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MOTTO: „... în vioiciunea cu care urmărea toate
manifestările vieţii publice în nervozitatea cu care‑şi
manifesta antipatiile la care niciodată n‑a renunţat,
se simţea, dacă nu tinereţea lui, măcar nebănui‑
ta tinereţă a unei epoci fericite, peste reprezentanţii
politici şi culturali ai căreia bătrâneţea, socotinţă,
prudenţă, practică, nu s‑a putut înstăpâni pe deplin
niciodată”.

(N. Iorga)
ABSTRACT: Professor at the University from Bucharest, since its
beginning, in 1864, director of the Museum of Natural History
(1867), geolgist, paleontologist, founder of scientific magazines,
Gregoriu Ştefănescu was, during 1878 – 1909, the spokesman of
Romania at 11 international geological Congresses. He presented
papers in Paris, Bologna, Berlin, London, Washington, Zurich,
Petersburg, Vienna, Mexico (1896, 1906), and Stockholm. Some
of these meetings were followed by long scientific excursions in
most interesting places of the organizing country. It was fabulous
the excursion of three months in Russia, that permited him to
research a large space, from Urali to eastern extremity of Siberia.
KEYWORDS: Gregoriu Ştefănescu, geologist, paleontologist,
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Gregoriu Ştefănescu a părăsit scena publică în februarie 1911, adică în
urmă cu 100 de ani. Fusese o personalitate de prim rang a ştiinţei româ‑
neşti din cea de a doua jumătate a veacului al XIX‑lea, cu rol fundamental
în dezvoltarea statului şi conturarea unor noi discipline ştiinţifice. De fapt,
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în acele vremuri eroice ale începuturilor, când trebuiau puse temelii solide
învăţământului, ştiinţei, culturii. In 1864 îşi deschidea porţile Universita‑
tea din Bucureşti, iar Gregoriu Ştefănescu era numit profesor de geologie,
mineralogie şi paleontologie. Ca elev în ultima clasă, la Colegiul Sf. Sava,
pusese şi el o cărămidă la temelia edificiului, slujind apoi Universitatea,
oficial până în 1904 când a fost pensionat, în realitate până la sfârşitul vie‑
ţii, adică timp de 47 de ani, Laboratorul de geologie şi mineralogie este
creaţia sa, cu bogăţia de material didactic şi piese de mare valoare. A pre‑
luat şi condus Muzeul de istorie naturală, în perioada când a fost găzduit
la Universitate.
Geolog eminent, a fost fondatorul Biroului geologic în 1882, şi doar cu
trei colaboratori, a izbutit să întocmească într‑un timp record prima har‑
tă geologică a României.
Paleontolog, a avut două descoperiri importante, deinotheriul de la
Mânzaţi, primul exemplar aproape complet al uriaşului pahiderm, pe care
l‑a numit, tocmai pentru dimensiunile sale, gigantissimum, specie nouă,
rămasă valabilă şi pentru a cărui restaurare a chemat la Bucureşti pe cel
mai celebru specialist al vremii, belgianul Louis de Pauw, care montase
cele nouă mari schelete de iguanodoni, Iguanodon bernissartensis, găsite în
minele de cărbuni de la Bernissart, de la Institutul regal de Ştiinţele natu‑
rii din Bruxelles.
Apoi resturile fosile ale unei cămile, pe malul stâng al Oltului, mai
mică, de data aceasta, decât fosilele descoperite în India, pe care le‑a atri‑
buit unei noi specii, numită Camelus alutensis.
Unul dintre primii membrii ai Academiei Române, ales rector al
Universităţii, a reprezentat instituţia în Parlamanetul României, în cali‑
tate de senator, intervenind în dezbaterea legilor privind organizarea
învăţământului.
Fusese de altfel, la un moment dat, secretar general în Ministerul
Învăţământului.
Când s‑a stins, la 75 de ani, ... „avea toată puterea fizică, toată hăr‑
nicia, toată pasiunea unui om mult mai tânăr. În uşurinţa cu care pleca
la congrese şi făcea fără osteneală drumuri lungi” scria Nicolae Iorga în
februarie 1911.
În calitate de geolog şi profesor, a reprezentat Academia Română şi
Universitatea din Bucureşti la nu mai puţin de 11 mari congrese internaţi‑
onale, în perioada 1878 – 1909, adică vreme de 31 de ani.
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A prezentat lucrări şi a făcut propuneri pentru colaborări, a purtat dis‑
cuţii cu cei mai mari geologi al vremii, a fost unul dintre savanţii actiivi şi
preţuiţi ai vremii, ales în funcţia de vice-preşedinte la marile congrese, pri‑
mit de conducătorii statelor care găzduiau reuniunile, dar, mai ales, a putut
profita de excursiile ştiinţifice care se făceau la finalul lucrărilor şi care i‑au
prilejuit cunoaşterea celor mai interesante aspecte ale naturii multor ţări.
Lista oraşelor care au găzduit reuniunile la care a participat Ştefănescu şi
pe care le‑a vizitat şi cunoscut este impresionantă: Paris, Bologna, Ber‑
lin, Londra, Washington, Zurich, Petersburg, Viena, Mexico (1896, 1906)
şi Stockholm. Iar la sfârşitul secolului al XIX‑lea nu se călătorea ca astăzi,
sigur mai lent, mai obositor, dar ocaziile de a observa lucrurile din jur erau
mult mai numeroase.
Primul Congres internaţional de geologie, cel de la Paris din 1878, a
fost organizat ca urmare a discuţiilor care au avut loc în 1876 între geologii
americani şi cei europeni, cu prilejul întâlnirii la Expoziţia internaţiona‑
lă de la Philadelphia.

Fig. nr. 1 – Gregoriu Ştefănescu
(fototeca dr. Alexandru Marinescu)
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Atunci s‑a propus convocarea unui congres internaţional de geologie
la Paris pentru ca geologii din toate ţările lumii să discute chestiunile pro‑
fesionale cele mai importante „pentru progresul acestei ştiinţe a globului
nostru”. Ideea a fost adoptată imediat şi s‑a numit un comitet fondator
care‑l avea preşedinte pe americanul James Hall şi secretar pe celebrul
Thomas Henry Huxley (1825 – 1895), celebrul susţinător şi prieten al lui
Charles Darwin. S-a format, desigur, şi un comitet francez care a pregătit
şi organizat congresul deschis la 29 august 1878, la Trocadero.
Ştefănescu trimisese, încă de la începutul lunii mai, propunerea unei
comunicări care urma să fie supusă dezbaterilor Congresului, intitulată
„Chestiunea unei nomenclaturi geologice uniforme pentru toate ţările”.
Foarte bine primită, ea a fost trecută ca prim punct pe ordinea de zi a Con‑
gresului sub forma: Unificarea lucrărilor geologice din punctul de vedere al
nomenclaturii şi al figuratului.
Dacă preşedintele Congresului a fost ales marele geolog francez Hébért,
membru al Institutului Franţei şi pe care Ştefănescu îl avusese profesor la
Sorbona, românul a primit şi el o funcţie importantă. În lucrarea pe care a
consacră Congresului, publicată în „Revista Ştiinţifică” (1879), Ştefănescu
scria: „Să‑mi fie permis aici a arăta cu oarecare mândrie, nu pentru mine ci
pentru Ţara mea, că Congresul mi‑a făcut însemnata onoare de a mă alege
printre vice-preşedinţi, nu a vreunei secţiuni, ci chiar ai însuşi Congresului”.
Dacă Ştefănescu cunoştea deja din timpul studiilor muzeele Parisu‑
lui, i‑a făcut desigur plăcere să‑şi întâlnească foştii colegi de la Sorbona
şi să revadă împreună cu congresiştii, laboratorul de anatomie compara‑
tă de la Muséum, colecţiile de paleontologie ale Şcolii de mine, colecţiile
din laboratorul lui Milne-Edwards, Seviciul de hărţi geologice al Fran‑
ţei. Tot la Paris are ocazia să‑l întâlnească pentru prima dată pe celebrul
paleontolog american E. S. Cope (1840 – 1897), descoperitorul a numeroa‑
se resturi de dinozauri în vestul Statelor Unite şi unul dintre susţinătorii
teoriei orthogenezei.
Tema discuţiilor: comparaţia dintre nivelurile la care se găsesc ver‑
tebratele fosile în America şi Europa. Se va reîntâlni cu Cope în 1891 cu
prilejul Congresului geologic internaţional de la Washington, când va
vizita parcul de la Yellowstone, prima rezervaţie naturală din lume (1872).
Deşi excursia de 25 de zile în cursul căreia Ştefănescu a străbătut aproape
10.000 km de la Atlantic nu departe de coasta Pacificului, vizitând monu‑
mentele naturale celebre precum Niagara, Munţii Stâncoşi, despre care a
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scris şi conferenţiat, aşa cum va face de altfel după toate călătoriile sale.
Vom aminti că cel de al II‑lea Congres internaţional de geologie s‑a ţinut
la Bologna în 1881 şi cu această ocazie s‑au pus bazele unei comisii inter‑
naţionale care trebuia să unifice reprezentările grafice ale structurilor
geologice, iar Ştefănescu a devenit unul dintre cei 12 membrii ai Comisiei
internaţionale pentru unificarea nomenclaturii geologice. În anul următor
Gregoriu Ştefănescu a înfiinţat la Bucureşti Biroul geologic care în 1885
a putut să prezinte la Berlin primele foi ale hărţii geologice a României.
În 1888, Ştefănescu a plecat în Anglia, ca invitat al Asociaţiei Britanice
pentru dezvoltarea ştiinţelor, a fosz găzduit de lordul P. H. Rivers la cas‑
telul Rushmor, vizitând oraşul Bath, băile romane, având de asemenea
prilejul de a vedea un exemplar original al Magnei Charta, bine înţeles
şi interesante situri geologice. Apoi a plecat la Londra pentru Congresul
internaţional de geologie din septembrie.
Cum nu pot să amintesc ceva despre toate călătoriile lui Gregoriu Şte‑
fănescu, voi zăbovi un pic asupra celei făcute în Rusia, în 1898, cu prilejul
celui de‑al VII‑lea Congres internaţional de geologie, nu numai pentru că
pentru că savantul român a putut participa la excursii fabuloase care au
durat aproape trei luni, şi l‑au purtat din Urali până în Crimeea, apoi pe
Volga, şi o bună parte din Rusia europeană, pentru a ajunge în final spre
capătul estic al Siberiei. Dar şi pentru că cele 100 de pagini ale raportului
său publicat în 1900 în „Analele Academeiei Române”, dezvăluie un aspect
neştiut al caracterului şi sensibilităţii lui Ştefănescu.
Congresul de la Sankt Petersburg a fost cea mai mare reuniune ştiinţi‑
fică a geologilor reunind nu mai puţin de 600 de participanţi. Între aceştia
s‑au aflat, în afara lui Ştefănescu, ca totdeauna vice-preşedinte al Congre‑
sului, alţi 14 geologi români. Cine vor fi fost aceştia, nu sunt capabil să vă
spun acum, dar sper că voi putea afla.
Congresul, organizat cu un deosbit fast de gazde, sub înaltul patro‑
naj al ţarului Nicolae al II‑lea, a fost singurul care a oferit participanţilor,
înainte de deschiderea lucrărilor, câteva călătorii memorabile, în Finlanda,
Estonia, în munţii Urali şi apoi în Siberia, în principal pentru cunoaşte‑
rea geologiei Rusiei.
După lucrările Congresului, desfăşurate la Sankt Petersburg, Şte‑
fănescu prezentând în şedinţa din 22 august, o comunicare despre
Deinotherium, au urmat alte excursii, savantul român alegând traseul
Nijni-Novgorod–Volga–Caucaz.
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Nu îmi pot îngădui acum să dezvolt tema călătoriilor lui Gregoriu Şte‑
fănescu, deşi ar merita cu prisosinţă mai multă zăbavă şi este, fără îndoială,
strâns legată de lunga sa carieră ştiinţifică.
Mă voi mărgini să amintesc că a fost, probabil, savantul român care
a călătorit nu numai prin Europa, dar şi pe continentul asiatic şi pe cel
american.
Pe 16 august 1898, înainte de a pleca spre Ural, congresiştii se adu‑
nă la Moscova.

Fig. nr. 2 – Gregoriu Ştefănescu „Incursiune în Urali şi în Siberia”
(facsimil)

Ştefănescu vizitează, cu vechiul său amic Pavlov, profesor la Universi‑
tatea din Moscova, muzeele de geologie ale diferitelor Universităţi şi apoi
Muzeul de Zoologie, unde pe lângă animalele actuale se află cranii com‑
plete şi rămăşiţe diferite de rinoceri, elefanţi fosili şi mamuţi.
Cei 150 de congresişti care hotărât să participe la excursii, au pornit
spre S-E, străbătând marile stepe ale Rusiei, traversând Volga şi ajungând
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după două zile ajung la Munţii Ural. Gregoriu Ştefănescu observă structu‑
rile geologice ale reliefului, notează componenţa florei, aspectele climei şi
nu ezită să urce, până la altitudini de 1300 m, la staţiunea Urjunska. Călă‑
toresc cu straniile cărucioare, numite KARABOK, cu patru roate unite prin
două drugi paraleli în mijlocul cărora e fixat un coş de nuiele în care se
aşează călătorii. Erau trase de doi sau trei cai.
Ajung la hotarul dintre Europa şi Asia. De aici pornesc spre Sibe‑
ria urmărind structurile geologice vizitând staţiile de spălare a nisipului
aurifer pe albia râului Miass, unde se folosea mercurul pentru formarea
amalgamurilor de aur, pătrunzând tot mai adânc în Siberia spre Celiabinsk.
Şi brusc, textul lui Gregoriu Ştefănescu, până atunci sobru, calm, devi‑
ne patetic.
„Nu pot lăsa părăsi această regiune fără a să vă mărturisesc, Domnilor
Colegi, împrejurarea dureroasă şi care m‑a mâhnit până în adâncul sufle‑
tului, când am călătorit pe această cale a Siberiei, pe acest drum al durerii,
care a stors din sufletul înduioşat al poetului rus Nekrasov acest viguros
blestem: „Ţară blestemată pentru ce te‑a mai descoperit Ermak” şi din pana
iubitului şi regretatului nostru coleg Alecsandri, poezia POHOD NA SIBIR.
Toate atrocităţile săvârşite asupra nenorociţilor deportaţi în Siberia, pe
care le cetisem prin descrieri sau le văzusem în tablourile care reprezentau
acele nesfârşite convoiuri de exilaţi, treceau acum, una câte una, prin min‑
tea şi pe dinaintea ochilor mei. Când priveam spre pădurea de mesteceni
înalţi şi drepţi îmi păreau fontane îmbrăcate în giulgiul lor alb de noap‑
te îmi ziceam câte mistere trebuie să păstreze această pădure?... Pentru ca
măcar pentru un moment, îmi ziceam, această pădure nu poate să vorbeas‑
că. Atunci fiecare arbore ne‑ar povesti atâtea mistere, atâtea vaete, atâtea
nenorociri, încât inimile cele mai impietrite ar trebui să se mişte de dure‑
re şi fiecare mărturisire a lor ar deveni una din cele mai mişcătoare poeme.
De asemenea simţăminte a fost torturat sufletul meu timp de aproape
o oră cât am mers prin această pădure şi pe această veche cale a Siberiei, pe
acest drum al durerii, pe cât de frumos pe atât de tristător. Aceasta a fost,
vă rog să mă credeţi Domnilor Colegi, ora cea mai tristă din viaţa mea.”
La Ekaterinburg, la banchet, a fost prezentat participanţilor un pot‑
puriu de arii naţionale ale popoarelor ţărilor reprezentate. Ştefănescu
ascultă o horă şi imnul naţional.
„La întoarcere, 20 dintre membrii Congresului sunt primiţi de Ţar,
Ţarină şi de Marele Duce Constantin, individual.
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Nu este în regulile etichetei să povestească cele ce se vorbesc în ase‑
menea audienţe, dar voi spune totuşi că Ţarina se interesează de sănătatea
prinţului moştenitor Ferdinand.”
Faptul că profesorul universitar Gregoriu Ştefănescu s‑a aflat prin‑
tre cele 20 de personalităţi alese pentru a fi primite la Sankt Petersburg
de către conducătorii supremi al imperiului rus, evidenţiază odată în plus,
prestigiul de care se bucura savantul român pe plan internaţional.
La toate congresele de altfel, Gregoriu Ştefănescu era ales între membrii
prezidiului (vicepreşedinte). Conducea o parte din lucrări şi avea totdeauna
prilejul să întâlnească în cadrul unor recepţii de gală conducătorii statelor
gazdă, de la preşedintele Statelor Unite ale Americii sau al Mexicului, la
conducătorii statelor europene. În ceea ce priveşte excursiile ce urmau după
lucrările ştiinţifice, Ştefănescu le prefera pe cele de interes ştiinţific deo‑
sebit, dar nu a trecut vreodată indiferent nici pe lângă importante acţiuni
culturale şi mai ales nu a pregetat la întoarcere să‑şi împărtăşească impresi‑
ile prin articole, rapoarte, expuneri la Academie sau conferinţe la Societatea
Regală de Geografie la care participa şi Regele Carol I.
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Anexă
O SCRISOARE INEDITĂ ADRESATĂ
LUI GREGORIU ŞTEFĂNESCU

Fig. nr. 3 – Scrisoarea adresată lui Gregoriu Ștefănescu de către
maiorul Handjiev, Comandantul oraşului Harmanlii ( facsimil)
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Mult Stimate Domnule Ştefănescu!
Deşi târziu, totuşi îmi indeplinesc promisiunea şi vă trimit ariciul de mare
împietrit, rugându‑vă să‑l predaţi Muzeului Regal de Stat, deoarece acolo nu
există exemplar de această specie. Muzeul are piese asemănătoare, dar nu de
această specie.
Dar Dumneavoastră Domnule Ştefănescu nu v-aţi ţinut de cuvânt să‑l
anunţaţi pe domnul Tocilescu (Directorul Muzeului) să cumpere pentru Muze‑
ul cele 600 foarte importante monede coloniale romane şi tracice, de aur, de
argint şi de bronz. În afară de acestea cele 6 – 7 statuete de bronz şi un inel de
aur cu mare importanţă istorică, din secolul al III‑lea d. Hr. Pentru aceste obiec‑
te antice i‑am cerut domnului Tocilescu 2000 leva. Am fost de acord să i le dau
chiar pentru 1500 leva, cu gândul că ele vor îmbogăţi Muzeul. În prezent pentru
inelul de aur mi se oferă 500 leva. Pentru statuete – 300 leva. Pentru monede‑
le de argint tracice – 250 leva. Pentru cele 130 monede de bronz – 800 leva. Eu
nu le dau. În Bucureşti mi s‑a dat pentru cele 420 monede romane de argint 600
coroane, vânzându‑le unei persoane particulare. Astfel, dacă Dumneavoastră
aţi fi telefonat domnului Tocilescu el nu m‑ar fi jucat 2 – 3 zile să‑l urmăresc pe
străzile Bucureştilor şi să‑l aştept în faţa casei lui ore întregi şi muzeul s‑ar fi
îmbogăţit cu aceste atât de multiple şi importante monede.
În concluzie vreau să vă spun că dacă Muzeul dumneavoastră naţional nu
cumpără în acest mod monede, niciodată n‑o să aibă colecţii bogate şi diverse de
piese şi monede importante şicu valoare istorică pentru România.
Nu fac descrierea ariciului împietrit nu fac, deoarece ştiu că la muzeu i se
va face o descriere amănunţită.
Vă rog să primiţi respectele mele cele mai adânci.
Al D-voastră Maior Handjiev
 . S, Vă rog să‑l salutaţi din partea mea pe domnul Tocilescu – Directorul
P
Muzeului D-voastră.
Acelaşi, 29. XI. 906
Adresa: Comandantul oraşului Harmanlii,
Maior Handjiev
Oraşul Harmanlii
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ABSTRACT: Gregoriu (Grigore) Ştefănescu was the third direc‑
tor of the Natural History Museum from Bucharest. His activity
as director (1867 – 1893) in a period of transition between the old
museum of Valştain and Ferreratti to the new one of Grigore
Antipa, was revealed. Also some important and precious pieces
from museum collection from his time.
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Muzeul de istorie naturală din Bucureşti, a fost înfiinţat în 3 noiembrie
1834 prin decretul principelui Alexandru Dimitrie Ghica, la iniţiativa fra‑
telui său, Marele Ban Mihalache Ghica, Ministrul Trebilor Dinlăuntru.
Iniţial, Muzeul Naţional a fiinţat în aripa estică a Mânăstirii „Sf. Sava”
(1834 – 1857), care găzduia Colegiul Sf. Sava, lipit de bibliotecă. Ulterior a
fost mutat în casa lui Vasile Hiotu, casă ridcată de tatăl său, Nicolae Hiotu,
amplasată în extremitatea opusă, spre actuala stradă a Academiei. Muta‑
rea fusese dictată de construcţiile din zonă, a palatului Academiei, a cărui
ridicare a început în 1857 sub conducerea arhitectului Alexandru Orăscu.
Mânăstirea avea să dispară în totalitate, ultima fiind biserica. Director al
muzeului fusese numit în 1837 profesorul de desen la Colegiul Sf. Sava,
Carol Valştain, român născut la Gospici în Croaţia (parte a Imperiului
Austriac). Acesta va mai conduce acest muzeu până în primăvara lui 1860.
Ţara Românească urma, alături de Moldova, să sufere prefaceri profunde
ca urmare a înţelegerilor la nivel european după războiul Crimeii din 1856.
Astfel s‑a hotărât înlocuirea acestuia cu italianul Carlo Ferreratti, pre‑
parator la Muzeul de Zoologie din Torino. Faptul se va produce în 1860.
Muzeul va mai fiinţa aici până în septembrie 1864, când va fi definitivată
1

Dr., cercetător ştiinţific gr. I la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”,
Bucureşti, membru al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei Române.
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construcţia muzeului în aripa stângă, spre strada Academiei (Popescu-Voi‑
teşti, 1912), sub bagheta arhitectului italian Gaetano Burelli. În acelaşi an,
în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, este aprobat şi primul regu‑
lament al muzeului. Pentru noul muzeu vor fi proiectate şi primele vitrine
(nu avem vreo informaţie referitoare la spaţiile în care îşi expunea Valştain
piesele de zoologie, mineralogie, numismatică, arte plastice şi arheologie).
Carlo Ferreratti fusese angajat printr‑un contract cu termen limitat, iniţial
de cinci ani, ulterior prelungit cu alţi doi.

Fig. nr. 1 – Gregoriu Ştefănescu

Despre activitatea lui Gregoriu (Grigore) Ştefănescu ca director al muze‑
ului din Bucureşti, autorii anteriori, care au scris despre istoricul acestei
instituţii, Popescu-Voiteşti, 1912, Filipescu (1956), Ionescu, Schnapp &
Dumitrescu (1960), Marinescu (1995), Marinescu & Ionescu-Konnerth
(1985), Murariu (2006) au tratat mai în fugă acest capitol.
Gregoriu (Grigore) Ştefănescu (1836 – 1911), absolvent al Colegiului
Sf. Sava, se întorsese în 1863 din Franţa unde urmase cursurile Universi‑
tăţii Sorbona din Paris. Revenit în ţară va funcţiona ca profesor de ştiinţe
la noul Colegiu Sf. Sava, pentru ca în 1864 să fie numit profesor de geolo‑
gie şi paleontologie la Facultatea de Ştiinţe din cadrul proaspetei înfiinţate
universităţi.
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Fig. nr. 2 – Propunerea Ministrului
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Dimitrie
Gusti, nr. 11.796 din 3 noiembrie 1867
(Arhivele Naţionale, dosar104 /1867, fila 316)

Fig. nr. 3 – Decretul regal de
numire, nr. 1634, din 9 noiembrie
1867 (Arhivele Naţionale,
dosar 104/1867, fila 315)

Schimbările de ordin politic la nivelul ţării, venirea Principelui Carol, au
impus probabil şi o altă gândire la nivelul Eforiei Şcoalelor, care conducea
destinele şi ale muzeului. Carlo Ferreratti, italian, căruia deşi i se propuse‑
se la angajare, în 1860, că va ocupa şi funcţia de profesor de istorie naturală
la universitate (în 1860 nu exista o astfel de catedră, doar din 1864, catedră
pe care o ocupă Ştefănescu), rămăsese doar director de muzeu, era posibil
găsit ca vetust pentru schimbările planificate a se realiza peste tot în ţară.
Preferat ca profesor la universitate, în cele din urmă Ştefănescu va fi pro‑
pulsat şi ca director al muzeului.
Astfel că la 1 septembrie 1867 este numit prin decret regal, de Carol I,
la propunerea Ministrului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, Dimitrie
Gusti, ca director al Muzeului de Zoologie şi mineralogie.
Actele de numire vor fi emise la 3 noiembrie 1867 (propunerea lui Gus‑
ti) şi la 9 noiembrie, data decretului regal. În statele de plată, la rubrica
„data de orânduire”, apare totuşi menţionată data 20 august 1867.
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La Arhivele Naţionale ale României există totuşi documente care ofe‑
ră o nouă lumină referitoare acest moment al preluării conducerii muzeului
de către Grigore Ştefănescu. Între documentele aflate aici sunt şi cataloa‑
gele colecţiei muzeului scrise de Petrache Geogescu. Separat de acestea, se
găseşte aici inventarul original cu care a sosit în 1860 donaţia Regelui Sar‑
diniei făcută statului român, cu piese zoologice provenind de la muzeele
din Torino şi Genova. Cataloagele lui Ferreratti (scrise de el), doar şase din
cele opt, se găsesc în arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigo‑
re Antipa”. Tot în arhiva muzeului se găseşte şi catalogul pieselor intrate
cât a fost director Ştefănescu.
Conform invitării făcute de Ministerul Instrucţiunii prin ordinele No.
8000 şi 8001, o comisie formată din Ananescu şi Dr. Nicolae Măldărescu
va inspecta Muzeul de Zoologie şi mineralogie pentru a constata modul în
care directorul acestuia, Carlo Ferreratti cheltuise cei 3000 de lei solicitaţi
în 1867 pentru colectare şi preparare de material, animale inferioare, aduse
de acesta din „escursiunile” pe care le efectua prin ţară. În 17 august 1867,
Ministerul Instrucţiunii primeşte raportul acestora în care se menţionea‑
ză că „această colecţiune se compune din insecte de diferite ordine, aşezate
în şapte cutii şi în număr aproape de acela indicat de D. Director. Cea mai
mare parte din aceste insecte se compun din cele mai comune care se găsesc
pretutindeni, unele dintr-însele conţin mai multe individe de aceeaşi spe‑
cie, multe sunt cu aripile ne întinse şi toate neclasificate...” Mai găsesc şi
cinci şerpi comuni şi trei şopârle în borcane cu spirt, un pui de vulpe şi o
pasăre care nu fusese încă împăiată. Din discuţiile cu Ferreratti au aflat că
din această suma mai fuseseră cumpărate şi alte piese pentru muzeu. D.
Ananescu „licenţiat în Sciinţe naturale la Facultatea Sorbonei, practicant
de la muzeul grădinei plantelor de la Paris”, fusese primul elev trimis de
guvern în străinătate pentru a studia ştiinţele naturale cu „aplicaţiune la
muzeu” începând din 1857; întors în ţară, neprimit la muzeu, va lucra la
Spitalul Colţea unde va realiza nişte mulaje cu rol didactic, colaborator al
lui Iuliu Barasch la revista acestuia, „Natura”, în perioada 1862 – 1865. În
28 august, P. Lăpuşnicu, intendent la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, îşi informa superiorii de primirea de la Ferreratti a mobilierului de
la muzeu şi a catalogului colecţiilor. În 29 august 1867 Ananescu adresea‑
ză o cerere Ministerului pentru ocuparea postului de director. Dar până la
urmă, din motive care ne sunt necunoscute, a fost preferat mai tânărul Gri‑
gore Ştefănescu. În 16 septembrie 1867, Ananescu va fi solicitat de Minister
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să studieze o colecţie de insecte, cochilii de moluşte şi minerale, pe care
L. Haevet o propusese pentru vânzare ministerului. În final, se pare, deşi
referatul lui Ananescu fusese favorabil, respectiva colecţie nu a mai fost
achiziţionată pentru muzeu, ci pentru noul Colegiu Sf. Sava.
În 27 august 1867, Petrache Georgescu şi Dr. Măldărescu înştiinţau pe
Ministrul Gusti că o delegaţie formată din domnii Constantin F. Robes‑
cu, Gr. Ştefănescu şi subsemnaţii preluase de la Ferreratti cataloagele şi
inventarele, dar că fostul director nu a putut sta de faţă la predare, trebu‑
ind să plece.
Prin scrisoarea din 28 august 1867, număr de înregistrare 10.958, Carlo
Ferreratti preda lui Petrache Georgescu „trei cataloage şi cinci inventare”.
În Monitorul, jurnal oficial al României, din 21 octombrie/2 noiembrie
1867, este publicată raportul noului director în care este prezentat conţinu‑
tul fiecărui catalog de colecţie şi la urmă planurile sale de îmbunătăţire. Aici
găsim şi menţiunea că unele piese se aflau încă la expoziţia internaţională
de la Paris. Astfel, catalogul 1 era dedicat mamiferelor, 68 de exemplare, din
care 11 erau dăruite de particulari (din catalogul de la Arhivele Naţionale nu
aflăm însă numele lor), opt provin din donaţia guvernului italian, alte opt din
vechiul muzeu, două au fost aduse de Ferreratti din excursiile sale, 39 fusese‑
ră cumpărate în timpul predecesorului său. După minerale, 2300 exmplare,
păsările erau cele mai numeroase, 798, din care 23 erau la Paris la expoziţie,
212 proveneau din Italia, 175 din vechiul muzeu, 235 erau cumpărate, 167 din
ele fiind autohtone, restul din alte ţări. Pe lângă acestea muzeul mai poseda
colecţii de reptile (94 exemplare), peşti (189, 16 la expoziţie), cochilii actuale
şi fosile, „oseminte fosile” (498, dintre „oseminte” fiind fragmente din sche‑
lete de mamuţi găsiţi încă de Valştain, nouă piese fiind la Paris), Existau, pe
lângă moluşte, şi echinoderme, polipi (probabil corali), peste 800 insecte şi
arahnide (păianjeni) şi patru raci, mare parte din ele nedeterminate; din cele
2300 minerale, 1289 erau din vechiul muzeu, 39 din ele fiind expuse la Paris.
În raportul publicat în Monitorul din 1867, Ştefănescu face şi nişte
aprecieri legate de aspectul muzeului şi enunţă şi o schiţă pentru noul
muzeu în care vedea inclusă şi o secţie de botanică (Grădina Botanică fuse‑
se înfiinţată în 1860, până în 1874 fusese amplasată în grădina palatului
Suţu, în faţa actualei Universităţi. Marele botanist Dimitrie Brândză depo‑
zitase tot aici ierbarul său. Nu ştim dacă Ştefănescu şi‑a pus în aplicare
planul menţionat. Cert este că Grigore Antipa nu a preluat în 1894 aşa ceva.
Din păcate nu cunoaştem decât un rezumat al inventarului muzeului).
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Fig. nr. 4 – Palatul Academiei cu Muzeul de Zoologie şi Mineralogie
(după Licherdopol, 1889)

Clădirea Muzeului de Zoologie şi Mineralogie (aripa dreaptă a clădirii
Academiei construită de arh. Al. Orăscu) a fost concepută de arhitectul
Gaetano Burelli în vremea directorului Carlo Ferreratti (1860 – 1867), defi‑
nitivată la inaugurarea clădirii din 1864. Colecţiile de istorie naturală
ocupau două săli la primul nivel, dedicate mineralogiei, iar la următorul
etaj erau expuse colecţiile de zoologie.
În vremea precedentului director, Carlo Ferreratti, fuseseră proiectate
vitrinele cele noi ale muzeului, din lemn şi sticlă. Ştefănescu va coman‑
da în 1873 executarea a 15 vitrine pentru nou înfiinţata secţie de geologie
a muzeului, vitrine care aveau model pe cele de la muzeul din Genova pe
care‑l vizitase cu puţin timp înainte. Trei dintre acestea mai pot fi văzute în
micul muzeu de geologie al Facultăţii de Geologie a Universităţii din Bucu‑
reşti. Putem doar să presupunem că pe celelalte le‑a păstrat.
Găsim în Ulysse de Marsilliac „Bucureştiul in veacul al XIX‑lea”, 1999,
pag. 185 – 189, o mărturie a unui contemporan legată de muzeul din timpul
lui Ştefănescu. „Directorul actual este dl. Grigore Ştefănescu care a îmbo‑
găţit muzeul cu mai multe exemplare preţioase, mai ales din domeniul
paleontologiei şi care se ocupă de redactarea catalogului. O „carte de aur”
cuprinde numele celor care fac donaţii importante muzeului. Numele lor
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sunt afişate şi în sălile muzeului. Muzeul este deschis publicului în fiecare
duminică, joia şi în zilele de sărbătoare, de la 11 dimineaţa până la ora trei
după-amiaza. Străinilor le este permisă vizita în fiecare zi, cu prezentarea
unui permis eliberat de director a cărui adresă se află în biroul de la muzeu.
Înainte de a intra în sălile muzeului, trebuie depuse umbrelele, bastoane‑
le şi săbiile. Este interzis fumatul în sălile muzeului.
Muzeul este închis din 15 iulie până în 15 august.”
O altă menţiune legată de cum arăta muzeul în vremea lui Ştefănescu
găsim în Grigore Antipa, „Muzeul naţional de Istorie Naturală „Grigo‑
re Antipa” (1934). Acesta relatează, oarecum maliţios, despre modul cum
erau preparate animalele expuse şi mai ales despre modul cum erau expuse
unele din ele, astfel despre un pui de pisică cu două guri preparat în alcool,
exista o etichetă în versuri, cu următorul text: „Catră şioareci:/De-aş fi tră‑
it/ Ce-aţi mai fi pătimit, / De eram c‑o gură v-aş fi decimat/ Dar cum sunt
cu două v-aş fi exterminat.” În afară de colecţiile de entomologie ale lui
Montandon din Broşteni şi ale lui Kenderesy din Transilvania, şi donaţia
Mitrea din Indiile Olandeze (Indonezia), Antipa nu mai reţine alte lucruri
demne, doar „preparate rău împăiate ale unui preparator absolut străin
de această meserie şi care în majoritate constau din animale comune de
vânătoare, animale domestice, un număr mare de câini, pisici, canari şi alte
asemenea animale de casă – pe care proprietarii lor le făceau donaţiune
Muzeului ca să le mai poată vedea măcar împăiate şi după moarte – mor‑
tăciuni de pe la menajerii, monştri – viţei cu 2 capete, copii cu 4 picioare,
etc. – pe erau obligate comunele din ţară să le trimită oficial Muzeului, etc.
Toate acestea, în număr mare de exemplare din fiecare specie, erau trecu‑
te în registrul de inventar cu numere separate şi rapoartele anuale despre
„îmbogăţirea colecţiilor”. Tot în Antipa găsim menţiunea că „în 4 aprilie
1893, atunci când s‑a decis separarea colecţiilor zoologice de laboratorul
geologic şi de colecţiunile Mineralogice, care au trecut şi ele la laborato‑
rul de mineralogie şi petrografie de la Universitate. Colecţiunile se aflau
într‑o astfel de stare că nu erau demne să figureze nici măcar în Muzee‑
le ambulante dela bâlciuri. În tot cazul, ele erau pline de molii şi de larve
de Anthrenus şi constituiau un pericol pentru orice preparat nou. Vechile
colecţii dela Turin – singurele care au avut o valoare ştiinţifică reală – erau
acum şi ele inutilizabile, cu etichetele lipsă sau schimbate; preparatele din
sticle, cu alcoolul evaporat şi intrate în putrefacţie; preparatele anatomice
uscate erau toate mâncate de larve de insecte ş. a. m. d.”
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Cercetând registrul în care Gregoriu Ştefănescu, apoi cei doi prepa‑
ratori ai săi, bătrânul Petrache Georgescu (angajat în muzeu din 1858, din
timpul lui Valştain) şi fiul său, Simion, angajat din 1887, au notat aproxi‑
mativ toate donaţiile făcute şi piesele cumpărate, putem constata unele
lucruri demne totuşi de luat în seamă.
În primul rând trebuie menţionat faptul că practica de a primi de la
Ministerul Instrucţiunii Publice tot felul de piese din ţară exista din tim‑
pul lui Ferreratti. De fapt multe din cele pe care Antipa le critica pe bună
dreptate se datorau unei concepţii despre muzeologie destul de învechită,
care mai persista în multe locuri din Europa.
Poate şi Gregoriu Ştefănescu, profesor universitar de ştiinţe geologice,
fondator al cercetării geologice româneşti, fiind prins mult timp în activi‑
tatea de cercetare de teren, director al unei reviste ştiinţifice în care scria
adesea, membru fondator al Academiei Române, rector pentru o perioadă
al Universităţii, participând de‑a lungul vieţii la toate congresele geolo‑
gice internaţionale, fondator al Biroului Geologic, absorbit în realizarea
majoră a hărţii geologice a României, descoperitor a două specii de mami‑
fere, Deinnotherium gigantissimum şi Camelus alutensis, a acordat poate mai
puţin timp muzeului, dând o mai mare libertate preparatorilor. Abia Anti‑
pa va avea din 1896 un prim asistent cu studii superioare, pe francezul
Arnold Lucien Montandon. Sigur, făcând comparaţie cu cel care i‑a urmat,
cu Grigore Antipa, Grigore Ştefănescu apare într‑o situaţie inferioară fla‑
grantă. Dar Antipa, nu trebuie să uităm, avea, spre deosebire de Ştefănescu,
câteva atuuri importante, era apropiat de mulţi specialişti germani tot mai
influenţi în lumea internaţională, în frunte cu profesorul său Haeckel de la
Jena cu care‑şi dăduse doctoratul, care l‑au ajutat mult în realizarea muze‑
ului modern şi mai ales apropierea sa de Casa Regală şi mai ales de Regele
Carol I care l‑a susţinut toată viaţa, fiind cel care aproba în final acorda‑
rea fondurilor pentru achiziţiile solicitate de Antipa de la diverse firme
de renume din lume. Grigore Ştefănescu aparţinea unei alte lumi, învă‑
ţase în vechiul Colegiu Sf. Sava, într‑o perioadă în care influenţa franceză
era încă puternică în România şi va fi înlăturat de la conducerea muzeului
atunci când şi raporturile de forţe internaţionale se va schimba în favoarea
Germaniei. Ştefănescu studiase la Paris, Antipa îşi susţinuse doctoratul la
Jena. Timpurile cereau altfel de oameni.
Dar ce colecţii a primit muzeul în timp cât director a fost Gregoriu
Ştefănescu?
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Din registrul de intrări (Registru provizoriu de animalele şi obiectele
puse în muzeu în perioada anilor 1868 – 1869 şi următorii cu 750 înregis‑
trări, numărând 1187 piese), deducem că în cea mai mare parte a fost vorba
de entuziasmul românilor, de multe ori înduioşător (un elev, Ion Georges‑
cu, a donat un pui de vrabie) dornici să contribuie cumva la împodobirea,
după priceperea lor, a principalului muzeu de istrorie naturală al Româ‑
niei. Pe lângă piesele incriminate de Antipa (care în timpul său nu au mai
fost primite la muzeu), sunt menţionate totuşi şi unele mai deosebite, atât
prin valoarea lor ştiinţifică, altele prin valoarea lor istorică, fiind donate de
personalităţi ale istoriei şi culturii române.
În registrul său (catalogul colecţiilor) figurează la început doar piese‑
le dăruite, abia spre sfârşit sunt menţionate şi cele cumpărate.
După menţiunea de pe ultima pagină, înţelegem că primele notaţii
sunt din 1868, dar data ultimei notării este mult mai greu de stabilit, nee‑
xistând vreun indiciu în acest sens.

Fig. nr. 5 – Daption capense (Procellaria sp.?) donat de lt. Estatiu Sebastian,
colecţia Muzeului „Grigore Antipa”

În lista acestor specii de animale găsim reprezentanţi ai aproape tuturor
grupurilor mari, mamifere, păsări, reptile, peşti, nevertebrate, preparate
anatomice, resturi fosile în special de elefanţi (marea majoritate dezgro‑
paţi chiar de Ştefănescu) şi minerale. Pe lângă speciile comune (multe din
ele în exces), întâlnim şi specii mai deosebite, aşa sunt şerpii donaţi de Ion
Câmpineanu, Python sebae din Senegal, dăruit în 1878 şi Crotalus durisus
din Guyana, America de Sud, scheletul de Boa constrictor de la Elisabeta C.
Lahovari, Paradisea papuana din Noua Guinee (Indonezia), Menura superba
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(Menura lyra), pasărea liră, din Australia (Noua Holandă în registru), Gou‑
ra coronata, porumbelul cu coroană, din Indonezia (ambele dăruite de un
misterios domn Lucescu şi de Mitropolitul Primat Calinic Miclescu), Cere‑
opsis novae-holandiae, Daption capense (Procellaria sp.? notat de Simion
Georgescu), exemplar colectat de la Capul Horn de locotenentul de mari‑
nă Estatiu Sebastian (viitor amiral, 1856 – 1943), aflat într‑o călătorie în
jurul lumii la bordul unei nave franţuzeşti (1884 – 1886), Anthropoides virgo,
trei exemplare dăruite de Mitropolitul Primat şi trei de Lucescu (posibil ca
şi cele de la mitropolit să fie tot de la Lucescu), Struthio rhea (Rhea ameri‑
cana), America, de la I. P. Dumitrescu, un schelet de colibri de la menajeria
Klüberg, Cynocephalus marmon din Asia, Macacus cynomolgus din Sumatra
(donatori necunoscuţi), un ornitorinc, cangur din Tasmania, un hipopo‑
tam (alăturat primite şi scheletul şi diverse organe ale aceluiaşi individ
de la menajeria Klüberg), Nasua rufa din Brazilia de la Muzeul de Isto‑
rie Naturală din Torino, un exemplar de Histrix sp. dăruit de dr. Mitre
(Mitrea) prin Ministerul Instrucţiunii (scrisul lui Simion Georgescu, posi‑
bil dăruit după 1887, când acesta a început să lucreze la muzeu), o bucată de
chihlimbar galben roşcat, jud. Buzău, 2,5 kg, cumpărat în 19 aprilie 1890,
două bucăţi meteorit căzut la Jadani, Banatul Timişoarei, în 1875, dărui‑
te în 3 decembrie 1877, prin Vincenţiu Babeş. Aici apar şi donaţiile făcute
de Mihai C. Suţu şi de Grigore Suţu, marea majoritate aduse de Mihai C.
Suţu dintr‑o călătorie făcută în Egipt, reptile, Steltio vulgaris şi Crocodilus
niloticus (Crocodilus vulgaris), Cygnus atratus (Anas Plutonia), Diemen, Gri‑
gore Suţu, Anas sponsa, din Carolina de la Grigore Suţu, Anas galericulata
din China de la Grigore Suţu, Charadrius aegyptius, Tetrao atrata, Merops
viridis, Turdus laniaris, Cuculus capensis, Psitacus sp., Serinus canaria (Frin‑
gilla canaria), Bombicilla garrulus (Bombicinara garrulus), un leopard, Felis
pardus din Africa, dăruit de M. C. Suţu, doi păuni albi din mica menajerie
din jurul palatului familiei, înlocuită ulterior cu grădina botanică. Chiar
directorul Ştefănescu a făcut diverse donaţii, fosile dar nu numai, un nagâţ,
Vanelus spinosus de pe Muntele St. Gothard, un Troglodytes (sfredeluşi) şi
un arici cu trei pui.
Apar apoi diverse donaţii făcute prin intermediul Ministerului In
strucţiunii Publice, cum este cea a baronului Hopfgarten, cutie cu cochilii,
alta cu insecte, un borcan cu şerpi şi scorpioni în 1883, nr. 18.674, altele
mai misterioase, în care numele donatorului nu este menţionat, cum este
aceasta făcută în 16 mai 1886, conţinând 15 borcane cu animale în alcool,
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adresa Ministerului Instrucţiunii Publice, nr. 5322, conţinând între altele,
celenterate, viermi şi moluşte oceanice, Corallium rubrum, Pennatula, Pela‑
gia noctiluca, Aphrodite aculeata şi Argonauta argo.
Unele piese sunt donate de personalităţi politice, un cocoş rasa tur‑
cească-grecească şi Otus vulgaris de la Măria Sa, Regele României, un
mistreţ de la primul ministru Marghiloman, sau personalităţă culturale şi
ştiinţifice, nouă minerale dăruite de Satmary (Carol Popp de Szathmary?),
două capre de munte şi un căprior de la Gen. Gheorghe Magheru, o pie‑
le de viezure şi una de vulpe, de la Broşteni, de la dr. Nicolae Calinderu în
1872, apoi un Tetrao urogallus de la acelaşi, de la Mitropolitul Primat Cali‑
nic Miclescu doi Fasianus pictus, Tetrao tetrax două exemplare, 17 fazani,
un Columba livia, Tetrao coturnix, Ortyx californicus, potârniche de Califor‑
nia, patru exemplare, Anas sponsa, raţă de Carolina, Mergus albelus, Fulica
atra, Psittacus sp., papagal de Amazon, de la Părintele Comşia (Comşa)
din Transilvania, pirită pentagonală, ametist din Transilvania, galenă
compactă, de la Rusubaia, comuna Bihus, cristal mare de granat, Transil‑
vania, Offmbanya, comuna Himidiori, pirită auriferă de la Furicia (?), jasp
şi cinambru, Transilvania, Sierbanu, geode cu cristale hialine şi calcar spa‑
tic din Palestina, de la IPS Episcopul de Buzău, un pui cu trei ciocuri şi trei
ochi de la Amiralul Emanoil Koslinsky, de la profesorul Alexandru Vitzu,
un botgros, un Spalax typhlos, şuiţă şi o bufniţă, Brofft, cel cu faimosul
magazin, un picior de porc cu cinci degete, o monstruozitate, de la direcţia
Grădinii Cişmegiu, trei lebede, plus un schelet de lebădă şi unul de pelican,
de la Lucescu, Psittacus sulphureus, din Noua Holandă, Oceania, Psittacus
bengalensis, India, doi cocoşi, Goura coronata, Noua Guinee, Anthropoides
virgo, Anas sponsa din America. Tot între achiziţii se număra şi un cap de
elefant, cumpărat de la o menajerie.
Dintre puţinele piese achiziţionate prin Ministerul Instrucţiunii
menţionăm: Nautilus pompilius, două exemplare, Chlamidosaurus kingii,
Australia (Noua Holandă), Cynocephalus sphynx, plus schelet, Cynocepha‑
lus hamadrias şi un tapir american. Tapir americanus.
În cei 27 de ani de conducere a muzeului, patru colecţii mai impor‑
tante au intrat în patrimoniul muzeului, colecţia coleoptere cumpărată de
la Denes Kenderesy, colecţia de coleoptere, heteroptere şi moluşte donată
de Arnold Montandon, colecţia de moluşte achiziţionată de la colecţiona‑
rul sibian, Albert E. Bielz şi colecţia de faună indoneziană de la medicul
Hilarius Mitrea, cea mai mare donaţie primită vreodată de acest muzeu.
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Fig. nr. 6 – Denes Kenderesy (1846 – 1881)

Spre deosebire de precedenţii directori, în timpul lui Ştefănescu, colecţiile
de insecte (entomologie), sunt păstrate cu mai mare atenţie, sunt primi‑
te fie ca donaţii, fie sunt cumpărate. În inventarul din 1894 apar citate:
colecţia Kenderesy, colecţia de coleoptere Montandon, colecţia Montan‑
don (alte grupe de insecte şi moluşte), o colecţie de lepidoptere din ţară
şi din străinătate (1363 exemplare), o colecţie de fluturi (lepidoptere) din
India, 127 exemplare, o colecţie de lepidoptere şi alte insecte din America,
178 exemplare.

Fig. nr. 7 – Colecţia Kenderesy, inventar Grigore Antipa 15 iulie 1894
(Arhiva Muzeului „Grigore Antipa”)
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Fig. nr. 8 – Coleopter (gândac) din familia Cerambycidae, colecţia Kenderesy

Fig. nr. 9 – Arnold Lucien Montandon şi un exemplar de coleopter din familia
Cerambycidae dăruit muzeului din Bucureşti

Denes Kenderesy (în inventarul lui Antipa trecut ca „D. v. Kenderesy” =
Denes von Kenderesy?). Colecţia sa număra 90. 000 ex. coleoptere fauna
României şi străină în 1894, fiind, cumpărată, nu se cunoaşte când anume.
Denes Kenderesy a fost un colecţionar amator din Transilvania, născut la
Hunedoara, care a trăit între 1846 şi 1881, care a colectat cu predilecţie din
Transilvania, colecţiile sale parte s‑au aflat până la al doilea război mondi‑
al la Muzeul din Budapesta, parte la Muzeul „Grigore Antipa”. A publicat
descrierea unei noi specii, dedicate ornitologului Adam Buda.
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Fig. nr. 10 – Ultima pagină a actului de donaţie al lui Arnold L. Montandon
din 30 octombrie 1883 (Arhiva Muzeului „Grigore Antipa”)

Donaţia făcută de Montandon în 1883, cuprindea 16 cutii cu 2334 exem‑
plare coleoptere. Despre această donaţie şi catalogul ei original au scris
Andrei şi Serafim (1993). În inventarul făcut de Antipa în 1894 apare că
Montandon ar mai fi donat până în 1893 şi alte 12 cutii cu heteroptere şi
alte insecte, precum şi şapte cutii cu moluşte. Donaţia din 1883 a fost comu‑
nicată la Academia Română chiar de către Ştefănescu în 1885.
Arnold L. Montandon (1852 – 1922, francez stabilit în România, mem‑
bru corespondent al Academiei Române, specialist autodidact în domeniul
heteropterelor, autor a sute de specii descrise, recunoscut pe plan mon‑
dial, care a lucrat la Muzeul „Grigore Antipa” în perioada 1896 – 1907. A
colectat şi coleoptere, ortoptere, alte grupe de insecte, moluşte, a fost în
colaborare cu mari specialişti ai lumii, considerat a fi unul dintre cei mai de
seamă ai secolului al XIX‑lea. Numeroase articole dedicate vieţii şi activi‑
tăţii sale atât de laborioase a scris Andrei (2006, 2008) cu desoebit respect
şi afecţiune.
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Fig. nr. 11 – Acavus (Helix) phoenix (Pfeiffer, 1854) Ceylon şi eticheta lui originală,
cumpărat de la E. A. Bielz.

În chitanţa prin care Albert Bielz din Sibiu, certifica în 11 ianuarie 1891 pri‑
mirea banilor de la Gr. Ştefănescu, directorul muzeului şi expedierea părţii
din colecţia sa moluşte destinată acestei instituţii, spune: „Chitanţă 1000
lei Adecă lei o mia, am priimit de la D-l Directore al Muzeului de istorie
naturală din Bucureşti, pentru o colecţiune de Molusci marini, de apă dul‑
ce şi tereştri în număru de 100.000 de individe apartinand la 414 genuri şi
1528 de speţe, din cari 40 speţe şi peste 500 individe sînt din România toa‑
te acestea clasate, etichetate şi arangiate. Sibiu, în 11. Januarie n. st. 1891
E. Albert Bielz, consilier regal”.
Eduard Albert Bielz (1827 – 1898) a fost o personalitate marcantă a
ştiinţelor naturale din Transilvania şi din Europa. Din anul 1876 ajunge
inspector şcolar, preşedinte al Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Natu‑
rii din Sibiu, al Asociaţiei de Studii Transilvane şi al Societăţii Carpatine
Ardelene a Turiştilor, membru de onoare al Asociaţiei ASTRA, Doctor
honoris causa al Universităţii din Cluj (Pascu, 2003). Cea mai mare par‑
te a colecţiilor sale mineralogice, malacologice, zoologice diverse se află la
Muzeul de ştiinţele naturii din Sibiu. Este autorul unei prime lucrări de
speologie din România (Schneider & Stamp, 1970).
Cea mai mare donaţie din toate timpurile, aproximativ 1200 exem‑
plare faună indoneziană a fost făcută de medicul Hilarius Mitrea, din
Răşinari, una în iunie 1881 şi apoi în 8 septembrie 1882. Prima donaţie
făcută muzeului din Bucureşti conţinea mamifere, reptile, peşti, scorpioni
şi miriapode, toate determinate şi clasate de specialiştii de la Hofmuseum
din Viena, sub conducerea lui Franz Steindachner. Medicul din Răşinari
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începuse să colecteze insecte pentru acest muzeu încă din 1870, la un an de
la sosirea sa în Indonezia (Indiile Orientale Olandeze).

Fig. nr. 12 – Medicul militar Hilarius Mitrea (1842 – 1904),
(foto: Rudolf Krziwanek; Viena, Arhiva Muzeului „Grigore Antipa”)

Fig. nr. 13 – Ultima pagină a actului de donaţie al lui Hilarius Mitrea din 1882,
cu semnăturile lui Mitrea şi Ştefănescu
(Biblioteca Academiei, Filiala Cluj‑Napoca, fond Emil Pop)

Despre donaţia făcută de Mitrea există o menţiune făcută de V. A.
Urechia, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice la acea dată, în ziarul
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„Secolul XX” din 30 octombrie 1901, acesta citează scrisoarea primită de
la dr. Hilarius Mitrea în 22 iulie 1881 în care acesta spune „Aici în Răşi‑
nari mă ocup între altele şi cu colecţiunea cea nouă ce voiesc să o mai
trimit d-tale pentru muzeul din Bucureşti şi care constă din plus minus
190 objecte (cu vreo 176 păsări din Borneo). Fiind în Bucureşti am uitat că
într‑una din lăzile care se află şi acum încă la muzeul naţional şi din care
s‑au scos sticlele cu reptilele se află la fund şi un darab de pele de rinoce‑
ros pe care l‑am împuşcat eu fiind la Anjer (Iava) şi care va fi de mărime
de plus minus ¾ de metru” (articol semnalat de Alexandru Marinescu).
Donaţia conţinea 25 de mamifere, 176 păsări, 69 de reptile, 41 peşti din
Indonezia, dar şi din America de Sud şi Marea Mediterană (Egipt), peste
800 de insecte, din care 91 erau determinate de specialiştii de la Viena, 14
scorpioni şi miriapode (conform cu articolul publicat în revista „Transil‑
vania”, nr. 21 – 22, din 1 – 15 noiembrie 1882). Biografi ai lui Mitrea, ca Emil
Pop, au afirmat că Antipa ar fi găsit sub o scară (după afirmaţiile acestuia
din 1934) un număr mare de lăzi cu materiale nedesfăcute (Pop, după măr‑
turia unui descendent afirmă că ar fi fost 38 de lăzi) (Pop & Sturza, 1994).
Studiind inventarul din 1894 putem deduce că o parte din această donaţie
a fost expusă, Antipa găsind „Din colecţiunea Mitrea, mai multe maimu‑
ţe fără păr, şi şerpi cu solzii căzuţi. Dintre pieile de păsări o cutie cu piei
stricate cu desăvârşire şi din celelalte cutii câteva piei stricate.” Deci rep‑
tilele şi mamiferele sigur au fost despachetate şi expuse, unele dintre ele
au trecut cu bine şi peste momentul din 1884. În Popescu-Voiteşti (1912)
găsim această remarcă „Din 1882 încoace, după înfiinţarea Biroului Geo‑
logic, colecţiile din ţară, adunate atât de dânsul cât şi de colaboratorii săi,
devin atât de numeroase încât multe din ele au rămas din lipsă de loc până
la moartea sa nedesfăcute”.
În 14 iunie 1887, muzeul primea scheletul unei balene fosile, din Chi‑
le, de 18 m lungime, donat prin intermediul lui Adolfo Grimberg, rămas
nedespachetat în cele patru lăzi în care a sosit, montat în timpul lui Gri‑
gore Antipa în strada Polonă.
Comparativ cu Grigore Antipa, Gregoriu Ştefănescu a făcut relativ
puţine şi mai puţin importante achiziţii pentru muzeu. Astfel, dintre ele
cităm pe cele din 1887, când cumpăra de la Dr. Theodor Schuchardt din
Görlitz, Germania, 46 cristale naturale; apoi la 1 martie 1891, de la Rhei‑
nisches Mineralien – Comptoir F. Krantz, Bonn, Germania, şase coloane
bazalt, din care două sunt expuse şi acum în muzeu.
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Dar tot Ştefănescu făcea şi cumpărături mai curioase, „6 octombrie
1889 un peşte de mare cu ţepi, 2 boturi pesce fierăstrău, o stea de mare,
aparat dinţar alu’ peştelui, o bucată de sânge de nou fraţi, 45 lei noi”, de la
Haim Rubinfeldt, „4 boturi peşti dinţaţi Oceanul Roşu (n. n. rechin fierăs‑
trău), 26 noiembrie 1890”.
În 1872 Grigore Ştefănescu participă la salonul românesc al expoziţi‑
ei Internaţionale
de la Paris cu piese fosile aparţinând unor mamuţi pentru care proba‑
bil a fost răsplătit cu medalia de aur aflată în registrul de inventar alături
de una de argint şi alta de bronz (fără altă menţiune).
În noapte de 23 – 24 martie 1884 are loc un incendiu la Universita‑
te, fapt relatat de Constantin Bacalbaşa în „Bucureştii de altădată”, 1993,
pag. 208. „Arderea palatului Universităţii, focul a izbucnit în noaptea de
23 – 24 martie 1884, incendiul extinzându‑se de la un coş necurăţat; a fost
afectată şi sala de şedinţe a Senatului, aflată în acelaşi local. În vederea
refacerii măcar parţiale a colecţiei doctorului Brândză, „fructul a 12 ani
de muncă”, s‑a constituit un comitet studenţesc, prezidat de către poetul
Vasile Alecsandri”.
Legat de acest eveniment s‑au făcut tot felul exagerări ulterioare. Mai
exact despre afectarea pieselor zoologice aflăm din observaţiile din finalul
inventarului lui Antipa din 1894 „Colecţiunea de păsări, peşti şi mamifere
câteva au suferit mici deteriorări din cauza transportului în timpul focu‑
lui din primăvara anului 1884.” Despre ierbarul lui Dimitrie Brânză nu
putem spune prea multe, nici unde era depozitat sau dacă era expus pen‑
tru public. După construirea grădinii botanice la Cotroceni, aceasta va fi
dotată cu propriul ierbar.
Din păcate este relativ dificil de a depista piesele din timpul lui Şte‑
fănescu sau mai vechi, „cutuma” de a schimba etichetele pieselor datează
din timpul lui Ferreratti, de asemenea cataloagele colecţiilor, câte au supra‑
vieţuit până astăzi, sunt relativ sărace în informaţii, mai ales în privinţa
numelor donatorilor, a celor de la care au fost cumpărate, şi mai sărace în
date calendaristice, aşa încât este relativ dificil de a reconstitui exact isto‑
ricul acestor colecţii. În marea majoritate a cazurilor, cataloagele generale
ale muzeului lipsesc.
În 4 aprilie 1893 Grigore Antipa este numit director al laboratoru‑
lui de zoologie al acestui muzeu fiind abilitat să preia aceste colecţii de
la fostul director. Colecţiile de geologie şi paleontologie (inclusiv marele
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schelet reconstituit de Deinotherium gigantissimum, marea descoperire a
lui Ştefănescu) vor fi luate de la Universitate abia în 1911 după dispariţia
lui Ştefănescu.
Din păcate, dosarele cu documente de la Arhivele Naţionale nu
acoperă toată perioada. Pe baza celor existente, putem spune totuşi că
Ştefănescu a avut următorii colaboratori la muzeu: Petrache Georgescu
(Georgiu) – 1867– 1876 preparator (primul preparator al muzeului, din tim‑
pul lui Valştain, fiind angajat din 1858), George Georgescu (fratele mai mic
al lui Petrache) – 1876 – 1877, Ion P. Licherdopol, 1877 – 1887 – înlocuieş‑
te pe George Georgescu, fost student al lui Ştefănescu, mare colecţionar
şi specialist autodidact în păsări şi moluşte (a lăsat muzeului o frumoasă
colecţie de ouă şi o alta de moluşte, primite în vremea lui Antipa). Intere‑
sat de limbajul esperanto.
Simion Georgescu (fiul lui Petrache Georgescu), 1887 – 1895 – înlocu‑
ieşte pe Licherdopol, plecat să predea economia la Liceul economic Nicolae
Creţulescu din Bucureşti. Toma Marinescu – custode (1866 – 1867), o peri‑
oadă scurtă de timp, fusese angajat din timpul lui Ferreratti. Marin Botea
– custode-vânător (1867 –?), Marian Radu – custode (1867 –?), Gheorghe
Ionescu – custode şi Ion Costea – servitor.
După Ştefănescu, în vremea lui Grigore Antipa, muzeul a primit un
prim post de asistent (specialist), primul angajat, din 1896, a fost Arnold
Lucien Montandon.
De asemenea se cunosc foarte puţine lucruri de cum arăta acest
muzeu, nu am găsit documente fotografice sau scrise. Există doar inven‑
tarul din 1894 unde Grigore Antipa oferă câteva detalii, el a preluat trei săli
de zoologie (cele de la etajul superior), una de mamifere, una de păsări,
ambele cu o suprafaţă de 21 m² şi ultima, dedicată peştilor, de 17,5 m². În
aceste săli menţionează că se găseau: „Sala mamifere. Dulapuri de stejar de
2,50 m înălţime şi 0,90 m adâncime cu geamuri mari, un dulap mic de ste‑
jar cu geamuri pentru gorilă, o platformă simplă de brad de 3 m lungime,
1,35 m lăţime cu parapet împrejur (nu ştim la ce a folosit n. n.), un piedestal
de brad pentru craniul de elefant. Sala păsărilor. Dulapuri de stejar cu gea‑
muri mari 2,50 m înălţime, 0,90 m adâncime. Un dulap pătrat de mijlocul
camerei de stejar cu patru feţe cu geamuri, de câte 2 m fie care faţă şi 2,50 m
înălţime. Un adaos de‑asupra dulapului de mai sus, de un dulap de 1,80 m
înălţime şi 1,80 m lăţime, de stejar cu geamuri. Sala peşcilor. Dulapuri de
stejar cu geamuri mari de 2,40 m înălţime şi 0,85 m adâncime”. Dulapurile
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menţionate erau cele confecţionate în 1863 pentru deschiderea muzeului
în localul Universităţii în 1864, fiind opera tâmplarului Johann Untch (nu
ştim dacă el le‑a şi proiectat). Nu cunoaştem ce lăţime aveau aceste vitrine
(dulapuri), câte erau în fiecare sală şi nici unde erau amplasate reptilele,
amfibienii şi nevertebratele. Este sigur însă că spaţiul era total impropriu
pentru volumul pieselor existente.
Născut în 1836, educat la prima şcoală românească de la Colegiul
Sf. Sava, afirmat strălucitor ca specialist în domeniul paleontologiei şi al
geologiei, format la şcoala franceză, absolvent al cursurilor facultăţii din
Sorbona, implicat într‑o multitudine de activităţi din domeniul paleon‑
tologiei, geologiei, cel care a pus bazele cercetării şi învăţământului de
profil la Bucureşti, participant la cele 11 congrese internaţionale de geolo‑
gie, realizator al primei hărţi geologice a României, director al unei reviste
ştiinţifice, rector al Universităţii, o perioadă scurtă a lucrat şi în cadrul
Ministerului Instrucţiunii Publice, parlamentar din 1903 până în 1911,
membru al Academiei Române din 1876, a găsit totuşi relativ puţin timp
pentru muzeul pe care l‑a condus din 1867 până în 1893. Cel care îi va urma,
Grigore Antipa, cu cunoştiinţele moderne din domeniu, cu relaţiile pe care
şi le crease, va revoluţiona cu totul muzeologia românească, o va scoate
din atmosfera oarecum vetustă în care intrase. Oricum, Gregoriu Ştefă‑
nescu va fi cel care va impune modelul directorului om de ştiinţă (savant),
cei dinaintea lui fiind, unul preparator la Muzeul din Torino (Ferreratti),
iar despre celălalt (Valştain) ştim doar că avea înclinaţii şi spre pictură, nu
numai spre zoologie (studierea păsărilor). Va impune şi instituţiei muze‑
ale o altă rigoare ştiinţifică, o va apropia tot mai mult de nivelul celor din
vestul Europei.
Mulţumiri:
Alese mulţumiri D-lui Alexandru Marinescu pentru informaţiile lega‑
te de Hilarius Mitrea, D-lui Acad. Theodor Neagu pentru detalii legate
de viaţa şi activitatea lui Gregoriu Ştefănescu, D-nelor Rodica Serafim,
Gabriela Andrei şi dr. Angela Petrescu (Muzeul Naţional de Istorie Natu‑
rală „Grigore Antipa”), pentru detalii legate de activitatea şi colecţiile de
la Denes Kenderesy, Eduard Albert Bielz şi Arnold Lucien Montandon, a
celor de păsări, aflate în patrimoniul Muzeului „Grigore Antipa”, colegi‑
lor de la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, Ioan Tăuşan şi Ana-Maria
Mesaroş pentru lucrările referitoare la Eduard Albert Bielz.
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