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Coperta 1-4: Carol I - pictură de François Flameng; 
                     Clădirea Fundaţiei Universitare Carol I, 1914 

Redactare şi concepţie grafică: Geta Costache

S-au folosit documente şi ilustraţii din colecţiile
şi arhiva bibliotecii. Medaliile şi timbrele jubiliare 
reproduse nu fac parte din patrimoniul instituţiei.
2014 BCU „Carol I“ ©
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(George Costescu, Bucureştii  
Vechiului Regat, 1944)

1891 „Carol I /…/ a hotărât să  întemeieze 
din propria lui avere o altă bibliotecă, 
destinată a înlesni deocamdată studenţilor 
putinţa  unor studii cât mai desăvârşite. 
Cumpără în acest scop casele lui C. Ioanid 
şi la 3 Mai 1891 Regele comunică primului 
său ministru /.../ scrisoarea sa cuprin-
zând dorinţa întemeierii acestei Biblioteci 
Universitare şi Fundaţiunea de sprijin 
material a studenţimei merituoasă dar 
lipsită de mijloace. La 27 Iunie 1891 ea a 
fost decretată ca instituţiune de stat sub 
dependinţa Ministerului învăţământului 
public, cu numele «Fundaţiunea 
Universitară Carol I».“

(pagina opusă)
Scrisoarea de întemeiere a Fundaţiunii Universitare 
semnată de Carol I la 3 mai 1891, adresată 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri şi publicată în
Monitorul Oficial nr. 27 din 5/17 mai 1891, p.585
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  (pagina opusă)
Legea nr. 2264 
de recunoaştere a 
Fundaţiunii Universitare 
ca instituţie de stat, 
publicată în Monitorul  
Oficial  nr. 81 din 13/25 
iul. 1891, p.2049.

Regele Carol I  

(jos)
Calea Victoriei, Vechiul 
Palat Regal (dreapta), /1890/
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„Un loc aparte între clădirile 
dedicate învăţământului îl va 
avea edificiul cu destinaţie 
specială, cum ar fi Fundaţia 
Universitară Carol I, clădire 
proiectată de arhitectul Paul 
Gottereau în anul 1891, care 
acum, în primă variantă, are 
formă de L, nodul central 
constituindu-l rotonda de la 
care se desfăşoară dreapta, 
stânga încăperile ce dau toate 
spre coridorul amplu, menit 
a rezolva circulaţia, total 
nestânjenitor pentru funcţiuni. 
Intrarea se face printr-un 
vestibul ce duce spre scara 
monumentală, totul fiind şi 
în exterior dar şi în interior 
decorat cu grijă şi în mod 
armonic.“

Prima clădire a Fundaţiunii 
Universitare Carol I, /1900/ 
(şi la pagina opusă)

(Cezara Mucenic, Bucureşti, 
Un veac de arhitectură civilă, 1997)

1895
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„Ocupând suprafaţa de 660 mp. 
clădirea era concepută cu faţada 
şi intrarea pe strada Vămii, cu o 
rotondă, în colţ, legând acestă aripă 
principală de acea mai redusă din str. 
Clemenţei, terminată printr-un calcan 
spre propietatea Grigore Peucescu. 
Clădirea Creţeanu, din colţul Căii 
Victoriei cu str. Vămii, dar mai ales 
masivul de case al familiei Lahovary, 
ocupând mai toată Piaţa Regelui Carol I 
de astăzi, ascundeau Fundaţia, din care, 
de la Palat, nu se putea vedea decât 
rotunda din colţ. /.../ 

Încă din 1900, adică în al cincilea
an de funcţionare, Fundaţiunea se 
dovedise insuficientă faţă de numărul 
mereu crescând al cetitorilor /.../ 
Convingându-se de nevoia de a mări 
localul primei Sale Fundaţiuni, Regele 
/.../ hotărăşte cumpărarea imobilului 
Gr. Peucescu, limitrof cu Fundaţiunea. 
Propunerea oficială de a se ceda un alt 
teren /.../ este refuzată de rege, care 
ţinea ca ctitoria Sa să se înalţe 
«pe un loc în faţa Palatului Nostru,  
aproape de reşedinţa Noastră, adică sub  
ochii şi sub ocrotirea Noastră»“.      

(Al. Tzigara - Samurcaş, 
Fundaţiunea Universitară Carol I, 1933)
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(C. Rădulescu-Motru, 
Un început de carieră sub regele Carol I, 1939)

Regele Carol I

Diplomă acordată Fundaţiei 
cu prilejul expoziţiei jubiliare 
din 1906

„ /.../ Regele Carol I a vizitat în diferite 
rânduri localul Fundaţiei, uneori singur, 
uneori însoţit de un membru al familiei 
regale, sau de câte un oaspete străin./.../. 
După inaugurare /1895, n.n./, mă 
aşteptam ca vizitele regale să înceteze cu 
totul sau să se producă la zile mari, 
anunţate cu mult timp înainte, din cauză 
că localul era, de la opt dimineaţa până la 
zece seara, ocupat de publicul cititor. /.../ 
Regele a mai făcut o vizită fără ceremonie 
/.../ a intrat în sala cea mare de lectură 
pe la orele trei după amiază, fără a fi 
anunţat. Intrarea Sa a fost aproape 
neobservată. Studenţii, vreo 15 la număr, 
şi-au continuat lectura. Numai după ce 
Regele a vorbit unei d-şoare studente 
întrebând-o din ce facultate face parte - 
pe timpul acela nu erau mai mult de 3-4 
studente în toată Universitatea - numai 
atunci s-a observat prezenţa Regelui şi 
studenţii  s-au sculat în picioare. 
«Citiţi mai departe» le-a zis Regele 
făcând semn să stea jos. După ce a 
terminat înconjurul sălii a plecat. 
Avea figura radioasă de mulţumire.“

(pagina opusă)
Sala de lectură din prima
clădire a Fundaţiei 
(azi Sala Profesorilor)

Vestibulul bibliotecii vechi, 
cu bustul regelui Carol I 
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Noua clădire, la finalizarea lucrărilor, 1914 

(jos)
Vedere panoramică spre Palatul regal, /1920/

(pagina opusă)
Prima clădire a Fundaţiei, /1895/   
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„Prima parte a palatului Fundaţiunii 
Carol, dinspre str. Wilson, exista 
încă din anul 1895, executată după 
planurile aceluiaşi arhitect /Gotte-
reau, n.r./, fără ca, la acea epocă, 
să se fi avut în vedere o eventuală 
sporire a localului. În 1911 arhitectul 
avu de studiat o nouă întocmire, în 
care vechea parte rămânând ca una 
din aripile clădirii, corpul principal 
trebuia să fie axat pe o piaţă în 
forma unui arc de cerc, construcţia 
având şi o altă aripă aproape sime-
trică, pe strada C.A. Rosetti. Stilul 
clădirii este Louis XVI, cu o mare 
sobrietate de linii şi fără exagerări 
de ornamentaţie.“     

(Al. Tzigara - Samurcaş, 
Fundaţiunea Universitară Carol I, 1933)
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(stânga)
Al. Tzigara-Samurcaş 

(dreapta)
Paul Gottereau

(pagina opusă)
Noua clădire a Fundaţiunii,
la finalizarea lucrărilor, 1914

La 20 aprilie 1914 Regele Carol I, însoţit de 
agiotantul său şi de prinţul Barbu Ştirbei, 
administratorul Domeniilor regale, vizitează 
Fundaţia şi decide inaugurarea noii clădiri.

Este condus de arhitectul Paul Gottereau şi 
de directorul bibliotecii, Alexandru Tzigara-
Samurcaş. Se interesează de noile instalaţii 
pneumatice pentru trimiterea cărţilor, de 
rafturile metalice, de mesele de lectură 
modificate după modelul celor din Berlin, de 
ceasurile, vitraliile şi lămpile provenind de la 
Peleş. Regele semnează în Cartea de onoare.

Cu prilejul inaugurării, Carol I îi va distinge 
motu proprio pe Gottereau şi Tzigara cu 
medalia „Bărbăţie şi Credinţă cl.I.” 
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   1914    1914 9 mai9 mai

Inaugurarea noului Palat Inaugurarea noului Palat 
al Fundaţiunii Carol Ial Fundaţiunii Carol I

   1914    1914 9 mai9 mai

Inaugurarea noului Palat Inaugurarea noului Palat 
al Fundaţiunii Carol Ial Fundaţiunii Carol I
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Fundaţiunea Universitară Carol I, 1914 
Foto H. Huratzo
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Regele hotărăşte să fixeze momentul 
inaugurării noii clădiri a Fundaţiunii şi 
printr-o medalie. Distribuirea exemplarelor, 
în argint şi bronz, cât şi întreg programul 
inaugurării au fost alcătuite sub ordinele 
directe ale suveranului. 

„/…/ a fost însărcinat cu executarea 
medaliei artistul Hans Schwegerle din 
München /…/ medalia reprezintă pe 
avers pe regele Carol I, în jumătate 
figură, cu braţul drept rezemat pe o 
Bibliotecă, iar în stânga ţinând actul de 
întemeiere. Spre deosebire de celelalte 
medalii oficiale, Regele este astfel 
reprezentat pentru a accentua strânsa 
legătură ce există între dânsul şi a Sa 
Fundaţiune. Aceasta este reprezentată pe 
reversul medaliei; sub imaginea clădirii, 
se văd armele ţării şi data întemeierii, 
în 1891, şi aceea a măririi şi noii dotări 
a Fundaţiunii din 1914, iar sus legenda 
«Fundaţiunea Universitară Carol I». 
Cu această medalie /.../ se încheie seria 
bogată a medaliilor lungii sale Domnii. 
Prin această particularitate, adaosă la 
meritele artistice şi de perfectă asemă-
nare, frumoasa medalie a Fundaţiunei 
câştigă un interes deosebit.“  

(Al. Tzigara - Samurcaş, Ultima 
medalie a Regelui Carol, 1915)
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Sala mare de lectură din clădirea 
nouă, 1914. Foto H. Huratzo

21
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17 mai 1914
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Presa vremii relatează pe larg momentele 
festivităţii de la 9 mai 1914: sosirea plină 
de fast a familiei regale, oficierea 
serviciului divin de I.P.S.S. Mitropolitul 
Primat, discursul Regelui, citirea Actului 
inaugurării de către directorul Fundaţiei, 
Al. Tzigara-Samurcaş, discursul Ministrului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, I.G. Duca 
şi cel al studentului Al. Slăvescu. 

Majestăţile Lor Regale au fost întâmpinate
la intrarea cea veche a bibliotecii de către 
Primul Ministru I.C. Brătianu, Ministrul 
Instrucţiunii, I.G. Duca, Alexandru Tzigara-
Samurcaş şi de arhitectul Paul Gottereau. 
Pe scările şi în sălile vechii clădiri erau 
grupaţi numeroşi studenţi. 

Membrii Casei Regale s-au întreţinut cu 
oficialităţile prezente în salonul de primire 
apoi au trecut în loja regală.

A urmat slujba religioasă, cântările şi 
răspunsurile fiind date de corul Facultăţii 
de Teologie, din tribună. 
După binecuvântarea apei cu care s-a 
sfinţit noul aşezământ şi după citirea 
rugăciunilor, Regele a descins din lojă pe 
estradă şi a citit discursul. Aceasta a fost 
ultima solemnitate publică prezidată în aulă 
de Carol I. 

 Scara bibliotecii vechi, vedere 
de la intrarea lojei regale spre 
intrarea principală şi vestibulul 
etajului I, 1914

Amfiteatrul, vedere spre loja 
regală, 1914 
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Festivitatea inaugurării, Carol I citeşte 
discursul. În prezidiu: Mitropolitul Primat, 
Al. Tzigara-Samurcaş, membrii guver-
nului, 9 mai 1914. Foto H. Huratzo

(pagina opusă)
Discursul Regelui (fragment)

Între participanţi s-au aflat: Prinţul Barbu 
Ştirbei, Thoma Ionescu, Nicolae Iorga, 
Simion Mehedinţi, dr. Ţiţeica, dr. Babeş, 
Ermil Pangrati, Ion Bianu, Traian Lalescu, 
C. Kiriţescu, reprezentanţi ai clerului, etc. 
În loja din dreapta erau militari superiori 
şi delegaţia regimentului prusac. Studenţii 
ocupau tribunele şi loja presei.
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   „Se apropie un pătrar de veac de când  am hotărât înfiinţarea 
acestui aşezământ, pentru  înlesnirea la învăţătură a tinerimii 
universitare. 

     Cu părintească dragoste am urmărit, an după an, mersul 
acestei fundaţiuni de cultură şi am avut marea mângâiere să 
constat, că ea răspundea unei nevoi aşa de adânc simţite, încât 
abia după câţiva ani de la deschiderea ei, s-a văzut că este prea 
mică pentru numărul studenţilor doritori să se folosească de 
mijloacele de învăţătură ce li se pusese la îndemână. 
     Văzând dar râvna cu care tinerimea alerga la acest liman 
de studii, am hotărât lărgirea lui în măsura acestei râvne şi 
înzestrarea sa potrivit cu cele mai moderne cerinţe.
    Sunt fericit că pot astăzi dărui universităţii noastre acest 
încăpător locaş pentru cultura tinerelor generaţii, hărăzind 
totodată scumpei noastre Capitale o clădire care face cinste celor 
ce au executat-o şi vrednică de înaltul ei scop.
              Iubiţi studenţi,

    Faţă de aceste bogate mijloace de cultură ce vi se oferă, gândiţi-
vă la greutăţile fără număr cu care aveau să se lupte până în 
veacul trecut, dascălii şi învăţătorii noştri de odinioară, spre a ne 
aduna comoara de cultură naţională moştenită de la dânşii şi pe 
care sunteţi chemaţi a o cerceta cu scumpătate şi a o spori cu 
dragoste. /... / Nu uitaţi însă niciodată că ştiinţa trebuie însoţită 
cu cultura inimii, cu iubire de ţară şi cu demnitatea vieţii, pentru 
ca roadele ei să fie binecuvântate şi cu  adevărat folositoare 
binelui obştesc şi Patriei. 
    Din toată inima rog pe bunul Dumnezeu să ocrotească în
veci de veci acest aşezământ închinat culturii naţionale, spre 
întărirea şi înălţarea scumpei noastre Românii.“    
                                                                        Carol
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Actul inaugurării din 9 mai 1914

Aula bibliotecii, Al. Tzigara-Samurcaş 
citeşte actul inaugural, 9 mai 1914. 
Foto H. Huratzo 
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    „/.../ Cu atâtea mai însemnată e fapta celor ce 
seamănă idei în sufletul unui popor. Ei îşi adună averi pe 
care, după cuvântul Bibliei «rugina nu le rugineşte şi nici  
moliile nu le mănâncă».
Un astfel de semănător  a fost regele Carol, întemeind 
Fundaţia care-i poartă numele. A făcut operă de pionier 
în sensul cel mai deplin al cuvântului.

 De unde i-a venit acest gând primului rege al 
Românilor? Cine a trăit cât de puţin în Berlin, ştie de 
unde i-a putut veni. Peste drum de palatul imperial – 
muzeul; la stânga, peste Sprea – Arsenalul Trofeelor; 
alături – Universitatea; faţă în faţă – Opera…toate 
königlich, creaţii regeşti, datorite adică iniţiativei şi 
dărniciei Suveranilor Prusiei. /.../

Pricepem deci mândria Suveranului, de a fi clădit 
peste drum de vechea sa locuinţă, frumosul palat al 
Fundaţiei. Străinii care vor sosi în Bucureşti, îl vor lua 
drept palatul regal – şi nu se vor înşela. Căci acolo va fi 
şi va trăi în veci o parte din personalitatea regelui Carol. 

O întrebare ar fi acum următoarea: Şi-a împlinit până 
azi fundaţia menirea sa? Cu ocazia inaugurării noului 
palat, s-au spus destule fapte celor ce nu cunosc mai de 
aproape această instituţie. Ne abţinem acum de la o 
judecată mai amănunţită asupra operei regelui. A lăuda 
pe un Suveran în viaţă e tot atât de greu, ca şi a-l critica 
după moarte. Sarcina aceasta e bine să rămână pe seama 
viitorului. /.../

De sub cupola «Fundaţiei», aplauzele cădeau ca o 
ploaie grea, iar bătrânul Suveran, cu sufletul înduioşat, 
a putut vedea că binele covârşeşte totdeauna răul: că s-a 
împlinit vorba lui Miron Costin: «biruit-au gândul». 

Iată de ce, în zilele acestea de tulburare, serbarea 
culturală de la Fundaţie a fost un moment de reală 
înseninare, unind în acelaşi gând de speranţă pe toţi, de 
la bătrânul rege care întinerise şi până la cel mai tânăr 
student.“

(Simion Mehedinţi, Inaugurarea Fundaţiei Carol. 
În: Săptămâna politică şi culturală, 24 mai 1914)
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„/.../ În timpul ministeriatului meu, 
Regele fiind bătrân, te primea la biroul 
lui şi te punea să stai jos pe un scaun, 
pregătit alături de masa lui de lucru. 

/.../ În audienţele care au urmat, am 
lucrat cu Regele Carol în cele mai 
plăcute condiţiuni. Întâi îi supuneam 
spre iscălire decretele şi pe urmă 
discutam despre tot felul de chestiuni 
privitoare la departamentul meu şi la 
politica internă şi externă în genere. 
La iscălirea decretelor era foarte larg. 
Rareori punea vreo întrebare sau făcea 
vreo obiecţie. Iar pe mine mă pasiona 
să urmăresc mişcările mâinii sale când 
îşi punea iscălitura pe un decret 
ministerial. Era un contrast atât de 
izbitor între personalitatea complexă
şi plină de măreţie a bătrânului 
Suveran şi între scrisul simplu, 
caligrafic, aproape de copil, cu care 
încet şi greoi iscălea «Carol».

Cât priveşte discuţiile care urmau, 
ele erau pentru mine pe cât de 
interesante pe atât de instructive. 
Cu o solicitudine părintească, Regele 
îmi vorbea de problemele de la ordinea 
zilei, îmi dădea sfaturi, evoca amintiri 
din lunga lui domnie, povestea despre 
oamenii cu care lucrase în trecut. 
Întinsele sale cunoştinţe şi bogata sa 
experienţă dădea îndeosebi conversaţiei 
un farmec deosebit. /.../
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(I.G. Duca, Raporturile unui ministru tânăr  
cu Regele Carol I, 1933)

Astfel a continuat deci colaborarea mea 
ministerială cu bătrânul Suveran până la 
vacanţa Paştelui. La vacanţa Paştelui ea a 
fost întreruptă şi pot spune chiar că de 
atunci şi până la moartea lui, aproape 
n-am mai lucrat cu dânsul. Într-adevăr, 
după Paşte /1914 n.r./ el a plecat într-o 
prelungită călătorie pe Dunăre. Apoi s-a 
întors în Bucureşti, numai pentru câteva 
zile şi a plecat la Sinaia, ca să-şi ia 
reşedinţa de vară, rugându-ne să nu ne 
mai prezentăm la el, decât dacă avem de 
rezolvat o chestiune foarte importantă, 
fiindcă vrea să profite de vacanţă pentru 
a se odihni.

Cu toate acestea, în răstimpul dintre Paşte 
şi plecarea la Sinaia, am avut prilejul să mă 
apropii de două ori de Regele Carol, la 8 şi 
la 9 Mai. La 8 Mai în fiecare an, se întrunea 
la Fundaţia Carol Societatea de Geografie. 
Ca ministru al Instrucţiunii Publice, intra în 
atribuţiunile mele să întovărăşesc pe 
Suveran la această  ceremonie. /.../.

A doua zi a avut loc la Fundaţie sărbători-
rea aniversării înfiinţării acestui aşezământ 
universitar. Pe estradă, Regele, Principele 
Moştenitor şi tot guvernul. /.../ M-am 
străduit să ţin o cuvântare cât mai îngrijită 
şi deşi eram intimidat de un auditoriu atât 
de august, am avut impresia în urma 
aplauzelor ce au salutat ultimele mele 
fraze, că nu mă arătasem mai prejos de 
sarcina mea.“ 

Castelul Peleş, Sinaia, /1914/

Ştampilă mobilă cu semnătura 
Regelui Carol I
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Prin darea în folosinţă a 
aulei, cu peste 500 de 
locuri, Fundaţia dispunea 
nu doar de o nouă sursă de 
venituri, dar devenea şi un 
punct de atracţie pentru 
bucureşteni. De-a lungul 
timpului amfiteatrul a 
găzduit conferinţe, şedinţe, 
cursuri, manifestări presti-
gioase ale principalelor 
instituţii din ţară şi ale 
unor somităţi din marile 
centre din străinătate. 
Au ţinut prelegeri Nicolae 
Iorga, Mihail Sadoveanu, 
Tudor Vianu, Nae Ionescu, 
Mihail Ralea, Mircea Eliade, 
Eusebiu Camilar, Petru 
Comarnescu, Şerban 
Cioculescu, Pericle Ducati, 
Paul Lemerle, C. Bougle etc.

„Mărind şi desăvârşind astăzi acest folositor aşezământ, Maiestatea Voastră ne 
va îngădui să Îi aducem prinosul adâncii şi neţărmuritei noastre recunoştinţe şi 
s-o încredinţăm totodată că ne vom strădui pururea să păstrăm Fundaţiunii 
Universitare Carol I caracterul pe care Maiestatea Voastră a înţeles să i-l dea, 
când i-a orânduit întemeierea. /.../

În amfiteatrul şi biblioteca acestei măreţe clădiri, datorate dărniciei Maiestăţii 
Voastre, tinerimea universitară va putea să dezvolte toate însuşirile literare, 
ştiinţifice şi artistice cu care poporul românesc este cu atâta prisosinţă 
înzestrat şi să se pregătească în linişte spre a ne chezăşui în lumea civilizată 
un loc de cinste prin strălucirea noastră culturală.“

(I.G. Duca, Din discursul la 
inaugurarea din 9 mai 1914)
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Evenimente în aulă, 
ieri (sus) şi … azi (jos)

Program al conferinţelor grupării „Poesis“, 1921

Scrisoare către N. Iorga. Se aprobă desfăşurarea în aulă 
a cursului său, „Politica externă a României sub Regele  
Carol“, nov. 1914
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Piaţa Palatului, trecut – prezent într-o carte 
poştală inedită, 2004 (grafică D. Roşu)
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Regele Carol I şi Regina 
Elisabeta (Carmen Sylva), /1914/
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   1914   1914  27septembrie / 10 octombrie27septembrie / 10 octombrie

Regele Carol I treceRegele Carol I trece
în eternitateîn eternitate

   1914   1914  27septembrie / 10 octombrie27septembrie / 10 octombrie

Regele Carol I treceRegele Carol I trece
în eternitateîn eternitate



37
  

„Unchiul muri năpraznic în noaptea dintre 9 şi 10 
octombrie 1914; muri cu totul neaşteptat, în patul  său. 
/…/ Am fost adesea întrebată mai târziu asupra celor 
ce simţeam când s-a întâmplat acest eveniment, şi 
totdeauna am răspuns cu adâncă sinceritate că a fost 
una din emoţiile cele mai zguduitoare şi covârşitoare 
din viaţa mea./…/
Da, astfel simţeam în acea clipă, iar când îngenuncheai 
la patul de moarte al bătrânului rege şi privii pentru 
ultima oară faţa lui abia mai palidă de cum fusese în 
ultimele săptămâni, atât de neschimbată şi totuşi atât 
de liniştită, atât de nobilă şi desprinsă de toate în noua 
lui odihnă bine meritată, simţii că trebuie cu buze mute 
să mă leg prin jurământ în faţa marii lui tăceri:
 «Nu te teme unchiule, îţi vom duce vitejeşte opera 
mai departe. Mâna ta a fost grea, adesea mi-a apăsat  
tinereţea, însă erai drept şi nepărtinitor cât te lumina  
gândul. Nu voi uita învăţăturile tale, deşi cu greu le-am 
ascultat şi cu greu le-am urmat; şi acum îngenuncheată  
lângă tine, deşi eşti astăzi mut şi nu mai poţi să-mi  
porunceşti, simt că totuşi ai o solie pentru mine,  
nepoata ta care odinioară te-a tulburat atât. 
Da, unchiule, voi încerca să fiu cum ai fost tu,  
credincioasă până la moarte, să-ţi iubesc ţara cum ai  
iubit-o tu atâţia ani îndelungaţi; cu voia Domnului îţi  
vom duce înainte opera fără a ne teme»“

Regina Maria, Povestea vieţii mele
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Decesul Regelui, ştiri în presa vremii 

(pagina opusă)
Funeraliile din 29 sep./12 oct. 1914 
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La 21 septembrie 1915 Fundaţia 
Universitară este împuternicită să 
primească legatul Regelui Carol I,
în valoare de 600.000 lei. Intră în 
posesia acestuia la 25 noiembrie.

Fragmente din Testamentul Regelui 
Carol I (şi la pagina opusă)
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TESTAMENTUL MEU
SCRIS ŞI ISCĂLIT DE PROPRIA MEA MÂNĂ LA 14/26 FEBRUARIE 1899

ÎN CAPITALA MEA BUCUREŞTI
Scris de mine în luna Februarie 1899 pentru a fi publicat în 

„Monitor“ după moartea mea, cu rugămintea ca ultima mea 
voinţă şi dorinţă să fie urmate tocmai cum le-am descris aci de 
propria mea mână fiind încă voinic şi sănătos. /.../ Alcătuind 
acest testament, mă gândesc înainte de toate la iubitul meu 
popor, pentru care inima mea a bătut neîncetat şi care a avut 
deplină încredere în mine. Viaţa mea era aşa strâns legată de 
această de D-zeu binecuvântată Ţară, că doresc să îi las, şi după 
moartea mea, dovezi vădite de adâncă simpatie şi de viul interes, 
pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte m-am gândit la 
fericirea României, care a ajuns să ocupe acuma o poziţie 
vrednică între statele europene; m-am silit ca simţământul 
religios să fie ridicat şi dezvoltat în toate straturile societăţii şi 
ca fiecare să împlinească datoria sa, având ca ţintă numai 
interesele Statului. /.../

Succesorul meu la tron primeşte o moştenire de care el va fi 
mândru şi pe care el o va cârmui, am toată speranţa, în spiritul 
meu, călăuzit fiind de deviza: 

„Tot pentru Ţară, Nimic pentru mine“. /.../
Pronia cerească a voit ca să sfârşesc bogata mea viaţă: am trăit 

şi mor cu deviza mea, care străluceşte în armele României: 
  „Nihil sine Deo!“ /.../

Am hotărât dar o sumă de douăsprezece milioane lei pentru 
diferite aşezăminte, noi fundaţiuni şi ajutoare, în fondurile 
Statului şi publice, în acţiuni sau bani; această sumă va fi 
distribuită precum urmează:

1) Academiei Române, şase sute mii de lei, ca capital pentru 
publicaţiuni;
2) Fundaţiunii mele universitare pentru sporirea capitalului, 
şase sute mii de lei; /.../
Înălţând rugăciuni fierbinţi către A-Tot-Puternicul ca să 

ocrotească de-a pururea România şi să răspândească toate 
harurile asupra scumpului meu popor, mă închin cu smerenie 
înaintea voinţei lui D-zeu şi iscălesc cea din urmă hotărâre a 
mea: în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. 
                                                               CAROL



   42 
                             

Documente din arhiva bibliotecii, 
ilustrative pentru nobleţea şi 
generozitatea Regelui Carol I 
faţă de ctitoria Sa

(pagina opusă)
Sala mare de lectură şi Rotonda 
cu statui (majoritatea dăruite de 
Casa regală), anii ’30
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Documente privitoare la legate 
şi donaţii ale membrilor familiei 
regale în favoarea Fundaţiei şi 
cititorilor săi

La 9/22 iulie 1915, într-o 
scrisoare adresată lui 
Alexandru Tzigara Samurcaş, 
Regina Elisabeta (Carmen Sylva) 
doreşte ca „la trecerea sa din 
viaţă“ să i se încredinţeze 
acestuia „toate manuscrisele 
spre liberă dispoziţie“.

În ajunul anului nou Tzigara mai 
primeşte şi inelul şi ceasul 
Regelui Carol I care îşi exprima-
se „speranţa că la mine vor fi 
mai bine păstrate şi venerate“. 

Regina se stinge din viaţă la 
18 februarie/ 3 martie 1916 şi 
este înmormântată alături de 
Carol I la Curtea de Argeş, 
lâsând prin testament Fundaţiei 
10.000 lei pentru instituirea 
unei burse ce urma să se acorde 
alternativ, „pentru obstretică şi 
boale de copii“ unei românce, 
doctor în medicină de la 
Facultatea din Bucureşti. 

Destinul lui Tzigara-Samurcaş 
s-a îmbinat exemplar cu cel al 
Bibliotecii Fundaţiei, pe care a 
condus-o vreme de 47 de ani, 
până la pensionarea sa, în 1946.
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 Piaţa Palatului Regal, la 1930.
 În dreapta, Banca Naţiunii.

 Ex-libris-ul introdus în 1899
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 Fundaţia Carol I. În stânga,
 hotelul Imperial şi cafeneaua
 High-Life, /1935/

(pagina opusă)
Piaţa Palatului Regal, vedere spre 
Banca Naţiunii, 1939. Împreună 
cu  Academia de Comerţ şi Jockey 
Club, banca va fi demolată prin 
decret regal, emis în 1939, în 
vederea alinierii Căii Victoriei.
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20 aprilie 1939 
Se împlineşte un veac de la naşterea Regelui Carol I.
Academia Română celebrează acest eveniment în 26 mai
printr-o şedinţă festivă. 

9 mai 1939
Din iniţiativa Regelui Carol al II-a se dezveleşte în Piaţa 
Palatului Regal statuia ecvestră a Regelui Carol I, operă 
a sculptorului croat Ivan Mestrovici. Va fi dărâmată de pe 
soclu şi topită de comunişti, în decembrie 1947.

noiembrie 1939
Apare volumul comemorativ „Din viaţa Regelui Carol I. Mărturii 
contimporane şi documente inedite culese de Al. Tzigara-
Samurcaş“, tipărită la Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului.
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                             Realitatea ilustrată, 10 mai 1939
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(sus) 
Festivitatea dezvelirii statuii 
lui Carol I, în prezenţa Regelui 
Carol al II-lea, 9 mai 1939 

(jos)
Noua statuie, creaţie a artistului 
Florin Codre, înălţată pe soclu
în decembrie 2010



13 noiembrie 1940 
Carol I este evocat în Amfiteatrul 
bibliotecii, cu prilejul conferinţei 
profesorului Constantin Kiriţescu. 
Evenimentul are loc în prezenţa Regelui 
Mihai şi a Reginei Mamă, Elena. 
 
9 mai 1941  
Semicentenarul Bibliotecii 
(de la întemeierea şi recunoaş- 
terea ca instituţie de stat). Cu 
acest prilej se bate o medalie 
cu efigiile celor doi regi, Carol I 
şi Mihai, şi se emite o frumoasă 
serie de cinci timbre jubiliare, 
cu simboluri şi texte sugestive 
pentru menirea ctitoriei regale. 

29 decembrie 1943 
Are loc în Aulă comemorarea 
Reginei Elisabeta, la 100 de ani 
de la naştere. 
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Emisiunea de timbre şi medalia 
semicentenarului bibliotecii, 1941

  „Ceea ce se  „Ceea ce se zideşte  zideşte 
cu înţelepciune şi cu dor cu înţelepciune şi cu dor 
de ţară trainic rămâne“de ţară trainic rămâne“
                      

                                       Carol I                                       Carol I

  „După cum va fi tinerimea   „După cum va fi tinerimea 
noastră de astăzi, aşa va fi noastră de astăzi, aşa va fi 
şi România de mâineşi România de mâine“  “  
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Bijuterie arhitectonică a capitalei, 
înălţată în faţa Palatului Regal aşa 
cum a voit Întemeietorul şi a cerut 
ca „sub nici un cuvânt nu i se va 
putea schimba menirea“, biblioteca 
a traversat perioade dificile, fiind 
avariată grav la bombardamentele 
din aprilie-august 1944, la seismul 
din martie 1977 şi mistuită apoi în 
flăcările incendiului devastator din 
decembrie 1989. De fiecare dată a 
renăscut, din propria cenuşă.

În anii dictaturii comuniste Fundaţia 
a fost trecută în proprietatea statului 
şi transformată în Biblioteca Centrală  
Universitară (1948). 

53

Emisiune filatelică din 1945, consacrată refacerii 
bibliotecii bombardate

O privire din mansarda primei clădiri, în 2008. 
În dreapta, aripa veche a Palatul Regal (azi 
Muzeul Naţional de Artă) şi Biserica Kretzulescu

(pagina opusă)
Bucureştiul anilor ’40 fotografiat din avion, spre 
Piaţa Palatului Regal şi Calea Victoriei. În faţa 
Bibliotecii se observă mulţimea adunată la 
o manifestaţie
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14 martie 1995 
Centenarul inaugurării (primei clădiri) are 
loc în sediul provizoriu din strada Plevnei. 
Biblioteca se află într-un amplu proces
de refacere, extindere şi restaurare după 
distrugerea ei în decembrie 1989. 
Este prima recunoaştere oficială a conti-
nuităţii vechii ctitorii regale.

20 noiembrie 2001 
La 110 ani de la întemeiere se redeschid 
porţile pentru cititori, mai întâi în noul 
sediu, „Boema“ (construit pe terenul cerut 
pentru extinderea bibliotecii de N. Iorga, 
într-o interpelare din 1929 în Camera 
Deputaţilor). Restaurarea clădirii vechi, 
corp “Fundaţie“, va continua până în 
2008, anul readucerii întregului complex 
arhitectonic în circuitul lecturii.

27 septembrie 2004
La 90 de ani de la moarte, Carol I este 
comemorat în holul Aulei. Prof. univ. dr. 
Ioan Scurtu conferenţiază despre perso-
nalitatea Regelui Carol I şi importanţa 
domniei sale. Se vernisează expoziţia de 
carte, fotografii, obiecte şi documente, 
intitulată „Ctitori şi aşezăminte“.  

10-11 noiembrie 2005
Cu prilejul Zilelor Bibliotecii este 
lansat un timbru jubiliar care 
marchează 110 ani de la inaugura-
rea primei clădiri, în 1895.

(pagina opusă)
Privire de ansambu:
Corpurile „Fundaţie“ şi „Dacia“ (sus) 
Corpurile „Fundaţie“ şi „Boema“ (jos), 
2007-2008

Biblioteca incendiată, decembrie 1989
Coliţa şi timbrul jubiliar din 2005
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2006 – Anul Carol I – 140 de ani 
de la urcarea pe tron (1866), 
125 de ani de la ridicarea în 
rangul de rege şi regat (1881), 
100 de ani de la Expoziţia naţională  
din Parcul Carol. 

În urma demersurilor pentru reîn-
fiinţarea Fundaţiei Universitare se 
obţine din partea Casei Regale a 
României acordul pentru modificarea 
denumirii instituţiei. 
La 5 aprilie 2006, prin Hotărâre de 
Guvern, aceasta devine Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I“. 

Din iunie 2008, pe fronton se revine 
la vechea titulatură, exact cum 
a fost ea, din 1914 până în 1948: 
Fundaţiunea Universitară Carol I.  

22 mai 2006
În prezenţa Majestăţilor lor, Regele 
Mihai I şi Regina Ana, are loc 
dezvelirea plăcii comemorative 
dedicate noii denumiri a  bibliotecii
şi a efigiei în bronz a Regelui Carol I. 

În spiritul vechilor prelegeri sunt 
reiniţiate conferinţele Fundaţiei. 
Prima serie, „Carol I şi civilizaţia  
românească“, are loc în Sala Profeso-
rilor, aflată în stadiul de restaurare 
(se va redeschide în 2007). Din 
decembrie 2008, conferinţele sunt 
reluate în spaţiul consacrat, Aula 
bibliotecii.

În 2006, biblioteca îi dedică înteme-
ietorului ei şi un volum omagial: 
„Carol I, amintirea unei mari domnii“.
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Plăcile comemorative, dezvelite de Regele 
Mihai I la 22 mai 2006, şi bustul Regelui Carol I 
(pagina opusă, jos), aşezat în firida din faţa Sălii 
Profesorilor, creaţii ale sculptorului Eugen Ilina
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    „Atât de strălucită din punct de vedere cultural a fost 
această domnie a lui Carol I încât eu cred că la nivelul istoriei 
ţării noastre ar trebui să se vorbească de secolul lui Carol I.“

                                                       Neagu Djuvara, 2006

Sala Profesorilor, 2008
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   „Sunt fericit că pot să vorbesc şi 
astăzi, pentru a multa oară, în acest 
local, unde se adăposteşte una din 
instituţiile cele mai frumoase, dacă 
nu chiar cea mai frumoasă instituţie 
culturală din ţara noastră, care nu are 
pereche în alte ţări mai înaintate decât 
noi şi care se datoreşte Acelui Suveran 
care, în lunga Sa Domnie de aproape 
jumătate de veac, a ştiut să întrupeze 
în persoana Sa toate aspiraţiile mari 
şi frumoase ale neamului românesc.“

           Spiru Haret, 1910 

 „...loial şi zelos în muncă, străin de 
orice trufie şi de orice falsă strălucire, 
având cea mai deplină consideraţie 
pentru activitatea celorlalţi, concepând 
viaţa ca pe un domeniu al lucrării be-
nefice semenilor şi, dincolo de aceştia, 
generaţiilor viitoare, păstrându-şi, în 
ciuda amărăciunilor de care nimeni nu 
este scutit, idealurile, credinţa în ceea 
ce este bun şi nobil.“

   Paul Lindenberg despre Carol I, 1906 

Detaliu arhitectonic şi frag-
ment de vitraliu, reconstituite 
după cele care existau în 
clădirea veche a bibliotecii
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              „De ce îl admir pe Carol I ?
Pentru că are curajul să-şi părăsească familia, 
ţara şi limba, de dragul unei mici ţări nesigure 
de la marginea lumii, pe care alţii au refuzat să 
o conducă. /.../

Pentru că de când a păşit, pe 8 mai 1866, pe 
pământ românesc, n-a mai existat nicio clipă să 
nu simtă că acest pământ este ţara lui şi să nu
se simtă răspunzător pentru soarta ei. /.../

Pentru că dăruieşte 200.000 de lei, cam un leu 
pentru fiecare locuitor al Bucureştiului, pentru 
construirea, vizavi de Palatul său, a unui Palat al 
cărţii, cel în care ne aflăm acum, în care au citit 
generaţii de studenţi (cei interbelici îşi aveau aici 
„Capşa“lor) şi în care eu, una, am citit şi ca 
studentă, şi citesc adesea şi în prezent.“

                         Ioana Pârvulescu 
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