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Începând cu secolul al XVIII-lea ºi cu precãdere în cel urmãtor, influen˛a francezã în Europa
devine tot mai pregnantã. De la Lisabona la Sankt Petersburg, de la Stockholm la Atena, institu˛iile,
obiceiurile, gândirea, limba erau pretutindeni rãvãºite de pãtrunderea modelului francez. Dar,
nicãieri în Europa influen˛a francezã nu a fost mai profundã ºi mai durabilã ca în teritoriul românesc.
Pentru români, care abia depãºiserã obscurantismul impus de Imperiul otoman ºi nu numai de cãtre
acesta, centrul luminilor a fost Fran˛a ºi mai ales Parisul. Fãrã sã exagerãm putem spune cã, timp de
peste 100 de ani, de la începutul secolului al XIX-lea ºi pânã dupã Primul Rãzboi Mondial, românii
au fost literalmente „coloniza˛i” de cãtre Fran˛a, fãrã ca totuºi colonizatorul sã fie prezent.

A fost probabil cea mai splendidã reuºitã prin culturã pe care au înregistrat-o românii în istoria
modernã, în aºa mãsurã încât generalul Berthelot, ºeful misiunii militare franceze în România în anii
Primului Rãzboi Mondial, îi scria în anul 1919, ministrului de Rãzboi al Fran˛ei urmãtoarele: „Dacã
dãm românilor satisfac˛iile la care au dreptul ºi dacã ne respectãm angajamentele, vom avea în
România o adevãratã colonie francezã cu 15 milioane de locuitori… ºi unde ne vom sim˛i ca acasã”. 

În prima jumãtate a veacului al XIX-lea, când Parisul a început sã devinã locul de studiu al
tinerilor din fiãrile Române, legãturile culturale ºi de prietenie între români ºi francezi se accentueazã
ºi cunosc o evolu˛ie ascendentã. La Paris, tinerii români au asistat la dezbateri, au cunoscut
mijloacele de propagandã, aici s-au format ideile noi de orientare democraticã. Aceºtia au participat
la conferin˛ele ºi întrunirile publice, dar mai ales la cursurile de la Collège de France, devenit o
autenticã tribunã democraticã europeanã. De men˛ionat, legãturile de prietenie ºi apropiere pe care
românii le-au avut la Paris cu o serie de personalitã˛i marcante ale elitei franceze. Astfel, fra˛ii
Brãtianu, fra˛ii Golescu, Eliade Rãdulescu ºi al˛ii au legat strânse amici˛ii cu Edgar Quinet, Jules
Michelet, Paul Betaillard ºi al˛ii.

Dupã anul 1850, remarcãm apari˛ia unor articole în ziarele ºi revistele franceze, care au sus˛inut
lupta pentru unire, dintre acestea men˛ionãm: „Le Siècle”, „La République”, „L`Illustrattion”, „Le
Constitutionnel” ºi altele. Un loc important îl de˛in lucrãrile unor cunoscu˛i istorici ºi publiciºti
francezi despre istoria poporului român, marcând marile momente ale luptei na˛ionale ale acestuia,
subliniind cã unirea ˛ãrilor române constituie o necesitate istoricã. Remarcabile în contextul acesta
l-au avut studiile ºi memoriile unor personalitã˛i ca: Elias Regnault1, H.A. Ubicini, S.A. Vaillant,
Paul Bataillard2 etc.

Un autentic amic sincer al românilor, care a pledat pentru drepturile lor a fost filozoful, istoricul
ºi omul politic francez Edgar Quinet (1803-1875) care a fost cãsãtorit cu fiica lui Gh. Asachi,
Hermiona (1821-1900)3, care a urmat cursurile ̨ inute de viitorul ei so˛ la College de France, din anul
1841 pânã în 1845. Edgar Quinet a publicat în periodicul „Revue des Deux Mondes” studiul „Les
Roumains”, care constituia o pledoarie în fa˛a opiniei publice europene despre „un popor care
întruneºte toate condi˛iile necesare, atât prin originile lui, cât ºi prin limba, obiceiurile, istoria ºi
aspira˛iile lui, pentru a forma un stat de sine stãtãtor, independent ºi liber”. Aceste idei se degajã ºi
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din lucrarea „Românii Principatelor Dunãrene” apãrutã la Iaºi în anul 18564. Parlamentul român în
anul 1867 a acordat titlul de cetã˛ean de onoare lui Edgar Quinet, cât ºi lui Jules Michelet.

De remarcat cã, imediat dupã 1848, în capitala Fran˛ei, la Paris, oamenii de culturã români ºi
foºti participan˛i la revolu˛ia de la 1848, au publicat o serie de lucrãri importante care analizeazã
situa˛ia principatelor, unele dintre acestea gãsindu-se în patrimoniul muzeului nostru. Astfel, Ion
Heliade Rãdulescu publicã la Paris în anul 1851, lucrarea „Memories sur l`histoire de la
règénération roumaine au sur les evéniments de 1848 accomplis en Valachie”5, Alexandru G.
Golescu tipãreºte la Paris în anul 1856, volumul „De l`abolittion du servage dans les Principautes
Danubiennes”6, iar Ion C. Brãtianu studiul „Memoriu asupra situa˛iei moldo-valahe dupã Tratatul
de la Paris”7 apãrut în anul 1857.

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), primul domn al Principatelor Române Unite, a urmat primii
ani de studiu la pensionul francezului Victor Cuénin din Iaºi, unde a avut colegi pe câ˛iva din viitorii
sãi colaboratori, între care Mihail Kogãlniceanu ºi Vasile Alecsandri. ªi-a luat bacalaureatul în litere
la Paris, dupã care a urmat câ˛iva ani Facultatea de drept, devenind ºi membru al Societã˛ii
economiºtilor din Paris8. Fran˛a a sprijinit permanent unirea Moldovei cu fiara Româneascã, precum
ºi dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza – 5 ºi 24 ianuarie 1859 – elemente care au fost apreciate de 
cunoscutul om politic italian Camillo Cavour, ca „triumful politicii Fran˛ei ºi Sardiniei în Orient”.

Legãturile franco-române au fost întãrite ºi prin sosirea ºi stabilirea pe meleagurile noastre a
unor cetã˛eni francezi ºi cãsãtoria acestora cu românce. Un exemplu în acest sens îl constituie
prodigioasa activitate în diferite domenii desfãºuratã de medicul de origine francezã Carol Davila
(1826-1884), naturalizat în anul 1868 ºi cãsãtorit cu Anica Racovi˛a, nepoata lui Dinicu Golescu.
Dupã efectuarea studiilor medicale în Fran˛a, în anul 1853 s-a stabilit în fiara Româneascã fiind
angajat pentru organizarea serviciului sanitar al oºtirii. Împreunã cu doctorul Nicolae Kretzulescu,
Carol Davila a pus bazele învã˛ãmântului medical în România, înfiin˛ând, în 1857, ªcoala na˛ionalã
de medicinã ºi farmacie, unde s-au format ºi pregãtit multe promo˛ii de medici, aceºtia dovedindu-ºi
profesionalismul în rãzboiul pentru cucerirea independen˛ei de stat a României (1877-1878)9.
Remarcãm cã de numele lui Carol Davila se leagã înfiin˛area unor importante societã˛i ºtiin˛ifice sau
obºteºti ca: „Societatea medicalã” – 1857, „Societatea de Cruce Roºie” – 1876, ca ºi a unor publica˛ii
– „Monitorul medical” – 1862 ºi „Gazeta medicalã” – 186510. Cu prilejul reorganizãrii armatei
române, în octombrie 1876, Davila preia conducerea Sec˛iei sanitare din cadrul Marelui Cartier
General, iar apoi în func˛ia de inspector general al serviciului sanitar a desfãºurat o vastã activitate
pentru organizarea, dotarea ºi buna func˛ionare a ambulan˛elor militare.

Obiºnuit sã trãiascã în condi˛ii modeste, C. Davila a împãrtãºit priva˛iunile campaniei din anii
1877-1878 într-o manierã similarã cu a ostaºilor. A preferat sã locuiascã într-o cãsu˛ã lângã
forma˛iunile Serviciului sanitar, refuzând condi˛iile confortabile ale unui cantonament la care avea
dreptul. În luna decembrie 1877 îi mãrturisea fiicei sale Elena într-o scrisoare: „E o problemã de a
trãi, alta de a nu muri de frig… N-am curajul sã vã descriu suferin˛ele solda˛ilor… Iatã douã pagini
de tânguiri de la bãtrânul «tata» înfometat, chinuit de soarta sãrmanilor solda˛i bolnavi ºi rãni˛i pe
care îi cãuta prin cea˛a deasã”11.

139

fiara Bârsei

4 Inventar M.N.I.R., 75.484.
5 Ibidem, 53.215.
6 Ibidem, 29.625.
7 Ibidem, C. 1589.
8 Constantin C. Giurescu, Via˛a ºi opera lui Cuza Vodã, Bucureºti, 1970, p. 65.
9 General maior dr. Constantin Olteanul, col. dr. Ilie Ceaºuºescu, colonel dr. Vasile Mocanu, colonel dr. Florin Tucã, colonel 

Gheorghe Stoean, Cronica participãrii armatei române la Rãzboiul pentru independen˛ã¸ Bucureºti, Editura Militarã,
1977, p. 28.

10 Ibidem.
11 Elena Petricari-Davila, Din via˛a ºi coresponden˛a lui Carol Davila, edi˛ia a II-a, Bucureºti, 1945, p. 413.



La sfârºitul rãzboiului de independen˛ã activitatea Serviciului sanitar de sub conducerea lui
Carol Davila a cunoscut urmãtorul bilan˛: peste 13.000 de militari bolnavi ºi rãni˛i beneficiaserã de
îngrijiri ºi tratamente, iar dintre aceºtia 2.000 proveneau din rândul turcilor.12

Remarcabila activitate a medicului Carol Davila a inspirat crea˛ia unor cunoscu˛i artiºti plastici
români ca Nicolae Grigorescu, care i-a executat portretul în ulei în 1879, sculptorul Carol Storck a
realizat în bronz binecunoscuta statuie din fa˛a Facultã˛ii de medicinã (1903), iar Constantin Brâncuºi 
a executat tot în anul 1903 un bust al medicului, aflat astãzi în curtea Spitalului militar din Bucureºti. 

Personalitatea medicului Carol Davila, ini˛iatorul înfiin˛ãrii învã˛ãmântului medical superior,
atât militar cât ºi civil, având contribu˛ii ºi la organizarea ocrotirii sãnãtã˛ii publice din România, este
ilustratã în patrimoniul muzeului nostru prin câteva exponate din care men˛ionãm: chipiul de general
de divizie care a apar˛inut acestuia13, trusa medicalã con˛inând 18 piese pe care a folosit-o în
campania militarã din anii 1877-187814, douã plachete cu efigia sa15 ºi o litografie care-i redã
portretul16.

Prima consacrare interna˛ionalã a unui scriitor român, imediat dupã cucerirea independen˛ei ºi
înaintea recunoaºterii interna˛ionale a acesteia, a revenit lui Vasile Alecsandri. În anul 1878, în
Fran˛a, la Montpellier, juriul interna˛ional prezidat de poetul francez Frederic Mistral (1830-1914)
i-a atribuit premiul pentru poezia Cântecul gintei latine, care a constat într-o frumoasã cupã de
bronz17, care se pãstreazã în patrimoniul muzeului nostru.

În cadrul legãturilor culturale dintre România ºi Fran˛a, un capitol aparte îl putem formula: Trei
românce la Paris – Anna de Noailles, Elena Vãcãrescu ºi Martha Bibescu. Au fost trei mari
personalitã˛i ale literaturii, ale spiritului românesc, care ºi-au afirmat valoarea în lumea intelectualã a
„Oraºului luminã”, nume pe care-l avea Parisul cãtre sfârºitul veacului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea, când era apreciat ca fiind reºedin˛a promovãrii ideilor, artelor ºi culturii. Toate
trei au lãsat contemporanilor amintirea unor valoroase apari˛ii, iar posteritã˛ii o operã scriitoriceascã
cu un con˛inut temeinic ºi cu o elevatã exprimare.

Anna de Noailles, poeta francezã de origine românã s-a nãscut la Paris în anul 1876 ca fiicã a lui
Grigore Brâncoveanu, fiul fostului domnitor valah Gheorghe Bibescu. La vârsta de 21 ani, respectiv
în anul 1897 s-a cãsãtorit cu contele francez Mathieu de Noailles.

Primul volum de versuri al Annei, contesã de Noailles, a apãrut în anul 1901, era scris în graiul
culturii franceze ºi con˛inea sute de pagini. Intitulat „Le coeur innombrable” (Inimi nemãsurate) a
stârnit interes, chiar senza˛ie.18 Volumul a fost apreciat prin calitatea poeziilor, respectiv pentru
con˛inut, muzicalitate, orizont liric amplu, sinceritate ºi curajul autoarei de a-ºi mãrturisi deschis
visãrile neprihãnite.19 În continuare, Anna contesã de Noailles a publicat în limba francezã ºi alte
numeroase volume de versuri fiind apreciatã în toate antologiile de referin˛ã apãrute în Fran˛a ºi nu
numai aici, ca o poetã cãreia grãdinile ºi florile i-au fost muze, cântând natura, preamãrind iubirea ºi
aducând laudã vie˛ii.20

Un aspect mai pu˛in cunoscut din activitatea Annei de Noailles o constituie rela˛iile sale de
strânsã amici˛ie cu importan˛i oameni politici francezi ca, Jean Jaures (1959-1914), unul din
fondatorii Partidului Socialist Francez ºi printre întemeietorii ziarului „L`Humanité”, apoi cu Paul
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Painlevé (1863-1938), matematician de renume interna˛ional ºi prim ministru al Fran˛ei, precum ºi cu 
Edouard Herriot (1872-1957), preºedintele Partidului Radical Francez, în mai multe rânduri prim
ministru ºi ministru de externe21. În aceste condi˛ii nu este o surprizã cã Anna de Noailles a fãcut parte 
în anul 1920 din delega˛ia Fran˛ei la Liga Na˛iunilor, fiind prima femeie din ˛ara lui Voltaire care a
participat la o plenipoten˛ã, respectiv împuternicire deplinã de a trata cu un alt stat chestiuni
privitoare la statul francez.22

Apari˛ia unor personalitã˛i literare pregnante, ce fãcea onoare limbii franceze, a determinat ca
Academia Francezã sã-i acorde un premiu, iar guvernul de la Paris a decorat-o pe Anna de Noailles
cu cel mai important ordin „Legiunea de Onoare” în grad de comandor, pe care nicio altã femeie nu
îl mai ob˛inuse în asemenea grad.23

Totodatã, în semn de recunoaºtere a meritelor sale literare, Anna contesã de Noailles a devenit
membrã de onoare a Academiei Belgiene – 1922 ºi a Academiei Române – 1925.

Patrimoniul muzeului nostru este sãrac în existen˛a unor exponate privind activitatea Annei de
Noailles, singura mãrturie fiind existen˛a unei cãr˛i poºtale sepia, de epocã care o prezintã pe aceasta,
achizi˛ionatã în cursul anului 1978.24

O altã personalitate care a activat în Fran˛a a fost Elena Vãcãrescu (1864-1947), poetã, dramaturgã 
ºi prozatoare de limbã francezã. S-a nãscut la Bucureºti ca fiicã a lui Ioan Vãcãrescu ºi a Eufrosinei
nãscutã Fãlcoianu, fiind varã cu alte douã scriitoare, Martha Bibescu ºi Anna de Noailles. Dupã o idilã
cu principele moºtenitor al României, Ferdinand, rela˛ie ce nu putea fi toleratã din punct de vedere
constitu˛ional, cãci o eventualã cãsãtorie morganaticã l-ar fi îndepãrtat pe principe de la tron, Elena
Vãcãrescu este for˛atã în anul 1893 sã plece la Paris unde s-a stabilit definitiv. A fost printre primii mari
români exila˛i în Occident, unde a dovedit un ataºament permanent pentru sus˛inerea intereselor
României, contribu˛ia sa pe plan european fiind în acest sens extrem de valoroasã.

În capitala Fran˛ei s-a consacrat crea˛iei literare, poeziei ºi dramaturgiei, opera sa fiind apreciatã
de valori la nivel universal, ca Anatole France, Proudhomme, Leconte de Lisle, acesta întocmind
referate pentru prima premiere de cãtre Academia Francezã a uneia dintre lucrãrile sale.25

Subtila scriitoare de limbã francezã, Elena Vãcãrescu a fost o poetã valoroasã, ale cãrei crea˛ii au 
cunoscut ºi satisfac˛ia traducerilor în limbile italianã, englezã, danezã, olandezã ºi chiar chinezã,
printre preocupãrile sale literare aflându-se ºi traduceri în limba francezã din opere unor poe˛i români 
ca Mihai Eminescu, Octavian Goga, Ion Minulescu, George Topârceanu, Lucian Blaga.26

În anii Primul Rãzboi Mondial, caporalul Ion Romanescu, fost student al Universitã˛ii din
Bucureºti a plecat voluntar sã lupte pe cerul Fran˛ei alãturi de pilo˛ii acestei ˛ãri împotriva
germanilor. Ion Romanescu era rudã cu Elena Vãcãrescu, mamelor ambilor fiind nãscute Fãlcoianu,
acesta fiind unul dintre elementele ce justificã implicarea scriitoarei în relatarea unui episod dramatic
petrecut în Primul Rãzboi Mondial în spa˛iul aerian al Fran˛ei. Eroul acestui episod dramatic este
aviatorul Ion Romanescu, care în ultima zi a Primului Rãzboi Mondial, 13 noiembrie 1918, cu un
sfert de orã înainte ca în pãdurea Compiegne de lângã Paris sã se semneze capitularea Germaniei,
respectiv armisti˛iul, este doborât de cãtre nem˛i. Astfel i-a fost dat unui român sã treacã în lumea
umbrelor în Fran˛a ca ultimul luptãtor pe cerul lumii în prima conflagra˛ie mondialã.

Pilotul Ion Romanescu intervenise într-o luptã aerianã pentru a-l salva pe un camarad francez, al
cãrui avion era atacat de 6 aparate germane ºi numai atacul surprinzãtor ºi energic al zburãtorului
român a salvat via˛a celui ce purta pe aripi culorile roºu-alb-albastru, avioanele inamice fiind
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împrãºtiate ºi alungate.27 Dupã aceastã luptã aerianã, aparatul pilotat de Ion Romanescu,
îndreptându-se spre aerodrom pentru a ateriza este atins de proiectilele artileriei germane, cade în
flãcãri, gãsindu-ºi un sfârºit tragic. Aflând de fapta de arme a compatriotului sãu, Elena Vãcãrescu,
impresionatã de curajul ºi de spiritul de sacrificiu al românului ºi rudei sale, vibrând de emo˛ie ºi
mândrie i-a dedicat o poezie ce a vãzut lumina tiparului în limba francezã, având menirea de a cinsti
fapta eroului de numai 23 de ani.28

Dupã sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, Elena Vãcãrescu a continuat sã aducã servicii
diploma˛iei româneºti, însuºi Nicolae Titulescu recunoscându-i aportul ºi elogiind eforturile care au
avut rezultate notabile pentru simpatiile pe care România le cucereºte la Paris ºi în lumea postbelicã a
epocii. Elena Vãcãrescu a devenit membrã în cadrul Ligii Na˛iunilor, fiind acreditatã ca
reprezentantã a României. Interven˛ia sa la tribuna unor dezbateri plenare sau în comisii, s-a bucurat
de recunoaºteri ce au situat-o în primul plan, amintind cã la aceste lucrãri au participat personalitã˛i
remarcabile în diferite domenii ale ºtiin˛ei ºi culturii ca Marie Curie, Thomas Mann, Albert Einstein,
Paul Valery, care erau membrii în diferite comisii principale sau auxiliare din cadrul Ligii Na˛iunilor.

Activitatea Elenei Vãcãrescu la Liga Na˛iunilor nu a fost o simplã prezen˛ã, ea s-a bucurat de
roade în folosul României, cu recunoaºteri care au cinstit contribu˛ia ei la rezolvarea unor probleme
interna˛ionale ale epocii. Logica sa profundã, argumentele demne, timbrul glasului ei plãcut,
prestigiul personalitã˛ii sale, ce promovau întotdeauna o cauzã dreaptã, au avut contribu˛ii de
substan˛ã ºi pe tãrâmul apropierii rela˛iilor culturale franco-române.

Dintre lucrãrile Elenei Vãcãrescu, în patrimoniul M.N.I.R. se pãstreazã una din primele sale
apari˛ii literare „Chante d`aurore”, apãrutã la Paris în anul 1886.

A treia româncã care a activat în Fran˛a având o presta˛ie fructuoasã pe plan cultural a fost
Martha Bibescu (1886-1973), scriitoare de limbã francezã. Era fiica lui Ion Lahovary, om politic,
ministru în mai multe guverne formate de Partidul Conservator, reprezentant diplomatic al României
la Paris ºi a Emmei nãscutã Mavrocordat.

Martha Bibescu ºi-a petrecut copilãria ºi o bunã parte din tinere˛e în Fran˛a, la Paris, învã˛ând din
anii copilãriei sã vorbeascã ºi sã scrie perfect în francezã, englezã ºi germanã. În anul 1901 s-a logodit ºi 
apoi s-a cãsãtorit cu George Valentin Bibescu, un tânãr care îºi trãia via˛a din plin, pasionat de cãlãtorii
ºi naturã, cel care în anul 1910 a ob˛inut în Fran˛a brevetul de pilot cu numãrul 20, deci al douãzecelea
aviator din lume. Ca un paradox, pasiunea lui George Valentin Bibescu pentru automobilism a lansat-o
pe Martha Bibescu în lumea literarã. În anul 1905, George Valentin Bibescu la volanul automobilului
sãu Mercedes a întreprins o cãlãtorie pe ruta Paris-Bucureºti-Bagdad-Ispahan (capitala istoricã a
Persiei), înso˛it de tânãra sa so˛ie, Martha ºi de scriitorul francez Claude Aunet. Acest raid
automobilistic a stârnit un mare ecou în epocã, mai ales la Paris. Claude Aunet a descris acest raid în
cartea „Traversând Persia în automobil”, iar Martha Bibescu în volumul „Cele opt Paradisuri”, care a 
însemnat ºi debutul sãu literar.29 Cartea Marthei Bibescu a avut un mare succes la Paris, ilustrând o
scriitoare cu mânã sigurã, cãreia i s-a anticipat o carierã strãlucitoare, fiind totodatã aplaudatã de Marcel 
Proust ºi premiatã în anul 1908 de Academia Francezã.

Dupã studii amãnun˛ite scrie „Alexandru Asiaticul” în anul 1910, care trateazã via˛a lui
Alexandru cel Mare, apoi publicã lucrarea „O fiicã a lui Napoleon” în 1919, consacrându-se
definitiv cu romanul „Catherine – Paris” apãrutã în 1926, ce a fost ecranizatã pentru prima datã în
anul 1938, având în rolul principal pe celebra ºi frumoasa artistã francezã, Danielle Darieux.30
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Sângele albastru, succesul literar, frumuse˛ea desãvârºitã ºi indiferen˛a din partea so˛ului i-au
fãcut accesibile într-o succesiune incredibilã inimile unor bãrba˛i la fel de celebri sau de acelaºi rang.
Martha Bibescu nu poate fi consideratã o frivolã, dar nevoia ei de a iubi i-au aprins imagina˛ia
artisticã, dobândind multe succese gra˛ie cãrora va uita eºecul cãsniciei.

Martha Bibescu a între˛inut rela˛ii de prietenie cu mari personalitã˛i politice din Fran˛a ca Leon
Blum – liderul socialiºtilor, Aristide Briand – fost prim ministru ºi ministru de externe sau cu lideri
marcan˛i din protipendada britanicã ca Winston Churchil, Neville Chamberlain – foºti ºefi de guvern.

Un capitol aparte îl constituie legãtura ºi coresponden˛a tinerei Martha Bibescu cu Anatole
France – poet ºi romancier francez, laureat al premiului Nobel în 1921, rela˛ie plinã de accente
patetice, pe care le-a descris într-una din lucrãrile ei evocatoare.31

Martha Bibescu, cunoscutã ºi sub numele de Lucile Ducaux, pseudonim cu care a semnat mai
multe biografii istorice, a scris aproape 40 de cãr˛i, a colaborat la un numãr însemnat de reviste, a
rãspuns la o serie de 17 emisiuni la „Ora culturii franceze”, a desfãºurat o bogatã activitate literarã,
cucerind prin frumuse˛e, inteligen˛ã ºi talentul ei, unanime admira˛ii.32 A pãstrat în permanen˛ã
nostalgia pentru locurile din România – palatele de la Mogoºoaia ºi Posada ocupând un loc aparte,
precum ºi amintirea prieteniilor lãsate aici, neuitându-ºi ˛ara ºi ca o mãrturie cã a rãmas româncã îºi
întâmpina oaspe˛ii dragi în apartamentul sãu de la Paris purtând o superbã maramã cu motive
prahovene.

În patrimoniul Muzeului Na˛ional de Istorie a României se pãstreazã o micã parte din
coresponden˛a Marthei Bibescu, respectiv o scrisoare adresatã în anul 1936 avocatului ºi scriitorului
Constantin Gane33 (1895-1962), precum ºi un lornion34 care este atribuit acesteia.

Un aspect interesant ºi mai pu˛in cunoscut care a marcat favorabil rela˛iile culturale
româno-franceze, cu precãdere sub aspectul cunoaºterii reciproce, l-a constituit Expozi˛ia Generalã
românã inauguratã la Bucureºti, în parcul Filaret la 6 iunie 1906. Aceastã expozi˛ie a fost organizatã
în amintirea unor evenimente ce marcau momente de rãscruce în istoria românilor: 1800 de ani de la
cucerirea Daciei de cãtre împãratul Traian – 106, 40 de ani de la venirea în ̨ arã a lui Carol I – 1866 ºi
25 de ani de la proclamarea Regatului Român – 1881. Prin amploarea care i s-a dat, prin participarea a 
numeroºi români sosi˛i din teritoriile ocupate – Bucovina, Transilvania, Banat (basarabenii n-au
primit aprobarea puterii ˛ariste), expozi˛ia nu învia numai trecutul nostru istoric, ci prefigura ºi
viitoarea Românie, transformându-se într-o repeti˛ie generalã a memorabilului an 1918. Aceastã
expozi˛ie a reuºit prin mijloace specifice sã puncteze stadiul dezvoltãrii economice, politice ºi
culturale a statului român la acea datã, pe laturile cercului por˛ii de intrare fiind gravate cuvintele:
credin˛ã, prevedere, muncã, economie, ºtiin˛ã, pricepere, voin˛ã, culturã.

Planul general al Expozi˛iei a fost întocmit de cãtre arhitectul peisagist francez Redont, care a
pus în valoare pânza de apã liniºtitã ºi limpede a lacului ºi dealul cu laturile sale dinspre strãzile
ªerban Vodã ºi Cu˛itul de argint35. Arhitec˛ii principali au fost ªtefan Burcuº ºi Victor ªtefãnescu
(ambii cu studii de specialitate la Paris) care au transformat un loc pustiu ºi dezolant într-un orãºel cu
palate (pavilioane), unde elegan˛a construc˛iilor alterna cu peisajul stilizat al naturii.36

Deºi cu caracter na˛ional, expozi˛ia a gãzduit ºi pavilioane a câteva influente puteri europene,
printre care s-a aflat ºi cel a Fran˛ei. În dupã amiaza zilei de 11 iunie 1906, Regele Carol I, Regina
Elisabeta, principele Ferdinand, principesa Maria, urma˛i de suite au vizitat ºi alte pavilioane, precum 
ºi al Fran˛ei. Oprindu-se la acest pavilion, suveranii României au fost întâmpina˛i de ºeful Lega˛iei
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Fran˛ei la Bucureºti, Bourgarel ºi so˛ia sa, de comisarul spa˛iului expozi˛ional francez, Leo Claretie,
ºi de arhitectul peisagist, Redont. În sala centralã a acestui pavilion erau expuse pe o estradã vase
turnate ºi smãl˛uite, un pian, o harpã, piese turnate pentru birou, toate realizate conform gustului
artistic rafinat al francezilor. În diferite vitrine erau expuse diferite articole de îmbrãcãminte ale unor
cunoscute case de modã din Paris ca Perdoux ºi Redfern. Pe diferite suporturi erau prezentate piese
de mobilier de stil Louis XV ºi XVI, ce eviden˛iau perfec˛iunea execu˛iei, precum ºi diferite obiecte
fine ca: bronzuri, cristale de la renumitele case Opperman ºi Pantin, ca ºi marochinãria casei Leloir.
Pe toatã durata vizitei, Regele Carol I ºi Regina Elisabeta ºi ceilal˛i oaspe˛i români au primit explica˛ii 
amãnun˛ite din partea gazdelor franceze între˛inându-se cordial cu aceºtia.

În patrimoniul muzeului nostru, referitor la Expozi˛ia Generalã România din anul 1906, se
gãsesc patru volume cu fotografii care redau pavilioanele construite37, un album ce con˛ine vederi din 
cadrul expozi˛iei38, precum ºi o planºã tipãritã – vedere panoramicã a Expozi˛iei.39

În cadrul legãturilor culturale româno-franceze, un rol important revine activitã˛ii lui George
Enescu (1881-1955), compozitor, violonist ºi pianist, un geniu muzical care a impus ºcoala românã
de compozi˛ie pe scena Parisului ºi pe plan interna˛ional. Între anii 1893-1899, George Enescu
studiazã în capitala Fran˛ei compozi˛ia ºi vioara cu maeºtrii Jules Massenet, Gabriel Fauré ºi
compune în stilul acestora, reprezentativ fiind Concertul pentru vioarã opus 840. Aici la Paris, tânãrul
muzician român a dirijat orchestrele Collone, Lamoureux ºi altele, sus˛inând cu succes ºi numeroase
concerte în calitate de interpret. Dintre compozi˛iile sale scrise în aceastã perioadã se detaºeazã
Poema românã (1897) ºi Sonata nr. 1 pentru vioarã ºi pian – de o mare valoare emo˛ionalã, ce a fost
interpretatã la vioarã de G. Enescu ºi la pian de maestrul francez A. Cortot41. Muzicianul român a
scris ºi alte compozi˛ii, respectiv douã Rapsodii române (1905, 1902) de autenticã obârºie folcloricã,
Suita nr. 2 pentru pian prezentatã în premierã în anul 1903 în sala Plyel din Paris, trei simfonii (1905,
1913, 1919), precum ºi lieduri pe versurile lui Clément Marot, ºi altele.

Singura operã scrisã de George Enescu a fost Oedip, bazatã pe piesa lui Sofocle, pe un libret
francez de Edmond Fleg, lucrare începutã în anul 1921, terminatã ºi prezentatã în premierã la Opera
din Paris în anul 1936, fiind de o absolutã originalitate ºi de o mare putere dramaticã, o capodoperã a
geniului liric.

Activitatea lui George Enescu, geniul muzical a cãrei crea˛ie compozisticã a abordat aproape
toate genurile, care a fost apreciatã elogios la Paris ºi Bucureºti, cât ºi alte capitale ale lumii, este
ilustratã în patrimoniul muzeului nostru prin mai multe exponate din care men˛ionãm: vioara
fabricatã în Fran˛a ce i-a apar˛inut42, programe ale unor concerte simfonice desfãºurate sub
conducerea lui între anii 1919-193043, bagheta de dirijor cu monograma sa din ebonitã ºi cu aplica˛ii
de sidef44, precum ºi mai multe fotografii redându-l pe ilustrul muzician român45.

Rela˛iile culturale româno-franceze sunt eviden˛iate nu numai în direc˛ia prezen˛ei unor români
în hexagon, cu precãdere la Paris, dar ºi prin activitatea desfãºuratã pe pãmântul românesc a unor
francezi, ca de exemplu, a diplomatului Victor Place (1818-1875). Acesta, de tânãr a activat în
serviciul consular al Fran˛ei, fiind la Madrid, Neapole, Mossul, Calcuta, iar în perioada 1855-1863 a
fost agent diplomatic la Iaºi, fiind un pasionat sus˛inãtor al unirii principatelor. A avut legãturi de
prietenie cu partizanii unirii pe care i-a încurajat în lupta lor, devenind apoi amic al domnitorului
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Alexandru I. Cuza ºi colaborator al acestuia în ac˛iunea de organizare a statului. Dupã ce s-a retras din 
activitatea diplomaticã a revenit ca simplu particular în Moldova unde a decedat în anul 1875 fiind
înmormântat la Iaºi. 

În anul 1978, Consiliul Culturii ºi Educa˛iei Socialiste a cumpãrat de la un cetã˛ean român, unul
dintre urmaºii lui Victor Place, un exponat extrem de valoros „Barilul de la Khorsabad, datând din
secolul VIII î. Hr.”46, pe care l-a transferat muzeului nostru. Aceastã piesã unicã în patrimoniul
existent în România, provine din Palatul de la Kharsbad al regelui Sargon al II-lea ºi a fost descoperit
de un grup de arheologi francezi în urma unor sãpãturi efectuate în anii 1842-1854, începute de P.R.
Botta ºi terminate de Victor Place, ambii consuli ai Fran˛ei la Mossul. Scopul principal al acestor
sãpãturi arheologice l-a constituit descoperirea oraºului Ninive.

Acest pre˛ios document, cu scriere cuneiformã, con˛ine date precise asupra domniei lui Sargon
al II-lea ºi împreunã cu celelalte descoperiri de la Khorsabad constituie o pre˛ioasã contribu˛ie la
istoria Asiriei, a oraºului Ninive, respectiv a civiliza˛iei vechiului Orient.

Influen˛a francezã în România cãtre sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutului secolului al
XX-lea o regãsim în multiple domenii – civiliza˛ie, gândire, ºtiin˛ã, artã, mod de via˛ã ºi implicit în
limbã, aceasta deºi existase ºi anterior continua sã fie tot mai puternicã.

Nicolae Iorga men˛iona în „Sãmãnãtorul” în anul 1905, un articol al unui ziarist francez, André
Bellesard, apãrut în „Revue des Deux Mondes” care fãcuse o vizitã în România. 

Acest ziarist a cãlãtorit cu trenul ºi a ajuns în Bucureºti prin Predeal, Azuga, Buºteni, Sinaia,
Ploieºti, remarcând urmãtoarele: „Peste tot sta˛ii, ca oriunde în Europa, conductori «în uniforma
francezã», ofi˛eri ca la Paris…; în vagonul de clasa I, pe strãzile Capitalei, la cofetãrii, în parc, în
saloane, peste tot auzeai limba francezã; cãr˛i fran˛uzeºti peste tot”47. Remarcãm cã aceastã realitate
îmbracã ºi un alt aspect. „Faptul cã mul˛i români ºtiau o limbã strãinã, franceza, înainte de toate,
faptul cã o vorbeau cu plãcere ori de câte ori aveau prilejul nu însemna neapãrat cã dispre˛uiau
limba proprie”48.

În cadrul rela˛iilor culturale dintre România ºi Fran˛a, cu formele sale specifice au existat ºi
momente de mândrie na˛ionalã când oameni de culturã ºi ºtiin˛ã români au fost unanim aprecia˛i pe
malurile Senei, ei având merite incontestabile la dezvoltarea patrimoniului cultural ºi ºtiin˛ific
european ºi chiar universal.

Legãturile culturale româno-franceze
în secolul al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea au îmbrãcat aspecte
multiple, au contribuit la procesul de
modernizare a ˛ãrii noastre, pregãtind
marele moment al anului 1918 când s-a
realizat unitatea na˛ionalã, România Mare.
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Aspects of Romanian-French cultural connections 
in the 19th century and early 20th century reflected in M.N.I.R. heritage

Abstract

Over a period of one hundred years, it laid weight on the French Romanian cultural contacts, the
friendship between the both sides knowing an ascending evolution. Nowhere in Europe the French
influence wasn’t so deep and everlasting like it was in the Romanian area, the Illumination centre
being France, mainly Paris.

The Romanian-French cultural contacts on great scale had a great contribution to the
modernization process of our country, preparing the important moment of the year 1918 when the
Romanians accomplished the national unity, the Great Romania.
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