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Rezumat 
Scopul acestei cercet ri este acela de a eviden ia activitatea Funda iei 

Culturale Regale „Principele Carol”, creat  în anul 1921 cu menirea de a emancipa 
cultural în special satele dar, în general, cultura româneasc . În ansamblu, se poate 
aprecia c  perioada dintre cele dou  r zboaie mondiale a cunoscut i cu ajutorul 
Funda iei Culturale Regale, progrese remarcabile în diferite domenii ale 
înv mântului, tiin ei i culturii în general, a contribuit la afirmarea României ca 
stat cu un nivel cultural ridicat i la crearea unei imagini i al unui renume pe plan 
mondial. Cercetarea s-a realizat pe baza documentelor studiate la Serviciul 
Arhivelor Na ionale Istorice Centrale, Fondul Funda iei Culturale Regale 
„Principele Carol”. 
 

Cuvinte cheie: Funda ia Cultural  Regal  „Principele Carol”, documente, 
c mine culturale, serviciul social, biblioteci, concerte, expozi ii, c r i, tipografii.                        

 
 

F urirea statului na ional unitar român a creat condi ii favorabile 
unor importante progrese în domeniul înv mântului, tiin ei i culturii. 
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Accentuarea procesului de modernizare a societ ii române ti, eliberarea 
marilor energii spirituale înc tu ate de-a lungul timpului de st pâniri str ine, 
strângerea laolalt  a tuturor for elor spiritualit ii române ti, acumul rile 
anterioare au permis realizarea unui salt calitativ în cultura româneasc , cu 
un rol deosebit în consolidarea i dezvoltarea României.  

„Dac  pâna acum – sublinia Dimitrie Gusti, încordarea na iunii a fost 
îndreptat  pentru a ne ap ra i a ne men ine, acum vine datoria cea mare, 
una din cele mai grele, anume de a face s  se valorifice toate izvoarele 
ascunse bog ii noi i rodnice i de a scoate la iveal  comoara de energie 
cultural  pe care o posed  na iunea cu atâta prisosin ! ” (1) 

Reformele adoptate dup  1918 i promulgarea Constitu iei din 1923, 
au creat condi iile favorabile procesului afirm rii culturii na ionale, cadrul 
juridic necesar i propice dezvolt rii cu deosebire a înv mântului na ional 
organizat unitar, care avea drept idee central  deschiderea drumului spre 
cultur  prin înt rirea con tiin ei na ionale. 

Complexitatea vie ii economice, social-politice i culturale, 
necesitatea moderniz rii societ ii române ti i integr rii sale în ritmurile 
dezvolt rii civiliza iei universale au determinat confrunatea de idei în 
câmpul gândirii culturale, tiin ifice i ideologice, f r  de care progresul 
unei na iuni nu este posibil, conturându-se astfel c ile de urmat de c tre 
poporul român, într-o lume plin  de schimbare. O aten ie deosebit  s-a 
acordat înv mânului, de care depindea formarea cadrelor necesare tuturor 
domeniilor de activitate.  
   Pentru a r spunde acestor imperative s-a unificat înv mântul de 
toate gradele, înlocuindu-se vechile sisteme din provinciile române ti aflate 
pân  la 1918 sub ocupa ie str in . Astfel, s-a adoptat Legea pentru 
înv mântul primar al statului i înv mântul normal, la 24 iulie 1924,  
s-au unificat cele patru tipuri de coli primare existente dup  unire. La 
acestea s-au ad ugat Legea înv mântului particular din 1925, Legea 
înv mântului secundar din 1928 i altele.  
   O extindere apreciabil  a luat, de asemenea, înv mântul superior. 
Vechilor centre universitare din Bucure ti i Ia i li s-au ad ugat cele din 
Cluj, Cern u i, Chi in u, Timi oara, Oradea. 
   Dup  1918, tiin a a cunoscut un remarcabil avânt, cercet rile 
efectuându-se atât în institutele de înv mânt superior, cât i în institutele 
speciale. În aceast  perioad  s-au afirmat puternic pe plan interna ional colile 
române ti de matematic , fizic , chimie, medicin , istorie, sociologie1 etc. 
                                                           
1
 coala româneasc  de sociologie a dat, în persoana lui Dimitrie Gusti , pe unul dintre cei 

mai str luci i reprezentan i pe plan mondial al acestei tiin e majore pentru cercetarea 
fenomenelor vie ii sociale. Sub conducerea sa a fost realizat  monumentala lucrare 
Enciclopedia României, în patru volume (1938-1943).   
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   În ansamblu, se poate aprecia c  în perioada dintre cele dou  
r zboaie mondiale cercet rile tiin ifice au f cut remarcabile progrese i c  
cei mai valoro i exponen i ai acestora au contribuit la afirmarea poporului 
român pe plan interna ional, cum, de asemenea aproape to i s-au implicat în 
via a economic  i social-politic  a rii. 
   Unirea din 1918 a deschis largi posibilit i de manifestare a spiritului 
creator în cele mai diferite domenii ale culturii i tiin ei, marcând începutul 
unei noi etape în dezvoltarea civiliza iei din ara noastr , ele integrându-se 
spiritului modern al epocii. Astfel, noi valori române ti s-au ad ugat la cele 
anterioare, p trunzând pentru totdeauna în patrimoniul universal. 
   Dintre crea iile cele mai însemnate ale perioadei interbelice, istoria a 
re inut opera monumental  a lui Nicolae Iorga, crea ia lui George C linescu, 
lucr rile filozofice ale lui Dimitrie Gusti, romanele lui Mihail Sadoveanu i 
Liviu Rebreanu, compozi iile lui George Enescu sau sculpturile lui 
Constantin Brâncu i. 
   Funda ia Cultural  „Principele Carol” î i avea creat astfel, în 
România, cadrul cultural necesar constituirii ei, activitatea acesteia fiind 
puternic ancorat  în realit ile social-culturale din perioada dintre cele dou  
r zboaie mondiale i pu in dup  aceea (1921-1948). 
  Cercetarea prezent  î i propune s  eviden ieze activitatea Funda iei 
Culturale Regale „Principele Carol”, implicarea social-cultural  ce poate fi 
urm rit  prin realiz rile sale în perioada func ion rii ca institu ie cultural . 
   Fondul Funda iei Culturale Regale „Principele Carol” aflat la 
Serviciul Arhivelor Na ionale Istorice Centrale cuprinde documente care se 
refer  la d ri de seam , statistici i coresponden  privind organizarea i 
activitatea c minelor culturale, a expozi iilor, colilor r ne ti, desf urarea 
concursului de datini, port i cântece române ti, registre de eviden  
contabil  etc.  

Astfel, în Monitorul Oficial din 8 iunie 1921 ap rea mesajul 
Principelui Carol din 6 iunie acela i an, adresat Pre edintelui Consiliului de 
Mini tri, generalul Averescu, prin care se constituia noua institu ie:   
    „Domnule Pre edinte al Consiliului, 
    Urmând pilda augustului meu p rinte i însufle it de dorin a de a 
contribui i eu, dup  puterile mele, la opera de rede teptare i prop ire 
cultural  a poporului, m-am gândit la înfiin area unei funda ii culturale care 
s  poarte numele meu. 
    Menirea acestei funda ii este: 

1.  Ajutarea i încurajarea institu iilor pentru r spândirea culturii în 
popor; 
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2. Sprijinirea bibliotecilor populare; 
3.Ajutarea tinerimii în studii. 

    Dorind în acela i timp ca întreaga suflare româneasc  a atrage un cât 
mai mare folos din înv mintele pe care le-am dobândit în c l toria mea 
împrejurul P mântului, vom întrebuin a pentru alc tuirea fondului 
institu iei, în afar  de mijloace, i filmul f cut cu ocazia c l toriei mele, film 
d ruit de ministerul de r zboi. 
    În al turare v  înaintez un proiect de statut, rugându-v  s  binevoi i 
a dispune luarea m surilor necesare pentru ca funda ia sus men ionat  s  fie 
recunoscut  ca persoan  juridic . 
   Binevoi i a primi domnule pre edinte încredin area prea deosebitei 
mele considera iuni”. (2)                     
                   
   În dezbaterile Senatului a avut loc o expunere inut  de Pre dintele 
Consiliului de Mini tri, generalul Averescu i publicat  ulterior în 
Monitorul Oficial din 19 iunie 1921: „Alte a Sa Regal , principele Carol, în 
înalta sa solicitudine pentru dezvoltarea culturii în genere i în special 
pentru r spândirea instruc iunii în masele poporului, prin scrisoarea din 6 
iunie 1921, ce mi-a adresat, a luat l udabila ini iativ  a cre rii unei institu ii 
de cultur  sub denumirea de „Funda ia Cultural  Principele Carol” ce va 
func iona sub înaltul s u patronaj. În vremurile de unificare na ional  a 
României Mari, pline de grele sarcini pentru Stat, orice institu ie care î i 
propune a-i servi în sprijin trebuie primit  cu încredere mai cu osebire când 
ea este pus  direct sub augustele auspicii ale Alte ei Sale Regale Principele 
Mo tenitor.” (3) 
   Legea a fost votat  de Adunarea Deputa ilor în edin a din 22 iunie 
1921, adunare prezidat  de Duiliu Zamfirescu. Articolul I din Proiectul de 
lege stipula c : „se recunoa te calitatea de persoan  juridic  Funda iei 
Culturale Principele Carol al c rei scop este ajutarea, sus inerea i crearea 
faptelor de cultur ”. Articolul V din acela i proiect de lege prevedea c : 
„Funda ia Cultural  Principele Carol nu- i va putea schimba menirea 
niciodat  i sub nici un cuvânt,” iar art.VI specifica urm toarele: „Funda ia 
Cultural  „Principele Carol” beneficiaz  de privilegiul Academiei Române, 
al Funda iei Universitare Carol I, al Universit ilor din Ia i i Cluj, primind 
câte un exemplar din toate publica iile ce se tip resc în ar . Legea 
privitoare la privilegiul institu iilor de mai sus se aplic  întocmai pentru 
Funda ia Cultural  „Principele Carol” . Ulterior, Adunarea Deputa ilor, în 
edin a din 12 aprilie 1922, a votat Legea pentru modificarea legii de 

înfiin are a Funda iei publicat  în Monitorul Oficial nr.72/ 5 iulie 1921. 
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   Statutele Legii, în num r de patru, se refereau la scopul, 
administrarea, fondul i dispozi iile finale. Scopul Funda iei este acela i, în 
sensul c  r mân bine precizate ac iunile de care aceasta se va ocupa i 
anume: „ajutarea, sus inerea i crearea faptelor de cultur .” (4) 
   Administra ia este reprezentat  de un director general. El reprezint  
institu ia de justi ie, are r spunderea întregii administr ri i semneaz  toate 
actele i contractele f cute de Funda ie. Directorii sunt numi i de principele 
Carol, iar celelalte numiri se fac de c tre directorul general al Funda iei. De 
asemenea, tot Principele este cel care acord  bursele, ajutoarele i premiile.  
   Fondul institu iei prevede c  acesta este alc tuit din venitul 
întreprinderilor, subven ii, dona ii i diferite alte venituri. 
   Dispozi iile finale men ionau c : „în fiecare an se va publica un 
anuar cu activitatea i bilan ul Funda iei Culturale „Principele Carol”. (5) 
   Între 12 octombrie 1938 i 12 octombrie 1939 aceast  funda ie a fost 
îns rcinat  cu aplicarea Legii Serviciului Social, suspendat  dup  un an, la 
12 octombrie 1939, când Funda ia a revenit la vechiul ei program. 
    Legea privind constituirea Serviciului Social a ap rut în Monitorul 
Oficial din 18 octombrie 1938 iar aplicarea ei a fost încredin at  Funda iei 
Culturale Regale „Principele Carol” cu scopul: „1. de a forma educa ia 
tineretului universitar absolvent; 2. de a îndemna educa ia ranului.” (6). 
    Ziarul „Seara” din 14 ianuarie 1939, într-un articol principal scria c : 
„începând cu 18 ianuarie 1939 intr  în vigoare Regulamentul aplic rii Legii 

Serviciului Social. Planul de lucru întocmit prevede ridicarea economic , 
social , sanitar  i cultural  a 350 de sate , oper  la care vor colabora 7200 
de tineri intelectuali, echipieri ai Serviciului Social, preg ti i în acest scop la 
un curs de o lun .” (7)  
    Aceast  funda ie, în cursul activit ii sale, a acumulat o experien  în 
domeniul culturii s te ti care reprezint  o adev rat  zestre na ional . 
Funda ia Cultural  Regal  a întemeiat peste 4600 C mine Culturale în toat  
ara i a pus în slujba ac iunii sale o serie de publica ii precum: revista 

„Albina”, colec ia „Cartea Satului”, „Buletinul C minelor Culturale”, 
„Lamura”, „Gândirea”, „Cartea Vremii”. În 1933 s-a înfiin at Funda ia 
pentru Literatur  i Art  ,,Regele Carol II”, condus  de Alexandru Rosetti, 
care edita, între altele, i Revista Funda iilor Regale (1934-1947).  
   Din aprilie 1933 s-a creat Uniunea Funda iilor Culturale Regale din 
România care cuprindea:  

1. Funda ia Universitar  „Carol I” (1891);  
2. Funda ia Cultural  „Principele Carol” (1922);  
3. Funda ia „Regele Ferdinand I”, creat  la Ia i în februarie 1926;  
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4. Institutul de Cercet ri tiin ifice „Carol II”, înfiin at la Cluj la 27 
iulie 1931. cu anexa lui, „Observatorul de Astronomie”, din 
Dubo arii-Vechi (Basarabia); 

5. Funda ia pentru Literatur  i Art  „Regele Carol II ” din 
Bucure ti. 

 
La Uniunea condus  de Rege printr-un Secretar General i un 

Director Administrativ s-au anexat:    
1. Muzeul „Alexandru Saint-Georges”; 
2. Orchestra Filarmonica; 
3. Revista Funda iilor Regale. 

 

Funda ia i-a întins activitatea i în Basarabia, dup  multe agita ii i 
multe eforturi ale unor societ i i personalit i culturale. 

Principele Carol a fost în persoan , la 15 martie 1925, ca s  
inaugureze opera de înt rire cultural  întreprins  de Funda ie în Basarabia. 
În expunerile sale acesta ar ta c  Funda ia a venit acolo pentru acte de 
cultur  iar miilor de rani aduna i la Chi in u le explica : „Cultura e 
înt rirea slovei române ti, reînvierea str bunelor datini, împuternicirea 
credin ei întru care au murit înainta ii no tri, chez ia c  voi to i sunte i nu 
numai Moldoveni ci Români din ara mo ilor i str mo ilor no tri.V  cerem 
s  ne da i mân  de ajutor pricepându-ne mai întâi i lucrând mân  în mân  
cu noi.” (8) 

S-au înfiin at c mine în toate jude ele având membri mii de c rturari 
i gospodari ai satelor. S-au adus peste o mie de rani basarabeni la Ia i, iar 

câteva sute au fost prin Ardeal, Maramure  i Bucovina. Orchestra 
„Filarmonica”, „Cântarea României”, „Corul Ateneului” din T t ra i sau 
mari concerti ti str ini au fost trimi i la Chi in u i în alte centre 
basarabene. 

D. C. Ifrim, pre edintele Ateneului Popular din T t ra ii Ia ilor 
(Ateneu afiliat Funda iei ) i inspector general al Funda iei pentru Basarabia, 
a organizat o excursie a basarabenilor la Ia i, excursie la care au luat parte 
1200 de s teni din jud.Hotin, Soroca, B l i, Orhei i Tighina. O a doua 
excursie a avut loc în Muntenia i Oltenia. Acestea au fost urmate de multe 
altele de acela i gen, vizând cunoa terea mai bun  a vie ii sociale i 
culturale a românilor i basarabenilor. 
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C r i, Biblioteci, Tipografii, Expozi ii, Conferin e i Congrese 

 
O parte important  a activit ii sale, Funda ia Cultural  Regal  a 

dedicat-o r spândirii c r ii în rândul satelor. 
Primele manifest ri în acest sens au început a se concretiza înc  de la 

început prin liste de c r i de inute de Funda ie i trimise în aproape toate 
locurile unde acestea erau cerute. 

În documentele studiate la Serviciul Arhivelor Na ionale Istorice 
Centrale un loc deosebit îl ocup  aceste liste de c r i , foarte numeroase. 
Exist  dosare întregi ce cuprind cereri din partea colilor, liceelor, c minelor 
culturale, unit ilor militare i a altor institu ii spre a le fi trimise liste ale 
c r ilor de care dispune Funda ia. 

O scurt  enumerare a acestora este necesar : Liceul „Aurel Vlaicu” 
din Or tie, coala Primar  din Comuna Adam-Clisi, jude ul Constan a, 
C minul Cultural „În l area Domnului” din Comuna Dragolana, jude ul 
Dâmbovi a, Societatea Cultural  „Dragostea Cre tin ” din Comuna 

tef ne ti, jude ul Vâlcea, Casa de Cetire „Badea Câr an”, din Comuna 
Lisa, jude ul Teleorman, Parohia Bâlea ,din Comuna Co ofene ti, jude ul 
Putna, C minul Cultural Sf. Teodoriu, din satul Hu u, jude ul Tecuci, 
Cooperativa de Aprovizionare „Unirea Vrancei” Comuna Bârse ti, jude ul 
Putna (cere stocul de c r i pentru desfacere în comision), Societatea 
Cooperativa „Fr ia”, Comuna Suseni, jude ul Arge , Societatea 
Cooperativa S teasc  „Înaintearea”, din comuna Ghioroin, jude ul Vâlcea, 
Banca Popular  „Podgoria”, din Comuna Orbeni, jude ul Putna, Fabrica 
„Ancora”, din Br ila, Societatea Cultural  „Spiru Haret”, Comuna Cose ti, 
jude ul Muscel, Cooperativa „ inte ti”, jude ul Muscel, Parohia Bisericii 
„Sfin ii Împ ra i” din Tulcea, Parohia Bisericii „Sfântu Nicolae” din Vâlcea. 
(9) 

La B ncile Populare din Mehedin i, Muscel, Neam , Olt, Prahova i 
Putna existau depozite de c r i ale Funda iei, de unde se puteau comanda în 
vederea achizi ion rii c r i de c tre institu iile i persoanele doritoare. (10) 

În cadrul Fondului Funda iei Culturale Regale „Principele Calol” 
exist  o coresponden  ampl  privind vânzarea de c tre Funda ie a c r ilor i 
revistelor prin chio curile i debitele din diferitele g ri. 

„Începând cu data din 25 ianuarie 1922, prin intermediul lui Ioan 
Burzescu (str. Dr. Varnali, nr. 14), se vând c r i purtând tampila Funda iei 
Culturale Regale în Gara de Nord. Concesiunea în vederea acestei activit i 
s-a acordat pe trei ani.” (11) 
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Ion Burbea (fost deputat de Gala i) a organizat, începând cu 3 iulie 
1922, chio curi pentru vânzare de carte în Gala i, Folte ti, Bujor, Br ila i în 
zece alte comune. (12) 

„Societatea Anonim  pe Ac iuni pentru înlesnirea Comer ului de 
Libr rii”, începând cu 8 decembrie 1922, se obliga a înfiin a pe termen de 
zece ani, chio curi în orice gar  va crede de cuviin . (13) 

O alt  parte a activit ii Funda iei Culturale Regale se define te prin 
leg tura strâns  ce a existat între aceasta i un num r foarte mare de libr rii 
i edituri care doreau s  vând  c r ile ap rute în editura Funda iei. 

Pentru a putea într-adev r remarca aceast  strâns  leg tur , enum r 
câteva din numeroasele cereri f cute atât de libr riile din ar  cât i din 
Basarabia. 

În data de 2 ianuarie 1922 erau primite la Funda ie urm toarele 
cereri ale libr riilor: „Luceaf rul” din Chi in u, „Ion V. Z cescu” din Ia i, 
Libr ria Na ional  „Bejenaru” din Roman, „Dimitrie C. Patron” din Tecuci, 
Libr ria Na ional  „Simion Ciornei” din Craiova, Anton Ro ca din 
Cern u i, Libr ria i Papet ria „N.J. Marguelies” din Foc ani, Libr ria 
„Munca” Comuna Piatra, Ion Cr ciun din Câmpina. (14)  

La 5 ianuarie 1922 era primit  cererea Libr riei „Fra ii Arsene” din 
Râmnicu Vâlcea. (15) 
   Tipografia i libr ria din Caracal trimitea Funda iei cererea referitoare la 
desfacerea de carte, datat  6 ianuarie 1922. (16) 
  Din Bârlad, libr ria i papet ria, „Bazarul Nicolai A.Petroff”, cerea 
Funda iei acela i lucru, data cererii era 21 ianuarie 1922. (17)  

Se poate u or observa c , numai în cursul lunii ianuarie , cererea de 
carte a fost numeroas . Pe întreg parcursul anului s-au primit la Funda ie 
cereri din: Câmpina, Bârlad, Br ila, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpu-
Lung Muscel, Lugoj, Hu i, Turnu M gurele, Gala i, Cern u i, Chi in u, etc. 
Funda ia Cultural  Regal  aproba, la 2 iunie 1922, cererea lui Ion Cârlova 
pentru desfacerea rechizitelor colare în libr rii, rechizite procurate prin 
Funda ie. Sunt prezentate documente prin care colile accept  aceast  
propunere, datorit  pre ului mic pe care îl percepe Funda ia. (18).  

Între preocup rile culturale ale Funda iei, un loc deosebit prin 
importan a sa, l-a ocupat achizi ionarea de manuscrise în vederea tip ririi i 
difuz rii lor. Traducerea lui Gala Galaction a „Noului Testament” a fost 
cump rat  de Funda ie la 19 martie 1925. (19)  

La 24 iunie 1925, Mihai Ralea publica, sub patronajul Funda iei, 
lucrarea sa „Introducere în sociologie”. (20) 
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Activitatea Funda iei s-a desf urat i în vederea difuz rii 
publica iilor sale peste hotare. Ministrul României la Haga cerea ca 
Buletinul „Kulturnachrichten” s  se trimit  regulat i gratuit urm toarelor 
institu ii din Olanda: Biblioteca Regal  din Haga, Funda ia Carnegie, 
Univerit ilor din Leiden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen. (21)  

Leg tura cu str in tatea era men inut  îndeosebi prin schimburile 
culturale. Unul dintre acestea îl reprezenta planul de schimburi culturale 
româno-cehoslovace, întocmit cu ajutorul Lega iei Republicii Cehoslovacia 
în Bucure ti. Planul prevedea dona ii de c r i Bibliotecii Funda iei Cuturale 
Regale i Bibliotecilor Universitare din ar . În schimb, Funda ia se obliga 
s  trimit  publica ii române ti Universit ilor cehoslovace i, în special, 
Seminariilor romanice din aceste universit i, iar în al doilea rând, s  intre în 
rela ie cu „Societatea Cultural  Ceho-Român ” i cu „Asocia ia Amicilor 
României”, din Praga. (22) 

Revenind la activitatea intern  a Funda iei, trebuie men ionat  
existen a a patru referate, în original, ale lui Emanoil Bucu a, director 
administrativ în acea perioad . Primul se refer  la tip rirea „Noului 
Testament”, tradus de Gala Galaction, tip rire recomandat  de Ministerul 
Cultelor i Artelor. În acest referat se arat  c :„Funda ia nu are mijloacele 
necesare, îns  are permisiunea Patriarhului României i a A ez mântului 
Biblic de a se îngriji de tip rirea acestui manuscris”. (23) 

În al doilea referat, Emanoil Bucu a cerea ajutorul Patriarhului 
României Miron de a tip ri „Noul Testament”. (24) 

Al treilea se referea la Dic ionarul Limbii Române editat de 
Academia Român  i cuprindea o cerere facut  d-lui Moldovan din Cluj, în 
vederea trimiterii a trei fotografii, pentru o carte de propagand  facut  
Dic ionarului. Prima fotografie dorea s  fie a Muzeului Limbii Române, 
cl direa întreag , la exterior (Strada Elisabeta, nr.23), a doua a profesorului 
Sextil Pu cariu (biroul de lucru din Muzeu) i ultima, a s lii de lucru a 
colaboratorilor, cu fi ierul i biblioteca. 

Emanoil Bucu a recomanda acestui domn Moldovan din Cluj: „Ar 
trebui s  te pui în leg tur  pentru aceasta cu d-ul Sextil Pu cariu. Dar mai 
bine ar fi dac  ai vorbi întâi cu d-l Vuia, ar tându-i aceast  scrisoare i 
rugându-l s  te prezinte Dumnealui domnului Profesor, care e i membru în 
Muzeul Etnografic al Funda iei”. (25)  

În ultimul referat, privitor la Conferin a de pres  româno-polonez  
inut  la Gala i între 6 i 8 mai 1926, Emanoil Bucu a (invitat din partea 

Funda iei) reia discursul rostit la aceast  conferin . (26) 
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Alte aspecte originale din fondul dosarelor studiate, le reprezint  
corecturile unor scriitori celebri ce- i publicau c r ile la editura Funda iei. 
Corecturile apar in lui Emanoil Bucu a, iar printre numeroasele opere 
existente pot fi enumerate: „Inima noastr ” de Mihail Sadoveanu, cartea 
„Vicleimul”, o culegere de Anton Pann, Victor Ion Popa, Gh. Dem 
Teodorescu etc. (27)  

Sub titlul: „Biblia, un monument de limb  româneasc ”, ap rea în 
ziarul „Dreptatea” din 23 noiembrie 1938, un articol referitor la tip rirea i 
difuzarea „Bibliei Carol II”: „La 250 de ani de la apari ia frumoasei Biblii a 
lui erban Cantacuzino, Funda ia pentru Literatur  i Art  „Regele Carol II” 
ne pune la îndemân  o adev rat  oper  de art  i tiin : Biblia Regele Carol 

II. Tradus  dup  originalele ebraice i grece ti de sfin ii p rin i profesori 
Vasile Radu i Gala Galaction, de la Facultatea de Teologie din Chi in u, 
noua Biblie apare într-un moment cum nu se poate mai potrivit.  

„Biblia are 1375 pagini i o tip rire pe o hârtie sub ire, textul fiind 
compus round-face cu corp B, litera dreapt . ” (28)  

În presa vremii au ap rut multe articole referitoare la acest 
eveniment cultural iar selectarea i prezentarea acestui articol se datoreaz  
descrierii am nun ite a noii publica ii. 
           

Biblioteci 
 

Al turi de carte, în preocup rile culturale ale Funda iei, a intrat i 
problema înfiin rii de biblioteci. În documentele existente în fondul 
Funda iei Culturale Regale „Principele Carol”, apar informa ii de acest gen 
începând cu anul 1922, de când au fost înfiin ate urm toarele biblioteci la: 
Societatea Cultural  „Sf.Andrei” din Comuna Sângeru, jude ul Prahova, 
Societatea „Clubul Artistic” din Cluj, Societatea de lectur  „Dârlov”, jude ul 
Târnava Mic , Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Gala i, Institutul 
„Vulturul” din T nad, coala Comercial  nr. 1 din Bucure ti, Cercul 
Studen esc Gorjan care, cu ajutorul Funda iei, a înfiin at biblioteci în 
aproape toate satele din jude ul Gorj. 

Cercul Studen esc Prahovean a f cut acela i lucru ca i precedentul, 
la coala Primar  Mixt  din comuna tirboiu, jude ul Romana i, Cercul 
Studen esc din Bucure ti, la Brigada 44 de Infanterie din Bucure ti, la 
Prefectura jude ului Suceava, etc. (29) 

Referitor la biblioteci, în documentele cercetate, nu mai exist  nimic 
pân  în anul 1937 când, se precizeaza c , la data de 1 ianuarie 1937, se 
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g seau înregistrate i intrate în depozitul Funda iei, 23817 volume i bro uri 
i 490 reviste (colec ii). (30) 

Acest fapt, al nepreciz rii concrete, se datora noii politici adoptate de 
Funda ie care a modificat pu in regula existent . Trecând la crearea 
C minelor Culturale, Funda ia i-a propus ca o dat  înfiin ate acestea, în 
cadrul lor s  fie prezente i bibliotecile. Se poate spune c  num rul 
C minelor Culturale a fost aproape egal cu cel al bibliotecilor iar înzestrerea 
acestora cu c r i a fost o problem  ce a privit în totalitate Funda ia. 
       

Tipografii 
 

În fondul Funda iei Culturale Regale „Principele Carol”, direc ia 
Culturii Generale i Propagandei , serviciul Culturii Generale, este prezentat 
un tablou al tipografiilor din capital  i din provincie care func ionau în anul 
1922. Este înf i at  o list  cu 82 de ateliere grafice i tipografii care existau 
atunci în Bucure ti. (31) 
  În ceea ce prive te provincia, la Chi in u func ionau 17 tipografii, 
apoi urma Ia ul, cu 18 tipografii, în Gala i func ionau 12 tipografii, la 
Boto ani 5, în total în ar  erau 165 de tipografii. (32) 

În anul 1922, Funda ia a înregistrat câteva oferte în vederea 
cump r rii unei tipografii. 

Martin Badt oferea la 3 mai 1922 un aparat de reprodus orice fel de 
scrieri, planuri, numit OPALOGRAPH. (33) 

Tot în acest an, Funda ia cump ra o tipografie de la Marin S. Niculescu 
i Marcu A. Gohen, de la Budapesta, contra sumei de 2 500 000 lei. (34) 

Tipografia Funda iei i-a început activitatea înc  din anul 1922 cu 
imprimarea unei c r i po tale ce a costat 14 570 lei. (35) 

Începând cu anul 1925 tipografia s-a dezvoltat achizi ionând aparate 
în valoare de 5000000 lei. (36) Cheltuielile pentru aprovizionarea cu hârtie, 
liter  nou  i repara ii se cifrau în jurul sumei de 1300000 lei pe an. (37) 

Au fost imprimate în cadrul tipografiei Funda iei buletine 
informative pentru str in tate, colec ia „Cartea Vremii”, reviste ca: 
„Lamura”, „Albina”, „Gândirea”, „Cugetul Românesc”, Colec ia „Cartea 
Satului”, „Revista Funda iei Culturale Regale Principele Carol”, „Buletinul 
C minelor Culturale” i multe alte c r i, reviste i bro uri. 
        

Expozi ii 
  

O bogat  activitate desf urat  de Funda ie s-a bazat pe participarea 
la expozi ii în str in tate i organizarea în fiecare an a unei manifest ri 
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culturale numit  „S pt mâna C r ii”, ce reunea sub form  de exponate 
apari iile editoriale din anul respectiv. 

Înc  din anul 1921 Funda ia a primit invita ia de a participa la o 
expozi ie a c r ii la Floren a. Din documentele studiate reiese faptul c  
pentru participarea la acest  expozi ie, Funda ia a cheltuit suma de 73000 
lei. (38)  

Participarea Funda iei la Expozi ia de carte de la Floren a se repet  
aproape în fiecare an. În anul 1927, printr-o not  primit , „Casa coalelor” 
i Editura „Cartea Româneasc ” anun au participarea la viitoarea expozi ie. 

(39) 
La 9 ianuarie 1928 Funda ia confirma primirea adresei Casei de 

Editur  „Ramuri” din Craiova, prin care f cea cunoscut c  va lua parte la 
Expozi ia de la Floren a din acel an. 

Emanoil Bucu a recomanda aranjarea rafturilor cu colaborarea unui 
decorator, apoi schi ele urmau s  fie respectate de delegatul Funda iei: 
„Materialul s  fie ales cât mai reprezentativ românesc i s  se impun  prin 
calitate i originalitate, iar nu prin cantitate”. De asemenea, aranjarea i 
decorarea trebuia s  fie tipic româneasc . „Al turi de c r i ve i putea expune 
diagrame editoriale, fotografii, stampe de coperte, cataloage, d ri de seam , 
etc.” (40) 

Prin adresa nr.8594, din 7 februarie 1928, Ministerul Afacerilor 
Externe, Direc ia Presei i Informa iilor, informeaz  Funda ia c  pune la 
dispozi ie subven ia acordat  pentru Sec iunea Româneasc  de la Expozi ia 
C r ii de la Floren a. (41) 

Academia Român  comunica Funda iei Culturale Regale, la data de 
8 februarie 1928 prin adresa nr.114, c  nu are nimic nou de expus la 
Expozi ia Interna ional  a c r ii de la Floren a i nici fonduri pentru 
cheltuielile ce ar ocaziona expunerea. (42) 

Asocia ia pentru literatura român  i cultura poporului (ASTRA) 
r spundea pozitiv la invita ia Funda iei de a participa la expozi ie. (43) 

Funda ia Cultural  Regal  a înaintat, la 5 martie 1928, o adres  
Directorului General al V milor prin care informa c : „l zile con in 
materialul pe care îl vom expune la Floren a. C r ile apar in editurilor:„Casa 

coalelor”, „Comisiunea Monumentelor Istorice”, „Cultura Na ional ”, 
„Cartea Româneasc ” i Funda ia Regal  „Principele Carol”. (44) 

Particip ri ale Funda iei sunt înregistrate în multe locuri din lume. În 
anul 1936 era men ionat  prezen a Funda iei la expozi ia „Deutschland” din 
Germania, la 21 august la Berlin. (45) 
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 Lucian Blaga, în calitate de consilier de pres  al „Lega iunii Regale” 
a României din Serviciul de pres  din Viena, trimitea informa ii directorului 
Presei i Infoma iilor, Ion Dragu, în leg tur  cu organizarea la Viena în 
1936 a unei expozi ii i, prin acest director, invita Funda ia s  ia parte , iar a 
doua invita ie era f cut  pentru Expozi ia de la Paris din 1937. (46) 

Pentru participarea la aceast  expozi ie, Comisariatul Român trimite 
o list  cu un num r de 23 de lucr ri ce urmau a fi expuse. Câteva trebuie 
men ionate pentru valoarea lor: „Istoria Românilor” de Nicolae Iorga, 
„P mântul i poporul românesc” de Simion Mehedin i, „Basarabia i 
Bucovina” de Ion Nistor, „ tiin ele teoretice” de Gheorghe i eica, 
„Reforma Agrar ” de George Ionescu–Sise ti, „Arhitectura în România” de 
arhitec ii Duiliu Marcu i George Cantacuzino, „Colec ia regal  de art ” de 
Alexandru Busoiceanu, „Le musique en roumanie” de Nonna Otescu i 
Constantin Br iloiu etc.  

Expozi ia de la Paris a constituit un succes pentru Funda ie, a stârnit 
admira ia participan ilor iar publica iile de pres  române ti i str ine au 
subliniat manifestarea românilor în articole elogioase. 
 O descriere a Pavilionului României ap rea bine punctat  într-un 
articol din ziarul „Diminea a” din 23 iunie 1937: „Dup  toate ecourile 
înregistrate în presa parizian , Pavilionul rii noastre va constitui una din 
marile revela ii ale Expozi iei Interna ionale de la Paris...cu prilejul vizitei 
pe care a f cut-o în ziua deschiderii Expozi iei, d-l Lebrun, pre edintele 
Republicii, i-a exprimat admira ia pentru splendida lucrare de art  care e 
Pavilionul României. Oper  a arhitectului Duiliu Marcu, Pavilionul 
României se caracterizeaz  prin sobrietatea stilului s u: o tratare modern  a 
unor motive vechi române ti, printre care arcada învolt  i stâlpii înal i se 
deta eaz  i dau Pavilionului un aer de armonie, echilibru i tinere e... în 
subsolul Pavilionului se g sesc dou  sec iuni: Prezentarea general  a rii 
sub raportul frumuse ilor naturale i turistice i Vân toarea. Aceasta din 
urm , lucrat  pe principiul dioramic, grupeaz  toat  fauna vân toreasc  a 

rii, fiecare animal sau vietate încadrat  în mediul natural în care ele 
tr iesc. La parter se intr  pe sub un vast plafon realizat de ing. Leahu din 
lepezi de sare. Patru luni, în adâncurile Salinei de la Sl nic, o armat  de 
lucr tori au c utat blocurile cele mai curate, le-au t iat în lespezi i asociate 
în desen i culoare au creat acest uria  plafon lung de 25 m i larg de 8 m.... 
(47) 

....În fundul s lii Industriale, într-o ni  de 8/8 m se încadreaz  Harta 
României, realizat  de prof. Leonida care arat  prin efecte de lumini 
diferitele aspecte fizice i economice ale rii noastre. 
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 Fondul H r ii înf i eaz  însu i relieful rii noastre pe care becuri 
mascate (10 000) marcheaz  localit i industriale, centre agricole, etc... La 
etaj se afl  Sala Oficiului de Educa ie a Tineretului i Instruc iunii 
Premilitare lucrat  dup  schi ele arhitectului Alexandru Br t eanu. Din sala 
O.E.T.R.-ului se trece în Hall-ul Funda iei Culturale Regale, deschidere 
m rginit  de coloane înalte, a ezate în fa a unor vitrouri de sticl , mari de 20 
m fiecare, reprezentând sugestiv programele i realiz rile tuturor Funda iilor 
Regale. Lâng  Pavilion, pe un teren în pant , în mijlocul unei mari peluze 
care deschide spre Sena, o alt  cl dire în stil românesc g zduie te 
Restaurantul Românesc. Orchestra lui Grigore Dinicu, arti tii români afla i 
la Paris vor contribui s  fac  din restaurantul nostru o atrac ie a întregii 
expozi ii...” (48) 

Apar articole asem n toare cu cel de mai sus în ziare române ti i 
str ine : „Curentul”, „Timpul”, „Le Journal”, „Le Matin”, „Le Journal des 
debats”, „Le jour”, „Petit Parisien” etc. „Ordinea” a publicat la 19 august 
1937 un articol din presa german , în ziarul „Voelkischer Beobahter”, nr. 
224/12 august 1937. „Petit Parisien” scrie: „..Comisarul general al României 
a cl dit în scurt timp nu un simplu Hall în Expozi ie , ci un monument de 
oper  durabil ”; „L’Ordre”: ...Casa Român  este o adev rat  minune care 
face onoare rii i poporului s u”. (49) 

Al turi de succesul avut la Expozi ia de la Paris, se adaug  multe 
altele de acela i fel. A urmat în anul 1938 participarea Funda iei la 
Expozi ia de la Londra , apoi în acela i an la New York în S.U.A. 

În documentele studiate mai sunt prezente i oferte în vederea 
particip rii la aceste expozi ii al turi de Funda ie i a altor persoane sau 
institu ii interesate de acest gen de manifest ri culturale. 

Men ionez oferta constructorului de viori, Mihail R dulescu, care a 
construit viori pentru George Enescu, Huberman, Erica Morini, Maurice 
Hoyot, i care construia atunci o vioar  pentru Expozi ia de la New York 
din 1938. (50) 

Prin expozi iile la care a luat parte, Funda ia Cultural  Regal  
„Principele Carol” a tiut s  lase întotdeauna în con tiin a i sufletul 
publicului str in o imagine cât mai clar  i relevant  a activit ii i 
preocup rilor, atât ale românilor în general, cât i ale Funda iei, în special. 
           

Conferin e 
 

Ca o prim  manifestare în acest sens trebuie men ionat  sprijinirea 
studen ilor români de la Universitatea din Liège, care mul umesc Funda iei 
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Culturale Regale pentru promovarea cauzei propagandei române ti printre 
str ini. (51)  

Ace ti studen i informau Funda ia despre realizarea programului de 
propagand  prin inerea de conferin e despre latinitatea poporului nostru, 
despre istorie, despre R zboiul din 1916/1918, despre provinciile române ti, 
(insistau asupra Basarabiei), despre produc iile miniere, agricole i 
industriale. (52) 

„Amicale des élèves et anciens élèves de l’école industrielle de 

Farciennes ” (Robert Lizin) din Belgia , mul ume te anticipat Funda iei 
pentru c r ile trimise privind România. Aceast  asocia ie, având 400 de 
membri, î i propune un program de excursii, vizite i conferin e ce doresc a 
le ine în România. (53) 

Printr-o adres  primit  la 21 noiembrie 1925, Funda ia era informat  
c  la Sofia va avea loc un ciclu de conferin e privind România.Urma s  se 
trimit  c r i ASTREI, pentru ca aceasta s  poat  astfel reprezenta România. 
(54) 

Potrivit mesajului Principelui Carol adresat Direc iei Culturii 
Generale, din 12 ianuarie 1925, urma s  se organizeze în Bucure ti, în Sala 
Sindicatului, un ciclu de conferin e cu plat  i ez tori culturale. Aceste 
manifest ri se vor desf ura apoi i în alte centre ale rii: Ia i, Craiova, 
Râmnicu-Vâlcea, Ploie ti, Constan a, Gala i, Foc ani, Dorohoi, Boto ani, 
Chi in u, B l i, Oradea, Cluj, Sibiu, Lugoj i Caransebe . Principele Carol 
indic  i nume ale unor personalit i pentru aceste ez tori culturale: 
Nicolae Iorga, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Vasile Pârvan, Dimitrie 
Gusti, Sextil Pu cariu, Dimitrie Cantacuzino, tefan Popescu, Simion 
Mehedin i. (55) 

În acela i mesaj trimis Funda iei, Principele dorea s  se deschid  
biblioteci pentru tineri îndeosebi, s  se organizeze cu ajutorul consilierilor 
tehnici ai Funda iei expozi ii artistice, statice i ambulante (s  fie sinteza 
unei epoci sau a unui artist), s  se fac  turnee în provincie, mai ales în 
ora ele minoritare, ale organiza iilor muzicale „Filarmonica” i „Cântarea 
României”. (56) 

O alt  manifestare a Funda iei în acest sens a fost desf urat  în 
Basarabia. Înaintând Ministerului de Interne o adres  prin care anun  c  au 
fost chema i în Basarabia pentru o ac iune de propagand  cultural , cer 
aprobarea înfiin rii unui oficiu a ezat la Chi in u sau Ia i, pentru 
conducerea ac iunii de peste Prut.  

„Acest oficiu va fi ajutat de minoritari creatori de C mine Culturale 
i de to i factorii culturali ai locului. În fiecare sat sau ora  se va crea un 

 123 



Laura Rodica Hîmp  –  Din activitatea Funda iei culturale regale „Principele Carol” 1922-1948 
 

 

C min cu bibliotec , muzeu, depozit de c r i, birou de informa ii i 
cinematograf”. (57) 

Asocia ia Cercet rii României îl invita pe Emanoil Bucu a s  ia parte 
la o consf tuire a Legiunii i inuturilor cercet e ti din ar , ce are loc în 
sala „Gheorghe i eica” în 2,3,4 februarie 1934. (58) 

Profesorul Dimitrie Gusti, directorul general al Funda iei Culturale 
„Principele Carol”, (1934-1939), era invitat la edin a de direc ie a Revistei 
Funda iilor Regale de c tre Alexandru Rosetti. (59). 

La 6 iunie 1937 ap rea în presa bucure tean  Conferin a profesorului 
Alexandru Rosetti, inut  cu o zi în urm  la Radio. În calitate de director al 
Funda iei pentru Literatur  i Art , Alexandru Rosetti f cea un scurt 
rezumat al activit ii Funda iei: „....În colec ia enciclopedic  de cuno tin e 
folositoare „Cartea Satului”, a ap rut de curând „ISTORIA UNIREI 
ROMÂNE TI” datorit  p rintelui profesor Ion Lupa . Sec ia istoric  a 
Funda iei a publicat o serie de documente de mare însemn tate pentru 
trecutul nostru: „Colec ia Veress”, apoi lucrarea consacrat  de Vasile 
Christescu istoriei militare a Daciei Romane. Trebuie men ionat , ca o 
contribu ie a rii noastre la tiin a interna ional , ini iativa luat  de aceea i 
Sec iune istoric  a Funda iei Carol I de a publica, în limba francez , o istorie 
a Europei în Evul Mediu, scris  de un grup de înv a i români i str ini. 
Revista Funda iei Regale a adus regulat, în fiecare lun , material bogat de 
literatur  propriu-zis  i cronicile ei variate care dau o înf i are atât de vie 
acestei reviste fac dintr-ânsa întâia publica ie periodic  de acest gen din 
România întregit ... Funda ia i-a l rgit planul de activitate prin publicarea 
câtorva colec ii noi: seria edi iilor definitive ale scriitorilor români 
contemporani deschis  anul trecut de „Versurile” lui Tudor Arghezi, 
continuat  prin publicarea „Operelor” lui Mateiu Caragiale i a „Poeziilor” 
Elenei Farago, premiat  anul acesta de Majestatea Sa Regele cu premiul 
Na ional pentru Literatur . „Scriitori Români Uita i”, o alt  colec ie lansat  
de Funda ia pentru Literatur  i Art , va fi inaugurat  peste câteva zile de 
„Operele” lui Anghel Demetriescu, un volum îngrijit de Ovidiu Papadima. 
Nicolae Iorga ne-a mai dat pe lâng  volumele de neuitat portrete din 
„Oameni care au fost”, un volum de eseuri, „Sfaturi pe întunerec”, în care 
reg sim inspira ia înalt  i largul suflu epic al marelui mânuitor al scrisului 
românesc...” (60) 

Dimitrie Gusti, directorul general al Funda iei, comunica la 6 iunie 
1936 c  Mircea Eliade, asistent la Universitatea din Bucure ti, este delegat 
de Funda ia Cultural  Regal  s  ia parte la Congresul „The Oxford Group 
Movement” din Anglia.  
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Raportul alc tuit de Mircea Eliade i trimis Funda iei la 2 august 
1936, este deosebit de interesant: „... au asistat 15000 de membri i 
spectatori, întrunirea a fost radio-difuzat ; lumea socotea Oxford Group 
Movement ca sigura „revolu ie” moral  i social  care ar putea salva 
Europa; Grupul crede urm toarele: 1. c  Dumnezeu poate comunica cu 
fiecare om în parte prin „guidance”; 2. c  fiecare om are un sens al 
existen ei bine stabilit c ci Dumnezeu are un „plan” pentru fiecare; 3. c  
acest „plan” poate fi realizat de om dup  ce realizeaz  cele patru 
„absoluturi”: puritate absolut , altruism, dragoste i cinste absolut , adic , 
dup  ce- i m rturise te via a i p catele i se pred  lui Dumnezeu; 4. c  
omul poate fi schimbat i deci na iunile pot fi schimbate; aceast  schimbare 
este singura revolu ie posibil ”. (61) 

Mircea Eliade informa în continuare Funda ia c  a vorbit cu dr.Trank 
Buchman despre cum s  introduc  aceast  mi care i la noi în ar . „Tot ce e 
bun i eficient în Oxford Group trebuie pus în practic  la noi prin Biseric , 
sau al turi de Biseric ; cel mai bun mijloc de realizare ar fi prin Str jerie”. 
(62) 
         

Concerte 

 
În cuprinsul documentelor aflate în fondul Funda iei Culturale 

Regale „Principele Carol”, Direc ia Artistic , Societatea Anonim  
Filarmonica, este precizat  înfiin area „Quartetului Funda iei Culturale 
Regale”, la Conservatorul din Ia i, la 23 octombrie 1922. (63) 
  Tot în anul 1922 Compania Liric  Român  „Leonard” s-a alipit 
Funda iei Culturale Regale. Averea total  a Companiei era de 1 500 000 lei. 
(64)  

Trecerea Societ ii Anonime Filarmonica sub auspiciile Funda iei a 
avut loc în anul 1926. (65) 

Nichifor Crainic, directorul Culturii Generale, f cea în numele 
Filarmonicii o nou  propunere Funda iei Regale: „Salvat  de la faliment 
datorit  Funda iei, Filarmonica propune pentru stagiunea 1925-1926 un 
nucleu de 36 orchestran i angaja i anual, recruta i din orchestra Operei, dup  
o prealabil  în elegere cu maestrul George Georgescu; se pot angaja 
concerte simfonice la Ia i, Cern u i, Bra ov, Cluj, Timi oara, iar sala de 
concerte din Bucure ti s  fie Ateneul.” (66)  

Funda ia Cultural  Regal  „Principele Carol” a comemorat la Sibiu, 
la 6 mai 1934, centenarul mor ii lui Beethoven printr-un ciclu de concerte 
simfonice cu soli ti. (67) 
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  ASTRA mul umea prin Timotei Popovici Funda iei Culturale Regale 
pentru sprijinul acordat la „Festivalul Beethoven” . (68) 

Orchestra „Filarmonica” a dat numeroase concerte în beneficiul 
Funda iei în toat  ara. Prin legea nr. 72/1921,Funda ia era scutit  de orice 
tax , iar concertele date pentru Funda ie, de asemenea.  
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