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perioada pregătirii obţinând prin concurs o bursă839 • În anul 1903 a terminat840 cursurile şcolii. 
Au urmat câţiva ani de carieră didactică, concomitent desfăşurând şi o laborioasă activitate 
artistică. Astfel în anul 1904 a realizat841 bustul lui Nicolae Crătunescu 842, decanul Facultăţii 
de Drept din Bucureşti. Cu acest prilej a fost remarcat de ministrul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Spiru C. Haret843 care, în anul 1907, i-a asigurat obţinerea bursei acordată de Casa 

Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. Prin preocuparea sa s-au pus bazele turn!ltoriei artistice din România. Comen
zile primite au dus la realizarea unor valoroase monumente care au fost integrate în forul public din diverse oraşe. 
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - material romfinesc, oameni şi infllptuiri, Editura Cugetarea 
- Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 392. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnlltoriilor artistice in metal din Romfinia, în: „Muzeul 
Naţional", voi. X, Bucureşti, 1998, p. 181-188. (prin preocuparea sculptorului Wladimir C. Hegel s-a importai 
din Anglia o instalaţie completă de turnarea a metalelor pentru Şcoala de Arte şi Meserii. Aşa a format o serie de 
turnători români, din rândurile acestora, detaşându-se prin receptivitate, interes permanent de autodepăşire, Vasile 
V. Răşcanu. O biografie care se conjugă cu cele mai reprezentative monumente turnate în bronz pe parcursul a mai 
bine de 50 de ani. La vârsta senectuţii memoriile întocmite sunt o electiva sursă de cunoaştere a evoluţiei acestei 
activităţi.) 

Virgiliu Z. Teodorescu, „ Voieşce şi vei putea", în: „Na(iunea", Bucureşti, anul XIV, nr. 195 (661 ), 16-22 aprilie 
2003, p. 8 (centenarul monumentului C.A. Rosetti din Bucureşti, realizat de Wladimir C. Hegel.) 
,OVirgiliu Z. Teodorescu, Monumentul Constantin A. Rosetti din Bucureşti, în: „Dimineala", Bucureşti, anul 
XIV, nr. 3560, J 24 aprilie 2003, p. 9. (centenarul monumentului C.A. Rosetti din Bucureşti, realizat de Wladimir 
C. Hegel) 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul pompierilor din Bucureşti, în: Simpozionul Traditie şi educatie, organizat 
de Inspectoratul General pentru Situafii de Urgentă, Bucureşti, 2005, p. 17-44 (istoricul genezei, realizări de către 
sculptorul Wladimir C. Hegel, înlăturării din forul public cu ocazia resistematizării zonei şi readucerii pc un alt 
amplasament în 1990.) 
839 nota I, f. 5. 
840 Ibidem .. 
841 Ibidem. 
842 Nicolae CRĂTUNESCU ( 11 martie 1842, Craiova- 7 iulie 1904, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 48, 
locul 15) licenta şi doctorat în drept la Paris, jurist, carieră didactica universitara, om politic, deputat, senator, 
publicist. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 232. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 104. Sofie: Maria, la naştere Cu\arida, doctor în medicina 1857- 1919. 
843 Spiru C. HARET (15 februarie 1851, laşi- 17 decembrie 1912, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 73, locul 
12) studii la Dorohoi, laşi, Bucureşti, licenfll în fizico-matematici la Bucureşti, specializare, doctorat în matematici 
la Paris. Reformator al învllţământului de toate gradele, preocupat de starea ţărănimii, organizator al sistemului 
cooperatist la sate, înfiinfării de cămine culturale şi biblioteci, de atenee culturale ca fii ii ale societăţii bucureştene, 
al universităţilor populare, a fost pe bună dreptate „omul şcoalei", ministru, publicist, membru corespondent 12 
124 octombrie 1879 şi titular 31 martie/12 aprilie 1892 al Academiei Române. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 390. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 152. Soţie: Ana 1866- 1941. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Romane- repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 
388 p., la p. 54, 79, indice p. 365. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romane, 1866-2003, Dic(ionar, Editura Enciclopedica I Editura Acad
emiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., la p. 372. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Pro memoria: Spiru C. Haret, în: „Downtown magazine", Bucureşti nr. 34, mai 2005, 
p.16-17 (evocarea omului şi faptelor sale.) 
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Şcoalelor844 din fondul Răducanu-Simonidi.845 Ulterior, în anul 1912, Constantin C. Arion846
, 

continuatorul la conducerea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice după decesul lui 
Spiru C. Haret, i-a facilitat847 continuarea perfecţionării asigurându-i sumele necesare pentru 
a întreprinde o călătorie de studii în Europa ca să cunoască activitatea artistică din centre ca 
Budapesta, Viena, Mi.lnchen, Zi.lrich, Paris ş.a. 

Cele dobândite în anii şcolarităţii, cele aflate în timpul călătoriilor întreprinse, atât ca 
piese tezaurizate în muzeele şi colecţiile publice, dar şi contactele cu noile tendinţe artistice 
promovate la începutul veacului al XX-iea i-au fost elementele călăuzitoare în formarea şi 
exprimarea propriei sale chemări în ceea ce a creat în decursul a mai multor decenii.Ca 
atare, pe parcursul a aproape jumătate de veac mărturiile timpului i-au înregistrat prezenţa 
creatoare, predilect inspirat de cele întâlnite ca stări sufleteşti ale omului. 

In anul 1909 a participat848 la expoziţia organizată de societatea „Tinerimea 

844 Casa Scoalclor a fost înfiintală în anul 1896 ca Adminislratia Casei Şcoalelor, având misiunea de a 
contribui la propăşirea învătămânlului şi culturii prin editarea de cărti pentru bibliotecile publice, construirea de 
clădiri pentru învătământ, organizarea unui muzeu al Casei Şcoalelor în care să fir reunite realizările spiritualitătii 
româneşti. Pe parcursul anilor, prin valorificarea unor prevederi testamentare, a avut fonduri cu care să-şi, 
lărgească aria de activitate. A fost reorganizată după primul război mondial, primind, prin preocuparea dr. Constan
tin Angelescu, misiunea de a contribui, prin toate mijloacele, la promovarea culturii româneşti. Multe din cărtile 
editate se distribuiau ca premii elevilor merituoşi, c 
A.N.-D.A.I.C„ fond Casa Şcoalelor, inv. 641, dosarele ffi.2.12, f. 1-11, 14-15, 21-28; illill, f. 127-128. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 176-177. 
Ioana Burlacu, Traian Rus, Cttsa Şcoalelor 1896-1948, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, nr. 4, 1975, p. 403-418. 
Ioana Burlacu, Rolul Casei Ş coalelor în dezvoltarea conştiinţei naţionale a tuturor romt111ilor, în: „Revista 
Arhivelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 264-273. 
845 Rl!ducanu SIMON ID! /Simon ide/ ( 1798 - 1878, Bucureşti, cimitirul Cernica) negustor, membru al Con
siliului Municipiului Bucureşti, al Tribunalului Comercial, filantrop, şi-a donat averea pentru sustinerea propăşirii 
învătământului românesc, fondul creat la M.C.l.P. din administrarea averilor sale a servit pentru sus)inerea cu 
burse a tinerilor merituoşi. În opera de binefacere a avut-o alături pe sotia sa, Elena. Multi dintre oamenii eminenti 
ai ştiin\ei şi culturii româneşti au beneficiai de bursele Răducanu-Simonide care le-au facilitat specializarea în 
străinătate. Exemplul gestului familiei Răducanu-Simonide a fost urmat, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi în
ceputul celui următor, şi de alti realizatori ai unor importante venituri pe care le-au dorit să fie sprijin în călăuzirea 
formării viitoarelor genera\ii. 
A.N.-D.A.l.C„ fond Ministerul Cultelor şi lnslructiunii Publice (în continuare abreviat: M.C.l.P.), inv 527, dosar 
~' f. I veniturile moşiei Brebeni, jud. Olt. 
George Bezviconi, op. cit., p. 250. Sotie:Elena (ţ 1902), născută Savopol. 
846 Constantin C. AR!ON (25 septembrie 1856, Bucureşti - 27 iunie 1923, Bucureşti, cimitirul Bellu,figura 
29, locul 23) studii la Şcoala de ştiinte politice şi doctorat în drept la Paris, carieră juridică, didactică în 
învătământul universitar, diplomatică. om politic, deputat, senator, ministru, inclusiv al Cultelor şi lnstructiunii 
Publice în anii 1900-1901 şi 1910-1912, publicist, membru de onoare al Academiei Române 21maiI3 iunie 1912. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 49. 
George Bezviconi, op. cit., p. 54 mentionează ca an al naşterii: 1855.. Sotie: Maria, la naştere Tătăranu 1858 
-1886. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Romt1ne - repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 
388 p„ la p. 129-30. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romc1ne, 1866-2003, Dicţionar, Editura Enciclopedică I Editura Acad
emiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p„ la p. 53-54. Consemnează naşterea la 18 mai 1855. 
847 Nota I, f. 5. 
848 Ibidem. 
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Artistică"849 cu lucrarea Îngrijorată850 • La Expoziţia oficială a „artiştilor în viaţă" din anul 

1912 i-au fost expuse două lucrări: Cel din urmă glas al durerii851 şi Îngrijorată852 , autorul 

fiind recompensat prin acordarea de către juriu a Premiului nr în valoare de Soo de lei. 

Consecvent, autorul a realizat şi expus şi în anul următor participând cu patru lucrări: 

Vânzătoare de Horim, Studiu de portret854
, lucrare achiziţionată de Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice, Doi rericiţi 855 şi Cap de expresie856
• Locuinţa-atelier a artistului era în str. 

Călugărului nr. 65857
. În anul 1913 a fost prezent cu alte patru noi lucrări: Credinţa858 , Mortua 

est859
, Supliciul860 şi Copil dormind861

• Lipseşte din expoziţiile anului 1914, însă este prezent în 

anul următor cu trei lucrări: Demetrius862
, lucrare achiziţionată de Casa Şcoalelor, Din alte 

vremuri861 şi Dormind864
• 

fn anul 1916 a participat ca expozant la expoziţia Artiştilor Independenţi 865 organizată 

849 Societatra „Tinerimea Artistjcl!" a fost creată de o serie de entuziaşti artişti plastici la începutul secolului 
al XX-iea, având menirea de a promova noile tendinţe din crea1ia artistică. Bazele societăfii au fost puse la 3 de
cembrie 1901, reunind, la timpul respectiv, pe cei mai receptivi la noile curente, preocupările lor fiind concretizale 
pe simezele expoziţiilor anuale, prilej pentru publicul vizitator să cunoască evoluţia fiecărui artist. Prima expozifie 
a fost organizată la I martie 1902, asttel că răsunetul acesteia şi a celor care au urmat a impus acordarea, prin lege, 
a calitălii de personalitate morală şi juridică. Consecventă în decursul deceniilor care au urmat, a fost o prezenţă 
anuală pe simezele sălilor bucureştene. Prin modul de premiere a incipientelor talente şi-a manifostat permanent 
preocuparea tinerilor artişti chemaJi a realiza arta naJională a acelor timpuri. Reprezentanţii Casei Regale au patro
nat electiv această societate. Principesa Maria a fost din primele momente susJinătoare a manifostărilor societăţii, 
Presa timpului a acordat, cu consecvenţă spaJii în care au fost formulate pertinente caracterizări la ansamblul 
expoziJiilor, la artişti şi creaJiile lor. Personalităţi ca Alexandru Tzigara Samurcaş, Alexandru Busuioceanu, George 
Oprescu, Petru Comarnescu au inclus în lucrările lor reforitoare la evoluţia artelor plastice în România semnifica
tive aprecieri la rolul Societăţii „Tinerimea Artistică" în decursul.anilor de activitate. La sfârşitul anului 1947 soci
etatea a fost desfiinţată prin samavolnica decizie a factorilor care şi-au arogat şi noua orientare a viefii culturale din 
România. 
850 Nota I, f. 5 Expozjtia oficială a artistjlor români în viată 1909, Catalog, poziţia 178. 
851 Nota I, f. 5 Expozitia oficială a artistilor români în viată 1911, Catalog, poziJia 334 (temeie). 
852 Ibidem, poziJia 335 (bătrână, cap de expresie). 
853 Ibidem; Expozitia oficială a artistilor români în viată 1912, Catalog, poziţia 301. 
854 Ibidem, pozi1ia 302. 
855 Ibidem, poziJia 303. 
856 Ibidem, poziJia 304. 
857 „Anuarul Socec - România şi Capitala Bucureşti", anul al 4-lea, 1913, Bucureşti, partea a IV-a, p. 238. (în 
continuare abreviat „Anuarul Socec, 1913"). 
858 Ibidem, Exoozitia oficială a artjstilor români în viată 1913, Catalog, pozi1ia 262, gips, I .OOO de lei. 
859 Ibidem, poziţia 263, gips, 300 de lei. 
860 Ibidem, pozifia 264, gips, 600 de lei. 
861 Ibidem, pozilia 265, gips, 450 de lei. 
862 Ibidem, Expozitja oficiala a artjstilor români în viată 1915, Catalog, poziţia 283. 
863 Ibidem, pozi\ia 284. 
„Calendarul Minervei, 1916", Bucureşti, p. 199, fotografie redând capul unui bătrân. 
864 Ibidem, nota I, f. 5 Expozitia oficială a artistilor români în viată 19 ( 5, Catalog, poziţia 285. 
865 Gruparea „Artjstjlor lndependen!j" a reunit plasticieni care, prin modul de abordare, doreau să fie preg
nant detaşaţi de canoanele conformiste ale colegilor mai vârstnici. 
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în sala Minerva866 în perioada 6-27 ianuarie, unde a prezentat lucrarea Melancolie867
• În luna 

următoare, în perioada 7-29 februarie 1916, a avut satisfacţia să fie gazda publicului vizitator 
la prima expoziţie personală pe care a avut-o în Pasagiul Majestic868 în care a prezentat 38 de 
lucrării. 

Evenimentele care au integrat România în războiul de reîntregire a ţării l-au găsit în 
postura de comandant în cadrul Cercetăşiei 869 , predând ca profesor de modelaj în taberele 
866 Sala Minerva se afla la parterul clădirii din Bd. Academiei nr. 3 al Societătii anonime „Minerva" profilată 
pe arta grafică. 
„Anuarul Socec, 1913" partea a IV-a, p. 3, 251. La p. 163 este consemnat şi hotelul „Minerva" de pe fil Acad
emiei nr. 2. ! al antreprenorului Philip Abramovici. 
867 „Calendarul Minervei, 1916", p. 198 fotografie redând capul unei lemei. 
868 Pasae;iul Majestic se afla în chiar centrul cultural frecventat de lumea artiştilor plastici, a slujitorilor 
scenei, a celor care onorau renumitele catenele ale zonei, inclusiv oamenii presei. Asigura legătura între calea 
Victoriei şi strada Academiei era uşor accesibilă vizitarea expoziliei şi de căire tineretul care frecventa cursurile 
Universitlltii sau ale Şcolii de Arhitectură. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Cronicii buC11reşteanii 1877-1878-Locuri evocatoare, cuvânt înainte acad. Dan Berindei, 
Editura Ministerului de Interne, Bucureşti 1997, 253 p. (prezentare a reactiei tuturor generaliilor momentului la 
sustinerea efortului pentru dobândirea etectivă a Independentei de Stat a României.) 
869 Cercetăsia organizată în primul deceniu al secolului al XX-iea pe teritoriul Marii Britanii, prin preocu
parea generalului Baden Powell, a cunoscut o rapidă răspândire în majoritatea statelor europene. Prin regulile pre
conizate de organizatori, tinerii beneficiau de o educa1ie la care însuşirile dobândite le erau utile zi de zi, incluzând 
îndemânarea fizică, iniţiativa, curajul, demnitatea, onoarea, solidaritatea, patriotismul şi altruismul. În România 
existase în ultimul pătrar al secolului al XIX-iea mişcarea Micilor Dorobanfi. După o prealabilă documentare care 
a permis cunoaşterea experientei dobândite s-a initiat şi la Bucureşti, sub auspiciile liceului „Gheorghe Lazăr'', 
o suită de conterinle lămuritoare. Presa timpului a consemnat asemenea preocupări, contribuind la iradierea lor. 
Asllel, „Revista copiilor şi a tinerimii" a publicat pretioase informatii. La ac1iunea organizatorică s-au alăturat 
şi reprezentanlii armatei care au preluat conducerea organizatorică. La 12 mai 1914, sub auspiciile Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice a fost înfiintată Cercetăşia Românii sub conducerea colonelului Grigore Berindei 
care, ulterior, a predat-o prinlului Carol, de aici în colo această organizafie a fost patronată de Casa Regală. În luna 
iunie 1914 a apărut revista „Cercetaşul" condusă, ani de zile, de poetul Vasile Militaru şi a fost adoptat, ca patron, 
ziua de 21 mai când erau pomenili Sfintii Împărati Constantin şi Elena. Cincinal Pavelescu a compus versurile 
Marşului Cercetaşi/or pe muzica compozitorului Alfons Castaldi. Organizatia a fost recunoscută ca persoană 
morală de către Parlamentul României, legea fiind publicată în „Monitorul Oficial", Bucureşti, nr. 8, din 9 aprilie 
1915. În preziua marilor evenimente care au condus România în războiul de reîntregire, organizaţia avea 34 de le
giuni, însumând aproape 13 OOO de cercetaşi. Marea majoritate a acestora au dat examenul cunoştinlelor dobândite 
teoretic prin tot ceea ce a fost participarea la marea dramă a poporului român, aflându-se în primele rânduri acolo 
unde nevoia le impunea prezenia. De la apărarea teritoriului, aprovizionarea frontului, transportarea şi îngrijirea 
răniţilor, la lupta pentru eradicarea epidemiilor, toate le-au solicitat mari sacrificii, concomitent cu pregătirea 
intelectuală pentru promovarea anilor de şcoală. La timpul respectiv contribuţia lor a fost unanim apreciată, 
constituind un exemplu demn de urmat de generaliile viitoare. După anul 1930, prin strădania distructivă a regelui 
Carol al II-iea, organizatia a fost de mai multe ori restructurată, ajungându-se ca în anul 1936 să fie desfiinlată, 
menirea ei fiind preluată de organizaţia Străjeriei, completamente subordonată instituliei monarhice. În anul 1928, 
la Tecuci, a fost dezvelit monumentul Cercetaşului, statuia a fost turnată în bronz la firma „V.V. Răşcanu". Pe 
parcursul anilor, cu ocazia unor manifostări, au fost bătute o serie de medalii. 
Alexandru Bădăută, O carte triiitii. Editura Albatros, Bucureşti, 1977, 232 p. 
Alexandru Daia, Eroi la 16 ani, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1981, 284 p. 
Oprică Preda, Cercetiişia -scurt istoric, în „Eco", Bucureşti, 24 martie 1990, p. 2. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.I.P., inv. 532, dosar 251/1918: inv. 812, dosar~; fond Parlament, dosar 
2105/1915. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monument11l Ecaterina Teotloroiu de la Slatina, în: „Na1iunea", Bucureşti, anul XIII, 
nr.157(623),17- 23 iulie 2002, p. 3 (istoria monumentului realizat de sculptorul Dumitru Mălăuanu, amplasat 
lângă podul peste Olt.) 
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din Bucureşti în anul 1916, iar după retragerea în Moldova în cele de la Soleşti 870,jud. Vaslui şi 
Sculeni871

, jud. Iaşi, unde a avut prilejul să modeleze mai multe lucrări pentru comandament. 
La revenirea din refugiu în incinta Ateneului Român 872 a deschis a doua expoziţie 

personală873 în care a reunit 45 de lucrări. Bucureştenii, şi nu numai ei, au avut prilejul ca în 
perioada 16 decembrie 1918-14 ianuarie 1919 să remarce evoluţia artistului, preocupările 
sale, predilect îndreptate spre surprinderea stărilor sufleteşti, manifestarea omului în diverse 
ipostaze. În acelaşi an, în perioada 18 mai-18 iunie şi în acelaşi cadru, a participat alături de 

Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate Ecaterinei Teodoroiu, în: „Buletinul Muzeului Militar 
Naţional", Bucureşti, 2005, p. 160-185 [comunicare prezentată împreună cu Elisabeta V. Teodorescu la sesiunea de 
comunicări din cadrul Muzeului Na1ional de Istorie a României). 
870 TabAra de le So(esti jud. Vaslui s-a constituit, în timpul refugiului, pe vatra familiei Rosetti, reunind pe 
tinerii Cercetaşi la activităţile ce au îndeplinit misiuni de înaltă răspundere pentru soarta României Libere. 
871 TabAra de la Sculeni jud. laşi a fost creată în condiţiile impuse de presiunile militare exercitate de Puterile 
Centrale, considerându-se ca oportună protejarea generaţiei viitoare. 
872 Ateneul RomAn constituie rezultatul preocupărilor de ridicare culturală a poporului român, obiectiv 
major al generaţiei de la 1848, înfăptuitoarea Actului Unirii din 1859 şi a suitei de reforme care au deschis drumul 
spre modernizarea societăţii româneşti. Ca atare, în al şaptelea deceniu au fost puse bazele societăţii Ateneul 
Român care, de la începuturi modeste, găzduit în casele Ghiculeştilor din apropierea grădinii Cişmigiu, la intrarea 
principală de atunci, astăzi Piata Valter Mărăcineanu, a ajuns, prin activităţile desfăşurate, prin capacitatea de 
atrac1ie a noi şi noi participanti, la nevoia stringentă a unui local corespunzător. La acţiunea de strângere a fonduri
lor necesare, chemarea mobilizatoare a lui Constantin Esarcu „Dati un leu pentru Ateneu !"răspunsurile au fost 
prompte, mijloacele variate conducând la o participare solidară a tuturor românilor, fapt care a permis ca între anii 
1886-1888 să se destllşoare lucrări de constructie după proiectul arhitectului francez Albert Galleron, obligat de 
limda\ia conslruc1iei începută dar abandonată a unui manej de circ, să dea o formă circulară zonei centrale a edi
ficiului, menită a adăposti sala centrală pentru manifestări. Societatea a reuşit, ca pe parcursul anilor de activitate, 
să se bucure de prezenţa celor mai autorizate personalităJi care, prin specificul preocupărilor, au oferit auditori-
ului remarcabile expozeuri. Pe parcursul anilor spatiile conslruc1iei şi grădinii limitrofe au cunoscut numeroase 
metamorfoze, oferind, în cadrul edificiului, noi posibilităti de extindere a genurilor de activitate, fiind gazda unei 
bogate biblioteci, a Pinacotecii statului, a unor expozitii sezoniere, săli pentru muzică şi spectacole cinematogra
fice. În cel de al patrulea deceniu s-a finalizai un vechi deziderat, realizarea marii fresce de către pictorul Costin 
Petrescu, lucrare care însă, prin modul cum trata istoria poporului român, a cunoscut timp de aproape două decenii 
o acoperire care, din fericire s-a dovedit proiectoare până la momentul când istoria na\ională revenea la matca ei, 
înlăturându-se toate încercările de slavizare, sovietizare menite a ne integra în lagărul socialist. Au fost tocmai anii, 
când activitatea a fost curmată, localul fiind atribuit la 1948 în exclusivitate, filarmonicii „George Enescu". Cu 
rare excepţii, şi acelea de natură propagandistică, sala Ateneului Român a mai găzduit şi manifestări de amploare 
dedicate unor centenare de natură culturală. 
Grigore Ionescu, Bucureşti-ghid, Bucureşti, 1938, p. 49-50. 
Virgil Cândea, Ion Zamfirescu, Vasile Moga, Ateneul Romlin - monografie, Editura Ştiin\ifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1976. 
A.N.-Directia Municipiului Bucureşti (în continuare abreviat: D.M.B.), fond Ateneul Român. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Funclaţii bucureştene: Societatea culturală Ateneul Romlin, în „Cronica Fundatiilor", 
Bucureşti, anul II, nr. I 5, 2003, p. 8. (referinţă la istoricul institutiei.) 
873 Nota I, f 6. 
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al ţi artişti la Salonu 1 seu lptori lor Român i874 expunând I O lucrări: A postol875
, Pax876

, I uda877
, Cap 

decopil878,Păcatul879,Culcată880,Somnul881 ,Dormind882,CapdeexpresiemşiPăreriderău 884 • 

În anul 1920, după uciderea generalului Stan Poetaşm căzut la datorie în timpul 
inspectării graniţei de pe Nistru, ucis de focurile de armă trase de pe malul sovietic al Nistrului, 
locuitorii din Soroca886 i-au comandat lui George Dimitriu un impunător monument al cinstirii 
acestui Erou. Autorul a conceput monumentul generalului Stan Poetaş ca o lucrare de mare 
amploare, piedestalul fiind placat cu granit având înălţimea de 4 metri, iar statuia turnată în 
bronz având 3 metri. Soarta monumentului a fost vitregă încă din primele momente după 
dezvelire, agresivitatea la adresa lui manifestându-se cu o perseverenţă diabolică care în 
ultimă instanţă, în orele precipitatei retrageri din vara însângerată a anul 1940, a condus la 

874 Salonul Sculptorilor Români a reunit lucrările artiştilor doritori de a oferi, printr-o participare mai 
extinsă a numllrului de lucrări, posibilitatea de a fi înţeleşi mai bine de publicul vizitator fiind totodată o reacţie la 
adresa organizatorilor Salonului Oficial.; o apreciere la adresa creaţiei sale a fost inclusă în periodicul „Viitorul", 
Bucureşti, 28 mai 1919. 
875 Nota I, I'. 6, Catalog, poziţia 25. 
876 Ibidem, poziţia 26. 

877 Ibidem, poziţia 27. 
878 Ibidem, poziţia 28. 
879 Ibidem, poziţia 29. 
880 Ibidem, poziţia 30. 
881 Ibidem, poziţia 31. 
882 Ibidem, poziţia 32. 
883 Ibidem, poziţia 33. 
884 Ibidem, poziţia 34. 
885 Stan POETAS (5 decembrie 1870 ?-6 ianuarie 1919) pregătire şi carieră militară exemplară, apreciat 
pentru bravura manifestată în acţiunile anilor 1916-1917. ln calitate de general de brigadă a primit misiunea, la 
sfârşitul anului 1918, să asigure lichidarea intervenţioniştilor care se infiltrau peste Nistru pentru a destabiliza 
stăpânirea românească. La 6/7 ianuarie 1919 a căzut eroic ucis de elementele bolşevice în judeţul Soroca, la 
B!ldiceni. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 667 menţionează localitatea Atachi din jude tul Soroca care însă se află în judeţul 
Hotin. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii clocumentare referitoare la monumentele de/or public ridicate pe teritoriul 
dintre Prut şi Nistru 1n perioada anilor 1918-1940, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXX, voi. LV, nr. 2, 
1993, p. 141-146 (textul comunicării prezentată la prima Sesiune a Muzeului Naţional de Istorie de la Chişinău, 
decembrie 1991. A fost elaborată pe baza documentelor din Arhivele Statului.) 
în septembrie 2005 am aflat şi obţinut I exemplar editat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei: „Anuarul", voi. 
I, Chişinău, 1992, p. 214-219 care cu titlul Monumente ridicate 1n oraşul Chişinilu 1ntre 1918-1940 a publicat 
textul respectivei comunicări prezentată în plenul sesiunii. 
886 La Soroca la 25 iunie 1920 a fost organizată solemnitatea punerii pietrei fundamentale pentru monumentul 
cinstirii generalului erou. La solemnitate a participat şi generalul Iacob Zadik, comandantul Corpului IV Armată. 
„Calendarul Glasul Bucovinei, 1921", Cernăuţi, p. 192. 
A.N.-D.A.l.C., fond Ministerul Cultelor şi Artelor (în continuare abreviat M.C.A), Departamentul Artelor (în 
continuare abreviat DA). inv. 819, dosarfilU.12ll, f 5. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public, carte de vizitii a identitilţii unui popor, comunicare prezentata 
la simpozionul Globalizare şi identitate naţionalii, organizat la Bucureşti, 18 mai 2006, de elitre MAI., Direcţia 
Informare şi Relatii Publice, textul în curs de editare. 
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evacuarea887 şi apoi după 1945 la distrugerea lui888
• 

În perioada 2 ianuarie-I februarie 1921, în sala de la Maison d' Art889 a primit vizitatorii 
la cea de a treia expoziţie personală890 unde aceştia au putut să remarce evidenta evoluţie 
artistică înregistrată de perseverentul artist sculptor care a expus acum 53 de lucrări. 

Pentru mormântul profesorului V. Sion 891
, din incinta cimitirului Bellu892

, a modelat 
un relief turnat în bronz. 

La expoziţia colectivă de schiţe - compoziţii891 găzduită la Maison d' Art în perioada 
mai-iunie 1922 George Dimitriu a participat cu 4 lucrări: Pace Vouă894 , Ocrotirea895

, 

Apostol896
, La pâine897

• 

În perioada 10-30 ianuarie 1923 a organizat în incinta Ateneului Român cea de a patra 
expoziţie personală898 în cadrul căreia a expus 43 de lucrări, majoritatea fiind turnate în bronz. 
O semnificativă apreciere a formulat-o în cronica sa899 Victor Ion Popa900

• 

Cea de a cincea expoziţie personală901 organizată în incinta sălii de la Maison d' Art a 
fost vizitată de public în perioada 6-30 aprilie 1924. Autorul a prezentat 27 de lucrări turnate 
887 A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A.,D.A., dosar 21lLJ..2.ill.. f. 6, 13 Proces verbal din 17 septembrie 1940 de predare 
preluare a statuii şi a trei besoreliefuri componente ale monumentului evacuat de la Soroc& în clipele retragerii 
armatei române din fata agresiunii armatelor sovietice şi a celor constituiti în coloana a 5-a care au invadat în iunie 
1940 teritoriul României. 
888 A.N-D.A.l.C., fond M.C.A.,D.A., dosarele i2LJ.ill. f. 20; 2m..2JB.. f. I; ~. f. 224; 2..lL1fil. f. 83. 
889 Se(e de expoziţii Majson d' Art a fost glzduiUI în imobilul de pe strada Corllbiei nr. I (în BOUi 1924), 3 
(ln BOUi 1926). Dupll primul riz.boi mondial strada a fost rebotezat!! Clemenceau, iar dupll cel de al doilea riz.boi 
mondial o devenit strado Gabriel Peri, co dupll 1990 să se revin!! la denumirea din perioada interbelicii ca omagiu 
pentru omul politic francez care o sprijinit România pentru a-şi realiza idealul national. Prin amplesamentul cen
tral, în imediata apropiere a Ateneului Român şi a hotelului Athenee Pal ace a fost în atenţia amatorilor de artll care 
aveau posibilitatea de a aprecia virtutile unei lucrllri plestice în ambianta unor interioare esemllnlltoare cu cele ale 
lor. in prezent cllldirea gazduieşte instituţii ştiintifice şi fundatia „Elies". 
890 Nota I, f. 6. 
891 Yuile S!ON ( 1869- septembrie 1921, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 9, locul 13) doctor în medicinll, 
carierll didacticii universitarii, director general al Serviciului SBOitar, cercetlltor, publicist. 
LuciBO Predescu, op. cit., p. 785. 
G. Bezviconi, op. cit., p. 251. 
892 George Bezviconi, op. cit., p. 34. 
893 Nota I, f. 6. 
894 Ibidem, Catalog, pozitia 11. 
895 Ibidem, pozitia 12. 
896 Ibidem, poziţia 13. 
897 Ibidem, poziţia 14. 
898 Ibidem, f. 6, Catalog; de fapt a expus împreuna cu pictorul Tudor Ţancu în sala li de jos. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1921-1931, t: 166. 
899 „AdevArul literar şi artistic", Bucureşti, 28 iBOuarie 1923. 
900 Yictor Ion POPA (naşterea fiind diferit consemnatll: 29 junie 1895/ Elena Zaharia Filipaş, ln Dicţionar de 
literaturtJ romdntJ, Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 308-309; ( 9 julie 1895/Dicţionar cronologic literatura 
romdnlJ, Editura Ştiintificll şi Enciclopedicii, Bucureşti 1979, p. 230, 442; 11 august 1895/ LuciBO Predescu, op. 
cit., p. 674- 30 martie 1946, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 114, locul 2) licenţa ln drept şi Conservatorul de 
muzicii şi artll dramaticii la Iaşi, dramaturg şi prozator, cronicar artistic, eseist, desenator, ilustrator de carte, BOima
tor teatral, initiator al teatrelor populare, regizor, realizator de spectacole, traduclltor, publicist.O. Bezviconi, op. 
cit, p. 225. 
901 Nota I, f. 6; Catalogul structurat pe: Bronzuri pozitiile 1-27; Gips pozitiile 28-46 şi Pământ pozitiile 47-
50.Este menţionatll locuinta sculptorului: B-dul Besarab 200. 
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în bronz: Întoarcerea de la câmp902
, Obosită901 , Apostol mergând904

, La culesul snopilor90s, 

Suferinţa906, Pe gânduri907
, luda Iscarioteanul9°8

, Fericitul909
, Facă-se în voia ta ... 910

, 

Bătrână cerşind911 , Evanghelistul912
, La săpat913 , Cioban cu oile91 4, Bustul D-nei Elena 

Manger91 s, Din alte vremuri916
, Duhovnicul917

, Ţărancă918 , Cap de copil919
, Ciobănaş920 , 

La bae921
, Ţiganca cu copilul922

, Visând923
, Oriental924, Autoportret925 (basorelief), Crist926 

(basorelief), Cap de ţărancă927 (basorelief), Profil de tânără928 • Acestora le-a alăturat 19 
lucrări turnate în gips: Cap de expresie929

, Bătrân930 , Iuda931
, Pe zidurile Ierusalimului932

, 

Prin vifor9
ll, Pictorul Grigorescu934 (proiect de monument), Un visător935 , Îngândurată936 , 

902 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, pozitia I. 
903 Ibidem, poziţia 2. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 126 fotografia redând o ţărancă cu copil. 
904 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 3. 
905 Ibidem, poziţia 4. 
906 Ibidem, poziţia 5. 
907 Ibidem, poziţia 6. 
908 Ibidem, poziţia 7.„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 81 fotografia redând bustul unui bărbat. 
909 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 8. 
910 Ibidem, poziţia 9. 
911 Ibidem, poziţia I O. 
912 Ibidem, poziţia 11. 
913 Ibidem, poziţia 12. 
914 Ibidem, poziţia 13. 
915 Ibidem, po:ti\ia 14. 
916 Ibidem, pozitia 15. 
917 Ibidem, pozitia 16. 
918 Ibidem, poziţia 17. 
919 Ibidem, poziţia 18. 
920 Ibidem, poziţia 19. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 80 fotografia redând lucrarea. 
921 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 20. 
922 Ibidem, poziţia 21. 
923 Ibidem, poziţia 22. 
924 Ibidem, pozi\ia 23. 
925 Ibidem, poziţia 24. 
926 Ibidem, poziţia 25. 
927 Ibidem, poziţia 26. 
928 Ibidem, poziţia 27. 
929 Ibidem, poziţia 28. 
930 Ibidem, poziţia 29. 
931 Ibidem, pozitia 30. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 81 fotografia redând un bust de bărbat. 
932 Expoziţia sculptorului George Dimitriu, Catalog, poziţia 31. 
933 Ibidem, poziţia 32. 
934 Ibidem, poziţia 33. 
935 Ibidem, poziţia 34. 
936 Ibidem, poziţia 35. 
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Pax917
, A utoportret918(bust), I. N. R I. 919(basoreliet), Resem nare940

, D.N. T. 941 (mască), La pâine ... 942
, 

Bătrână941,Sărutulmorţii944,Capdetânără945,Apostolînodihnă946,Gânduridetoamnă947.Lor 

le-a alăturat 4 modelări în pământ, autorul făcând menţiunea în catalog că se vindeau numai 
turnate în bronz: Moise948

, Maria Putoianca949
, Şoapta morţii950, Valuri951

• În cele 50 de piese 
expuse sculptorul a reunit impresii diverse care l-au călăuzit în modelarea lucrărilor în care 
omul era redat în semnificative ipostaze, dificultăţile vieţii alternând cu clipele de bucurie, 
conferind acestuia posibilitatea de a surprinde şi reda asemenea stări. 

Aproape concomitent, sub auspiciile Ministerului Artelor, a fost organizat Salonul 
Oficial de pictură şi sculptură al anului 1924 la care George Dimitriu a participat cu lucrarea 
Din alte vremuri952

• 

A şasea expoziţie personală953 a fost găzduită de Căminul Artelor „Regina Maria"954 în 
perioada 2-26 aprilie 1925 în care sculptorul a prezentat 53 de lucrări din care 35 erau lucrări 
definitivate, turnate în bronz. Cronicarul955 Victor Bilciurescu956 remarca, din rândul celor 35 
de bronzuri, lucrările luda957

, Nevinovăţie958 (Cap de copil), Ciobănaşul cu oile959
, Beţivul960 , 

937 Ibidem, pozilia 36. 
938 Ibidem, pozitia 37. 
939 Ibidem, pozi\ia 38. 
940 Ibidem, pozitia 39. 
94 I Ibidem, poziJia 40. 
942 Ibidem, poziJia 4 I. 
943 Ibidem, poziţia 42. 
944 Ibidem, poziJia 43. 
945 Ibidem, poziJia 44. 
946 Ibidem, poziJia 45. 
„Calendarul Minervei, 1925", Bucureşti, p. 127 fotografia redând lucrarea definită în acest caz Apostolul. 
947 Ibidem, pozitia 46. 
948 Ibidem, poziJia 47. 
949 Ibidem, pozitia 48 
950 Ibidem, pozitia 49. 
951 Ibidem, poziJia 50. 
952 AN.-D.A.LC., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, (în continuare abreviat: M.Al.S.G.) dosar .llllill. r 
2; Ministerul Artelor, Salonul Oficial pictură sculptură 1924, Catalog, poziJia 203. 
953 Nota I, f 6. 
954 Căminul Artelor „Reeina Maria'', sala de expozifii de pe calea Victoriei nr. 83, fost 97 în casa Dobricea
nu. Şi-a deschis activitatea de la I martie 1924. 
A.N.-DALC., fond MAl.S.G, dosar~. r I. 
955 Cronica Expoziţiile de la Căminul Artelor, semnată V.B. /Victor Bilciurescu/, publicată în ziarul „Univer
sul", cup, AN.-DALC., fond M.Al.S.G., dosar 35/1925, r 3. 
956 .Victor BILCllJRESClJ (I martie 1865, Bucureşti - 1945, Bucureşti, cimitirul Iancu Nou) Studii liceale 
şi militare la Bucureşti, iniţial carieră militară, având şi conlribufii la gazetele timpului ca apoi să devină etectiv 
un gazetar, creator de periodice, cu o îndelungată activitate la „Universul" unde a semnal cronicile artistice şi cu 
iniJialele „V.8.". Concomitent a fost şi om politic, deputat, de\inând diverse funcţii în aparatul statului. 
Lucian Predescu, op. cit„ p. I 02. 
G. Bezviconi, op. cit„ p. 68. 
„Almanahul AsociaJiei publiciştilor români", anul I, Bucureşti„ 1938, p. 25. 
957 Nota I 19. 
958 Ibidem. 
959 Ibidem. 
960 Ibidem. 
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Întoarcerea de la câmp961
, Apostolul în odihnă962 , Profil de ţărancă961, Mizerie964

• 

Tenace, sculptorul George Dimitriu în anul următor, în perioada I aprilie- I mai, 
în acelaşi spaţiu, a organizat expunerea lucrărilor celei de a şaptea expoziţii personale965 

prezentând 55 de piese. 
La Salonul Oficial organizat în Pavilionul Artelor966 (Casa Grădinilor) construit la 

rondul I de pe şoseaua Kiseleff a fost organizat vernisajul expoziţiei la 16 aprilie 1927, 
sculptorul George Dimitriu expunând Apaşul967 , lucrare turnată în bronz. 

Spre finalul anului 1927 a fost unul dintre organizatorii unei ample acţiuni la Ateneul 
Român: Expoziţia retrospectivă a artiştilor români pictori şi sculptori din ultimii 50 Idei ani968

, 

la care a expus două lucrări: Lucrătorul969 , şi Cap970
, ambele turnate în bronz. Publicul a avut 

posibilitatea ca în perioada decembrie 1927-februarie 1928 să aibă o privire de ansamblu 
în privinţa evoluţiei artelor plastice în România. Interesul manifestat a facilitat organizarea 
ulterior şi a altor asemenea manifestări. Una din ele a fost Salonul Ateneului Român971 

organizat în spaţiile acestei societăţi culturale în perioada 6 mai-6 iunie 1928, sculptorul 
George Dimitriu participând cu 3 lucrări: Exodul972 , Portret de tânără97J, La chef'74

• Cea 
de a doua fiind Salonul Sculptorilor Români, organizată în aceiaşi perioadă975 la care George 
Dimitriu a participat cu 12 lucrări: Christ976

, Autoportret977
, Cap de expresie978

, Ţăran 

în rugăciune979 , Îndurerată980 , Cap de copil981
, Apostol în odihnă982 , Apusul vieţii98J, 

961 Ibidem. 
962 Ibidem. 
963 Ibidem. 
964 Ibidem. 
965 Nota I, f. 6. 
966 Pavilionul Artelor a preluat construcţia „Casa Grădinilor", şoseaua Kise1en: rondul I proiectată de 
arhitectul Duiliu Marcu şi edificată în anii 1925-1926. După 1930 aici au fost organizate expoziţii oficiale până la 
demolarea intervenită la reamplasarea monumentului regelui Ferdinand I în 1940.Paul Constantin op. cit., p. 
213. 
967 Ministerul Artelor, Salonul Oficial 1927, pictură sculptură, Catalog, poziţia 202. 
968 A fost o preocupare permanentă pe care a manilestat-o şi susţinut-o muncind electiv pentru realizarea unor 
ample expoziţii, cu participarea artiştilor plastici români, lucrările fiind reunite în toate spa)iile Ateneului Român. 
969 Expoziţia retrospectivă Ateneul Român, Catalog 1927, poziţia 322. 
970 Ibidem, pozi)ia 323. 
971 Formularul de participare la Salonul Ateneului Român men)ionează adresa artistului: str. Ghi)ă Boiangiu, 
nr. 78, sculptorul făcând şi menţiunea că a urmat cursurile Şcolii de Belle Arte din Bucureşti şi a fost bursier al 
statului la Paris, având până la acea dată 7 expozi)ii personale. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar film. f. 145. 
972 Nota I, f. 6; în Catalog, p. 33, pozi\ia 40 I; în formular se menţionează că lucrarea este turnată în gips şi este 
pre\uită la 1.500 lei. 
973 Ibidem, pozi)ia 402; în formular se men)ionează că lucrarea este turnată în gips. 
974 Ibidem, pozi)ia 403; în formular se men)ionează că lucrarea este turnată în bronz şi este preţuită la 1.200 lei. 
975 Nota I, f. 6-7. 
976 Ibidem, Catalog, pozi\ia 11, bronz, 40.000 lei. 
977 Ibidem, pozi)ia 12, bronz, 25.000 lei. 
978 Ibidem, poziţia 13, bronz, 20.000 lei. 
979 Ibidem, pozi1ia 14, bronz, 20.000 lei. 
980 Ibidem, pozi)ia 15, bronz, 30.000 lei. 
981 Ibidem, pozi)ia 16, bronz, 5.000 lei. 
982 Ibidem, poziţia 17, bronz, 18.000 lei. 
983 Ibidem, pozi)ia 18, bronz, 12.000 lei. 
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