
COLECTIA STUDII

Coordonator
Conf. univ. dr. habil. Olimpiu Manuel GLODARENCO

TRADITI E, ISTORIE, ARMATA

sEsruNEA INTERNATIoNA6 oe coMUNrcARr STUNTTFIcE A MUZEULUI
MILITAR NATIONAL,,REGELE FERDINAND I,

EDTTTA A ll-A

coNsrANTA,2015

Vol .  l l

Editura Muzeului Mil i tar Nalional ,,Regele Ferdinand l"
Bucuregt i ,2015



CUM A ARS MUZEUL MTLITAR DIN BUCURE$TI
ADEVARaJL AsupRA cELoR irurAmpure
Tru nrnrnREA uNUt MARToR ocutAR

Arhim. dr. Policarp CHllllLESCaJ'

Abstract:

On 75th June 7938, a fire burst out at the Mititary Museum located in the former
Palace of Arts in Carol Park, lt caused massive damage which has been kept hidden from the
public. Dudu Velicu, the Secretary of Patriarch Miron Cristea, the head of the Romanian
Government at the time, who lived nearby witnessed the disaster. His interesting witness
statement has been preserued in the original handwriting at the Librory of the Romonion
Academy. lt sheds a new light on the event which caused the decline of the museum for
decades on end as according to the stotement the fire was deliberately set. Besides the loss
and damage suffered, the museum also lost its building as the polace consumed by fire was
demolished in 1943.
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O cercetare recenti efectuati ?n colecliile de manuscrise gi corespondenli ale
Bibliotecii Academiei Romine ne-a scos inainte un document dacti lografiat de format A5
(cota A 1559), compus dintr-o scrisoare care insolegte doui lucriri numerotate separat,
toate trei piesele aparlinind lui Dudu Velicu: prima lucrare este o traducere in romdni din
1938, dupi un articol in francezd alcdtuit de arhiepiscopul Raymond Netzham mer Cazul
Mitropolitului Colinic Miclescu (12 file), iar a doua lucrare poartS titlul Cum a ors Muzeul
Militar din Bucuregti, Adevdrul asupro celor intdmplate (11 file). Denumirea celui de-al
doilea text care va constitui subiectul lucrdrii noastre a fost stabiliti de Dudu Velicu, ca
martor ocular care a fixat in scris cele vdzute gi auzite cu ocazia incendiului care a avut loc la
Muzeul Mil i tar din Parcul ,,Carol 1", in data de 15 iunie 19381. Dudu Velicu era atunci,
secretarul personal al patriarhului Miron Cristea, la acel moment gi Pregedinte al Consil iului
de Minigtri2. Conform scrisorii care insolegte relatarea despre incendiu, aflim ci Dudu
Velicu i i  promisese lui Alexandru Lapedatu3 in Palatul patriarhal, incredinlarea mai multor
documente 5i c54i, printre care gi a unei relatiri scrise despre ceea ce a constatat la fafa
locului ,  in dimineala incendiului  de la muzeu. Promisiunea s-a indepl in i t  in data de 23
ianuarie 1939 (dupi gapte luni gi jumitate de la incendiu) cdnd martorul nostru i i  d; lui Al.
Lapedatu, pe atunci vicepre5edintele Academiei Rom6ne: IJn exemplar din brogura "Cum d
ars Muzeul Militor din Bucuregti' (7938), scrisd la magind, unicul exemplar de ottfel, in afard

'B ib l ioteca 
Sf.  Sinod.'Anul 

infi inlSrii oficiale a Muzeului Mil itar Nalional (1923) l-a aflat pe acesta in fostul palat al Artelor din parcul
,,Carol l" '  Caracterul 5i importanla nalionali a muzeului erau sporite gi de faptul ci adipostea in incinti
mormdntul Soldotului necunoscut, inaintea ciruia se oficiau ceremonii, in special de Ziua'Eroilor Si de Ziuo
Nalionald, a5a cum a rimas pini astizi.'  

Dudu Velicu (1905-1977), teolog nehirotonit, a ocupat importante funcli i bisericegti gi ministeriale, motiv
pentru care la venirea regimului comunist, a fost internat in lagirul de la Bragadiru.3 

Fost ministru al cultelor 9i Artelor, de mai multe ori pregedinte al Academiei Rom6ne (1g35-1g3 gl, apoi
vicepreSedinte (1938-1939) cf. Alex. Lapedatu (L876-1950) ctitor de institulii Stiinlifice 5i c:utturot-bisericetti,
Cluj-Napoca, 2009.
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de cel care se afta in pdstrarea mea. Exemplarul acesta it ddruiesc Onor. Academii Romdne,
cu doringa ca sd cunoascd ceea ce pulini $tiu, fiindcd vina apasd preo greu pe umerii celor
responsabili de acest incendiu (f.1 nenum.). Pe verso-ul scrisorii se gisegte o noti cu
cernealS, datati 10 martie L939, apa(indnd generalului Radu Rosetti, pe atunci
pre5edintele Academiei Romine care menlioneaz5: Dat azi de Dt. Lopedotu cu rugdminteo
de a pdstra inchis, ca documentare pentru viitor gi a nu se pune la dispoziliuneo publicului
lstoricul Al. Lapedatu a fost onest gi a depus cele primite de la Dudu Velicu la Acadernia
Romdni gi  dor inta de a nu se pune de indat i  la dispozi l ia publ icului  informal i i le despre
incendiul de la muzeu, arati o oarecare prudenli, fa15 de gravitatea celor constatate gi
afirmate de martorul nostru.

Fig.  1 Muzeul Mi l i tar  Nat ional  din Parcul  , ,Carol  l "  inainte de incendiu.

Dudu Velicu locuia in apropiere de Parcul Carol l, de aceea in zori i zi lei de 15 iunie
1938 a observat nori grogi de fum inspre direclia parcului. Urcdndu-se pe cas5, el a vizut
cupola muzeului cuprinsi de fl icir i. Ajuns imediat la fala locului, a fost intdmpinat de
directorul muzeului, generalul Constandache, care l-a condus impreuni cu un alt general
sosit acolo, de jur imprejurul clSdiri i ,  ardt6nd gi ciut6nd pe unde ar f i  putut izbucni focul.
Dudu Velicu a pitruns gi in clSdirea care ardea, cu autoritatea pe care o avea in calitate de
secretar al patriarhului pregedinte al consil iului de minigtri. inci de la inceput, el a constatat
mij loacele foarte precare ale bieli lor pompieri care se luptau cu flSciri le nemiloase care le
periclitau viata: Aveam impresia - sincer vorbind, degi-i dureros, - cd un sfert din apo
pompatd in sus pe furtunuri curgea in jos prin spdrturile, cori formou adevdrote fdntdni
arteziene in miniaturd. Un soldat pompier, avdnd o trusd, urco Si cobora scdrile, lipind - dacd
acest lucru mai ero cu putinld - spdrturile furtunurilor prin care lignea apa.

Voi, vai, ce moterial slab! Ce lipsd de interes, deci de volorificare a lucrurilor, cari ar
putea cddea pradd focului, de mdnio cdruia le-ar putea feri numai aceste pompe, furtunuri
etc., cori stau neputincioase in fasa acestei urgii. De jur imprejurul muzeului erau lacuri de
apd. De pe acoperigut Panteonului ariintirilor noostre istorice cddeau - co un vuiet sinistru -
valuri, valuri de tinichea aruncatd de soldali. Ofiserii - negri de fum gi uzi - alergau
Pretutindeni ddnd comenzi scurte (f.3).
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Fig.2 Muzeul Mil i tar National din Parcul Carol I inainte de incendiu

Odati intrati in incinta clSdiri i  arz6nde, spectacolul lugubru se arita in toati grozivia lui:
Pe coridoorele din dreapta gi din stdnga Muzeului erau ingrdmddite - in acele

vremuri de bejenie pentru ele - statui de bronz, ghips gi marmord, tunuri mici, ghiulele, ldnci,
costume de cavaleri medievali, de luptdtori japonezi, etc., etc.. Soldalii 5i pdzitorii muzeului
(ocegtia din urmd erau foorte impresionoli gi chiar indurera[i de cele ce vedeau) aduceau, bo
un vultur din vdrful vreunui dropel ors, un ciucure, cdte o bucatd dintr'un dropel vechi
romdnesc din marele numdr de drapele, core incununau sala principald de jur imprejur, lo
indllimea etajului l. Pe coridorul din stdnga era colul alb al Regelui Ferdinond l, privind
spectacolul pe care-l vdzuse numoi pe cdmpul de luptd, cu singura deosebire, cd ocolo erou
oameni vii, iar aici amintiri vii. in jurul calului se ridica o grdmadd de ldnci, core se mdrea
necontenit fiindcd soldolii gi ingrijitorii muzeului aruncou mereu altele in nereguld gi
nepdsdtori, cu zgomot sfigietor pentru orice bun romdn congtient care or fi asistat la acest
spectacol.

Cea mai tristi intimplare din ceea ce i-a fost dat si vadi martorului nostru care s-a
implicat direct ?n salvarea obiectelor, a fost int6mplarea cu vechile steaguri medievale
romdnegti: Sus, Ia etaj, in fund gi in colful din dreapta al sdlii de onoare, atdrnau patru
steaguri vechi romdnegti, unele dintre ele reconstituite cu multd migatd gi chettuiald. fn
imediato lor apropiere nu era foc, ci lo cdgivo metri.

Nimeni nu s'o ingrijit sd salveze oceste scumpe odoare pe care, dacd nu le cuprindea
focul s'ar fi distrus prin lovire, etc. Trebuiau sd fie luate de acolo, pentru ca sd fie in deptind
siguran[d, fiindcd uneori, din intdmplare, apa aruncatd din furtunuri ajungea pdnd Ia ete. in
apropierea lor erq un soldat - pompier - care supravegheo focul. Atunci m-am odresat(nui
domn maior, care era l6ngd mine, rugdndu-l sd ordone soldotului sd-l ia de ocolo. Dt. Maidr
m'a escultat gi a dat ordinul cuvenit soldotolui. Dropelele erau deci salvote de lo un imediat
pericol. in salo de onoare erau grdmezi de bdrne, moloz gi apd. Era o adevdrotd mocirld, in
care bdrnele fumegau gi ardeau. Soldotulin loc sd vind cu steagurile pe coridor Si sd le aducd
ios, a oruncot primul steag peste bdrne. Steagul, care se intdrise la dogooreo focului, s-a rupt
foarte utor, fiindcd dacd ar fi fost strdns in mdnd, eu cred cd s-ar fi prefdcut in scrum.
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Toli cei prezenli se uitau la el nepdsdtori. in fata acestei tdceri am fipat: "Ce faci, md

bdiete? Fugi repede cu drapelele pe unde te-ai urcat!" gi in fata revoltei mele indreptdlite 5i

o ordinului, care izvora dintr-un sentiment patriotic, care cred cd l-a impresionat 5i pe dl.

Maior, domnia Sa o repetat cuvintele mele. Soldotul s-a supus salvdnd astfel cele 3 steaguri.

Un ott soldot a ridicat din mijlocul bdrnelor bucdlelele pe core le-o mai putut gdsi din steagul

oruncat jos... Ero un spectacol sflSietor de dureros. (ff.5-6).

Fig. 3 Operaliuni de stingere a incendiului, 15 iunie 1938, imagine publicati in ziarul
Curentul.

Directorul muzeului i-a mirturisit lui Dudu Velicu care sunt obiectele care au ars in

aceasti inv5lmigealS aproape neputincioasS:
Montauo Generalului Drogalina - dela Jiu - .
Decoraliile M a rega lul ui Averescu.
Decoraliile Generatutui Cristescu, etc., care se aflou sus pe coridorul din stdnga.
Sala aliafilor, sus in colgul din stdnga etc.
Apoi s'ar fi distrus urmdtoorele tablouri:
Regele Carol t la Plevna -infdgigat cdlare de celebrul pictor polon Aidukiewicz.
lntrorea tui Mihai Viteazul in Alba tulia de pictorul Stoica, etc., etc. (f.7).

Acestor pierdute vestigii cu valoare istorici gi de simbol, l i  s-a adiugat colectia
distrusd parfial, de uniforme vechi romineSti Si de drapele (f.7). Din fericire, au fost salvate
doui importante stindarde rom6negti: cel al Domnitorului lstrate Dabijaa pentru care se
pl5t iser i  cdteva mi l ioane de lei  -  pr in subscr ipl ie publ ic i  -  muzeului  german din Dresda,
pentru a fi adus la Bucuregti gi pistrat in Muzeul Mil i tar din Parcul ,,Carol l ' !  Alituri de
acesta, a fost recuperat gi steagul lui $tefan cel Mare, descoperit de armatele franceze ale
Generalului Berthelot la Sf. Munte Athos, gi donat Patriarhiei, care la rindu-i l-a donat

a 
Steagul  nu este al  Domnitorului  $erban Cantacuzino cum s'a crezut p6ni  acum. (Comunicare f icut i  de D.

GENERAL R. ROSETTI,  in gedinla int imi a Academiei  Romdne din 28 Oct.  a.  c.  orele 15)-  D. Vel icu.
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Muzeului  Mi l i tar ,  unde se cidea si  f ie,  gi  unde patr iarhul  Miron credea c5 va f i  p istrat  mai
bine (ff.7-S).

Autorul relatir i i  incendiului se ocupi gi de identif icarea cauzelor care ar f i  provocat
nefericitul eveniment de la Muzeul Mil i tar din parcul Carol /. Se pare ci nu triznetul ar f i
aprins focul, dupi cum se bSnuia, mai ales ci muzeul era dotat cu paratriznet. Cea mai
plauzibilS cauzi ar f i  fost cea a negli jenlei muncitori lor care efectuau unele reparali i  la
cupol i .  Un chibr i t  aruncat aiurea, sau o l igard ui tat i  apr insi  ar f i  declangat t ragedia din
1938. Se vehicula 5i faptul ci unii dintre muncitori ar f i  fost unguri, gi deci, se insinua o
oa recare intentie...(f. 9).

La fata locului au sosit ministrul de interne, Armand CSlinescu, cel al Apirir i i
Nationale, gl. Gh. Arge$eanu gi cel al Aerului gi Marinei, gl. Paul Teodorescu. Cert este ci
ziarele au afirmat ci pogubele sunt mici, nefiind distrusd decdt cupola gi o parte a
ocoperigului. Absolut nici un lucru expus in muzeu, sau depozitat in pod n-a cdzut pradd
ftdcdritof. Aceeagi publicafie (Cure ntutl avanseazi drept cauzi a incendiului, pe l6ngi cele
enumerate de Dudu Velicu, un scurt circuit. Un alt cotidian, IJniversul prezinti situalia la fel
de optimist: obiectele de valoare ca steagurile lui $tefan cel Mare gi at lui Cantacuzino (sic),
tronurile regale gi oltele, au fost salvate. Drept cauze ale focului sunt prezentate (cea mai
plauzibilS), ciderea unui fulger asupra cupolei, sau, de ce nu?, o l igari r imasi aprinsi din
negli jenga muncitori lors. Dupi stingerea incendiului, Dudu Velicu a plecat spre Patriarhie, la
cabinetul  patr iarhului .  Oprindu-se pe malul  lacului  de l6ngi  muzeu unde se af lau grupuri  de
curiogi, el a adresat intrebarea, Tn mod retoric, ?ntr-un asemenea grup. Un electrician a ficut
remarca cum ci daci tr iznetul lovea cupola, cum de nu s-a spart nici un gemule!? Altul, care
avea casa l6ngi lac, deci aproape de muzeu gi care pdreo intelectuol spunea ci neputdnd
dormi toati noaptea, a constatat ci nu au fost deloc descirciri electrice. Un al treilea a
avansat ideea cE ungurii au dat foc muzeului din duSmdnie, ca sd dispard, odotd cu lucrurile
romdnegti de acolo gi trofeele unguregti, luate de armotele romdne in luptele pe care le-au
avut cu ei! Se spune c-au fost arestali cdliva muncitori. (ff.9-10). Este adevirat ci presa
vremii anunla ci s-au ficut gi arestir iT.

Dupi toate acestea, martorul nostru a ajuns la cabinetul patriarhului ciruia i-a
povestit cu lux de aminunte, cele vizute. Durerea despre care spune autorul ci a tri i t-o, l-a
ficut at6t pe el, cdt 5i pe patriarh si izbucneasci in lacrimi care ar fi exclamat: Tezaurele
noastre istorice! Scumpe odoare, v-ofi dus pentru totdeauna! Mai mult dec6t atdt, Dudu
Veficu spune cd: Ziua aceea o fost o zi de doliu. t.P.S. gi P.F. Patriarh a fost atdt de
impresionat incdt n-a mai primit pe nimeni 5i n-a mai lucrat, retrdgdndu-se in opartamentele
inoltpreasfinSiei 5i Preafericirii Sole (ff.10-11). Cum patriarhul avea ?nt6lnire de lucru cu
regele in acea zi, el i-a relatat cele aflate. Suveranul nu s-a aritat mirat, probabil, f i ind deja
informat cd nu se intdmplase nicio nenorocire Tn urma focului, considera exagerati disculia
despre niSte pagube (care chiar se produseseri). A5a a Tnleles patriarhul Miron atitudinea
monarhu lu i  ( f .  11) .

Daci relatarea lui Dudu Velicu este adevirat5, exagerati ori neverosimil5, rimSne si
stabileasci alte documente, rapoarte gi constatir i f icute atunci. Cert este ci situalia
muzeului a intrat atunci Tntr-un temporar declin. Daci dupi mari eforturi, in 1919, Palatul

s lncendiut de ta Muzeul Mititar din Capitold in Curentul, anul Xl, no. 372l,vineri, 17 iunie 1938.6 Focul de la Muzeul Militarin lJniversul, anul LV, no. 164, vineri, 17 iunie, 1938.7 lncendiut de ta Muzeul Mititor din Capitaldin Curentul, anXl, no. 37ZS,vineri, 17 iunie 193g.
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Artelor a fost cedat pentru amenajarea Muzeului Mititart, devenit prin decretul regelui
Ferdinand l, in 18 decembrie 1923, Muzeul Mil i tar Nofional, dupi incendiul din iunie 1938 el
a fost inchis pentru reorganizare. Venind al Doilea Rizboi Mondial gi cutremurul din L940, in
toatd nesiguranta gi instabil i tatea vremii gi a clidiri i ,  obiectele sale au fost strinse in lSzi qi
duse in mai multe locuri ( in mod special la Sinaia, in vi la Bercovici gi la casa Vasil iu Bolnavu).
Cl6direa fostului palat al Artelor n-a avut o soarti mai bun5. Autorit i t i le au socotit ci este
mai practic sd o demoleze dec6t si o repare. Aceasta s-a petrecut in L943. Ce a urmat se
cunoagte. Colecli i le au pribegit in clSdirea Societi l i i  Sportive ,, inainte" de pe Calea gerban-

Vodi 2t3-2L7, in 1955 colecti i le au ajuns ?n fosta clSdire a Sfatului Domnesc al lui Cuza Vodi
de pe Bd. Nicolae Bilcescu 5-7, (peste drum de Sala Dallesl. Muzeul ajuns Mil itar Centrol se
adipostegte apoi in strada lzvor nr.I37, in cl idiri le fostei $coli de Infanterie gi Cavalerie (pe
Dealul Spiri i) de unde va pleca, la demolarea intregii zone), ?n 1986, in sediul actual, fosta
cazarrni a Regimentului lV l l fov nr.2L, pe strada Mircea Vulcinescu nr.L25-I27, vis-a-vis de
Spitalul Mil i tar. in 1989 va fi creati la Constanla prima sa fi l ial is.

Dincolo de toate greutitile prin care a trecut aceasti prestigioasi institulie a
memoriei nationale, astizi ne bucurim de sporirea colecti i lor gi de punerea lor in valoare de
cercetitorii gi specialigtii muzeului care lucreazi cu timp Sifdrd timp in acest nobil scop.

Fig.4 Pe treptele Muzeului Mil i tar: patriarhul Miron Cristea, gl. Argegeanu - ministrul
Apir i r i i  Nal ionale gi  lu l ian Peter,  pr imarul  Bucuregt iului  la morm6ntul  Soldatului

necunoscut,  cu put in t imp inainte de incendiu,  4 iunie 1938.

8 
Un istoric al inceputurilor muzeului gi al colecli i lor sale la Gl. Radu Rosetti, Muzeut Militar Nogionolin revista

Boobe de grdu, anul l, nr. 5, 1930, pp. 3-11 gi lstoricul Muzeului Mititor Nagionol 7923-200j, Bucuregti, 2003.- 
Datele despre peregrinarea colecJii lor au fost luate din lucrarea de l icenlS aflati in manuscris Conservareo

documentelor pe suport papetarin colecliile muzeelor gi bibtiotecilor (pp.8 - 9) Tntocmiti in 2OOg, de Gabrieta
PisicS, pentru oblinerea tit lului de l icentiatin cadrul Facultdgii de Litere, specializarea Biblioteconomie 5i gti inla
I nformdrii ( Universitatea din Bucuregti).
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Pr. acad. Nicolae M. Popescu vorbegte pe treptele Muzeului Mil i tar,
la mormdntul Soldatului necunoscut (datare L935 - L9421.

MormSntul So/dotului necunoscuf vizut dinspre muzeu.
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