
Obiecte ce au apartinut 
lui Armand Călinescu, 

aflate în posesia 
Muzeului de istorie 
a municipiului Bucureşti 

111 anul 11169, prin bunlvoint~ dnamnei Adela Călin....,u, !IO\ia binecu
noscutului nm. politic AITIW>d Calincscu, a intrat ln posesia Muzeului de 
Istorie a municipiului BucuC<!Şti -1ub formă de d-Ona\i e - o ..,rie 
denbi..,tederertlvalnan:istoricf..JidO<:Umentorl 
ln alarădeun numlrde 3 /otografii originale, lnn:gis\nite ln lnvcnt uul 
muzeului Intre numerele 99.85J---f.19.8~~' ..ervieta 'i monoclul purtate 
ln ziua asa•inalului. precum şi unul din glnanjele udgaŞe (inventa r 
99 . 6ă0-99 . 853).muzeulaavutposibilit.ateasăreprodud.pepeli<:Ull un 
a lbum<:U lotoS..afii!nflţiflnd dileritea.pe<:tedin bogata ac\\vit.atepoli
lici a celui re• !ost ucis de elementele fa11eiste !n 21 11eptembrie l9J9. 
Armand Citilincscu f i-• des!Afura\ activitatea ln acele momente de adinci 
frămtntltir:I poliUre caracterittire celui de al !V-lea deceniu al """°!ului 

~:'~::'; ~~;;:::::~&:'~~~te 1'.."..,::'a"'i.:~~ ... d~ rnlig:-..::..i:.iv:.,;S!~~~ 
pe deoparte un focar imediat de rb.boi. iar pe de alti parte un centru 
de sprijin.Jidirij1n:aforţelor fascistedinRomlni o 

Contradic\iile dintre forţele care actionau ln diree\ia in• taurllrii unei 
dictaturi fuctJ\e,.; elemen1ele politice apărltna"' ale r<"glmulul parla
mentar burghn, ant.asonismul dinl"' partidele şi organi:ta\iile potrivnice 
\endin\elordeinstaunirea uneidlcta\uriregalesiaceleacare •us\lneau 
pefaţj ... u m.a.catorientarea sp,..,diclaturacarlitt.l, frlrnlntăriledin 
s lnu]partidelor ... uluptele ne1ncet.ie dintrepart\de sigrup!ripo\\\ice. 
au fi<:Ut din B<:eS\ de<:eniu una din cele mai zbuciumate peri<>ade din 
istoria\ărli. 

lncepu\ul cnrie"'i politlrea lui Armand Ci lincscu o foo\ marutde acti
vitatea depu,J ca prefect al judeţului Arg'-", \oculsăude!la.$\ereşiapoi 
casccretargcnerala\Ministerululde Agri<:Ultu risi Domenii. lncalita te& 
sa de pref..,t al jude\ului. de ,.,f al organiza\iei P.N.Ţ. Arg"$ şi ln sfîrsit 
~deputat de Arg,.._ funqic exercitAli"" oareca,.., interm!ten\<" Intre 
anii 1922-1937. d'-"igur că el 1 anu adcsoori prilejul să fie !n mijlocul 
arg....,,,nor 
Muzeul de\inc J fotoSno fii infitişîndu-J ln mijlooul alegA\orilor fie vor
biruls1Henilor,fieîntimpulunor 1<>lemnill\i 
Func\iile înalte pe care le-a de\inut m•i \indu C3 •Ubsecretar de stat la 
Mini•terul de Inte rne ~i apoi ca mini"'" plin. co mini•tro ad-interim 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



la Mucatia Na\ională, la Ministerul Muncii, SijnAtă\ii şi Ocrolirilor So
ciale, la Ministerul ApărArii Naţionale şi in •flr$it ca vie<.>preşedinte $1 
apoicap~inlelnmarlle i939aCoruiliului deMiniştri,alAturlde 
crezuriles.alcpolitice, l-au•propiat tn:ptatdeoseriedeoamcni politici 
şidecultur.11.. fapt dealtlel ourprin•ln num.,,..,.oeimagini 
Astfel, lnlr-o..,riedelot<>g"'flill tntilnimalăluridema"'lcnostru diplo
mat Ni<'<>lae Titulescu de care l-au legat adevărate sen\imente de priete
nie. Imaginile se referă fie la momente oficiale, fie la diseu\ii intr-un 
cadru intim. De asemenea li întilnim în numeroase reproduceri foto
grafi<'e alături de o seric de oameni politici cu care a trebuit sli cola
bore2elntimpulguvernăriis.alc 

!nalte fotografii alături de imaginea fostului prirn-mini•ln.i apor şi 
figuri de oo.meni <:<:au de\[nut înalte funcţii în admini•tra\ia Capitalei 
ca' G-r~I Victor Dombrovseh i, Al. Doneocu si Dern . I. Dobrescu, to\i 
lostiprimarigeneralio.iC.pitalei. 
Momentul instalării lui Armand Călinescu în fruntea Ministerului A~
r.11.rii Na\iOl'.ale, în anul 1939 . .,.le ourprin• in!r'-0 imagine în can: noul 
numil8parelnmijloculunui11rupdeofl\eri superlorl. 
Permanenta"" politică de reprimarea Gărzii de fier şi deo'1iHlate fa\ă 
de Germania hitleristă, a hotlirî\ dl!'fitul du tragic. sf1r$it de ca1'e 
AnnJtnd CA!ine11CU era ronştient. ln „Jurnalul Literar" din I octombrie 
19311. George Călinescu ronsemll.3 refei·i\or la a<esl aspect. ,„„Armand 
C~linescufi-a luat 1in.gur răspunderea, a pedepsit cu asprime, ştiind dela 
înet:putce-l aftcaptlmântuindpeal\iiprincL" 
lnziuade2l septembrie 19391ntimpce~lntorceaacas.I venind de la 
Preşedinţia C<ino.iliului de Miniştri. primul ministru a! Rominiei a f.,.t 
uciodcobandădclegionari.Elpurlacuo.ineservietaaflată=iln 

µooe..ia muzeului noo\ru. Urmele di>tincte ale celor 4 gloanţe can: au 
perfo,..,t-o s[nt do,·ada faptului cA Arm and Călinescu o avea •ub brat in 
momentul •sa•ina\uluL Probabil c;I f i atund elnd \rupul oău inert 1-a 
T'Olfltogolil din maşină, după deschiderea portierii de cttre ucig,<şi. mai 
purta lncj scrviela, fiinddi, du)l4 rnărrnriile vremii, în maşină nu mai 

J.S<r<i<!&pMr•u~d•M„aodClll•„<>• Z. /.f""""'•IP• " • '"'""' "UI 
lo ''"""*"'""'"Joi d< Oill'I A•.,."'1 C~h••""· 
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