîi,
a.
E
dri şişi tevebue caac d odată epent r
să
fim
mândri
ceeă, ce constitie proputa ei Înai
ru
n e de a căntă să

vedinae

ne impunem în artă şi industrii
„este
nori
—
apusen
Ste propriu al nostru, de
— ave
e
m
mai
întâi datoria, faţă de. ceea ce
a,
dezv
oltă
ceea
ce
se afli dejă în stare latentă
ȘI simţirea noastră, de a se face
î
Acest mire rol Îl ae să eă
deă roade e frirum
tai
itiststic
icee co
useţi ille arti
aieimlață săte
în ini
ce găs
|
nosti
ela mare și anna
nii noşt
ii.i
secțiunea, Trecutul
|
SERE

satelor, dela administrații a mie dela guvern ŞI până la
cala
re, dela, școlile speciale » 1
cel din urmă locuitor al
şi până la
etăţile datorite iniţiativei partiȘI până la amatori şisocispe
cialişti,
dela muzeele Statului şi
N

. îm

pricepuţi, nu numai
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pânăla colecționari particulari, dela familiile cele mai vechi şi până la cele de dată mai
nouă, dela cele avute şi până la cele mai sărmane, dela fețele bisericeşti şi pânăla
ostaşi, dela autohtoni şi până la nou sosiţii în această ţară, toţi dar absolut 'toţi, să
adune tătce au, să aleagă ce e mai de seamă şi să expună cu acest prilej. Nu e
vorba numai de o expoziţie oarecare şi ca ca să fie mai mult sau mai puţin reușită,
ci e cestiunea de ceva cu mult mai însemnat
„Din acest material vom putei reconstitui mai bine trecutul nostru. Din reconstituirea acestui trecut vom cunoaşte mai bine ce avem de făcut,
|
„Intregi învăţăminte, de o însemnătate excepţional de .mare, pot decurge din
studiarea acestui material din punctul de vedere artistic şi economic. Mai rezultă încă
un fapt foarte însemnat asupra, căruia ţin să atrag băgarea, de seamă a întregei suflâri remâneşti : nimie nu e netrebuitor şi e o crimă a distruge sau' prăpădi orice

obiect ce pare că
„Un petic
sau piatră oricât
vechiu de scoarță
|

nu are nici o însemnătate, găsit sau păstrat în familie.
e
de hârtie veche, un ciob neînsemnat în aparenţă, o bucată de metal
de deteriorată, o podoabă oricât de neinsumnată, un petic cât de
s'au de haină, tot, dar absolut tot, poate să fie de o mare valoare

când cade pe mâna cunoscătoralui, când e adunat cu judecată într'o anumită colecţiune.
Destule documente şi publicaţiuni vechi an servit pentra legarea borcanelor
cu dulceaţă, destale podoabe neînchipuite au fost topite pentru a face linpuriţe de
dulceaţă şi giuvaeruri seci, destule obiecte distruse fără seamă, destule morminte şi
urme vechi desființate de nepricepaţi şi traficanţi, destule lucruri, în fiine, scumpe trecutului nostru, vândute nn numai muzeelor străine, unde le mai patem găsi, dar trecute,

an cu an, negustorilor de pe pieţele

Europei, de unde

pâtrund

în lumea mare, fără,

a, se şti de unde vin şi ce rol au avut în trecutul nostru.:
a
„lâtă ce va trebui să se ştie de aci înainte, iati ce trebuește făcut cu pri-

lejul Expoziţiunei viitoare, iată în sfârşit ce trebue să ne gândim
mosferă trebue să creăm în jurul nostru. :
„Această

secţiune va cuprinde următoarele

cu toţii, şi ce at-

părţi:

|

„L. Tot ce priveşte dezvoltarea culturală, militară şi economică a :Românilor.
„2. Armele vechi întrebuințate la noi.
„3. Arheologia preistorică.
„Lot cu acest prilegiu, trebue să căutăm ca să provocăm crearea unui muzău,
în adevăratul înţeles al cuvântului, pentra tot ce priveşte trecutul nostru, muzău care
să fie pus sub direcţiunea unei persoane conşștiincioase, cunoscătoare - și conştientă de

marea, misiune ce va aveă de îndeplinit,

„Muzăul actual să rămâie un muzău
trecutul nostru,să fie grupat la un loc.

|

A

cu cara ter

general, iar tot ce priveşte
o
.

„Acolo, cu încetul şi în chip cât se poate de judicios, personalităţi recunoscute
prin trecutul lor ştiinţific în anumite specialităţi, vor 'studiă și clasifică materialul
adunat, astfel ca publicul să poată fi cu uşurinţă pus în cunoştinţă de însemnătatea,
"obiectelor expuse şi de rostul lor în dezvoltarea, noastră culturală, economică şi socială.

" „O dispoziţiune nenorocită în legile noastre, . insuflată tocmai de acei cari ar

fi trebuit să cunoască mai bine ţară şi modul

de a, lucră, a contribuit mai mult decât

se credela distrugerea şi pierderea a o mulţime de lucrari: însemnate găsite în sânul

pământului.

.

ă

|

-

:

„Loţi acei curi vor împărtăşi: părerea mea sunt rugaţi a contribui şi ei ca
această dispoziţiune a, legei să fie schimbată cât mai:curând.
,
„Este vorba de „prevederea legei care cere ca orice obiect găsit, oricare ar fi
natura, însemnătatea sa istorică sau valoarea sa comercială, să. fie cedat imediat Statului, fără nici o despăgubire pentru găsitor.
a
a
„Această dispoziţiune neroadă a contribuit mai mult decât se poate crede la
dosirea şi distrugerea a o snmedenie de obiecte însemnate, ce au. fost vânduţe pe-ascuns (şi este un comerciu întreg ce se face' de numeroşi

agenţi străini, în mai multe

puncte ale ţării), sau reduse în părţi uşor de vândut, sau dosite ori aruncate -pentru
a nu mai aveă bucluc cu ele.
n
.
|

”

„Va trebui, din potrivă, ca legea să prevadă următoare'e:

.

.

„Orice obiect găsit în sânul pământului şi oricare arfi valoarea şi importanţa
sa, va fi proprietatea aceluice l-a descoperit, cu singura obligaţiune însă (pentru care
legea va. prevedeă

pedepse extrem de severe) de a anunță-guvernul

(se va indică dacă
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cererea, trebue dată ministerului:de interne sau celui de instrucţiune publică)
ca în decurs de 20 de zile dela data primirei cererii să se decidă dacă Statul pentru
voeşte
a-l cumpără pe

E

seama, sa sau nu.
a
NI
.
|
„Sunt convins că în acest mod, toţi vor aveâ interes de a, face cunoscut
orice
vor află, şi vom scăpă pe viitor, de distrugere sau de dosire, comorile
'ce se mai află
în sânul pământului țării noastre,
„Toate persoanele, societăţile,

N
administrațiunile,

ca în timpul cel mai scurt să facă cunoscut
să expună şi de ce suprafețe au nevoie,

,
citate

,

mai

sus, sunt rugate

Comisariatului General ce anume dorese

Domnule

Domnilor,

—a.

Toate aceste extracte din circulările cu care
inaugurăm activitatea
mea ca comisar general dovedesc, cred cu
certitudine, preocupaţiunea mea
constantă de trecutul neamului.
Cu toate că aceste prime 12 circulări au
fost dictate în primele 10
zile a numirei mele și în toiul tuturor
lucrărilor aș de numeroase cu care
eram impovărat, ele au fost bine primi
te, chiar şi do presa adversă, care
se știe că numai bunavoinţă nu a arătat
comisarului general și chiar expozițiunii, însăși, cu toate că eri opera
țării Românești...
S'a văzut că în „Palatul artelor“,
al expozițiunii, căutasem să întrunesc, precum si alăturea în Culă,
tot ce priveşte trecutul nostru. Am căutat chiar să dau numirea de: Zrecutul
HoSiru, viitorului Muzeu etnografic
român ce urmă să se înființeze
acolo.
Aceast
' reies
a e chiar din cuvântărea ținută
cu ocaziunea deschiderii
acestui Palat, in ziua de 17 August
1906.
„Orcd că nu e rău ca ca să fie repr
odusă, de oarece sunt multe din
punctele atinse, ce ne vor interest,
mai în urmă.
Ministru,

„mPeste 10 zile se va împlini abia
anulde când târ năcopul începi să
clisa se se află pe acest loc, șanț
ul
? în
unde
urmă
să se zidească temeliile construcsape.
în care ne aflăm,
țiunei

_r-„„„PSumele acestei cons
„Muzeul trecutului nostru. trucţiuni variază: unii o numesc „Palatul Artelort, alţii
-

ȘI unii şi alţii-au drepta
te:
„Palatul Artelor:, poate fi num
it el în prezent, căci într'â
pentru moment tot ce a fosţ pro
nsul se află expus
dus mai de seumă de artiştii
„ „Palat al artelor în part a
români.
sa
superioară, căci în catul de
domnit ŞI anume: în sala mar
jos o altă ideic a
figuri mari ale neamului: “Ma e centrală s'a, rezervat locul pentru a sărbători dou
ă
rele Impărat Traian, la ori
gina zămislirii naţionalităţ
române, şi primul Rege al Rom
i
âni
ei,
Marele Domnitor Carol I.
a
„Sâ căutat a se
runi, în această sală, tot
epoca romană şi s'a, adus înt
și din străinătate, în reprod ce s'a putut găsi în tară din
toliului din Roma, bustul
ucere fidelă, după muzeul
marelui Împ
Capi__
»Mulţamese din toată inima ărat şi busturile soţiei, fiicei şi surorii sale.
primăriei

Urbei Eterne, de a
pentru penira Înâpaceret. pri
n mulagiu, a. acestor odoare fi permis, în mod
. scumpe; mulţura
ăje
sângelui, ca oasedi acelaşasea şi duioasa, atenţiune de a ne fi trimis o copie fidelă
muz
eu,
calea cifa
opaziunei primei şi importantîn Semnul unei participări dorită de unitatea
ei noastre manifestaţiuni,
vihzaţiunei și a red
ca popor latin, pe
eșteptărei naţ
P

mese bora
a

Tupoaieei ee

ionale,
„Ami permit
tuciani Alibrandi, a trimite, cu această, ocazi une, sindacului
mulţ
Urbei Eterne, D-lui
terne şi marelui pop umirea noastră, a tuturor a ȘI arările noas
tre
or
călduroase Romei
ita
lia
n,
|
„Peste puţine zile,
la
G
Sep
temvri
comunal şi al: sindac
ului Romei » Vă sosi, e, D-nul San Martino, delegatul consiliului
în fruntea une

i

delegaţiuni,

la București.
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căldură vor fi primiţi de fraţii

lor latini din Bucureşti.

„Tot la Roma s'au făcut aceste două frumoase statui, reprezentând pe strămoşii noştrii dela început: legionarul Roman și luptătorul Dac, cari pe vecie contopiţi
prin legătura lor de sânge au dat naştere neamului românesc.
„Sau adus încă fotografii mari, reprezentând forul roman, columna lui 'Trajan
şi arcul "de triumf al Marelui Impărat, dela Benevent.
„De asemenea s'a pus în această sală și bustul lui Traian în bronz, găsit în
Serbia, la Cladova ; el, de sigur, face parte dintr'o statue care nu se știe de nu a fost
pusă la intrarea, podului dela, Severin. Ea aparţine muzeului arheologic din Belgrad,
direcţiunii căruia mulţumesc de a ni-l fi pus.la dispoziţie.
|
„Am aşezat în această sală și podul lui Traian dela Severin, admirabil reconstituit; de vrednicul inginer D-nul Dupptrex, căruia, îi mulțumesc pentru interesul
ce ne-a arătat şi priceperea ce a, dovedit.
- „Alăturea s'a pus şi o reducsre a podului de peste Danăre,

JMajestăţei Sale Regelui Carol
„Sau

I, de D-l inginer A. Saligny.

pus .pe pereţi şi reproduceri dapă bucăţile. principale,

făcut sub Domnia
cari alcătuiau mă-

reţal monument. dela Adam-Clisi— „Tropaeum 'Trajani“ — din Dobrogea.

Dela, Traian şi până la Majestatea Sa Regele Carol I, nu s'au uitat aceia cari,

în decurs de numeroase secole, au laptat în Moldova, şi în Muntenia, precum şi în alte
părţi locuite de Români, pentru ca'să se păstreze şi să se dezvolte neamul românesc.
„Relieful Sucevei şi al Târgoviștei, puse la dreapta şi la, stânga Sarmisegetuzei, lucrat de profosorul Antonescu din lasi, alături cu fotografiile foastelor noastre
Capitale, sunt puse aici ca să se arate trăinicia faptelor săvârşite de marii noştri Voevozi, şi ca în sufletele noastre să înălțăm pe toți aceia cari au contribnit la, păstrarea
ŞI mărirea neamului nostru,
„Alături, aci, se află închipuit mormântul

lui Ştefan- cel- Mare; iar în fotografii

Sau repropus locul de vecinică odihnă al lui Mircea şi tot ce am putut adună în grabă
şi cu slabele noastre mijloace, dela marii noştrii Voevozi.
„Pentru a cinsti pe acei. ce au constituit România

modernă, am căutat de

asemenea, să întranim în această sală tot ce am putut găsi şi ce mi s'a pus.]a dis-.
poziţiune cu bunăvoință, relativ la acei bărbaţi cari, prin munca lor, prin inteligența lor,
prin cultura lor, prin sacrificiile materiale şi cu deosebire prin o voinţă de fier și un cald
patriotizm, au putut să facă aşa de mult numai în jumătatea a dona, a, secolului trecut.
„Tot în această parte stângă a Palatului stă adunat tot ce priveşte trecutul
nostru, şi materialul adunat acolo, “alătari cu cel expus în Culă, poate să servească
“a dovedi destoinicia noastră nu numai pe câmpul de bătaie, dar şi pe plăcutele plaiuri
ale artelor frumoase. Cu deosebire se pot vedeă aptitudinile, inerente firei româneşti,
pentru lucrările alese în direcţiunea țesăturilor şi a lucrărilor în lemn.

„Trimit, cu această, ocaziuna, cea mai frăţească salutare și aduc în public cea
mai caldă mulţumire tuturor, şi cu deosebire sătenilor şi vânjoşilor noştrii răzeși pen-

tru graba ce au pus ei de a se despărţi de numeroase
cari le-au dăruit ca bunăvoință pentru viitorul „Muzeu

obiecte ale familiilor lor, pe
al trecutulai nostru“.

„Acest trecut, care ne este aşa de scump, nu va puteă fi studiat din punctul

de vedere: etnografic, religios, cultural, artistic, militar şi economie, fără a studiă
monumentele şi ruinele ce ne-au rămas dela părinții noştrii şi fără a cunoaşte îndea-

proape toate scriptele şi obiectele ce se mai află prin

biserici

în păstrarea vechilor

noastre familii boiereşti şi răzeşeşti.
„Pentru moment avem un singur muzeu, cu caracter nehotărât, şi care, din
cauza, localului şi a altor împrejutări, se află într'o astfel de stare, încât nu servă la

- nimic şi nu poate fi vizitat fără a produce o adâncă strângere de inimă.
„Va trebui ca el să păstreze caracterul clasic şi “să se'ocupe în special cu
marile epoci ale civilizațiunii omenești, care ne interesează mai de aproape şi anume
cu cea, a Egiptului, Greacă şi Romană.
„In acest palat să se aşeze, cum am spus-o dela început în circulările mele,
„Muzeul "trecutului nostru“ „cu toate secţiunile, rămânând pentru, Culă”

bisericească a, acestui trecut,

numai

partea

„lată de ce, alături cu lucrarea pentru Expoziţie, am căutat să adun în grabă

cât mai multe obiecte de oriunde sa putut găsi ceva la ţară,
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„Şi.cu această ocaziune; fac din nou un căldu
ros apel țării întregi, pentru ca
toți cei ce au Zucruri vechi, cum se zice
de
obice
iu,
să le aducă la, acest muzeu şi
astfel să putem constitui cât mai curând
eleme

ntele pozitive de cunoaştere a trecutului
nostru şi să realizăm astfel, cu un ceas
“mai curând, dorinţa. exprimată de M.
S. Regele în Actul de fundaţiune, ce s'a semna

t în
deschiderii acestei Expoziţii...
„»Domniei-voastre, D.le Ministru, vă stă în ziua,
mână
mult ca, să realizaţi aceste fapte.
„Aveţi dejă marele merit de a
Filaret și colinelor cari fac frumuseţea fi văzut dela început toate avantajele câmpiei
Expoziţiei şi dela care pare că se depărtaser
privirile Bucureştenilor. ă,
a
,
.
„Domnia-voastră, om. hotărât, şi cărni
a profit de ocaziune pentru a-i mulţ
de a ne fi acordat deplină încredere și
umi
de
a
ne fi lăsat mână liberă să facem binele
cum îl înţelegem; Domnia-voastră, care
aparţ
ineţi unei familii ce a dat atâția membrii cari au adus servicii reale țării,
vă cade astăzi şi cinstea şi sarcina
temelie la numeroase muzee ce ne lipses
c şi în special pzazeului trecutuluide a pune
„Dacă în aripa stângă a acestui palat
nostru.
am adunat obiectele ce privesc trecutul
nostra de 18 secole; dacă am cules
dezvoltare. de 40 de ani; dacă am cu deosebire cele ce pol să arâte fericita noastră
tribait la mărirea neamului, sau, au căutat să pun în evidenți pe toţi acei ce au concuvinte, dacă am căutat să sărbă ajutat la Renaşterea României moderne, cu alte
torim în această parte trecutul
dreaptă a, clădirii am pus învățămâat
nostra — în aripa
spre viitor, învățământul superior ul superior, sau mai bine zis, năzuinţele noastre
şi special, care se prezintă, cum
mod destul de mulțumitor şi
vedeţi, întrun
cărnia să-i urăm din inimă
o dezvoltare cât mai mare,
pentruca astfel să, poată dă road
fericite pe cari le aşteptăm spre
formde altfel şi cu menirea sa ele
binele ţării, con1),
.
„O mică Paranieei, necesa
ră Pentru cele ce voș
ce a apărut prima parte a aces
UT.
Indată
tui stu
|

a am oma

diu?) provocat în mare parte
articol al D-lui Tzigara-Samu
deo un
rcaş; în Convorbirile Lit
erare 3), acesta a
găsit cu cale a'mi „trimite
mar
urmau a mă reprezintă. Ohesti torii săi, „Imediat am constituit pe acei ce
unea dar nu ne mai aparțincă
„discuţie. | Martorii au delibe
nouă, celor în
rat mai îndelung: ă vreme. În
acest timp, Voznufa
VWaţionălă a publicat:că Dl
Tziga ra-Saniurcaș nu 's'ar mul
mele, iar LI Independance
ţumi cu scuzele
Roumaine Că D-rul Istrati
a și făcut scuzele sale,
1 Am aşteptat în linişte, până
, ce amicii mei, martorii,
Rosetti și Al.L..
D-nii Ioria C.
I. Ghy
€ ka,-+ înt-au remis copie
dup
ă
pro
ces
ele
ver
Surprinşi” însă, martorii,
bale.—
|
nu numai ai mei, dar și ai
convenit a se face: cuvenita:
adversarului meu, au
rectificare în L/ Independan
ce Roumaiite, care
insă, nu.a :publicat decât
o mică notă, în locul acte
lor și epistolei -martorilor mei.?.
i
Da
a
Cred dar în interesul citito
rilor Ziteraturei și Artei,
a se publică şi aici ace
ca ȘI a adevărului,
ste
„xe detalii importante din acte., ile vor servi, in acelaş timp, a limpezi oareca
cele ce urme ază. Aceste
a sunt cu atât mai necesa
deoarece pocesul verbal
re,
No.
1
și 2 se referă și la ult
blicat:de D.1 Tzigaraimul articol
Şamureaş, în Viaţa Ro
mânească!) și care-bine inț puva fi pus în adevărata
ele
lui lumină, de exactitat
e:și adovăz, în cuprinsul s
Cestui studiu,
aIn astfel de chestiuni
, și la articole isc
mâneca, dator cu răspun
ălite, „nu am obiceiul
a ră:
suri, şi consider, ca
o
d; atorie de onoare şi de
fiune publică, la noi
educa, a restabili adevărul
Și a se vedea de 'ce
Vina. Iată aceste
parte este
acte:

ÎN

vag. 273

veti

Amintiri

2) Vezi:

Literatura

despre

jubileul

3) No. 6. Anul X L 1, 1907.
4) Cronica. artistică

și arta Română,

de 40 ani de Domnie
a M.
Anul

al XI,

1907

N

Sici

(Jaful obiectelor de
artă de la “Expoziţie),

S. Regelui

Carol 1. București
|

1906,
|
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„CÂTEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE CE AM VOIT SĂ FAC... Etc.
D-lui Director
Domnule

al Ziarului : L'Independance

Roumaine.

-

Director

în diferendul său cu D-l

Martori ai D-lui Dr Istraţi,

Tzigara-Samurcaş,

şi

respectuoşi usagiilor în materie de onoare, am păstrat cel mai strict secret asupra, de|
liberaţiunilor noastre.
Vă puteţi deci închipui de surprinderea noastră când am citit în „LIndepen-

dance Roumaine“ de Joi 20], D-bre lanuarie 1907/1908 o dare de seamă de ceea ce
Sar fi petrecut între cei patru martori şi că D-l Istrati ar fi făcut scuze.

Or, până joi la 41/, ore seara (20 D-bre) nimic nu era terminat în acest diferend;
cei patru martori așteptând pentru a, decide, procesul verbal al jurialui de onoare cone
stituit în acest scop.
Noi ignorăm prin ce căi de comunicaţiune, atât de neuzitate pecât şi de . ne-

și ne place a crede că buna d. voastră credinţă a

exacte, au putut fi făcute jurnalelor;

fost surprinsă de câtre cinevă interesat a denatură lucrurile, în un scop ce nu avem
Se
,
.
.
a, cercetă,.
Fiind atât de surprinşi de acest procedeu ne aşteptat, pe cât şi de supăraţi
de al vedeă admis de „IrIndependance

noi am cerat de îndată D-lor D-ri

Roumaine“,

I. Cantacuzino şi A. Slătineanu, martorii D-lui Tzigara-Samureaş, autorizațiunea imediat acordată, de a repune lucrurile, la loc, în fine, pentru a stabili adevărul.
Comptând pe imparţialitatea, d-voastră obicinuită, vă rugăm, în interesul adevărului
chiar, de a binevoi să înseraţi alăturatele trei procese verbale, care vă vor face să
a

vedeţi, ca şi cititorii dv., realitatea faptelor şi a rezultatelor.

Mulţumindu-vă, de mai înainte, pentru amabilitatea de a bine voi să înseraţi
aceste linii, vă rugăm de a -primi asigurarea sentimentelor noastre alese.
Al. |. Ghyka.

*

Horia Rosetti.

Astăzi Joi, 20 Decembre 1907.
Proces Verbal (No. 1.)

In urma apariţiunii în revista „Literatura şi Arta Română“ No. 10, apărută,
în ziua de 15 Decembre (cu data de 25 Octombre) a articolului D-lui Dr. C. 1. Istrati,
“ la
ca răspuns la articolul D-lui Tzigara-Samurcaş, apărat în „ConvorbirileN LiterareN
|
data de... Iunie a. c;;
D-r
Domnul 'Tzigara-Samureaş găsindu-se ofensat a trimis ca martori D-luiobţine
şi
cere
a
pentru
u,
Slătinean
Dr
şi
ino
C, 1. Istrati pe D-nii D-r I. Cantacuz
Sa
reparaţiune. . .
Horia Rosetti şi
D-nii
pe
ă
-“ Domnul Dr Istrati a desemnat pentru a'l repreznt
|
Al. 1. Ghyka.
la, orele .4'/4 p.
Astăzi 17 Decembrie 1907, noi, toţi martorii, ne-am întrunit
l.
diferendu
m. la D-l D= I. Cantacuzino pentru a discută şi tranșa
largilor discuţiuni ce am
urma
în
faptelor,
a
expunere
detaliată
o
după
Aci,
ă, și & faptelor şi a iîncunoştinţ
deplină,
în
avut, considerând că fie care din noi este
,
desparte ;
tenţiunilor clienţilor noştri în cea ce priveşte speța care-l
Având

în vedere declaraţiunile D-lor D-ri

I. Cantacuzino

şi Slătineanu, mar-

articolul apărut în „Convorbirile
tori ai D-lui 'Tzigara-Samurcaş, cum că acesta, princea mai mică intenţiune de a pune
nici
avut
" Literare“, cu data de Iunie a. c. nu a
|
Se
N
la îndoială onorabilitatea D-lui D-r O. I. Istrati;
ri
marto
,
Ghyka
ndru
Alexa
şi
Având în vedere declaraţia D-lor Horia "Rosettică cele scrise de D-l D-r Istrati
ă,
declar
ra,
acesto
faţa
în
că,
cum
i,
ai D-lui Der Istrat
la articolul D-lui Tzigara-Samurcaș, cad
în „Literatura și Arla Română“ ca răspuns
ar păreă ofensator pentru D-l Tzigarade la sine, dar că, totuşi, retrag or ce cuvânt ce
:
- ȘI
Samurcaş ;
|
A
ed;
Având în vedere toate cele ce prec
s şi misiunea erminat
Noi, martorii, de comun

acord, crezând diferendul închi

1379

am dresat prezentul. proces verbal . . » «

S

7
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In momentul: de a, redacta acest proces verbal, martorii D-lui Tzigara-Samurcaş

ne-au supus nouă, martorii D-lui D-r Istrati, „spaltul“ unui articol menit să apară în
» Viața românească“, articol pe care noi Horia C. Rosetti și Al. Ghyka, îl credem ofen
sator pentru D-nul Dr. Istrati:
În ori-ce caz, acest articol având

Ă
în urma

să apară

a
întrunirei

noastre,

|

cei

patra martori chemaţi a tranşa definitiv diferendul pentra care ne-am întrunit,şi acest
“articol menit să discute şi să perpetueze o afacere care era în mâna martorilor dea o
discută şi tranșă:

|

Sa

Noi, Horia Rosetti şi Alex. I. Ghyka, cerem ca să se supue unui juriu de onoare chestiunea de a şti dacă în urma celor petrecute şi a declaraţiei D-lor D-ri Canta-

cuzino şi Slătineanu: că D-nul Tzigara-Samureaş refuză de a, opri pubiicarea

artico-

lulai destinat revistei „Viața românească“ ; dacă D-nul Tzigara-Samurcaş
sau nu,în drept—conform regalilor în materie de onoare, prescrise de Codul mai este
teanvillard și autorul Croabon—să ceară vre-o satisfacţiune D-lui D-r Istrati,lui Chachiar
dacă ar fi ofensat.
Această propunere, primindu-se de martorii D-lui Tzigara-Samureaş,
s'au ales
ca membri ai Juriului de onoare următoarele persoane:
M. Pherelkyde, General L. Mavrocordat, propuşi de D-nii
Ghyka şi D-nii N. Filipescu şi C. C. Arion, propuși de D-nii Dir H. Rosettiși Alex.
I. Cantacuzino şi
Slătineanu.
Aceşti arbitri, dacă va fi nevoe, vor alege cum
crede de cuviinţă, pe un
al cincilea care să tranşeze lucrarile în caz de diverginţăvorşi paritate
de voturi între ei.
Făcut în dublu exemplar, astăzi şaptesprezece Decembrie
1907.

„Pentru D-nul D-r C. 1, Istrati. (ss) H. G. Rosetti. (ss) AL. 1. Ghyka.
Pentru
D-nul Tzigara-Samurcaş.

(ss) D-r, Cantacuzino.

Proces

Verbal

No.

(ss) D-r Al.

Slătineanu,

2.

Subsemnaţii, constitaiţi în Juriu de onoare, conform proces
ului verbal din 17
Dee. corent, al martorilor: D-lor Istrati şi Tzigara-Ssmurcaş,
ne-am
întrunit în casa,
D-lui Pherekyde, aseară 18 Decembrie la orele 9'/, şi
astă-zi 19 Decembrie la orele 12.
„De vreme ce răspunsul. la întrebarea, juriului urmeaz
“în cazul special care, ne ocujă, astfel cum el este stabili ă, să-şi găsească aplicarea,
Dec. am examinat toate amănuntele diferendului, autorizt prin procesulverbal din 17
aţi fiind la aceasta în mod
verbal de martorii ambelor părţi. Am constatat că
diferendul a provenit dintr'o polemică de presă, şi că martorii ambelor părţi
declarat că nici una n'a avut intenţiunea, de a ofensa pe cealaltă prin articolele aupublica
te, si că cuvintele supărătoare
sunt retrase. Aşa: fiind, un nou articol

nu poate atribui “celor precedente intenţiuni
„contrarii declaraţiunilor părţilor, şi
a le face ofensătoare, când nu sunt.
„Credem dar inutil de'a face despre regulel
e delicate ale dueluluio discuţiune
teoretică, care în caz de divergență de păreri,
ar
puteâ creă în mod artificial un
“nou conflict,
|
„ Fiind dar constatat,

în urma, celor
de onoare şi necesitate de reparaţiune, întrearătate mai sus, că nu poate exista afacere
D-nii Istrati şi 'zigara-Samureaş, or ce
diferend între ei

mare fiintă,
In consecinţă, snbsemnaţii suntem de
părere ca, martorii, precum aveau inten
iunea, când s'a, ivit chuestiunea; supusă
Juriu
lui,
să declare diferendul închis şi aface„rea terminată,
:
,
(ss) General Mavrocordat, (ss)
N. Filipescu, (ss) C. C. Arion,
(ss) M,

i)

Pherekyde

„Proces Verbal No. 3,

„Noi, Horia, Rosetti şi
andru 1. Ghyka, martorii D-lui D-r C.I.
şi noi, D-r, I. Cantacuzino şi Alex
Istrati,
Alexandru Slăti
i
D-lui
ne-a
m!
T
într
z
i
unit
-Sam
astă
zi 20 D-bre 1907
J
ntar
, unde
Cantac
aaa amI7igluat
uzino
de procesul verbal AZI dresat la. 19 D-bre la asD -nua 1Î. Ca
ara cunoşt
Samare
inţă
aş
câtre
îuri
procesul verbal de la, 17 D-bre,

"e
itui
i
ori
Ma e juriul de onoase constituit de noi prin
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In urmă considerând cele cuprinse în procesul verbal de la 17 c. relativ la de-"
claraţiunile făcute de ambele părţi;
|
Considerând

concluziunile

Juriului

de

onoare,

de

comun

acord

am. decla-

rat închis diferendul dintre clienţii noștri: D-nii D-r 0. 1. Istrati .și. TzigaraSamurcaş
Pentru care am dresat acest proces-verbal făcut în dublu exemplar, astăzi
douăzeci Decembrie 1907.
Pentru
Pentru

D-nul
D-nul

Dr.C. Istrati, Horia Rosetti, A. 1. Ghyka.
Tzigara-Samureaş D-r. [. Cantacuzino. A. Slătineanu,

Odată terminată partea aceasta, pusă în paranteză,
lăsa, să urmeze studiul început.
|
URMARE

cred

Că în fostul Palat al Artelor, ași de bine situat şi așă
pentru

un muzeu,

urmă

să se instaleze

„Trecutul

nostru“,

necesar

a

de propriu

reiese și din cu-

a [Expoziţiunii,

prinsul actului de fundaţiune, semnat în ziua, de deschidere
6” Iunie 1906, de către Majestatea Sa.

„Eu Carol I, cu mila lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn Stăpânitor și
Rege al României ;
Sa
.
„Implinind cu ajutorul Atot puternicului, 40 de ani ai Domniei Mele, în care
vreme

cu mare

și multă dragoste pentru ţară și neam,

am lucrat

împreună

eu cre-

dinciosul şi iubitul Meu popor pentru cucerirea, desăvârşitei neatârnări și pentru întemeiarea Regatului României, alipind din nou, după multe veacuri, Dobrogea lui Mircea
Cel Bătrân Statului Român şi împingând astfel hotarele ţării peste Danăre până la,
Marea-Neagră ;
,Voind a lăsă celor ce vor veni după noi o amintire trainică a, celor petrecute în acești 40 de ani, și tot deodată a arătă poporului Român, cât şi neamurilor străine
ceeace cu toţii am făcut, cu mare

râvnă

şi neobosită muncă,

trecând prin multe zile

grele, atât Eu, Regele, ajutat de credincioșii Mei sfetnici şi dregători, şi cei mutaţi
dintre noi, şi cei cari azi stau împrejurul Scaunului Domniei Mele, precum şi întreg
poporul care pururea s'u arătat muncitor, înțelept şi supus legilor în vreme de pace
:
ca şi viteaz în zilele de luptă;

„Hotărât-am şi am poruncit împreună cu Miniştrii Mei şi cu aleşii țării, cari alcătuesc Senatul și Adunarea Legiuitoare, ca pe dealul şi pe câmpul Filaretului, întram loc odinioară mlăștinos și părăsit, să se sădeaecă o grădină mare
şi frumoasă care să fie pentru locuitorii și muncilorii din acea parte a Bucuveștilor an loc de odihnă şi petrecere în zile de sărbători, și care spre amintire
să poarte în veci numele Meu; „Jar în aeca grădină să se ridice multe și mari clădiri, unele vremelnice,

dar altele statornice și desăvârșite, în cari să se adune și comorile din trecutul
neamului românesc și cele din zilele noastre și să se arate tuturor, pământeni și

străini, rodul muncii şi al ostenelelor poporului român și toate bogăţiile cu cari
Dumnezeiasca Pronie ne-a împărtășit, atât cele ascunse în ape sau în fundul
pământului, cât și cele de pe munți şi de pe dealuri și cele ce cu belșug în fiecare an ne dau holdele mănoase și rodnice ale acestei țări binecuvântate, şi care
toate, prin munca şi hărnicia iubitului Meu popor îes la lumină, se adună şi
se grămădesc crescând pe fiecare zi avuția moștenită dela părinţi spre a o lăsă,

mai mare urmașilor noștri, cari la rândul lor, 'cu

merge

tot mai înainte pe calea propășirii,

ajutorul lui - Dumnezeu,

a fericirii și a măririi.

vor

„Şi ca să fie cu noi mila şi ajutorul Mântuitorului Nostru la această lucrare
clădit-am din temelie pe dealul Filaretului, în locul bisericii vechi şi dărăpănate a
Sfântului Nicolae, altă biserică nouă, lucrată întocmai după asemănarea bisericei Sfântului Nicolae din Iași, zidită de răposatul întru fericire Domn al Moldovei, ȘtefanIE
E
SE
|
Cel-Mare.
„Făcut în scaunul domniei, oraşul Bucureşti, în anul de la Mântuitorul nostru
Isus Cristos 1906, luna, Iunie în 6, iar al domniei Mele al patruzecişiunulea“:: - -
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socot că a necesar

şi util a fi dat

la lumină cu această ocaziune. Limba româriească în care e scris,

fostului Ministru

al Domeniilor,

d-lui Ioan Lahovari,

faco cinste

care la alcătuit.

|

|
Voiam ca în parcul Carol I, acolo unde ideile de libertate au fost
cu. drag. primite de toți la 1848; acolo de unde M. S. Regele a văzut mai
întâiu Capitala la 1866; acolo unde economicește şi pe terenul cultural
ne

am

manifestat așa de luminos

acelaș an și pentru întâia dată
s'a produs doue fapte mărețe:
|
Recunoașterea oficială a
Infrăţirea românilor din
părtate locuite de ei;

E

în. vara anului

dela 106, data

1906 ; acolo

cuceririi

în finc,

unde

în

Daciei de Traian,
|.
,
originei noastre de urbea cternă, și
toate părțile Daciei, și alte regiuni mai de|
|

Ca acolo, să se fi înfiinţat muzeul

„Trecutul

nostru“,

care eră o garanție. și un îndemn spre viitor !...
Tot acolo era a se înființă în vale muzeele de
agricultură, industrie
Și comerţ.
|
Și
De asemenea urma a se înființa grădina
zoologică și școalele de pomologie, viticultură, apicultură și sericicultu
ră,
„+ Se forma un centru, într'o localitate admirabilă
, care să arate trecutul
adevărat și splenâidul viitor, bazat pe fapte,
pe muncă pricepută, pe, cariere
producătoare de avuţie particulară și publică,
pe agricultură, îndustrie Şi
Comerț.
"Iată

ce am

dorit, iată ce făceam

de eram

lăsat în pace,

IE
...de mulți,

intre care nu pot trece fără a face un
loc de onoare (?) şi multor partizani
politici de ai mei
— de adversari ca de morţi... uitare;
însă ci au făcut
așa de mare rău, în momente atât de
înălțătoare,
—
și
de toți acei cari
prin situația și prin specialitatea lor
erau datori a mă ajuta!
ar e 0 nenorocire a neamului nostru
de a ne sfâșiă și slăbi până
și în momentele cele mai hotărâtoare,
ceea ce lasă în urmă multe jertfe
multă
şi

stârpiciune în fapte,

|
„Și să nu se creadă că această lucrare
a mea—pentru a face ca muzeele noistre să fie cel puţin egale
celui din Sofia și Belorad—dati,
numai
de acum. |
„„ Graţie mamei mele, care avea
darul a strânge lucrurile relative
familie ȘI fară, încă dela 1848,
la
am putut deschide în mod solemn
familia, mea, colecțiunea Maria,
faţă
de
Istrati-Capșa la 180
în Câmpina.
|
oiam Chiar a construi o sală mai
mare, unde și publicul să fi putut
veni odată pe săptămână.
|
Totdeauna am arătat că colecţiunile
publice
nu vor putea, progresa,
dacă nu vor avea la bază colecţiunile
particulare ale amatorilor. Am
sfătuit
pe toţi, chiar

pe cei cu mijloace restrânse ca
mine, să strângă, să adune, ca,
astfel să nu se piardă, nimic
din patrimoniul neamului
nostru.
De îndată ce am putut, am
căutat
a
face
mai
mult.
|
Astfel, profitând de un mănunchiu
de oameni activi, am căutat
ajut mişcarea lor la Târgul-Jiului, am
să
și creat școala de ceramică de acolo,
„acum șapte ani, inseriind în budget
și puţine mijloace pentru a, ajută,
țaiiea, unui muzău care
înfiinîncepuse
așa

de bine!
|
Si
za.
Cine credeţi că Sa opus mai mult 7...
Specialiştii
...
poliza, totul.
ce
caută
a
mono|
„|
.

LA

CELE

CE

AM
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Eto.
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Din nenorocire alții au dat lovitura de moarte și acestui

rar

|

focar

privinţa Muzeului, adică al răposatului Muzeu Gorjan,nu pot să vă spun!

şi „foarte rău“. Adică s'ar putea zice

„bine“
ca
=

Tot în acelaș an, 1900, profitând de primul congres al învăţătorilor
și institutorilor, ţinut la București, am căutat să fac o mică expoziţie
de
cărți și lucrări didactice în palatul Universităţii. Am căutat să adun
tot ce
priviă și frecutul nostru școlar. Personal am adus și expus tot ce
aveam
în această privinţă în colecțiunea „Maria Istrati-Capșa“. Expoziţia aceasta
a avut oare-care răsunet, și mulți de la acea dată au văzut ce binee chiar

dacă

strângi

un

caiet

școlar,

o

carte,

sau

orice

alt

obiect

de

școală,

Mulţi au început de atunci a face mici colecțiuni.
„In
urmă am căutat să fac mai mult, înarmat cu cunoştinţile triste
ce căpătasem, în ce privește păstrarea, și reconstituirea monumentelor
vechi,
cu ocaziunea călătoriilor ce am făcut în ţară, despre care voi vorbi
altă
dată,
La congresul al doilea al asociaţiunei române pentru înaintarea,
și răspândirea știinţilor din 1903 pe care aveam onoarea al prezidă
şi care trebuia să se întrunească în Bucureşti, am căutat să încerce o nouă
lucrare,
Atunci am organizat expozițiunea de pe cheiul Dâmboviţei
(splaiul:
General Magheru) în .care am căutat să întrunesc tot ce s'a făcut
până la
acea dată în şcolile și institutele noastre de cultură pe terenul
cercetării
pure şi în ele sau în industrie, pe terenul aplicaţiunilor ştiinţii.
.
Ţineam ca, dela prima manifestare a activităţii noastre ştiinţifi
ce, să
leg” la un loc, cercetarea. pură şi aplicaţiunea ei utilă.
|
|
Această direcțiune se impune cu atât mai mult la noi unde
suntem:
duși mai curând la speculațiuni abstracte decât la aplicaţiuni
atât de utile
progresului și care nu exclud de loc înălțimea cugetării.
|
Și atunci chiar, poate încă neînțeles de mulți, am căutat să
atrag
din nou atenţiunea asupra trecutului nostru pe care] cred mai
măreț și mai
demn de cinstire decât se crede de regulă. Am creat o secțiune
retrospec=
tivă, nu numai pentru „carte“ adecă şcoală și cultură, dar pentru
întreaga
?
noastră evoluţiune culturală, artistică și economică din treut.
Cu toate că lucrul fusese făcut în grabă și cu puţine mijloace,
totuși
am reușitnu numai a' adună un. material: prețios, dar a arătă vădit
tutulor

a
me
e ame

„În
decât „rău“

pentru cei morţi.
nizeaaa a [al tace
„EuYde 3 ani de când find prigonit de € Ami Ri Șeș ? % şi ceata lui, am
4 înţeles că Muzeul a fost un vis, vis frumos, dar ca toate visele,
"Dome ci Me
irealizabil: Am muncit 12 ani și Muzeul tot în faşe a rămas, căci nimeni de aici nu l'a înțeles.
pe CE putut. de
Nu s'a
cerut diurne pentru munca noastră, dar ne-am așteptat la încurajare,
ceeace
ne-a
lipsit cu totul. Singurul d-voastră ca Ministru ne-ai venit în ajutor;
cu
acel
ajutor a făcut Diaconovici câteva dulapuri şi câteva fotogeafii. Răposatul
întru
fericire
Gr, N. Manu, ne-a ajutat cu sfatul său înțelepţesc.
4

a

a

Oameni politici au prigonit și au împrăștiat muzeul, iarșcoala, de ceramică e
aproape desființată. Și trebue să notez că d. Haret, ministru al partidului
care
nu prea respectă ce fac conservatorii, de data aceasta, le lăsase; mai
mult: le
ajutase să trăiască și să se desvolte. Dar... on n'est jamais trahi que
par
les siens !... Nenorocire și rușine.
a
" Iată ce mi se serie din întâmplare relativ la aceasta:

pa

de lumină din provincie.

n pr
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importanța âcestei chestiuni atât de vitale pentru cunoaşterea trecutului nostru şi a face să se vadă cât de sfinte sunt din acest punct de vedere, cele
mai neînsemnate obiecte, care de regulă treceau neobservate şi se rătăceau
:
.
în străinătate sau se distrugeau în țară.
e
chestiun
această
în
scurt,
pe
m
Iată chiar în ce mod mă exprima
ea,
Iexpope care o atingeam numai, în cuvântarea, mea, ţinută la deschider
zițiunii Asociaţiunii Române pentru înaintarea și răspândirea stiinţilor din
1903 şi când aveam. la ordinea zilei alte puncte mai importante pentru moment de studiat.
„Este încă o secţiune, a XII-a, cea retrospectivă, căreia am căutat

toată, desvoltarea. Puţinul ce
trudă de la stânca apatiei şi
Toate le mai înțeleg,
ca lui “ţi-a, lăsat un nume și

să-i dăm

am reuşit să fac, are meritul de a fi stors cu multă
indiferenţei.
dar să nn iubeşti nici pe tatăl tău care numai prin munadesea o situaţie, e ceva criminal. Şi constat cu multă

mâhnire, că nu arareori am observat indiferențe ne iertate.

Iată de ce m'am servit de aleasa cugetare a chimistalui Dumas:
„Honorons nos grands hommes,

'oute nation

manquant

â ce

devoir

prepare

sa, xuine intellectuelle, morale et mattrielle ; elle ne vivra pas longtemps surla terre
et ne laissera, en p6rissant qu'une trace bientât obscureie parmi les peuples de Pavenir.
Numai cinstind munca, bătrânilor noştri vom proba că ştim să respectăm acea„stă avuţie naţională. Numai oamenii ce an acest sentiment pot lucră la rândul lor,
pentru o idee înaltă şi generoasă.

Tot de la acea dată am cerut facerea Expoziţiuneii Generale Române
din 1906, prin care să se sărbătorească o domnie îndelungată, la noi, şi în
care timp, țara a făcut așa de mari progrese,

Când în ziua de 16 Noembrie

1903 Maestatea Sa Regele

avizitat

acea expoziţie, din 1903, am atras atenţiunea nu numai'asupra ce făcusem la acea
dată, dar indicam.și ce trebuia să se facă la 1906, și cu această ocaziune am
vorbit de cele ce pot caracteriză în prezent, sau prin Studiul trecutului,
neamul nostru,
.
Vedeam că așa de puţini se găndesc la acest trecut, încât aveam o adevărati, durere de inimă faţă cu indiferența noastră criminală, și căutam să
atrag -atenţiunea celor buni la ori ce ocaziune prielnică. Iată și ce ziceam
în
cuvântarea, mea ţinută în fața M. S. Regelui la 16 Noemb. 1903
când
între altele spuneam și următoarele, de care spre cinstirea Suveranului,
și
numai de o parte a ţării, s'a; ţinut seamă la 1906:
a
«pFaceţi,
puternica
i
.
aie
n
, Sire, , ca, sub puternica
impulsiune
a, voinţii
a Maestăţii Voastre această lucrare să se îndeplinea
(i

,
,
superioar
a
superioare şi hotărită
1

cum

În secţiunea etnografică, toți
ai
i
:
>
„ toţi ai noşti,
>
cal de oriun de ar » fifi eiei, vor puteă3 să arăte |

A
sânt
şi: ce prodac.

„Așa a și fost, Astăzi când mă gândesc la,
greutăţile învinse, la ura
șI micimea sufletească a unor fraţi de sânge de la noi,
ce căutau să ne impedice,
mă mir cum s'a, putut realiza. acea. măreaţă
manifestare a neamului: întreg
în, şi de peste hotar !—Cinste celor buni...
.

Li

.

.

.

Dă

.
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Urmă în fine Expoziţiunea de la 1906.
Actele oficiale ce am tipărit mai mult sau mai puţin
lor, indică totuşi ceea ce doriam a face.
Natural că mă aşteptam la: oare care sprijin din partea
că sunt cunoscători

credeam

și la locul lor; dar la urmă,

întregul

multora

ce

ce puţini au fost

acei ce m'au ajutat cu cinste, cu devotament, cu pricepere,
ei un' ideal!
|
" Acâstora le mulțumesc din inimă. “Tot ce am făcut
ocaziune, prin ci şi graţie lor s'a putut face. În curând, la
tului general, se va indica, fiecare .cu partea sa de lucru.
Dar chiar şi de la închiderea expoziţiunii am căutat
celaş plan, de care personal mă interesam numai ca Român

şi urmărind

și

bun cu acea
facerea 'raporacu

să realizez
și ca om

o

oare care cultură.

Fiind că doresc

în

a se cunoaşte de

toți ce am

voit

a

face,

voi

pu-

blica și următoarele adrese. In urmă, cititorul față cu cei ce au crezut săşi facă piedestal din calomnie și neadevăr, va putea mai uşor. vedea cine are .
dreptate, şi de ce sunt capabile anumite fiinţe. Astfel la unul din ultimile
congrese

ţinute cu ocaziunea

mișcării făcute în 1906,

și

anume

la acel

al

Uniunii Absolvenţilor școalelor comerciale din ţară și străinătate, ce am avut; fericirea, şi cinstea de a prezidă, la 29 Octombrie 1906, am spus între
altele relativ la mersul industriei şi comerțului Român, și următoarele:
«Lucrarea D-v, D-lor, pentru ca să fie complectă are nevoe în afară de şcoa„1%, şi de un factor puternic şi anume de Muzee speciale.
«Sunt fericit a puteă să vă aduc la cunoștință că crearea acestor muzee, a
căror lipsă o simţim cu toţii şi a căror creaţiune o urmăresc de mai mult timp, va

puteă să aibă loc în curând.
|
«Vi se poate pune la dispoziţie palatul industriei care va dura cel puţin: 10
|
—15 ani şi în care veţi putea instala muzeul industrial. «Tot acolo s'ar putea, instala, şi muzeul

comercial,

iar

dacă

nu,

s'ar

putea

pune în palatul silviculturii.
«In acelaș timp în pavilionul agriculturei se va instala muzeul agricol şi al
silviculturei ;
|
«In acest chip veţi putea să aveţi o unealtă prielnică pentru ca acţiunea D-v.
.
să fie încoronată cu succes.

Această idee a avut oarecare răsunet şi a fost îndată înţeleasă de
aceşti tineri muncitori şi pricepuţi, crescuţi la școala, practică a nevoilor sociale și nu cu un învățământ superficial, pedant, pretențios, mai adesea nul
|
și tinzând la o funcţie a statului.
Puțin timp după acest congres, am fost invitat la o ședință a Uniunei, în care un tânăr şi meritos membru,d. Alexianu, a vorbit în special
despre modalitatea creării acestor muzee în mod cu totul priceput.
Iată răspunsul meu,: din care se va vedea cum voiam a se tace şi
ce 'speranţe nutream cu toții.
„Vă mulțumesc şi cu această, ocaziune pentru aleasa cinste ce-mi faceţi de a
mă fi invitat și de astă dată la, lucrărilă d-voastre, N'am nevoe să vă spun cu ce vin
interes am urmărit cuvântarea, d-lui Alexianu, cuvântare. care este un important studin făcut relativ la înfiinţarea muzeului comercial.
„Cred că sunt interpretul d-voastră al tutulor, spre a felicită pe d. Alexianu
pentru osteneala, ce şi-a, dat de a fi studiat această chestiune în mod atât de amănunțit.
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numai că este în interesal nostru al tatulor, ca

cât mal mare.

..

,

,

pamărel pastor anuzee
muzeul de agricultură, muzeul de silvicultură şi muzeul industriei, destinate a face cunoscute toate productele prime precum și îmbunătățirile

i

tre

ă O

ile

ce ele

erect

t aşezate. -

pe care “Iazea

primesc.

ai acestea se va arătă

:

comercial atât de mult de

,

progresele făcute

actualitate,

,

şi bazele

,

Sa

ştiinţifice

A

şi căruia va, ircbui sâ-i dim

«

îndrumarea practică pe care i-o arată d. Alexianu, se va ocupa în special. cu productele comerciabile de diferite naturi şi de origină internă sau străină, care sunt cerute
de nevoile ţării pentru exportul şi importul său.
,
|
_
„Pe când primile muzee vor ridica nivelul cultural şi Vor servi ca un învăământ documentat, Muzeul: Comercial va deştepta atenţiunea, vânzătorului sau consumatoralui, puinda-le la disposiţie în mod priceput şi lesnicios — şi cu aş cere Și gratuit
— toate detaliurile ce i se vor cere.
NI
,
AR
„____pNu am nevoie să vă spun cât sunt de fericit, văzând că graţie activităţii
d-voastră, se vor realiză aceste vechi dorințe ale mele cari sunt atât de utile țări,
„Vă spun din nou, că deja am făcut cunoscut Ministerului cele ce cred relativ
la ființa acestor muzee ce cred că este bine să atârne de Ministerul Domeniilor,
merciului şi industriei, precum şi pentru acela al 'Precutului nostru ce va depinde code
Ministerul instracţiunii publice şi cultelor.
„lată de ce waș ruga ca în unire cu Camera de comerciu, cu direcţiunea
Şcoalei de comerţ și cu un delegat al Ministeralui comerţalui şi industriei,
să vă uniţi
cât mai în grabă într'o comisiune specială pentru ca să alcătuiți un
proect
de statute,
relativ la funcţionarea muzeului comercial.
„Nu uitaţi, vă rog, ca, prin aceste statute să se prevadă şi
recunoaşterea de
persoană morală a, acestor creaţiuni.
pMă grăbesc a vă mai face cunoscut că am adunat deja
numeroase obiecte
pentru fie-care din aceste muzee, care aşteaptă numai
pe
iscusiţi
i
organi
zatori pentru
a putea fi așezate cu regulă şi cu explicaţiunile de care
au nevoie.
„Malte din obiectele adunate sunt oferite de expunătorii
români, iar altele de
- diferiţi expozanţi străini,
„Uniţi cum sunteţi d-lor, puneţi-vă hotărâ
daţi exemplul unei vieţi corecte şi al economiilo t pe lucru. Munciţi cu pricepere şi
r indispensabile fâră care nu se poate
alcătui nici o avuţie, fie particulară fie a
comunităţii.
„Unul din marile noastre păcate e că sunte
_„Să facem astfel ca fiecare om care munceştem săraci într'o țară bogată.
să represinte și la noi o valoare
economică, astfel ca să ajungem ca în Franţ
a
şi
Anglia
, care dau exemplul bogăției
prin însumarea, economiilor particulare.
|
„ȘI poporul român are imperios datoria,
mai mult de cât oricare altul, de a
deveni un popor avut,
|
„Popoarele sărma ne n'au nici o liber
tate de acţiune şi sunt zădărnicite
mersul și desvoltarea.
în
lor, .

„Noi nu suntem încă un
r și o ţară defif nitiv constituite
noastră firească şi față cu lupta popo
şi în evoluțiunea,
aprig
vom puteă face nimic
dacă nu.vom şti să muncim ca pric ă pen tra existenţă, nu
Y
_..
a
reserve pentru zilele de grea, cump epere, da că nu vom aveă imijloace la 4îndemână
şi.
ănă.
- Nu uitaţi căcă din punc
de peste hotare, şi că după cumtul de „Vedvedere cultural noi i trăitrăim m şi pentru fraţiiii noștri i
s îi ipac i sarcinile -bise „fraţii noştri din Ardeal pe lânga imposital către
ricii
vem
câtre țară, avem încă sarcini ŞI şcolii, tot astfel şi noi pe lângă datoriile ct
către neam care să se
de şcoli şi biserici înîn Macedoni
i
â
ia,
a,
când
sub o rice altă
natură
arte uzi
desvoltarea, cugetării române
ste
,
ori
până, sub forma
u
şti
ŞI
unit
ății noastre
ol „lată darLs sarcini, »d-l
turale... si mande este vor
d-l-lor, carii cad asupra , tutcul
uror șiŞ ii iată “gândiri cece tre ba, de
ne călăuziască, zilnic pe
toţi
“tr bue să
Chiar r cu €deosebire,re, în lucrareaîn munca noastră şi prin urmare șiş Se d-voastră,
face
ce
ţi
faceţi pen
> aş zice
pi tru desvoltarea comere u
celui mai esenţial factor de
iului tări:
progres şi avuţie.:
2
"3 a Vă urez«7 : dar,
eneialei țării, adică a
Cat, 4-] d-lor, sueces deplinin îîn
ceea
, ce faceţi
vom
.

.

vedea realizațe dorinţele noastr
e,

+

$

-

.

_

î
â
aceţi, cu speranţa că în carând
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Dar Expoziţiunea
'se închise. Crezui atunci momentul sosit de a interveni pe lângă cei de sus spre a le atrage atenţiunea, asupra chestiunii
muzeelor.

Era

cu atât mai

indicat,

cu

cât în

afară

de marea, chestiune a

utilității lucrului mai era în joc şi voința expresă a M. S$. Regelui, cuprinsă
în: actul semnat la deschiderea solemnă a Expoziţiunii.
af
Incepui cu cine de drept. Reproduc alăturata adresă, făcută la 25.
Noembre 1906, d-lui Ministru al Domeniilor, cu No. 6.476.
Cred că aceste acte au înţelesul lor în chestie, și fac mai bine cititorului doritor a cunoaşte rostul lucrărilor decât orice altă argumentare :
„Expoziţiunea, se închide: Ea a, servit cu siguranţă şi la îndrumări nouă în ce

priveşte mişcarea, noastră culturală

socială

şi mai ales economică.

E

Constatăm cu fericire că publicul nostra cu toată nepregătirea lui, regretă
sincer închiderea acestei Expoziţiuni.
|
|
Toţi se întreabă ce va, rămâne în locul ei, iar cei pregătiţi şi în curent nu.
numai cu ce se petrece în străinătate, da cu deosebire cu ce ne lipseşte nouă, se grăbesc
a se alătura celor ce deja, voiesc a ne da, tot concursul, pentru ca această Expoziţiune
să, lase după

ea urme

se pune

noilor

baza

neperitoare

și anume,

muzee.

ca de la închiderea Expoziţianii

chiar,să

PSP

Incă de la început prin primele cireulări ale Comisariatului arătam dorinţa, ca

muzeele ce ne lipsesc să se creeze cu această ocaziune.
a
„„.„
Acum, în urma unui apel ce am făcut în acelaşi sens, mulţi expunători

din

ţară și din străinătate s'au grăbit a ne lăsa diferite mostre din obiectele produse de ei.
:

Societatea, absolvenţilor şcoalelor comerciale,

cu ocazia Aniversării a 40 de ani

a înfințării primei școli de comerciu, a discutat şi decis, să se creeze un muzen comercial.
La, una din şedinţele speciale la care am luat parte, s'a aprobat propunerea

a se alege un

comitet alcătuit

din absolvenţi

ai Societăţii foștilor elevi ai Şcoalelor

“Comerciale, Directorul Şeoalii de comerţ, Delegaţi ai Camerilor, delegaţi ai Ministerului
Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, precum şi.un delegat al Corpului
industriașilor, pentru a, prezenta, Camerilor un proiect de lege în această direcţiune.
|

Cred, Domnule

Ministru, că Domniea. Vostră mai bine ca, ori-cine, prin

tirea D-Voastră . specială, afară

Ministerului

de cari

vor

şi de faptul foarte

depinde multe

important

din aceste muzee,

că sunteţi

pregă-

titularul

sunteţi mai în măsură, ca,

oricine de a putea nu numai să judecaţi în ce priveşte utilitatea şi. oportunitatea,
unor astfel de creaţiuni dar şi de a lua iniţiativa realizării acestor desiderate atât
de utile

desvoltării noastre.

„De vom perde şi momentul de faţă, nu numai că vom aștepta, multă vreme
pentru a găsi un altul tot atât de prielnic, dar nu vom da nici un ajutor industriilor

noastre

născânde

şi comerciului

„necesitate de acest ajutor.
Creaţiunile ce trebuie

nostru toemai în momentul

să rămâie

şi de o mare utilitate. pentru noi.

când ele au

o mai

mare

Sa
Aa
a
după Expoziţiunea, noastră, sunt numeroase

.

Da

AIE

„Ele vor servi ea un mijloc.de cultură generală din cele mai puternice: şi .ca
un imbold nepreţuiţ pentru îndrumarea noastră economică.
,
me
|
Marea lor majoritate cad direct sub puterea și sub controlul Ministerului
ce conduceţi.
.
Aceste creaţiuni sunt următoarele:
a
Sa
De
Grădina

zoologicăa cărei lipsă era. o adevărată

pată pentru capitală şi care a

fost creată cu această ocaziune. Localitatea, este foarte prielnică pentra dezvoltarea,
ei și ea sar întreţine cu uşurinţă dacă s'ar percepe o taxă de 50 bani, Duminicile 25
bani, la intrarea, în pare de persoană şi un leu de trăsură.
|
ă
Ş
„Un comitet special va, trebui însărcinat
cn organizarea, ulterioară, cu cumpărarea animalelor şi cu întreţinerea, lor.
|
|
„ Animale exotice. vor trebui aduse şi Expoziţiuni anuale, de speţe utile ţării,—.
aduse direct din străinătate, sau obţinute. prin încrucișare cu ale noastre, ori numai
prin selecţionarea, raţională
a speciilor locale—va avea, loc regulat în mod restrâns şi
„$
special în fie-care an, şi pe o. scară,
mai largă la fiezcare 5. ani,
pan

aa
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O altă creaţiune care lipsia, cu totul orașului București, este înființarea Școale
de horticultură, care va avea sub a sa direcţiune parcul întreg şi care va, putea profita,
cu deosebire de partea dreaptă a, intrării atât de bine pregătită de un anumit personal
al Ministerului de sub dependinţa, D-Voastre.
,
,
Ca timpul va trebui să se facă o seră și o locuinţă pentru grădinar.
,
Pentru moment pavilionul rotund pe care îl oferă Prinţul Șaţu va putea, servi
pentru şcoala de demonstraţiune, căci va trebui ca în fiecare Duminică să
cursuri variate de horticultară, cursuri la care publicul amator din Bucureşti se facă
va învăţa,
cum să altoiască, cum să crească arborii roditori, zarzavaturile şi florile.
”
Grădinarul Şef al Parculai va trebui să fie un hortieultor
practicîn expunerea sa, doritor de a inobila, speţele uflătoare la noi,desăvărşit, un om
pe cele ce pot să fie întroduse şi în ori-ce caz, de a dosvolta, gustul dea , aclimatiza,
horticalturii în
publicul mare românesc,
d
Două şcoli practice urmează să mai rămâe la Filaret,
Prima, Şcoala de sericicultară care va funcţiona în casa
sătenească, lângă
care se vor cultiva şi alte varietăți de duzi, de cât cei
aduşi
de
noi
și cu deosebire
duzii pitici de Italia, cu care se pot face garduri vii.
Şcoalaa doua, aceea, de apicultură, pentru care am adunat
deja o parte din
elementele necesare, care va, trebui instalată ceva mai
jos
de
cât
unde
se află acuma,
şi anume pe locul ocupat de Pavilionul Ungar.
Dacă D. G. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului,
în acest scop, ar pune în mod hotărât baza, acestei şcoli. av dărui mical său pavilion
„+
Domnul Ministru al Instrucțiunii Publice trebueşte
să continue cu acordarea
delegaţiunii sale învățătorului Begnescu de la comuna
Petrile, din judeţul Vlașca,
care este foarte bine pregătit pentru aceasta,
N'am nevoie să adaug, Domnule Ministru,
grădina zoologică, școala de horticultură, şcoala de că aceste patru creaţiuni şi anume:
sericicultură şi şcoala de apicultură:
cad direct în domeniul activităţii D- Voastre,
Cred. că aceste instituțiuni, Domnule Ministru,
la e are cu timpul veţi putea adăoga,
pe lângă un aquarium permanent şi o mică
şcoală de piscicultură, sant mult aşteptate

nătoase

un îmbold necunoscut

încă la noi.

„+ Prin acestea şi prin cele ce urmează veţi
face o operă de progres şi de moralizare, schimbând și mentalitatea, noastră,
care
lasă
de dorit din atâtea pancte de
vedere.
Tot de Domnia Voastră ca Minis
cultură, depind şi următoarele creaţiuni: tra de Domenii, Industrie, Comerţ şi AgriMai întăiu Muzeul de agricultură, și silvi
cultură; al doilea, Muzeul de Industrie
şi al treilea, ca, corolar al primelor
două, Muzeul Comercial.
Construcţiunea Pavilionului-Regal fiind cea
.
mai durabilă, din toate, căci va
putea; rezista, cel puţin 15 ani, poate fi între
buinț
ată în această, direcţiune.
„_ Inte”o aripă se va pune Muzeul
ulturii conţinând variatăţile ce se cultivă
la noi, esenţile ce cresc în pădurile noastAgric
şi de fisiologia, plantelor ce ne preocupă, re, tabele arătând datele necesare de anatomia
ocupate, rezultatele obţinute prin îngră date relative la compoziţia chimică, suprafeţele
avea, loc muzeul industrial, în care vom şăminte şi aşa mai departe. In aripa opusă va,
expune procedeele vechi întrebuinț
şi aparatele cele mai vechi până
cele mai nouă, întrebuințate în diferi ate la, noi
industrii, date statistice, rapoarte laspecia
le, studii anumite, precum şi matertele noastre
ce pot servi Sau servesc și în
iile prime
acest caz
mite substanţe.

„„ Aceste două muzee vor servi ca
şcoli și

toate fasele necesare

pentru

obţinerea

a anu-

învățământ teortie şi practie pentru
anumite
a etajul superior din ambele aripi
se va instala Muzeul Comercial.
În această parte toţi agricultorii
, silv
pentru publicul mare.

„„
icultorii şi industriaşii noştri,
mic), vor expune gratuit, sau
mari şi
pentr'o taxă relativ mică, most
re de ceea ce produc şi
pot vinde, cu indicaţiunea esac
tă a, costului şi cantităţii de
care dispun. celaşi lueru se va permite,
cu o taxă ceva mai ridicată,
de producte- şi obiecte de
vânzătorilor străini
cari avem nevoie, iarăşi înso
ţite de mostre
vânzării şi celelalte, toate în
condiţiunile
mod. lămurit şi în

înțelesul. unei reclame cinstite
şi
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Partea, centrală a pavil. regal va, fi rezervată pentru birouri, în care persoane
competente

şi absolut în curent cu chestiunile ce interesează publicul nostru, vor putea

da toate indicaţiunile şi la rigoare servi de intermediatori între producător şi consumator.
Dacă Pav. Regiei credeţi că este bine să fie rezervat, ceea-ce este până la un punct
şi părera, mea, “Bentru

expoziţiuni anuale de diferite

naturi, atunci

construcţiunea

ce-i

stă în lature şi anume Pav. Industr. Casnice şi al Silvicul. şi Minelor şi Carierelor va putea,
fi utilizat în acest sens astfel că, unde acum se afla, Ind. Casnică se va instala, Muz. de.
agric. şi silvicutură, iar în aripa cealaltă se va instala Muz, industrial cu industria
petroleului, care se află şi acum reprezentat prin expoziţiunea „Stelei Române“.
Balconul de sus din ambele pavilioane ar fi destinat pentru muzeul comercial
respectiv.
Afară de aceste creaţiuni, cari depind de D. V. mai este încă una care trebuieşte urgent alcătuită şi care ar depinde de Min. Instr. Publice. și al Cultelor.:
E vorba de Muzeul „Trecutul nostru“ cu o secţiune, acea a, Cultului în con-

strucţiunea, Culei și acea, militară, etnografică, şi politică, în cuprinsul Palatului Artelor,
Acolo s'ar vedea costnmele Românilor de pretu tindeni și tot ce s'a păstrat şi
se cunoaşte din trecutul lor militar, cultural, economic şi politic.
„Nu am nevoe, D-le Ministru, a vă arătă cât suntem de condamat de a nu fi
făcut nimic până în prezent în acest sens.

S'an pierdut obiecte rari şi de o împortanţă excepțională şiș în mare parte s'au
vândut şi se vând regulat peste hotar.

„Poţi colecţionarii din lume, până în America, au cumpărat obiecte din ţara
noastră dela anumite case sau persoane, care din Oltenia şi Dorohoiu şi până în Do-

brogea, cu deosebire, fac un comerţ întins având agenţi în 'toate' satele.
- Muzee
astfel că dela
Kiew până la
scumpe pentru

mari şi vechi, muzee mici şi noni, cunosc pe aceşti samsari dela noi, .
British Muzeum din Londra şi până la Petersburg şi Moscova şi dela
Pesta şi Sofia, toate acestea, anual pompează din tara noastră obiecte
trecutul nostru şi cu care nu o să ne mai întâlnim.

Am căutat prin doi oameni speciali să adun tot ce am putut găsi la îudămână

în ţară şi avem

astfel numeroase

obiecte, din cati multe de

valoare, cu

care

putem

începe Muzeul nostru.
Conform aatorizaţiunii D-v verbale am cumpărat şi multe obiecte de seamă,
expuse de frați noștri de peste munte.
Anual s'ar putea aduna, cu mici sacrificii, cu deosebire dela populaţiunea, rurală,

ceea ce se mai află încă, dacă li sar da în schimb

icoane bisericeşti, făcute în

țara

noastră, tablouri istorice, medalii de amintiri, cărţi de gospodărie sau cu cuprins moral şi patriotic, obiecte în definitiv, care

nu ar costa

pe stat, fiecare

în

parte

mai

mult decât b0 bani.
Cu aceste mici cadouri s'ar putea aduna foarte numeroase obiecte de o adevărată, valoare.
|
Până la complectarea, Muzeului Nostru şi pentru a încurajă pe particulari,
cred că este bine a se admite ca în Palatul-Artelor, alături cu colecţiunile Statului
să se permită colecționarilor particulari de a expune şi ei, în mod gratuit și permanent, obiectele lor.
Acestea, ar forma o grupă aparte şi ca şi în streinătate unde faptul se practică, această dispoziţiune ar fi foarte bine apreciată de public.
„În acest mod publicul nostru s'ar deprinde a respectă şi păstra obiectele vechi
iar colecționarii s'ar înmulți,
A încurajă colecţiunile particulare trebuie să fie ţinta Statului, căci numai
graţie acestora, muzeele publice pot să se nască și să înfloriască.

Pentru moment câţi-va volecţionari vor să expună ceea ce au, de îndată, îîn
Palatul- Artelor, astfel că după părerea mea, cu oarecare bună voinţă am puteă imediat, cu începerea anului nou, să, organizăm muzeul „Trecutul Nostru“ şi care sâ fie chiar
pus "la dispoziţianea, publicului.
Specialiştii ar avea astfel la îndemână material de studiu, iar sărbătorile,
publicul bucureştean va, găsi o distracţiune instructivă mai mult pe locul ocupat de
Expoziţiunea ce s'a închis.
Acestea sunt D-le Ministru propunerile ce-mi permit a vă face și ecare se pot
realiza de urgenţă şi cu o mică cheltuială din bugetul ţării..
|
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|
n acest. muzeu, d-le Ministru, al Trecutului Nostru,se va cuprinde şi secţiunea militară, pe care avem nevoie să o reconstituim cât mai neîntărziat.
,
„m... : Acolo s'ar aduce și obiectele adunate la Arsenalul Armatei, unde
ar fi mai.
bine şi mai sistematic clasificate.
IE
„... Fără îndoială că aceste cheltuel'ar
i fi foarte bine justificate şi de o utilitate
excepţional de mare pentru ţară.
a
,
Mă
„=. Da materialul adunat de noi veți -patea, alipi, d-le
Ministru,
şi
pe
acel
-ce
se
află la Minister, rămas dela Expoziţiunea, din 1900, de la Paris,
precum
și
o
parte
adunat
în. vederea, creării unui
-:.

.: Am, convingerea,

muzeu industrial.
d-le Ministru, că ceea ce vă propun

este atât de important,
încât realizând aceste creațiuni, vă veți lega numele
de
o
operă
şi mai mare şi mai
durabilă decât însuși aceea, „4. Expoziţiunii Generale
Române, făcută cu ocaziunea,
Jubileului.
|
|
”

Nu

mult după aceasta, având în vedere munca

aleasă şi românească
2 d-lui general Q. 1. Brătianu, în truniea atâto
r ofițeri ce ne fac cinste,şi
pentru a putea ca lucrul să se facă mai curân
d Și mai complect, am adresat

d-lui General Manu, ministrul de pe- vreme
lui, la 4 Decembrie, următoarea adres
ă la No.
Ea complectează pe precedenta.

„ Ăm

al departamentului Războiu6586.

onoare a vă aduce la, cunoștință

, că: în urma, Expoziţiunii vor rămâne mai
multe 'creaţiuni nouă, absolut utile din
punctul de vedere cultural şi economic,
„_.. Printre acestea se află şi creaţiunea
mai .multe secțiuni între cari şi pe cea , muzeului „Trecutul Nostru“ care va, avea

etnografică, culturală, - bisericească, a armat
ŞI aşă mai departe,
ei
|
Ar fi momentul, d-le Ministru, ca această
secțiune a muzeului-militar să ia o
dezvoltare cât mai mare, și dacă voiţi, să
fie chiar şi sub controlul și directa activitate
a unui
delegat sau comitet orânduit de D.
Voastră,

a
Obiectele vor fi adunate în o aripă a palat
ului artelor de pe colina Filaretului
„Trecutul nostru,
„__„*
„Mai malte obiecte ce au fost deja adunate
de Comisariat şi o pazte oferită, de
particulari servesc deja, ca punct de
pleca
re
pentr
u acest muzeu: şi
o fericire pentru noi, dacă având depli
na d-v. aprobare, veţi ordona. să se ar fi chiar
acelaşi loc și materialul aflăto
depue în
unde va fi înstalat muzeul

r la Arsenal sau în diferite alte
localuri, depinzând
tot' de adiministraţiunea, d-voastre.
„Astfel am putea. chiar.en începerea
anului curent să punem la, dispoziţiu
publicalui muzeul „Trecutul Nostruă cu
nea
toate
secţiunile sale şi destul de avut deja
pentru ca să intereseze pe cunos
cători și pe amatori,
„Odată ce aţi consimţi d-v, de a întea
ca prim factor la crearea acestui | mauzeu, aşi putea, face o:circulară-apel
.
câtră, toţi. acei care. păstrează 'obie
la. Trecutul-Nostru:
ctele relative

şi a complecta
bire o''desvoltare' foarte “mare secţiastfel colecţiunile noastre militare,
unii războiului indepedenţii,. pe
cu această ocaziune.
:
„1
* n speranță, d-le Minis
că vom: putea, să ne bizuim
ternicul d-voastră concurs, vă tru,
rog să primiţi asigurarea, stimei şi pe
mele

dând cu deosecare am creat:o
luminatul și pucelei mai -alese

Totul depindea însă de Ministerul
de Instrucţiune Publică; storile
cepuse să se tragă, unii voiind
în-:
aşi ridică singuri bisericuțe și
a face mu00, Pentru, persoana lor și

în imteresul lor special, iar nu
conduși de o idee
mai altruistă, mai înaltă ȘI
mai ales, mai românească.
D-] Tzigara-Samureaș
erăîn frunte spre a mă

împedica în ceea, ce doream
a, realiză, făcând total.
ce
rea, sa. modestie şi. iubireadudenasem și pe care, ca “mare cunoscător, și în maadevăr, le declarase de net
rebnice: și: că la
adunarea lor, domnisă' ŞI
„0 totală lipsă de discernăm
ânt
...
&,
Alţii, ca, D-l Tocilescu, în
|
întuneric și profitând de tre
lă sau politică, pe lângă.
cer
ea
per
sona:
minist rul zilei,, câuta. | să zăd
ărnicească totul, "te-

spre aobi
lua ectele
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mându-se să nu-i se compromită; situaţia de director, și ast-fel :toți căutau

a-mi pune piedici si chiar a mă insulta personal, prin o: broșură . necuvincioasă, a D-lui G. Sterian, de care voi vorbi încă în urmă. Ministrul, contra
legii. învăţământutui căruia, mă: pronunțasem,.în ce priveşte. crearea Doctoratului în drept, care nu poate fi nici serios nici practic, trebuind «mâi. întâi să se râdice nivelul studiilor și licenţei, așa de jos căzute, îmi plătea poliţa.
_.D-l Disescu era astfel rău dispus: de altfel toată situaţia politică era nu numai

tulbure,

dar

pe drojdii.

Totuși,

continuam, . prin

vorbiri personale 'sau

prin adrese a cerca tot ce mai puteam face. Dădeam toate soluţiile ce credeam
utile şi pe care în mersul normal ar fi trebuit să nu le lasă ministrul instrucțiunii să muceziască în dosare.
i
o
„
„Iată adresa ce crezui necesar. a face la 18 Ianuarie :1907, No. 6881,
D-lui Ministru al Instrucțiunii Publice. Se va vedea dacă ceea ce'propuneam
nu e o soluţie practicăși singura pentru moment posibilă, faţă cu mijloacele
noastre. D-l Tocilescu ţotuși le încurea mai rău, nedecizându-se, ca. totdeauna, la o linie de conduită hotărită, leală; iar D-l Tzigara-Samurcaş pândea și-și pregătia articolele și muzeul său.... în serviciul budgetului ţării.
Iată

adresa :
Domnule

Ministru,

„Cred momentul sosit de a mă adresa, D-voastre, ca ministru al instrucţiunii
publice şi al cultelor, şi de care depinde şi desvoltarea, artelor noastre, precum şi exis-

„tența, muzeelor, cu caracter ştiinţific şi cultural.
a
a
i
„Ştiţi bine, Domnule Ministru, că Expoziţiunea, noastră,
s'a închis la, 24 Noem-

bire anul trecut, și că atribuţiunile
Aprilie, la care dată urmează, să se
„Nu am nevoe să vă adaog,
Expoziţiune nu este alt-ceva de cât

mele de comisar. general,
vor înceta, cu ziua, de 1
lichideze toate atacerile Expoziţiei. D-le Ministru, că pentru o ţară, sau. naţiune, o
o constatare de fapt, un. soiu de examen general

sau numai pentru o anume ordine de lucrări. Ca atare, urmează ca, expoziţiunile, să
fie urmate ca şi un concurs oare care, ce în sine e.0 operă trecătoare, de fapte . durabile şi de îndrumări nvuă, pe toate terenurile şi în special pentru noi, pe cel cula
II
a
a
tura], economic şi naţional..

„Unul din rezultatele cele mai bine făcătoare ce 'se. observă, după fie-care ExPa
pozițiune este şi crearea de muzee noui, sau îmbogățirea celor. existente.
„In străinătate, după fie-care Expoziţie, materialul expus. servă. de regulă
pentru îmbogățirea. colecţiunilor. exiștente. și adeseaori o-parte din acest material:. prin
însăşi natura sa; și importanţa specială ce a căpătat,
la. un moment dat, îndrumează
a

ee

aa

chiar la crearea de colecţiuni nouă.

„La noi, prima Expoziţiune mare .a fost numai anul trecut şi ar fi trist ca,
!
ea:să nu deă aceleaşi roade pe cari expoziţiunile le dau pretutindene în străinătate.
„Deja. după mica, expozițivne a asociaţiunii generale române din 1903, au rătechno-

institutului chimic pentru colecţiunile sale de. chimie
obiectease.
-mas numero

logică și agricolă.
|

„După

.

ÎI

o

fie prin
Expoziţiunea- de astă-vară, obiectele. ce ne-au rămas,.

donaţiu-

ne, fie cumpărate de comisariat sau adunate-din ţară. prin grija. acestuia, constituese
un material foarte. important, gata..pentru a servi la, înfiinţarea a variate-muzee şi ar
fi o. crimă: dacă

nu s'ar utilisaîn acest sens.

|

a

aa

„Aceasta D-le Ministru, cu atât mai mult, cu cât putem spune fără înconjur.
„că. ţara: noastră mai că.nu are nici un muzeu în înţelesul adevărat al.cuvântului.
NE

„Avem

un soi de muzeu,

la Iaşi, aşa numitul:

„Cabinet de Istorie Naturală

al societăţii. medicilor și naturaliştilor“,. înfiinţat de mai bine. de.:70- ani, de câtre
-oamenii de inimă, ca nemuritorul Gheorghe Asaki,.D-r Cihak, D-r. Zotta, D-r. Caciureanu: şi alţii. Acest muzeu luase:o desvoltare foarte mare, acum miai bine de jumătate de secol, îmbogăţit fiind cu tot social de colecţiuni; dar în urmă, colecţiunile.în

30

„CÂTEVA

CUVINTE

RELATIVE

LA CELE

CE

AM

VOIT

SĂ

FAC...

Ete,

„mare parte s'au stricat, s'au risipit şi muzeul se află în complecăt ruină, cn toate că
Statul îl subvenţionează cu o sumă neînsemnată
de altfel, şi cu toate că fosta „capitală a Moldovei are atâta interes ca acest cabinet de istorie naturală să devie un
Muzeu serios.

|

„Un alt muzeu, cu mult mai avut dar fără
„ “propriuŞi fără nici.una din condiţiunile cerute de
" Muzeul din Bucureşti.
„Creat încă de acum 70 ani, el s'a separat
care era cu totul neînsemnat, dar care acum având

Aa

,

o destinaţie specială, fără un local
aceste institute de cultură, este
|
,
de „Muzeul de Istorie Naturală“
un local nou şi ca director un tâ-

'năr cunoscător, cred că va deveni ceea ce se cuvine; iar restul sub denumirea de „Ma-

zeul Naţional din Bucureşti“, s'a, îmbogăţit cu deosebire prin obiectele adunate după
-1864, când s'au secularizat, averile Mănăstireşti.
,
„Cărţile sale şi documentele vechi au fost trecute la Academie unde sunt păstrate în bună stare.
Acest

muzeu, prin natura cercetării profesorului de Archeologie,

care se ocu-

“pă mai în special cu Epigrafia, a devenit: cu deosebire un lapidariu și în urma, săpă:
tarilor făcute, în anii din urmă, s'a, îmbogăţit cu. obiecte din Epoca romană, găsite în
“ţara, noastră,
E
|
„Insă, Domnule Ministru, acest Muzeu ar trebui să conţie în prima linie epocile clasice ale civilisaţiunii ce ne interesează mai de aproape pe noi şi anume
cea

“Egipteană, Greacă şi Romană.
"1?
„Un specialist, fie el cât de activ, totuşi nu ar putea să ajungă

să studieze

în această direcţiune decât o mică parte din imensul material, ce-i stă la, dispoziţiune.

„Şi fără această cercetare amănunţită a Epocii romane din țara noastră,
fi peste putinţă să ne dăm seama de timpul trecut de la, descălicătoarea Romană vaşi
până la aşa, numita, dăscălicătoare a. primilor voevozi din Moldova, şi Muntenia.
„Numai

din studiul comorilor istorice, aflate din fericire în sânul ţării noastre,

al acelor ce se află cu siguranţă în vechile
"bistic al graiului Românesc, se va putea, în
tru care Academia, publică de 20 ani, fără
„Mai avem în nişte mici sale, fără
tablouri, la Ateneul Român

“Ele
cu adevărate
clasici, și cu
“Grigorescu. .
„Am

şi alta la Iaşi.

archive ale Vaticanului şi din stadiul limviitor desluşi rostul acestor perioade, pensucces, premii de altfel atât de bogate.
nici o însuşire specială, o colecţiune de
|

însă sunt rău îngrijite, fără nici o originalitate, alimentându-se une-ori
mâsgălituri, şi nimeni nu sa gândit să adune copii fidele după autorii
deosebire cât mai multe din pânzele pictorilor vechi şi în special ale lui
E
stăruit mult şi graţie M. $. Regelui s'a putut înfiinţa Muzeul Aman,

“pentru care am scris'la vreme o brozură specială, dar însuşi
Ministerul de Instrucțiune, în loc de a, face ceva exemplar, în această construcţiune veselă
a unui pictor
"care afost bun român, care a, înființat şeoala de pictură şi care
a, lăsat atâtea pân“ze

pline din viaţa noastră, însuşi Ministerul zic, prin aşă zisă Casa Artelor,
în loc de
a, face ceia: ce trebuiă, a stricat tot și a pus acolo biurourile cu cancelaria
comisiunei însărcinate cu... monumentele istorice|
Și
|
„
aDar, Domnule Ministru, ceia ce ne interesează tot aşa
-"mânii, este cu deosebire trecutul nostru propriu, adică existența de mult pe noi Ronoastră din secolul
„al XIII şi până în prezent.
|
o
„Din acest punct de vedere, indiferența noastră e culpabilă și
ori ce întârziere e dăunătoare şi prestigiului țării şi demnităţii noastre
naţionale.
___*
„Popoare mai mici, mai puţin avute și chiar țări mai
nouă ca a noastră,
„cum sunt Grecia. Serbia și
Bulgaria, ne-au apucat înainte din acest punct
de vedere.
2 „Muzeul trecutului nostru, trebue să aibă următoarele secţiuni:
a cultului, a
culturii, a, artelor frumoase,

>

a
din toate acestea |.
20
mică colecţiune de
general Brătianu și prin buna

armatei, etnografiei, economiei ; însă nu avem mai
nimic
E
arme se află la arsenal şi prin bună înţelegere cu
voință a d-lui general Gheorghe Manu, ministru d.
de

războiu, această, colecţie care exprimă, începutul
secţiei militare, atât de importantă pentru
trecutul nostru, până inclusiv la; răsboiul
Independenţei, ne va, fi pusă la dispoziţie.—
„_„
"mExistă încă o mică încercare începută acum
3 ani, aşa numitul:
« Muzea etnoJrafic român».
Sara

Ma

|

Sia

|
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„Cu toate că ar fi trebuit ca toate aceste secţiuni ale trecutului nostru să fie
la un loc, totuşi e bine

că s'a gândit chiar astfel să se facă ceva, şi să se adune un

material care mai târziu va fi greu sau imposibil de găsit.
„Pentru

acest «Muzeu

al trecutului nostru»: am tăcut mici sacrificii din fon-

dul propriu al Expoziţiei, pentru a adana, a fotografia şi chiar cumpăra numeroase obiecte.
„Şi credeţi-mă, Domnule Ministru, că familiile noastre boereşti, iubiții rioştri
moşneni şi cei ce posedă obiecte, ce ne interesează, ne-ar oferi mai multe decât credeţi dacă ar şti că se află un loc special, o bună îndrumare și cu. deosebire siguranță
în păstrarea, obiectelor; căci nu e român cult, care să nu-și respecte şi să-şi iubească
treculul său și să nu regrete lipsa unui astfel de muzeu. :
a,
„Ldeia înfiinţării acestui muzeu, pe lângă altele care privesc pe Ministrul de
Domenii, a fost desvolatată chiar din momentul când am publicat primile circulări
pentru înfiinţarea Expoziţiunii.
„Ea este împărtăşită şi susţinută cu căldură, cu deosebire, de Iubitul și Inţeleptul nostra Suveran, care a voit să se pue în actul de fundaţiune al Expoziţiunii
armătorul pasagiu: „Iar în acea grădină să se ridice multe şi mari clădiri, unele vremelnice iar altele statornice şi desăvârşite, în care să se adune și comorile din trecutul
neamului românesc,

şi cele din zilele noastre,

şi

să se

tuturora, pământeni şi

arate

streini, rodul muncii şi al ostenelilor poporului Român şi toate bogăţiile cu care
Dumnezeiasca Pronie ne-a împărtăşit“,
„M. Sa. doreşte cu deosebire ca, <Cula»acest giuvaer din timpul expoziţiunii săşi păstreze destinaţiunea puind într'ânsa, cele mai de seamă obiecte din secţiunea, cultului.
„Vă stă în putinţă, D-le Ministru, să înfiinţaţi acest muzeu al trecutului nostru cu toate secţiunile,

inclusiv aceea,

a artelor

decorative

şi alături

militară care cred că se va instala în apropriere de-pavilionul
„Vă stă la dispoziţiune Palatul Artelor şi «Cala»

urantul Român»

regal.

şi. chiar

cu

secţiunea,

clădirea. <Resta-

și construcţiunea, provizorie în care a fost pusă secţiunea, etnografică,

ce coprindea Transilvania, Bucovina, Istria şi Bosnia. . “ „Păstraţi Muzeul clasic unde . este şi duceţi tot ce priveşte

|
|
celelalte: ramuri

la Filaret, sau duceţi tot la, Filaret, sub direcțiunea actualului director al. muzeului,
căraia însă îi veţi da un subdirector, pe d. Mironescu, om priceput, architect şi archeolog, bun cunoscător al trecutului nostru, fotograf şi aquarelist în acelaşi timp.
că va
„Pe lângă această mică cheltuială, trebue să vă adaog, d-le Ministru,
de
culegere
constanta
și
sistematica
pentru
anuală
sumă
o
buget
trebui să alocaţi în
obiecte din ţară, pe lângă săpăturile, ce sper că se vor face mai sistematic pe viitor.
„In acest ultim caz, în construcţiunea Restaurantului Român veţi instala di-

şi publicaţiuni.
recţiunea generală a Muzeului cu tot ce priveşte cele necesare pentrustudii
" „In pavilionul etnografic se va patea face un admirabil lapidariu. care va
putea fi cuprins și în aripele provizorii ale Palatului Artelor, care sunt foarte încăpătoare.
„ot ce priveşte muzeul clasic va fi pus în etajul de jos, afară de. o parte din
aripa stângă, destinată colecționarilor noştri, iar aripele şi cu etajul de sus vor servi
pentru trecutul nostru și secțiunea artelor decorative.pe când în «Culă» se va formă
Muzeul bisericesc, iar obiectele ce aparţin secţiunii etnografice vor fi trimese muzeului
Aa
|
dela şosea.
_ : „Astfel, d-le Ministru, veţi realiză o faptă bună, veţi scoate .la ivială tot
trecutul nostru cu o mulţime de obiecte de seamă, care acum stau ascunse. şi necunoscute şi veţi pune Muzeul întrun parc, unde publicul va putea să: se primble, să citească, şi să gândească, respirând în acelaşi timp şi un aer curat.
|
„Mai sunt încă 2 cheltueli ce va trebui să faceţi :.
|
acum, .
miniştri,
de
consiliul
dela,
„| U mică cheltuială, ce se va putea obţine.
|
a,
propun.
ce.vă
localul
în
-pentru mutarea, şi instalarea, muzeului
9) Un credit de maximum 300,000 de lei, ce veţi puteă, obţine. relativ uşor
din excedentul anului curent, pentru facerea a două mari aripi, în dreaptaşi în stânga
corpului principal al Palatului Artelor, pentru-lapidariul definitiv şi mărirea, localului,
anexe, graţie căreia muzeul nostru.va, avea pentru lungă durată de timp şi în mod

- suficient un local propriu.
d-v. patriotice, vă. rog, d-le Ministru, să lu„Bazat pe cultura și sentimentele.
mai neceseră, pentru ca dela 1 Aprilie
crede
aţi cât mai curând dispoziţiunea, ce veţi
care vorbese mai sus, iar de altă parte,
de
adaose
micile
în bugetul dv. să se prevadă
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Ete,

'să faceţi ca persoana ce veti crede de cuviință a numi.să
ia în primire localul şi obi„ectele,
de oarece subsemnatul. nu are nici timpul necesar, nici
destoinicia, cerută ca să
se ocupe mai departe cn aceste chestiuni, mulțumindu-se,
cu
satisfa
cția, de a, le fi stârnit
şi. reușit ca ele să fie dobândite.

„33...

„Am

pentru

țară.

,

cerut mai sus, d-le Ministru; un mic loc. pentru

|

,

,

,

ca particularii să-şi de-

pună tot. acolo, după cum au făcut-o deja mai mulţi, colecţi
|
=
„Aceasta se practică şi în streinătate şi la noi este unile lor. Na
cu atât mai indispensabil
cu cât.

vom putea astfel mări numărul cunoscătorilor
Şi colecționarilor, cari totdeauna
servesc a îmbogăţi colecţiunile publice şi a scăpa
în acelaş timp de perzanie numeroase
obiecte, care acum se pierd, se distrug sau trec
hotarul, :
Aa
Na
î.;
„In aşteptarea grabnicului d-v. răspuns,
Vă
rog,
d-le
Minist
ru, să primiţi asi„gurarea stimei şi :consideraţiunii celei mai alese.
:

„uz. = Văzând în acelaș timp şi. faptul că
chiar Ministrul Domeniilor nu
răspunde -nimic, crezui neapărat necesar a face
o nouă intervenire,cu adresa

“No. 6892,

„1.

din 23 Ianuarie

1907.

|

„Iată cele ce cuprinde această adresă,
.

Domnule

_*

Ministru,

|

- CăSurmare la adresa, mea cu No.
înființarea mai multor muzee în localurile 6476 din 25 Noembrie 1906, referitoare la
rămase
disponibileîn urma închiderii Expoziţiunii,şi cu materialul variat pe care
l-am
aduna
t cu această ocaziune, ce vă, stă
la dispoziţiune,
am onoare a vă mai aduce la cunoştinţă
fapt, Domnule: Ministru, hotărârea, înfiin : următoarele:
ţării acestor muzee este coprinsă
în următorul pasagiu din „Actul de Funda
ţiei,
„.

„De

redactat de D-Voastră şi iscălit de JM. S.
"Regele şi Regina, cu ocăziunea inaugărării
Expoz
iţiun
ii şi care sună în modul următor: „Iar
în acea grădină să se ridice multe şi
mari clădiri, unele vremelnice, îar altele
stato
și desăvârşite, în cari să se adune şi
comorile din trecutul neamului Românescrnice
cele din zilele noastre şi să se arate tutulo
r, pământeni şi străini, rodul muncii şi
„al ostenelilor poporului Român, şi toate
bogăţ
iile cu care Dumnezeiasca, Pronie ne-aşi
înpărtăşit, atât cele ascunse în ape sau
şi de pe dealuri şi cele ce cu belşugîn în fundul pământului, cât şi cele de pe munţi
fie care an ne dau holdele mănoase şi
ale” acestei ţări «
rodnice
Ia
|
i
„» „ Aceste muzee sunt numeroase
"
semnala prin adresa mea anterioară; prin firea lor şi pe care mi-am permis a vi le
ţiunii publice şi al “Cultelor, de câre' unele vor depinde fatal de: Ministerul Instructiunile muzeelor cu caracter ştiinţific mai depind şi artele frumoase precum și direşi cultural.
n
ii
„_mPentra a
putea să, vă daţi seamă de natura,
acestor muzee” şi modul cum cred
că urmează a se crea, Vă alătur
odată.cu aceasta, 'adresa, ce am
înaintat acelui Minister, cu No: 6881, în ziuă de
Joi
„Rămâne, Domnule Ministru; 17 Ianuarie 1907. să ne ocupăm acum de muzeele
depinde de Ministerul
ce urmează a

D-Voastre, precum şi de alte creaţ
iuni ce cad tot în resortul
acestui Minister.
|
|
_
„Muzeele acestea suntîn
Silvileulturăe, „Muzeul Industrial număr de 4: „Muzeul de A griculturăe „Muzeul de
e Şi
ul Comereial“,.:
”
„Primele trei muzee cad direct „Muze
sub resortul personalului ce depind
terul D-Voastră, şi asupra, impor
ede Minisinsist, mai ales când mă adresez tanţei creaţiunii lor; cred că nu mai am nevoe să
D- Voastre,
|
cu
„Muzeul de” Agricultură“ ya fi insta
lat în „Palatul A griculturii“ iar
de Silvicultură“ ar putea foarte
„Muzeul
1
hine“să fie instalat în „Pavilionul
Statului“, de 'oarece” ambele acest
Regie
i
Monop
olului
e
const
rucţi
uni,
şi
mai ales a, doua, pot dura mulţi
ani; „Muzeul Industrial“ poate
fi pus foarte
|
e
mercial“ în „Palatul! Industriei“, care fiind bine, de
»
aşezat pe u.
şi resturi de la uzină, a
ântur
i
i
- +
„IL se va alătura „Pavilionul Came
rii de Comerciu“ care are tot
„a se forma aceste două
interesul de
omnule Ministru a vă consulta, în
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această privinţă cu Direcţiunea, Camerii de comerciu, a școalei superioare de Comerciu,
Societatea, absolvenţilor şcoalelo-de
r comercin, și cu Asociaţiunea, meseriașilor. români.
Cam activitatea Comisariatului General al Expoziţiuni,
va înceta în curând şi,
personal nu am nici competinţa
nici 'timpul ca să mă ocup cu aceste chestiuni, Vă rog,

Domnule

Ministru,

ca să bine-voiţi să delegaţi de urgenţă, dintre. personalul

superior

al Ministerului ce conduceţi, pe acei ce veţi bine-voi a-i însărcina cu organizarea şi
conducerea, acestor

muzee,

ocaziune ce li se presintă,
fi utilă în primul grad şi
ce sunt însărcinaţi de Stat
„Acestor persoane
variat ce am putut aduna.
"

„Alipind

specialişti ce cred că vor fi bucuroși a profita, de fericita,

pentru a puteasă dea concursul lor, la o operă ce le va
grăţie căreia, vor putea aduce servicii reale direcțiunilor
a, le conduce.
n
ă
Sa
ie
le voi da în primire atât construcţiunile cât şi materialul,
.
:
SR
:

acestuia ceea, ce s'a, strâns încă de către aceste servicii la Minister

vom putea chiar cu începere dela 1 Aprilie, să arătăm publicului că, în urma, acestei
expoziţiuni,

a rămas

şi la, noi ceva trainic şi util, care-va servi

ca o nouă și fericită,

îndrumare în mersul şi desvoltarea noastră economică.
|
„Nu pot încheia această adresă fără ca din nou să atrag atenţiunea D-Yoastre
de asemenea, asupra faptului că urmează să însărcinaţi pe cineva şi cu. conducerea
„Grădinei Zoologice“, care trebueşte îngrijită de aproape, pentruca să fie reprezentate
aici toate animalele din ţară şi aduse chiar câteva din străinătate, care pot atrage
curiositatea copiilor şi răspunde şi unei educaţiuni serioase.
|
„Acelaşi lucru, vă

rog, să-l aveţi în vedere şi în ce priveşte şcoala

de hor-

ticultură,. care are un început atâtde fericit, graţie personalului de specialiști de câre
dispuneţi.

ac

|

E

a

„Această şcoală are un rol social şi economie foarte important.în faza noastră
actuală de dezvoltare.
5
|
„Pentru instalarea ei mi s'a făgăduit pavilionul Principelui Soutzo şi la rigoare
aţi putea cădea la înțelegere cu Administraţia, Domeniului Coroanei, al cărei: pavilion

solid construit,

ar fi indicat pentru această destinaţiune.

|

,

,

„Nu uit de asemenea, domnule Ministru, cât se aşteaptă dela Şcoala de . Apicultură, pentru care avem deja oferit frumosul pavilion al dlui G. Cantacuzino, și
care graţie d-lui învăţător Begnescu
— specialist serios— dispune astăzi de un material variat, precum şi de! şcoala de sericicultură, la dispoziţia căreia se află, o casă
model şi cu duzii plantați anume.
|
ae
Ia
A
- „Rugându-vă,. Domnule

ministru, în modul cel mai călduros, să-mi faceţi canos+

cut cât mai curând decisiunile ce veţi lua
asigurarea, stimei mele cele mai alese.
dorit a face!.
această continuă

Tată ce am
Se vede că

„__.

în

această

lucrare,

spre

privinţi, .vă

rog să primiţi

|
realizarea unui ideal,

ȘI

creațiunea unor muzee atât de indispensabile mersului nostru serios înainte
și ştergerea petei rușinoase a stărei în care ne: aflăm, din acest punct de
vedere, nu â, plăcut câtorva

persoane.

rău

conceput,

ae

i armele înveninate și nu au
aleg decât
Puţine din fericire, dar care nu'ș
-::
nici un scrupul, când e vorba să'și satisfacă micile lor interese. . .: -..
Ia
Se vor vedea acestea din cele ce urmează.
să spuie dacă
ţară,
această
din
judecată,
cu
oamenii
la
însă
" Fac apel
ceea

ce

urmărisem,

era

sau

dacă

ași

fi avut vre-un:

interes din

aceste creaţiuni.

"Toată această lucrare, a mea, expusă în cele cuprinse până aici a fost
cauza că 2 persoane, cele mai puţin indrituite, să s6 manifesteze ca adversari,
a tot ce doream

a face,

cu

o vehemenţă

şi cu o lipsă de bună „cuviinţă ŞI

cu: o rea credință, după cum am spus o la pâg. 445, cum rar sa văzut la
noi. Aceştia sunt D-nii G. Sterian fost, aș putea zice din nenorocire, Director
3

54
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ete,

deosebire, nu a cruțat

“niciun mijloc, trec
adeseaân
alăturea
d cu adevărul
și 1 insinuând pe toate căile,

fapte_la_adresa_mea,_de_o-natură _astiei, încât mă. întreb, _Cu oroare,
de-cenu_ poate

fi capabil-acest.domn.

|

iii

Po
când D- Sterian na atacat în mod puțin delicat, dară se vede
cât: de colo inspirat de alţii, între care în umbră se vede clar D-l Tzigara
Samureaș,—care, l-a sfătuit astfel, în dublul scop: de a mă lovi pe
mine și
de a face imposibil pe D-l Sterian, care acum „desigur regretă
fapta.și a
constatat că era impins la acestea pentru a i se lua locul, —
d-l 'TzigaraSamurcaş, din contra m'a atacat cu forme, dar cu insinua
țiuni şi cu calculul premeditat, de a distruge un om, ceii sta în
cale, pe D-l Mironescu,

și a mă compromite, cu ori ce chip și cu ori ce mijloace,
făcând şi
zgomot în jurul numelui său, chiar cu ajutorul unui
scandal public, spre

ași aşigura o situaţiune.

|

Sunt oameni cari se servesc de ori-ce armă, . |
|
Ca mijloace, utiliza ura de care este capabil un anumit
cereuleţ
junimist, curtenirea către d-l Harct, căruia “i-a tocit în
deajuns scările pentru
aşi asigura locul de la' Muzeu Și S'a servit şi de
cercul. socialist, care prin
„ Viaţa Românească,

de la Iași,

a mai

publicat

și

altă dată lucruri

ne exacte și ne româneşti, la adresa, Expoziţiunei
din 1906
"Domnul acesta, păscueşte în toate apele.
Yoi incepe.cu D-l Sterian,
- “La adresa

mea,

făcută

ca Comisar

urâte,

și a mea.)

General, Minis

trului Instrucţiunei
Publice, din 18 Ianuarie 1907, No. 6881, și publi
cată la pagina 14 din No.
Il și 12 al acestei reviste,pe care Ministrul,
chiar: după 2 săptămâni de
la primirea ei, totuși "mi declarase că nu o cetise
încă, D-l G. Sterian fără să
consulte pe Ministru; fără a fi fost întrebat, dar
în acelaș timp și fără a fi
pedepsit de acesta, cum merita, s'a găsit în drept
a-mi răspunde prin o adresă
către Ministrul său, care nu'i ceruse avizul,
şi pe care adresă o tipări dela
inceput în broșuri şi o distribui la toată
lumea. |
|
Curagiul său să înţelegea, căci partidul conse
rvato
r
era
pe
punctul
de a se retrage, și nu-i trecuse prin cap că
-D-l Haret '] va inainta.
în rezervă, și: nici că D-l “Tzigara-Samure
aș i râvnea, succesiunea...
Broşura. sa: Muzeele Noastre, tipărită luxos
pe socoteala Statului,
are 23 de. pagini, cu un conţinut copilărese
şi pătimaș,
a
Banii publici, de la Casa Artelor, nici de “dată
uceas
ta
n'a
știut D-sa
să-i: întrebuințeze ; D-sa, care fără nici o pregă
tire, ajunsese să încaseze 800
lei lunar. mai bine ca un profesor unive
rsitar, ca Adniinistratoral Câsei
Artelor și alți 320 ca profesor de decoraţiun
e al Şcoalei de Arte „Decorative,
pe lângă cei 5000 ce-i dădu în August
1906,
D-l Vlădescu, ca indemnizație pentru marea muncă ce desfişuras
e cu ocazia Expoziţiei !....:
Si
Aceşti ultimi bani i-au 'servit în parte
pentru a da un banchet la
Capşa, în ziua căderii d-lui Vlădescu,
protectorul său, către care mă critică,
ȘI pe care-l execută, bine înţeles fără
milă, când vorbii cu mine.
Sunt
am

vre-o

convins însă, -că astăzi. D-sa regretă ce a,
făcut,de oarece, dacă
față cu acest domn,

vină

e că

crezându-l mai bine pregătit
"1 numisem alăturea, cu D-nii. Berindei
și Cerchez în Comisiunea care dim
preună

În

ana

2

0

,

”

1) Vezi, ca culme: Moș Gheorghe

,

,

la Expoziţie, Viaţa Românească,
1906,

.
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cu D-nii Burchuș și Victor Ștefănescu, trebuii să. pregătească- planurile construcţiilor dela Expoziţie.
E
Pe atuncea, eu' '.credeam architect în regulă, căci nu stiam. că Îa
Paris nu făcuse nici, o şcoală serioasă, asţtel că D-sa poate fi considerat numai ca absolvent al școalei de: Hautes Etudes d Arehiteoture, de la Baciu,
după cum spuneă -un glumeţ.
.
La, Paris toată activitatea sa a consistat în a se înscrie în atelierul
„Architectului

Gaudet, -atelier .ce a:părăsit

admirabile planuri, aduse
dezacord,

inainte

de

vreme,

din

cauza unor

din călătoria sa în Italia și care erau cu totul în

nu cu mijloacele

băneşti

ce moştenise,

dar cu ceeace știau colegii

săi că „poate să facă, şi-cari au fost cam eiuzi cu: bogatul lor:coleg, cari a fost
nevoita părăsi atelierul și a rămas numai cu studiile călătoriei din Italia !...
Eu

însă nu

știam

nimica

de

toate acestea,

când

l-am

numit

în „Uo-

misiune.
D-sa a, luat parte la numeroase şedinţe, adesea; fiind faţă
Ioan : Lahovari, şi a discutat în:special, cum o ştiu colegii săi,
acestora în ce: priveşte tocmai: crearea Palatului Artelor, unde
dificultiiţi de învins. Asta nu-l impedică, cum vom vedeă, de
adresa

sa,

foarte. copilărește

de

ultfel, ceeace

ușor

șŞI Ministrul
propunerile
erau multe
a critică în

se înțelege, tocmai ceeace

s'a, făcut de aceştia alături cu d-sa la această construcţie.
Si
Am văzut dela început încă, că eră nemulțumit, că doreă cevă mai mult,
să fac cv mai mare, de bună seamă Inspector General, în locul Architectului Berindei.:: Atunci lam lăsat să se .. plimbe.
— Inde Irae! de care a
profitat D-l 'Tzigara-Samurcaş pentru a'l indemnă să scrie broșura sa.
Broșura

sa va rămâneă

un

monument neperitor din partea unui om ce

ajunsese. în ţara noastră Administratorul Casei Artelor.
|
In ca începe prin a mă acuză că de co .nu sa pregătit Expoziţia mai
istematic şi cu mult mai înainte... cala Paris!...
N
„ Românul, de felul D-lui Sterian, nu vede decât prin Paris. Pare, că
cu nu aș fi dorit ca lucrurile să se fi făcut și la noi, mai în linişte şi. mai,
complect ; dar faptul brutal e,.că am fost numit Comisar General la 24 Mai
1905, și că Expoziţiunea s'a deschis oficial la 6 Iunie 1906, și încă de fapt
chiar: dela 14; Mai, când se şi constată, prima intrare plătită la casă.
lată poznele ce scrie și care se potrivesc la noi, cum zice Roimânul
„Ca. nuca 'n părete“:
|
«Cu mulţi ani înainte de inaugurarea.a Expoziţiei din anul 1900 eră
e ştiut de toţi:
că șe va clădi un pod peste „Seine“ şi că se.va deschide o nouă cale între „Les Champs
Elusces" şi Esplanada Invalizilor, câ la dreapta şi la stânga acestei noi artere vor
fi donă palate menite: să înlocuiască: vechiul Palat al Industriei dela 1867 cari numai
corespundeă noilor cerinţi, înființându-se astfel, an drum' nou, mai frumos şi mai les-

nicios,. pentru a, legă :centrul cu:cartierul Tavalizilor, care Inase prin înmulțire a frumoaselor clădiri şi a populaţiunei

o mare

importanţă“

„Seine“ şi „Champs Elysecs*, lângă Esplanada Inoaligălor, e o sterianidă foarte frumoasă. Restul, ce are aiace cu expoziţia noastră !! Ce a făcut
D-sa la noi,. căci ocazie-i am daţ a se manifesta, asta ar trebui să ne spuel!
De altfel e „cunoscut că eu pregătisem şi la noi lucrurile, să se facă
cu linişte, căci, cum se va vedea, în- raportul general, ce va apare, am cerut
M. S. Regelui "facerea: acestei E xpozițiuni, în “Noembrie 1903, iar proectul
program, ce mi. se ceruse, îl depusesem încă din, Februarie 1904, atât
M. S. Regelui, cât și miniştrilor Sturdza și Haret. Vina, deci, nu 6: a: :mea;
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Prin urmare D-sa care le cunoaște acestea nu trebuea să inducă, în
eroare opinia publică..
a
,
De altfel mulțumesc lui Dumnezeu, că Expoziţichiar
unea,
astfel cum
a fost făcută, și cu tot 'concursul, atât de: puternic, al D-lui Sterian... a fost
totuşi mai bine decât ne-am așteptat.
|
|
|
Dar unde D-sa depășește
marginile permise chiar vârstei sale fra+
gode ...,..
e când serie:
„La noi nu se ştie nici până în ziua de astăzi, când s'a închis de mult Ex-

poziţia, ce o să devină clădirile definitiv constrnite acolo, nu se ştie
ce o să facem cu
Palatul,

Artelor, cu Arenele și Culac.

Iată de.ce am publicat circulările și adresele mele de mai sus: peniu ca să se vadă buna credință a acestei critice și ca toți să
constate, că
din contra noi ştiam ceeace trebuia să se facă acolo. Că nu
sa făcut, ce
trebuiă, nu e vina noastră.
|
|
|
Acest pseudo Architect critică în urmă Cula, că e prea
mică pentru
un Muzeu religios, parcă am pretins vreo dată, că
toate obiectele ce ar
puteă, constitui, la noi, un Muzeu religios, ar trebui
să se vâre numai în Culă,
„ D-sa, pe care din nenorocire 7] crezusem, pe nedreptu
l altfel, astfel
că'l pusesem alături cu D-nii Berindei, Ștefănescu
Victor și Burcuş, când a
luat parte adesea la alcătuirea planurilor definitive
, găseşte că:
„Dacă am vrea să facem un Muzeu religios cu toate bogăţi
ile cari există numai
în Muzeul nostra, fără a mai vorbi de cele

ce se
Horezu, Bistriţa, și altele nu ar ajunge o Culă, află la Iaşi,-la mânăstirea dela Neamţ,
puţini sunt acei cari cunosc şi pot aprecia bogăţi ci ar trebui douăzeci de Cule, căci
a, vechilor noastre odoare bisericeşti
atât ca număr cât şi ca artă,

„Vedeţi cât o de priceput în critică, după răsb
oiu, vorba Românului,
când viteji se găsesc cu duiumul,
-sa mai

continuă:

„Palatul Artelor este o clădire zidită în
pripă în timpul ernei cu ziduri prea
groase, cu săli prea mici, cu spaţiuri enor
me
perdu
te. Planul acestei construcțiuni,
conceput de 'asemenea în pripă, nu prevede
nici o destinațiune specială. Cele două săli
de jos sunt întunecoase şi înguste.
Sălil
guste şi primesc o lumină din cele mai e de Sus, În număr de trei, 1) sunt iarăşi înmuri insuficiente, şi o altă lumină later defectuoase : de sus, dintr'un tavan ca geaînalt, prea mic în raport cu înălţimea ală, falșă, dela învelitoarea unui „hall“ prea
lui,
lizabile.
„Prin faptul că clădirea a fost ziditşiă inuti
iarna. şi că are ziduri exagerat de
groase, tencuelele au închis în
ziduri o cantitate enormă de apă,
care nu va eși
de cât dărămându-se tencuelele și lăsâ
nd zidurile să se usuce vre-o .doi
anit.

Toţi ştiu însă că Palatul e
perfect uscat, că nu a căzut nici 0,
lencuială, -și că recepțiunea
s'a făcut în cele. mai bune condițiuni.
De sigur absolventul înaltei
școli d e arhitectură de la Bacău........ mare
roc în scrierile sale de spec
noialist !...
„Unde atinge culmea e cân
d zice:
„_..

Cred

în sfârșit, ca, acest Palat ca, să
servească de
călzit, şi pentru a stabili
eu, trebue si, fie înI oo
eratură potrivită într'o astfemuz
l
necesare aparate puternice ŞI temp
de construcţie sunt
costisitoare şi se cere o cheltuială:
de
comb
ustibil colosală.
,
.
.
„Sau se Ştie, că tocmai .
în„a
vede
rea
creer
ei
unui
Muzeu acolo, sa prea
,
şi a avut

"1, Sunt 7 săli mari de
tot Şi 4 mici
nici ! la fiecarer cat „fără intrarea de
planurile în mână, clădirea
sus şi Holul de jos, Căt adevăr!...
exis tă şi. are curajul a scrie.
astfel de inexactităţi.
Bia
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văzut în sub sol, localul necesar pentru instalarea caloriferului, care după
devizul arhitecţilor ar fi costat, cu totul, între 30 și 35 mii lei.
In ce privește colosala cheltuială de combustibil, D-l Sterian trebue să
ştie că orice Muzeu să încălzește plătindu-se combustibilul.
Poate că D-sa a aflat vre'un sistem, în adâncul său spirit de economie,

fără combustibil, nu are decât să-l inaice.

Dar unde devine glumeţ, e când discutând. propunerea mea de posibilă
lărgire a Muzeului, î7 viitor, zice:
|
„Se simte deci nevce,

cum

o recunoaşte însuşi d-l d-r Istrati, de a, se clădi săli în

dosul acestor aripi, și d-sa preţueşte cheltueala pentru un supliment de clădire la
suma, de 300.000 lei. Eu unul cred că ar trebui mai .mult, pentru a construi încăperile nececare unui Muzeu

cum îl visează .d-l Comisar

General,

şi care să

fie

ca

su-

prafață utilă în raport cu faţada, clădirii. Dar să zicem că 300.000 ar fi de ajuns. D-sa

uită că toate tencuelele înterioare trebue date jos și refăcute, augrătite din nou, şi
că stabilirea unui sistem de încălzit, puternic, afară de multe cheltueli neprevăzute, tor mai cere peste 200.000 în total 500.000 lei, adică jumătate de “milion.
Cu această sumă ori cine. se poate învrednicia clădi un Muzeu cum să cade şi
în

sensul

adevărat

al. cuvântului,

chiar

în

centrul

Capitalei.“

:

Sau, 300.000 lei, pentru un arhitect adevărat, sunt suficionţi spre a se
face ceace am cerut în adresa ' mea către Minister, reprodusă mai înainte,

"dovadă că tot Palatul
tatea D-sale

După

de milion,

Artelor a costat numai
în mâinile

D-sale,

600.000

mii pe când

jumă-

s'ar încinci și încă|.

ce arată că:

„Totodată, vă pot asigură că dacă s'ar expune tablouri în Palatul. Artelor
numai câteva luni, în timpul ernii, ar trebui în primăvară, să le adunăm cu lo-pețile de pe pardoseala sălilor.“
|
|

Ceiace eu n'am cerut să se facă, căci nicăeri n am spus să se mute
tablourile pinacotecilor din Iași și București; apoi spune și un lucru
neexact, de oarece, şi în prezent, se află acolo tablouri și obiecte destul de
numeroase, fără ca cineva să fi avut nevoe să facă apel la calităţile, de muncitor cu braţele, a cunoscătorului d-l Sterian, ca să le scoată cu lopeţile!.

„Tată ce va. să zică când omul păcătuește prin prea multă ştiinţă și
bună credință în discuțiuni.
:
_„ Marele cunoscător mai spune că:
|
_»Cula

Nu

este o clădire compusă

din trei săli mici întunecoase şi supra puse“.

culei;

dar

că pentru o astfel de expoziţiune, trebuiă tocmai un astfel de mod de
minare, care e tocmai propriu: bisericilor noastre.
|
|

ştie nici atât, că afară că aceasta constitue

lu-

Aș puteă sâ-i adaug, că la
anume

ferestrele,

pentru

a obţine

muzăul

Cluny,

acea-lumină

caracterul

din Paris, s'a micşorat

redusă,

care servă mai cu pri-

ință la expunerea, unor astfel de obiecte. De altfel ceeace
a obţinut, în aceste
condițiuni, d-l Al. Bellu, acest priceput şi modest muncitor, a încântat toată
lumea, cunoscătoare. D-l Sterian nu a înţeles lucrul, cu atât mai rău pentru d-sa.
Dar când devine hazliu e când afirmă următoarele:
Ma
|
„Sunt dator să protestez, domnule ministru, cu toată energia în contta, acestei
afirmaţiuni neînsemnate, atât în numele meu, cât şi în numele domnilor directori ac-.
tuali ai pinacotecilor noastre căci de douăzeci

de ani, de când frecventez pinaco-

tecile. din țară, vă pot. încredință că nu s'a deteriorat nici un deseu, nici măcar

0 ramă.

Sa

Se

SE
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„Fac apel la toţi: oamenii cinstiți care au vizitat, așa zisa, pinacolecă
din Bucureștise constate, incă odată, sinceritatea şi exactitatea afirmaţiunilor d-lui Sterian.
Sa
Die
e
PR
în pre
Nu aveţi decât a trece, să vedeţi, halul.în care se află chiar
zent frumoaza pâuză a lui. Grigorescu: Cortul cu țiganii în câmpie.
în..loc

Când am făcut testamentul . regretatului Grigorescu I-am propus ca
de 30 mii .de lei, să: lase mai bine statului câteva din pânzele sale.

Deși pe patul de moarte și slăbit, toată firea lui s'a cutremurat, și cu vioiciune
mi-a răspuns: Wu las nici 0 Singitră Dâuză,. căci am văzul personal

în ce mod

nelremnic

au fost Dăsirate,

ceiace mi-a

afirmat si fiul său.

Chiar în prezent, .o pânză de a d-sale se află pusă pe podele ŞI astfel asezată încât tot praful vizitatorilor cade pe ea și o va strica cu atât mai ușor
cu cât e din' acele: colorate deschis,
Pun,

aceasta în vederea

d-lui Mirea, actualul

director,

a fost dus, la 1900,

de colegul

care recunosc

că-și dă mai multă osteneală pentru a așeză mai bine o parte din
pânzele
ce are in localul absolut restrâns de care dispune.
“Pânze de a lui Grigorescu au fost lăsate pe un perete pe care
curgeă
apa și unele iarăși mâzgălite de începătorii cari voind să le
copieze 'și apropiau prea mult penelul de ele pentru a vede dacă culoarea
ori la fel!
|
Mai adaog că d, Constantin Arion mi-a declarat, că pe
când eri Ministru al Instrucțiunii

publice,

său Costică
Olănescu, revoltat de cele ce văzuse, să constate
că o pânză a lui Grigorescu eră icdiată în două printi“un geam ce
se spărsese. Și Columba
nevinovată, care se numește Sterian, și care
-a dat dovadă de atâta uşurătate până în prezent, în marea sa înfumurare,
de fericitor al Artelor Române, să transformă în closcă care să acopere
faptele rele ce au avut loc!
Chiar astăzi 13 Februarie când revăd aceste
note, sălile pinacotecei
sunt pline de un fum gios, foarte prielnic
picturilor 1... *
Tot așă după ce-alții au avut meritul, la
care am contribuit ȘI cu,
pentru -a se cumpără 'casele lui Aman, cu
toate. pânzele ce erau acolo, spre
a se începe și la noi- cinstirea memoriei acelora
cari au lucrat pentru țară,
ȘI a-stimulă și pe alții să facă astfel de
creaţiuni, şi fiindcă arătasem că,
în înalta sa pricepere, stricase tot ce er
și nu făcuse nimic; răspunde în
adresa sa către Ministru, insultând pe
văduva ilustrului pictor, căci iată
ce. spune: |
„ „Când am intrat în funcțiunea de
director al Artelor şi Clădirilor
un conflict pendinte între Doamna Ama
n şi custodele localului cumpărat, , am găsit
găsit însă două tapete de Gobe
22 am mai
lius
Cum și alte tablouri pe care le ştia 1), al căror loc a rămas gol pe perete, prem acolo, şi mi-a părut rău
în inventar, fiindcă erde:
au
preţ. Confictul eră groaznic şi nu că nu au fost cuprinse
ştiu
avea, d-na, Aman cu fosta, d-sale prop
rietate, faptul este că am găsit ce amestec mai
crurile în ordine, dar clădirea
tablourile şi luzidită
în parte cu materiale proaste 2),
de plâns : un zid crăpat de sus
într'o stare foarte
până Jos, şi lăsat ca de vreo 10
centimetri, ferestrele
ȘI uşile exterioare deteriorate de
Şi Sdrmele conductelor de lumi intemperii şi nereparate demult, toate fruile
de apă
nă electrică smulse şi stricate
rul spart şi lăsând ploile să
cu voință, laminătostrăbată în

ÎNRE

casă 5,

mna

a

|

i.

Ministerul D1) Gobelinu
va
ce să ril
ai „juseserăi vândute
cu mulţi FR
ani mai PP
înainte la ParisPRR
şi nici nu a fost vorba să |
le ia
- 2) Absolut, neexact. Greşeşte
când vreă să arat că
3) Totul ncexact,
itect
,.
.
?
ș SA e areniteau,
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custodelui, un

tânăr modest şi fără sprijin, care stătei, acolo înghesuit cu familia lui într'o odăiță

întunecoasă. A trebuit ca custodele să fie sacrificat, să-l îndepărtez deacolo din fancțiunea ce o aveă, dându-i o altă însărcinare. Custodele acesta este Zaiosul poet St.

O. Iosife.

|

!

Toţi știu însă “că d-na Aman nu e capabilă de astfel de acte, şi că
fiind extrem de “bună gospodină şi găsind casa, așa de curat întreţinută de
d-sa, într'o stare imposibilă, a fust 'revoltată de cele ce a văzut și la observaţiunile juste ce a făcut, a fost totuși insultată de custode.
» Duiosul poet, își adunase acolo toate rudele și dacă recunosc talentul
d-lui Iosif, .ca poet, orice om cu judecată va înţelege că nu d-sa, ca poet,
puteă, să fie un bun custode la o pinacotecă.
|
|
De altfel D-na Aman "i-a scris astfel D-lui Sterian încât nu a mai
xăspuns. Vedem dar, cum ilustrul architect, nu respectă nici memoria lui
Aman, pe carel am auzit criticându-l, î la Sterian!
« Dar unde Domnia Sa arată în mod desăvârșit ce: poate, e când scrie
următoarele deșteptăciuni, relative la biografia lui Aman făcută de mine.
A
„Nu a citit Droșura D-lui Dr. 'stvati şi e posibil că nici voi citi-o vreodată
precum îl sfătuesc să nu citească nici D-sa vre-o scriere de a le mele asupra lui Lavoisier, Berthelot sau Unverdorben,

bătrânețe“.

|

dacă

m'aș pune

eventual să scriu așa ceva la

„Deci cu toate că nu am cetit: pomenita broșură, totuşi cved că iubesc şi respect

pe Aman cel puţin pe atât cât şi d-sa şi că în tot cazul îl cunosc mai bine.“1)

„Asta e prea lată.

:

Da

-

In ce priveşte bătrânețea, D-l Sterian nu e cu mult mai tânăr decât mine.
Aș părea şi eu mai tânăr dacă aș avea timpul și obiceiula mă căni
până și la mustăţi. De altfeleu nu caut a dovedi tinereţea mea, în. mod
astfel, încât să fiu nevoit a trece, ca profesor și membru în jiuriu a, elevelor
mele, pe la judecătorul de instrucţie!...
a
In ce privește

că nu a

cetit broșura

mea, n'am

nevoe să mi-o afirme

căci acum știu că n'a citit nimica în toată viaţa sa.
|
Asta nu mă.va descuraji însă de a complecta scrierea .biografiilor
celor mai de vază Români, pe terenul cultural, cum am făcut până acun,
căci de sigur, după noi vor exista mai puţini Sterieni și mai mulţi cetitori,
Mai am cu D-l Sterian şi următoarea explicaţiune și trebue să insist
la toate aceste delicate atențiuni

ale sale,

că toate acestea au fost plagiate, în mod

a D-lui Tzigara-Samurcaș,

deoarece

se vu,

vedea,

în

urmă,

artistic, in Cronica Artistică (9)

a

e

„Instalaţi, ca, să daţi o satisfacţie D-lui D-r Istrati, pe D-l Mironescu

în fostul

restaurant şi daţi-i o mică retribuţiune că să păzească toate vechiturile ce le-a adunat
din fondurile expoziţiei şi care, eJe pri natura lor, nu riscă nici o stricăciune.—
D-l Mironescu, deşi architect, pictor, arheolog, fotograf şi acuarelist, după părerea D-1
D-r Istrati—merită această răsplată de a, fi gratificat şi însărcinat cu paza şi con„servarea lucrurilor pe care le-a adunat D-sa cu atâta, pricepere“.

Pe D-l Mironescu lam cunoscut prin D-l N. orga care mi l-a recomandat, pe dreptul. Văzând calităţile sale reale am căutat sl utilizez cu
ocaziunea, expozițiunei. În răspunsul ce voi da mâi în urmă D-lui Tzigăra
1) Nici una, nici alta!..
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Samuicaș se va vedea ce rămâne și din acuzarea de nepricepere a D-lui Mironescu, precum şi în ce priveşte valoarea materialului adunat.
|
Ţin insă ca; această apreciere, sănătoasă și corectă, reprodusă mii Sus
a ilustrului D-l Sterian, să nu “lipsească publicului care trebue a fi pus exact
în curent cu cele petrecute.
a
|
|
„ȘI D-l Sterian ştie cine e D-l Mironescu şi prin urmare nu spune

adevărul

zicând contrariul. Când

a scos ziarul său de

architectură,

a cerut

chiar D-lui Mironescu un studiu relativ la stilul românesc! care însă w'a
fost publicat până: în present de oare ce nu a mai apărut No. 3 a
revistei D-sale.
,
Totuși D-l Sterian nu a avut încă timp să inapoeze articolul ce păe

.

-

.

.

-

m

Ţ

€

stroază,

In altă ţară un Ministru
partea unui şef de serviciu, ca
H fost distituit motivat și ar fi
punga Statului, cu tipărirea ci, de

Ministerul

care ar fl primit o
acea a D-lui Sterian,
fost pus să plătească
oarece broșura poartă

astfel de adresă, din
de sigur că acesta ar
și banii cheltuiţi, din
în frunte următoarele :

Cultelor și Instrucțiunii
„Administraţia

Ceia ce se cădei să facă D-nul

Publice

Casei Artelor'“
Disescu, care recun

osc că era atunci
ocupat cu chestiuni mai importante, a făcut-o, din
fericire, D-nul Iaret :
Gloria acestui balon fără cârmă sa sfârșit, Sterian
„uit: Personal, o regret,
căci. nu nam așteptat nici odată, să'l cunosc în
tristele situaţiuni, cuin ne-a
apărut în timpurile din urmă. O regret cu atât mai
mult cu cât cunoscându-l
de când era copil, nu ași fi crezut că e capabi
l de a servi de uneltă, şi do
de o uneltă așa de josnic
A plăţit
ă. însă copilăria și îngânfarea sa, fie... certat!
Să trecem acum la D-nul Tzigara-Samurcaş
.
.
D-lui, dacă nu are simțul artist
al” ic
D.lui Sterian, care din acest
puictde vedere, e de lăudat, fiindu-i absolut
superior, 'l întrece prin calculul
cu care procedează și

Nu

lam cunoscut de

prin mijloacele, nu-tocmai de laudă cu. care.m'a
atacat.

mult,

dar

dela

inceput

am avut sentimentul că am
aface_cu_un.
om, fără o“specialitate hotărâtă și gata
_numai-de â lua văzul,
color creduli, şi-care caută a; profită;
de-orice -ocaziune;— spre-a-tace-soomot
în_ jurul persoanei. sale, ȘI. a'și crea
situaţiuni buns,
o
Iată de 'ce încă din anul 1904, Martie.
în 4, deplângând violenţa cu
care atacase pe D-nul Petrașcu —
violenţa şi nerespectarea adevărului,
sunt
însușirile sale— ?i scriam:
“ „Vedeţi că aveam drept
vă pierdeţi timpul în polemică, ate, când v'am sp us, să lăsaţi certele la oparte, să nu
„+0 ades
adese
e a ne scoboară
să întrebuinţaţi mai bin e pentr care foarte
u lucrări mai serioase, cari ne în faţa, cititorilor şi
lipsesc“.
2
Din nenorocire, nu numai
că n ua lucrat nimic, dar abso
lut Nimic
serios, dar de atun

ci activitatea sa, d evme tot
mai specială, în reclamă, Şi
de ași crea situațiuni, la care
stud
iile
saleși munca sa nu-i
dau dreptul a năzui,

în tendințe

.
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ete,

di.

— singura ce are în realitate,

ȘI pe..care-i_0 recunosc,
-în- mod lârg,: —. accade a fi mai mult-ca violent.

în polemicele ceştie a crea,- și în: care armele
de care se serveşte.sundet
parte de a fi totdeauna curate.
Si

Sunt mai mulţi, în București, pe care-i a 'atacat, căutând a se,servi

de. aceste mijloaca, ca de nişte trepte spre a se sui.
|
e
„A căutat să o facă şi cu mine, dar cu nu cedez la astfel de ariviști,
fără nici o pregătire, și cărora nu le datorim nimic serios; și cu riscul de
a'mi pierde din timpul meu, ţin al presenta publicului!
cum este.
D-sa e — și nu mă aşteptam la altceva— și tiran cu cei mai slabi
și.e foarte slab.... și gingaş.... fată cu cei tari. O! ştie să se insinue' la unii

și să facă zile iripte, altora.

|

Eu 'mi pun această întrebare, şi sunt curios a.află la adresa cui un om!
de o reală valoare, D-l Dr. Sârbu, autorul a mai multor: lucrări serioase,
și care a luat marele 'premiu--de- 12.000 mii lei, dela Academia Română,

pentru” lucrarea sa Istoria lui Mihai Viteazu, premiu co'l luase înaintea
sa Alexandri și Cojbuc, la adresa cui, zic, a scris următoarele pagini.în
_aDar întâia jumătate

de

an am

dus'o

cu greu, aşa că

nu puteă fi vorba de.

ştiinţă. In Maia 1902, prin graţie prea înaltă, am fost pus întrun serviciu, (!) care ;
oricât de modest era, sub un șef de omenie, şi în condiţiunile în care ocupase năin- :

taşul meu postul, putei fi un prilej de muncă

cinstită pe terenul

ştiinţei mele, după!

ce'mi uşură grija traiului, cu celălalt post împreună, ce'l aveam mai de înainte. Dar:
şeful, sub care eram menit
să slujesc era un câne, de pe care cultura apusană
nu is:
butise a şterge- nimic

din barbaria atât de deasă în orient, şi pe deasupra
eu

aveam;

nenorocirea să fiu pus în potriva, voinței şi aşteptărilor lui. Astfel slujba mea era pre-

făcută, dintr'un serviciu pentru un om cu.carte, cum fusese, într'un serviciu de hamal,.

împreunat cu tot felul de sâcâeli şi de intrigi, în aflarea cărora barbarii au fost totdeauna prea 'vestiți meşteri. Cu atât mai vârtos un barbar rafinat, cum e fostul meu
şef, pentru a cărui caracterizare n'aş putei avei alt cuvânt mai nemerit,

decât o de- .

rivaţiune franceză din latinescul canis, cuvânt, a cărui asprime însă hârtia mea, în
„Prefaţa“ lui Mihai “Viteazul, nu o poate primi. Supt un astfel de şef, cu care nu
trebuia să stau împreună mai mult de 24 de ore (în care timp şa arătat arama), nici

atunci, dacă eu aşi fi fost şeful lui, în această stare de umilinţă, am tânjit un an şi

S luni. Am răbdat toate, până ce nu sa mai putut (până ce chiar» pe şef lam adus
la, disperarecu răbdarea mea), pentru adâncul respect ce datoram celui Prea Inalt,
care binele mi-a voit, și la
mele prea aplecate“.

a cărui picioare
.

aduc şi

cu acest prilej mulţămirile

„Din robia acelei slujbe, care. era pe cale a-mi sdruncina sănătatea, şi în care
condeiul meu a trebuit să ruginească de tot, căci nu-mi lăsă nici timpul nici liniștea
: sufletească, pentru lucrări aşezate ale duhului, m'au

liberat, aceia, a căror iubire, încor-

dare voioasă pentru jertfe peste puterile lor și drag neînchipuit de ideale, nu m'au
părăsit nici odată“.(2)
|
a

Cine oare ar puteă să ne spună
rânduri,

în: care omul este bine descris.

de

cine este vorba în aceste triste
|

e

E

Personal, nepriceput cum sunt în aie filologiei,și neânţelegând înţelesul
cuvântului canis, am deschis pe Larousse şi acolo am găsit, cumplitul epitet, pe care victima o aruncăîn fața calăului său.
„(D.A fost funcţionar la Fundaţiunea Carol, unde tronează d-l Tzigara-Samurcaş,
(2) Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul, Domnul ţărei româneşti. I. De Dr. loan Sârbu.
Paginile II și III,

Bucureşti

1904,

La n sama Teme teti
anni er
nt aa dee ari
e
n
met

lucrare:

această
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acestui pasaj, și citindu-l,

'mi-aim explicat, din cele ce am suferit și cu de cât-va timp.
Să vedem acum care a fost atitudinea D-lui Teigara-Samucay

de alte persoane 'decât mine.

__„
foarte
inătate,
cea mai

|

.

multe

N

şi faţă
|

Dsa care se declară de fiul spiritual al D-lui 'Pocilescu, care Va ajutat
mult în ţară și în urmă a făcut tot posibilul ca să fie trimis în strela insultat totușiîn mod ordinar și “I-a dovedit protectorului său
neagră nerecunoștință,
Cunosc pe D-l 'Tocilescu.
„Admit chiar, fără greutate, că multe din cele spuse contra
D-sale sunt
adevărate, totuși un om cu inimă, un om care-și dă
seama, mai bine, de
sentimentul recunoștinței, un om ce'l numește părinte
spiritual pe pro-

tectorul său, nu-i era permis să facă ce-a

făcut D-lui

“Tocilescu.

Adaog astea ca: să dovedese şi sentimentele alese-ale
D-lui 'Izigara-Sumurcaș
către
cei ceaa"iau făcut. bine.
aa
PT
pa
i
Acum cred că și D-l G, Sterian, intimul de odinioară
al D-lui Lzigara

Samurcaș

va vorbi in curând, pentru a arăta recunoştinţa
ce i-a

purtat acesta.
Am cunoscut puţin pe D-l Samureaş, lueru pentru care
mă
felicit acum,
după ce-l cunosc astăzi pe deplin.
Nici nu ştiam chiar, decât în urmă, de tendinţele
sale de a se improviza Director al unui Muziu special, după ce
nu putuse să decapiteze pe
D-l “Tocilescu pentru a-i luă locul,
Se improviză deodată, atât prin cunoscutele procedee
și prin neatențiunea
Guvernanţilor noștri, cât și prin protecțiunea priet
enului său de moment
Sterian, când era, Director al Casei Antelor, direct
or de Muzeu Itnografic,
lucpentru
ru care D-sa mare nici o pregătire specială
nefiind de loc nici
naturalist, nici: archeolog.
|
De aceea caută să-l numească

Şi. Muzeu

al Artel

or Decorative, de oare
ce obținu o diplomă în această specialitate,
Ei Regno îi€o, în Germania,
la Munich. — De altfel vom. vedea mai la
urmă ce știe D-l Tzigara-Samurcaș,

care a început să -bâzâe

ca arbitru

şi să

devie Sehneidig, în atmosfera.nu tocmăi curată a: Bucureştiului și
țărei, care din nenorocire este o
seră prielnică încă Ariviştilor și înfumurați
lor.
Si
Prin circulările noastre și adresele către
Minişt
ri
dându
-și seama că
voesce a conlucra la crearea unui Muzeu
a] trecutului nostru şi că puneam
în. evidență pe D-l. Mironescu, pe care
se va vedea în. ce împrejurări îl cunoscusem și ce lucrări „făcuse, D-sa văzu
atât mai de temut, cu câţ acesta,îi este absolimediat „în_acesta_un adversar, cu
ut superior, și începu îndaâtă contra
noastră, o campanie_de- desființare
--a._lu
i.
Miron
escu, _prin_„cele
cele_mai_ ordinare
mijloace, şi” dă călomnii și de joasnice
insinu
ațiuni
, făcute cu abilitate astfel
încât te_cruceşt
i de bizantinismul

acestui

om;

care

nu

poate Chiâr-cam-— brutală, dar pe faţă-ș are NimMIG din _por-.
i-cui arme legale, a
Românului, reamintindu-ne pe acei
Grecotei,
nirea deschisă,

din “porturi, de origină din mahalalele. Constantinopolului, gata
să distrugă adversarul cu cuțitul,
stând. la,.
pândă, pe la spătg “ȘI” prin întuneric,
ii
şi
„Să vedem acum care i-a fozt
conduita, sa, faţ ă de mine în timpul
expozițiunci.
|
|
Aflasem că ar putea să-mi fie
util pentru aşezarea, obiectelor adu
în Palatul Artelor și doritor
nate
cum am fost de a lisă câmp
liber ca să se
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manifesteze toţi cei ce aveau vlagă intr'ânșii, îl rugai: — necunoscându-l în
deajuns, și crezând că va aveă vre-o valoare reală —să-mi ded concursul său.
Primi astfel a face această lucrare în locul D-lui Iorga, și bucuros îi
pusei totul la dispoziţie, fără să-i indie mai înainte și diurna ce urma

să primească.

Care 'mi fu surpriza displăcut când văzui cum procedează.
Se purtă la început arogant cu personalul Palatului Artelor, fiind 'absolut aspru, cu deosebire, cu DI Mironescu pe care ajunsese aproape să-l
insulte.
Câteva zile cât a stat acolo, nu a fost capabil să aşeze un singur
obiect, pe când d-l Belu ne uimei prin priceperea, bunul cust, liniștea” cu
caro' lucrh și buna cuviință ce puncă față cu personalul Culei, unde reușise
să facă lucruri admirabile.
Când m'am dus la Palatul Artelor, am constatat cu multă mâliire
sufletească, absoluta sa: nepricepere în ce priveşte arheologia noastră:
Lucruri adunate cu atâta greutate, cu deosebire de pe la bieţii răzeși ; obiecte, scumpe trecutului nostru, ca arme; „echipamente: de cai şi haine,
obiecte de casă, etc., ete., în urma triajului: ce ziceă, că a făcut, le declarase de cutii de. sardele,

de porcării

şi le aruncase

grămadă în două ca-

mere obscure și care la acea dată erau umede, de oarece Palatul Artelor abia
fusese terminat, acestea petrecându-se «prin -luna lui Iunie 1906.
„Le aruncase, cu dispreţ, fără cuget, încurcându-le etichetele, şi per: -

sonalul ştie că de atunci încă multe din aceste obiecte au perdut; fişele lor,
ŞI se va vedea, că aceste obiecte, după cum declară adevărații cunoscători, aveau

o valoare reală și dacă această valoare eră mare pentru directorul Muzeului Etnografic din Pesta, de pildă, cum trebuiau să fie ele pentru noi Românii și doară
d-l 'Lzigara- Samurcaș, trece și. d-sa de român deși Tzigara, şi Samurcaş.
Am văzut îndată că acest D-n voeşte numai a mă încurcă ŞI Că capacitatea sa nu mi-o dovedea de loc, pe când răutatea sufletească îmi mi-o
arătă în mod desăvârşit.
In ce priveşte însă 'sinceritatea acţiunei sale, caută să adaug, că foarte
numeroase obiecte dintre acele ce aruncă ca netrebnice, au fost luate tocmai
de „d-sa, în. urmă, . pentru muzeul-zis- Btnografic şi cu. cure, se_făleşte acum, .
prin. reclamele ce zilnic iși face prin jurnnale și din care reese că “toate calităţile

rasei

române” şi” tot tccutul inostru, așă, “de interesant, servesc de reclamă

pentru piedestalul ce .vreă să-și ridice d- I'Tzigara- Samurcaș.
Din aceste obiecte, declarate, net: eDnice,d- -sa-a-luat. peste Q înâte în urmă.
In timpul căid” d-sa lucră în acest mod la Palatul Artelor, dădusem
una din cele. 22 încăperi ale Palatului Artelor d-lui Tocilescu, ca Director
al Muzeului Statului, pentru a așeză expozițiunea sa. Adaug că personal nu
vorbesc d-lui 'Pocilescu. și că nu iam cerut să-mi dea, nici un concurs şi nici
nu

puteam

să-l oblig a-mi încredință obiectele

sale, cunoscând

porturile dintre d-sa și d-l 'Tzigara,
Acesta profită "do ocaziune pentru a se retrage
cum era mai rău,

cu

timpul

mai ales ra

cu sgomot, Mă lăsă

pierdut şi nimic. așezat, dar totul încurcat. Făcui tot

ce am putut în urmă ca împreună cu d- ] Mironoseu se arangem Secţia Retrospeetivă,

şi astfel

cum

a, fost

văzută

și

admirată,

nu

numai

de

cei din

dar și de mulți din străinătate.
În orice caz, în lipsă de mai bine, şi am văzut ce bine mă

țară,

|
aşteptă

4d
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cu d-l

Tzigara-Samureaş, ne-am

permiteau

făcut

datoria în mod

mijloacele și graba cu care lucram.

,

cinstit și pe cât no
|

Dela acea dată începi să-și prepare cinstitele și demnele sala arme
de luptă.
a
o
,
Cari îmi fu insă surpriza când cu ocaziunea anchetei ce am provocat
și care'a avut.loc în Decembrie trecut, d-l Samurcaș avă curagiul să afirme

că d-sa, s'a retras în Iunie

1906,

de

oarece

d-sa cinstit,

corect,

și demn

cum este, nu ar fi putut să lucreze cu un um necinstitca d-l Mironescu ŞI că
eu aș fi fost'cu alâl mai răspunzător moralmenie, de oarece l-am

păstrat

mai înainte pe acesta,

cu

toate că

d-sa

'mi

atrăsese aleu-

fiunea în 1nod special și în scris prin demisiunea sa.
„D-l Tzigara-Samurcaș nu eri la întâia sa afirmaţiune, ne
exactă,
faţă cu mine şi cu toate că în noianul de hârtii și de fapte în
care lucrasem, anul acela, nu-mi aduceam aminte de ceiace îmi scrisese
d-sa, protestai
imediat şi afirmui tuturor celor. de față că lucrul nu este
exact.
Faptul se: explica foarte uşor, că nu puteam crede, cu
mai întâi, ca
cineva să-mifi dovedit vinovi ţia unui colaborator şi
să-l fi păstrat inainte.
"Dosarele stau faţă spre a se vedci, câţi au fost
imediat concediaţi,
cum aflam ceva precis -pe seama lor.
|
|
Pentru a vede clar însă cum s'a petrecut lucrurile
și ce valoare
„putem pune'“pe afirmarea d-lui Tzigara-Samurcaş,
am cerut comisarului liqui"dator al expoziţiunei să mi se dea copie după
această hârtie a d-lui Samurcaș,
Singura ce d-sa mi-a înaintat cu această
ocaziune.
"O reproduc în total pentru a se vedea care
e adevărul asupra 76ciustei afirmate a d-lui Mironescu, la
acea dată și cum respectă d-sa
adevărulîn atacurile pline: de corectitudine

tora, iar. din' rezoluţiunea

starea mea, sufletească, față

ce „Dusesem

cu concursul

unei opere patriotice naţionale.

Copie după cererea d-lui TzigaraSamureaş

Rezoluţie

și pe

ce îndreaplă

contra

al-

care o uitasem, se va vedea

ce mi se dedei

pentru

realizarea

înregistrată la No, 6183 din 27
Iunie 1906,

i

“ Ce greu e dea lucra în această
Regret, dar puterile şi voinţa, mea nenorocită țară |
sunt istovite de zădăr nicia chiar
nilor de bine.
a oame„Am
cedat 0 singură piesă Muzeului,
pentru a scăpa. de toate dificult
nu mai puteam înlătura, acum
ăţile ce
se retrage şi d-l Tziwara!
>
„_..„

|

|

(ss) Dr, C. 1, Istrati

" Domnule

Comisar General
rotrospeLa tă de introducerea
unor persoa
ctrospe
Ve: „ecu mare« părere de rău mă ne streine în conducerea, orânduirei secţiunei
văd siliţ a renu
J nţa, la a însă
birt voit a'mi încredința.
însărc
reiinarea ce a-ţi i
Na
ne
E

a

Căci, după cum am
_
erea eomțiţionatai primirea, avut onoarea a, vă comunica, în scris, împ
rejurarea de
insăreinărei de a aranja
secţia retrospectivă, a fost care
mi se paie, le dispoziţie objectel
ca să
e principale

din Muzău în jurul cărora s'ar
gi upa col eețiele văzlete adu
nate cu prilejul Expoziţiunei
. Cererea era motivatăfi putut
veam
e a pres
' inta îîn mod demn
de insecția,i trecutului i nostru;
ea -nu era
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In loc însă de a dispune en de orânduiala acestor objecte, constatcă ea se face

sub ordinele pevsonale ale Directorului Muzăului cu care fiinda-mi imposibil să colăborez
pentru motive bine cunoscute, sper şi de D-Voastră, nu 'mi rămâne de cât să mă retrag.

Regret cu atât mai mait că nu: pot a vă da modestul men concars cu cât
ştiu bine că nu prin a D-Voastră voinţă s'au introdus schimbările din urmă,
Hotărât a nu reveni asupra decizianei mele, vă înaintez tot deodată biletul
de intrare liberă No. 420. ce mi-aţi pus la dispoziţie, .precum și circularea .D-v. No.

4263

din

23

Iunie,

de care

nici nu

am

|

avut. prilej

să. uzez,

,

5

a

„Mulţuminda-vă pentru bună voinţa, şi încrederea, ce personal mi-aţi acordat,
Vă rog a primi D-le Comisar General asigurarea deosebitei mele consideraţii.
"(ss) Al._Tzigara-Samurcoş.

Astfel stăteau lucrurile când -in Iunie 1907

d-l 'Tzigara-Samureaş în-

tr'o Oronică Artistică (9) tipărită în „Convorbiri: Literare, No: G“ serise
un articol vehement, contra mea, făcut însă cu priceperea d-lui Tzig.ra

Samureaș—în această privință d-sa este un maestru—din care rezultă :
1) Nepriceperea mea în ce privește: chestiunele de artă și 'de organizare a Muzeelor.
|
Da
II) Starea improprie a Palatului Artelor pentru a se ereea în elun Muzeu.
III) Îmbogăţirea colecţiunelor mele pe sama colecția nelor Ezpozițiunei.
1V) Nemernicia si necinstea d-lui Mironescu şi: -::
Ii
V) Goana

ce am

dus contra

Muzăului

d-sale.

— Să începem cu L-a: |
„a
|
__Că Convorbirile Literare publică-astel-de_pamflete,_nu_mă
mai miră _.-ținând. săamă=pe-aciii niână_au_ajuns..
Mi
i

“Iată o mică parte din această Oronică, pe: care regret a nu o putea

publica în total, pentru cinstea autorului şi a; convorbirilor, și spre 'a sc
putea. vedea pe viitor de cine am fost insultat, cum am fost atacat, și în
ce :mediu trăim noi şi ce nu se mai poate aștepta de la ast-fel de- oameni.
„E natural de altfel ca, d. d-r Istrati, a cărui activitate întreagăa fost consacrată, studiilor şi cercetărilor din domeniul chimiei, să fie străin chestiunilor de artă.
Mai cu seamă că asemenea, cunoştinţe nu se pot căpătă: sau învăţă: de azi pe mâine.
In chestii de artă o apreciere sigură nu poate fi dobândită în mod spontâneu; ea trebue să fie rezultatul unei întregi educaţiuni cu caracter artistic, susţinută. prin. studii
speciale

atât teoretice
cât

și practice.

.

|

aj

„Şi asemenea educaţiune artistică nu se mai poate dobândi după trecerea unei
anumite vârste. După o viaţă întreagă petrecută exclusiv în laboratorii, e imposibil
oricui să ajungă, cu toată bunăvoința ce ar

aveă, arbitru

în chestiuni de artă, cari

până aci i-au fost străine. Pe cât de firesc ar fi fost deci ca d. d-r Istrati, după o
aşa, de strălucită carieră ştiinţifică, să-și încheie activitatea sa de profesor reorganizând

sau creând un institut model de chimie,

de pildă, pe atât de straniu ni se pare

văzându-l amestecat în chestiuni de muzeografie.

|

De unde ştie d-l Tzigara-Samureaș că nu m'am ocupat nici odată cu
chestiunele de artă.
ae
Se
Crede d-sa că sentimentul artistic se capătă numai prin frequentarea
unei școli, în mod neregulat, și că 'prin facerea “unei tese absolut barale, ori
prin trecerea unei diplome, bune numai: Ex-regno imeo, e suficient şi că: cel
înzestrat cu un sentiment artistic
nu poate să se formeze și. în -mod desăvăr-.
șit ca autodidact?.
.
Si
SI
„. Orede d-lui că studiul. științelor exlude această posibilitate şi încă. după
d-sa în mod absolut. Să-o spue, sunt curios, căci vom avea de ce râde.

|
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De altfel față cu. specialitatea d-lui Samurcaș care voeşte să fie de
toate, fără a fi! produs_qbsolut_ nimic, până în prezent, situaţiunea mea, este
foarte uşoară,
d-l Samureaș fiindu-mi inferior, nu numai faţă cu cea produs
în specialitatea sa, comparat cu ce am produs eu în specialitatea mea, chiar
mine

ar fi înjositoare

o astfel

de .compa-

nerodnici.

Voi cita pe

bătrânul

de necrezut de mult, mai ales faţă
cu tinerii
Bechamp, pe care lam găsit acum
2 ani

ținând o polemnică serioasă cu școala
lui Pastetir, deşi depășise 90 de ani;
îmi aduc aminte că pe la 1884
am văzut pe Chevreul vorbind
| a Lustitutul
Franţei, deși de mult trec
use de 90 de ani.
|
„+... D-sa care se pretindea fi înv
ățatși arheologia nu știe, că unul
prineipalii donatori ai muzeului dela
din:
Saint-Germain: Frâdcrie Moreau,
la 101: ani, şi care începi să facă
mort
săpături și să studieze arheologi
vârsta de 70 ani!,.,
a, după
Prin urmare D-sa e dintre psrs
oanele care: er ed-că omenirea progresează numai cu munca, celor tine
ri: Pot însă: să adaug: că
nu sunt așa
de bătrân faţă
de D-sa. Și că sunt 'oameni
tineri, din nenorocire prea
MeLroȘI, cari nu fac nimica
nudupă cum sunt Și alți care
toat
ă
viaţ
a
lor
nu
PNI O

1) Biserica şi podul din
Borzeştii precium:
n:
și O ochire relativă la Bisericele
Dr. C. L. Istrati; Membru al
zidite de Ștefan Cel
Academi ei Române (cu 21
figuri în text şi 28 stampe).
.

Mare

Ea

de

n

până la vârsta sa. Pentru

2 pr

numai

rațiune, căci .față cu activitatea d-sale neînsemnată aș putea triumfa cu foarte
puţin și trecutul meu de muncă desinteresată şi cinstită, necontestat de: nimeni, am. curajul a-o afirma, protestează contra unei asfel de comparaţiuni,
"Comparat însă din punotul de “vedere al' propriei sale activităţi, iarăși
mă simt superior d-lui 'Tzigara-Samureaș.
D-sa nu a făcut o singură notă Academiei Române, pe când
cu am
avut onoarea să expui resultatul: unei munci de 4 ani, în
sedința solemnă
la 19 Martie 1904, lucrare pentru care am primit felicitări
de
ca Xenopol, Haşdeu și criticul de artă Montandon dela Munich la . oameni
1).
În ce priveste ceace am spus în mai multe rânduri
în adresele mele
către Minister, că nu am. nici timpul nici destoinicia
cerută pentru acoste
chestiuni, ori cine, afară de D-l Tzigara-Samureaș,
va putea să înțeleagă, că
un om ca mmin6, care are ca principală ocupaţiune
chimia și mă ocup numai
cu trecutul nostru în orele mele de repaos, că lăsam
altora sarcina aceasta ȘI
că prin o modestie,pe care D-sa nu :o înțelege,
mă arătam mai puțin decât
„ceace în realitate cunose.
o
Natural că pentru a vorbi astfel trebue o altă
pregătire sufluteascii,
n critica sa, in ceace priveşte vârsta și chimia,
a
copiat
pe D-nul Sterian.
D-sa nu ştie că foarte mulți specialiști, autorităţi
recunoscu
te astăzi în ale
arheologiei, au fost şi sunt simpli diletanți;
D-sa nu șiie că marele chimist
Francez Berthelot, era un areheolog consumat
; D-sa habar n'are că un muncitor poate să facă cu sucoes 2 specialități
diferite, ca Friedel Și alții.
*
Asta nu mă surprinde căci D-nul Tzigara-Samureaș
judecă se pare
luând ca exemplu pe acei ce nu au
făcut niciodată nimic în specialitatea
lor şi care au 6ăutat-numai-să arunce_cu.
praf in_ochii_oamenilor, să _atace
pe alţii, să linguşească pe Miniştrii și anumite
neze calomnii, pentru ca pescuind in apă tulbure persoane din societate și să inscesă-și icălizeze micile- combinații.
„Am
cunoscut in viața "ca mulți bătrâni,
Dătzâiii în adevăratul înțeles al cuvântului și cari lucrau
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fac decât lucruri joasnice şi intrigi, în dauna a ori ce regulă morală a ştiinţei ce. zic că reprezintă și aliniștei sociale,
|
Din fericire, chiar și la noi, ei încep să fie cunoscuţi, să fie puși la locul
lor și să li-se tac și unghiuliţele pentru ca să dispară din calea celor buni,
corecți, oneşti „şi muncitori, cari mergând cu fruntea sus, ne linguşind pe
nimeni și bazându-se numai pe proprielelor
: puteri, întâmpină, ca și bietul
Dr. Sârbu, atâtea necazuri și amărăciuni în viaţă.
a
Nu mă mir că pentru D-nul Samureaș, între specialitatea

reprezintă şi ştiinţele

pozitive, nu

ar fi existând nici o legătură. A

ce zice că
cui.e

vina,

dacă nu a D-sale că vieţueşte întrun cere restrâns de cunoștințe pozitive.
Ored necesar a-i pune în vedere ultimul pasaj al D-lui Louis Franchet pentru ca să poată să se mai domirească puţin.
„Il est done incontestable que la science doit venir au secour

a. en pensent
cit defendre
plus savantes
d'exemples le
elques metaux

:

de Part, quoi-

certains archtologues qui consiătrent Varehtologie comme an fief que
coritre les empietements de la chimie. Cependant, les hypothtses
ne remplacent pas un fait prâeis dâtermind par l'analyse, comme
prouvent, entre autres les intcressants travaux de Berthelot: «Sur
et mintraux provenant de Vantique Chaldce.>
E

l'on
les
tant
qu-

„J'ai eu parfois occasion d'âtudier des contrefacons şi remarguables, que j'es-

time qu'il est temeraire

de se prononcer sur un objet ancien, sâns une ctude prealable

tres approfondie faite au laboratoire; Zes caracteres stridtements - arehologiques ne
peuvent plus suffire anjourd'hui. pour affirmer Vauthenticită
d'une pitcet.
:

În cât priveşte
strălucita mea
carieră științifică, d-sa ax face bine
?
să fie mai circonspect și în acelaş timp mai modest.
a
„
Oricinmă
e cunoaște şi cu toate că singur aș fi dorit de sigur să fi
făcut şi mai mult decât am făcut, va vedei câtă noştiinţă şi câtă lipsă de
fond trebue 'să fie într'un om ca să-și permită a-mi vorbi astfel când la

activul său nu

are decât o singură

ar fi tradusă in româncşt
ar pute
e

teză

de . doctorat,-din

Miinich,

care dacă

să dovedească uşor lipsa de valoare ati-

ințifică a autorului. Sunt dator să adaug pentru luminarea publicului că d.

Profesor -Tocilescu -păstrsăză o 'scrisoare-a--regretatului-profeAdolf
sor Furt-

waengler. pe care-a văzut:o-2--cunoscuţi.-ai
-mei şi în care se arată. starea
reală a acestui domn, care, în notița . biografică ce i-a scris-o în No. 10 a
Convorbirilor pune frase ca aceasta:
Sa
|
„Asemenea unui splendid tors antic care ne lasă să. întrezărim minunea
statuei desăvârşite€.
o
|
:
Pentru a termină cu această primă parte răspund şi în ce priveşte
dorinţa sa de a încheă activitatea mea de profesor, reorganizând sau creând
un. Institut de chimie, că nu am nevoe de a reorganiză un lucru bine organizat și care dă roade utile și în care nimeni nu se plânge de modul cum
tratez personalul. Iar în ce “privește clădirea din nou, căci asta a vroit d-lui
să înţeleagă desigur. prin indicaţia de a crea un Institut care e creat dejă,
— d-sa totdeauna întrebuinţează cuvinte cu două. înțelesuri — îl rog să se
pue bine pe lângă vre un grec, care ca arendaș a făcut 'milioane: în țara românească, spre a lăsa o danie Universităţei din Bucureşti, în locul celei din
Atena, cum fac atâți „patrioţi“ și va vedeă, că și în București se pot naşte
institute și instituțiuni, cel puţin tot așă de reuşite ea și numeroasele din. Atena,
zidite cu multele milioane stoarse, pentru a nu spune altfel, dela poporul român;
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În ce: privește partea I-a, toţi acei care au citit raportul meu ştiu că
eu nu ceream, prin numitul meu raport către Ministrul Cultelor, 300.000
lei pentru repararea localului, în vederea instalărei colecțiunilor,
|
Compare ori .și cine ceeace serie și "mi atribue d. Izigara-Samureaș,
cu ceeace am cerut eu și anume ca atunci când necesitatea va cere si se
cheltuiască cel. mult 300.000 lei pentru facerea a 2 aripi mari la actuala
clădire, pentru ca clădirea.să servească probabil pe 50 de ani, (vezi adresa
pag. 928) și se va vedeă cum a schimbat intenționat textul pentru a spune
„un lucru neexact și a induce în eroare opiniunea publică.
|
„Dar tot studiul său nu se bazează decât po respectarea în acest mod
a adevărului.
a
„ Pentru a se vedei de ce mai este capabil -D-sa, voi reproduce încă
următoarele :
„Nu clădirea face Muzeul,

ci colecţiile ce

sunt

adăpost

cum sunt orânduite. De acest adevăr însă nu vrei însă să ție ite întrânea, şi felul
seamă d. Doctor care,
având răspunderea unei aşa, de scumpe clădiri, vrei cu orice
preţ
să facă dintr'ânsa
un: Muzeu, deși e cu totul improprie unei asemenea destina
ţiuni.
““aMalţi împreună cu mine sunt de părere că numai
îreceri, cu muzică şi restaurant, se potriveşte acest palat. ca hală mare pentru pese vor da în parcul dela Filaret, cred că această destina In vederea, serbirilor. ce
In tot cazul ar fi o neiertată uşurinţă să se mai cheltuiţie ar fi cea mai nemerită.
ască sute de mii de lei cu
reparaţiuni în vederea instalării unui Muzeu acolo,
când,
după cum am arătat, cu
aceiaşi bani se poate lesne face un local propriu și
într'u
n
loc
mai la îndemâna publicului decât la Filaret,
„»Tot aşa de întemeiate obiecțiuni se pot uduce și
în potriva numelui — adică
a cuprinsul
— Muzeul
ui
ui. Botezându-l „Trecutul nostru“, d. d-r
Istrati a dat singur
dovadă că nu ştie anume ce va cuprinde viitor
ul său Muzeu.

In ce privește partea primă D-sa repetă numai
adevăruri a la Lapalisse:
In ce priveşte ca să se facă acolo un local
de petreceri, D-sa putei
să fie mai precis și să ceară facerea unei cafen
ele Bauer, ca la Berlin, pe
care uneia 0 cunose minunat și în care anumi
ţi bursieri ai Statului nostru sau
ilustrat prin frequentarea cursurilor și prin
profunditatea, studiilor,
„Din toate cronicile Artistice a d-lui TzigaraSamurcaş atât lucru am
găsit și eu propus în deplină cunoștință, de
cauză și cu mult respect pentru
sentimentul arti
: tran
st
sfor
ic
marea Palatului Artelor în
|
Dovadă că cu ştiam ce va cuprinde viitorul Muze Cafenea.
u,
reies
ă
din
cele ce
cetitorul a găsit în cele expuse până acum, iar
față
cu
dovez
ile
sdrob
itoare.de pricepere ce ne-a dat d-sa, prin
această propunere, dovedesc încă
odată, delicateţa sa aleasă, însoțită și de o
rară curtenie ce pune în cronicele

sale atât de artisties.

|

|
„„_. Partea II—I.
Acestea mai reese și din următoarele pasa
ge în care
d-sa cu cea mai perfectă formă,și aleasă
manieră, mă face nici mai mult
nic! mai puţin, decât un acaparator ordin
ar, căci mi-ași fi sporit colecţiunea
mea, particulară pe seama Colecţiilo
r Statului,
|
|
„_.»De altmintreli, mă încumet a o spune
,
dea
înfii
nțăre
i unui Muzeu
nici Ma preocupat pe D-l Dr. Istra
ti în mod serios.A fost o siniplă
vorbă, pe care nici nu sa Jândil să
se servește iar azi pentru a împiedic o realizeze vre-o dată și de care
ă, pe alţii, cari vor să dei o formă
concretă
gândului lor. Căci,

dacă, după cum singur atirmă ce adevă
rat că
„Pretutindeni expoziţiunile au avut darul
de a înlesni crearea și a lăsi în
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industriâl

sau

co-

mercial“ 4), atunci nu suntem în drept a ne intrebi, de ce Iixpoziţia domniei
sale nu nea lăsat aceleași instituţiuni. Răspunsul e simplu, pare-mi-se: pentru .
că nu s'a, găsit cine să le însghebe. O dovadă evidentă dar, că între spusele
şi faptele d-lui Doctor există o mare deosebire.“
Sau orice om cu judecată, orice servitor dela Expoziţie ştia că prin
colecțiile Iixpoziţiunei se înțelegeau numai colecţiile Statului realizate prin
cumpărare sau prin danii.
Numai d-nul Tzigara-Samurcaş, strâns, cu ușa în urmă, în timpul anchetei, declară cum se vede din cele ce urmează că prin aceasta d-sa înțelege obiectele expuse de particulari, în incinta Expoziţiunei şi cari erau
liberi a le vinde.
Intreb pe orice om de omenie să-mi spue dacă astfel de interpretare
se poate da și dacăcă este leal și. cinstit. ca _Cineva să_ intrebuințeze-expresiunicu dublu înţeles, cari „pot să nască bănueli _asupra-cinstei unui. „om,-cinste
pe care tinde”săG atingă îni_modatât
tât de vădit, prin.cele ce scrie. ŞI pe când
totuşi are.curajul_a_0_nega_prin__ martorii săi, când e vorba_să__se.. -sta-

bilească xăspunderile.
aaa
"Ce pot'eu şi oamenii corecți să creadă de d-sa, în_ce. situaţiune se.
pune d-l Sanăiicaș. „prin_astfel: de insinuări, pe- care-în- indignarea- mea le- de-.
clarasem de mișeleşti, în prima. „parte_al_acestui. studiu.
“Poate” cinâva să păcătuiască mai mult faţă cu mine, care dacă pot
avea alte defecte, nu sunt însă capabil de asemenea infamii.
„Și în această țară unde sunt atâţi Samureași, în care opinia publică
foarte adesea ori nu mai face deosebire între bun și rău, între cinste şi necinste,

faţă cu o astfel de acuzaţiune, nu ar fi luat-o mulți drept reală, dacă întâmplarea nu făcea ca abieetele colecţiunei mele să fi fost lăsate, ca şi a altor
colecționari, în Palatul Artelor, pentru viitorul Muzeu..
Dacă obicetele ar fi fost luate și nu ași fi putut face dovada, contrară, mă
întreb cu groază dacă cuvintele sale nu puteau fi crezute și dacă d-sa atuncea,
nu ar fi dat adevăratul înţeles celor publicate și astfel cinstea mea să fi fost
atinsă, cu multă probabilitate faţă de cei cenu mă cunosc în deajuns, prin o calomnie josnică și prin mijloace ne cinstite și.ne permise.
Tată de ce imediat ce am avut cunoştinţă de articolul său—de oarece eram la Câmpina—care este de o rară violenţă, și seris astfel că printre rânduri, se poate cet ori ce, am făcut, imediat, la 2 Iulie 1907, alăturata cerere
Minister ului Domeniilor trimețându-i totodată şi cheia colecțiunilor mele pe care
nu 0 visitasem dela 15 Februarie.
Domitule

ministru,

2 mai mult timp de când am aflat că d-l Al. 'Pzigara-Samurcaș răspândește

la adresa, mea svonuri cari în prima linie nu-l onorează pe “d-sa. 2.
Acum îîn urmă, în revista „Convorbiri literare“ Nr. 6 a'apărut un articol la ru1)

Ii Buletinul Oficial al Expoziţiei, pag. 158,

Ă

NE

|

2 1 Dr. Istrati a fost îngrijit de sporirea, colecțiunei sale particulare, Aceasta întradevăr %a îmbogăţit
de D- 1 Doctor dintre .
expozițiunei, fie prin darurile făcute de unii ezpozanţi, fie prin obiectele cumpărate
Fa
e ua
se
adunate de agenții speciali ai Expoziţiei sau din diferitele secţiuni. Obiectele
Rote mai ponei
Filaret.
dela
palatul
în
acum
i
ş
mai văd

i

Chiar şi în cabinetul d-lui Minisiru Carp şi-a permis a face această însinuaţie,
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brica „Cronici Artistice“ în care sunt acuzat pe lângă o mulţime de fapte gaze nu vo
rămâne” fără răspuns şi cu următoarele care privesc direct şi pe Minis e ul de Domeni .
La pagina 049 se găseşte o tiradă asupra obiectelor pierdute la expoziţie din
glijenţei mele.
,
,
,

caza a

numai că mai multe obiecte au rămas

fără etichetă, iar nu perdute şi

că se întâmpină greutăţi cu restituirea lor.
Ia
2
Mai cunosc că alte obiecte, puţine la număr şi în general de mică valoare, au
dispărut fiind furate, ceeace nu este ceva extraordinar într'o expoziţiune, mai ales că
faptul a fost constatat aproape în totdeauna de poliţie.
,
a
Din ceeace numitul d-n scrie: la pagina G:18 reese clar cum că am îngrijit
- humai de colecţia mea şi că am rescumpărat lucruri din cele cumpărate pe seama ministerulni din care s'ar fi vândut numeroase şi la particulari,
o

a

Rog'a anchetă dacă din parte-mi a fost o neglijență

culpabilă şi dacă

personal răspunzător de puținele obiecte furate şi de acele ce neavând etichetă sesunt
întâmpină greutăţi cu înapoerea, lor.
,
a
,
„Rog să se constate ce obiecte a cumpărat ministerul sau expoziţia şi
dacă
din
acele cumpărate sau făcute danie sau vândut vre unul şi dacă laşi fi cumpărat
cu
pentru mine.
.
Rog să se constate valoarea obiectelor ce am cumpărat
le vindeau şi chiar care mi-au fost oferite de amici sau pe care cu dela expozanţii care
le-am cumpărat prin
intermediul celor 2 culegători ai noştri,
“Rog
să 'se constate de asemenea daci d-l Tzigara-Samureaş a
vorbit vre-o
dată Comisarului general despre obiecte ce vroeşte a, cumpări,
pentru așa numitul său
muzeu, dacă a depus vreun ban la, casieria expoziției,
dacă eram în drept să opresc pe
particulari de a vinde obiecte pe care d-sa spune că le-ar
fi reţinut fără a le plăti şi
dacă nu a reţinut şi obiecte ce nu erau de vânzare,
fie
că
aparţineau particularilor,
fie că aparțineau “ministerului,
Inţelegeţi bine d-le. ministru, că opiniunea publică
are dreptul a fi lămurită
asupra acestor chestiuni și că datorese această.
lămurire şi personal prin situaţiunea
pe care am ocupat-o.
Imi. permit a vă înaintă odată cu aceasta şi
cheia
colecţiunei mele,la care nu
am: mai umblat de mai bine de două luni şi
intenţiune de-a face parte din viitorul muzeu care se află la palatul artelor, lăsată cu
registrele şi chitanţele mele, afară de aceasta al trecutului nostru. In dulapuri se afli
se află menționat data intrărei cum şi persoana,fiecare obiect poartă o etichetă: pe care
dela, care l-am obținut prin dar sau
cumpărătoare.
e

”
Pentru lămurire adaug că această
colecţiune a fost în cepută acum 67 de
ȘI că a fost inaugurată la Câmpina
ani
în anul 1897 dup ă cum se constată şi
verbal încheiatla, acea, datz.
din procesul

Vă rog să binevoiţi a-mi comunică
ce
| în scris rezult atul anchetei ce
făcându-vă totodată cunoseat cămi oricân
orândui
d, voi fi la dispoziţia d-voastră pentrveţi
muririle de care va fi nevoe.
u a da lăPrimiţi vă rog Doranule Ministru
asigurar ea stimei mele cele
mai alese.

Am

(ss) Dr, C. 1. Istrati,

arăt

at mai sus cum colecțiunea Maria
Istrati QC apșa fusese inaugurată în sânul familiei mele
„la 21 August 1897, la Câmpina,
„__
Sunt novoit să transer Iu
următoarele din registrul înființat
dată, și1 care.
cu acea
ca deși -au caracte rul cu totul
intim, vor arătă mai bine ca
ȘIco, cât preț pun pe ca ca
oriȘI familia mea:

tu mini 20 cesse ohieete,
din care unele indiferente pentr
u alţii, sunt sfinte pen“si de ai zi Eten E ru DB nostr
i
şi
la
care
am
ŞI paşe
adaos
de u.
aiși Sere
şi altele adunate de mine
mei, euen“Să anaugură
m colecțiunt
g
ţ a, familiilor
lor noas
noastra
tre: - Istrati,i Capşa, Lu a E natur al ca, ace
lecți
e mod
cţie
m estă,ă care doresc cu tim
muzău, să poarte un nume. astă cole
i pul să aju
j ngă un
. Sau ce nuume ar putea
mai
> Colecţiunea Maria Istrat
hai binbi e
â
i. Capşa. ;
pe Porta, decât acel de: :
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„Aceasta mă bucură nu numai ca fiu, dar și ca român, căci a păstra, memori ia
celor ce '2u făcut bine pe pământ e o datorie creștinească şi românească „pentru noi“,

Aceste obiecte aflătoare parte în Bucureşti, parte mai ales la Câmpina, fusese distinse cu diploma de onoare și cu medalia de aur încă dela Expoziţiunca din 1903, unde fusese adusă în parte.
La Expoziţiunea din 1906 a figurat în anexa Palatului Arteloro
bună

parte

din ele,

iar

la

înckiderea

Txpoziţiunii,

în

Noembrie 1906,

adus un vagon, cum se poate constată la direcţia C. F. R,
obiectelor ce mai aveam

la Câmpina, și le-am așezat

um

cu majoritatea

dimpreună

cu ale altor

particulari (profesor Buţureanu, d-l Spineanu, d-na Ipăteseu, ete.), în o aripă
a Palatului Artelor pentru ca să poată fi văzute de public şi pentru ca să
complectăm colecţiunile Statului ce nu erau tocmai numeroase.
In ele am lăsat și tot ce mai cumpărasem în timpui Expoziţiunii, pentru maximum 500—600 lei, precum şi. vreo 10-15 obiecte ce căpătasen' în
acelaş timp dela prieteni şi pe care le pistrasem şi le păstrez, după obiceiu,
cu eticheta de provenienţă, pe lângă eticheta, colecţiunii.
Imediat, după cererea mea către Minister, pentru facerea anchetei, s'a
pus sigiliele pe toate dulapurile.
|
“Pentru a. se vede corectitudinea d-lui Tzigara-Samurcaș, voiu reproduce următorul pasagiu din o altă Perlă Artistică a d-sale, publicată în timpul chiar când îmi trimeteă martorii şi din care se pare că nu cu. am cerut ancheta, dar Ministerul şi că cu aj fi responsabil că s'a. făcut după

atâta. timp.

|

„Se

|

Se

i

pare că primul meu asticol „D-l Dr. Istrati pro şi contra - Muzeului“

apărut în numărul din Iunie al „Convorbirilor Literare“ nu a, fost tocmâi pe placul
d-lui Doctor. D sa a găsit de cuviință să se plângă de aceasta chiar | şi Ministerului Domeniilor. lar Ministerul a ordonat o cercetare. Aceasta s'a, şi făcut în
ziua de 17 Noembrie

a. e. după 9 scurgete aşa dar de

dela publicmea articolului meu. !)

aproape

o inmătale, de an

Câte ncexactități, câtă rea voinţă, câte noui insiriuaţiuni! Aceasta caracteriză toată activitatea d- sale față cu mine. Cele ce urmează o probează
de. asemenâa.
Reintors în București și văzând că. ancheta întârzie a se face, .cerui
din nou “Ministerului curânda ei facere prin alăturata nouă cerere.
|

23 Octombrie 190?

Domnule

Ministru,

Sunt patru luni, de când în urma

|
unui articol scris

de d-l 'Ţigara- Samurcaş

„în „Convorbiri Literare“, "mi-am .permis. a vă înaintă o cerere, prin care vă rugam
„să fiţi buni a „pune să se facă:o anchetă, trimițându-vă şi cheia coleoțiunei „mele, care
din fericire, rămăsese încă, în Palatul Ar telor. . . .

In speranţă că acea anchetă s'a făcut, vin Domnule Ministru a vă rugă
fiţi bun a dă ordine să mi-se înainteze și mie o copie după rezultatul obţinut.
De asemenea, iarna fiind apropiată şi temându-mă ca multe din obiectele
lecţiunei mele să nu se altereze, v'aşi rugă a dispune să mi se înapoeze şi cheia,

să
|
code

oarece nu am vizitat această colecţiune de mai bine de 6.luni.

Mulţumindu-vă
stimei mele.

anticipat

vă rog, Domnule

_1) Vezi Cronica Artistică, Viaţa Românească,

Decemvrie,

Ministru,
ă
1907, No.

să

primiţi asigurarea,
e

12, pag. 420.
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In fine sosi şi ziua anchetei. . .
Iată copia oficială după procesul-verbal al Delegatului „A inistrului
1
.
Le.
.
.
.
nu
Rog pe cititor” să aibă răbdare al'citi
căci din cl se va ctinoașto mul, 4 bine cine ,
este d-nul Tzigara-Samurcaș.
Registratura

“

COPIE
|

|

No. 124021/14

Decembrie

d-l No. 11695/14 Decembrie

!
Proces-Verbal,

-

|

1907,

1907,

"
|

|

Astăzi 17 Noembrie

1907, Noi G. Nicoleanu Directorul A gricultu
ziua, pentiu cercetarea, cuvenită a se face la reclamaţiunile d-lui Dr. C. rei, fixând
I. Istrati fost
Comisar

Multe din aceste obiecte, se

găsesc astăzi împrumuiate muzăului
şi Artă Naţională dela Sosea.
deEtnografie
Ani înţeles că delegatul judeţului, care
iscălise: chit anța a fost un organ al
Statului, fiindcă chitanţele poartă marea
,
jude
ţulu
i.
DE
La punctulb) d-l Tzigar
„află încă în colecţia d-lui Dr, Istraa-Samurcaş declară : că între obiectele cari azi se
ti, sunt următoărele obiecte adun
torii agenţi:
ate de urmăa
„1. Va chiup dela Nicoliţel
din Dobrogea cumpăr at de către
lector al Expoziţiunei în timpul
d-l Mihăesca cofunc
ţiunei sale ca at are şi vândut d-lui
cu preţul de 4 sau 5 lei.
Dr. Istrati
Douti covoare din Secția Basara
bia, „cumpărate de d-1 Dr.
acea Secţie, pe care nu le-am pata
t
păra eu pentru muzeul de Etno Istrati din
ci
3. 29 ouă după cum se conscum
grafie.
tată din fişa, ce poartă
mâna d-lui Dr. Istrati „cumpărat
e de d-l Mironescu din Bucovi încă astăzi scrisă de
na luna Aprilie 1906.
"4. D-1 Mihăilescu mi-a înaintat
lista aci alăturată
„pentru d-l De, Istrati fiind
funcţionar al Expoziţiunei a, obiectelor ce a, cumpărat
list,ă ce nu a fost tămăduită
d-l Mihăilescu prezentându-i-se
de:
„Da întrebarea cu ce sa acum. (No. 2.)
|
?
îmb
ogă
țit
colecția d-lui Dr. Isirati ca
Teigara-Samurcay răspunde
da», di
:

”
detalui i podelele de Cus
”
ături techi, adunate de
d-] Tache Rădule scu, del
ețului Vâlcea, obiectele purtân
ega
tul
d
juîncă
i
ila j
„urmă oferite “d-lui Dr. Ist
1 au fost expuse şi în
rati.
jneă
astă
zi
sta
mpi
la iudețalui
„2. Colecția

s'a mai
următoarelor. obiecte ce au îmbogățit şi prin' compărările făcute de d-sa, per
sonal, a
figurat în Expoziţia, Palatu
aa a) O colecție preistori
că dela Cucuteni cumpărlui Artelor. .
ate dela d-l Beldiceanu,

o...

a) Ce obiecte cunoaște că s'ar fi vândut din acelea
Expoziţiei, cui suu vândut şi dacă este posibil când și cu colectate de Stat cu ocazia
ce preţ.?. Aa
|
„=
b) Cu ce anume obiecte din cele citate sub litera a are cunoştinţ
ă că s'ar fi
înavuţit colecţia d-lui Dr. Istrati şi de ce anume agenți ar fi
fost colecţionate pentru Stat ?
e)
Ce obiecte s'ar fi înstrăinat de d-l Mironescu şi
dacă despre aceste înstrăinări d-l Dr, C. 1. Istrati ar fi avut cunoştiuţă s'au
i
s'ar
fi tras atenţia asupra
înstrăinărei lor, când şi de cine.?.
.
In prezenţa d-lor C. 1. Istrati, Tzigara-Samureaş,
N. Bănescu, însărcinat cu
facerea, inventarului general, I. Mihăescu fost
casie» al Expoziţiei, d. Mironescu,
adjutorul Comisariatalui şi C. N. Mihăilescu însărcina
t cu adunarea obiectelor ;
D-l Tzigara-Samurcaș ne declară :
La punctul (a): Declară că s'au vândut obiecte
din Secţia Etnografică şi anume
din obiectele ce au figurat în Palatul Artelor
al
Expoziţi
unei Generale ;.
„Sau vândut 2ii din judeţul Vlaşca,
|
“No. 25 „Expoziţie Jubilare 1906 jud. Vlaşea“consemnate în chitanțele următoare : una
colectate
de delegatul judeţului d-na
L. Grebincea, d-lui G. Balş, prin August
şi
cu
preţul
de
39 lei preţ, însemnat pe chitânţă, scris cu creionul peste un:alt preţ
25,
scris
cu
cerneală
ŞI Scris în urmă,
„Pe
lângă d-l G. Balş au mai cumpărat şi
alte persoane particulare obiecte
colectate de delegaţii judeţelor,

>,

General al Expoziţiunei Generale din 1906, înregistrată la No.
65985/1907,2
Iulie, invitând pe d-l Tzigara-Saniurcaș la Palatul Artelor pentru
a ne indică:
,
"2
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b) Obiecte preistorice dăruite d-lui Istrati de d-l Mrazec

pe fişe cticheta Expoziţiei pe lângă aceia, a d-lui Dr. Isţrati.
c) £ cămăși, o zeghe,o

catrință, o bocea

cari

Ete.
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purtând

acum

încă

Aa

figurează astăzi

încă în

vi-

trinile d-lui Dr. Istrati şi au fost cumpărate din secţia Etnografică a Expoziţiunei.
d) Mai declăr că multe din obiectele colecţiei d-lui Dr. Istrati poartă data
intrărei în colecţie în anii 1905/1906.
|
|
Si

.
Za
-cumpărate

punctul c) d-i 'Tzigara Samurcaș ne mai declară că: 'Toate obiectele
de persoane particulare ca şi de mine însumi, au fost vândute numai de

către d-l Mironescu după cum se constată şi prin chitanţa
No. 4, semnată de.d-l Mi-

ronescu, prin care declară că mi-a vândut la 21 Iunie 1906, în calitate: de ajutor al

“Comisarului General, o cămaşe pe preţ de 25 lei.
a
o
Relativ la înstrăinare, mărturisesc că prin adresa No. 2 a muzăului de Etnografie şi Artă Naţională din 30 Iulie 1906, înregistrată la Comisariat sub No. 7243

din 2 August 1906, în calitate de Director al zisului muzău am ragat pe d-l Comisar
General ca 'obiectele de interes Elnografic, să nu [ie vândute particularilor înainte
de a-mi fi permis să fac alegerea acelora, cari ar putea cu folos spori. colecțiile

„muzdului de artă decorativăşi pe cari le a'şi cumpări întru acest scop“ se menționează mai departe obiectele de lemn sculptat, velințe vechi, iile sau fotele cu desene vechi şi alte asemenea, obiecte din domeniul etnografic sau artelor -decorative€.
:. Mai declar.că pe foarte multe din aceste obiecte am lipit o etichetă a muzăului de Artă Naţională cu menţiunea, „rezervat“.
(Cuvântul înstrăinare fiind al d-lui Director Nicoleanu). - |
(ss) AL

Tzigara-Samurcaş.

Notă. — La întrebarea d-lui Dr. C. 1. Istvati adecă:
„ Dărate

»Dacă în colecțiunea

Sa

mea (Dr. Istrati) se găsesc obiecte din acelea cumi-

sau oferite Statului, vroesc să aic cumpărate de Slat sau oferite Satului“?

„Eu 4. Teigara-Samurcaș, declar cele scrise de inine sub propria, iscălitură

în menţionatul articol

din Convorbiri Literare la nota pagina

048 şi anume:. (D. 1.)

„Aceasta întradevăr s'a îmbogăţit p6 urma Expoziţiunei fie din darurile făcute de noi.
Expozanţi, fie prin

obiectele cumpărate

de d-l. Doctor, dintre

cele mai

interesante,

adunate de agenţii speciali ai Expoziţiunei sau din diferite secţiuni „Adaog că am
probai şi darurile primite de d-l Doctor (Arazec) (Rădulescu Vâlcea) şi cumpărăturile agenţilor speciali (Mihăilescu, Mironescu) şi cumpărarea covoarelor din secţia
Basarabia, astfel spusele mele sunt pe deplin întemeiate, şi mai adaog Că în cursul ar“ticolului chiar la aceiași pagină, se menţionează : că d: Dr. Istrati „ar fi permis să
se vândă particularilor din colecţiile Expoziţiei”.
e
e
:
Prin colecţiile Expoziţiei înţeleg după cum se vedeşi din articolul meu pag.
649 „obiectele ce se aflau in sălile Expoziţiei“,
|
a
(ss) AI. Tzigara-Samurcaş. .

.

Faţă cu declaraţia, absolut incertă ce pretinde d-l Dr. Istrati, că ar fi făcut
“mai sus d-l T'zigara, d-l Dr. roagă pe Delegatul. Ministerului să constate d-sa „dacă
în colecţia Muria .Istrati-Capșa se află un. singur obiect din acele
cumpărate pentru Stat sau cari ar fi fost oferite Statului“, . -

ce ar fi fost

+: (65) Dr, Cl, Istrati, . „„
D-l Taigara dorește să cumoască ce se înţelege prin colecţii cumpărate de
„Stat spre deosebire de acele ale “Expoziţiei, cum sunt menţionate în articolul d-sale,
unde nu se face nici o menţiune de Stat, mai puţin încâ
în nota privitoare la colecţiile d-lui Dr. Istrati pag. 648.
o
>
D-l Dr. Istrati înţelege prin colecţiile cumpărate de Stat, orice obiect cumpărat în ţară sau străinătate, cumpărat în timpul organizărei Expoziţiunei şi în special pentru secţia Etnografică Română, cu bani din fondul alocat cheltuelilor Expoziţiunei,
La, aceste se adaogă şi obiectele oferite de diferiţi particulari cu aceiaşi oca“ziune tot pentru colecţiunile statului român.
.
a;
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Aceste obiecte au fost expuse şi nu au fost vândute şi nici unul nu se va
găsi în colecţiunea Maria Istrati-Capşa.
SI
,
,
Restul obiectelor expuse, adunate de judeţ, comune, societăţi, sau particulari,
-au fost expuse cn două indicaţiuni deoşebite în diferite secţiuni ale lxpozitiunei.
-Unele cu indicaţiunea de a nu fi vândute, cea ce s'a şi făcut, altele cu indicațiunea, de a fi vândute şi cu preţul vânzărei.
,
"

Foarte numeroase obiecte din acestea,

din

fericire

s'au

vândut,

aparţinând

“mai ales populațiunei rurale, mulţi din cunoscători şi colecționari au profitat de ocaziune pentru. a'şi îmbogăţi colecţiunile lor, care colecţiuni particulare sunt pretutindeni
'sorginţi de inavuţire a muzeelor publice,
|
„Personal am cumpărat şi eu, cum se constată prin chitanţierul de trimitere a,
banilor, obiecte pentru 147 lei (obiectele dela ţară) şi de la şcoli,ca, cea de ceramică
şi altele de sigur pentru o sumă mai mare.
(ss) Nico!eanu

.

(ss) D-r C. 1. Istrati.

D-uul Tzigara Samurcaş întreabă pe D-l D-r Istrati:
»De unde rezultă din articol că aşi fi făcut aluzii la colecțiile Statului
„Ut Senâul notat de D-l D-r Istrati, spre deosebire de colecțiile Fzposițiunei 2
(ss) Al.

Tzigara-Samurcaş

D-l D-r Istrati răspunde :

|

» Consider această (chestiune) ca o declarație

din

partea

d-lui

'Tsigara

Samurcaș, că nu a înțeles a-mi fi apropiat pe bani sau gratuit obiecte ce nu ar
fi trebuit să cumpăr sau să primesc, singurul fapt care pe mine mă interesează,
și m'ajignit

-

cu această

afacere.

Din articolul d-sale, însă or ce cititor ar fi putul crede şi mulţi au cre-

zul'o că, colecția Maria Istrati-Capșa, sar fi înavuțit în acest mod.

„_
De alifel care poate fi înțelesul violenței cu care am fost atacat în acest
arlicol: de d-nul Tzigara-Samurcaș, dacă d-sa coustată, că am cumpărat
numai

dela persoane în drept a vinde şi când eu cram liber a cumpăra și
că dacă reeste

grei ceva

că nu am putut să cumpăr

mai

niutt.

Ia

(ss) d-r C, 1. Istrati,

D-l Teigara-Samurcaș,

Că, de oare-ce în întreg
corporate Statului ci numai de
„mult că prin adresa. înregistrată
tot timpul în articolul meu, se

răspunde,

a declarat:

articol nu a fost o
obiectele expuse în
la, comisariat sub
găsesc următoarele

singură dată vorba de colecţii însălile Expoziţiunei. cu atât mai
No. 72443/906, şi lu care mă refer
specificări : |

N
„Mare parte din obiectele ce alcătuese trecutul
fiind” de vânzare, ete,
-

|

nostru

din

Palatul

Artelor,

Mă miră de unde

„unde şi cum IE d-l d-r Istraţi
: a putut să atribue
articol
i
i ului i un sens
na se găseşte inte ânsul, găci după cum nota o specific
ă, am făcut și fac aluzie
tel
pârat ial
cumpăr
ate
cuPara
ie dede d-l d-r Istrati din colecţițiunile
unile Expoziţ
Expozitiei dindi care
ar
a cum ului la,la care
REiolenţele articol
„COMLUL
care d-ld-l d-r Istrati
£ face aluzi e, este explica
i tă după cumŢ
roese dintr'ănsul, chiar
prin piedecele

, pare

pe care
ionescu, 'a pus la, ridicarea, obiectelor ce oficiald-l d-r Istrati prin agental său: inecial
i-au
af
fost a aceste se mai adaogă părerea, de rău, foartefost cedate de Minister.
bine motivată ce am avut de
ai os împedecat să înapoeze colecţiei mele, deci
să rămâe pentru Stat, obiectele de

contat a esa aPerAt pentru noi, fie prin cumpărarea
lor de către
irecţiunei Muzăului

alţi particu

fie prin intrarea, lor în colecţia, particulară a d-luilari:
d-r,

(ss) G. Nicoleanu

D- d-r Istrati, răspunde
na Iau

(ss) AI. Tzigara-Samurcaș.

;

|

|
act cu mulţumire de e declaraţ
declaraţiia del în
uroas
. m'Izigara
"i
. aş,
nici abia, de a unceput a d-lui
violenţa, însă nu poate fi justificată
, . Samure
,

CATEVA

CUVINTE

RELATIVE

LA CELE

55.

Etc,

SÂ FAC...

CE AM VOIT

Adresa d-lui Samureaş, cu toate că pleacă dela un sentiment bun, pentru mine
ca Comisar General, era nulă şi neavenită, căci nu aveam dreptul deloc să oprese
pe particulari.de a vinde pe cât timp d-l Samureaş punea numai etichete, în loc de
i
o
a plăti obiectele.
- De altfel la acea dată, d-nul Samurcaş, nu avea bani disponibili, şi dacă îi
,
avea nu a ştiut să servească muzăul pentru a cumpăra la timp.
Personal declar că aşi fi făcut totul ca, Statul să cumpere, dacă d-l Samurcaş
ar fi venit să-mi propue aceasta şi eu rog pe d-l Mironescu să declare dacă, l-am
|
sfătuit să facă neajunsuri d-lui Samurcaş.
Personal declar pe onoarea mea, că nu am cumpărat nici un obiect pe care
să fi văzut timbrul d-lui Samureaș şi că cele două covoare de la Basarabia le-am
cumpărat cu certitudine în Septembre, când niminea nu le reţinuse înaintea, mea.
Na m'am opus la ridicarea obiectelor de către d-l Tzigara-Samureaş, de oare
ce dela, finele Îmi Februarie 1907, numai sunt Comisar General, cea ce regret, căci dacă
rămâneam

încă înainte, de sigur că, conform

actului de fondaţiune

iscălit de

M.

Regele, pentru crearea, Muzăului trecutului nostru, la Filaret, nu. aşi fi dat nici
obiect, şi am speranţa că nu peste mult, ele se vor întoarce Ia locul lor,

Sa

un

„Ca ultimă întrebare d-l Teigara-Samurcaș doreşte să ştie dacă :
D-1 d-r Istrati, recunoaşte a fi cumpărat în timpul Comisariatului d-sale prin
agenţii d-sale Mihăilescu şi Mironescu şi alte obiecte afară de cele semnalate de mine
conform chitanţelor ce d-sa singur a prezentat şi anume, una dela, d-nu Mironescu de
120 lei alta dela d-l Mihailescu în valoare de......
(55) Al. Tzigara-Samurcaș.

D-l d-r Istrati răspunde și declară.:
Ra
Că în două rânduri și pentru ultima oară la.7 Noembrie 1906 d-l Mihăilescu
care aduna, obiecte gratuite pentru expoziţie, declarându-mi că găseşte obiecte pe preţ
mic în excursiunele sale, 'mi-a cumpărat 22 obiecte pentru suma de 40 lei 90 bani,
aceste cu atât mai mult.cu cât 'mi declarase prin un raport publicat că multe din
”
acestea, să cumpără din ţară pentru a se duce în Bulgaria, cu deosebire.
De asemenea în Ianuarie 1907, prin d-l Mironescu am cumpărat de la Iași,
pentru aproximativ suma de 250 lei dela, Şaraga și alţi vânzători de obiecte vechi.
Nu am văzut nici un rău la aceasta, căci la acea dată Expoziţiunea era deja închisă.
(ss) D-r. C. 1. Istrati

Notă.—Lista de sub No. s'a luat înapoi de d-l Tzigara-Samureaş.
(55) G. Nicoleanu.

|

(85) AI. Tzigara-Samurcaș

Conform cu originalul

|

-p. Şeful Biuroului (ss) St, Mihăilescu,

_

COPIL

Registiatură No. 194021/14 Decembrie 1907,
„del No; 11695714 Decembrie 1907.

iai

Declaraţia mea

Ca în tot tîmpul cât am funcţionat ca delegat al Comisariatului, n'am cum_
părat niciun obiect pentru vreo colecţie a Statului.
La, închiderea Expoziţiunii, însă s'a cumpărat cu bani în mod particular câte
.
„va, obiecte pentru d-l D-r Istrati, pe care i le-am predat d-sale dând chitanţă pentru
acestea, în valoare de vreo 40 lei. -

„Am

e

mai cumpărat şi un chiup spart şi fără fund, pe care nu l-am putut că-

56.

|

CÂTEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE CE AM VOIT SĂ FAC... Ete,:

stă ratuit, cu preţ de 5 lei, dela un sătean: sărac din comuna Niculiţel (Tulcea),
bare Fam predat tot d-lui D-r Istrati, pe la sfârşitul lunei Decembrie 1906.
(35) C. N. Mihailescu

17 Xoembrie 1907,

-

Văzut (ss) Al. Tzigara-Şamurcaș.

Delegat (ss) G. Nicoleanu.

" Conform cu originalul.
p. Şetul biuroului, (ss) St. Mihailescu,

Registratura No. 124021/14 Decembrie

o

J-l No, 11695714 Decembrie 1907,

"COPIE

1907.

Declaraţia mea

Că în tot timpul cât am funcționat ca,
diriginte al Palatulai Artelor, na am cumpărat ajutor al Comisariatului General și
nici un obiect pentru vreo colecţie “a
Statului.
|
E
La închiderea, Expoziţiei însă s'a cumpărat
Din obiectele cumpărate pentru Stat nu existămai multe obiecte pentru Stat.
nici un obiect în colecţia, d-lui
D-r C. 1. Istrati.
In “călătoriile mele, când îndemnam
poziţie obiecte, am cumpărat cu bani, câteva publicul să trimită spre expunere la Exla Iaşi, în mod particular ca chitanţă, pentr teracote preistorice și câteva de metal
u colecţia d-lui D-r Istrati (d-l Saraga
şi
încă unul),
(ss) Mironescu

17 Noembrie 1907,

(ss) AI. Tzigara-Samurcaş
,
-

Delegat, (ss) Q. Nicoleanu

„Conform cu originalul.
p. Șetul biuroului, (ss) st, Miha
ilescu,

„Tată acum și copia oficială
după referatul delegatului, făcut
lui în această chestiune:
Ministru.

|

COPIE

,

Registratura No. 124024/1
„I-L No. 11695/14 Decembri4e Decembrie
1907

1907.

Domnule Dinistrur,
Domnul

rQ, 1. Istrati, fost Coinisăr
gendral al Expoziţiunii
1906, cu petițiDuneNo.
a 63585 din
„„_aCă în revista, Convorbir 2 Iulia 1907, arată, Ministeeeaiti
i Lit
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,
"3) Să se constate valoarea obie
ctelor ce a, cumpărat. dela
vindeau şi chiar a acelora ce i stau
oferit de amici, sau pe .care le-a expozanţii cari le
termediul celor 2 culegători ai
cumpărat prin inExpoziţiunii.
Ă
4) Să se mai constate de asemenea
:
, dacă d-l Tzigara-Smurcaş a vorb
dată Comisarului General despre
it -vreo„Său muzeu“, dacă a depus vreu obiecte ce voeşte a cumpără, penira aşa numitul
n ban la Casieria, Expoziţiunii; dacă
Să oprească pe particulari de a vind
e obiecte pe cari d-sa spune că le-a erâ în drept
fară a le plăti, şi dacă a reținut
r fi reţinut,
și obiecte ce nu erau de vânzare,
particularilor, fie că aparţineau Min
fie că aparţineau
isteru ?
DA D-r C. 1. Istrati depune și cheilui
a, dulapurilor Maria Istrati-Capşa, |
a servi cu ocaziunea anchetei.
pentru
„ Domnia-voastră personal ați oprit
cheia, şi în privinţa cererii d-lai Istr
rămas să binevoiţi a decide în urmă
ati, a
,
,
La petiţiunea, din 29 Octombrie cu peti
ţiunea înregistrată la No. 105588/907,
d-l D-r C. 1. Istrati revine şi inzistă
asupra cererei sale anterioare,
Atunci Domnia-voastră ați binevoit a
mă însărcină ca facerea cuvenitei cercetări şi a referi.
i
Subsemnatul, după cea examinat ambele
cereri, a făcut cercetarea în ziua de :
17 Noembrie, după cum se vede din
proce
învitat şi pe d-l Tzigara-Samureaş și pe sul verbal. dresat cu acea ocaziune, când am
d-l D-r C, 1, Istrati, la Palatul Artelor.
Pentru a uşură cercetarea, noastră, în învit
area cu No. 83869 din 6 Noembrie
1907, ce am adresat d-lui Tzigara-Samurcaş
și
pe
care
o anexez aci în copie, am 'rezumat întrebările mele la punctele următoare:
1) Ce obiecte cunoaște d-l Teigaradin acele colectate de Stat cu ocaziunea. ExpozSamurcaș că sar fi vândut particularilor,
iţiunii, cui s'au vândat şi dacă este posibil cu ce preţ?
|
e
2)

Cuce anime

obiecte din

cele citat

înavuţit colecţia d-lui d-r Istrati, şi de ce e sub punctul 1, are cunoştinţă că s'ar fi
anume agenţi ar fi fost ele colecţionate
de Stat?
|
|
3) Ce obiecte s'arfi înstrăinat de d-l Mironesc
u
şi
dacă
despre aceste înstreinări
d-l D-r C. 1. Istrati ar fi avat cunoştinţă, sau
i s'ar fi atras atenţiunea aupra întrebainţării lor? când și de cine.
N
|
|
|
Şi am rugat pe d-l Tzigara-Samurcaș să ne arate
chiar
în
colec
ţia
Mari
a
Istra
tiCapşa, obiectele cu cari s'au îmbogăţit această colec
ţie și fiind din acelea ce ar fi aparținut statului, din cumpărările făcute de Stat, pentr
a
colectările ce a început cu ocaziunea expoziţiunei generale din 1906.
|
E
La 17 Noembre 1907, am fost cu d-l Dr C.].
Istrat
i,
d-l Tzigara-Samurcaş
şi în asistența d-lor Bânescu, I. Mihăescu, Mironescu şi
C. Mihăilescu, actualişi foşti în
serviciul expoziţiunei, am vizitat colecţia, Maria, Istrati-Ca
lată şi am consemnat în procesul verbal aci alăturat semnpşa, care eră închisă şi sigid-l Tzigara-Samureaş declaraţianile ambelor părţi,la careat de dl D-r C. I.. Istrati,
claraţiuni una a domnului Mironescu şi altă a d-lui C. Mihăise mai adaugă şi două delescu
NI
„Acum pentra a analiză pe de o parte faptele ce ni s'au.
cerut
să
verif
icăm
prin prima petițiune a d-lui D-r C.I. Istrati şi pe de altă
cu ocaziunea cercetărei, voi împărți această analiză în două, parte declarațiunile făcute
părţi şi adică :
A
Constatări cari ţin de domeniul pur administrativ ŞI cercetări
făcut
e
având
în
vedere declaraţiunile .d-lor Tzigara-Samurcaș, Mironescu şi C. Mihăi
lescu.
A.

Constatări

Administrative:

Intrebările d-lui D-e 0. I. Istrati din petiţiunea o. 63585,907,.
Î. „Dacă a fost neglijență

culpabilă şi dacă oste personal răspunzător
ținele obiecte farate şi de acelea ce neavând etichete, se întâmpină greutăţi cude puînapoierea lor ?.
Bepunere la punctul No. 1.

In timpul expoziţiunei, afluenţa, publiculuia fost mare; numărul obiectelo
tot felul însemnat, căci el depășă câteva sute de mii; foarte multe din obiecte nu r de
erau

BUCUREŞTI
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expuse în vitrine şi publicul puteă foarte bine să pipăe multe din obiecte cu tot avizul

„na atingeți“ şi cu toată paza interioară a, pavilioanelor.

În tot timpul funcţionărei expoziţiunei, puţinele cazuri de furturi ce au.avut
loc, au fost semnalate comisaralui general, care a dat urmare imediat anunțând parchetul și poliţia, și în anumite cazuri, obiectele au fost găsiteîn parte.

„Pe
lângă fartari s'au produs şi spargeri la pavilionul industriei, cazuri 'care
de asemenea au fost urmărite.
e
_ Având în vedere repeziciunea cu care s'a montat expoziţiunea, modul şi mijloacele cum ea a fost fâcută, şi felul de a expune, furturile ce au avut .loc au fost
neînsemnate, iar obiectele cu eţichete pierdute san căzute prea, puţin numeroase în raport cu numărul obiectelor expuse.
|
|
După părerea mea, nu

este

ponsabilitatea, comisarului general
sunt inerente aproape

nici

un moment

dar cazul, de a se cercetă res-

pentru aceste furturi și pierderi neînsemnate, cari

în fiecare expoziţiune, şi cari s'ar fi produs în orice caz.

Cu atât mai mult, cred că trebue scos din. cauză comisarul general din această

chestiune, cu cât obiectele fără etichetă există, şi multe din ele sau înapoiat celor în

drept a le primi, iar altele s'au pierdut după retragerea d-sale din demnitateade co-

misar general, cum este de exemplu 'cazul cu covoarele dela. pavilionul şi loja regală.
După ştiinţa ce am, o singură dată s'a indicat d-lui D-r C. 1. Istrati că un

funcţionar ar fi avut intenţiunea să facă nerepularităţi, şi a fost depărtat imediat.
„3
2.—5ă se constate ce obiecte a cumpărat expoziţiunea, şi dacă din acele cum-

părate,

sau făcute danie, sa vândat vreunul şi dacă le-u cumpărat

omnia-sa

domnia-sa

|

pentru

Expoziţiunea prin comisarul său, a cumpărat cu începere dela 29 Octombrie
1905, din mai toate ţările locuite de Români şi din Galiţia pentru a servi, pentru in-

“dustria casnică dela societatea

sub

preşedinţia

prinţesei Lubomirsla,

obiecte pentru

secţiunea etnografică ; aceste obiecte pentru o valoare de 47.370.09 (cu instalaţia) după
ştiinţele ce am, există în fiinţă şi în mare

parte ele aa fost date cu inventar Minis-

terului de instrucțiune publică pentru muzăul de Istorie şi Artă Naţională ce conduce
astăzi d-l Al. Tzigara-Samureaș.
|
|
„Da
închiderea espoziţiunei, s'a mai cumpărat din secţia “Bucovineană, şi acea,

“a "Transilvaniei mai multe obiecte coprinse în valoarea, de mai sus, din care o mare
“parte prin mijlocirea d-nei Cosma, pentru a încurajă, pe expozanţii români de peste hotaie

- Cea mai mare parte din ele s'au dat tot Ministerului de instrucţiune publică.
„
Dim toate obiectele cumpărate înainte de deschidere și către închidere (11: Noembrie 1906) de expoziţiune, nu s'a vândut de comisariat nimic particularilor şi nici
d-nul d-r Istrati, za a cumpărat

nimic, nici ma primit danie nici un obiect.

„9 —Să se constate valoarea obiectelor ce a campărat dela, expozanţi cari
le vindeau și chiar a acelora ce i s'an oferit de prieteni, sau pe care le-a cumpărat,
prin intermediul celor 2 culegători ai expoziţiunei“.
Expunere.

a
DADir Istrati, ne declară că a, enmpărat în tot timpul expoziţiunei şi mai ales
“după închiderea, ei, din mai miulte secţiuni, obiecte ce erau expuse spre vânzare, astfel
.

,

.

d) Obiecte preistorice dela d-l Beldiceanu

pentru suma de.

E
130

.

...

lei

120

c) Dela diferiţi săteni conform mai mulior chitanţe a souche obiecte pentru 120

d) Dela d-l 1. Nădejde,-19 cărți vechi
e) Dela d-l Stoenescu acte vechi. , .

.

. .

. .
i

...

.

.
e

.
1

100
40

3

,

3

Basarabia

3

din

3

a cumpărat :
d) Două covoare

Dică

rate după închiderea expoziţiunei acum în urmă.
Ministerul nici nu a avut fonduri pentru a cumpără obiecte în vederea, creierei
vreunui muzău,
Ia
n
|

Ta

.

înca rs

în tot timpul funcţionărei expoziţiunei nici un obiect,

TIS rea

Ministerul nu a cumpărat

S

|

pentru vre-o colecţiune istorică, afară de costumele istorice dela d-na Savopol, cumpă-

Si IP sto sarea

Expunere.
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/) Dela

şcoala de. ceramică

9) Din

Pavilionul

Bucovinei

din Tejiu
..

.

...
.

.

.

eee

ap

59

e

+ Lei 69
42

" Î) Dela Domeniile Coroanei . ... ee
e
î) dem ceramică pentru .
PD
precum şi alte mici obiecte neînsemnate ca valoare.

4210
»

II

D-] D-r C. 1. Istrati ne arată că la 7 Noemvrie 1906, prin d-l C.
Mihăilescu colector al expoziţiei, în ultima sa excursiune, a cumpărat 20 obiecte
între
care şi un chiup
sfărâmat şi fără fund, în

mentul

|

valoare

închiderei

expoziţiunei.

totală de

|

i

aproximativ 45 lei, aceasta însă în mo-

Iar prin d-nul Mironescu, a cumpărat

înainte

de

deschid

erea, expoziţiei din
Bucovina 29 ouă încondeiate pentru câțiva, lei.
După închiderea expoziţiei, în lanuacie „1907, cu ocaziun
ea, ducerei d-lui Mi„ronescu la Iaşi, a mai cumpărat dela Șaraga şi un
alt anticar, prin d-l Mironescu
obiecte
vechi pentru aproximativ 250 lei.
Notă. Toate obiectele cumpărate în timpul expoziţiei şi mai
ales la
au fost expuse spre vânzare oricui şi la oricine le ar
fi plătit costul.
D-l D-r Istrati declară. că printre obiectele cumpărate de
d-sa, din
vânzărei în expoziţiune, nu se găsește nici un obiect din
acelea, ce ar fi fost
de d-l Tzigara.
.
|
III
Valoarea

obiectelor

A
închidere
|

cele puse
rezervate

-

făcute danie, d-lui D-r Istraţi, nu a putut-o stabili,

dar
ele erau de față şi păstrau încă pe ele în dublu eticheta colecţiu
nei
d-lui
D-r
Istrati
şi fişa expozițiunei.
Printre

aceste

obiecte

semnalez:

a) Un carton cu vre-o 12

modele

cusături

-

e:

vechi, oforite d-lui Dr. Istrati de

d-l Rădulescu delegatul judeţului Vâlcea. .
0) 10 bucăţi olărie preistorică, oferite de d-1 Mrazec după închiderea
c) O scripcă veche, făcută de șiţe, dela d-l Bring din Paşcani. Ex poziţiunei.
d) O farcă admirabilă oferită de d-l Flondor din Bucovina.
2) Un vas de cositor, pentru anaforă, oferit de d-na Cosma.
/) Două, şervete oferite de d-na Cosma.
9) Două portiţe oferite de d-l Dr. Sabin.
_h) Un iatagan oferit de-d-l Rădulescu jud. Vâlcea.
î) Două colane mici de știul:, oferite de d-] Rosaza, precum
şi alte mici
„obiete fără vreo importanță.
4. Să se mai constate dacă d-l Tzigara-Samurcaș
Sarului General despre obiecte ce voeşte a cumpără pentru a aşavorbit vreodată Comidacă a depus vre un ban la Casieria Expoziţiunei, dacă era în numitul său muzău,
particulari de a, vinde obiectele pe care d-sa spune că le-ar fl drept să oprească pe
reţinut şi obiecte ce
nu erau de vânzare, fie că aparţineau particularilor, fie că aparţin
eau Ministerului.
Expunere

După regulament, Comisarul General nu avea nici un drept
particulari să vânză obiecte expuse spre vânzare, şi d-sa mai declară să oprească pe
cu plăcere pe d-l Tzigara să cumpere ceva, obiecte, dacă venea, cu bani că ar fi ajutat
şi se conformă
„uzului vânzărilor şi cumpărărilor.
B. Cercetări având

în vedere declarațiunile d-lui Tzigara

cu ocazia

» descinderii la Palatul Artelor şi declaraţiunile d-lui
Dr. Istrati și

Cu

ocaziunea

descinderei

Tzigara-Samurcaş .

la Palatul

Artelor,

când împreună

cu noi a
mers şi d-nii: Al. Tzigara și Dr. Istrati, am rugat pe d. Al. Tzigara
-Samurcaş, să
ne indice în colecția d-lui Dr. Istrati obiecte din acelea ce sar
fi fost dăruit de
particulari Statului, sau sar îi cumpărat pentru Stat, şi pe urmă
ar îi trecut în

€0
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posesia d-lui Dr. Istrati pe calede
personală a d-lui Dr. Istrati, Din. toate întrebăriie ce am

privință,

nu

am

putut

avea

nici .un

cumpărare din Expoziţia Generală în colecţia
Sie
_
_
pus d-lui AI. Tzigara-Samurcaş în această
răspuns,

fiind

dat

că d-sa

s'a mărginit

a ne
declară că menţine în totul cele scrise în „Convorbiri Literare”
şi nota dela pag.
648 adecă : „Aceasta în adevăr s'a îmbogăţit pe urma Expoziţi
unei, fie prin obiectele cumpărat
e

de d. Doctor

din

cele mai

interesante

adunate

de agenții speciali
sau delegaţii diferitelor secţiuni”, |
,
|
D-l Al. Tzigara ne-a arătat cu această ocaziune, obiectele
ce ne-au fost
„semnalate de d-l Dr. Istrati şi despre care se vorbeşte
în
prima
parte
a acestui
referat, fie obținute prin cumpărare, fie obținute
prin danie.
D-i Tzigara-Samurcaș,

nu

ne-a

arătat

însă

nici un obiect care
cumpărat de Stat sau vreun obiect primit
tot de Stat, ca dar pentru
Statului şi care pe urmă să fi trecut în posesia
d-lui Dr. Istrati,
„Toate obiectele ce ne-au fost indicate
de d-l Al Tzigara, sunt
singur d-l Dr. Istrati declară că le-a cumpăra
t din domeniul particular
primit danie,
”

Din procesul verbal dela 17 Noembrie 1907,
semnat
se vede de altfel destul de clar situațiune
a lucrurilor,

de

să fi fost

colecţiile
acelea ce
sau le-a

părți şi aci anexat,

Concluziuni

Din toată cercetarea 'care am făcut

şi din toate întrebările

ce am pus d-lui
1) Că, colecţia d-lui D- Istrati care datea
ză de mai mult de 40 sau 50 de
ani, a fost inaugurată în 1897,
2) Că această colecţie nu a întârziat un
moment de a se mări în fiecare an
şi că o mare parte din obiectele ce am
văzut
la
17
Noembrie 1907, au fost adase dela
Câmpina după închiderea Expoziţiunii
Generale.
3) Că colecţia d-lui D-r Istrati a figur
at la Expoziţia Agrară, la Expoziţiunea
de Științe (1903), şi alte ocaziuni
de această natură,
4) Că d-l D.r Istrati a cumpărat în 1905
şi chiar în cursul anului 1906 din țara
și din expoziţiane şi din obiectel
e erau expuse
ce
Tzigara-Samurcaş,

rezultă

următoarele :

spre vânzare mai multe lucruri despr
e
referat şi că a primit de asemenea
ca danie aproape de
închidere şi chiar după închiderea
expoziţiunei câtev
care se face menţiune în acest

a, obicete ce erau de faţă în colecţie.
„
B)Cănici regulamentulnici
,
a vinde: obiectele expuse nici pe funcţaltă dispoziţiune ministerială,nu împedică pe expozanţi
ionarii expoziţiei de a, cumpără ceva
din expoziţiune.
6) Că nici unul din obisctele cumpărat
e sau primite danie de d-l D-r
nu fusese rezervate pentru stat,
Istrati.
menea obiecte pentru vreun muzăsau pentru alte persoane cari cumpărau şi colectau asc„___2 7) Că obiectele cumpărat u al statului.
țiunea deschisă (jarnul No. 11.41e de Stat nu a avut loc în timpul cât a fost expozi1/907) ci s'a făcut mai cu seam
* poziţiunei ŞI nu există exempl
ă după închiderea exare în dublu sau asemăn
ător

primite danie de către d-l D.r
Istrati.

cu acelea cumpărate

sau

„„„.
8) Din declaraţiunile d-lui
Tzigara-Samurcaş, făcute cu ocazi
şi din procesul verbal dresat
la
17
Noembrie anul curent, rezultă, că unea cercetării
pe d-l D-r Istrati de vreo neregu
lar
ita
te, dar susține că prin cumpărare d-sa, nu acuză
de către d-l D-r Istraţi şi de
a unor obiecte
către alte persuane particulare,
d-sa a fost împiedicat
ă, pentru Muzeul Etnografic şi că aceste obi
ecte
„-_
9) Din procesul verbal, se mai coni la particulari, ar îi perdute pentru Stat..

timpul să campere obiecte din
Expoziţiune,

stată

că d-l Tzigara-Samureaş a avut
tot
diferite cau

dar din

ze nu le-a

administraţia Expoziţiunii.

:Noembrie semnat de părți scris
nescu

pe 10

şi alta a, d-lui C. Mihăilescu,
Director (ss) G, Nicole
anii

cumpărat,

,

pacine e ne

„Pmeme

ela procesul Mc d şi
Și două declaraţiuni: una a
d-lui
Miro

Conform cu originalul

1-1 Decembrie

P. Şeful Biroului (Ss) St.
Mihăilescu,

1907,

|
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„ȘI în urmă, după această anchetă, cată 'totuşi,
ce spune, cu sufletul
curat, conștiinciosul d-l 'Tzigara- Samiureaş, în articolul
său plin de inexactităţi, cum voi dovedi-o, din „Viaţa Românească€.
II
Sa
„Nu

voiu insistă dela, început asupra marei răspunderi morale
ce revine în sarîn urma acestei cercetări. Voiu adăogă numai că, în
situaţia mea, de pârât, fiind nevoit să fac dovada afirmărilor
mele din primul. articol,
nu am putut să cruț întotd
cina d-lui Dr. Istrati, tocmai

eauna, cât aşi fi dorit, pe cei ce au provocat. cercet
area.
Astfel, doveziie de care m'am servit pentru descărcarea
'mea, au devenit în mod fatal
acuzaţiuni în sarcina,

altora. Regret de asemenea că, cu acest prilej, am fost.
silit să
dau în vileag fapte' care, odată ajunse în domeniul public,
ar
puteă
aveă
consec
inţe
neplăcute pentru autorii lor. Răspunderea, o repet, nu este'a
să spun mai mult decât am.vrut. D. Dr. Istrati, care singur mea: am fost constrâns
a stârnit această cercetare,: este și singurul: responsabil. 'Tonal agresiv,
de altfel, ce d. Dr. a avut la cercetare nn numai în contra mea, dar și împotriva, Muzeului
ce conduc, mă dezlegă, de
orice rezervă, împunându-mi răspunsul de faţă“.
|

„După aceasta şi cele ce vor urmă, cată să fie judeca
t d-l 'Tzigara-.
Samurcaș, și se poate ușor constată, de ce elde fapte
e capabil d-sa.

Dir, cele cuprinse mai sus, rezultă clar că d-l Tzigara-Samurea
ş, a

„căutat prin articosău
lul
din Comvorbirile Ziterare. să
publicul

inducă

in

Li

eroare

și să calomnieze, însinuând o mulțime de fapte urâte.
. .. .
Ancheta, sper, a lămurit totul: Wu a putut
acest domn să arate
un Singur obiect care să fi aparținut Statului,
sub orice. formă, şi
care să se fi aflat în colecțiunea Maria Astrali-Ca
pșa.

*

Că am cumpărat şi eu, lucruri foarte variate, din Expozi
ţie,

pentru
câteva sute de lei, cred că am făcut din contra
o faptă: bună,. căci parte din
cumpărături priveau obiecte expuse spre vânzare,
care reintoarse sar fi pierdut
de sigur, iar parte erau expuse spre vânzare de
către 'ateliere-sau fabrici, ale
statului sau

ale particularilor, și as fel eră bine să fie încurajate, cumpă
rându.lise productele expuse.
NE
|
De altfel, din fericire, și la noi, ca și în străinătate, s'au
făcut
vânzăr
i
numeroasecu ocaziunea Expoziţiunei din 1906.
a
ÎI
„ Amatorii—și sau dovedit mulți—au cumpărat unii
pentru mii de lei.
Sunt persoane cunoscute, care dispunând de mijloace
— și regret -că nu am
dispus de mai mulți bani, căci aşi fi făcut acelaș lucru,
astfelcă mai multe

obiecte ur fi rămas

Ja noi—au

cumpărat admirabile

lucruri şi și-au

complectat
serios colecţiunile.
i
o
Mai declar înc'odată, 'că puţinele obiecte ce am cumpă
rat,
șa
fusese
„reținute de nimeni. S'a prezentat un singur. caz, pe
la finele lui .Septemvrie 1906, sau chiar în Octomvrie, când cumpărasem
2 covoare vechi, din
care unul foarte deteriorat, din Basarabia.
o
În una din zile mi se spune, că o persoană, foarte
sus pusă, ar fi
dorit să cumpere unul din ele, dar că sa oprit de cartea
mea de vizită, care
probă că eră cumpărat deja, Știind cât gust are acea
persoană și cât de mule
iubeşte lucrurile vechi românești, "mi-am făcut o adevă
rată plăcereși datorie
că la închiderea expoziţiunei, când .am luat în primire
obiectele cumpărate,
să trimit
imediat,

și în mod grațios, acel covor, cu rugămintea de
a-l primi
ca suvenir dela Ezxpoaiţie, deși eră, plătitde mine.
|
i
_ Astea sunt covoarele, despre care vorbește „că
aveă. dorință să le ia
d-l. Tzigara-Samurcaş, cu toate că'i stătuse la dispoz
iţie patru luni! Ce no=
omenie |.
e
A
o
|
La

—
*

Cum, dacă d-saa avut 4000 lei la dispoziţie, cum spunei
la anchetă,
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cum de a cumpărat în tot. timpul expoziţiei decât
numai de a ei ȘI aceea
pentru a păstră o chitanță provizorie și a ȘI consti
tui o armă falsă în contr:
ra
>
dlui ones

singur în ce situaţiune

de nedestoinicie

se pune, când spune
că dela inceput a avut 4000 lei Şi că n'a
cumpărat nimic cu ci.
Dar d-l Tzigara-Samurcaș nu are nici
un scrupul în făurirea argu„mentelor şi prin urmaun
re
-om: de. bu- nă
credinţă, nici n'ar mai trebui. să
st

ec
vorbă-d
cu-d-esa,

e

|
a
In ce priveste, puţinele obiecte ce mi
au
fost
oferit
e
de
câţiv
a prieteni şi pe care cu le-am păstrat cu
sfinţenie ȘI cu eticheta lor, trebue
să fie
numai capul d-lui Tzigara-Samureaș
ca săși permită a relevă, ŞI încă
mod, acest fapt.
în ce
„
i
De altfel pentruca publicul să
oferit, unele obiecte, ţin a reproduce vadă dece unii din prieteni mi le-au
alăturata epistolă, care va lumin
mulți. De acest nume s'a sezrviţ
i pe
tocmai d-l Tzigara-Samurcaş :
zec, cel ce o scrie, e fratele,
d-l
II.
Mraalesului meu Cole de Universita
te și Academie
și bun amic, d-l L. Mrazec.
Iat'o :.
Stimate domnule

Dr. Istrati,

Conform dor

inței d-voastră de a dărui
obiecte le ce am expus la
generală română din
1906, am onoare a vă
expoziția
încuno ştiinţa că ză dărues
cu cea mai mare plăcere,
c
ace
îns
le
ă
obiecte
d-v
oas
tră
per
sonal pentru care am
miraţie, realizând această
cea mai mare adruesc d-voast;ă Personal, măreaţă şi epocal ă operă naţională, accentuez
că vi le dăcăci adeseori a) n văzul,
dinea ce există în ara
în unele muzee din
njamentul obiectel Or,
țară, orcele de mai multe ori lip
etichetele, astfel că nici
sin
na t se ştiă de unde
d
chiar şi
suut,
„Primiţi, vă rog Domnul
e Doctor asigur area,
deosebitei mele considera
Rogova-AMehedinţi, 30
ţiuni,
Ianuarie 1907,

Hugo Mrazec
Din aceasta se vede,
că
le
sol
icitasem pentru colecţ
de asemenea, că 'mi-au
iile statului; se vede
fost oferite mie Ia
30 Ianuarie 1907,
expoziția eră de -mu
deci când
lţ închisă, şi pot

adăogică le-am primit
14 Aprilie 1907 din
Severin!
tociai la
Dar d- Tzigara-Samurc Iată omul ce mă acuză și cum o face.
aș, nu e îugreuiat
spune neadevăruri sfr
a'si schimbi tactica,
untate. Să dovedesc:
și a
In articolul său apărut
în Viața Românească
chestiunea, văzând
, "Caută să deplas
că n u a răușit cu
eze
prima, sa insinuar e
nabilă,
și acţiune condam„] Iată ce scrie, și
astea după anchet
vol mai publica-o:
ă, pe care q esigur cr
edeă că nu

o
«AcL eastă, notă, pare-s
e, a, iritat mai ale
Că învinuire
s susceptibilitatea d-l
d a ar
; fi
ui doctor. Desigur
In această calitate Hemeritată, dacă say ad resd d-l
ui Istrati
,
d-s
a
ap fi avut desiguy
)
a.
obiecte din; ezpoziție
“ti
dreptul ca ori
,
sau să Drimească
riza
șe
car
ap
e
ti
altu
l, săparticular
dar
uri
,
„Dar d. Doctor nu
n 5% cumpere
eră simplu particul
peral, dese se ma
ar, Pe lângă cali
i Afișă în toate
ta
te
a
ci
d
al l trecutului nost
rculările sale ca
ra“, 7d) Aceastii
îi
făcând asifel o ne
calitate, 7 ma-i“î Erderă,
legală Concurenții
Derperimis; să cumpere
Muzeului
d-sa
»Procedând astfel,
ofe
i
d. Dr
alei,
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Etc.

pentru înfiinţarea unui: muzeu, căci de fapt îl preocupă numai sporirea colecţii sale
particulare. Confirmarea -ne-o dă singur în procesul-verbalal cercetării dela 17 Noemvrie, unde aproapă textualse află declaraţia prin care d. Doctor „regretă cu nu a,
avut şi mai mulţi bani disponibili pentru a cumpără și mai mult pentru d-sa personal,
„Las la aprecierea ctitorului părerea ce trebue să aibă despre

acel director

sau pretinsul întemeetor de muzeu care, profitând de situaţia, sa, oficială, cumpără pentru
sine în detrimentul instituţiei ce dirige*. Și mai 'are curajul să spună că :
„Cumpărarea

în

de câtre particulari .a obiectelor de valoare, ce se aflau

sălile Expoziției, na este de altfel singura neglijenţă de care pretinşii organizatori
,
ai muzeului s'au făcut culpabili“..
şi ce trebue .
el
de. acuzare,
Judece oricine, câtă seriozitate_e în o ustf

să credem despre un om care caută să făurească, cu orice preţ o învinuire.
statul a putut opri pe particularii expunători să
Când oare; la ce expoziţie,
facă ce vor cu obiectele

|
Sau, 'ce
un rău cât.de
nimic
cumpără
pectâ în serierc
amici,

om
mic,
din
şi

ce au.expus!??

Acest.om are toate. îndrăznelile,

cu judecata sănătoasă și cât de corect ar fi, poate să vadă
că eu, fiindcă eram comisar general, nu aveam dreptul a
Iixpoziţie?! Este asta serios, și fapta unuiom ce se res-

discuție?

Oare_nu fac cu un_rău, cum "mi-au. _spus mulţi __
că niai stau la vorbă cu 0 astfel.
de fiinţă care nu respectădeloc_ade-

văzul, căpăbil de-orice, păătiu a. induce lumea în. eroare și ași_creă
o, plat|
că da, şi în orice caz, o faccu desgust,
? Ored
formă
"De de luptă
ce “dar.
continuu ?- De. ce?_ Fiind
„că acest. domn, .astfel cum este,
are o poziţie în societate,

pe -care însă nu o merită; pentru că nu doresc ca la

umbra, dispreţului meu şi a altora, se continue a crește, a induce în eroare prin
lingușiri, și a ajunge! Nu, astfel de. oameni -trebuesc.arătaţi. cum..sunt;:. nuli, .

căci nu a făcut nimic până acum; porverşi, căci vedeţi cum procedează
şi sunt

capabili -de_ orice, :cum -o--dovedeşte-zilnie; prin. tot
ce face pentru a ajunge.
Ta
în realitate. o chestiune-de- asanare socială!
Din

anchetade

mai

sus

Sa

fond disponsibil şi destinat pentru

văzut

că Ministerul

nu

a avut

nici

un

cumpărarea de colecţii în ţară și eu am

regretat-o. S'a putut vedea că nu aveam misiunea de a face muzee, asta eră o
dorință a mea, alăturea cu însărcinarea oficială de a face expoziţia. Eu
doream, ca bun român, să rămâe cevă mai trainic. Ca probă că nu cumpăram în ţară, e că chear fişele erau făcute cu indicaţia: oferite. Rată
dovada:

|

|

ZU,

mei

Anul 190... Luna

a

EXPOZIȚIUNEA GENERALĂ ROMÂNĂ 1906
i
Oferite de

NO...
ă

CĂLUNG caras

CORA

|

|

nene

Judeţ eee

Obiectul oferit
Clasificarea
SEMNĂTURA

COLECȚ IONARULUI,

Qerusem “verbal, d-lui L. Lahovary,
a

8000

lei pentru a cumpăra -co-
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lecţia d-lui Comșa,. dela Sibiu, care nu_a.voit-a -le -expune altfel, dar până
să “capăt aprobarea, o bună româncă d-na Maria I. Brăteanu, născută Știrbey,

„a cumpărat-o şi imprum
din nenorocire,
utat-o
d-lui. Samurcaş,
, care se laudă
„cu”ea-pară
că'i făcutăde d-sa, sau culeasă cu priceperea și sârguința
sa! Dar

în tot muzăul său nue nimic -care să se datorească muncei
şi priceperei sale !
“Sau, eu adunasem foarte multe obiecte gratuite din țară şi cumpă-

rasem multe din toate țările locuite de Români, până şi din Istria, prin
persoane sigure, cum se constată din conturile înaintate Ministerului.
Din țară însă nu am cumpărat și nici nu aveam un fond
pentru. aceasta.
|
Că n'am avut bani pentru ţară asta o știu cu toţii și delegaţii mei
nu

au

putut

cumpără

decât

pentru

sume

absolut neinsemnate, care crau mai

mult date pentru a cinsti săteanul, cum zice Românul, și iată de ce cunoscând de ce este capabil d-l 'Tzigara-Samurcaș, am cerut chiar în urma
anchetei, prin alăturatele acte, să se facă toate cercetările: posibile, din care
se poate vedeă: că toate cumpărăturile sau ridicat la 101 lei!... faţă cu miile
de obiecte ce au fost adunate gratuit. Cred necesar să se publice și aceste acte
pentru cunoașterea adevărului, căci dorind a află eu singur ce s'a cumpărat
în ţară, şi pentru ce valoare,

cu

toate că

nu

aveam

un fond

special,

dar

pentru a puteă aduni oare-care obiecte ce mi se raportase că nu le putem
obține altfel, îndată după anchetă, am rugat; pe delegați să-şi consulte
dosarele ce aveau și s%'mi. ded exact o notiță relativ la starea lucrurilor.
|

In urma

punsul obținut:

răspunsului

lor, am

cerut oficial următoarele,

și iată ŞI răs-

„Copie după. petiția d-lui D-r. C. Istrati, inregistr. la No.
12534

29: Noembrie 1907.

-

RESOLUŢIE

Ai

din

D-l Bănescu va cercetă în registre şi archivă şi
să
răspundă punct cu punct la cele cerute prin prezenta
.
(ss) Dr. Al, Zaharia,

„Domnule Delegat,

In timpul anchetei ce am cerut Ministerului să se facă
faţă cu cele scrise de
d-l Tzigara-Samurcaş în „Convorbiri Literare“ am declar
at
că
Expoz
iţiunea nu- a dispus
de un fond special pentru cumpărarea, în ţară de object
e
vechi
cu
caracter etnoarafie
declaraţiune făcută Ja, fel și de cei 2 delegaţi însărc
inaţi cu culegerea obiectelor,
Vă rog, d-le Delegat, să fiţi buni a face să se cercet
eze şi să raportați Ministerului dacă în realitate după

scriptele ce aveţi la îndemână, a fost san nu
vre-un
fond pentru aceasta, şi dacă sistematic san întâmp
s'a, cumpărat în timpul duratei
Expoziţiunei în ţară, vre-un obiect şi anume carelător
şi prin cine
Această, constatare o cred necesară să se facă,
de oare-ce mi-am reamintit în
urmă că, înaintea deschiderei Expoziţiei, după
cât ţin minte, d-l delemat C. Mihăilescu

"mi comunică că la Craiova la un arimar Sar
afli niște blide
să le topească.
,

Știu că, am hotărât cumpărarea lor în mod

vechi pe care voeşte
?

mică, ceia ce vă. rog să cercetaţi şi să comunicaţi excepţional şi numai pentru o sumă
Ministerului de oare-ce dorese ca,
persoana însăreinată cu ancheta să aibă până
şi aceste elemente la dispoziţiune.
Dacă cum-va,

ceia ce poate fi posibil, cu toate că, nu'mi
reamintesc, sar fi mai
întâmplat vre-un astiel de caz vă
rog sâ'l indicaţi, căci eu nu am de
cât un singur
regret
vegrei,, aacela de a | nu
p utut cumpăp ră mai mult pentru colecţiile
ii
statului i cu această4
„Ţin de asemenea să vă rog, să indicaţ
i, în raportul d-vo astră ce sume mici
de bani,-s'au cheltuit cu cumpărarea
portretelor MM. LL. sau ale lui Ştefan
cel Mare

CĂTEVA

CUVINTE

RELATIVE

LA CELE

CE AM VOIT

SĂ FAC...

Ete,
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de la Carol G5bl, ce au fost distribuite sătenilor la serbările Expoziţiunei, iar o mică
parte d-lor colectori pentru a, fi oferite sătenilor noştri în timpul adunărei obiectelor,

deoarece

cu

deosebire D-l

Mironescu 'mi

găsit mai niciodată având numai

Vă rog
Delegat

d-le Delegat,

al Ministerului

declarase că pe

să fiţi buna

pentru

la răzeși noştrii

nu le-a

icoane ruseşti.

înaintă

facerea anchetei,

în urma cercetărilor ce veţi face;
Primiţi, etc.

în copie

precum

această

și rezultatul

a

adresă d-lui
ce veţi obţine

pc

(ss) Dr. C. Istrati.

D-sale

-

a

D-lui delegat al Minist.
REFERAT,

de Domenii pentru

lichidarea Expoziţii.

29/4I1—907.
Domnule

Delegat,

Am onoare a vă relată, că, cercetând actele din archiva Comisariatalui, precum şi registrele de comptabilitate, na am găsit că Comisariatul ar fi avut vre-un
fond special alocat, pentru cumpărări de obiecte vechi din ţară cu caracter etnografic.
Asemenea

am constatat din

registrele de Casă

şi

Inventar că în tot timpul

duratei Expoziţianei (Iunie—Noemb. 906) paz s'au cumpărat nici un object cu carac-

ter etnografic sau istoric.
NR
a
Că sumele cheltuite cu cumpărarea portretelor MM. LL. şi ale lui Ştefan cel
Mare, cari s'au distribuit sătenilor și diferitelor persoane din ţările locuite de Români,
au fost în total de lei 57, 25%.
Sa
e

Cu acestea cred: că am răspuns

punctelor din

suplica de

faţă şi vă rog ca

„pedeoparte să se remită d-lui Nicoleanu, Directorele Agriculturei din Ministerul
de Domenii fiind delegat cu anchetarea, iar pe de altă parte să primiţi asigurarea distinsei mele stime.

Insărcinat, cu Inventariera generală.
(ss) N. Bănescu,

RESOLUȚIE
Se va înaintă în original Ministerului.
(ss) Dr. AI. Zaharia.
PS. S'a înaintat Minister. Domenii

sub No, 120086 din 30/X1—907.

-

cu

adresa Comisariatului

Copie după adresa d-lui Dr. C. 1. Istrati
10 Decembrie 1907. Exp. Gener. Română.

No. 8345

şi s'a înregistrat la Minister

:

-

înreg. la No. 12554
a

din

D-l Bănescu va cercetă după actele justificative şi refer
(ss) Dr. Al. Zaharia.

Domnule Delegat,
Rugând pe d. colector C. Mihăilescu să consulte toate notele şi să-şi aducă cât
mai bine aminte de orice obiect ar fi cumpărat în tot decursul timpului cât a fost în
serviciul Comisariatului, d-sa mi-a remis alăturata notă din care se vedecă înaintea,
deschiderei Expoziţiunei a cumpărat obiecte pentru '18 lei şi 50 bani, iar în Septembrie 1906 (d-sa pune în notă din eroare 1907), a cumpărat pentru 40 lei.
- Vă rog, domnule Delegat, să fiţi buni a verifică această notă și a înaintă în

copie Ministerului împreună cu conţinutul acestei adrese. -

(ss) Dr. C. 1. Istrati

G6.

CĂTEVA

CUVINTE

RELATIVELA

CELE

CE

AM

VOLT

SĂ FAC... Etc,

Domniei-Sale

„

Domnului Delegai al Ministerului de Domenii peniru
din 1906.

REFERAT

lichidarea

Ezpoziţiei
-

18/V1/907

Am onoare a referi că« arătările

făcute în alăturata,

notat în dreptul fiecăreia, actele unde se pot găsi; sunt

liztă

sant

de părere

juste şi am

dar a

se

înainta

în original Onor. Minister spre a o pune la dispoziţia d-lni Delegat, însărcinat cu fa- cerea anchetti,
(55) Bănescu

p. conf. Matei Boeriu
COPIE

Anexată

adresei mele

dela 8/XI1/907.

a

(ss) Dr. C. 1. Istrati

Obiectele

„No,

cumpărate

Un dulapior
Se d 1005

din 29/XI1/906

dela

?

_ 1dein

Muzeului
Artelor

nostru“

cu

încrustături f. vechi

săteanul Petre Ghiţă Viţel

cumpărat

din

comuna

Vâreiorova-Mehedinţi cu preţ de lei . . . .
O ladă, lucrată în lemn de nuc

11

cu

5.—

încrestături

sistem vechi cumpărată dela femeia, "Taşica Jugănaru din cătunul Filipești,

" Noembrie 1905

lei...

de
cău cu-preţ

com. Oneşti-Ba-

2

cc

O cujbă pentru agăţat ceaonul pe vatră, azi nu
se mai obişnueşte, cumpărat dela, femeia MaDecembrie 1905 -. rina N. Căruţ din com. Mţ Caşin-Bacău cu

dem

preţ de lei

Inregistr. la fol, 17
inventar și dată lipsă.

(9) Băresaa

Dosar 14. Jud. Dolj
Proces-Verbal
19 Sept, 1906

„Trecutul

Etichetei

Dosar 40;906 raportul No. 1766

în comptul
din Palatul

-

260
1906

1,

e 1.50

“Un lighean model vechiu cumpărat dela David
Rozental din, comuna, Căiuţi—Bacău cu. preţ

de

ei

10

2381/2922 „20 diferite vase de aramă cu inscripţii (farfurii
1907

castroane) cumpărate dela d. P. Staricu căl.
dărar din Craiova a 2 lei gr. 20 kgr. lei , 40.—
Am

făcut adnotaţiele în dreptul fiecăreia.

17/X11/907

(ss) Bănescu

pentru conformitate, Matei N. Boeriu

Copie după raportul d-lui Dr. 0. 1 Istrati, înreg. la No.
17 Decembrie 1907.
|

12564

din

17 Decembrie, 1907.

,

D-l Bănescu va căută actele justificatize relativ la cheltuelile făcute de D-l Mironescu.
(ss) Dr. Al. Zacharia,
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Delegat,

Primesc în acest moment

alăturata, încunoștiinţare dela D-l Mironescu, în urma

invitaţiunei ce i-am făcut odatăcu acea a d-lui C. Mihăilescu. Rog cercetaţri-o de urgenţă şi referiți în cazul acesta Ministrului.

- Primiţi ete.

a

(ss) Dr, C. 1, Istrati.

COPIE
„ Tablourile cu chipul M. M. L. L.. Regele şi Regina şi Ştefan cel Mare, destinate a fi împărţite donatorilor în: schimbul obiectelor donate Muzeului respectiv,
lipsindu-mi pe timpul colectărei obiectelor în jud. Roman, am distribuit în locul acestora numai donatorilor săraci sume foarte mici, care echivalează cu bacşișuri, pentru a-i îmbună de a face donaţiuni.
:
!
1.50 de la: V, Stoleru. *< + . .. Aşă am dat p. 13.acte vechi lei.1.30; p. 2 ştergare de
comuna
Păuceşti-Roman...“ Vorangic
a at
1,50 lei,
la 2 . fete . orfane
şi sărace;
pentruu nişte
Proces-Verbal No. 7, din
De
ci
no
Ra
10 Noembrie 905.
strachini' vechi şi rare azi, lei 0,50; pentru 'o ladă ţărănească
veche, lei 0.50; pentru un ceas de părete de lemn vechiu, 0.50;
„pentru una șea. veche răzășească pe care trebuiam să o înlocuiesc

(ss) Bănescu,

donatorului şi neavând cu ce am dat lei 12.00; pentru un ceas
turcesc pe. care 7] oferise ca raritate ceasornicarul Balok din
Roman am dat lei 10, pe secomandaţia șefului de biurou dela
Prefectură, precum şi alte mici sume, care în total nu întrec
suma de lei 35 ; pentru o serie de greutăţi turcești
am dat lei 3.00.

Pr. No. 9 din 10/XI/905
dela 1. Bujor 1 Jăicer.

că în comuna

(55) Bănescu,
|

posedă mai multe

Straja

obiecte

interesante, am

fost trimis, anume să le aduc, pe care plătind preotului care le-a,

1S/XII/907 -

"Am referit detailat pe

adresa No. 12564/907...

(ss) Bănescu.

Cât priveşte cumpărările în Bucovina de şi am avut sarcina
de a strânge şi acolo obiecte, preotul D. Dan însă exprimându-se

strâns și i-am adus în Bucureşti.
;
Pe timpul colecţionărei obiectelor vechi,nu mi se alocase

anume sume pentru cumpărări şi dacă am -făcut-o aceasta a fost,

în scop de a încurajă

pe donatori foarte săraci, căci tablourile

|

promise sosiră abia la sfârșitul campaniei.

(ss) V, Mironescu.

Cumpărările în jud. Roman nu trec suma de lei 35.00.
(ss) V. Mironescu.

D-sale

|

D-lui Delegat al Ministerulului de Domenii.

REFERAT.
,

18/XI1/907.

Pentru înlesnirea, rezoluţiei. d-voastre pusă pe prezenta am onoare a vă referi,

că cercetând dosarul No. 14 vol. 1 Roman, am găsit că d-l Mironescu a cumpărat
|
din Jud. Roman, următoarele obiecte notate mai jos şi anume:
a) La 10 Noembr. 905- dela Vasile Stoleru din comuna Păuceşti— Roman,
!
proces-verval No. 7 următoarele :
ceea
. ai
ci...

1. Un serin, ladă veche pentru suma de.
din în. . cc cc
gar
cusut
2. Un șter

3. Un petic lăicer și o rămăşiţă de ceas de părete

. . ..

. . - + »

0) Idem la aceiași dată,şi din aceiaşi comună dela Jon Bujoi :
cnc
Î. Un lăicerde lână pentru . .

2. Un ştergar de borangie . e e...

(Vezi proces. verb. No. 9).

+...

eee

eee

cc

-

a

„lei
.n

ce

lei

i

lei

1.50
2,—

0.50
8.—

27

5.—
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c) Ldem, idem, ca, mai sus, însă dela, văduva, Anica

Etc.

Gh. Lohan:

1. O icoană veche.
.. . [cc
... lei
(Vezi proces. verb. No. 10).
lei
d) Lia 12 Noembr. 905, din comuna Boesci Jud. Roman, cu proces
verbal No. 12 dela Ion Neacșu:

E

,

1. O serie de greutăți de măsură compusă din rotiţe de alamă. . .lei
a.
lei
€) La 14 Noembr. 905, din comuna Giurgeni-Roman, dela maica

Xenia, Dieu, cu proces verb. No. 20:

-...

1. O icoană reprezintă

şi dându-se şi suma

|

pe Maica Domnului, schimbânduse

de...

oa...

3.—
3.—

,

«sei

|
e oa...
. .

..,...,

,

-

cu alta

/) La 17 Noembr. 905, din comuna Băteşti-Roman, proces verb. No.

13,-dela Toader Branchi:
1. Un ştergar vechiu

0.50
0.50

lei:

| „lei

38.80

3.5U
92.10

9) La 15 Decembr. 905, din comuna Fedeleşiu-Roman, proces verb.

No. 60, dela, C.stache Damian:

-

1. 11 acte vechi scrise cu-litere cirilice.
|
|

..

lei
lei

1.50
1.50

Pomârlam ; proces-verb. No. 62:
Î. Un fragment de şal românesc ..
cc...
„ „lei
|
lei
î) La 9 Ianuarie 906, din comuna, Mogoșeşti-Roman, dela Alecu
Gheorghe Filip, proces verb. No. 81:

2.00
2.00

_h) La

16 D.cembr.

905,

din

comuna

Struga-Roman,

dela

Maria

1. O şea răzăşească complectă .
lei 11.10
|
|
lei 11.10
J) La 13 Ianuarie 906, din comuna Anton Balalk, proces verb. No. 102:
1. Un ceas de buzunar vechiu turcesc...
“lei 10.—
!
lei 10.—.

a —

5—lei

d) —

0.50

0) —
d)—
e) —
f) —
9) —

N).—

5—,
3-—,

,.

380,
2.10,
1.50 ,:

2—,,

î) — 11.10,,
J) —10—j

43,— lei (Patru zeci şi trei).
Cu perfectă stimă:
(ss) Bănescu.

-

"p-t conf,
M. Boeriu,

Iată dar lumina făcută in: mod hotârât:

„Nu
am avut nici fond, nisi însărcinarea a cumpăra pentru muzeu
vre-un obiect. S'a cumpărat totuşi, în dorinţa ma de a face ceva
mai: mult,
d-spre zare 'rapoartele mele: vorbesc. pe larg, numai atunci
când mici obitete
de oare-carc interes nu se puteau cumpăra alt-fel, pentru
suma, de lei 101,50
din 6,500,000, lei cât am avut la disposiţie.
Se
„ Toate aceste obiecte există și o parte, dacă nu toate,
au fost luate

pentru faimosul. muzeu al d-lui Tzigără-Samu
reaș
Ce
—
să mai spui de-buna credință â acestui domn: ?

CĂTEVA CUVINTE RELATIVĂ LA CELE CE Ai! VOIT SĂ FAG, Ete.
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| Râmâne acum încă chestiunea că ași fi cumpărat prin aceștia—d-nii
V. Mironescu şi C. Mihăilescu— obiecte şi pentru mine.
Mai întâiu nimie nu m'ar fi oprit:de a cumpără obiecte ce ei mi-ar
|
fi indicat ca existând la particulari, şi pe care nu voiau ale trimite gratuit.
Totuși nu

am

făcul'0,

campaniei,

în ioi timpul

câi

es lucrau

o

pe seama expoziției.

Şi în definitii ce obiecte am cumpărat în urmă |
Î: chiar ridicol a o spune dar trebue făcut pentru a infunda, și mai
bine pe acest om, care judecă şi. vede pe alţii, se pare, după ceeace ar fi
|
capabil d-sa să facă.

|

In adevăr:

Când

d-l Mironescu

în foamna

anului

1905,

de deschiderea expoziţiei, sa dus să adune obiecte
săi cumpere niște ouă încondeiate, de care
colecţie, și asupra cărora fac un studiu !.
Mi-a adus o mică colecţie pentru suma de
Samureaș falşifică şi de estă-dată edevărul ficsând

|

brie 1906 (vezi pag. 423).

deci

un

an

înainte

din Bucovina, Pam rugat
am multe din ţară în
:
|
3—4 lei! d-l Tzigaracumpărătură în Octom-

Da

D-l Mironescu mi-a cumpărat, după închiderea expoaiţiei, da
rătăcise,
Ianuarie 1907, când s'a dus la Luși, pentru niște tablouri ce se
în
cumpărat
am
nişte obiecte ce se aflau Za anticarul Șaraga, de la care
le
să
multe rânduri, pentru 250 lei! Obiecte ce cunoşteam și lam rugat

observe mai bine şi să le plătească.

Ce să zic dar de cel ce face un cap de acuzaţie din

când
__ Qo_carccter are şi ce consideraţie i se_cuyine.? 1!

aceste fapte |! !

cutează a scri:

particulare.
„D-l D-r Istrati a fost îngrijit de sporirea, colecțiunii sale
fie din darunle făAceasta într'adevăr s'a îmbogăţit pa urma Expoziţiunii,
de d-l Doctor dintre cele
cute de unii expozanţi, fie prin obiectele cumpărate
din diferitele secţiuni“.
mai interesante adunate deagenţii speciali ai Expozitiei sau

a adunai
Tot ast-fel o şi cu d-LC. Mihăilescu. [n Zol timpul cât în Uctom1 mi-a cumpărat nimic, de cât la urmă

pentru expozitie,
alții și pentru a se duce
brie 1906, când spuiudu-mi cum se cumpără de
Ixpoziţiunei 1906—
din ţară—-a se vedeh și raportul său, publicat în Buletinul

am dat 40 lei ca să-mi ia co va găs.

de argi!, sfărămat în
Între aceste obiecte, mi-a cumpărat şi un chiup
special. —Mi la plătit 5 lei!
bucăţi, şi fără fund, dar care avea un caracter
sa:
Tată co zice d-l Tzigara-Samurcaș în deștăptăciunea

numai 4 sau 5 lei (după
„Cum se explică că acest chiup d. Dr. Va, plătit
domn Mihăilesca mi-a procurat un chiup
propria sa, declaraţie), pe când mie același aceași
localitate, pe preț de Zălei, în a-

din
mult mai simplu și mai încompleci,d-sale cât și ale chiupului ? Răspunsul firesc
ale
atât
port
trans
de
le
spese
fară de
a subordonatului său.
bucurat de o preă vădită şi mare favoare din parte

e că d. Dr. s'a

A cui e vina dacă nu 'mi-a cerut mai
că chiupul d-sale, pe care '] a luat dela d-l O.
nostru, erk un chiup Oferit gratuit expoziţiunei
lăsat dincolo de Dunăre, neputând din cauza
un
Tzigara-Samurcaş, sa gândit să cumpere
mă

întreba,

abuzând

de buna

credinţă

mult! Dar ceia-ce e curios e
Mihăilescu, care eră în serviciul
şi pe care a-l C. Mihăilescu “l-a
îngheţului al transportă. D-l
lucru ce ne aparţinea, fără a

a fostului nostru funcţionar, pe lângă
a

|

0

CATEVA CUVINTE RELATIE î.A CELE CE AM VOIT'SA FAC etă.

care se pusese. bine, crezând

7

că va afla cine știe co!! Procedeu... . bizantin,

demn de o ast-tel de persoană.

|

Oa- dovadăcată
” declaraţia însăşi a d-lui Mihăilescu, care mi-a dat'o

văzând cele ce i. se intâmplase cu acest domn:

„Chiupul adus d-lui 'Tzigara-Samureaş de subsemnatul din Jud. Tulcea Com.
Niculăţel a fost unul din acele patru ce colectasem pe timpul. când eram însărcinat

de câtre Comisariatul G-]. al' Expoziţiei.

|

Trei din acele chipuri le-am putut transporta până la „Bucureşti,

unul insă

cel din urmă, din cauza îngheţului nu s'a putut încărca pe vapor în toamna
acelui an.
Costul de 40 lei ce mi-a oferit d-l Tzigăra a fost numai pentru transportul meu și nici decum pentru cumpărarea chiupului. *
197 903

C. N. Mihăilescu

- Dacă tot asă de delicat “și procură obiectele, nu-i fac complimentele mele.
Se mai constată că nu a spus adevărul nici în 'ce priveşte costul
chiupului așă că.e cazul a nd întreba ce complabilitate are pentru banii cheltuiţi ?
A mai luat, tot..ast
Ja închide
-telrea
_ Expoziţiunei,- un - dulap dela,
Facultatea "de. Medecină, pe. care nu'l înapoeasă încă la Aprilie când mi
s'a
plâns

d-l Dr.

Măldărescu;

a mai luaînt,
mod

tot aș

și pentru care Ministerulde Domeni

în unire

de puţin

delicat de

la Palatul Artelor, obiecte ce nu ng “aparţineau,. pentru carei- su atrăs
eseatențiuneu

cu

a instituit o comisiune ca să i.le ia înapoi ! Iată omul care

cel al

Să trecem acum la punctul al III-lea. S'a adus.cele mai
cuzațiuni d-lui Mironescu, unul din tostii mei ajutori de câtre
Samurcaș. Acest neaoș român l-a acuzat pe d-l Mironescu până
că e streini. Cine va ceti—şi rog cititorul să-şi procure articolul

pund,

pentru

a se vedei

do-ce

e capabil

acest om—va

Cultelor,

mă acuză!

vedei

ordinare ad-l 'zigara
şi de faptul
la care răsde -câte

in-

sinuaţiuni e capabil și ce urzeală de neadevăruri și de calomii constitue
fondul
scrierei sale.
e
N
N
[E ceva de necrezut. Nici odată „Stilul 6 omul“ nu a dovedit mai
bine legăturile şi însușirile ce se desvălue.
|

Declar
de

la început

că

nu

cunoșteam

pe d-l

Mironescu,

Spun

că

mi-a fost recomandat de d-l N. Iorga, care în urmă, pentru
pricine ce privese conştiinţa faptelor sale l-a criticat atăcându-mă Și pe
mine.
Este el român ? Căci eată ce spune neaoșul descendent al lui
Traian,
d-l 'Tzigara-Samurcaș :
„Mironovici, zis pe nedrept și prin abuz numai Mirone
scut).

„Tată acum dovezi că este fiul amui învățălor româ
.
.
n din Buco,
.
.
vina; el |nu se dă——
de fiu de: rege +|Jinsultând
memoria mamei . sale, cum. fac.
umil nenorociţi și se crede, și poate fi, mândru de
origina ce are:
.

.

1) Mironescu

este

numele sub

care

de altfel

e cunoscut în Bucovina “țara sa de origină:
trecând
granița la noi şi-a schimbat numele, nu însă pe
cale legală. In „Monitorul Oficial“ No. 91/lulie,
e trecut Mironovici vel (?) Mironescu Vlademir,
:
.

+]

Can. a

fisa?

Bepara

—

Somarerneaz

sr

a

mm DP

ea

CATEVA CUVINTE

Netu

9,

|

RELATIVE LA CELE CE AM VOIT SA FAC... Ete,

a

Timbru,

?i

Berhomict în 8/21 Ianuarie 1902,

TESTIMONIU

DE

BOTEZ

In condica, născuţilor a enoriei Berhomet pe Prut tom, II pag. 11—12 se află
următoarele: Vladimir Mironovici vel Mironescu fiul legitim al d-lui Simeon învăţător
primar:de oraş şi "a soţiei Maria născută Chibici parochul din Revna -în Bucovina s'au
născut în 15 Mai 1868 (una, mie optsnte şasezeci şi opt) din părinţi români gr. orient,
în comuna parochială Berhomet pe Prut în Bucovina sub numărul 115 şi au fost botezat de subsemnătul

în presenţa martorilor Stefan Ivanovici parochul

din Malatinet,

şi a Domnichei fiicei parochului Michail Chibici din Revna în 16/28 Iulie 1868, după
ritul ortod. oriental.

Spre adeverire urmează subsemnara propriă şi întărirea sigiliului
Parochul

ortod. $.5. Olimpie

parochial.

Chiseliţă, paroch.

Sig.
Paroch.

In Bucovina era el cunosent ca Mironescu ? Cu toate că se ştie pentru ce multe nume românești au fost schimbateîn seci la finele lor? Da:
Societatea academică, social-literară
„ROMANIA JUNA<
IN VIENA
1X;2, Lazare!hgasse
„1% 40, 102
“

Mult

- Viena în 14 Duniu n. 1896.

.
|

No. 26

stimatului

domn

Vladimir

Mironovici—

Mironescu

Adeverim prin aceasta oficios, că d. Vladimir Mironovici— Mironescu a fost
înscris pe anii 1891/2 şi 1898 de membru ordinar al societăţii „România Jună“, şi
că sa purtat ca membru al susnumitei societăţi conform statutelor și al regula-

mentului.

-

Comitet:

v

Pentru

Președinte :
m.

“No. 2:5.

p. Teofil

Popovici

Secretar :

preşed,

stud. med.

Titu

Pertia m. p.

ALTA :

ACADEMIA

ORTODOXA
pentru

|

|

Literaturi, retorică și musică bisericească în Seminarul archidiecesan din Cernituţi
.

Cernăuţi, în 27 Alai 1899.

Stimate

„Comitetul

societăţii

D-le Mironescu !

academice

.

„Academia ortodoxă“,

îşi ţine de o plăcută

CĂTEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE CE AM VOIT SĂ FAC... Ete,
sincere

calea aceasta cele mai

datorință, de a vă exprimă-pe

verse desemne, ce a-ţi binevoit a face pentru societatea noastră.
Primiţi asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.
Pentru

Vice-Preşedintele:
Gheorghi Velehorschi

face

acestea

Să mergem

di-.

comitet:

Scoretariul I:
m. p. l. Vorobechievici

-

„Cine a _spus_dar_ncadevăruri
?_.D-l Tzigara-Samureaș.
—_

decât de

pentru

mulţămiri

în tot ce a scris.

-

Dar d-sa nu

a

mai departe.

Tir Mironescu astfel cum *] descrie d-sa în
“el. nul şi nepregătit?! Sau e incomparabil superior
vedem ? Co studii a făcut? Iată:

Convorbiri,
arbitrului

adică, este
nostru ? Să

Subsemnatul am făcut studii speciale la Academia de Arte c. r. din Viena
(Schillerplatz No 3) în anii 1891/2, până la 1894;5 şi am fost elevul renumitului axchitect şi archeolog George Niemann profesor la Acad. din Viena, care a reconstituit
monumentul de la Adam-Clissi,
|
Pe lângă architectură am făcut şi cursurile de pictură sub protesorii: Berger
A., Dr. Zitkowski, Dr. Frisch şi Dr. Liitzow.
V. Mironescite

Posed

și fotografia

certificatelor

A dovedit capacitatea sa? Iată:
Recensiuni

alese.

din :

In „Sămănătorul“, Anul III No. 25 din 20 Iunie

1904,

„Un architect de loc din Bucovina, d. Vladimir

Mironescu,

„Arta lui Ştefan Cel Mare“
,

cu note

urmează :.

. . ;

îm

pag.

387—88

, O » Ps 557

5 , a

a voit

să

sub titlul
ă ă

aducă,

„din parte-i un album, de acvarele cuprinzând toată moştenirea artistică ce ni-a rămas
„dela Ştefan-cel-Mare“.

fi

„beniru aceasta a străbătut toată ţara şi a cules în întregime

2 umuseţă a
„ginalele

Români o

după care au

munea, pentru

in vremea lui Ștefan: acvarelele sale sunt vrednice de ori-

fost zugrăvite. Albumul e aproape

gata, şi în el se cuprinde

„pentru noi ŞI pentru străinătate o mare revelaţie de veche artă românească

„Veţi zice: unde e albumul? Şi un cetitor la o sntă va dori să-l cumpere.

„Cetitor

rar —

unul

la o sută —, albumul e la

îndemnat să-lsă-i facă,
„indemnat
îacă, nu-lnu-i pot pot tipări.
tipări.

i
Și Si d, Mironescu,

d

Mir

Cei

P

MrOesen.
ai
care „ eo om
sărac, elnu-l ce poate

„tipări, şi editorii noştri, săraci sau bogaţi — b
ii câ
:
,
i
ai eat de bogaţi! —, nul pot tifindea
tipări fiindcă
poate tipări,
îri. îiŞi niciE publicul
„pri.
icu înnu-l poate
banii îi sunt de nevoie pentru trăsuri

„ȘI rochii

şi drumuri în străinătate, pentru moitul obraznic și fadulia stearpă, Trebuie
e
:
“
pă.
Deci albumul nu se va face,-ci
ămânaa
|
nu s
i
ace, ci va rămânea în cartoanele d-lui Mironescu.

" „40.000 de lei şi n'are cine-i dă,

Precum”

„Precum nu se va face nici școala lui Ştefan
cel Mar
a
:
:
su cia
:
an cel
Mare, care va rămânea în trei pa„iniîi aleal

„Sămăn torului“ şi în mențiunea de contabilitate că Mini terul de Instrucţi
„mi-a înaintat pentru dănsa un mandat de 500 de
lei
|
isterul de Instrucție
o şcoală nu

se face

cu

:
A bunăvoința
: a
"izolat
în
lui.,

ny

500

de

lei 1 — ;

.

ei
ci-l

voiu
;

ei, pe+ care
nu-l voin
încasa — căci
a
re.
qi
resstitui
Ministerulni, care a; rămas

, Ah! Dcamne,
„câcât aie:
entusiasm
4în oamenii
ii ca carte şi cuC stare i
iasm
zace
a
II
2
0
şi ieften !* ai poporului i
„românese | Entusiasm mare, şi cald, şi guraliv, şi bătăios..
(ss) N. Iorga.

IERTE A AIP n,dei AP

a zeii. at ol

KANENDAPE
d 16ICTOPIK

UE AI

SO AR O tiu

NENTPSPO DIBALI L
7.

=,

—

4

eta
te

E DRIOASa i Lui

a N +

Vietii,

Colecţiunea Maria Istrati Ca pşa. -— Călindar de perete 46/54 cm,
f ă cut de Gheorghe Asachi și probabil, şi de
fiul său
acesta este color. 4at în mod special de autori
i care 1 ofe rii lui Nicolae str. ati care la rândul
său "] dădi
d-lui loan Istrati de c â nd se păstreaz ă în co lecţiune,

Alexandru | a 1856. Exempl arul

imediat

CĂTEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE GE AM
VOIT SĂ FAO... îte.

173

,
In „Sămănătorul“ Anul V, No. 38 din
articolul prim „Architectura românească“ d. lorga17 Şeptembre 1906, pag. 741-—42, în
după ce vorbeşte de „architectura,
tradiţională, religioasă şi profană“, spune că
„ar trebui urmat un curs consacrat acestei
ramuri de căpetenie a unei pregătiri speciale:... vorbeş
capitală şi îinprejur, apoi de reconstrairea, bisericei Sf. te de câteva monumente din
Nicolai Domnesc din Iaşi zicând că „cu astiel de architecți n'am aveă astfel de batjo
curi[* .
eee
mea
aaa
Apoi urmează si:
„Pentru ei toţi ca şi pentru public, care e chemat să judece
o
artă
cu care numai e
„deprins, ar trebui mari albumuri de artă care să adune tot
ce'ni s'a păstrat. Un
„tânăr architect bucov 'nean a făcut un număr de planșe în acvarelă, dar
ele nu s'au
„putut tipări. Ne trebuie însă o întreagă culegere mare şi amănunțiţă
o
,
publicare
„metodică şi integrală.
măr putea-o face Academia dacă ar avei alt program de activitate. Minis
„de Instrucţiuni e prea cuprins mai totdeauna de politică şi, dacă sar apucă terul
de o
năsemenea operă, ar cobori-o şi ridiculisa-o prin oamenii pe cari i-ar însărcină.
„Dar iată avem o Principesă de coroană cu un ales simţ pentru artă cu deo„sebite talente de diletantă.
a
|
„In jurul Principesei Maria s'a, alcătuit o societate de artă, în care au intrat
„mulţi nechemaţi şi au rămas la o parte și mai mulți chemaţi. Dar. societatea este,
mea are un fond, şi e datoare să lucreze şi altfel decâi în saloane franţuzite.

Prin ce

„ar putea să-şi legimiteze mai mult fiinţa decât prin marele corpus al vechii noastre
„arte, publicat sub patronagiul Principesei?
„ie şi cu aşa o vorbă. Cine poate, să hotărască,
(ss) N. Iorga,

In „Sămănătorul“

anul V, No. 27 din 2 Iulie 1906

pag. 537

sub:

Cronica,

1 Cărţi, urmează:
NE
a
|
,
Primim cartea „Românii din Bacovina“, redactată prin îngrijirea comitetului
bucovinean al Expoziţiei. Lucrarea ilustrată,
ea.
„Prof. P. Popescu Jimureşte Ja rândul său, despre internatul siretean, iar Dr. Ipolit
""Daznavschi despre cel din Rădăuţi, care e de tot frumos (architect Vladimir Mi„ronescu);
.
ee
e
N Toma
In cartea „Românii

din Bucovina“

pag. 60, stă

scris:

„Dispunând

comitetul

„nou ales — graţie munificenţei membrilor fandători — de o sumă mai considerabilă
„de bani, a cumpărat în luna lui August 1902 o parcelă în apropierea nemijlocită a
„gimnaziului, în extindere de 90 prâjini cu suma de 7300 cor. şi sa adresat mai
„multor întreprenori de zidiri, cerându-li compunerea divizului pentru construirea
„edificiului internatului conform unui plan alcătuit de arhitectul din Iași d. Vladimir
j

”!

&

.

„Mironescu.

+

+

.

.

.

.

.

.

-.

.

Lă

.

.

.

.

.

.

.

.

(ss) Dr. Ipolit Tarnavschi

preot și director al internatului,

Pe lângă această dare de seamă urmează vederea internatului
cografie,
„.
%
Planul a fost lucrat gratuit de d-l Mironescu.

în fotozin-

Chemata d-l: lorga, vreo dată pe faimosul nostru algemeine-arbitru,
s%l consulte s'au .a chemat tot pe d-l Mironescu ? Dovedese:

TELEGRAMA.
" Vlaâimir

Mironescu

Ministerul
părerea

astăseară
teaptă

asupra

gară

instrucţiunei
bisericei

la Vaslui.
să

architect,

mergem

Sosesc

din

strada
publice

Săulescu,
te

scintea.

vineri

scintee.—

roagă

să-ţi

Rog „pleacă

dimineaţă

„Iorga“,

Iași.

Vaslui

aai
tren

aş-—.

“CATEVA CUVIĂTE RELATIVE LA GELE GE AN VOIT SA FAG etc,

“Astfel de laude nu a adus d-l lorga, care e competent, nici odată
„d-lui Samurcaș, pentru o pricină simplă, că nu a lucrat nimic.
D-l Tzigara-Samureaș, ştia cine e d-l Mironescu şi ce valoare are ?
Da. A fost la Iași să-i vadă lucrările, a voit să-l angajeze — în 1906!!! —
„ la muzeul său (9!)
— am ajuns și în halul acesta— cum u momit în urmă
și
pe
d-l
Moisiliu
'tot din jurul meu, de care
— bine înțeles— n'a pomenit
Et,
.
CO
nimic, în lucrările ce-i . au adus dela Gorj . şie cu care se laudă atât. Iată declaraţia:
„In anul 1906 luna August Tzigara-Samurcaş părăsind Expoziţia,
pe drumul
și Comisariat a discutat cu mine despre lucrări archeologice
şi m'a rugat să trec la muzeul lui oferindu-mi mai întâiu
lei, apoi a doua oară
întâlnindu mă în tramvai mi-a zis câ va interveni la Ministe300
să pue postul meu în budget și-mi promise 330 lei lunar rul Instrucţiunei Publice
ca să-i execut lucrările
technice, necesare acelui muzeu, Am refuzat categorict,
între Arenele Romane

Mironescu

Voea dec
îni,
toiul Ispoziţiei, a-l sustrage lucrărilor ce-mi făcă
și
a-i monopoliză, ca şi pe alţii, știința şi îndemânare
a... Și tot atunci făureă, în caz de nereușită, calomniiile ce a desvaluit în urmă.
Tot din cauza calităţilor sale l-a utilizat pe d-l Miron
escu şi d-l 'locilescu la Adam Klisi, și a fost însărcinat de d-l Haret,
la 1904 să pregătească decorurile istotice la mormântul (reproducere)
lui Ștefan cel mare.
Iată dar cine e d-l Mironescu pe care caută în mod
atât de demn să'l
distrugă d-l Tzigara-Samureaș.
|
„Deci mai ales în urma celor ce am văzut că a lucrat
acest artist fâră mijloace, lucruri pe care vroea să le cumpere cu 3000
lei Academia Română Și nunai din cauza lipsei de bani nu a făcut-o l:am
luat să mă ajute la Expoziţie.
Am luat, cum s'a putut vedei, și pe d-l 'Tzig
ara-Samureaş. Primul
și-a servit. țara, a fost muncitor și a dovedit
pricepere. Al. doilea, nu a

„făcut

decât fapte,

pe care nu le

mai

numesc

cum

trebue—le-am calificat la
inceputul studiului de mișeleşti
— şi a dat_ dovadă de absolută rea voință şi.
nedestoiniciatât
e, eră, de- alit
a lovi
iaîn-mi
t”nig care voiăti” a” cred
imuzeu
al_trecutului_nostru;și in-d=] Mironescu,-în-ca
re vedea un rival temut, încât Gu ?
“toate că e funcţionarul M. Ş. Regelui—
din nenorocire, la Fondaţiunea Carol—
nu numai că nu mi-a dat concursul său—cun eră
dato:—la marea operă de cin. .
stire a M. S. Regelui, dar a căutat a o sting
heri și înjosi!
„Să vedem dacă în urmă d-l Miro
nescu "mi a adus Servicii c a specialist? Da.
|
|
=
__
Tată epistola ce-i trimete directorul
Muzeului Etnografie din BudaPesta, care a admirat bzpoeiţi

și pe cure pătimașul
Prea

a noastră
nostru.le declarase

stimate

și obiectele adunate de el
de cutii de sardele, etc.

domn,

„___..

Intors dih călătorie, sunt deab
ia acum în stare să satisfac
o datorie plăcută,
mul
țum
irea, îndatoritoare pentru
„Cu care ne-aţi călăuzit în mod
ama
bila atonţiune
timpul vizitei noastre la Bucu amical atât pe mine cât şi pe colegul meu 'Bathy
în
ceă: ce priveşte primirea pri rești, Şederea noastră, acolo ne va rămâne nenita
etenoasă cât și pentru impresii
ti în
:
le foarte importante pentru
Sperăm că colecțiunilor,
noi
şi să vă exprim, stimate dom
n,

CU

0 silință

de Hescris,

pe cari le-aţi făcut cu
o concepțiune

dreaptă

și
cnezi l i
că
vo
fi
risi
pite
în toate Părțile. Ar fi
distrugă în astfel de
mod, osteneala ezirao
Dua să să
rdinară pe

37 Argitul expozițiunilor,

nau le vor merge

anume

tot AȘă,

cum

se întâmplă

în

care ați depus-o.

CĂTEVA CUVINTE RELATIVE LA CELE CE AM VOIE SĂ FAC... Ete.

73.

,
Rugându-vă să ne susţineţi în silinţele noastre, relativ la cunoştinţa Românilor de la noi şi asigurându-vă de ceă mai mare bunăvoință 'a noastră și de orice

ajutor la timp semnez cu salutări respectuase!).

al D-voastră susus
Dr. Semayer Vilibăld
”

|
”
|
ă
,
Budapesta, 16 Octomvrie 1906.

mica

Acestea sunt obiectele cu care se mândreşte acum şi pe care în Cro-

sa

Artistică

(cu adevărat!!)

le caracteriză:

„cele mai

multe

fără va-

loare și mai ales fără legătură între ele...“ Și acest domn e pus — numai
pentru moment, sper în fruntea unui muzău.
|
„Ored, acum că publicul cetitor, e în cunoștință cu valoarea acestui
modest

dar foarte priceput muncitor.

Iată acum
în

|

|

dece am luat și pe d-l C. Mihăilescu; spre a adună obiecte,

alături de d-l Mironescu.
a orănduit-o

E

El reuşise. a face_o._admirabilă _colecţie,-pe__care_

urmă pictorul

Stâmbulescu,

fiind

luată

de

Minișterul
de .

Instrucție şi care ă_dat'o în uimă tot d-lui Săruircăş, pentru a face aMuzeul său“! Dulce ţară!!!
NI
a

COPIE
No. 5663,

Dapă adresa Minist. de Cultedin 5 Mai 1903.
o
Domnule,

Am

onoare

a vă face cunoscut că primim

propunerea; ce ne: faceţi

prin peti-

țiunea registrată la No. 7638 din 29 April 1903 de a ne cedă întreaga colecţiune de

cusături împletituri şi ţesături naţionale adunate de d-v., invitându-vă a luă măsuri
ca zisa, colecţiune să o înaintați depozitului nostru de material didactic din Strada,

Istuaelită, No. 3, împreună

cu un

urmă o vom depune la Muzeul

Si

inventar de clasificarea obiectelor pe care noi în

de Arte Naţionale.

o

Im acelaş timp vă facem cunoscut că vă însăreinăm a ţine conferințe populare

în comunele rurale, împreună cu învățătorii, tratând în special toate chestiunile în ce
priveşte răspândirea cunoştinţelor practice şi folositoare pentru locuitori săteni asupra
grădinelor şcolare, industriei casnice, îmbunătăţirea, raselor de vite, înfiinţări de magazii
cu silozuri, ţesături naţionale, lăptării, pomologii, albinăritul, etc.
“

Pentru' această însărcinare. Casa Şcoalelor va plăti o diurnă de 900 lei lunar
pe timp de un an și vă va da un bilet de liberă călătorie pe toate liniile ferate,
|

- pentru Ministru, (ss) M, Popescu

Domnului

C. N. Mihăilescu

Cine prin urmare a dat dovezi de destoinicie? Cine a adus mai multe sarvicii ţărei ? Cine a fost corect faţă cu [Expoziţia şi cu mine!? Asta nu împedică ca cel ce nu a făcut nimic bun, dar numai intrigi, d-l Tzigara-Samurcaş
să se laude şi să troneze, pe munca altora, şi chiar cu obiectele adunate de

personalul Expoziţiei, iar aceștia, cu d-l Mironescu în frunte, deşi români, deși
corecţi, deși buni specialişti, deși muncitori, să moară aproape de foame!
„Dulce

ţară!

Și iată dece

scriu.

lată

dece

la

vârsta

mea,

șI cu

principiile

ce am, totuși, am mers pânăa primi și martorii acestui domn TzigaraSamureaş şi am scris acest studiu. Să vadă toţi în ce hal ne aflăm.
1) D-sa ne oferea schimb pentru dublete!

N, A,

76.

|
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Să vedem

acum și ce este cu necinstea d-lui Mironescu. Mai

întâi, dacă

Românească,

așă.

onorabilul d-n Tzigara-Samurcaș, avea vre-o probă sigură, nu trebuia să meargă

cu_ea la

Viaţa

ci

la

Minister

sau

la parchet,

|

proce-

|

dează un-om-care-are-conştiința limpede.
Dece nu a făcut astfel ? Fiindcă d-sa eră autorul unci cabale ordinare

„ce de_mult_0. pregătea.

|

Mai întâi spune un neadevăr Când afirmă că "mi-a
atras atenţiunea.
Dovadă: am publicat adresa sa unde nu e nici
un cuvânt relativ la d-l Mironescu.

Al doilea neadevăr, că nu am făcut anchetă când
mi s'a relatat covă de
Palota. Ancheta"a fot făcută și Palota, depăr
tat.

|
Al_treilea: S'a tăcut anchetă
d-lui Bobeşiu din 4 Iulie, 1907.

chiar de Minister.

Am

copia raportului

„_
Minuţioasa anchetă nu dovedeşte nimic din toate denun
ţările calomnioase
— se vede cât de colo mâna d-lui Tzigara-Samurca
ș şi în această ispravă
— și actele sunt puse la dosar.
.
Iată, o parte

din această

lungă

cercetare

Palota și Mihăilescu, în umbră stând Duritanul
De

altfel,

Și expunere,

nostru:

provocată

de

d-le Ministru,

toate ştersăturile şi adăogirile făcute în procesele
:
verbale, le-am semnalat în raportul meu
şi chiar d-l Mironescu confirmă, că sunt
făcute de d-sa cn cerneală roşie. [ar în
ce privește fâşiile de hârtie lipite de d-l
Mironescu în pr. v. No. 31, 72, 99 şi
105
ce a, determinat pe dl Mironescu a. le face.am explicat pe larg în raportul meu, motivul
|
N

In privința etichetelor,

d-l Mihăilescu spune că, ar fi fost dată
o circulară, ca
obiectele să fie etichetate la, locul. de origin
noştinţă ; totuşi pentru lămurirea, mea, cu ă; despre această circulară n'am avut cuocazia facerei anchetei, -

a ——. 1

„Pârtarea, lui Mironovicide altfel nu mă miră, căci de mult încă
asupra, valoarei lui. Ne lumerirea mi-a fost însă mare văzând că, chiar în eram fixat
faţa, acestor "probe indiscutabile, d. doctor totuşi susţinei, pe necinstitul său
fost ajutor. Şi răspunderea morală a acestor grave abuzuri cade asupra d-lui doctor,
care cunoscându-le
le-a lăsat să se perpetueze, în loc de a destitui pe funcţionarul
abuziv.
Căci este bine
dovedit că d. doctor a avut cunoştinţă de ele. Numai fac
uz de plăngerile ce însumi
am adus d-lui doctor, atât; în scris cât şi mai ales verbal, Există
o altă probă şi mai
puternică. Este plângerea din 5 Dec. 1906 a fostului intendent
al
Palatului Artelor.
Acesta, în calitate de intendent încă, deci ca fancţionar dependi
nte
de Mironovici, comunică d-lui Comisar general Istrati—pe hârtie cu eticheta
oficială
a Expoziţiei—că
“Mironovici se face culpabil de abuzurile indicate mai sus,
tichetele unor cămeși din Vlașca, la care preţurile au fost Alătură chiar ca probe edicat (etichetele No. 14, 24, 27 şi 42). In aceeși denunţare majorate după sistemul incă Mironovici mai percepe dela particulari o taxă ilegală intendentul Palotă probează
de un leu sau 1,60, pretextând că această sumă reprezintă cheltuelile necesitate
de
mandatarea banilor posesorilor obiectelor.
"
Acestor denunţuri formale d. doctor nu le-a dat nici
o
urmare
.
După
câtva
timp d. Palotă s'a retras dela Expoziţie primind chiar
„continuat să se bucure de protecţia d-lui doctor. Până o gratificaţie, iar Mironovici a
în mod suspect dela Expoziţie, el a fost denunţat Parch ce în Septemvrie trecut, fugind
etului care, pare-mi-se, anchetează cazul siu“.
|

-ufa

Dar mai întâi să limpezesc și partea mea. Iată ce zice d-sa::
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că din cercetările mele, nu am lăsat nimic ne semnalat

în raport
meu
ulşi că am notat toate lipsurile şi nepotrivirile şi iău d-l Mihăilescu. |
îmi aduce acuzaţiuni.
|
”
Sunt convins: că m'am achitat conştiincios în delegaţiunea ce'mi a“ţi dat şi resping atât laudele cât şi acuzaţiunea ce'mi aduce d-l Mihăilescu prin memoriul său.
.

.

.. .

.

.

Termin

.

.

.

.

....

.

.

.

cu cele expuse

.

.

.

mai

.

.

.

*

.

... .

sus, D-le Ministru,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

şi faţă cu deciziunea D-v, de

a mă pronunţa asupra învinovăţirei ce se aduce d-lui Mironescu, subsemnatul crede
că d-l Mihăilescu din ură personală, caută a compromite situațiunea d-lui Mironescu,
căci din cele ce am expus în rap. meu din 2 Iunie 1907 şi cel prezent, care. reprezintă
constatarea, reală a cercetărilor, nu se poate vedeă că d-l Mironescu ar fi sustras, ar
fi vândut sau înlocuit obiectele ce s'au colectat; singura vină ce i sar puteă atribui
ar fi lipsa

obiectelor

vină i se poate atribui

erau sub supravegherea

arătate în raportul meu,

la punctele A. B. şi C. dacă această,

d-sale, întru cât obiectele odată

sa,şi au fost

sosite

date în primirea intendentului

la magazie, nu mai
respectiv (Palota)

care eră obligat după primirea obiectelor să formeze inventare în regulă pe cari trebuiă să le semneze şi să le dea d-lui Crângaru, ca acte justificative pentru primirea
acelor obiecte.
(ss) C. Bobeșiu
Pentru exactitate Bădescu

14/1/908

-

.

Extras după raportul d-lai C. Bobeşiu, delegat cu facerea anchetei dintre d-hii
C. N. Mihăilescu și VI. Mironesea, înregistrat la Ministerul de Domenii sub No. 614127
din 4 Iulie 1907.

Mai mult, a fost sezisat parelietul, articolele d-sale au servit ca punct
de plecare, și după 6 luni, parchetul nu a găsit nimic de zis!
Dacă

Că

s'ar face o anchetă

mai

serioasă sar

dovedi:

|

d-l Tzigara-Sa-a.
murea
cumpărat;
ş,la expozițieo cămașă, înainte

cu câte-va zile.de a se face regisdetrul
vânzare în regulă.

D-sa impreună cu d. Al. Ghica și fostul ministrul de pe vremuri, d. |
I. Lahovary, au căpătat cu această ocaziune câte'o chitanță provizorie — trei
în total—pe care cei doi din urmă le-au înaintat în urmă spre a primi chitanța,

definitivă şi obiectul. D. Zzigara-Samarcaș ma făcut asifel, a trimis în
"mai multe rânduri să îa obiectul cumpărat șia reușit a-l luă prin înșelarea bumei credințe a unui om ce nu eră pus în curent, şi a

păstrat. chitanța aceasia—pe care a reprodus'o la pag. 241 din „Viaţa
Românească“, ca o armă demnă și corectă, spre a ucide pe un om ce-i
stătea în cale!! După mine, d-sa. comițând acest fapt dovedeşte că e capabil__
de-ori-și-ce-!-Dar.ce-să.-ma
de. astfel.
i.zicem
.
de-oameni!
a
———
|
In ce privește chitanţa ce indică la pag. 426, s'a dovedii că s'a dat
peniru irei obiecte menţinule în trei chitanțe, date unei aceleiaşi
persoane—mi se pare d-lui Inginer Balș—punându-se exact suma pe
una singură din ele! O simplificare, făcută din grabă, fără nimic fraudulos.
Bunul simţ spune, de alifel, că nimeni nu o să primească o chitanță
pentru banii dați, fără a se menţionă suma. Suma eră pusă De una
din

ele, d. Samurcaș

a luat însă pe

cea

fără

sumă,

unde

se

vede

clar linia trasă și o prezentă Presei, nu Parchetul — acum vedem
clar de ce nu —ca aci jusbficativ!
Ă
|
Cercetarea a dovedit seriozitatea și cinstea acuzatului. Iată omul!!
Cine-dar_e_necoreet și de condamnat?. Cine nu unerită să maifie în rapoit
cu oamenii_cinstiți?Cine? -Cetitorul- să răspundă:
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In ce priveşte ultima (a IV-a) parte, că am ceva!

Ete.

cu. alzeul

său,

găsesc că e prea ridicul ca să mai pierd timpul meu a răspunde,
Nu lam oprit cu nimie a face ce vrei; dacă puteam, nu-i dădeam
nici un obiect insă, din cele co am adunat, Și pe care la incoput
lo defăimă, căci am de d-sao părere de tot rcă,.şi ca ştiinţă
și ca oni, ȘI cred
încă, că cu optimismul meu, nici nu-l judec atât de aspru cum
merită,

Găsese_că e criminal, în societatea noastră, care are__a
tâtea__părţi
slabo,. ca astfel de persoane 'să” fic îjătate ca să-și cocoțez
e neştiințaşi să
triumfeze astfel caracterele capabile de ori şi ce.
aaa:

La” rigoare voi di la lumină epistolele ce am,
dela oameni de bine
și care-mi descriu cu dovezi, de ce e capabil acest
domnişor. —Cazul d-lui
Dr. Sârbu, nu e izolat.—Din fericire, lumea incepe
a-l cunoaşte. I şi timpul.
Dar acost domn are -o situație la Fundaţiunea
Carol, toemai unde trebuese
formate carcaterile. Oare e indicat d-sa, care dovedeş
te o lipsă de serupul revoltătoare, de necrezut, să fio menţinut acolo
unde se formează tineretul ?!.,
|
D-sa e funcţionarul M. $. Regelui, care. dorei
și a spus-o în actul
de fundaţiune, ca muzeul
Când

„Trecutul noslru“ să so facă la Palatul
Artelor.
îi s'a arătat d-lui Tzigara acest act, d.sa
a: cerut să fie dosit!
Iată
dovadă,

iscălită de un

om

cinstit și harnic

muncitor:

In urma unei adrese a Ministerului de Domen
ii

d-lui Tzigara-Samureaş

prin care-mi spune să dau obiectele entografice, am cerut Ministrulu
i să precizeze care atotdeodată,

nume obiecte, atrăgând
atenţie că am
ce în actul comemorativ al Expoziţiei se spune
la
multe şi mari clădiri, ete,
D-l Te. S. care eră de față când scria
meneso „de actul de fundaţie şi să cer numa m
i să

nevoa de această pereizare, deoareal II: „In acei grădină să se ridice
Ci
|
aceasta ma rugat sănu nui pomi se răspundă, ce obiecte să dau,

iin toată atitudinea ce avea el, în momentul
când mă rugă să suprim pasagiul cu actul
de comemorare, am văzut că ar fi ținut mult
să fac aceasta.
N
La Palatul Artelor, înaint
se dau, se afla d-l

spuneam

d-lui

'Tz.

e de fi cerat ministrului precizarea ce anume
obiecte
mine şi mi se pare d-nii. Moisil şi
Miron
escu.
Eu
avem

'Tz. S. cu

S. că

lucruri

şi că în schimb avem altele despre care trimise de expozanţi care nu s6 mai găsesc
eticheta de origină. D-l Ta. S. îi face nu mai ştim cui aparţin căci li s'a perdut
propunere să interviu la niinister ca
se dea penlru muzeul d-sale lucrur
să î
ile fără etichetă iar în Schimb
d-sa să-si ia
asupra satisfacerea reclamanţilor ale
căror lacrimi se perduse. Eu m'âm decla
rat de
acord cu d-sa.
Dr. AI. Zaharia

Din acest act se vede și faptul că a cerut
d-sa “să despăgubească
pe cei cu obicetele pierdute. De ce! Când
în
Jatu
l
dela Expoziţie, spunea,
publicului că e de necrezut câte sau jefu
it!! Fiindcă s'a dovedit oficial în
urma falșei sale acuzaţiuni — știm că
spune neoxactități numai apre:a calomnia și înegri — că nu orau pier
dute sau negăsile, între cele cu
eticheta incurcală, decât numai pentru
suma de 600 lei... din 618,475
obiecte expuse!
Și iată totuși ce spunea d-sa:-"
„Cici, indignarea, în privinţa
este inult mai mare decât se Spun jafului ce s'a făcut la aşa zisul Palat al Artelor
că în genere“,
i

ce om!

Vorbe oale, insinuaţii calomnioase,
sau
|

pe românește: Dumnezeule

Acest om va ajunge departe, dacă indi
ferența noastră “i va servi de scară,

*
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Trăim, pare, earăși înainte de 1821, când constatăm astfel de persoane.
Cu desgust, am..seris aceste rânduri. Cu deswust am_primit_polemica
cu un om pe câre'l-judec așide jos căzut.
!
Am făcut-o ca o protestare în contra întregei categorii a unor astfel
de oaspeţi, pe care-i încălzim la sân, pentru a ne distruge și umplei cu
noroi, și spre a se cocoță tot mai sus, șia sfidă buna credință, munca
cinstită şi ştiinţa reală,
Oamenii

de bine vor . înțelege ce s'a petrecut în

Rămâne

acum,

sigur «de aprobarea lor și inima mea e curată.
să închei prin o notă

de o ordine mai generală,

sufletul

meu. 'Sunt

mai înaltă și prin consideraţiuni

Ce am dorit și ce doresc anume să se facă în co priveşte muzeele noastre?
Nu am nimic de zis, mai mult, în ceeace priveşte starea lor actuală,

li o ruşine!
|
Nici în această direcţiune

noi nu am

patriotism !

dovedit

prevedere, pricepere,

Pare că statul le-a făcut de formă şi oamenii le-au privit drept sinecure: nu se observă de 50 de ani, nici o pornire mai înălțătoare, mai conştientă, mai prevăzătoare, mai dornică de a rădici astfel prestigiul ţării și
de a face din România,

şi in special din Bucureşti,

un

mic far de lumină,

care aveă cu atât mai multe șanse, de a părea strălucitor, cu cât eră însărcinat să lumineze, multă vreme, aproape singur, in întunerecul din spre Orient.
Acum,

când

începem

să ne dăm

seamă

de timpul pierdut, şi mai ales

de câte s'au pierdut din cele ce puteam aveă cu ocaziunea reluărei mânăstirilor închinate ; când

vedem

câte obiecte au trecut fruntaria ; când ne dăm

seama de anahronismul în care ne aflăm, faţă cu cerinţele moderne, și de
umilinţa de a vedeă că vecinii mai tineri, ne-au luat cu mult înainte, şi
când din fericire amatorii și cunoscătorii sau înmulțit -şi la noi, şi publicul
românesc — nu românul comis-voiajor care toată vara
și iarna stă în străinătato— cere cu nesaţiu ceva instructiv si plăcut; acum... începem să facem
altă boroboaţă. Ii şi în firea românului ca să facă astfel: sentimentul de solidaritate e redus la zero;

fiecare vrea să fie, de sine stătător, și Zău in mica

sa magherniţă ! De aci lipsa de ceva mare, făcut cu totul în comun, ceva complect și util tuturor: Bisericuţele !... asta ne omoară și în politică, și în economia naţională și chiar în miscările noastre culturale. De aci ușurința cu

care farsorii pot să

înșele opinia

specialist poate face cova.
Căci
De

observăm

publică şi greutatea cu care adevăratul

ce observăm.
unde

acum

nu

aveam

muzee, de unde ne aşteptam ca statul să facă ceva,

că— din fericire datorită câtorva oameni de bine și pe care-i

iubesc și respectez din toată inima — nase muzeele ca ciupercile. Dar au un
defect : sunt izolate, sunt mici, fără legături, făcând fiecare, în parte, aproape

același lucru ce face vecinul. Vom

bate astiel inainte apa în piuă. Că sunt

un admirator al inițiativei particulare, că aceasta a făcut, mai ales în Franța,
la Paris, mult bine, cu muzeele speciale, născute de 20 ani încoace, este

adevărat, dar
de plecare, ca
ca mijloc de
Dar la

acolo există deja osatura principală, muzeele clasice, ca punct
orientare, ca depozite naționale sau ale activităţei omenești,
studiu şi de critică.
noi nu avem încă nimic astfel.

/
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Și totuși ce observăm? Afară de nefericitul J/uzeu Naţi
onal (adevărat național 11...) care e cum ?] știm—din toate punct
ele de vedere—, se înalță
la Capul Podului un muzeu de Zoologie, în loc
de a fi de Științele Naturale ! Un altul alăturea, numit când Linog
rafic romdn, când al Arfelo7
decorative, când al Artei române!-ști
Vedeţi ce a, adunat acolo : de toate,
fără a se vedeă ceva hotărât întrun fel. De
ce ? Pescuire în apă tulbure:
dorința de a se introduce in locul d-lui Toci
lescu și a lua astfel totul, fără
muncă, fără pregătire ! Qe mai observăm
? Alături cu așă numitul Iezer] (2)
Aman—Casa Aman, pe dreptate—, care
are la noi mai mult ca ori unde
vaţiunea 'sa de a fi, se observă acum că
se nasc: muzeul Kalinderu, muzeul
Simu, colecţiunea Pătraşcu, muzeul jude
ţului Ilfov, pe lângă multe altele, mai
neînsemnate, și care există mai mult
ca reclamă, ca muzeul Industrial,
ct. etc,
Nu mai vorbesc de pinacotecă, căci
nu merită să ne îmai oprim.
„La ce vom ajunge cu chipul acest
a ?
La fărâmițare, la nimic complect,
impunător, cu o direcţie unică şi
conștientă,și cu facilitatea de a
fi studiate: sau vizitate. Aceasta
mai dovedeşte, lipsa de incredere a oamenilo
r
de
bine
de
a
face
dani
e
statului.
E
De ce avem noi nevoe? De. ce
are toată lumea!! Zncadrarea
mișcarea generală a, Dropriei
în
noastre aclivităţi. Aceasta ca
deosebire,
„dela început, din vechime, până
în prezent, și cu indieaţiunele ce
da viitoarei munci, trebue să
credem a
ne fie scopul urmărit.
Aceasta e partea noastră personală
pentru care trebue să facem totul,
fără a neglijă, însă restul,
|
Ca muzee, deci ie trebuese
Regret că priceputul și harnicul neapărat : Juzeul de Istorie naturală.
Sa limitat numai la unul de
Zoologie, și l-a pus și la Şosea,! Dr. Antipa
Aces
ta,
cred,
că va trebui pus sau la Filaret, sau sub Cotroceni, căci
va trebui să se afle în mijlocul
și a gădinei Botanice,
Grădinei Zoologice
o
|
|
La Filaret, am început, chiar
în toiul Expoziţiunei, o grădină
„gică. Dacă parcul sar mai
Zoolomări, acolo s'ar face-un mic
paradis pentru copii
ȘI chiar pentru oamenii mari,
grație școalelor practice, de Dumi
nică
ce proectasem a se face acolo:
Arboricultură, Apicultură, Seri și sărbători
cicultură, ete.
Va trebui neapărat creat
In cele ce am publicat la, începutu şi muzeul Agricol, Industrial Și Comercial.
l acestui studiu am arătat
„Și acolo m'am izbit de invid
ualităţi, care deși nu înțeleg; ce doream să fac.
lucrul, vor insă să
aibă meritul creaţiunei. Deci
stăm ! Dovadă că nu s'a făcut
altfel, cum indicasem linia de
nimic, pe când,
urmat până acum puteam
face
cevi.
"Să sperăm că tot ne va
|
lumină
Rămâne partea clasică, cultural Dumnezeu !
ă.
|
Natural, că în ce privește desvoltâ
rea omenirei, un muzeu, treb
prevadă toate faptele, dela preis
ue să
toric, până în prezent, coprinzâ
mult din epoca. Greacă, Romană,
nd cât mai
ete. şi din toate direcțiunile activ
nești, dela artele propriu zise,
până la artele frumoase, dela; Agri ităței omela mine și cariere; dela uneltele
cultură până
de luptă și până la cult, dela
marea industrie, dela Cultura,
mica pană la
clasică ȘI până la tot ce a apar
ce s'au distins în mişcarea gene
ţinut vieţei celor
rală sau locală,
Astfel s'a alcătuit un Britisch
-Aluzeuin, cel mai com
astfel Sa alcătuit Louvre,
plect din lume,
în
Paris
,
cu anexele sale: CluCny,
ȘI mai ales St. Germain,
l
Luxembourg
Ii
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Nici nu putem aveă un astfel de muzeu căci nu
a colecţionă decât foarte puţin în această direcţie.

31

avem mijlcace,

de

Ne rămâne însă. partea ebnografică proprie, „TOMÂNĂ, pentr u
care nau va fi sacrificiu ce nu trebueștie făcut.
|
Deci un singur muzeu, acel al Zrecatului Nostru, cuprinzând totul
până în prezent, pentru românii de ori și unde ar fi ei, iată ce trebue, iată,

mai mult, ce datorie avem de îndeplinit.
Acest muzeu,

va ţinea

locul

prin

chiar

elementele

zeu general.
De ce? Mai întâiu vom începe cu o noţiune
dela noi, va urmă

perioda

dacică, romană,

cale — unui

importantă:

mu-

Preistoricul

a incursiunei barbarilor

până la

constituirea noastră propriu zisă ca state române, și în urmă până în prezent.
La fiecare din acestea
— spre exemplu la secţia preistorică, romană,
" greacă— pe lângă cele ce aflăm la noi, vom puteă pune în copie, cele ce s'uu
descoperit în alte părți pentru a complectă, compară şi analiză; vom adăogă

şi

acele obiecte

ce am

mai

aveă

de această natură

sau ce am puteă aveă

incă cu timpul.

Astfel punctul nostru de plecare va fi cel naţional, şi rezultatul să
fie din cele mai înbucurătoare, chiar privind din punctul de vedere general.
Ce nu sar putei face astfel? Ce fermecător ar fi şi pentru străini
o astfel de expunere! Câte s'ar puteă, adună acolo! Ce templu ar fi pentru
tinerii noştri şi ce şcoală de patriotism şi de adevărată iubire a neamului !!
Ce înălțătoare sentimente de mândrie .naţionălă sar naşte, ce serviciu am

aduce patriei şi mai ales remedierii putreziciuni mediului în care trăim.
Pentru aceasta trebue un om cu inimă, un caAnoscător și adiniraior
mai

ales al trecutului

nostru,

un

om

de

gust,

demn

şi corect

şi.care

să

fi

dat probe de o desăvârșită pricepere şi bunăvoință,
Specialiştii,

vor întră fiecare

în sectiunea

respectivă,

și vor

putea

fi

utili și a se înălță, cât mai mult, în -ramura ce va alege și va voi fiecare
să o adâncească şi să o- facă a înaintă. Bi vor fi însărcinați şi cu cercetările în ţară, cu săpăturile, ete. etc., fiecare anumit unde se pricepe, lăsând:
omului cu vedere generală, grija totului, armonia intregului, grija părţei economice şi nevoile administraţiunei.
Cunose un om ce are aceste calități şi care are încă destulă putere
și voință, este D-l Alexandru Bellu. EL ar puteă să facă minuni, secondat
cu bunăvoință și pricepere, de specialiştii noştri şi de tinerii, plini de dorinţa de ase

formă

şi a fi utili ţărei!

Am ave un tot, cu o linie de conduită hotărită, care în patru, cinci
ani, ar reuși să facă un muzeu care să

fie

cinstea

ţării

și

chiar

a

nea-

mului nostru !
Bine ar fi ca toţi cei ce pot contribui la acest lucru,

să ceară, să impuie chear şi să caute a realiză
și adunarea

materialului.

cât mai

să se unească,

curând şi clădirea

Vor contribui astfel, mai mult decât se poate crede,

la o operă de înălțare sufletească și de întărire a conştiinţei naţionale. !)
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Maria Istrati Capşa. — Modele de lucrări de m

=

Colecţiunea

Ele au cea mai perfect ă asemănare, ca disemn, colorit şi technică, cu lucrările populare

Oferit de d-na Thomson.

