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Abstract: New data are presented about the travel made
by Hilarius Mitrea to Australia as physician on the ship „Peter
Godeffroy” that transported German immigrants in 1865; two
pieces from the archive donated by Helen –Mitrea are presented,
a letter from Wattam, his Indonesian wife, from 25th of April
1895, that has to infirm that she died before 1881 and death
certificate of Hilarius Mitrea mentioning the cause of death: heart
attack.
Keywords: Hilarius Mitrea, voyage, Wattam, letter, death
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Despre extraordinara viaţă şi activitate a medicului răşinărean,
Hilarius Mitrea, care a servit 25 de ani în armata olandeză din
Indonezia (1869–1894), s-a scris de-a lungul timpului destul de mult,
poate nu totdeauna şi corect, fie din lipsa datelor cele adevărate, fie
din dorinţa de a adăuga lucruri „necunoscute” din biografia sa.
Prezenta lucrare doreşte să aducă nişte lămuriri în privinţa unor
episoade din viaţa lui Mitrea, mai puţin cunoscute sau cunoscute
într-un mod eronat.
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Este vorba mai întâi de voiajul lui în Australia în 1865. Primul
care face menţiuni referitoare la el este Emil Pop, în 1971, apoi postum,
în 1994. În lucrarea sa din 1971, se face următoarea afirmaţie: „În
documentele pe care le deţin acum, am găsit o confirmare a poliţiei de
pe vasul Peter Godefroy în care era specificat ca vasul care se deplasa
spre Australia, a avut pasageri germani la bord. Acest document este
editat în 14. 08.1865 în Portul Brisbane şi aduce referire la chirurgul
de vas Ilarie Mitrea în timpul călătoriei de la Hamburg la Brisbane.
Eu personal nu cunosc nici un român care să fi călătorit spre Australia
înaintea lui Mitrea. Faptul că Mitrea nu a cerut o confirmare de pe
vas după ce s-a întors din Australia în Europa, denotă faptul ca el s-a
întors cu un alt vas. „ (Pop, 1971). În 1994, Pop afirmă: „Proximul act
în ordine cronologică, este eliberat în oraşul Brisbane din Australia.
Este o dovadă semnată de agentul de emigrare Murdis al vasului
englezesc „Peter Godefroy” care transporta emigranţi germani din
Hamburg în Australia şi este datată în 14 august 1865 în portul
Brisbane. Ea exprimă aprecierea deosebită a comportamentului de care
a dat dovadă chirurgul vasului, doctorul Hilarion Mitrea, în timpul
călătoriei de la Hamburg la Brisbane... Nu-i exclus ca Mitrea să fi
solicitat vreun post de medic prin porturile australiene... În mai 1965,
fiul lui Mitrea, nonagenarul Petru, îşi amintea că tatăl său avusese
în perspectivă angajamente excelent onorate, ca medic de vas, sau ca
medic în ţări îndepărtate, dar nefiind mulţumit de mijloacele sanitare
care i se puteau pune la dispoziţie pentru intervenţii chirurgicale şi
pentru tratament, le-a refuzat. Aşa se explică de ce a renunţat la profesiunea de medic de vas şi la paşaportul pentru Australia, cu un an
înainte de expirarea acestuia. S-a ivit între timp o nouă nădejde pentru
el: Mexicul.” (Pop, 1994)
Comentariile noastre se bazează pe informaţiile găsite pe internet.
Astfel, nava „Peter Godeffroy” cu care a călătorit până în Australia, era
un barc cu trei catarge, proprietatea firmei Johann Cesar Godeffroy
und Sohn cu sediul în Hamburg. Această companie avea o bază în
Samoa de Vest pentru exploatarea coprei pe care o aducea în Europa.
Nava se întorcea în Australia aducând imigranţi germani începând din
1855. Aproviziona de asemenea şi garnizoana franceză din Valparaiso,
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Chile. (http://freepages.genealogy.rootsweb. ancestry.com/~thoma/
ThomaGene/Ships/Godeffrey.html)
Citind mai cu atenţie documentul publicat de Emil Pop în 1971,
în lumina celor aflate de pe internet înţelegem acum puţin altfel
semnificaţia lui.

Fig. nr. 1 – Confirmare a activităţii depuse de Mitrea ca medic de vas,

Brisbane, 14 august 1865 (după Pop, 1971)
„Confirm prin aceasta că dr. Hilarion Mitrea, fost chirurg pe
vasul „Peter Godefroy” şi-a îndeplinit misiunea sa în timpul voiajului
de la Hamburg până în acest port în modul cel mai satisfăcător.
Murdis
Agent asistent de imigrări.”
Expresia „fost chirurg” ne face să ne gândim că Mitrea îşi dăduse
demisia înainte de 14 august 1865 atunci când a fost eliberat actul.
Pe site-ul Arhivei Naţionale a Australiei se găseşte „Australia
Trove Digitised newspapers and more” http://trove.nla.gov.au/
ndp/del/title/16. Aici am putut citi mai multe despre voiajul navei
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„Peter Godeffroy” în Australia. Nava a fost construită fie în 1848 în
Germania, fie în 1851 în Suedia şi a fost lansată la apă în Hamburg
în 1851. Echipajul era format din 20 persoane, inclusiv un chirurg.
Ultima călătorie spre Australia a avut loc în 1865. După întoarcerea la
Hamburg via Rotterdam, în 1866, a fost vândută Prusiei (în 1867) şi
care a rebotezat-o „Wilhelm”.
„Peter Godeffroy” a plecat în 1865 din Hamburg la 9 aprilie cu
238 imigranţi germani la bord, 59 din ei, majoritatea copii, au murit
însă pe drum din cauza pojarului şi a ajuns la Brisbane în 7 august.
În mai multe numere ale ziarului australian „The Brisbane Courier”
din 8, 25, 28 august şi din 11 septembrie 1865 se relatează despre sosirea
navei în portul Brisbane şi interpelările în Parlament în cadrul anchetei
legată de sosirea ei în condiţiile dezastruoase menţionate.

Fig. nr. 2 – Ziarul „The Brisbane Courier”, luni, 28 august 1865, pag. 2.

În depoziţia sa, comandantul navei, T. Meyer, afirmă despre
Mitrea: „Chirurgul navei, dr. Hilarius Mitrea, nu crede că este cazul
să răspundă la aluzia dvs. că a fost pus ca supraveghetor, „un cvasi
practician medical“ după ce a absolvit cursuri de cinci ani de studiu
în universităţi de vârf din Germania şi Austria.” (Universităţile din
Würzburg, Germania şi din Viena).
Autorităţile australiene, A. C. Kemball, preşedinte şi J. Mackenzie
Shaw, onorabilul secretar al Coloniei, îl disculpă şi ei pe medicul
navei, Hilarius Mitrea afirmând că acesta şi-a îndeplinit misiunea în
„modul cel mai satisfăcător cu putinţă” (The Brisbane Courier, Luni,
11 Septembrie 1865, pagina 3).
Nu am reuşit să aflăm şi care a fost verdictul, cert este că
Mitrea a demisionat din funcţia de medic de vas la puţin timp de
la sosirea în Australia.
Tot pe internet am descoperit pe site-ul „Australian Medical
Pioneers Index” http://www.medicalpioneers.com/ următoarea
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menţiune legată de Mitrea (evident, cu serioase lacune legate de
biografia sa): „A fost pasager pe „Peter Godeffroy“ când a plecat spre
Valparaiso la 1 septembrie 1865. Mulţumiri: înregistrarea a fost făcută
în iulie 2005 cu informaţii adaugate de Gillian Arnot Smith din
Queensland, Australia. Referinţe: Hamburg lista pasagerilor, Ultima
înregistrare 29–07–2005 (date extrase din „The Brisbane Courier”, nr.
16, din 29 august 1865).
Pe deoparte se mai lămuresc unele lucruri, iar pe de altă parte
se deschid alte piste spre zone total misterioase. Nu cunoaştem
ce a făcut Mitrea între 8 şi 31 august în Australia, posibil, dar
este o simplă supoziţie, lipsită de vreun suport faptic, ca Mitrea
să fi lucrat ca medic din moment ce este citat în rândul pionierilor medicinii australiene în amintita sursă de pe internet. Despre
motivul plecării sale spre Valparaiso iarăşi nu ne putem pronunţa.
Este însă plauzibilă întoarcerea sa la Hamburg în 1866 tot cu
„Peter Godeffroy”, în 26 martie 1866, Mitrea fiind încorporat în
corpul de voluntari austrieci care pleacă în Mexic în susţinerea lui
Maximilian al II-lea.

Fig. nr. 3 – Grup de medici din corpul de voluntari austrieci, Mitrea în extrema dreaptă, rândul
de sus fotografie făcută înaintea plecării spre Mexic, Triest, 1866. (Arhiva Muzeului Naţional de
Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
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Celelalte date provin din studierea documentelor din arhiva
personală a medicului Hilarius Mitrea păstrate de fiul său, Petrus
Hilarius. Acesta, decedat în 1965 la Ankara unde lucrase ca inginer
mai bine de 30 de ani, a dăruit prin intermediul fiicei sale, medicul
Helen Kämpf-Mitrea din Berna, Elveţia, parte din această arhivă lui
Emil Pop cu dorinţa de a fi depusă la Muzeul de Istorie Naturală
„Grigore Antipa” (fapt petrecut în 1965, n. n.). Dar nu toată arhiva a
ajuns aici. O parte a mai putut fi consultată de Pop, aşa cum menţionează, în 1969, pe baza căreia a scris articolul din 1971 dedicat
vieţii lui Mitrea şi bunului său prieten, dr. Ioan Arsenie (Arseniu).
Aceste documente au ajuns în final, în 1986 la Alexandru Marinescu,
dăruite de Helen Kämpf.
Din această arhivă am selectat două piese mai semnificative, o
scrisoare pe care Wattam Kadam Radam, soţia sa indoneziană i-o
trimite din Semarang (Indonezia) în 25 aprilie 1895 şi actul de deces
eliberat de Institutul Preoţesc greco-oriental `“Sfânta Treime“ din
Viena în 6 februarie 1904

Fig. nr. 4 – Petrus Hilarius Mitrea (Borneo, 1875 – Ankara, 1965);
(Arhiva familiei Reinhardt Kämpf, Elveţia)
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Scrisoarea lui Wattam, pe două pagini liniate (de caiet ?), are
următorul conţinut:
„Semarang, 25 aprilie 1895
Dragă Domnule Mitrea,
În februarie am primit scrisoarea cu banii (20 de rupii) de la tine.
Îţi mulţumesc ţie şi copiilor Petrus şi Maria.
De puţin timp am comandat o fotografie a mea la Semarang pe
care ţi-o trimit cu transportul guvernamental olandez.
Am plantat deja 10 cocotieri, 8 pete, de asemenea porumb şi orez
în orezărie; pomul „sawo“ (Sapodilla n. n.) are deja o mulţime de fructe.
Am făcut acest lucru înainte cu doi sau trei pomi cu aceste fructe mari.

Fig. nr. 5 – Scrisoarea lui Wattam Kadam Radam, soţia lui Mitrea, expediată din Semarang,
soţului aflat în Europa, la 25 aprilie 1895
(Arhivă personală Alexandru Marinescu, donaţie Helen Kämpf-Mitrea)

Acum trebuie să plătesc pentru cultivarea grădinii, împreună cu
alte două terenuri din pădure, pentru care trebuie să dau 4 rupii pe an.
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Am cumpărat o vacă (bivol de apă), acum 10 luni, şi are acum
deja un viţel.
Multe complimente,
Wattam.”
Acest document, singura mărturie scrisă a existenţei soţiei sale,
Wattam, vine să infirme ceea ce se cunoştea anterior despre ea, anume
că murise înaintea plecării lui Mitrea din Indonezia în 1881. Aceasta
era de fapt ce se cunoştea cu certitudine, Pop, în 1994 („Aproximativ
în acest răstimp moare soţia lui, rămânând singur, cu cei doi copii
minori”) nu făcea decât se reia ce scrisese Nicolae Petra-Petrescu în
revista „Familia” din Oradea, nr. 11, din 14 martie 1882: „În India
se căsători cu o creolă, care muri, lăsându-i un copilaş Petru, astăzi
în etate de 6–7 ani”. Informaţie este relatată şi de Titu Maiorescu
în iunie 1882, în „Însemnări zilnice”, unde povesteşte întâlnirea cu
Mitrea; sigur, sursa acestei informaţii era însuşi Mitrea. Doamna
Georgeta Stanciu, strănepoata lui Mitrea, nepoata fiicei sale Maria,
căsătorită Isdrăilă în Răşinari, îşi aminteşte cei povestea tatăl său,
Emilian (de la care Emil Pop a obţinut majoritatea mărturiilor orale
din România legate de Mitrea), că ştia de la mama sa, Maria, despre
despărţirea sfâşietoare de mama sa, Wattam, la plecarea copiilor săi,
Petrus şi Maria, cu Mitrea, în 1881.
Citind scrisoarea, ne frapează tonul cât se poate de normal al
autoarei, smerenia ei chiar în modul în care se adresează soţului. Din
păcate fotografia ei pe care spune că i-o v-a trimite la Viena nu s-a
păstrat (aproximativ cum arăta putem bănui privind fotografia fiicei
sale, Maria, aflată în Arhivele Naţionale, Filiala Târgu Mureş, fond
Alexandru Culcer), Mai aflăm de aici cam ce proprietăţi avea Mitrea
în Indonezia, trei terenuri, din care două în pădure, la Semarang,
administrate cât se poate de conştiincios de credincioasa sa soţie.
Posibil ca pe acestea să i le fi lăsat ei prin testamentul încheiat în 1893 la
Batavia, în Indiile de Est Olandeze, la pensionarea sa, înaintea plecării
spre Europa. Remarcăm cum începe Wattam scrisoarea, folosind un
cuvânt românesc, „Domn”.
Şi în fine, actul de deces a lui Mitrea, semnat de Părintele dr. Mel.
Apostulopulos de la Biserica grecească „Sfânta Treime” (ortodoxă) din Viena:
„Institutul Preoţesc Greco-Oriental „Sfânta Treime“ Viena
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Certificat de deces
In conformitate cu Registrul de decedaţi al Bisericii, nr.5, pozitia 133:

Fig. nr. 6 – Actul de deces al medicului Hilarius Mitrea
(Arhivă personală Alexandru Marinescu, donaţie Helen Kämpf-Mitrea)

Se confirmă că în anul 1904, la 31 ianuarie a decedat, iar la 2
februarie a fost înmormântat după ritul greco-oriental de către Preotul
dr. Mel. Apostolopoulos.
Locul decesului – Alserstrasse, în Viena
Numele, religia, anul naşterii decedatului: Dr.Hilarius Mitrea,
născut în Răşinari, Transilvania în anul 1842, de profesie doctor –
ofiţer de armată, celibatar, de religie greco-orientală (ortodoxă n. n.).
Cauza decesului: Infarct
Locul înmormântării: Cimitirul Central din Viena.
Acest document a fost semnat şi parafat în Viena, la data de 6
februarie 1904, de către susnumitul dr. Mel. Apostolopoulos.
Pe verso este scris: Domnul Gaber – Notar al Curţii Regeşti –
Strada Hauptstr. (Hauptstrasse, n. n.), 56”.
Publicarea acestui act oficial infirmă speculaţiile făcute de autori
anteriori, Pop (1968, 1994) (care în lipsa unui document oficial, a
preluat din amintirile nepoţilor săi din România), Stavarache (2010)
(la fel, s-a bazat pe cele spuse de Pop) că s-ar fi sinucis cu cloroform
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şi că ar fi fost înmormântat într-o groapă comună din Cimitirul
Central din Viena. Chiar pe actul de înmormântare, publicat de Pop
în 1968, este trecut locul precis din cimitir: grupa 24a, loc nr. 224,
deci nu într-o groapă comună.
Din mărturisirile D-nei Yvonne Lock, strănepoată a lui Mitrea,
nepoată a lui Petrus care locuieşte în Anglia, care a făcut o vizită
la Viena pentru a căuta locul de înmormântare al lui Mitrea, de la
administraţia cimitirului i s-ar fi spus că în 1914 osemintele lui Mitrea
au fost mutate într-o groapă comună.
MULŢUMIRI
Alese mulţumiri D-lui Reinhardt Kämpf, nepotul lui Petrus
Hilarius Mitrea, strănepot al Hilarius Mitrea (Berna, Elveţia), pentru
fotografii şi traducerea scrisorii de la Wattam Kadam; D-rei Nicoleta
Stanciu (Germania), pentru traducerea actului de deces al străstrăbunicului său; D-nei Carmen Atanasiu (Muzeul Marinei Constanţa) şi
D-lui Gabriel Bănică (Căpitănia portului Constanţa), pentru lămuriri
legate de terminologia maritimă.

Fig. nr. 7 – dr. Hilarius Mitrea, ultima fotografie, 18 ianuarie 1895,
(foto Rudolf Krziwanek, Wien und Ischl.) (Arhiva Muzeului „Grigore Antipa”)

Câteva date noi privind viaţa şi activitatea medicului Hilarius Mitrea

|

101

Fig. nr. 8 – Actul de înmormântare a lui Hilarius Mitrea în Cimitirul Central din Viena, 2
februarie 1904 (Arhiva Bibliotecii Academiei, Filiala Cluj-Napoca, fond Emil Pop)
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