
INFORMAŢII REFERITOARE LA ACTIVITATEA SCULPTORULUI IOAN SCHMIDT ·FAUR* 

U 11 popas la Iaş i este un prilej de a întîlni sau r cîn
tîlni numer oase locuri evocatoare care prin elemen

tele distinctive definesc un eveniment. O asemenea ' în
tîlnire of~r~1 şi posibilitatea parcurgerii drumului spre 
celebrul Copou. Celui doritor de a afla date despre oa
m eni şi fapte, . prezenţa unui localnic este o b n fică to
vărăşie. Cu sentimentul mîndriei pentru tot ceea ce este 
r eprezentativ la fi ecare pas în municipiul Iaşi, interlocu
torul te poartă pc treptele istoriei locale evocînd peste 
tot trecute vieţi, ca ş i dinamica prefacerilor contemporane 
-în această urbe. Şi totuşi, î n mai multe rînduri mi-a 
fost dat să constat că există uneori locuri unde lipsa de 
informaţii nu-i oferă posibilitatea de a fi la fel de prompt. 
Opriţi în faţa monumentului dedicat lui Mihai Eminescu, 
cc se află în apropi erea Bibliotecii Centrale Universitare, 
sîntem impresionaţi de fericitul amplasam ent cu o largă 
deschidere asupra oraşului. Interlocutorul meu este je
nat că n-are posibilitatea · de a răspunde , ca la alte obiec
tive curiozitătii melc atunci cînd l-am întrebat despre 
aut~rul m onu;11entului, momentul înălţării , a ici la în
ceput de drurn spre parcul Copoului. Încerc să înlătur 
acest lacun e rccurgînd la inform a ţiile oferite de lucră
rile dedicate laşilor, dar stupoare, în afar~1 de cîtcva ca
zuri cînd se enuntă l r.e:onic numele autorului majoritatea 
lucr~rilor nu fac decît să amintească fugitiv despre mo
numentul dedicat lui Mih ai Eminescu . Odată pornit pc 
acest făgaş al căutărilor şi investigaţiilor cerînd lămu
riri suplim entare celor car răspund de patrimoniul cul
tural naţi o nal, primesc vagi relaţii menite a incita găsirea 
inform aţiilor care să faciliteze alcătuirea unei biogr afii a 
monumentului. U n pas dec isiv şi co ncre t se face atunci 
cînd se proccd ază la a tenta cercetare a locului unde ar
ti stul a imprimat î n bronzul statuii semnătura: I. Schmidt 
F aur. Iată o inform aţie sigură menită ş i a de a deter
mina confruntarea în continuare cu alte numeroa. c difi
cultă ti. Cine este , cc a m ai făc ut în decursul anilor ş i 
alte ;,rnltc întrebă ri. cc rcclam~1 o atent~1 documentar . 
În dccur ·ul anilor , am căuta t noi informaţii r eferitoare la 
acest autor. Reunirea informaţiilor fragmentare, în spa
ţiu şi timp, permite azi r elevarea un ei bogate activităţi 
d sfăşura tc de artis t pe parcursul a patru decenii. Datele 
depista te în fondur ile şi colecţiile Arhivelor Statului ş i 

în biblioteci , coroborat cu infoi-maţiile culese pe ter en, 
ajută la stabilirea unei bogate biografii . Venit de de
parte , pentru a se integra în modul de viaţă al româ nilor , 
I. Schmidt F aur a răspuns , pe par cursul anilor de activi-

* Johann S J11n iut v ' nincl î n I om i\n ia a adoptat pre nu m ele Joa n. În 
acte este astfe l menţ i onat în m a joritat ea cazuril or. Î n ca taloage de expo
z i ţ ii ş i s'mnrd.uri pc m onurne n1 e întîlnim ş i forma Jon. Am folo i t fo rma 
l oa n, cu excepţ ia cazur ilor cî ncl a m v.rut să subl ini cm forma folos ii ti la un 
moment dat . 

î n corn pl -tarca clccument [irii , pent ru clalJora~ca a cest e i ev cc[tri, a m 
beneii c iat ş i de a rhiva familie i, pu să la el i spo z i ţ i e cu multi:'i a mab ilitat e de 
doamna E le na F aur, f iica sculptorului . Aclre~ă rn ş i pc a ceas1tt ca le mulţu
m irile noastre . Prev nim c it itorul d i atun c i c .î.nd vom iace referinţtt la 
a ccs1e documente vom menţ i ona cu s iglele: A .F . : 

1 Cons iJ iul I'opula r a l Munic ip iului Ducureşti , Arhiva ,' ec1orulu i J, 
S1a rea C ivil ă , păstreazri şi arhiva sectorului IV Verde, devenit prin reo r
ga nizarea acl mini s1rat ivti, scc1orul VJ:IJ , ulter ior com a at cu sectorul J. 
La rcg i.shul „Deccclat i", voi. :J / 1934, poz i ţ ia ':147. p . 180-18 1 se consem 
nea zi'i Jata naşt erii : 8 ma i 1883, în localitat ea Zna im , Cehoslovac ia; 

A .l' ., dosa r 1 „Persona le": Certificat ele naştere , copie certificată el e 
M i11 istcrnl Afacer il or Strti inc . E ste nrt. cut în Morav ia , lccal i tat ea Zna im, 
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tate, aspiraţiilor care au imprimat operei sale o notă de 
specific în cadrul sculpturii româneş ti în primele decenii 
ale secolului al XX-iea. 

În anul 1901 se angaj a în România la şcoala cerami.că 
de la Tîrgu Jiu2. Recomandarea acestui tînăr „ ... exce
lent artist, clar şi ca excelent m etocli. 't în precla.rea 11-wcle
lajului .. . " s-a dovedit de bun augur, ea fiind de un r eal 
folos promovării activităţii şcolii înfiinţate la 1900, pe 
lîngă liceul din localitate , prin preocuparea lui Iuliu Moi
sil3 ~şi a tuturor celor care se integraseră în opera d 
afirmare culturală a plaiurilor gorj ene. 

parohi a Sf. N icolae, naş t erea f iind înrcg is1rai'ii în to rn . X Y, p . 250 . Se 
face menţiunea că la 9 ma i 1883 a fost bot ezat în relig ia roma no-ca t oi i că . 
l oha nn era fiul lui l os iJ Schmidt , conducritor la O.N .v\l. B . din Zna im s i 
a l Thereze i, niiscut il Wit tma nn. · 

P a ul R ezeanu „A 1'tele pla.stice 'Î'll ()lt e·11ia. 1821-1944." erl. Sc?'isul 
R omânesc" , Craiova, 1980, p . 108 -109, în cont inua re c itată : „Re;~a.n.it „ . " 

A.F., dosar l „Pe1'sona. le", Cer t ifica t ele absolvire a clase i a 3-a în 
a nul şcol ar 1 '96 -1897 la Şcoala orăşen ' a scri ci in Zna im. Cal ifi cati vcle 
obţ inute era u foarte bnne . Actul a fost eli berat la 22 iuli e 1897. Pe copia 
t ra rlusr1 şcoala este rnenţi onaiil ca Şcoal ri med ic c i v ilă . Între 16 septe m brie 
1897 ş i 13 ia nua ri e 190 l a frecve ntat Şcoa la Spec ialri el e ce ramică d în 
Zna irn obţ inînd califica tive ele „e1·1'L-in.e11 t şi dem n. de la.udă", ca re î i pe rmi
teau stt primească conducerea unui stabiliment industrial ele reali zare a 
ceramicii. Certificatul de absolv ire reda s it·uaţ i a ele la poziţia 33 d in 
catal ogul clase i. 

2 Arh . St. Bis tT i ţa, fond 59, inv. 55, col e cţ ia lul. iu Mois il rlosar 35 
gaz.eta „ G oi)arrn~", a n}V, nr. _1 9-~0, T.b·gu Jiu, 15 -22 _ iu1~i e '1927, p . .5 
a rt 1col ul lu L Jon .re l •na . „Doua 01'e 1.n 1n?.Jlocu.t ct'l'te1. - o vizita. la sculptonil 
I on Fau:r"; dosar 33, f . 10 s-a u t rimis la 13 sep tem b rie 1901 ca bani ele 
d rum suma de 100 le i ; f. 11 i-au fost acordaţi la 25 oc to mbrie pentru ul t i
mele 15 z ile a le lunii sept e mbr ie 75 le i ; Şt"dul escu Alexandru „Go?'jul 
istoric şi pit01'esc", T îrgu Jiu, t ipogra f ia „N. B. Miloşescu. ", 1906, p. 107 ; 
Moisil, ]uliu „A·1'ta. decorat ivă î11 ccrainica. ?'Ontânea scă", cu 151 desene s i 
ilu stra ţii în tex l ş i 56 ta bele, Jfocurq ti , cd. Minerva, (1 93 1), 38 pi. + ''I 
fot o +56 pla n şe , în con t inua rc c itatri : „Moisil„ ."; Arh . Şt. Di s1riţa, fond 
59: i_nv. ?5, colecţ ia Iuliu Mo is il, do~ar 2, Şcoala ceramică T îrgu J iu, 
HHt 11 1 e şit· e 1900, f 11 adresa nr . 3 1 clin 4 oct om bri e 1901 D-lui Schmidt 
loco . Se a duce la cun oştinţ"ti lni J . Schmidt numirea ele către Mini sterul 
J n strucţ iun ii P u blicc ca ma is1 rn el e m oci cla re ş .i de form e necesa re ce ra
mice i pc z iua ele 15 septem bri e 190 l cn orcl inul 9 ':11 6 D la Şcoala cera mică 
Tîrgu Jiu; v ezi ş i dosarele 75, 10.1; A .F. , dosa r 1 „Pe1'sona.le" - P este 
a ni I. Schmidt obţinea le la Minis1crul 1n strucţ iunii un certificat pen t r n 
perioada act iv it [iţii cle sfrtşurat e la T îrgn Jiu de la 15 septembri e 1901 la 
1 iune 19 12 ca m a estru de m odela j. Se p rec iza ş i retr ibu ţ i a lunară car a 
fost de 80 le i el e la I : eptem bri e 1901 la 1 ma i 1902, î n perioada a n ilor 
1902-1907 a fost re lri buit cu diurn [L cli n1r-o sul ven ţ i e acorda1 ă de juclet 
pentru î n treţ in erea aces1c i şcoli , înt re 1907- 1908 primind 2 10 le i, iar dii; 
1908 ca lea frl p rim ea 225 Ic i. 

3 Direc1or a l Liceului „ Tud01' V /adi1nirestu." din Tîrg11 Jiu înt re 1 
sept e m bri e l. 95-7 iuli e 1905 ; Arii. St. Bi stri ţ· a, fc ncl 59, inv. 55, colec
ţ ia Iuliu j\fo is il, dosar 17 1; peste a ni I. S hm icl t l~aur a r eali zat un va lorcs 
bust ev ocîndu-1 pe m a i vî rs1 n icul p ri eten ; A.F ., dosar 29 „Cenfralizato1' 
act ivita.te", în preze nt bustul se afl ă în co lecţ i a Mu zeului n[1sru1clean sala J 
inv. 497, 034 x 030 x 063 m ipsos pat i.nat bronz se mnat jos În faţi'\': 
l on Fa 11r. La spate p rin i nc iz .ie : menţi11n ra ]ul i11 Mo is il 1926. 

În o raşul Nrisăud. se a /1 [1 ş i u n va loros m cnument fun era r ded icat unu i 
îna intaş . Jul iu Mois il, pentru a ev cca pe un îna intaş cu boga1ti act iv itat e 
în af irma rea a spiraj: iil or românilor nttsfrnden i, a coma ndat h1i I. Schmidt 
Faur exec11tarea 11 nui s im l.Jol de c in s1 ire lui Grigcre Mo isil. 

Stela com em orat iv[i cs1c ampla ~atri in ţarcul el în zcna centra l ă a 
oraşului 1[1s[rncl, în aprop ierea a l1arului b iseri c ii cr1 cc1 cxe (fos1r.i grcco
catol ieri). Stela a fo st confecţi ona1ti cl in el ou[i bl ccuri masive ele pia1ră 
şlefuită . P e pos1a mentul el e formă paralel ipipccl icti e 1e plarn t a l do ilea 
bloc ele pia1rr.~, tăi at m a i subţire . jn partea sureri ca r ri acest blc es1c 
r otunjit. Mai jos arc un br îu rcl iefat . Pc faţa ori entată spre v est a fo . t 
reali zat un che.n.ar avîncl clăltui1 {t în p iatră o ohirla nclrl v egefaltt. hcnarul 
încadrează pla a de bron z ele c irca 0,50 x 1. 00 m. 

P e p lad 1, în pa rtea superioară, se afl ă un relief îna lt ele formă 
oval[i redind efi gia ori en1aHt · spre st înga„ În par tea de jos, în clreap1 a 
semuii.tura autorului : „I oan F au r" . 
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l oa n S l11 nidl Fa11r, fotografi c ( 1930) \'as real izal din pămîut ars ln a l l ie rul Şcolii 

de cc ram i [1, din Tîrgu Jiu ( 1903) 
„M in r", ipsos pal inat 

An ii d(• acti viLaL şcolcw't d ' la Tîrgu Jiu l-au aju LaL 
PC' I. Sc hrnidL să cun oascC:-1 specificul r o rn â nC'sc , d l rmi
nî ndu -1 pc proas pă tu l ve niL sC:-1 r cepteze limba ro 111 [111 ă 
:i 111odul de a H a l locuitor ilo r Homâni i, · ~1 d vi11~1 în 
'ic urt Lim p 0111ul ·u o bogată par tic ipare la v i uţa onşului , 

a ~~1rii 4 . Fi ind bin' primit de Iuliu Mois il , colaborînd ' Ll 

aus triacul To n \.Virns ll p •nlr u a cun oaş L ş i a duce m ai 
d parte Lradiţiil ' multimilenare ale ceramiştilor popul~ ri , 

l . Sc hmidL a ontribLtitS la f rm ·1rea primelor g n Naţii d 
cerarnişli şcolar i za ţi l a Tîrgu Jiu, care, ulterior, au fost 
in L graţ i i n indu ·tria c ·1firma pc lcriloriul ţ21rii. Ca
lităţ ile sale TU fosL aprec ia t d ' Iuliu Mo isi l , directorul 
li ulu i, a ·tf l: „ . . . ele o pricepere, tolenl şi hărnicie cleo
sebilă a inf'illml elevilor clrct[!OSlt>Ct. penlru orlă şi o făcut 
pl'OrJres~ Joarle mori cu elevii săi ... ". TotodaW, 1. Schm id t 
s-·~ pr cocupaL ş i de g'is irea fo rm elor car s·"'t-i ofer' po ·i
bili tCJ Lca de expr imar a LCJl 'ntului p rsonal. Astfel, îri 
lunil s ·pLcmbric-oct mbric Hl03 a parLicipaL la Expozi-

ub c figil' textul realizat cu I ilc:rc: rel ie fa1 de c irca 0,03 m. G1'ig01•e 
.1Ioisil, F ost paroh î11 B orgo- Tiha ,< i 1\'ăsăud, Vicar episcopesc ol Rocnei** / 
d ireclo1' al Gi11wa si1tlui din Născiud / Preserli11fe ol Cnrnisi1111 ei Fo11r/1t1•ilor 
Grcl11if e·reşti diu Născfod 

* 10 ·ianuarie JSH. i11 .,'a11f (Nnrna N ouct) 
* 3 octombrie 1891 în Năsăud". 

**forma v chc a l ~odnci. 

Lucrarea arc calilăţi a rti stice· şi dccume nlarc. [cdal ionul cu ef igia 
lu i Grig-orc ~Io is il rcd[i omul la anii mnt11rit1'iţii, îrnl>rricat cu hai11c nrco
ţP şt i. 

4 Ar l1. St. Tîrgu j i11, i1rr. 11 '.I, fo 11tl Şcoala infer ioarrt de c ·ramiclt 
Tirgu J i11 , dosar I, J{egistru 111'\tr icol a l c lc •ri lor anilor 1905- 19 LO. Printre 
cei care sem 11 cazt1 ca membri în Cons il i11l Şco l ar es te ş i l. S ·hmidl; inv . 
7 L, fond Li ·c11l „ Tudor l' /adi111iresrn", Tîrgu j i11 , dosar 39 / 1899, f.219; 
-JO / l899- L9 ll, f.33 ; Dii>liole, a LL 509, „Calendaru/Gorjului 192-1", p . 161 ; 
Andrei N„ P1'1rnu\Jt Gh„ „l11 vclţclm î 11tul di11 Olte11ia", vol. r1, Cra iova 
1981, p. 301; Noe ici l. , \ 'asi lcscu Y„ „Ccr11111.ica j;opulai·ă din Goi')'' Tg. 
Jiu, 1974, p. 55. 

6 Rapoi·t anua.t al girn~t ziu.lu i i-eal şi .)'coalei cem inicc di11 Tîrg u ]iu 
pe c11wl şcolar 1901-1902", publicat ele di rectorul gim.naziului Tîrgu Jiu, 
t ipografia „Nic11 D. 1Wilo,1esc 1t", 1902 p . 28, referindu- c la compon ·nj:a 
corpului profescral la poziţia 9 <' Sic notal Ion Itmirlt la moci ·larea în 
p{tmlnt ş i p la o;tilinrt, turnarea în ipsos ; Arh. St . Bislriţa, fond 59, inv. 55, 
c ol ecţia Iuliu M isil, pachetul XL/B, dosar 190 ; s înl 011s mnate su mel e 
pr imi le ele I. Sc hmidl în per ioada anilor 1901- 1905 ca salariu ele la 
Şcoala ceramică clin Tlrgu Jiu ; dosar 33, f.ll-1 7, 3, 5-l, 61, 7 1, 75, 
' 6, 103, 171, 172, 182, 190, 20 ~, 205 (î11 nwdie pr imind lunar c irca 150 

le i); dosar 17 1 pachet XXXVII /A, dosar 177; „Re:::eam1„." p. 108 afirmă 
că Schmid t a fost adus în anu l 1902 la Craiova, ca n11111ai peste cîţ iva 
an i s.l fie î11 caclrat ca prof sor la Tî rgu ] iu . 

ţi· 1 Asociaţi un ii Hom â ne p 'nlru îna intarea ş i. ră:pindirea 
'. Lii nţ 'lor, orga ni zată la ] ucureşti, ş i a fost pr •z nt cu 
un vas de mari proporţii, de t.ipul chiupurilor , avînd în 
reli ' r cîteva ·iJuetc um ane. Vas ul, înalt de circa 1 20 m 
l-a a rs într- un cuplor s implu ţărin sc6. a semn al

1 

apr ~ 
cicri i g n ralc şcoula a obţin ut „M da lia ci Aur", iar I. 
.Schmidt a primit djploma acordată participa nţilor şi „M -
dalia ele Arg int". Cu ac sl prile j au fost di.ta l o rie 
el e că rţi poş tale ilus trat . I r intr 1 C.'St ş i cca are a 
reprodus vas ul cxccuLaL de I. S hmidL 

I n anul Hl04, Lot l a Bucur ş ti, produs •le ş olii c ra
m icc au fo ·L xpusc în in inta xpoz i ţic i agrare. ramica 
rea li za t~1 d I. .Schmidt a fost încunu na tă ·u diplomă şi 
„M(•d·i !i a d Aur". LCJ ibiu, în a nul Hl05 , ş oala c ra-
1mca sic înscrisă printr partic ipanţii apr ciaţi de cei 
pr z nţi la am pla manif star expoz iţi ona l ă organizată 
s ub auspic iile Asociaţiunii trans ilvă ne n e pentru lii. ra
i.ură română ~ i ulLm:a poporului român ( STH ). Anul 
HlOG , marca i d marca expoz i~ic or ga ni zaFt b Bucur şti, 

a n'unit cel e m ai semnifi cative sectoa re de act ivitate din 
Rom[111i u. Şcoah · rami ă a avut un nou prilej d afir
mare pr in produs le xpuse . 

Slimu iai de almosf •ra cr a Loa r ' di n o raşu l 'Tîrgu Jiu 
I. , 'chmiclt , real iz az~t, printre altele, o seric d valoroase 
coperte p nlru că r ţi ş i revist tipăr it în ace t oraş . In 
anul 1904 a rcali zaL, in spira t d a Livila tea laborioasă a 
col g il or, o reuşită coperlă color p 'nLr 1 „Ami ul Tinc
r.imci" ş i a ilus tnL un 1 din articolcl acestei pr sti
g ioa · publicaţ i i adresate li ncr tului. 

0 Arlt. Sl. Bistriţa, fond, 59, inv. 55, colecţia Iuliu Moisil, pache
t ul ·. VUJ /A, clo~ar 182- 183, folog rafii, nr . 10 vase scoase din uptorul 
ţărănesc, in slînga I. S hmicl l; nr. 11 elevii ş i profesorii şcolii cera
mice ln anul 1902, in dreapta lui Iuliu l\foisil e ic 1. Schmidt, nr. 11 (s ic. 
nr. dublal) momentul scoater ii clin cuptor a unui vas modelat de J. S hm
idL „Moisi/„ .", „Ştef'ulcscu.„"; „Catenclai•ul M1'11 c1•va. 1901.", p. 79-84 
în arlicolul referit r la Şcoala ccrami rL clin Tîrgu ] iu se face o tr ere 
în revi ltt a pr irnilor ani de activi1alc ai accs1ci instituţii le înv[1ţr1mînt. 
La p. 83 este reprodus vasul lucrat {clin argilă de VaiclC' i-Gorj) de T. 
Schmidt avincl h. 1,05 m şi 0 0,60 m. Pc corpul vasului s ini adosate 
naiade înoiînd prin valur ile rni.\rii; A.F„ dosar 1 „Pc1•sonale'', clin această 
perioadă ( 1903) datează şi un a uloportr t realizat in re ion. Desenul a fost 
reprodus şi în lucrar a lui l uliu Mo.i s il. 1n colecţia famil ici e pr1strează 
o copie rcalizatlt pc o hîrtic cu antet im1 rimat ÎJ1 ani i 192 -1930; „Sta
tiil Pe1'sonal", înl emit în anul 1922, consemnează că a primit Diploma şi 
Medalia ele Ai 1r la Expoz iţi a Agrară clin Ducureşt i organizată în anul 1904. 
Şi î11 acest az se precizează că au fost picrd11lc în timpul rt1zhoi ului 
mondial. 
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Bustul „Otb llo", bronz ( 1923), ol ecţ ia 
zeului Teatrului Naţ ional - Ducurcşt i 

Macheta statuete i „Don Cu ichotte", ip ·os „Acar", ipso pat inat 

Imprimat la tipografia „N. D. Miloş cu" din Tîrgu 
Jiu, p riodicul apăr a în condiţ ii grafice deos bite, coperta 
sug rînd, prin el nien1Jcle compoziţionale, origin a 
poporului român, int resul pentru cultură7 . 

P nLru bogata monognfi a lui Al xandru Şt fulescu, 
„Tîrgu Jiului" ( diţia I), a r alizat o inspirată cop rtă . 
S mnăLura autorului; „Iohann Schmidt T. Jiu" este pla
sată în colţul din dr apta jos, fiind înscrisă înt.r-o pot
coavă. El mentel d corative româneşti sînt inspirate d 
scoarţ 1 şi ostumel popular din zona Gorjului. Calită
ţi l d senului au fost subliniate şi de acurat ţea policro
mi ci r alizat în tipografia „Ni u D. Miloş seu". Volu
mul cuprinzînd 488 pagini şi o schiţă a constittiit pentru 
ac a poc1 o r uşită ditorială8 . E te d mn d r -tinut că 
o s ri de 1- 111 nt compoziţional · vor fi reluat d autor 
în anii urm[1tori, transpunîndu-1 în r eliefurile unora din 
monum nL -le r ali zat . 

în m di ul oraşului Tîrgu Jiu, Ioan Schmidt Faur r -a
liz ază, printre alt 1 , bu turil - : „Vitolcl Rola Pielairsl i", 
„Alexanclru Ştefulescu", „Nicu D. Miloşe cu", „Bucliş-

t eanu"9. La Tîrgu Jiu s-a căsătorit la 27 ianuari 1908 cu 

7 Arh . St. B is triţa, Jon I 59, i nv. 55 col c ţia Jul iu M is il , pache
tul XXXVJ /Acl ar 172, „Amiwl Tiu crirnei" , nr . festival rcv i te i liceu
lui „ Titclor T!lacliu·i·frescii", Tî rgu ] iu, cl i1at u pril e jul a 50 ele a ni de 
act ivitate (1890 -194 0), 17 ş i 1 februa ri e 194 0, p . 6 r produs{< ope rt a 
revist e i folos it[, lin a nul 190'1, J. 20 amintiril e prof. Ir. .I. 1 01 cs u-V i
teşt i redac1a1e în noiembrie 1939 . 

8 Arh. St. laşi, Bibli o1eca 972'1, pc foa ia ele t itlu, imprirna1ă ln 1906, 
ti tlul este f r1111dat: „Istoria. Tfrgit ] iuliti", ărăbiş, Yasil , 1"ijJog'l'C1.fii le 
din Olte11ia Î'll secolitl al XVJII-lea şi p1'in1a jiii11ătate ct secolului al XX-iea, 
în: „ Revista. fi1u zeelo1' şi 111onim1e11te/or", Mu zee, 4 /19 2, p . 7 , 3, în judeţul 
,orj în 18 O N icu D. Mil oşcs u, Co1'f1tl istoi'ic şi pitol'csc, „I storia Tfrgn 

jintui" I AlexaJ1 Iru , teinl seu, apre iate ş i pentru calităţ il e tip graf i e 
„s-cm impus în /aret ş i: sli'ăi11cllate", p. 92 coperta „Tfrgit }iu./11i", p. O fo1o 
N . D. Miloşes u ( 1 60 - 1924); arabiş, Vas il , „Publicafi·i periodice d in 
Gorj", Tîrgu Jiu, 1978. · \ 

-o R ezcanii ... " p. 110 r produce la fig. 1'19 bustul lui Alexand ru Ştc
fo les 11 atribuindu-l lui J. Schmilt Fau r. De fapt est e vorba ci spre l ucra
rea lui (asile) Blenclca, semnătura fi inel în li-capta jos ca ş i anul reali ză
r ii : 1937, Jucrar a fiind turnat;, în bronz la t urn[<toria „A1'ta Ro1nci11ă Glt. 
Stmt ·ina., N . D eciu.lesc11.

1 
str. Silisti'ct 11 r. 11, B11c."; A.F., dosar 29 „Cen

trali;;atoi' activitate" sînt menţionat e a rea liz[Hi busturile: „D-na Tita 
Fnunoasci", „ F11u1 nn~ ca.111.1. ", „d-l J.:>ăun cscit ", „D-na Dob1·011eamit" V zi ş i 
„Arhivele Olte11iei" a n V l nr. 32-33, inli c-octombr ie 1927 p. 360, J.Moi
s il, „J11tişcarea. cu.ltu1'alc< a.1·tisticc/. şi eco110111icii. ele odinioară" am inteşte p 
pictorul arh il ct Anghel Piluncscn, an. VUI nr. '13-41, mai-augu st 1929 
p . -!09; T. Mois il , „E111a.noil Pci1'ăeanit, poet11l Goi'ful11i" p . 407- '1 20 
evocă aimosf ra uit urală el în Tg. Jiu la care part ic ipă: Con 1 anţa Pr1rt<
eann, născu tă I-rumuşcan, G org 1 arzulescu, clr. 1. Urbeanu, St. Dobro
n a11u. 
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l\Tonument ul ostaş1d u i r n1ân - Tîrgu Mureş, bronz ( 1923) 

r m·l nca EJcna H. Nicules u. Năs ută la 12 iuli 1890 în 
localitatea Poiana din jud ţul Gorj, ra înrudită cu criti-
cul d ·fftă Al xa ndru Bu ·uioc anu. urmat cursuri! 
şcolii pr f s i nal d brod ri din Tîrgu Jiu. Calitătile 
artisti ' x pri 111 ·1 t ca p ictor ş i muzi ian i-au fost ap~· -
ciate de cont . 1:1porani.. A el dat la Bucur şti la 5 august 
1973. În fmml1a Schmidt la Tîrgu Jiu s-au n ăscut pri mii 
doi opii . Al sandru Şerban -a născut la 28 f bruari 
1909, a d c dat In el cernbri 1979, Ioan (Ionel) s-a năs
cut la 11 el cembri 1912 ~i a el c dat la 19 mai / 5 iunie 
1916 la Tîrgu Jiu. 
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Portretul prof. P et re Grimm, b ronz ( 1924) ron1fln 

în luna iunie 1912, S hmiclt, îrnpreuJ1 ă cu fa milia 1°, a 
părăsi t oraşul Tîrgu Jiu m ergînd la raiova, und a in
lnL î n asoc i a ţi cu fabricantul Titus ndr s u, con du încl 
aleli rul artistic de s ulptură decora tivă . !n anul 1915 a 
părăsit oraşul Cr a iova pentru a se tabili î n capi taE1. Din 
luna sept rnbri 1915 ş i pî n ă la l august 1916 a lu r a t în 
a t li rul ci - sculptură „H. H rdl icka" din strada Culm i 
nr. 9 ca fig uri t. Printre altele a r alizat figuril d or a
li ve n ecesar ornamentării i n le rioarclor edificiului reu
lui Militar11. 

Intrar a Rom ânie i în vîrtejul di strugă tor al primului 
r"izb i m ondial a avut ş i p ntru I. Schmidt urm "iri dur -
roase. Fiind c tăţ an al Austro-Ungariei, r zid nt în Ro
mâ nia, n-a răspuns l a mobilizarea din a n.ul 1914, la in
trarea ac stui s tat în război, ş i drept urmare după ocu
par a t ritoriului R omâ ni ei de la s ud d Carpaţi a fo t 
in t rnat ele M.V.I.R. (Militar Verwaltung in Rumănie n) 
într-un l agăr al celor consideraţi ca inel zirabili p ntru 
cor oan a habsburgică. Din peri oada ac s tei internări la 
Buneşti, jud eţul Vîlc a (?), au rămas în col cţ i a farnili i 
o suită d - schiţ în cr ion semnifi ca tive prin diver ita tea 
fizionomiilor. O schiţă redă grupul de int maţi în lagăr 
pr zenţi la coadă p ntru a primi hrana zilnică 1 2. 

Faptul că în anii războ iului a avut o atitudine cor s
punzătoare faţă de cauza r om â nilor a dicta t şi reacţi ile 
ulteri oar ale contemporanilor faţă de l. După război 
ş i-a desăvîrş it s tudiile de sp cialitatc urmî nd cursuril 
superioare de artă monumentală din cadrul Acaderni i 
de Art Frumoa e din Viena, ben ficiind de o bursă din 
partea statului român. Aic i l-a avut ca profesor p Hans 
Bitterlich, celebru la timpul r csp -ctiv prin realiză ril e sale. 
Lui I. Schmidt, pentru r ezultatele obţ inute în timpul 
studiilor academice , i-a fost conferită, ca premiu, o bursă 
de informare artistică în cadrul un ei călă torii pe care 
urma să o intreprind "i în centrcl culturale ale Europei 13. 

10 A.F. , Io. a r l ,,Pe·rsonale" A la Tî rgu J iu, locuiau în str. Clemenţei 
nr. 11 , suburbia Gal bcnt1 B. 

11 Arh. St. Buc ., Bibl iotcca „Annariil Naţional al R om âHiei 1950", 
p. 108 ; A.F., „Fotogrnf ii", o Ioto"raf ic a unui an cadram nt de u ~ă i1Jte
r i oar-ă Ic la Cercul Militar, clementele ele orativc . 

1 2 A.F., Albu m + desene d isparate . 
1 3 A.F. dosa r 1 „Personale". La 20 iuni 192 1 ohţ in a un crliii at 

de la Şcoal a de Delie Arte elin Vie na p rin are se consemna ă a nr mat 
cu rsul le Anatomie în a nul şcolar 1920 - 192 1 obţ inînd ca lif icativul 
„f oarte b·wn". La 24 iuni e 192 1 a obţinut un a lt certificat clin partea acele
iaşi in st ituţii pr in care se c nfirma cl1 în anul şcol ar 1920 - 192 1 a urmat 
cursul el e sculptură al profesorului Hans BiHcrl ich . P nt ru lucrarea mode
lată, statuia „Dia.na", a fost pre miat. La 16 .cptc mbric 192 1 Acalemia 

(192 -1 ) 
Bust ul Avram Ia ncu, C l ecţ ia l\Tu zeul u i 
M ii it ar 'c ntra l 

Rcch mat în ţ·1ră de colaborarea se infiri pasc cu Th o-
elor Bur d 1, a r eali zat lucrări ele a rtă plastic~i comandat 
d p r oa ne pa rt iculare sa u in stituţii. pub li , clupă um 
o m - nţion - ază corespondenţa dintre c i doi14 , din peri oada 
po t rioară r-"zboiului, rcfl ctînd conc pţi·1, mun a, cr a
ţ i ·1 lui I. chm id t, 1 mcn.ic car au stat la baza unor lu 
crăr i, .inc lus iv de for p ubli c. tît în luni] premerg~1 Loar 
pl căr i i la Vi lB, pentru a fr cvc n la cursurile Ac a el mi i 
d Art F rum oase, cît şi ull ri or r ve n irii în ţară, I. 
Schmidt a m odelat s ri c d lu crări car e s-au impus cu 
. emn~1tura lui Th odor Burcă. în.t consemnat î n aceas tă 
corcspo nd nţă lu crări a: „Prăbuşirea", „Urîta', „Dan
sul", „Izvorul", m achet a m onum entului Eroilor a nitari 
mili.tari, pentru raşul Bucur . ti , mach t 1 m onum n.
tclor Eroilor din localităţ il Odobeşti , Balta Doamn i , 
. atul Lacul Turcului., nnchcta monum entului U nirii care 
urma să fi înălţat la Alba Iulia. „ a ntrac tul d tovără
ş i " în h ciat într cei doi, în a nul 1919, s-a dovedit î n să, 
cu trcccr a timpului , a nu fi echitabil p ntru ambii par 
i neri , ducînd la destrăm area ac -st i „cohborări" n r -
compensat nici moral nici material pentru I. chmidt. 
Ca atare „cohbor ar a" a dcven i t sursă el litigiu 1s. 

Din activita tea lui I. Schmfrlt, r eveni t în H mân ia, 
men ţ i onăm ş i faptul că sculptorul a fos t numit profes r 
el e m d la j ş i des n la Şcoala de Arte ş i M rii din 
Oel or hei 16. 

C n comitent u munca desfăşura tă la atecl ră ·1 i· a
liza t o bogată activ ita te arti s tică, antrenînd , prin exem
plul perso nal, pe numeroşi iubitori de artă la am plul 
proces de înzestrare a fon1rnului public u m onu mente 
ale instirii faptelor de vitej ie. în colecţia famili i se 

Ic B lle Arte lin V iena anunţa i:c ] oha 11n Schmicl i , ~c 11lpi c r academic , 
despre hotttr îrca aclopiatr1 Ic coleg iul profe~oral al A cad c m ie i cu ca z ia 
v otru·i i pre miilor , de a - i acorda o bursă ele vo ia j în sumă ele 35CO or an c. 

La 22 octom br ie l 22 Mini.sic ru.I .lnst ru ţiunii, Dir cţia ne rală a 
Învăţămîntului Part icul ar, în urma av izului obţ inut el la C ns il iul 
Permanent cbivala d iploma ~colii de Arte Frumca~c clin Vi ena cu 
diplomele a orc]atc ele şco lil e ele Ar fo Frum a se clin R omânia. P această 
ca le J . Schmidt obţ inea drepturile ce ~e a c rdau ]n învăjămînt. 

14 A.F., dosar 2 „ Th eodo·r nui'că", cop i i de pe ser isor i Ic prim itc, 
c iornele celor e:Kpcdial , c icrnclc mcmcri11l 1.1 i că1re M inist cn1l Instruc
ţiun ii. 

15 l clem . 
10 .r\.F„ dosar 1 „ Personcile", t elegrama pr imită ele la Tîrgu Jiu, str . 

Traian .nr. 15 la 1 s p tcmbric 1921 pr in arc cl ire 1cruJ ge neral al Depar
tamentu lui clin Cluj anunţa numirea ca insir11 t r la ~·c a l a infcri cară el 
Arte şi Meserii clin Ociorhei, judeţul Tîrnava M ic1i , az i ci rhe inl Secu
iesc, jude ţul Harghi.1 a. La 11 ianuarie 1922 clcp11 nca ju r1\ mîn1ul ele cre
dinţă . Un s1·at ele platr1 d in 29 noiembr ie 1922 cv i dc nţia zr1 ci1 fe nlru 
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Mac heta 1110 11 u men t ului Av ra rn I a ncu, detali u, i pso~, (1925) 

păstrează o fotografie17 care redă o mache tă a unui mo
n um en t al Eroilor , r ali za lă î n pe rioada activ ităţii la 
Odorh e i. Se remarcă con ce p ţia des pre an.-amblul m o
numentului, compon entele s ta tuare, fiind evid e nţi a te ele
m ntele ele sculptură. În faţa soclului , un grup de tr i 
p r ona je ugerează fa mi.li a; sus, es te reda tă s ta tuia o -
i.aşului r omâ n în uni fo rm a de campa nie, cu casca d 
m e tal, ra niţa în spa te, ţinî nd cu a mbele mîini a rm a la 
picior; p pos tament, în faţă , drea pta , semnătura arti -
tului: I. S hmid t . A utorul lu rării este me nţi o n a t pe 
ver ·oul fo tografiei · de ăt re ma i ·irul de la Şcoala el 
Arte ş i Me erii din Oclorh e i, care a turnat în ipsos m a 
cheta ace te i lucră ri, ope raţiune fcctua lă în a telie rul 
scu]p to rulu i din bulevard ul F erdin a nd I, nr. 40 din Odor
h e i, î n ziua de 4 iunie 1922. 

Calităţ i le de om ş i ci arti t l-au impus f a r t - repede 
ate nţi e i ge nerale . Acum i s-a coman dat pentru oraşul 

T î rgu Mur ş st atuia „Ostaşului Roniân", lucra re dezve
lită în anul 1923 în zona centrală o. oraşului. Compo
ziţi a redă 16 un soldat cu mîna s tîngă în dreptul că . tii 

-ce le 1il t imc J, or e fect ua te de ins tructorul de spec iali tate, r. Schm idt 
o bţ inea un sala r iu de 2800 le i, e ra u de fa pt ba nii pr in care s lichidau 
p ro bi 111 Ic f inancia re, înt ru îl de la 1 dece mbrie 1922 e ra transf rat la 
Buc u reşt i, co nf rm adre i d~n 29 no iem bri 1922 a Mi n isterulu i Instruc
ţ iun i i, Direcţ i a Gen ral ă a 11rdlţ1un întu lui Pi:o fes ional . P rin n umi rea l a 
Şcoala Infer icară ele Arte şi Mescr ii di n Bucu reşt i obţinea şi acordu l a să 
pr edea ş i a lt e orc cie teorie la .: a la Superi ară de Ar te şi Meseri i l i 
Buc 11rcşti . c t i-.r it atea in această şcoal ă a desfăşurat- o pînă la l octom
l r ie 1925. 

17 A .F . „Fotografii", fotograf ic sep ia (12,3 X 17, 5 cm ) r ·clînd ccn.trul 
.atelierului din Odorhci, unei a realizat o •r ic ele lucr{lr i. În centru este 
mac heta u nui mo nume nta l E ro il or. Î n fundal se dist ing o or ie de l ucrt1r1 , 
p rintre care şi l.>ust ul soţ ie i artist ulu i. 

18 Arh . St. Duc„ inv. 8 19, fond Depa rta mentul A rtelor, Direcţia 
Artelor (M .C. A), dosar 68 / 19'7, f. 46, fo togra fia monu rncnl ulu i invadat 
<le vegetaţ ie; .F„ „Fotogi-afii", fotograf ie real izarn in ziua inau gu rării 
monumentului, este executată de atei ierul „Szabo & Comp." d in Tîrgu 

4 2 

p riv in d în za re. In pla nul doi al com poziţ iei , pe o s tîncă, 
ce co n tituh verticala lu c răţ·i i , un vultu r domina u ari
pi1 r idic;:itc. E ra o lucnr el e mari propo rţii: soclul de 
5,50 m înălţime, v u.ltur ul , d 1,75 m , iar s tatuia d 2,40 rn 
înălţime. Ap recierile refe ritoare la a 'eas tă lu Tare au 
d h is drumul altor 0 111 •nzi adresate arListului t imp 
el un deccn i u, f ii nd solicita t el e num er oase omit te de 
iniţi aUvă, din multe localităţi ale ţă l'ii , pentru a realiza 
pred ilect mon um ente ale cin s ti r ii eroilor. 

l en tru bucureştenii iubitor i de ' ll'tă, vizitatori ai să
lilor c1 expoz i ţ ii , creaţ i ile l ui I. Schmidt au fost expuse 
înc p1ncl d in 26 oc1.ombri pînă la 16 n oiembri 1922. 
Est de fapt vo rba despre expozi ţia c1 la sala „Maison 
d'Ar1." în car 1. Schmi lt a expu sculptLU'ă ş i a uarele, 
iar Ul'el Băe~u a expus pi · tură 1 9 . Cronicile publica te în 
d iverse periodic au c nlri buit la r ţ in erea ate n ţ i ei pu
b li.cul ui. Io n M inul.cscu în r vista „Flacăra" i-a consa
crai. o sumară Ton i că a rti ·ti ă2D s m nată cu p ud oni
mul K h-y-noor21. Cron ica rul referindu-se la sculpturile 
şi acuarele] arii. lulu i le alifica ca neacceptab il pen
tru rafin·:irnenlul propriilor pr tenţi i. V ictor Bilc iul'cs u 
în ziarnl „Univers ul" refer indu-se la ·culptura x pusă 
o 'On iclera ca o adevăra tă r velaţ i e. Ev i den ţi a cu ace. t 
prilej lucrările: tors ul „La. oare" , turn at în i.psos, „L1lpta 
lui Făl Fnmws cu meul", „Pă.t Frumos şi IZecma Cosîn
z eona'·, „Cnp ele bătrîn" . Croni carul subli n ia ş i cali tă\i l e 
a uareJc lor ex pusc22. E ·te ele semnalat ş i cronic·=t publi
cată ele ziarul „ cl cvă rnl". E, i.e o per1.in enlă apr cier 
făcută ele criticul d artă Vi tor Ion l opa23: „ .. . S chmidt 
ad uce pe lîngă. acu arele proa te şi c'itevci sculpturi ele un 
me1·it p1lţin obişnuit. S parge ele cîteva ori ziclul bC1 nal i
tăţ ii şi se uvinlă pină. la artă. bună . E ocolo un ca p de 
e:r: pre. ie rem arca bil cci pu tere ele viaţă .. Grupul fal s in
iil'Lllat „ F'ăt Prumo. şi Ilean a Cosîn zeana '. L'LlcretreCI e prea 
bună ca să. mC1i aibă n evoie de o asemen ea e:r:plicaţie . E 
în tr-'Lln c ti l rom.an tic, foarle romantic, chiar e ele o infi
nită graţie". P r ioclicul de limbă franceză „L'Orient" pu
blica24 o cronică ci artă semna tă cu pse udonimul „Chr -
n iquer" (?) în care ev idenţia faptul că expoziţia I. Schmidt, 
prin cele 20 lucră ri expu ·e, ra o reuşită , r emarcînd ca
lităţile variatelor por tre te r ealizate de artist. „Curentul 
A r telor" public'i25 sub semnătura lui Saletas26 r emarca : 
„ . . . culpt orul S chmidt este o surprindere pentru noi, 
cel puţin clin punct ele v edere al apariţiei sale în lumea 
artiştilor plastici . Excelează în compoziţie, care clacă au 
lipsu ri in erente oricăr'l.li clebut, cloveclesc a fi făcute ele un 
artist C'Ll o imagina.ţie clestul ele Jecundă ... ". Referin-
d u-se la acu arele le considera „ . . . slabe şi ar fi putut 
să lipsească". 

Mureş (şta mpilă t imbru sec l n d reapta jos) . 1'-ccltl a mplasamentul „Osta
ş ului Rom.â.n" . f"otogra fia. a fost exec utată cluptl festiv ităţ i.le i naugurării , 
af irmaţ ie deter minată Ic prezenţa numeroa. clor coroane. depuse în jurul 
monum nt ului . Soclul era un co n d in p iatră art ific ială. ln faţa acestuia, 
pc o p l atformă, era amplasat Ostaşul R om5.n, în uniforma ca mpan iei 
19 17. laşu l ţ inea ·u mîn a dreaptă ar ma la p ic ior. P e cclu o placă 
ele b ronz avîncl ur rn:ttorul text: „Ostaşului Roniâ.n poponr.l i•eciinoscc/.tor 
1923". us pe soclu un v ultur cu crucea în c ioc era reda t cu a ripile ridi
cate , gata de a-ş i lua zboru l ţ in î nd în g l1ia re o sabie. Fotografia a jutrl şi 
la determinarea a mplasamentului : fun dalul piaţete i în care a fost ridicat 
es te dom inat ele o cons trucţ ie c u un eta j, la pa rterul ed ific iului, firm ele 
„Szitagy " ş i S. Grnnb:1.nm ceasornica:r-giuvaergiu"; „Calenda.1•1tl „Univer
sul 1941", p. 202; la 10 septem brie 1940 statu ia „Senlinela i·omâ.nă" a 
fost adusă la Turda; .P.C.S., fotot eca: cl işeele: 3909, ':1.016. 

19 Arh . St. B is tri ţa , fo nd 59, inv . 55, colccj: ia Inl iu Mo is il, dosar 
35, „G?rjaniil, an IV, nr. 19 - 20 Tirgu J i u, 15 - 22 iunie 1927, p . 5. 

20 Art. St. Tirgu Jiu, Bibl ioteca II 17, „Fla.cărei", an VII, nr . 45, 
10 no ie mbr ie 1922, I . 720, „Croni:ca a ·rt ·istică" . 

21 t ra je , Miha i„ „ Dicţionar ele pseudonime", ed. Miner va, Buc. , 1973, 
p . 382, -148 - 449, în continua re c ita t{l : „Si'l'aje . . . " 
•1 22 „ Universul", a n X L, nr. 25 l, ' no ie m br ie 1922, cronica „Arta" 
Expoziţii l e Sch m i lt ş i Brieşu . 

23 „AdevJ,rn./", , noie m br ie 1922. Expoz i ţ i i le a r t işt ilor : Trotea nu, 
Aure l Băeşu, Pave lescu ş i Sc hmidt. 

24 „L'Orie JJ. t", B 1cu re şti , im rim0 r ia „B·răJJ.işt eanii", Calea V iet r ie i 
nr . 60, pasa jul I mobilia ra., 14 no iem brie 1922. 

25 „C1.irentul A i•tetor", 19 noicmbr ie 1922. 
26 „. tmje .. . " p. 626, S:tl tas Dac ul - H oria Ig iroşeanµ (1895 -

1960), vez i ş i p. 342 co laborăr i la. „Ciwent1.il A i'telor". 
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Plache ta dedicatr1 a niversării Li ceulu i C h. Ş i nca i (1925) Detaliu bronz. 
Colecţia Lice ului Ch . . , i11 cai - biblioteca 

Rezultat le obţinute de cadrul did acti c, conjugate cu 
cele referitoare la a rti iul sculptor, au determin at aut -
rităţil să-l transfere h Buc ureşti, in cepînd cu data el e 
1 decembrie Hl22 . Era numit m ae ·tru de desen lini.ar şi 
geometri c la Şcoa la infer i oară ele Arte ş i Meser ii clin 
Ducureşti 27 . 

În anul 1923 a în cr dinţat turnătorie i în bronz D. Teo
clorescu28 să realizeze transpunerea în metal a unei lu
crări mai vechi, bustul fostului co1 g ele la Şcoala de c -
ramică din Tîrgu Jiu29 „V . Rola Piekarsky pictor", exem
plar expus în secţia ele artă a Muzeului Jud eţean Gorj. 

În perioada care a urma t atenţ i a sculptorului s-a oprit 
asupra lui Othello căruia i-a declicat30 un bust m onumen
tal. Tot clin literatura universală s-a inspirat cînd a r a
lizat ş i statuia ecvestră „Don Quichotte"31. R vela torie 
a fost permanenta pr ocupare a artistului de a reda s tă
rile inter ioare ale perso najulu i evocat. Tern e a: „Pe 
gîneluri" (portre t), „Durerea", „Ciobanul", „elr. C. Ange
lescu" (medalion), „generalul Avere cu" (medalion) au re
liefat calităţile interpreta tive, serioz itatea cu care a rti s
tul r cla subiectul abordat. 

O impresie plăcută i-au făcut criti.cului de artă Vi c
tor Ion Popa lucrările expuse de I. Schmidt la Ateneul 
Român în cadru.I expoziţiei soc i etăţ ii „Tinerimea Artis
tică" organizată în sălile Consta ntin Exarcu. Cronica pu
blica tă32 consenma: „ ... o achiziţie frunwa ă pentru 'Ti
nerimea Artistică e I. S chniidt, un sculptor proaspăt ieşit 
lu iveaZCi, clar care s-a impus cu o repeziciune ele invi
diat. 

Am vorbit ele el cu prilejul expoziţiei sale şi i-am lău
dat în deosebi acel expresiv cap ele „Othello"33 pe care-l 
găsim expus şi aici. 

27 Vezi nota 16. 
28 P etre Oprea, „I storic11l turnăto1'iilor a·rt istice în b·rou z din B11 ciweşti", 

în: „R evista J11uzeelor" nr. l, 1969, p . 33-38, turnător ia D. Teodorescu 
înfi in ţatrL în a nul 1922, în cont inuare c itată: „l sto-ricu. l„." 

~0 Arh . St. Bistriţa, fo nd 59, inv. 55, co l ecţ i a lui iu Mois il, manu
scr is cu <.l ate b iografi ce rcferit ca rc la Vii cld Hcla P i e l<ar~l< y; d sar 172, 
„Aminti1'i f1.tga1'e şi m omente din victţa Lice1 tlu·1: Tudo1' V ladimi'rescu", de 
magistrat dr . Victor Hortopan; l a 17 -18 februa ri e 1910 Liceul „Tiulor 
Vladim.frescu" a săr bător it 50 de an i de la înf i inţare, cu care pr ile j a 
editat u n 1111m[1r fest iv a l rc·tisi e i şco l.ii . Sint cvccai c personaliitlţilc care 
a u contribuit la propiLşirea acesie i inst it u ţi i el' î nvăţăm l nt, la p. 50 este 
a mint it[L a ctivitatea lui l. Schm idt, la p. 5 1 foi ograf ia lui N icu D . Mil o
şescu (17 ian ua rie 1924 în vîrsilL de 64 a ni ); „R ezwnu„. " p. 109 a repro
dus bustul evocîndu-1 pe N icu D. Mil oşescu (fi g. 148) şi pe Vii old R ola 
J;'ickarsky (f ig. 147). 

30 O prim[L variantr1 a figurat în expoz i ţ i a ele la „Ma.ison cl'îl 1•t ''. 
31 Un exe mpl a r al accsi e i sta1.ue1c a apa rţ im1 t profesorului Gheorghe 

Ned ioglu . 
32 Arh. St . Buc. B ibl iot eca P lI 634, „Flarărn" an VJJJ. 
3a La 25 ma i 1923 Direcţ iunea Gene ra l ă a Trairelor confirma lu i 

J. Schmidt pr imirea bustului Othell o, do naţ .i a a ui orului . 

in t în el. I. chrniclt onzn nwri. Le privim l esfă.~;u
rarea cllmin te .5i chibztJilă .<;i aşleptăm încrezători ... " 

e1· ioacla anilor Ul22- L925 a fost marcată ~ i ci pr -
ocuparea d a rezolva pr bl ma cetăţ ni i. La 22 ci c m
brie J 822 obţ i nuse o a ut0 1' izaţ i ,34 care î i pern1itl'U, în c·1-
litate ci supu · al s tatului Ce hoslov ·1c, ă ·tl' a pe terilo
ri u l Român i i „fără o ·te ele călătorie ". l ocumentul oferă 
ci t va el mente arc permit i· c n ·tilui re·1 portretului 
să l la vî rsta ele 30 ani. Scrnnalm nteJ rau al unui m 
cu iHlia m ij lo . ic, c rp i c' nţ;"t po triv i tă, părul castaniu, 
frunt a lată, sprî ncen le a. tani i, o hii v rzi, m ustaţa 
astanie, bărbia ascuţită, faţa prelungă ş i tenul al! . La 

17 apr ilie 1923 obţinea el e la M ini.- ten1l Justiţi ei u n er
t ifint că a făcu i demersurile p ntru î npărnînte nir ,3s. 

Pr ·osul ele integre.He a artistul u i în societatea r mâ
n ească a fost comple tat ~ i ele' a lăturareu el e c i 'ar în 
an ul I 92 J. pus se ră bazele u nei J'om1e ci organizu 1·e pro
fes i o n · 1l ă u a rti ~ til or plas t i ·i 36. La 22 ma rt ie 192-l: prim ea 
„ a r lea el e LVJ mbru" cu nr. :32 în S incli.cut uJ rtelor 
F ru moase37. 

În a nul In24 I. Schmidt adopta e la num JYll'li cula, 
care el e fapt t racl uceu în lim \Ja română sensul numelui . 

a a tare îl vom întîlni într-o etapă tranzitorie s mnîn
clu -~ i lucră 1 · il e: I a n (Ion) S hmiclt Faur. Locuia p strada 
ing. Zablovs hi nr. 10, în cartierul bucureştean li mi trof 
căii G 1 ·i v i ţe i . Activ itatea clicl actică o îmbi na cu cca el 
creaţie ~t rti s tică . Prezcnt3B la a XXll-a ex pozi ţ i e a s cic-

I MO~ll l?E.tt,tvt. (~Ol!.~~ 
(OMUNA "DOAMN" 
Jv 1> ervi.. NEAM, u. 

tăţ ii „Tinerimea Artistică", o rg1:m izată în capi ta l ă între 
9 marti e ~ i 10 aprilie 1924, a expus lucrăril e incluse în 
cata log lu num erele: 164, un „Cap ele e:r:presie" , lucrare 
tu rnat;'.'1 î n bronz, evaluată la 12 OOO lei; Hi5, „PortJ"etul 
el-lui Grimm"39 ; 166, „PortJ"etul el- lui Busuioceanu"40; 

3·1 A.F., dosar 1, „ Perso'l/(t.le", autor i zaţ'ia acordat ă de Mini si erul de 
Jn tcrne, D i rec ţ i a Poliţiei şi Siguranţe i Generale, Scrv ic i11 l cc ntrolulu i 
străinilo r ş i. a l Biroului de populaţ i e la 29 dece mbr ie 1922 . 

35 A .F. dosar I „Pers01wle", cererea clin 22 Jebruar ic 1923 a fos i solu
ţionatrt în anii care a u urmat; vez i ş i lccu mc nt clc cl in 21i ~ i 30 apr il ie 
1923. 

36 Arh . St. Duc., fo nd „Paul JWolda", a ctivi1atca S.A .F . 
37 .-\ .F., dosar „Expoziţii + ·.A F.", co r spo ndc nţă, carn et de mem

bru, cot i zaţii. 

as .Arh. St. Duc. , inv. 65~, fo nd „iVl u:rnl aiut Geo·rgcs", d ~a r 3, Cata
logul cxpoz i ţie i „Tiu eri·mea. A1,tisti'că", 9 marli C' - .IO aprilil' 1 92 ~ ; „Calen
dar J{inerva 1925", ,p. H 7 la expoz iţ i a „Ti'11 cn"mrn Ai•l ·i s l'Î<"ă" li n a nul 
1924 a u expus scul ptorii: F. Stork, O. Spacthc, J . Schmi dt, ] . l ord ttncs-
cu, H. P. He He, C. Themel i. 

39 Petre Gr imm s-a născut la 22 februar ie l li8 1 la :Eu urcţ. l i, d c
to r în J iterc ş i f il ozofic, numi t în îi1vi'1ţămînl la I ~cpi eml.:r i c b05, a 
fost profesor de limba fran cczi:'t l a J iceclc Ll in Ti r u .1 iu, Turn u Severin, 
Tîrgovişte, pr cum ş i la Li c •ul mili1 ar „Nic lae Filiţ< Yn" cc la mănăsti

rea Dealu, judeţul D im boviţa pîni:'L în a nul 19 19. cat ă cu înf ii njarca 
Univers it"rtţii clin Cluj, a fost numit la ca tccJ1·;\ ca J ·ci r univcrs iiar în 
a nul 19 19, urcind ireptelc ierarhic i didact ice; în an ul un i·1ers i1ar 1930 -

43 

http://patrimoniu.gov.ro



r-)ONVl?UM"IJI... 
~~OIL~~ 

Pili 

<:~l?VliA 
P040JI Ni.li 

JVt>tŢVL .IWZAV 

(X(<'llfAT PE 
5,„LJ>torl41. 

1. S><bmiăt 
JJvcvre~ti 
:'>~r. f<i•. Fili rnon. 

"' '19 

Cărţi poştal ilustra te cu model le mon um c11telor ero ilor din Tarcău, Du
h uşi, Doa 1nna (l iaira Nca111[ ), Pog ancie, lansate pe nt ru pro urarea de 
către o mitc lelc le iniţiativă a. snmcl r !le esare Jinalizrtrii a estor lucrări 
ele fo r puhl ic . 

„Cioban ", ipsos patinat 

1926 - „Durerea" , 11ud, mac heta cxpu ă în curtea atelierului din t r. 
N . I' il irn on, ipsos; re zema t Ic ga rd reli eful pe ntru J\ronu111 e11tul 
E ro i!or de la a ra a l. 

167,„Privind", lucrar evaluată la 1 OOO lei. Cron ica rea
liza lă de Victor Ion Popa aprec ia a astă parii ipa r la 
v i a ţ·~ cxpoz i Uonală ca „ .. . un debut j'rumo în culptură' 
al lui I. S hm idt, arti st ira ta s ubi. ctele „ .. . cîncl de
licat, cîncl a pru în faclură, clar totdeauna cinstit ş i o
bru"4 1. Artis tul a fost ş i în atenţia cronica rului de la zia
rul „Universul" care n oia prezenţa lucrărilor „ .. . ale clin 
bel.~ug înzeslmLului no. tru sculptor S chmielt"42. 

Ioan Schmidt a avut atisfa ţ ia ca t ot în anul 1924 
să cun oască r acţ i a celor ca re a u pa rti ipat la solemni
ta t a de la Hîrşova, judeţul Cons tanţa, pentru el zv li
rca monumentului Eroilol' ăzuţi în ani i 1916-1919. 

193 1, profcs<.r t ituJar, la cated ra de J irnha ş i I ilc rat ura e ngl e ză, cl c ţ i 11e 
funcţia de ele a11 al Fa 11lt ăţii de lit L· rc ş i filo zofic . P e ntru boga ta a ctivi
tate i-au Jo. i. a cordate înalte ci ist in ej' ii : „ l?ăspla.la. imineii pentrn î11văţă
mîu " c lasa l-a , ,.Crucea de i·ă z boi " , „ oroc/.lla. Româ,nic1", u gra dul le 
of iţe r . 

Arl1. St. .l3i 'i lriţ.a, fo 11 d 59, i11 v. 55, c I c ţ i a Iul i11 Mo i ii, pa hct ul 
XX:\. \ ' J /A, dosar 172 ; „Amicul T iner1"1nei", 11 r. f st iv a l rl'vis te i lice ului 
T u lor \'Iatlim 'irC"s u, Tîrgu Jiu u pri leju l a 50 el e a n i ci a li'rilai.e ( l 90-
1940), 17 şi 18 I bruar ic 1940, p. 59 ; preot dr. N ij'csc u ., „ Mănăstirea. 

Dea.111 şi liceu l inil-i!a. r „Nicolae F1lipesw", Tîrgov iştc , t ipogra Jia „V iilorul", 
P c lrc C. P opesc u", 19"2, p. 127; Arh. St. Iaş i, Di1Jlio1 'Ca 15 16, „ Se1· bă-
1•ile pent r11 i11a11g1wa.1•ea. Unive rsităţii ,;;11 Cluj 31 ir11 11/.arie - 2 f ebritarie 
1920", Buc ., Ate lie re le, . ar/ea Ro 1w1. 11 ea scă" S.A .", 1920, p . l65, r it . St. 
Iaş i , Dii I iotcca I 56; On is i(c r Gh i ., u, „ Universitatea. Dac·ie·i 1'perioa1·e" 
e d. „Citll11ra T\'a/io11a./ă", Buc. , 1929, pl. lO l, .ye zi ~ i p lanşa V fo togra
fia , pe r încl ul I in 111 ij lcc ş i P. Gr imm ; „lln11antl Universilăţ ,ii regele F e'r
di11a11 d I ", Clu j pc a nul şco l ar 19" 1- 1932, Cluj, Inst . ci Arte Grafice 
„A1•dcalul", 1932, p. 180, 184, 2 l3; Co nsta nt in Dumitresc u „Oracolul şi 
clepsidra.'', ·d. Dacia, Juj -Napcca, 198 ;p. 100 . 

40 DL1Su icccanu Alexandru ( l895- 196 l), istor ic ele a r tă , csc ist, pcet . 
41 Arlt. t. Buc ., in v. 654, fond ,,l'V[itze·ttl aint Georges", do a r 32 

1924, f. 23, 26 (p. 159) cl in „lllmrinalml ziai•elo1' Adevă1•ut ş·i Dimineaţa pe 
a.nul 1925", c ron ica „Pictura şi scitlf;twra"). 

4 ~ Arh . t. E:ic ., inv. 654, Ionel 111{11.ze·btl Sa.int Geo·rges, dosar 32 / 1924, 
f , 3, c up cl in· z ia rul „Unive1·sul" Cupr in zînd ·o cron ică refer itcare la expo
zanţi şi l ucră ri! , p reze n1·ate la a lonul „,Tiu c·rimei A ·rtistice". 

44 

Statuia, turna tă în bronz, redă un soldat în manmc na
tural ă, în uni formă de campani e cu arma ţinută cu am
bele rn î ini v g hincl la se u r .itatca fruntariilor ţării„ Lu
crarea , semnată la s pa te, în tînga jos, ste pl asa tă pc un 
·ocJu r aliza l c.lin piatră ele Dobrngea. În a nul HJ37 mo
num entul e ra eval uat .l a su ma ele 160 OOO lei43_ 

încă din an ul 1923 pl'im ise cl in partea oraşu.lu i TîL"gu 
Mureş co manda să reali zez o statuie a „Lupoaicei", rc
pli ă a c lor o l'erite ele raşul Roma localităţilo r Bu u
reş li , Clu j, Timi~oara. În toa mn a anului. 1923 bţinu ·e 
· tutorizaţia P rim ăr i i Capitalei să realizeze un model 
d u pă ,, Lupooica"44 , mon um entul Latinităţii clin piaţa Ro
mei qs pcn tru a-i s rvi la reali zarea com -nzii oraşului 
T îrg u Mureş. În luna februarie achita tunn rea în br nz 
a aces tei lucrări~ 6 . L u rar a a fost amplasată în spaţ iul 
verde din faţa Pala tu lui Aclrn i nistrat i v al Primăriei ra
ş ului . Şi în aoest caz est ele remarcat fericita rela ţie în
t r ' soclul, ·ugerînd un sarcofag roman, şi statui a „Lu
poaicei". Solemn itat ea d zvelirii a prilejuit o mare ma
nifes ta re p ublică47 . In aceşti ani edilii oraşului Tîrgu 
Mureş preconizaseră amplasarea î n for public a ma i mul
t or luc rări ci ·~rtă m onumentală. Printre ac stea prio
rita ră era statuia ded i cată lui George Coşbuc. I. Schmidt 
s-a pregătit pentru con cursul c urma să defin ască pe 
realiza torul lucrării. În toamn a a nului 1924 I. Schmidt 
era a nunţat însă că problema n u mai era ele actualitate, 
iniţiator ii neavînd banii necesari4B. Era anunţat ă, în 
schimb, se ad un a u fonduri p entru proiectatul monument 
el d i a t lui Avram Iancu, problemă ce-l va solicita în 

43 Aril . St . Duc ., Jonci, Departamentul Artelor, D irec ţ i a Artelor 
(lVL C. A.), dosar 70 / 1937, f. 82 v . 83; A.F., do ar 4. „ Hîi·şova " ; Tucă Fl. 
„In M einoriam", Duc . 197 1, p. IH- 148, 324, în contin uare c itatri: „!n 
M emoria.ni. .. " 

44 A.F., losa r 5 „ Tfrgit Jllureş I ", a u torizaţ ia cl in 16 octombrie 1923 ; 
A rh . St. Duc ., fo nd Departa me ntul Artelor, Direcţ ia Artelor, dosar 
68/ 1937, I. 43, fotog rafia monu mentului latin ităţ ii „L11poa.ica.", l ucrare 
turnată în bronz la Buc urcş l i, s ciul real izat, clup~L schiţele lui l. 
S hmiclt , le că tre antreprenorul ing. Erw in Maetz d in T îrgu Mureş. 

4 5 13u c ureşt i, Piaţa Rome i, denumire temporară dată zone i de inter
secţie a s trăzii Lips ani cu bulevardul. Î n ce ntru l aces te ia a fost ampla
sată statu ia „Liipoa„ica", înainte ele a f i reamplasată în a nii '30 ! în ă 
clopotniţa Patria rhie i. 

40 A.F., dosar 5 „ Tîrg1·t JWwreş I", chita n ţa din 13 februa r ie 192 -1 . 
47 Traian Popa, „llI.tm ografia. ornşiiliti Tîrgit l\tfiweş", t ipogra fi a „Cor

vin'', T îrgu Mureş , 1932, fotogra fie cu part i c ipanţii la sole mn it·atea lezve-
1 ir ii statuii (a nte p. 208) . . 

48 A.F., clOS<Jor 5 „Tfrgu J\tfnreş I ", adre a Pr im~Lrie i munic ipiului 
Tîrgu Mureş ci in. 23 octo mbr ie 1924. 
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„ Dansat oarea", r e! i I, ip. os (1926) 

Relief reclînd o sccn[L de atac a l a rmatei rom tu1e piesă compon entă a 
llfonu111entul ui E roilor, din a ra al, brcnz ' 

cursul anului 1925. Referitor la s tatuia George Coşbuc 
semnalăm că printre fot grafiile ce rel vă act ivitatea 
·a se află două co ncludent piese49. Prima ste ma heta 
statuii G orge Coşbuc redat ş zîncl într-o postură contem
plativă. A doua prezintă un. bust monumental semnat 
d reapta jos : I. S h .50 Pe plintă es te inscripţi a: „George 
Co.? buc". Soclul reliefat de o compoziţie redă un grup 
ele ţă ran i răsculaţi. Sub ac st relief sînt dăltuite cuvin
t le „Noi vrem, pămînt" . 

Anul 1924 îi ad uce şi pr.ima comandă din Moldova. 
S r ia o începe u ora. ul Buhuşis1. 

Monumentul Eroilor cl in anii 1916-1918 realizat în 
l 925 în oraşul Buhuşi, este amplasat în faţa C·:isei de 
Cultură avînd o poziţie dominantă în zonă. Statuia redă 
un st~ş ro~â.n echipat de luptă ţinînd cu mîna dreaptă 
o ar_ma l a p1c10r, iar cu mîna stîngă ridicată, un drapel 
dcsfaşurat. P soclu o placă de bronz ar înscrise nu
mele eroilor din localitat şi p e alta inscri1Jţi a : Eroii 

t . , t . " mor;i pentru in -regirea neamului: Mărăşeşti, Oituz, Ci-
reşoaia - Populaţia comunei Buhuşi recunoscătoare52. 

40 A.F„ „Fotografii". 
so A.F„ „Fotog.rafii". 
51 A.l' ., dosar 6 „Buhu.şi". 
52 A ril . St. Bistriţa, fond .59, inv . .5.5, colecţia Iu l iu Mo is il dosar 

3.5 ; colonel dr. Tuc'L Florian, Cociu Mircea, „Mon1~mente ale a.nilor de luptă 
şi jertfă", Ed. Militară, Buc „ 1983, p. 113-11'1, în continuare c it ată: 

Monum c n1ul Eroilor din parc ul cen tral -
Caracal, bronz (1927), 

An amblul ma hctei monumcnh1l 11i „ ·uccrito
rii a crului", ipsos (1926) 

Un alt monum nt dedicat eroilor din primul război 
mo nd ial a fost dezv,elit în anul 1925 în omuna Pogoa
n eJc cl in judeţul Buzău53 . Amplasat în c ntrul localităţii, 
Hngă 1 calul Consiliului Popular, reţine atenţia prin le
rn ntcl compoziţional . Statuia turnată î n bronz are 
î nălţim ea ele 1,80 m, redînd un ostaş infanterist, cu uni
forma d campanie avînd în mîna . tîngă un drapel des
făşunt, iar în mîna dr aptă o puşcă. Pc soclu sînt două 
r el i Juri turnate în bronz. Unul evocă o sc nă de atac 
la baionetă , iar al doilea r dă chipur ile a trei ofiţeri 
căzuti î n luptă . Pe faţa principală a soclului sînt dăltuite 
uvintele: „Omagiu de recunoştinţă Eroilor pogoneni". 

P feţ le laterale sînt plasate plăci de bronz cu inscrip
ţiile : „ Pilclă de patriotism urmaşilor"; „Simbol al vite
jiei . olclcitului român", precum şi numele a 228 militari 
căzuţi în luptă. În anul 1937 m onumentul a fost evaluat 
la su ma de 224 OOO l i54. 

Iniţiativa din anul 1924 ca la Tîrgu Mure„ să fi e rea
lizat un monument dedicat . lui Avram Iancu devine în 
var a anului 1925 preocupare pentru o r ie de sculptori 

· timulaţi ele invitaţia d a participa, în luna sept mbrie 
a a eluiaşi an, cu machete la concursul de selecţie . Ju
r iul reunit la 9 septembrie nu a acceptat nici una din 
lucră['ile pr z niate hotărînd ţinerea unui alt conctrrs 
la 15 noiembri . Acwn se cer ea ca ar tiştii concurenţi să 
prez int proiectele unor m onumente ecvestress. 

La primul con curs I. Schmidt prezentas o machetă 
avînd statuia centrală redîndu-1 pe Avram Iancu pedes
t ru. Soclul avea preconizată înălţimea de 4,90 m, iar sta
tuia de 3,30 m. Baza soclului era proiectată a avea 6,40 X 
5,60 m. Stcit11ia centrală era flancată de două grupuri 
laterale compuse din cîte 40 de oameni. Monumentul 
era ?stimdt la suma de 1 100 OOO lei. I. Schmidt susţi
nea ideea de a reda pe Avram Iancu cu mîna ridicată . 

Macheta a s mnat-o cu „ ... pseudonimul meu artistic 
ce mi l-cmi ales cu ocazia concursului Monumentului 

„JV!oniimente.„"; carte poştală ilu strată reali zată d J. Schmidt pentru a 
po~u!ariza monumentul, are menţionată şi adresa culptorulu i; carte poş
tala t l ustrată color, ed . „Meridiane", nr. 11304 ; „! n M·enioriam"„„ "p. 288. 

63 „I n M enwriam„." p. 309; „Monimiente.„" p. 309 menţ ionează 
a nul 1924 a l dezvelirii. 

54 Arh. St. Buc „ inv. 8 19, fond Departamentul Artelo1', Dfrectia Arte
lo1' (M.C.A.) , dosar 7.0/ 1937, f. 14 v , ş i în acest caz c te menţio~at a nul 
1924 ca a n al dezveltru monumentului. 

56 A.F„ dosar .5 „ Tfrgii Miweş", I, ser is area elin 2.5 septe m br ic 1925. 
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„ Turc britrî11", bronz :( 1928) Slru1ic Pral1ova. Monumentul Ero ilor din zo 11 a 
ce 11traUt (192 .) 

Slănic 1 ra hova. DetaJ iu a l monumentului re
prezenlînd comp z iţia statuii ostaşulu i român 

Aviatorilor clin Bucureşti unde macheta mea a fo st cla
satâ I-a, Ion Faur, care e te traducerea numelui meu în 
româneşte" . La etapa următoar a concursului lucrar ea 
a fost atrib llită lui Ioan C. Dimitriu Bârlacl56. Probabil 
din ace·1stă p i·io·~clă (1923-1925) datează f)i un bust al 
lui Avram Iancu, concludentă r alizare a lui I. Sc.hmidt 
Faur57. 

in anul 1925 a fost preocupat ş i ele participarea la 
concursul pentru viitorul monument ele cinstire a fap
telor el · vitejie a Corpului Didactic care urma să Jie 
înălţat în capitală. Două fotografii ale variantelor pre
coniza te de I. Schmidt Faur sugerează, şi în acest caz, 
armonia între elementele arhit cturale şi cele sculptu
rale, conce pţia relevării, într-un asemenea monument, a 
înaltelor imţă!Jlinte p atriotice ale celor care, moral, fi
zic şi material, au fost permanent exemplu demn de ur
mat de întreg poporul românsa. 

ln anul 1926 i s-a acordat cetăţenia română prin Di
ploma d încetăţenire nr. 18759. 

ln pr imăvara anului 1926 a fost clin nou prezent în 
expoziţiile din palatul Ateneului Român6o. O primă par-

56 Virgil iu Z. Teodorescu, „Infonnaţii ref eritoare la activita.tea sw.lpto
r1tli1i I oan C. Dimifrii1 Bârlad", în : „ Revista 111[ u zeelor şi Jltlonumentelor", 
seria „lltlon111n.ente istorice ş i ele a.rtă" nr. 1/1987, p. 56, inclusiv notele 31, 
32, în continuare c itată : „Informaţii„. I . C. Dimitriit" . 

57 A.F„ dosar 5 „ Tîrgi1 Jlt[iweş I"; „Fotogmfii", fotocrrafie sepia 8 x 
X 13 cm. 

5 8 A .F„ „Fotografii"; Arh. St. Tîrgu Jiu, Biblioteca II 16, „Flacăra", 
an VII, nr. 27, 7 iulie 1922, p. 431-432, cronica artistică: „Odiseea i1n1â 
monument", de St. Dumitrescu, referiri la modul cum au fost declanşate 
etapele concursului pentru monumentul Cadrelor Didactice, reprodusă 
macheta lui D. Paciurea; „Plastica, revistă generală ele al'tă", an. I, nr. 
2-3, august-septembrie 1934, Buc. p. 3, fotografia machete i monumen
tului Corpului Didactic realizată de Al. Severin; „La Roitmanie", de 
Marian Halchini, ed . Reforma socială, Buc„ 1930 -1940, p . 87 monu
mentul Corpului Didactic din Piaţa Victoriei, realizare a colaborării lui 
Arthur Gorguromin Verona cu Cornel Medrea ; 'Arh. St. Buc„ fond M.C.A„ 
dosar 117 /1924, f. 7 la 19 februarie 1924 Comitetul de iniţiativă pentru 
r idicarea unui monurnent comemorativ al membrilor Corpului Didactic 
morţi în primul război mondial solicita fonduri; „Istoricul„." p. 37; 
„F1'ont ·1~l Jvfărăşeşt ", an. III, nr. 16, noiembrie 1938, p. 16, fotografia 
monumentului; C.P.C.S. Fototeca, clişeele : F. 6106, 11410, monumentul 
pe a mplasame ntul din Piaţa Victoriei. 

59 A.F„ dosar 1 „Pei'sona.le", Diploma de încetăţenire nr. 187 din 27 
februarie 1926, acordată conform Jurnalului nr. 55 din 19 ianuarie 1926 
lui Ioan (Iohan) Schmidt. 

60 Arh. St. Buc„ inv. 654, fond 1Vhtzeiil Saint Georges, dosar 3, Cata
logul p. 15, 16, 27. 
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ticipare o înr gis trăm la a XXIV-a expozi~ie organizată 
de către societatea „'Tine1·imea Artistică". Expoziţia a 
!'ost deschisă pentru public în perioada 4-30 martie 1926 . 
C·ttalogul expoziţi i rel vă calitatea ele membru as ciat 
a lui l on (Schmidt) Fam, care participa cu 2 lucrări notate 
la poz iţ i ile : 138, „Lupta între centauri", piesă turn ată în 
bl'Onz, .;i 139, „Dansatoarea"61_ Şi tot la Ateneul Român 
es te prezent şi la p r imul „Salon Oficial" organizat de 
]\!Jinisterul Cultelor şi Artelor. Catalogul expoziţiei înr -
gistra62 participarea lui Faur Ioan (Schmidt), la poziţi a 
321. fiind :înscrisă lucrarea în ipsos intitulată „Durerea''. 
O fotografie a transmis pînă la noi frumuseţea acestei 
lucrări . Este un nud ele femei.e. utorul a surprins mo
mentul cîncl personajul îş i acoperea faţa cu mîinile. Lu
crarea degajă graţie, gingăşie, fotografia sugerîncl o lu
crare în mărime naturală63. 

în anul HJ26 a avut loc şi el zv lirea m onumentulu i 
dedicat Eroilor din anii 1916-1918 în comuna Tarcău 
jud eţul Neamţ. Pe w1 soclu masiv în formă de piramidă 
se află statuia, turnată în bronz, reclînd un ostaş, în 
m[lrirn naturală, pornind la atac, cu arma îndreptată. 

spre inamic. Pe soclu este amplasat un relief, turnat în 
bronz, care sugerează dramatismul unei lupte, în compo
ziţi e fiind introdus un ofiţer în poziţie culcată trăgînd 

cu pistolul, un soldat aruncător de grenade şi un altul în 
plin ata . Pe latura clin dreapta a soclului, un scut, tur
nat în bronz, u stema veche a judeţului Neamţ. Pe o 
placă de marmură este dăltuită inscripţia64• 

01 Temă reluată, varianfo în decursul a n ilor, pie~cl e realizate avînd 
ş i calitatea de a fi surprin s foart·e 1.Jine mişcarea, partic iparea personajulu i: 

02 Arh. St . Buc„ inv. 651, fond ]Vfu.zrnl Saint Georges, do ar 3,f '. 
353-382, :Ministernl Cultelor ş i Art elor, „Salonul Oficia l 1926", Buc. 
1926, p . 22. 

63 A.F„ „Fotogn1.fii", fotografic 17 X 23 cm real i 1at ă în curtea locui n
ţei - ateli r din Bucur şt i, cart ierul Grant, Str. N icolae Fil im cn, nr. 19; 
lîngă gard un relief pentru un monument al Eroilor. 

G4 Arh . Şt. Bistriţa, fond 59, inv. 55, col ecţia Iuli1.1 ]Vfoisil, dosar 35 ; 
carte poştală ilustrată realizată de a utor pentru a populariza monument ul 
şi adresa sculptorului; Arh. Şt. l aş i, Diblioteca, Verşescu Gh„ preot, 
,,J°Vlonografia comiinei Tarcăit", judeţul Neamţ, Piatra Neamţ, 1942, p . 70, 
pe cîmpul de luptrt a anilor 1916-1918 au crezut 22 le viteji, iar 19 a u 
fost daţi dispăruţi, p. 270 fotografia monumentului Eroilor ; „In J.1en10-
ria111„ ." p. 216-219, 380; „111onwmeuie„ ." p . 360-361 nu menţionează 
autorul monumentului . 
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,\lach la m onumc nlul11i clin irni lir 11l croilcr 
( I in a ra a l, i rso~ ( 1929) 

l\fachcta s ta lu ii Miha i .Eminesc u, co mponent iL 
a rn 1111111 niului realilat pcntTn oraşul .I aşi, 
ipsos ( J 929 ) 

Mache ta „ Gîndilorul", ctcbl iu ele la monumc n-
1ul l\liha i Emincsc11 - .I aş i, ipsos ( 1929) 

P parcursul anilor I. Schmidt Faur s-a impu · şi ca 
realizator al unor plachet dedicate unor ins tituţii şco
la r sa u ·in lirii un or cacl r didacti . La bibli oteca Ji
< ului Gheorghe Şincai clin Bu urcşti s pă trează din 
'\echea z s lr a şcolii o placllcFl d dicată cel i d „A 32-a 
oniversare de la în lenieierea şcoalei 28 februarie J 925" 
realizată ele I. Schmidt Faur a un „triptic' , avînd par 
tea centrală evid nţială prinlr-o ·uprapun r de pla
n uri . 

Un alt xemplu îl constitui plach ta realizată65 pentru 
<.1 marca momentul: „Cu ocazia împlinirii celor 25 o.ni 
<le la întem eierea „ coalei de agricultură din Belceşti, ju
'-' 'tul Iaşi 1901- 1926/7". În c •ntrul plachct i te un mi 
1:1ecl '1lion u efigia lui Spiru Haret privind spr stînga, 
Jla'.1 at ci t xtul: „Legea învăţ . prof. - din iulie 1901- -

pirn llarel". Medalionul c te încadrat el un r usit re-
1i_cf ~1 i_mag ini d la ţară , între car clădir a unei şcoli 
.'-a l 'Ş l1 nd1cate p d ouă locuri. Autorul plachct i şi-a pu 
~ mnălu ra pc r li f, în dr apta la baza imaginilor. 

Rev · n ifl'. la anul 1926 pentru a aminti66 de acele epi
. oad ref :1toare la concursuril m nit a defin.i pc vi
Jl orul r ealizator al monum ntului. Eroilor Aviaţi i, pr -
conizat a fi î nălţat în oraş ul Bucureş ti. Pa ionat r ali
za tor al proiectelor, clocum ntaţiei, machetelor unor om
pon nte menite a îmbunătăţi aparatel de zbor, autor a 
numcroas modificări originale, preocupări l-au ab-
orbit ş i antrenat încă din primii ani după sosirea în Ro

mânia în nwneroa ·e şi complexe probleme la ordinea 
zilei, fapte ce-l dcfin au ca apropiat el cuceritorii aeru
l ui, a înţelc că acest oncurs conf, ră atît generaţ i e i con-

65 A.F„ „Fotografi:i", a castă p ia li t'lă n-a fost se 11111 a l ată ele nu zdu
ga1: George ş i N ic11l iţă G h o;·ghc, „ /\1 erta li·i şi plac/t ele i'o mfl n e,~ ti", el . ŞL iin 
pf 1cr1, Buc„ 197 1 şi nic i în „ lnvăfămint nl ogli'/l(l it in meclalislica romil.nească" 
<ic Tcoclorean u Euge n F„ ş i Teodorescu Virg il i.u Z. în: „B'lt/etin11l Societă
fii N1tmismatice Romi11c", a11 ii LX ·v-L XVI ( 198 1-1982)p. 411-433 . 

00 „U11iversnl", an XLIII, nr. 2'2, 8 oclo rnl rie 1925 referinţă la ma
chetele alese la co ncursul din lu na iuni 1925, an unţarea unui concurs nou 
la 20 no ie mbri e 1925 „Univer ul" an LVHI nr. 89, l8 aprilie 1930, 
fotografia machete i p rezc ntallL în ullima etap{L a concursului de către 
I~yd ia l\:otzebue; A .F., dosar 8 „M01i11mentul Aviaţiei", me morii cu date 
te hn ice, ma heta „Zburătorului" c păstrează î n olecţia familiei Faur; 
„.Vlo11ografic1 inonwnentitl1ti Eroilor Aernlu.i", Buc. , imprimeria „Adevă
i·nl", 1935; „Istoria aviaţiei romine" cd. Şt iinţiiict1 ş i Ene iclopccl ică, Buc„ 
19 4, p. 139, la 20 iul ie 1935 a fos t dczvel it la Buc urcst i m onumentul 
Eroilor Aerului rea lizat de L ycl ia Kot zcbuc. ' 

temponmc, clal' şi lor viitoare pril ej ul de a xprima 
deosebita c:ons icl raţi pentru cu erilol'ii u ' !'Ului. Ca n
tare s-a lan ·at în opera ele realizare a machet i pe care 
o considera definitorie pentru noţiunile: „Avîntul, Sa
crificiul şi Glorificarea aviaţie·i '. El st cel ca r ' a in tro
du · în ansamblul monum ntului proic lat figura omului 
zburător , planîncl u aripile întin s . oncur ul a cunos
cut momente de mare tensiun nervoa. ă, fiind nec are 
mai multe etape p ntru a fi el finit viitorul executant al 
monumentului. H.aţiuni ar depăşeau limit l artiştilor 
participanţi au imr?us, în ultimă in stanţă, drept cîşligă
lor pc Lidi ·1 K otzcbu . Ioan Faur î n ac astă confrun
tare a cunoscut atît momente ele deplină satisfacţie, ju
r iul în · uşindu-şi ideile pr con:izate de l , r vcndi înd 
concurenţilor pentru următoarea tapă olu ţi i în con
cordanţă cu cele deja realizate de el, dar ş i insati facţii 
prin prcluar a drepturilor de autor de cătr cei care, în 
c tap l ant rioar , parcurseseră alte drumuri ale cr aţiei. 

Printre reuş itele anului 1926 se în.seri la loc el in-
s tc m onum ntul Eroilor r alizat pentru raşul O n le 
Mari, judeţul Vîl a. Acţiunea s-a de lanşat î n anul 1923 
cînc\ 1. Schmidt a frimis o ofertă ele principiu, susţi
nută ş i verbul în l un a se ptembrie a acel uiaşi an. u ur
mat schimbmi de mesaje finalizate prin înch eierea, la 
18 noi mbrie 1924, a contractului de :intreprindere u 
del ga tul Comitetului de iniţiativă din localitat . La 15 
august 1925 primarul localităţii ben Iiciar recepţiona 

lu rar a , iar el z lirea a avut loc la 13 mai 1926, de 
.ziua Eroilor, î n cadrul unor ampl manif s tăl'i organi
zate în piaţa clin faţa Primăriei. P so lu, o femeie, în
truchipare a Victoriei, purtînd pe cap o di ademă, înveş

mîntată în o tum roman, ţine u mîna stîngă o ra
mură ele laur, îndr ptată spre placa p ar - sînt dăltuite 
numele er ilor, iar cu mîna dr aptă ţine hampa şi fal
duril unui steag. Statuia înaltă de 3,10 m, în raport 
cu soclul înalt el 2,90 m ş·i cu baza de 2,70X 2,70 m îm
preună cu panourile laterale, formează un r - uş it ansamblu 
monumenlnl în centrul localităţii67. 

07 A.F., losar 9 „Ocnele Mai·i", co nlraclul a fost tn hc iat pentru suma 
de 235.000 tei, fotografia machete i monumcnlulu i (s tat u ia); Arh. .. t, 
Rîmnicu Vîlcea, inv. 2 1, fond Primăria. Ocnele lt1a.1'i, dosar 1349/ 197 
21.' 2, 12 ; ,Jn J11emoria.in .. . " p. 425. 
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Din a nul 1926 da tează şi co respondenţa u Comite
tul ele iniţ i a ti vă pentru r alizar ea la Băicoi, judeţul Pra
hova , a unui monument al Eroilor. Of.ertel lui I. Faur 
preco ni zau o lucrare ele amploar , care în ă n-a u fo t 
acceptat , r ealizîndu-se, pest ani, un monum nt mai 
mocl e t68. 

Ca part icipant la expoziţiil anului 1927 îl aflăm pr -
z nt la Salon ul soci tăţii „Tinerimea A?tistică" organi
zat în incinta Ateneului Român în cele 3 saloane ele la 
subsol. Au exP.us cu acest prilej lucrări s ulptorii: I. Di
m itri u Bârlad, I. Faur, I. Iordănescu, M. Onofrei, O. 
Spacth . în croni a pitblicată de V.B. (Victor Bilciur se 1) 
în ziarul „Universul" se făcea remarca că acest a înt : 
„ ... 111 lucrări interesante ca concepţie şi îndemînatic 
interpretate, clar dintre care răsar fericit cele 2 numere 
ale lui Faur, marmura „Părăsita", ireproşabilă ca form e, 
şi „Copil plîngîncl" o exprimare originală, magi tral ex 
cutată69. 

Tot din pr sa timpului aflăm şi despre v irticipar a 
la xpoz iţj a „Salonul Oficial" a anului 1927. in oloa
nele „Adevărului literar" criticul H. Blazian remar a par
ticipar a valoroasă a lui Faur70. Neobositul artist ste 
prezent şi la expoziţia retrospectivă a artiştilor români, 
pictori ş i s ulptori clin ulti mii 50 el e ani. Organ i zată la 
cumpăna anilor 1927- 1928 în incinta Ateneului R mân 
a r eunit 152 artişti care au expus 357 lucrări. D. Caselli 
în „Note le ele Artă" publicate în „Aurora" aprecia lucră
rile lui I. Faur ca fiind interesante71 . 

în anul 1927 are, pe lîngă o bogată activitate didac
tică ş i n umeroase soli citări p ntru o serie ele monu-
ment ale eroilor. · 

La 22 aprilie 1925 pr şedintele comitetului el e iniţia
tivă clin comuna D vesel, judeţul Mehedinţi , solicita lui 
I. S hmiclt să ofert ze pentru un monw11ent al Eroilor, 
avîncl ca mod el monumentul din oraşul B uhu şi72 . După 
d elansarea lucrărilor care se ridicau la suma de 90 OOO lei, 
interes.ul b -ncficiarilor s-a manifesta t permanent. Ast
fel, la 12 d cembrie 1925 se interesau de soarta turnării 
statuii solicitînd grăbirea montării ei, în care scop cerea u 
şi realizarea soclului. La 14 februarie 1926, I. Schmidt 
Faur le răspundea că lucrarea va fi în posesia comite
tului la 28 mar tie. Monumentul a fost dezvelit în anul 
1927 la 2 iunie de Ziua Eroilor. Monumentul Eroilor 
din localitatea Devesel este amplasat în apropierea Con
siliului P opular. Are un soclu, din piatră albă, înalt de 
3,50 m. Statuia turnată în bronz are 3 m şi redă pe un 
infanterist român ţinînd cu mîna stîngă ridicată un dra
pel el e luptă, iar cu dreapta puşca la picior. Pe trei la-
turi ale soclului sînt plasate plăci ele bronz pe care sînt 
înscrise cuvintele : „Vitejie, Sacri ficiu, Glorie, Muncă, 

Cinste, Onoare spre glorificarea şi slăvirea Eroilor de
veseleni căzuţi în războaiele clin 1877- 1878, 1913, 1916-
1919". Sînt înscrise numele a 83 militari căzuţi pe cîmpul 
de luptă73 _ 

6S A.F., dosar 27 „Of erte, com en zi", var iantele propuse solie itau chel
tuieli între 708 ." 000 ş i 932.000 l e i. Î n prima variantt1 ş i între 600 .000 şi 
830 .000 le i în a doua variantă. 

69 Arh. Şt. Buc., inv. 651, fond Mu.zei<l Saint Geoi•ges, dosar 3; cup.r 
„ Un.ivei·su.l", an . LV, nr. 21 martie 1927, cronic~1 ele V . B. /Victor Bil
c iurescu / . 

70 Arh . St. Buc ., i nv. 654, fond il11.tze1.tl Saint Georges, dosar 13/ 1927, 
f. 5-6. 

71 A.F. , dosar 1 „Pei·sonale", cup „Awrout", 22 ma i 1927 ; „ li'a.j e .. . " 
p. 130 D . Caselli-Domenico Caselli, scriitor, public ist ( 1875-1937); 
Zamfirescu I., Cînclea V. , Moga V., „Aten e1.1l "R om(J.n.", ed. Şt iin ţifică ş i 
Ene iclopecl ică, Buc. , 1976, p. 202, 2 12; „A ten.eul R omt"Ln", inventar arhi
visti c, Buc . 1974, p. 172. 

72 A.F., clo:ar JO „Devesel", corespondenţa. 
73 „Monitmente ... " p . 179, m onument dedicat Eroilor ele la 1877-

1878, 19 16- 1918, este menţionat anul 1928 ca an a l dezveliri i. Sînt con
se mnate numele a 83 Eroi căzuţi pe cîmpul ele onoare; „I n Memori:am ... " 
p. 369; Arh . Şt. Buc„ inv. 818, fond Departa mentul Artelor, Direcţia 
Artelor, dosar 61 /1936, I. 71, menţiunea că monu mentul a fost înălţat în 
memoria ero il or din 1877 - 1878, 19 13, 19 16-19 19, fiind dezvelit în anul 
1927. Ridicat pr in subscr ipţie publ ică, 1 ucra rca cost înd 220 . OOO le i ; 
f. 69 foto "'raf ia monum entului. 
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lVIonumentul M iha i Eminesc u în a mpla sa mentul de lîng~1 Biblioteca Cen
trală Univers ii ară d in Iaş i. 

O lucrare de amploare a realizat pentru oraşul Cara-
al74 angaj îndu-i pe pietrarii Andrei şi Iosif Szabo din 

Cluj . Monumentul Eroilor cl in centrul oraşului Caracal a 
fost el zvelit în anul 1927, el e Ziua Eroilor, joi 2 iunie. 
Monumentul ele mari proporţii, avî nd 8,30X8,30 X 12 m 
a fost evaluat în anul 1936 la suma de 1 500 OOO lei. Este 
o lucrare bine echilibrată, amplasată în piaţa cen trală , 

în mijlocul unui rond; basoreliefuri şi două grupuri com
poziţionale flanchează axul principal; sus, pe soclu, com
poziţia includ un soldat infanterist, în ţinută de cam
panie, cu arma pregătită pentru atac, iar alături o fe
meie ţine stindardul în mîna stîngă, iar cu dreapta o 
cunună, deasupra capului ostaşului75 . 

7•1 A.F ., dosa r ll „Ca.n1cal T" / 1927, co respondenţa ; Arh. t . Duc ., 
inv. 8 18, Ionel Depa·rta1nent11.l Artelor, Direcţia. .Iii-telor ( M.I.C.A ), dos:n 
61 1936, I. ':li, 43; o ca rte poş t ală ilu strată rect ţL m onumentu] ; a rh. Şt. 
Bistriţa, Ionel 59, inv . .'55, ccl ecţia btliit M.oisil, do. ar 33; „Nlo111.m1ente .. . " 
p. 12 1; Joa n Lupescu, „l\lfon.itn1ente/e U11i1'ii", ed . Sport-Turi sm, Buc„ 19 5, 
p . 92-93, menţion az>L inaugurarea, în a nul 1925, iar rea li 1area o atri
bu ie sculptor ului I. eh micit Faur şi „a:rhitectuliii" (s ic !) Adre .i Szabo li n 
Cluj . Informaţii eronate, Andre i . zabo ci in Cluj era pietrarul a rc i-a furni 
zat p iatra pentru execu tarea so lului . Ş i în acest caz, I. Schmidt ş i- a pro
i ctat, calcul at compon entele m onumentuh1 i ; Arh . St. Duc. , Fotoi cca I I , 
2975 ; C. I. .S., Fototeca, cl işee l e: 577 190 ; 577 189 ; 425472 ; 57067~ ; 
9 15265; J 101 69/83; „Rezeanit .. . " p. 109. 

75 A .F ., dosar l I „Ca.racat l ", în scr isoarea din 18 februar ie 1927 co
lon !ul Graf informa p r im[tr ia G~iieşt i despre calităţ il e sculpt oru l 11 i 
I : Schmidt Faur, pe care-l r ecomanda pentru modu] cum a realizat monu
m entul Eroilor din Caracal. Ev i lenţia: „concepţiet etrt1:stică desăvfrşi t ă. ", 
„eftinătettea.", „monum.entul a f ost e;reculat în condiţii excelente şi se co11 st i
t11ie o a.clevcfra.tă podoabă a 01•a.şiilwi nostri1". Helevă reacţ i a un or turişti 
e nglez i care t rec încl p r in Caracal a u avut pl ăcuta surpr i ză le a a prec ia 
o a sem nea r ealizare le c inst irc a ero il or. Frec i 1ăm ă semnatarul r coman
dăr ii era comandantul garnizoane i mil iiare, clovedindu-rn, în anii urmtt
tor i, un co nsecvent spri j initor a l art istului , contribuind la co mandarea ~ i 
a a ltor luc rţ1ri el e for pu blic. 
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O altă lucrare executată76 în anul 1927 a fost şi bustul 
lui Luca Oancea, comandat de oraşul Hîrşova pentru a-l 
cinsti pe fostul profesor care s-a dedicat şi activităţii acl 
mi nistrative (primar al oraşului şi prefect al judeţului 
Constanţa). 

Expoziţional, în anul 1928, I. Schmidt F aur este pre
z nt la „Salonul Aten eului Romcîn", acţiune organizată 
între 6 mai-6 iunie. Catalogul ne informează ă artistul 
locuia în strada Nicolae Filimon nr. 10. Lucrările ex
puse sînt înregistra te la poziţiile: 436 „Turc bătrîn"; 437 
„Cap ele expresie", ambele lucrări fiind turnate în bronz77 . 

Con ·ecvent, este prezent în toamna anului 1928 ş i la 
expoz iţi a jubiliară a soci etăţii „Tinerim.ea Artistică", or
ganizată cu prilejul împlinirii a 26 ele ani de activibte. 
Expoziţia a fos t organizată în Pavilionul Artelor din 
şoseaua Ki~eleff, fiind inaugurată la 26 octombrie. În 
catalog, artis tul Faur Ion (Schmidt) figurează cu lucră 
r.ile la poziţiile 199- 200 „Othello" ş i „Durerea"7B. 

Anul 1928 a fost un an bogat ca realizări de for pu
blic fiindu-i dezvelite lucrările dedicate eroilor din loca
lităţile: Slănic, judeţul Prahova, şi Caracal (Cimitirul 
Eroilor). 

P entru monumentul din oraşul Slănic înaintase, la 
3 august 1926, oferJa către Comitetul de iniţiativă prin 
care enunţa elementele componente ale viitorului sim
bol al cinstirii Eroilor79, lementul central, tui·nat în 
bronz, urm a a reda Victoria însoţind în luptă un o ·ta';i. 
Această compoziţi e era preconizată a avea înălţimea ele 
3,20 m, amplasată pe un soclu placat cu piatră de Cîmpu
lung pentru a se obţine înălţimea totală de 6,50 m. Pc 
soclu urmau a fi amplasate două basoreliefuri, la clin1en
s iun ile de O, 7 5 X 0,55 m, evocînd scene de luptă ş i alte 
două plăci la dimens iunile 0,65 X 0,30 m cuprinzînd tex
tele dedicaţiei şi numele celor din comitetul de iniţia
tivă. Pe părţile laterale ale socluiui urm au a fi dăltuite 
numele a circa 180 eroi, pe două plăci la dimensiunile 
ele 0,80 X 0,55 m. Pentru asigurarea stabilităţi i , sculpto
rul preconiza r ealizarea unei fundaţii de 1,20- 1,50 m cu 
latura de 3,25 m însumîncl un monolit de 12 m3. Suma 
solicitată de artist pentru această lucrare a fo . t ele 
4 500 OOO lei. 

Monumentul din Slănic a fos t ridicat, prin preocu
parea localnicilor, în zona centrală a localităţii, strada 
Cuza Vodă . Grupul sculptural redă un ostaş român cu 
baioneta la armă, în poziţia de atac. O femei simboli
zînd Victoria tine într-o mînă un steag, iar în cealaltă 
o coroană de lauri. Lucrarea este semnată pe plintă: Ion 
Faur. Reliefurile monumentului sînt dedi cate rememo
rării unor episoade de maximă solicitare a ostaşilor; cel 
din faţă, semnat în dr apta jos, a surpr ins un atac la ba
ionetă; cel clin spate semnat în st înga jos, sugerează o 
luptă care se d esfăşoară într-o zonă montană . 

Prin proporţiile sale Monumentul Eroilor din Slănic 
Prahova se înscrie la loc de cinste. în suita realizărilor 
majore ale lui I. Schmidt Faur . Se poate afirma totuşi că 
amplasarea monumentului prin actuala distribuţie a clă-

dirilor ambientale (calcane, geamuri mari ale unor uni
tăţi prestatoare ele servicii) este dezavantajată, impunîn
du-se necesitatea unei eventuale reamplasări. 

Reţinem, pentru a relua mai jos, că anul 1928 era 
anul marilor emoţii oferite de dificilul concurs / concursuri 

76 A.F., dosar 4 „Hîrşova.", care. pondenţă; Arh . Şt. Buc., inv . 8 19, 
fond Depa.1•tainentitl A rtelo1', Direcţia A i•telor, dosar 70 /1937, f. 2 v. 83 
se mentionează că a fost turnat în bronz la fabr ica „V. V. Răsca.wit" 
fiind ev'aluat în anul dezvelirii, 1936, la suma ele 70.000 le i. ' ' 

77 Arh. Şt . Buc ., inv. 654, fond JV!u zeul Sa.in.t Georges, do ar 3, Ca
talog p . , 36 „Anuarul A ten.eitlui Roinâ.n 1928", p. 242 - 243. 

78 Arh. Şt. Buc., inv. 654, fond Mu zeul Saint Georges, dosar 3; do
sar 46 /1928; Catalog p. 1122; f. 43 cup „Univer ~ul" (fi1ri:t claU1), cronica 
lui V.B. aprec ia ct1 „I. Fa·ur a avut o fericită rnînă"; A .F., dosar 28 „Tur
n[1torii" chitanţa de la firma „Gura n" pentru sumele primit e ele la 
I. Schm idt Faur pentru turnarea bustului Othell o, t otal 6.000 le i. 

79 A.F., dosar 12 „ Slăn1:c Pra.hova.", corespondenţa, schiţe, contracte; 
„Nlonuinente. „" p. 347; „Jn JV!emvriam„ ." p. 37 1, 39 1. 

pentru monumentul Eminescu revendicat d locui torii 
Iaşului. 

An ul 1928 l-a solicitat, da r l-a ş i răsplătit în activi-· 
tatea diclactică80 . La 30 mai 1928 Şcoala Superioară · de 
Arte ş i Meseri i î i acorda un certificat cu care profesorul 
el e modela j ce co ndu ea a telierul ele arte deco rative s i 
sculptură se putea înscrie la xamenul ele capacitate . · 

precia t de locuitorii oraşului Caracal pentru m onu
mentul Eroilor care înnobila centrul localităţii, Ion l' aur 
a primit din partea forurilor lo ale o nouă comandă sp re 
a realiza monumentul pentru cinstirea Eroilor clin Ca
racal car e urma să fie amplasat în c imitirul Eroilor. 
Compoziţia realizată este un grup statuar cu două perso
naje: un soldat căzut pe cîmpul de luptă, vegheat în ul
tim Ic clip de viaţă. d un cam arad, îngcnun heat ş i cu 
ca pul ele ·coperit. Informaţiile referitoare la ace.-t mo
nument sînt fragmentares1 . 

Tot pentru Caracal r eali za c în anul 192B o s tatuetă 
tratîncl o temă militarăB2 . Lucrarea fusese comandată de 
regimentul II Romanaţi nr. Hl. Întrucît acea tă pi esă a 
fost oferită Regimentului 19 infanteri polonez cu oca
zia serbărilor prilejuite el e vizita oaspeţ il or polon i în Ro
mânia, în iunie 1929, I. Schmidt pr im a o n o uă comandă 
pentru a realiza o replică a acestei luc rări . Operat.iv, 
autorul răspundea ·olicitanţil01 · n otînd: preţul de 4 800 
lei ş i term enul de livrare „gata miercuri - joi". 

La l noiembrie 1929 era detasa t de la li ceul clin Olte
niţa la Şcoala Superioară el e A~te , i Meser ii clin Bucu
reşti în postul de maestru sculptor. Locuinţa ş i atelierul 
erau acum în strada Vasile Gherghel nr. 73 clin Bucu
reşti . 

La 30 iunie 1928 s-a încheiat83 la Caracal un co ntract 
între membrii comitetului pentru ridicarea la Redea, ju
d eţul Olt, a unui monument al Eroilor, ş i I. Faur prin 
care se preconiza realizarea un ei lucrări cu înălţimea t o
tală ele 3,10 m . Statuia din bronz, preluînd modQlul celei 
ele la Buhuşi, urma să aibă înălţimea de 2 m. Valoarea 
lucrării era stabilită la suma de 130 OOO lei, iar termenul 
ele livrare era fixat la 15 septembrie 1928. 

P entru sculptorul I. Faur anul 1929 este în. primul 
rîncl, anul satisfacţiei finalizării monumentului Mihai 
Eminescu din Iaşi, obiectiv tratat în finalul acestei evo
că ri . 

O serie de chitanţe prin are achita turnar a un or lu
crări în bronz relevă alte cîteva realizări. Astfel, turnă
toria fraţilor Guran primea , în primele luni ale anului 
1929, suma el 3 OOO lei p ntru turnarea statuetei Ileana 
Cosînzeana"84, i~r pentru statueta „Turcul" achit~' sum a 
de 1 500 le i. Aceeaşi. firmă a primit sum a el e 14 OOO lei 
pentru turnarea unui bust mare,· iar suma de 18 OOO 1 i 
pentru un al doilea bust. Pentru bustul „clr. C. Ange
lesc u" ach itase suma ele 10 OOO lei . Bun le rezulta te ob-
1;inute prin turnarea unor lucrări în cadrul atelierului 
Şcolii ele Arte ş i Mese rii clin Bucureşti l-au determinatB5 
ca, în continuare, în anul 1929 să încr dinţeze asemenea 
comenzi. I 1enilu turnarea unui alt bust a achitat la ca
s ieria şcolii suma de 11 620 le i. 

Bunele rclatii statornicite cu conducerea Liceului 
„Gheorghp, Şinca.i" din Bucureşti i-au oferit prilejul el e 

80 A.F ., losar 1 „Pe1•so11a.le", ordine a le Minist erului Jn strucţiunii, 

Direcţ i a GeneraJr1 a Înv[1ţil.mînlului Profesional. 
81 A.F„ do. ar 13 „Ca:ra.ca.l IT" ; Arh. St. Buc., inv. 8 18, fo nd Depar

tame ntul Artelor, Direcţ ia Ari elcr (M.J.C.A .) , do a r 6 1/1936, f. 'I l ; „Mo
nu.inente . .. " p . 121, 122. 

82 A.F., dosar 13 „Caracal II ", livrată în luna a ugust 1929 . 
8~ A.F., dosar 14. „R edea"; A rh. St . Buc. , in v . 8 19, fo nd Departa

mentul Artelor, dosar 70/19.37, f. 3 v-4 a tribuie m onumentul lui. An lre i 
Szabo el in Cluj, de fapt piei rarul care a furnizat piatra pentru soclu. Se 
me nţionează în[Llţ imea total[L de 4 m, p r cum ş i valuarea la suma de 
3 10.000 lei; „In Meino1•iam„„" p . 384. 

8,1 A.F., dosar 28 „T?.t'rnăto ·rii", chitanţel e din 20-22fcbruari e, 2 -1 6 
marti e, 25 apr ilie, 7 mai, 19-22 iun ie, 6, 10, 13, 17, 3 1 iul ie, 11 august 
1929 date de I. ş i Gh. G11ra n pentru sumele primit e. 

85 A.F., dosar 28 "Twrnătorii", eh itanta el ibcrati'L el e Şcoa la Super i oară 
de Arte ş i Meserii clin Duc ureşt i . 
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a realiza în anul 1920 o plache t.i'.1 d di cati'.l profesorului 
Ni colae R. Co1ceag cu ocazia pe nsionil rii 86. La 3 iuli e 
J 929 Gheorgh Nedi oglu rnulţum e·:i lui I. Schmidt Faur 
pentru darul fiicut Li.ceului „Gheorghe Şincai" prin exe
cuţi a gratuită a reliefului prof sorului Colceag. Cu acest 
pril e j ex prima interesul de a obţin e două exemplare tur
]wte î n bronz, f iind în măsură, în prima etapă, să achite 
turnarea în bronz a unui exemplar şi în luna septem
b r ie a celui de-al doilea x empl ar. Înainta în acest scop 
s uma ele 2 OOO lei. La 19 iulie Hl29 administratorul li
ceului co nfirma primirea unui exemplar turnat în bronz 
reprez ntînclu-1 pe prof. N.R. Colceag. La 24 a ugust 1929 
Gh. Nedioglu aducea la cunoştinţa lui I. Schmidt Faur 
('ă la l septembri e 1929 urma să aibă loc sărbătorirea 
prof. Nicolae R. Colceag cu ocazia pensionării după o 
ac tivita te de 39 ani. Sărbătorirea era organizată la Satu
lung-Săcele , judeţul Braşov. Îi adresa invitaţia de a par
ti cipa, împreună cu soţi a, la ac as tă sărbătorire. Peste 
cîteva z ile Gheorghe Nedioglu revenea cu o scrisoare de 
rnulţurnire pentr u plache ta r alizată. 

O co ntributie salutari'.l a avut-o în a.nul 1929 la realiza
r ea bu ·turilor 'ct dicate unor dir ctori ai Şcolii Superioare 
de Agricultură din Bucureş ti87 . La 22 f bruarie 1929 I. 
Schmidt Faur se ofe rea să execute bu ·turile lui „P.S . 
AurelfonBB V Cîrnu-MunteantL"B9 si N Fili1:J'' 90 Bus-

, " • > " . • • 

turile urm au a fi r alizate la m i'.trimea de ll /2 cu înăl-
ţim ea de 0,90 m amplasa te pe socluri cu înălţimea ele 
2,50 111 . Valoarea lucrărilor era de 190 OOO 1 i. Busturi-
1e urrn au a fi a rnplasate î n faţa lă cl ir ii pe socluri execu
tate clin piatră de Cîmpulung. La ofertă anexa cin ci 
schi ţe a le oclurilo r. Între t imp com a nd a către I. Schmidt 
Faur :-a umplifi a t, primind a xecuta şi al pa trulea 
bust, cel dedicat lui „C. Sandu Aldea"91. O chita nţă el i
berată el e Şcoala Supe ri oa ră ele Arie ş i Meserii clin Bucu
l' ş ti relevă că bustul „C. SancltL A lclea" a fost turnat 
în bl'O nz pentru ·urn a el e 11 450 le i. În luna noiembrie 
1929 o hitanţă a pietrarului Anton Samo trach e eviden-
ţi ază sum ele primite p ntru cioplirea, şlefuirea şi m on
tarea p ietrelor socluril r , săpar a şi pole irea literelor. 

Peste ani , în „Li ·ta nionumentelo1· ele C1ll tură ele pe 
t eritori1ll R. P.R."92 ·înt me nţi o n ate cinci lucrări a fiind 
executate de Schmidt Faur p nt.ru parcul In ·ti tutului 
Agr onom ic. A cincea lucra re atribuită lui es te b ust ul lui 
„ D. Busuioceanu"93. Man i r a de lucru, proporţiile, felul 
mater ialulu i, lipsa semnătur i i autorului :înt argumente 
că acest bust treb uie atribuit aliui culptor. 

so A."F. dosa r 2l ,,T...icent ,fi. S·incai"; Arh. Licc ul ni Gh. Ş i n ca i, dosa r 
1929, un cx'c mp lar p{1strat la biblioteca şcolii ; ,)11vcl.ţă 11t i 11t11/ ogl1:11dit„." 
"P· 4 17. 

s7 AT„ dosa r 15 ,,.<;coa.la. rle Ag 1• icnltnră", corcsponclcnţ{1, sc hiţ , 
·dese ne portret ; „iVTai·ea encicloj;erl-ie Ag'1'1'colă" , Duc „ 1 37- 1943, voi. 
J - V; „:;:coala 1.tperioară de Agn:c'l/.itu.rc/. Herc/.strc/.u.", Ducu rc~ti I 53 - 192 , 
D uc . 1928; „ Pe·rso'l1al -itc/.(i ale şti·infe ·i. M1:c rlicţ ·i o n.a i• ", cel . Şt iin ţ if ici.'l · şi 
Enc iclo pccli ci1, l3 11 c . 1977. 

88 Aurelian ]~clre S„ ( 183.'3, . ' \<J.tina - 1909 ) <J.g ronom ş i econo mist 
TomfLt1, profesor ş i ci irrctor al . co<J. lc i cn 11·a Jc de Agr icultur ii el in Bucu
reşti; Dic ţionar cron log ic al Şti inţ i şi Teli nic i.i universale, cd . Ş iin ţi 
fică şi En c icl oped i că, lJuc „ 1979, p . 60, 7 1, 3 13, '36, 339, î n co nt inuare 

· c ita t ă: „Dic(io'lf{1r„ ."; „Şcoala . „„"; p. 2 1, 25, 27, 28; „Pcrsonalităţ ·i „ ... " 
p. 16. 

80 îrnu-Mun kanu Yiad, 1 5 -1903, aQ" rono m ·r om :î.11, iniţiator la 
1900 a p r irn clor lucrări el e a meJ iorarc a grîn l ni el e toamnă , profesor ş i di rec
tor al Şcoa l c i CcJJtrale de Agr icultur[t din Duc ureşt i; „Dicf-io11ar.„„" 
p. 343, 694; „.5·coala .. . „" J. 22, 26, 27, 28. 

no Filip Xi olac ( l 4 Buc u reşt i - l 22), m edic vete rina r, întemeie
torul zoot·ehnie i romfrncşti., a ondus primul r.ns t i tut zootehnic clin Bucu
reşti; „D-icţ-io 11ai• „. " p. 339; „„coata. . .. " p. 25, 27, 31; „ Pe rsonalităţ i„ „ . " 
p. 108. 

91 San lu Aldea onst-ant in (1874, Tich i l cşt i, judeţul Br[L il a - 1927), 
.agronom şi scri itor, profesor univers itar, s-a preocupat de ameliorar a 
grîulu i românesc, fondatoru l şt ii nţe i amel iorăr ii plantelor în I omtm ia : 
„Dicţionar„ .. " p . 320, 340, 735; ,„)coala„„ ." p . 2 1, 27, 29; „Personalităţi.„ " 
p. 262. 

o~ „Lista ·monu.inentelo·r de cit!tztrcl ele pc teritoriztl R .P . R." Ed . Aca
. c]c mie i R„P.R„ Buc. 1956, p. 143, la p oz i("ia 11 me nţ ionează bustul 
D. Dus oiceanu ca realizare I. Schmidt Faur. 

93 Dus oicea nu Dumitr u (1 74- 1934), profesor un ivers itar. 
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In anul 1929 I. Schmidt Faur a făcut94 şi o serie de 
schiţe ş i m achete p ntru concursul din oraşul Beiuş unde 
se preconiza ridicarea unui m onument dedicat martiri
lor nea mului; dr. Ioan Ciordaş şi dr. Nicolae Bolcaş . Con
cursul a avut loc la 25 iulie 1929, I. Schmidt obţinînd 
premiul II ş i suma de 10 OOO lei , lucrarea fiind încredin
ţată lui Horia Mklescu . P roiectul lui I. Schmidt Faur 
solicita iniţ i a torilor cheltuieli în valoare de 750 OOO lei. 

În toamna anului 1929 îi reţin atenţia şi int nţia 
oam enilor de cultură din Caracal de a realiza un monu
ment d edi at lui Haralambie Lecca. La 13 septembrie 
1929, I. Schmidt F aur oferta executarea monumentului95. 
Pr co niza d ouă etape . In prima se angaja să prezinte un 
bust (cap) de pro bă evocîndu-1 pe Haralambie Lecca. În 
cazul cînd lucrarea nu i-ar fi fost încredinţată solicita 
s uma de 10 OOO lei. Pentru monument se angaja ca exe
cuţ i a să fie r alizată în term en de un an. P entru un mo
num e nt cu înălţimea de 2,25 m solicita suma ele 280 OOO 
lei. In acest caz orientarea iniţiatorilor s-a îndreptat că
tr Ioan Dim itriu-Bârlad96. 

In anul 1929 a participat la cel de- al 2-lea Salon de 
artă plasti că al Societăţii „Ateneului Român", inaugurat 
la 1 decembrie şi rărnas deschis pînă la 26 ianuarie 1930, 
figurî nd în ca talogul expoziţiei la poziţiile: 469 cu un 
bus t; 470 cu un m edalion; ambele lucrări fiind notate 
cu precizar a : „portrete"97. 

Solic itat de Comitetul ele iniţiativă , a r ealizat un va
lora bust9B„Alexcmclru Papiu Ilctricin" la Tîrgu Mure~, 
care a fost dezvelit la 1 decembrie 1930. Această fru
rnoa.-ă realizare a fost evacuată la Aiud în anul 1940, 
fiind as tfel · al va tă el e la distruger ea inerentă cl in par
tea autorităţilor ins taura te pr in Dicta tul fascist de la 
Vien a. După război lucrarea a fos t reacl usă la Tîrgu 
Mureş fiin d r amplasa tă şi dezvelită la 22 decembrie 
1957?9. 

foiţi a tiva p rof.esorului Ioan Bojmu din anii. 1924-· 
1925 a găsit un . prijin atît în rînclmile cadrelor didac
tice cl in jude ţul Mureş , ît şi al autorităţilor, astf 1 că 
în an ul 1927 la sesiunea Consiliului judeţean din 1 mar
tie susţin e să se iniţi - ze cinstireR lui A lexandru Pap iu 
Ila[·ian pri n ridi car ea unui evocat or monwnent, în faţa 
lice ului ce-i pmta nu1ne1 . Se preoonba dezvelirea în 
anul 1927 , an ce nt enar al n aşterii lui Alexandru Papiu 
llarian . Iniţiatorul se în cria în capul lis tei cu o dona
ţie ele una mi e lei. Co mitetul a iniţi.a t o largă campan i ' 
ele trînger a fondu rilor. Rezulta tele primei etap:: au 
fost în ă m odeste . T·cr m enul proplJS i niţi al pentru dez-

n~ • .\.F„ dosar 16 „ 13e iuş". 
ns .. F„ dosa r 13 „Ca7'<1cal II" . 
"" „ln.Jon11a fii„„ I .' C. 01:m-ilr-i1t ' Bâ1·/ad", p . 57. 
07 Ar ii . „ l. l:luc „ i11 v . G5-1, fond J\!luzeu.l Saint Geo1·ges, dosar 3, 

„.-ll TI-lea "a/011 de Arici. aJ Ateneu.l'lt7: Roinâ.n", Catalog p . 9, 42. 
o . .\.. l"„ dosar 17 „Tîrg11 Mitreş T.l"; la 7 ma rtie 1927 Comitet ul şco l a r 

a l l icc uln i „A lexa.nd1•1 i Pap'i·vt Ilai"ia.n" ci i11 Tîrgu Mureş solic ita Ministeru
lui Cult elor şi rl elor S[L sprij in e iniţiat iva de a rid ica c u pri lejul î111pl i
ni 1·ii a 100 de ani de la n aşte rea patronului şcolii un bu t evocator. 
Lucrarea e ra cs l irnată la suma ele 200.000 le i. Circa 100 .000 lei s p reco
n iza să fie obţ i nutlt prin l is tele lansat e ele ju deţ, iar 100.000 Ic i erau 
olic it a ti min isterului . Lucrarea u1·111a [L Iie gata la 27 septembrie 192î, 

z iua lmpl in iri i n 50 el e a ni de la mca rtea patronului . Arh. Şt. Duc„ fond 
J\[in-islernl 11/le/o·r ş-i Artelor, dosa r 93 1927, L 7 -8; se rev ine la 6 
ianuari · 192 prin memor iul lui Ioan R oja ru, prc şed i nt·ele co mi tetulu i, 
soli it ind sume pentru rea lizarea monum e ntulu i. Acum se preco niza ca 
dezvelirea S[t a ibă Io în t oamna a nului 1928. Arh. Şt. Buc„ fon I Mi11-isle
r1 tl Cultelm• şi .-1 rtelor, dosa r 135/ l92 , f . 13; o nouă rc,rc n ire est Iăcută c[1tre 
ac la şi for ş il a llfc brua rie 1929. Ar h . Şt. Buc „ fond M-inistentt Citlteto1• şi 
.-li-t elor, dosar 100/ l92'J, f. 3-l: L ice ul „Atexandri,t Pa.piH Ilarian Tfrg·1t 
!l[ure~ "e111-ice 11teua.1• 1919-1969", Tîrgu Mureş 1969, p. 42, 8 1-88, 90 
is tor icul problem i; Tucă Fi or ian, "l..'c ra in Constant in „Loc1~1·i ş·i r11.on11-
inentc /mşopti'sle", Duc „ 1978, p. 198; Arb. Şt. Duc „ inv. 8 19, fond 
Dcparia 111e11h:il Artei r, Direc ţi<J. .Art elor, closar 68 1937, f. 40, fotog ra 
fia b11 ~ t ului . Pc soci u in. c r ip ţ i a „Alexa.11cfru. Pa.p-ii.t Jta1•ian 1827 -1877", 
l.atcral re! id bronz . La clczvcl irca d in 1 decembr ic 1930 a par t ic ipat· ca 
de legat a l Acacle m ic i R m<î. ne acacie mic ian ul Bogda n Du ică Gheorghe; 
bustul este semnat cl rca1 ta jos: ,,l. S cll:1niclt Faur 1929"; ia r mai jo 
„Titrnafcl Şc . 1tp. ele ,;frt e ş·i M eseri·i Bote. 1930" . 

oo 1V[ome nh1l c 'rocat ' în „Se1niccntena:r„„" p . 84, 88, „Monu.inente. „." 
p. 3Sfi. 
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velire n-a putut fi a:-espectat. i n anul 1929, noi a ţiuni au 
contribuit la depăşirea dificultăţilor fin ancia r e. Pentru 
realizarea bustului, după o primă nereuşită , s-a r ecurs 
la lansarea unui concurs de mach ete, invitaţia către ar
tişti fiind facută lH 15 augu ·t 1929. Concu1rsul a antre
nat m ai mulţi ofertanţi. Juriul format din rîndul iniţia
torilor, cercetînd, la 2B-29 august, ofertele fi'icute de 
G. Savargin, I. P an tazi, Zacheu Raicu şi Ioan Faur 
Schmidt, a hotărît să încredinţeze ultimului r ealizarea lu
cră rii definitive. Argumentele ,erau de natură artistică, 
la care contribuiau şi cele două lucră ri de for public 
deja existente în TîrgL1 Mureş , m onumentul „Ostaşului 
Ronicîn" şi monumentul „Latinităţii" („Lupoaica"), pre
cum şi elernentele componente ale machetei, atît ale bus
tului cît şi ale reliefului. Un a lt argument a fost ele n a
tură fin nciară . Dacă ceilalţi concurenţi revenclirnser.'i. 
sume între 150 000- 300 OOO lei , el solicitase nw11ai 
90 OOO pentru un bust şi un r elief. Juriul a hotărît să 
suplimenteze cu 10 OOO lei şi pentru un a l doilea re
lief. Scrisoar·e·:i pr şedintelui comitetului ele iniţi ativă 
din 31 a ugust 1929 îl informa pe I. Schmidt F aur des
pre hotărîrea juriului, solicitînclu- i să prezinte elemente 
de detaliu . Totod ată , îi adresa invitaţia ele a v,eni la Tîr
gu Mureş. I. Schmidt oferise tem atic m ai multe variante 
pentru r elieful preconizat iniţial. L·2 menţionăm consi
derîndu-le concludente pentru orientarea lui I. Schmidt 
Faur: 1) Al. Papiu llarian în uHeţincl masele la Blaj CLl 
prilejul Adunării din 18 / 30 aprilie 1848; 2) Al. P ap iu 
Ilarian ţin încl u-şi discUJrsul ele recepţie la p rimirea în 
Academia Română în 14 se ptembrie 1869, cînd a evocat 
activitatica lui Gheorghe Şincai; 3) improprietărirea ţăra
nilor în timpul domniei lui Alexandru Ioa n Cuza ca ur
mare a sfatului lui Al. P apiu Ilarian. 

Şi în acest caz, cu promptitudine, a trn ut la realiza
rea misiunii încr·eclinţate de co mitet. La 8 octomb·rie 
1929, prin telegrama adresa tă lui Ioan Boj oru, anunţa 
comitetul că a terminat modelarea bustului Alex andr u 
Papiu Ilaria n. Scrisoar ea ele răspuns a profesorului Io;:in 
Bojoru relevă motivul pentru cc nu venise încă să facă 
recepţia modelului î n pămint a bu tului. lncrecl inţase 
această sarcină unui coleg deputat. Prin aceeaş i s r i
soare, solicita au torului să ofere pentru interioarele li
ceului m odelele lucrării turnate în ipsos. La 29 ianuarie 
1930 I. Schmidt informa co mitetul că bustul este gata, 
iar reliefurile sînt mod elate. CLt acest prilej menţiona cfl 
bustul axe înălţimea de 1,25 rn iar piesa definitiv :\ 
1,32 m înălţime, încorporînd 24 7 kg bronz. Basoreliefu
rile aveau dimensiunile de 0,70 X 0,46 m , la turn are în
corporînd fieca!'e cîte 23 kg bron z. O chita nţă eliberată 
la 21 martie 1930 de Şcoala Superioară de Arte si Me
serii din Bucureşti consemn ·~ că I. Schmidt Faur a' achi.·
tat suma de 10 100 lei pentru t ur narea unui bu ·t şi a 
2 reliefuri. Pr·esupunem că este vorba ele ·pre l ucrările 
PXecutatc pentru Tîrgu Mureş100. La 12 aprilie 1930, 
membrii comitetului mulţumeau lui J. Schmid t pentru 
modul ClU11 a •reali z;:it bustul şi reliefurile monumentul:.11 
Alexandru Papiu Ilarian. 

Tot pentru această in stituţie şcolară la 21 marti 
1930 trimisese o lad ă co nţinîncl o pies~1 el e bronz cu g reu
tatea de 10 kg101. Era un cap ele cop il. Nu CLtn o·~ştem 
cine a fost benefi ciarul şi ce de tin aţi e- ele ampla are 
e avut. O ,altă laconic~1 inform a ţi e referitoare ln Tîrgu 
Mureş ne semnalează realizaa:-ea (sau intenţ i a? ) unui m o
nument dedicat locotenentului er ou P antea 102. Schi ta so
clului ne relevă că era vorba despr e o lucrar e (bust+ 
relief) preconizată a avea în total înălţimea el 1 ,60 m 
fiind evaluată la suma de 20 OOO lei, fără soclu . 

La zece ani de la eroicile lupte clin zona Pr deal , lo
cuitorii doreau ridicarea un ui mo nument evocato~. La 
26 iunie 1926 Primăria or1aşului Pred 1al îi solicita lu i 
I. Schmidt Faur oferta pentru un monument al Eroilor 

lOO A.F. dosar 17 „ Tîrg u :lI 11.reş J [". 
101 A.F., dosar 17 „Tfrgu J\ll ·nreş J[". 

10 2 A.F ., dosar 17 „Tîrgu A!1treş ll" . 

realizabil clin piatr~1 şi bronz 103. Oferta lui I. Schmidt 
Faur solici ta cheltui eli es tima t 2 la 330 OOO lei. Inten 
ţiona ;realizarea unui grup de ostaşi trecînd g ra niţa 1:1 
fraţii de peste munte. Această pi esă o propunea a fi re:-i
lizată în tehnica r eliefului înalt. in ofertă sînt defalcate 
cheltuielile : a) modelar ea lu crării în pămînt, lei 55 OOO ; 
b) turna rea în ipsos, 15 OOO; c) turnarea în bronz, lei 
J 20 OOO . P entru soclu propunea folosirea pietrei de Cîrn
p ulung în vederea realiz~irii unei platforme cu clirnen·
siunile : 8,40 X 1,35 m, asigurînd următoarele detalii: ·.;xe
cuţi a unei fund aţii din beton la dimensiunile 8,5 0 X 2,00 
X 0,50 m , lei 10 OOO; cioplirea şi montare·3 pi•etrei la so
clu, cantitatiea de 7 m 3, lei 100 OOO; umplutură betoane 
7 m3, lei 10 OOO. La aceste sume s• adăugau cheltuielile 
clic tr~ nsport ale niiaterialelor însu mînd 20 OOO le i. A
ceastă ofertă a lui I. Schmidt Faur , întocmită l.a 22 au
gust 1926 , preconiza realizapea monumentului în termen 
ele un an de la data înch eie rii co ntractului. Autorul pu
nea la dispoziţie şi o vari antă mai modest~\ evaluată la 
suma ele 230 000-250 OOO l·ei. Primăria a fost nevoită 
datorită sitUJaţiei fina nciare, să amîne r eali zarea monu~ 
mentului. Anii '3 0 au r oactualizat ace ·3stă prieocu pare. 
La 9 ianuarie 1930 Comitetul Centra l pentru ridicar ea 
u nui monument la Predeal anun ţa iniţi erea unui con
curs menit a desemna pe executantul nionum ntului 
Eroilor prin car e să fi e cinstită ziua de 23 octombrie 
1916, ziua bătăliei clin gara Predeal. Amplasa mentul pre
coniza t eria zona gării Predeal. S-a adres.at invitaţ i a că
tre sculptorii : I. Iordănescu , I. Dimi.triu-Bârlad , 1. S -
veri n, Al. Călinescu, G. Dimitriu, Th. Burcă, I. Schmidt 
Faur. Acestora le-au fost ·olicitate schiţe , u rmînd a fi 
selecţionate de către comitet cele mure vor participa la 
un concurs de mach etic. Termenul ele preze ntar era 
J 5 februarie 1930. I. Schmidt F.aur a primit in ivita ţia la 
31 ianuarie 1930. La 13 februarie comitetul a prelungit 
termenul pînă la 15 martie. Se, preciza că autorii să pre
zinte m achete în ipsos la măQ·imea ele 1/7. Totodată era 
ammţiată şi sw11a preconiz,ată a fi investită de către be-
111 ficiari. Valoarea estimată eria de 800 000-1 OOO OOO lei. 
Un nou anunţ, la 6 martie 1930, aducea la cun ştinţă 
prelungirea term enului pînă la 1 aprilie 1930. Cu acest 
prilej se modifica îns~1 proporţia m achetei, concuren ţii 
fiind solicitaţi sC1 prezinte lucrările la scara 1 /10 . Han 
dicapaţi erau cei ca1re deja realizaseră lucrarea. Lei 31 
martie ·concurentii er au invitati să aducă m ach etele în 
sala de conferinţe a Casei Şco·~lelor clin Bucureşti , pen
tru ca 1a 2 a prilie să fie clesch.isă expoziţia pentru p u
blic. I. Schmidt s-a pre7Jentat cu macheta realiw tă în 
ipsos la proporţia 1/7. Ciorna memoriului şi a not i teh
nice întocmit~\ de autor evidenţiază intenţiil e s ·1le. O 
fotografie a s patelui ma hetei monumentului pentru ora
„ul Predeal n e fam iliariz az~1 cu ideea pr,econizată. O 
la rgă platformă încadra soclul, p platforrn E'1 un r li cf 
reda o se nă de at ac a armatei româ n ; pc so lu un 
ostaş cu uniform a ele campanie, av înd arma pe u m ~ll'ul 
drept, raniţ '1 î n pa te, a fost urprins în postu ra cil' in
gemînare cu stînoa, ar~itînd cu mîna stîngă spr e in amic, 
iar cu dreapta su ţin înd pe w1 camarad rănit. Lu cr ar n 
este semnată: Ion Faur. Jmiul concursului n-a aclopL1t 
o poziţie categorică î n. dasifiO<:.trea ma chetelor ş i desem 
nar ea concuren tului cî,tigăto,r al premiului T. Amînată 
sine di e au mai trecut patru decenii pînă cîn d a fost am
plasată în zona centrală a oraşului, lucnr r a reali z ·3tă de 
Cons tantin Baraschi 104. 

P entru li eul „Gheorghe Şincai", la 21 aprili e 1930, 
I. Schmidt se oferea s~1 ·execute un bust al pr ofesor ului 
P. Stroescu105. Solicita în acest cop ·uma ele 6 OOO lei 
pentru lue11area în ipsos, turnarea în bronz fiind re.ali
zabilă la o dată ulterioară. Erau necesare cî teva seclinte 
el• lucru pentru m odelar ea lucr~iri i. . , 

La cumpă n a a nilo·r 193 0- 1931 ·este se111n 1alată purti ci-
parea şi la Salonul el artă plastică orga ni za t sub auspi-

103 A .F. , el os ar 19 „Predeal". 
10<! „ J\fo11.W'llf1'llC .. „" p. 3 14. 

105 A .F., losar 2 1 „Liceul C/1. Şi'll rni" 
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ciile societăţii Ateneului Român 106. În incinta aoeleiaşi 
instituţii este prezent în salia de la subsol în cadrul ex
poziţiei organiza tă de către gruparea „Cercul Artistic" , 
aflat în, al 41-lea m 1 ele a ctivita te artistică 107. Cata1ogul 
expoziţi i deschisă în perioada 15 februarie - 15 mar
tie 1931 înregistra participarea lui Schmidt Faur la po
ziţiile 493-497. La poziţi a 493 iniţi·al s-a imprimat: „ing. 
Panaitescu", bust , titlu ce a fost înlocuit cu „Stăpînul 
A erului"; la poziţi1a 494 „Sacrificiul Aviatorului"; la po
ziţia 495 lucra rea „Pasiune"; la poziţia 496, constatăm 
că a fost operată o modifi care. In locul luorării „Femeie 
c:ugetînCl" a fost inclus~t compoziţia „Centaurii" . Ultima 
lucrar e, la pozitia 497, bustul „Eniinescu" . 

În toamna <lnului 1931 , în cadrul S alonului „Cercului 
arti. ·tic românesc" al Asociaţiei Artiştilor plastici români 
a p·irt icipat fiind înscri · în ca tal·ogul expoziţiei la pozi
ţi a 198 cu un „portret" 10B. 

în anul 1931 a fost solicitat pentru o lucrar•e de ma1r 
·mvergurc;-1. P entru monumentul „Eroilor infanteriei", I. 
Schmidt F aur a realizat o ampU-1 n1achetă 109 relevîncl pe 
d e o parte viziunea i sto rică, iar pe de altă parte inte
grarea elementelor componente într-o platformă de m ari 
propor~ii. Prezentată sub motoul „ Virtutea strănioşească", 
lu crarea evoca p os taşul r omân ş i dacul apărător al 
gliei. Reliefuri de m ari proporţii, ev catoare ale 1..lllO-r 
sce ne de luptă , erau preconizate a avea 4,50 X 2,00 m. 
Monumentul urma a a v.ea baza ele 20 m , lăţimea de 
12,50 rn şi înălţimea, 18 111. Acest ansamblu se putea 
executa de autor în termenul a trei ani, solicitînd chel
tuieli estimate la 8 500 OOO lei. Comisia de analizare a 
lucr[trilor prezentate într-o expoziţ i •e, î n urma vizi onă
rii tuturor machetelor Ş i .analizării atente a memoriilor 
8utorilor, a hotărît l ·:msarea unui nou concurs . Presa a 
conse111 w1t inte nţia ca monum entul să fie iamplasa t în 
scuarul din fa ţa Vămii Poştei 1 10, între străzile Mihai 
Vod~i ş i Lipsca ni. Acum se cereau machete r ealiza te le 
măriJTt ea 1/10. 8e precizau şi limitele cheltui·elil:or pen
tru lu -rar a definitivă , estim ate la 7- 8 OOO OOO lei. Ma
chete}e urm au a fi prezentate la 1 iuni·e 1931. Erau a nun
ţa te şi reco mpensele pentru. participa nţi. Premiul I pri 
mea ·executarea lucrării, premiul II sum a de 50 OOO lie i, 
premiul III suma de 30 OOO lei, premiul IV, 20 OOO lei. 
Lucrările premia te d ven•eiau propriebtiea comisiei. La 
al doiloo co ncurs, I. Schmidt FaUJr a pr-ezentat o m a h etă 
cuprinzîncl ca element cent ral statuia Infante ristului în
cadrat de trei grupuri. Primul grup e voca lupta corp la 
corp, al doilea grup reda un cuib de mitralieră, iar a l 
treilea, surprindea m omentul aruncă rii gr·en adelor. P e 
lateralele soclului ePau preco niza te o se ri c de tex te pen
tru cinstirea ern ilor . 

Con urs ul a fost cîştiga t ci - sculptorul l on J alea şi 
arhitectul Ion Pop al că ro r monument a el venit pen
tru un de •eniu s imbol .nl cin stirii nationale a inf, nteristi-
Jor 111. · ' 

P entru bogata acti vitate didacti c''! şi în anul 1932 rre
cun oaşterea calităţil or sale a fos t o bencfi că reoo m pens~i. 
Ministerul Instru cţiuni i, Culte lor şi Ar telor adu ea112 b 
cunoştinţa Şcolii Su perioa re ele Arte şi Me ·cr ii clin Bucu
reşti , la 1 m artie 1932 , că prin Î118lt De ret Regal nr. 450, 
din 16 f ebruari·e 1932 , i-a fost acordat lui Ioa n S limidt 
Faur calitatea de m a s tru cu titlu definiti v p ntru spe
cialitatea sculptură în ipsos ş i artă decorativă în în
vă ţămîntul profesional al băieţilor . 

Ca o exprimare a aprecierii calităţilor monw11•entulL1i 
„Mihai Eminescu" ele la Iaşi, Buletinul Eminescu dita t 
la Cernăuti în 1anul J 932 a publicat o serie de 6 foto
grafii 1re dî1~d semnifi ativ1e detalii ale lucrării. 

ioo A.F., d osar 30, „Expo:i/ii +S .A .F ." 
io1 A.F„ dosar 30 „Expoziţii + S.A.F." 
ios A.F .

1 
dosar 30 „Expoziţii + S.A .F." 

ion A.F., dosa r 20 „lVIrmwnentitl I nfanteriei"; „Istoria. I nfcmteriei 
1'omân.e", ed . Şt iinţi fică ş i En c icloped ică, Buc . 19851 vol. II, p. 2 16. 

uo „Adevăntl", an 45, nr. 14739, 20 ia nua ri 1932, I. 2. 
111 A.F., dosar 20 „Monwnentitl I n fa.nt eriei". 
11~ A.F. , dosar l „Pei•sonale" . 
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Anul 1932 •este marcat si de finali z.area monumentului 
Eroilor pentru localitatea · Gîrbovi, comuna Grindu din 
judeţul Ialomi1)a113, o statuie cu înălţirniea de 2 m re
clînd un ostaş român cu steag, un basorelief la dimen
siun ea de 0,50 X 0,60 111, 2 plăci la climens:i'.unile baso
reliefului, cu numele eroilor . 

Anul 1932 a dus şi la finali zar ea. lucrării pentru Li
ceul „Gheorghe Şincai" din BucUJreşti. Declanşată cu 
aproape 6 ani în urmă s-a încheia t prin ridicarea în 
faţa edificiului, într-o mică zonă v1erde, a bustului tur
nat în bronz, amplasiat pe un soclu executat din piatril 
artific i ală. Corespondenţa anilor anteriori este conclu
dentă pentru modul cum s-a conlucr at pentru buna reuş ită. 
Gheorghe Nedioglu, diPectorul şcolii, iniţiatorul aces
tui act de cins tire la adresa patronului liceului a soli
citat lui I. Schmidt Faur r ealizarea elementelor 
decorative care a u fost incluse în tratar.ea plastică C:t 

sooluil.\.li. .Şi în acest caz I. Schmidt a r ecUJrs pentru rea
lizarea soclului la serviciile a telierului de art~1 decora
tivă din cadrul Şco lii Superioare de Arte ş i Meserii din 
Bucureşti. Din inventarul liceului pe a nul 1930 se con
stată că lucrarea a costat în ansa mblu 42 OOO lei. 

În anul 1932 s-a u consumat şi momentele de tensiune 
prilejuite de concursul pentru monumentul cinstirii me
mo ri j lui Spiru C. Haret114. Rotonda Ateneului Rom c':m 
a reunit pa rticiparea a 11 sculptori: P aciurea, Mateescu, 
l onescu Varo, Tudor, Onofrei , Leonida, Dimitriu Bârlad, 
Pantaz i, Severin , Raicu şi I. Faur. Cronicarul de la zia
rul „Universul" nota cu prilejul vizionării m achetelor: 
„ ... expresie a.clmirnbilă i-a iniprimat Ion Faur , ţinuta 
pare rigidă, cle:fect asupra căruia lesne se poate reveni, 
spre a rămîne un cmsamblu fericit" 11s. Oferta lui I. Faur 
preconiza o lucr a re transpusă în marmură de Carrara cu 
în ălţim ea ele 3,50 m. Soclul urma a fi r ea lizat din m ar
mură obişnuită, plăci ele 12-15 cm încadrînd un miez de 
beton a rma t cu înăltirnea de 5 m. Lucrarea era estimată 
la 2 500 OOO lei. M~moriul care însoţea oferta preciza: 
„Am ţinut să reclctu în figura şi atitudinea ho tărîtă şi 
sinceră a lui Spiru Hctret, liniştea omului supe1·ior în 
care gînclul trăieşte :fără nevoia unei jxitetice exter'iori
zări cu gest convenţional. 

Silueta şi priv irea fermă plină ele încrederea liniei 
drepte în atitudine şi gîncl întregesc ceea ce ct j'ost ex
presia :factorului social Spiru Haret pentru care pro
gresul lucicl a Jo t ţintă a muncii şi echilibrul gîr1,
clului a j'ost m ijloc al a elevă ratei creiaţiuni". 

Ulterior , î n 1935, Pi aţa Universit[1ţii, printr-o ac
ţiune de resistematizare, a inclus în rîndul n emurito
rilor pe Spiru Haret prin ampl·as rea monumentului re
a lizat ele Ion Jalea 116. 

Re latiile bune statornicite între Iuliu Moisil şi Ioan 
Sch.midt Fmur, p 2rpetuate în decurs ul anilor prin cele 
m ai variate forme, s-au manifest at ş i în anul 1932, cînd 
fostul director al gimn aziului clin Tîrgu Jiu publica o 
schiţă biografi că dedicată fostului col.abor·a tor în acţiu
nile de promovare culturală a Gorjului 117 : inginerul Au
rel Diaoon ov ici. Cu ac s t prilej în ilustraţia folosită ele 
autor este prezentă şi o carioa tuiră semnată ele I. S chmidt 
F aur. Intitulată sugestiv „Bux şi Fux", avînd ca s1..1b-

113 A.F., dosar 22 „Gfrbovi"; Arh . Şt . B uc ., inv. 8 19, Depcirtarnentitl 
,.J 1-telor, Direcţ ·ia Ai-tcloi', do. a r 70/ 1937, f. 63 menţionea;-ă proporţ iile 
monu 1ncnt ului : 6 x 2 m, eval uîndu-1 la suma ele 180 .000 le i; „I n Merno
ria.in . ... " p. 363; „Monmnente . ... . " p . 220; Virgiliu Teodorescu, „Infonnaţii 
ref er·1:toa.1'e la. a.ctivita.tea rlesfăş1wa.tă de căt i'e Comis1:a S·1.t perioa.1-ă a Monu
mentelor P ·ublice"

1 
în: „Rcv is l ~L Arhivelor", an X II, nr. 1, 1969, p. 129-

134. 
11 4 A.F., dosar 23 „Spini Haret". 
11~ Arh. Şt. Duc . inv . 654, fo nd „l\Iuzeu.l Saint Georges", dosar 57/ 1932, 

p . 60. 
11.n Florian Georgesc u ; Paul Cernăvodeanu; Alexa ndru Cebuc, „M o

n u.nienle din Buc1~1-eşti" - ghid Ed . Mer id iane, Buc. 1966, p. 204. -205. 
117 ,„4-rhivele Olteniei" a n . X I, ia nuarie-april ie nr. 59 - 60, p. 191-

192, Ed. Scr isul R ominesc, Craiova ; Mo is il Iuliu, ,Jngine·nil Aw-el Dia.
conwici" o sc hiţă b iog rafică ş i 5 ilu s traţ ii. La p. 14. (extras) o caricatur{L 
realizată de I. Schmidt Faur. Aurel Diaconovic i (20 iul ie 186 1, Bocşa, 
ju l. araş-Severin, 193 1). 

http://patrimoniu.gov.ro



titlu: „ing. Dictconovici pleacă in Vîlcea şi unnaşul său 
la Gor.7'', s urprindea momentul înd epărtă rii silite a a
cestui harnio inginer. 

Mărturiile refreritoare la anul 1933 şi începutul a nului 
1934 sînt ma i laconice, relevîndu-se predHect evoluţi a 
uno1r lucrări tergiv·ersate de către ben -fici ari, din cauza 
lipsei de fonquri pentru achitar·ea r atelor stipula te prin 
contracte. 

încă clin anul 1925 fu sese decl a n şată acţiunea pentru 
ridicarea unui monument al Eroilor la Nehoiaş i 118-Siriu, 
judeţul Buzău. Scrisoarea din 15 decembrie HJ25, expe
diată de •Comitet, exprima aceast~i dorinţă, dar şi div r
sitatea de opţiuni pl"'ivind modul de m anifes tare a cin
s tirii, existînd partizani pentru un obelisc, ca ş i pentru 
un monument cu statuie . Suma cleţinut.;:1 ele comitet era 
d e 100 OOO lei, Comitetul îşi manifesta interesul ca prio
ritar să înalţe soclul viitorului monument, solicitînd în 
acest sens schiţele. Au tl'ecut luni de tc1cere după pri
miri~a schiţelor, ca, în 12 iunie 1927, .corespo ndenţa să fie 
reluată , acum intervenind direct generalul Epure, co
mandantul Diviziei V Buzău. Aces tJa solicita schiţele pen
tru monumentul de 1a Nehoiaşi. La 26 iuni•e 1927 I. 
Schmidt Faur îşi anunţa sosirea la Buzău pentru a afla 
d irect intenţiile în vederea modificării schiţelor monu
mentului de la Nehoiaş i-Siriu. Da 8 august 1927 o altă 
scrisoare a lui I. Schmidt Faur către generalul Epure 
r jdica probl-ema pLetrei p ntru soclu. Considerînd piatra 
l oca lă ea nerezistentă La intemperii, r-ecoma nda folosirea 
pietrei extriase din cariere consacrate. Anunţa cu aces t 
prilej că lucmrea , în a nsamblu, poate să solicite suma 
de 200 OOO lei. Trecerea timpului, criza economică au 
p erpetuat a mînarea finalizării aeestei lucrări. La 30 oc
tombrie 1931. I. Schmidt vine cu o nouă propw1ere , mai 
modestă, prin care reducea din preţul de 160 OOO lei 
solicitat pentru statuie, suma de 10 OOO 1 i, iar de la 
plăci r educea alţi 15 OOO lei, renunţînd şi la executacrea 
s oclului care urma să fi.e ridicat ele către comitet. Ce
rea comitetului să nu fie obligrat să asigure m ontar en 
p e soclu a lucrărilor turnate în bronz. Solid ta un aconto 
ele 20 OOO lei pentru lansar-ea turnă.r ii în bronz a sta
tuii. In anul următor, la 11 iulie o scrisoar e din partea 
·comitetului îl informa des pre stadiul a cţiunii ele ame
n ajare a Cimitirului Ernilor de la Siriu. Se solicita lu
crarea turnată în bronz. La 29 decembrie 1932 I. Schmidt 
F aur a ducea la cunoştinţa comitetului rezultatele trata
tivelor ·CU turn 'itoria fraţilo·r Guran relativ la m onu
m entul de la Siriu. A obtinut o redu oere ele 2 OOO le i 
de l a statuie şi cele 4 plă~i. La 26 iulie 1928 î ncheiase 
un co ntact cu Gh . ş i I. Guran pentru turnarea în bronz 
a statuii solda tului, a vîncl înălţim ea de 3 111. O başul era 
r edat cu arma în rnîna stîngă , ia r cu dre apta aruncî nd o 
grenadă. 1n contriact se pr·ev•edea şi turnarea a două 
reliefuri a vînd 0,75 X 0,55 m ş i două plăd .avînd 0,40 X 
0,55 m cu inscripţii . P entru toate aceste pies f irma exe
cutantă urm a să primească sum a d 105 OOO 1ei. La 19 
mai 1934 I. Gu.ran confirma primirea ultim ei s ume de 
l.Jani în contul lucrării pentru Siriu. Prirnis·e de 11a soţia 
lui I. Schmidt F•aur suma ~le 9 500 1ei. Peste cîte~a zile, 
la 6 iuni·e 1934, comitetul s·e interesa de s tadiul turnăq· ii 
sta tuii şi cele p atru plăd. î n a nul 1936 lucr area era 
fin alizată. Monum entul Eroil or de La Siriu ia fost evaluat 
Jci suma de 220 OOO lei. 

Un alt m onum ent car a cunoscut o întîrzier e -:le 
cîţiva ani este cel clin comun a P otlogi , judeţul Dîrnbo
viţa. La 30 septembrie 1931 I. Schmidt înciinta oferta 
pentru ridioarea unui monument al Eroilor 119. P reconi za 
folosirea pietrei de Albeşti-Cîrnpulung Muscel, pentru 
placarea soclului ş i a ob lisc ului. P.e soclu urma să fie 
a mplasat un relief avînd 0,50 X 0,60 111, redînd o scen ă 
de luptă , ia r în vîrful obeliscului se r•euneau componer1-

u s A.F„ dosar 24 „Nehoictşi-Siriu ; Arh. „ t. Buc „ inv . 8 19, fond, 
Departa.mentitl A i'telo·r, Dii'ecţia Ai'telor, do a r 70/1 937, f. 14 v.; (Sto ica 
Enge nia), „Catalogul M onu.inentelor Eroilor clin fit.deţ11l Bitzău , Buzău 1982, 
p . 44, nu menţioneaz[t a utorul, ln co nlinuare c itată: „Mon.i~mente ... 
Buzău" . 

119 A.F., dosar 25 „Potlogi". 

te1e unui trofeu (cască , drapel, a rme) . în.:-1lţimea totală a 
monw11entului era ele 5 111, la bază ua.-ma u să fi e reali
za te trepte cu lungimea de 2,60 m, soclul avea latura de 
l ,30 rn şi înălţimea de 1 m , irar obeliscul avea latura de 
0,80 m la bază şi de 0,50 m la vîrf, Jucrarea er a eva
luată la suma de 90 OOO lei , stabilindu-se termenul de 
pr.edare la 15 mai 1932. P e contra ct sînt semnăturile 
m.embrilor comitetului de iniţiiativă. O schiţă a monumen
tului Eroiloa.- are calculul pietrei necesar·e, amplasamen
tele reliefului şi trofeelor. La 5 octombrie 1931, I. Schmidt 
Faur scria comitetului din comună că a comandat 
piatra la Albeşti şi ia făcut un desen al monumentului 
pentru a fi reprodus pe cărţi poştale ilustrate în ve
derea s trîngerii ele fonduri. Referindu-se la execuţia a
aoestor cărţi poştale îl anunţa că s-a interesat de preţ 
ş i îl consideria foarte convenabil. Tocmai lipsa ele fondu ri 
a făcut ca lucrarea să tre ne2le. În anul 1934, la decesu l 
lui I. Schmidt, lucrarea era finalizată •Ca schiţe, calcule, 
modele, cl ar nu erau înălţate soclul şi obeliscul, nu erau 
turnate pi•esele în bronz. Scrisoarea Elenei Schmidt Faur, 
prin ca!I'e anunţa comitetul de pi·erderea soţului, precum 
şi dorinţa ei de a finaliza opera iartistului de la care 
rămăseseră modelele trofeului, ale re liefului, executate 
ele cinel primi~e oo rn anda, solicita continuarea actiunii 
pentru s trîngerea fonduriLor necesare. În •anul 1936, ·con
secventă , ea revine în luna ianuarie propunînd comite
tului reluarea ş i termina rea lucrărilor la monument. La 
10 eptembrie 1936, la Potlogi a fost încheiat un nou con
tract prin oare E1ena Faur avea de primit suma de 
37 OOO lei. Trofeul urma să re dea un drapel, o cască mi
lita:ră aşezată pe o raniţă şi centură. P·e placă urm au să 
fie scrise numele a 80 de eroi . Elena Schmidt Faur pri
mise oferta pietrarului Petre Cristea pentru realizarea lu
crărilor de pietrărie, inclusiv a umplerii cu m aceka a 
r osturilor . Era solicitată suma de 17 OOO lei, a ngajîn
clu-se să r ealizeze lucrarea în 2-21/2 lunj. în ziua în
cheierii contrractului cu membrii comitetului din Potlogi, 
ia încheiat un contract şi cu Ludwig Iring pentru cio
plirea, şlefuirea pietrei ş i realizarea montării soclului 
ş i a obeliscului. Valoarieia co ntractului •era ele 17 OOO lei. 

P e soclul m onum entului sînt înscrise cuvintele: „Eroi
lor clin comuna. Potlogi căzuţi pe cîmpul ele Onoare în 
1·ăzboiul pentru întregirea Neamului 1916-1919" . Re
lieful redă scena unui a tac la baionetă. Lucrarea este 
::: emnată în dr.eapta jos: I. Faur. Pe p·' rţile laterale sînt 
plăcile cu numele EroiLor. Da spate textul : „Ridicatu-sa 
acest nwnument ele locuitorii coniunei Potlogi cu con
cursul Primăriei în anul 193 7 clin încleninul unili co
niitet". 

O altă localitate care a c'omanda t lui I. Schmidt F au r 
un monument al Eroilor a fost comuna Meteleu azi Scu
telnici, judeţul Buzău120 . Contractul în ch-eiiat la i9 n0iem
brie 1933, la Bucur· ş ti, cu primarul comunei Vasile 
Cristescu, p reconi za r ealizarea unei statui pe~tru a fi 
amplasată pe soclul deja executat. Se selectase „m odelul" 
Buhuşi. Vialoarea contor-actului er a de 70 OOO lei. Cu acest 
prilej a primit urna de 15 OOO lei ca aconto, după care 
s-a m ai plătit doar prima rată, între timp, intervenind 
decesul lui I. Schmidt. La 24 aprilie 1935 Elen a Schmidt 
F aur S-•a cleplas·at în comuna Meteleu fără ·a obtine banii 
care fuseseră între timp folosiţi în alte scopu,ri. In a
ceastă situaţie s-a adresat pr fectului judeţului Buzău 
pentru a întreprinde ceroetările de cuviinţă . 

Evocînd :aceste episoade ale evoluţie i un or a din ul
timele lucrări ale lui I. Schmidt Faur, .am anticipat alte 
informaţi i pe care 1e con siderăm utile a le e nunţa . 

O fotografie realizată în atelierul „Gire cu" din 
Bucureş ti a reţinut pentru posteritate imaginea lui I. 
Schmidt Faur la vîrsta de 51 ani121. 

1 20 A.F., dosar 26 „Mcteleit"; Iordan Ion, Gâşteanu P ei.rc , Oancea 
I.D., Jnclica.t01'%l loca.l1:tc7.ţ ·i:lo1' d·in R oincînict", Ed. Academic i R. S. Româ
n ia , Buc. , 1974, p. 178 Meteleu, veche de numi.re a satului Scutelnici, 
co rn . cutelnic i, judeţul Bu zău ; „M onum ente .... Bnzăit", p. 44 o vagă 
menţiune a ex iste nţe i unui monum ent a l Eroi lor. 

121 A.F. „Fotograf ii", fotograf ie 9 X 14 m sep ia realizată de atelierul 
„GirescH", Bucureşti. 
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In a nul 1932 I. Schmidt F at \U'.' clona Muzeului „Saint 
Georges" clin Bucureşti trei lucră ri ale sale 122. La 1 iu
nie 1934 se confirma primirea lor. Era vo rba despr ca
pul lui „Othello", realizat în anul 1922 şi ex pus în prima 
expoziţie personală la „Maison d '~rt"; bu tu~ ,/? heorghe 
Sincai" lucrat în anul 1925 piesa tuTnata 111 bron z 
fiind a~eljată în fa ta liceului ' omonim cl in Bucureşti; o 
statuetă reprezentî~d un „Cioban bătrîn" aprin zîndu-şi 
luleaua. Toate trei piesele donate r au turnate în ip-
sos. 

i n evocar ea „Anului plastic (1 936 )", din „Calenclcirul 
Universul al anului 1937", Victor Bilciurescu nota sem
nificativa apr eciere: „ .. . sculptorul F aur despre care 
nu se m ai pomeneşte ded t poate la vr eun curs la Şcoa
la de Arte Frumoas,e"123. 

Menţionăm m ai jos alte lucrări la realizarea căro,ra 

I. Schmidt a fost implicat: 
- Monumentul Eroilor clin comuna Fili peştii de Pă

dure, judeţul Prahova , dedicat faptelor de ".1tejie. di n 
a nii 1877- 1878 ş i 1916-1918, are pe soclul ş1 obeliscul 
de piatră , realizate d Th. Vidali , un panou turnat în 
bronz de circa 0,35 X 0,25 rn, recl în d o scenă de lupt~i; 
relieful este semnat în dr apta jos : I. F aur.124 

- O lucra re realiz ată după modele ,cr eate cu a111 m 
urmă 1şi-a g·l.sit amplasam,entul în Bu cureşti pri n tenac i
tat -a sotiei care i- a fos t cola boratoar e perm ane ntă. La 
20 m ai l937 oferta Elen ei F aur er a ad resată comitetu 
lui de i niti a tivă din comuna Fun cle nii Doa mnei. Se an
ga ja să ex

0

ecute un monument al Ernilor cu un soclu di n 
piatră de Cîm p ulung cu latur a ele 2,50 m , avî nd î nălţimea 
de 3 m, st atuia ostaşului român cu înălţim ea ele 2 m 
turnată în bronz, trei plărci la dim ensiunile de 0,40 X 
0,50 m . Suma solicitată era de 170 OOO lei . O of rtă , fără 
dată , trimisă Elenei Fa ur de turnătoria artistică „I. Gu
r an şi V. P op a", din strada Oltului nr. 10, parcul Ra
hova, angaja r ealizar ea turnării în bronz a unei ·t atu i 
reclîncl un sol:dat la a tac cu arma î n rnîna stîngă şi dra
pelul în mîna clreapk t. Lu cra rea , avînd climen iunile ele 
0,70 X 0,90 m şi înălţimea de 1,90 m er a turnată în bronz 
p en tru suma de 30 OOO lei, inclusiv un basoreli ef cu di
mensiunile 0,40 X 0,55 m r edîn cl o sce n ă el e luptă . Ter 
menul de livr are er a fix at la 45 de zile. Consid erăm că 
această ofertă se refer ea la lucr area angajată pentru F un
den ii Doamnei. Monumentul EToilor est e am pla ·at în gră
din a din fo ta n10numentului istoric, biserica F uncl enii 
Doamnei , şo s,eaua Fu ncleni nr. 138. Soclt1l es te r ealiw t 
clin ciment bu ce ardat. P e o placă ele bronz est e înscris 
tex tul: „Eroilor clin Funclenii Doamnei Colentinci niorţi 

pe cînipul ele Onoare pentru întregireci Nec1.m:ului", ur
mează num ele a 20 eroi, iar mai jos textul continu~t: 

„făcut în anul 1936 luna meii prin contribu\;ia întregului 
sat, clin iniţiativa şi stăruinţa preotului Dumitru Giu
lesciL" . P e plinta st atuii, în dreapta, semnătura au to
rului: Ion Faur. În acest t ext este el e notat neconcordanţa 
între data ofertei şi data înscrisă pe placa m.onumen
tului 125. 

Ca oferte ale Elenei Schmidt F aur „soţia Şi colabo
ratoarea defunctului sculptor . .. ", reţinem pe cele făcute 

conducerilor localităţilor Vatra Dornei, Va1ea Seacă126, 

prin car e le st a la dispoziţie cu modele pentru r ealizar ea 
în bronz a statuilor ş i r eliefurilor viitoarelor m onumente 
dedicat e cinstirii eroilor din anii 1916-1918. 

Un moment de referinţă , care ulterior a putut genera 
confuzii r eferitoare la biografia sculpt orului, a fos t m en-

122 Arh. Şt . Buc ., jnv . 6 17, Ionel M uzeu l Sain t Georges, dosar 1/1934, 
Donaţii, i . ':1.6. 

i2a „Calenda.ritl Univei'sitl al a.nitliti 1937", p . 172. 
1 2'1 Obeli scul avînd menţionat realizatorul lucr[trilor de p ietrărie : 

T h . Viclali- Pl o ieşti. 

125 A.F„ dosa r 1 „Personale". 

i2u A.F„ dosar 27 „Ofe·rte-conicnzi", pe ntru Vatra Dorne i oferea mode 
l ul „Buhu5i" la su ma de 147.000 le i. 
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t ionarea lui, într-un v olum omagi<t l dedicat Olteniei . la 
~apitolul Arta în Oltenia", de cătr.e C. D. F ortunescu. 
pentru „a;~ii clin unnă" ca director al Şcolii el e Arte 
lvkserii clin capitală 121. 

Ultimele decenii, fi e că i-au pomenit fugitiv numele, 
fie că , fără a analiza at ent contribuţi'a sa la propă~ ir - a 
sculpturii din România, în prima j umătate a secolului 
XX , l-au încadrat pe n edrept în r înclurile celor „medio
cr i"12s. 

Prezentel e r înduri , pe baza inform aţiilor răzleţe iden
tificate pînă acum , sî nt redact ate d in dorinţa el e a ge
nera, în viitor, noi acţiun i î n car e eforturil e conjugate 
ale criticilor şi istoricilor de artă să-i atribuie lui I. 
Schmidt F aur locul ce i se cuvine în · voluţia sculpturii 
româneşti. 

* * 
În continuare acordăm o mai l a rgă t rata re momente-· 

lor oare au p recedat ridicar ea monumentului „Mihai 
Eniine cu" din I aş i. 

in a l trei1ea deceniu al secolului al XX-lea , o mai 
vech e dorinţă a locuitorilor laşilor a devenit atît d,e strin
gentă încît la chem area colonelului C. Manolache şi a 
preotului Em. Vasilovschi au răspuns o serie de perso
nalităţi marcante a le cultu r ii rorn âne1291

• Aceşti a s-au 
constituit în com itetul de iniţi ativă car e ş i-a înscris în 
agendă două o biective prioritare: strîng,er·ea de fondur i, 
prin lansar ea u nor liste el e subscripţie ş i declanşar<e~a unui 
concurs, la m omen tul oportun , pentru definirea arti stu lui 
care urma să realizeze m onumentul. S-a răspuns cu mult 
entuziasm la apelul pentr u s trîngerea fondulu i necesar . 
Şi totuşi au fost întîrnpin at e m aTi difi cultăţi . Ziarul 
„Dimineaţa" a contr ibuit la com pletarea fondulu i, ajun
gîndu-se p rin diverse încasări 1a s um a de circa 1 500 OOO 
le:i. A fos t lDOm entul cînd s-a la nsat oncursul din 2 1w1i 
1927 la car e au p articipat : I. Mateescu, Pe trescu (?), Vit
t oria Rossini, I. Schmidt Faur şi Olga Sturdza . Jur iul 
a fost format clin C. T oma, p rimarul m unicipiului Iaş i , 
profesorul Gh . P opovici, directorul şcolii de Belle Ar te 
din Iaşi, inginerul Cassetti, C. P op p, T. A . Bă cl ărău , di-
r ectorul Liceului Internat din Iaşi, C. Andreescu , insti
tutor, precum şi cei doi iniţiato ri. Juriul luînd cunoşti nţă 

ele ma.chetele prezentate de con cu renţi a considerat C~l 

pentru a desem na un cîştigă tor est e necesar tm n ou con
curs la car e să fi e invitaţi ş i alţi artiş t i plastici. Ace t 
nou concurs s-a ţi.nut13o la 2 octombrie 1927. P e lîngă 

127 Ar !J. Şt . Plo ieşi. i, Bibl iot eca „ ltc11 ia." E I. „ fl a.1nuri", ra icva-
1943, p . 432-433. 

l 2ij :Mircea Dcac, „Sculpt11u1 n1 c 1111m cuta /ă ccm cn·1 ci'a tivă, sensm'i şi 
sem nificati·i sociale" în : „R evista. JY/ u zceloi' s·i J\!fo111.1 m entelor", - lVfoniime11-
te ist01'ice' şi de ai'tct' nr. I/ 1986, p. 3, 6. ' 

120 Cloşcă Consta nt in „A teneu.l Tătăraşi cl1'n I aşi . Aşezămî11 t de c11lt111'ă 
naţională 1919 - 1910", E cl. „J w11i1nea.", .laş i , 1984, p. 51, nota 70 m en
t ioncaztL CtL Ateneulu i. d in car t ie rul Păcurar i i-a revenit merit ul in.i ţia

t ive i ele a ri d ica , prin snbscr ipţ i e pub li c ă , m om1 men1t1! l u i Milia i E mi
nes u cl in l aş i , Arh. Ş t . ] aş i, i nv . 505, fo nd Prirnclr ia. inu.11icipiu./ui Iaşi 
clo ·a rele: 12/ 1928 Atenee popul are; 5/ 192 Su bsc r ipţ ii : 11/ 192 ; Serbăr i 
14 1/ 1928, statu ia M. E m inescu ; „ U11ivei's11l", a n X LJ l l, 8 cctombrie 19:2-; 
A. F„ dosar l „Jl!f.i lt a1: E1n inesc1.t" . 

rno J\ . F . , dosa r 18 „ JU iha.i Eininesc1~" „Ornşu.l noslnt", a n I , nr . 10, 
Ta ş i, l l iul ie 1928, num i:\.r dedicat cvol11 ţ i e i c ncurs1d u i m onumentulu i 
M iha i Eminescu. La p. 3 o var ia ll lrL real i,atrt de ] . Schmi c11. Fa ur . Era 
p reconizat un hemic iclu a vînd în cenil'u pla saHL statuia l u i M iha i Em ines
cu, redat în poz iţ i a şczîncl . La p . 1 fotograf ia machete i a cl m iE[t de juriu 
pe ntru a fi clefi ni t.ivat it ca v i it c r m nu ment Mihai Em inescu . La p. 2 
machet a l u i I. Ma1eescu, clasat a l 3-lea . La p . 4 macl1 eta lui R ichard 
P . He t1.e, clasat pc l ecui :2. Mater ia Iul p ublica t cu in iţ i alel e C. M. a fost 
redactat de Consta ntin Ma nolacbc, olonel, iniţ i atc r ş i membru în Comi
tetul de in itiativtt a l r id icăr i i m onumentul u i Miha i Eminescu . Textul 
a duce cîteva

0

prcc i zăr i în priv inţa m onumentului ofe r it pre reali ,arca lu i 
F aur. 

Ansamblul urma să a ibă în[tlţ imea de 8 ,20 m, statu ia E minescu 
înăltimea ele 3,20 m. Component ele m onum entului urmau a f i turnate Î ll 

bro~ z, l ucra rea urmînd a f i realizată în t er men ele un a n şi j umătate . 
Preţul est ima t a l lucrăr ii f iind aprec iat ele 1.400.000 le i. Com itet ul de 
in it i ativă avîncl la acea dată str îns i. prin actiunile întrepr inse nu ma i 
1. 000 .000 le i. · ' 
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arti ştii menţionaţi anterior s-au mai prezentat şi sculp
tor ii: I. Iordănescu, M. Onofrei şi I. C. Dimitriu-Bârlad. 
Acum juriul a fost alcătuit din Osvald Racoviţă, prima
rul municipiului foşi, P. Bogdan, rector a l Universităţii 
clin Iaşi, Mihail Sadovea nu, profesor Gh. Popovici, pro
fesor V. Costin, C. Popp şi cei doi iniţiat0<ri. DupE't vizio
narea machetelor prezentate de concurenţi, juriul a ho
tftrît si în acest caz să lanseze un nou concurs. Cel de-al 
treilea concurs s-a ţinut la 26 mai 1928 cîncl s-au pre
zentat numai trei reoncurenţi: Richard P. Hette, Ion Mate
es u şi Ioan Schmidt Faur oare aLt expus lucrările, fie
car însotite de cîte un moto. Juriul acestui concurs 
a fost con~pus din Mihail Sadoveanu, profes·or Orest Taf
rali, delegat al Universităţii din Iaşi, I. Soarec, dele
ga tul Primăriei municipiului hşi, V. Costin, profesor la 
Scoala de Bene Arte din Iaşi, colonelul C. Manolache, 
preotul Em. Vasilovschi, preşedintele Ateneului din car
ti erul Păcurari si C. Andreescu, institutor. Cu prile
jul examinării machetelor s-a hotărît akgel'ea lucrării lui 
i. Schmidt Faur a pr·eciindu-se concepţia autorului oare 
<i dat o notă distinctă :i distin SEt monumentului a mpla -
at pe un soclu cu „linii simple, nete, armonie, cu tran
ziţii ele planuri măiestrite şi logice, c1.lăturîncl un tot ele 
roră eleganţă, susţine cele trei stcitui, clin care se com
pune partea . culpturct. lă cu roncle-bosse a monumentulu·i". 
,'ta tuia Mihai Eminescu, înaltă de 3 m, dominînd ansam
blul lucrării, este flancată la nivelul pereţilor lia terali 
a i so lului ele două statui adosate ·evocînd poezia şi filo·
zofia 131. Mihai Eminescu este redat î ntr-o ţinută a nti·că, 
î n veşmîntat cu o mantie ce cade în falduri largi Poezia 
este întruchipată de o femeie cu mîna stîngă rez·emată 
pe soclu iar mîna clreaptEt ţinînd-o pe genunchi. A fost 
s urprinsă în momentul cîn d îşi ridică capul uprinsă de 
fiorii unei inspiraţii , senină şi înălţătoar . Filozoful îşi 
_: prijină ·capul cu mîna stîngă , rezemată pe genunchi. 
E te redat în postum de profundă meditaţie. Ansamblul 
l ucrării este completat de di vers•e ckcoraţiuni. P e so
clu sînt amplasate două basoreliefuri, unul reprezlntă 
·o·roii eminescieni Cătălin ş i Cătălina la m argine ele co
<:lru, a l doilea rehef ev;ocă o scen ''1 ist rid t a epocii dom
niei lui Ştefan cel Mar· . În cadrul şedinţei juriului, Ore t 
Tafr ali su sţinînd alegerea lL~ rării lui I. Schmidt Faur 
a propus să se ceară autorului să modifice proiectul pen
tru a introduce pe platform a piedestalului douEt băn c i , 
·rnre să facă parte integ rantă din m onument132. 

Rezultatul acestui al 3-lea concurs a d Lt · l1a lansar e;{ 
lucrării lui I. Schmidt Faur, fondu-i dat orilejul de a 
realiz;a pentru oraşul Iaşi un , omplex ş i se nmifi ·ativ 
monum ent. Succesul reputat ia provocat însă ş i reacţ ii 

n cra tive exprimate de c r curil interesate de a fi de-
emn at un alt cîşt igător. O cam pnnie s-a declanşat îm

potriva comitetului, a sculptorului, menită a opri r ea
liznr.ea m onumentului. Intr-un a rti col publicat de N. N. 
Tonitz·a, aflăm de procesele verbale a le comitetului el e 
in iţi ativă, avînd o a .ltă oomponenţ·1 şi cme, la 31 ianua
rie 1929, în şedinţa dedi ată verificării gestiun ii fondu-

13 L .F. „Fotografii" , fotograf ii realizate de atelierul „Girescu." Buct1-
rcşt i1 ( ,5 X l2 c m) redau ansamblu l machete i ; detal iu „Filozo/1.tl" ; relie
ful „ Cătălin şi ătălina " . 

l32 Tafral i Orest „/\1oravttl"i conclmniia.bile" p ri n care autorul demasca 
re ei ca re încercau sr, obţ ină an ula rea hotărîrilor jmiului, luare de pozi
ţ ie pu blicatrc în : „A rtă şi A ·r!teo logie", a n II, fa ·c icola ", 1929, p. "3 -40. 
Pr ilej ele a ev idenţia calilăţil c reaţ iil o r art i tice ale lui 1. Faur; în con
t inuare c itat ă: „Tafrnli„.„" . 

r i1or strînse pînEt la acea d ată, înregistra ca bilanţ gene
r al suma de 3 766 512 lei133. Cu ac.est prilej se ·exprima 
poziţia faţă de doritul monument ca simbol al cinstirii 
lui Mihai Eminescu 134. Munca s-a finalizat în anul 1929 
prin turnarea la Şcoala Superioară de Arte şi l\/Ieserii 
clin Bucureşti a pieselor în bronz. Pe ntru edilii laşilor 
s-a ridicat problema amp1asamentului, rezolvată cu titlu 
de provizornt prin decizia de a-i atribui un spaţiu în 
faţa edificiului Universităţii. P1este cîţiva ani, în acelaşi 
perimetru, a fost reaşezată , tot cu titlu ele a mplasament 
temporar, pentru ca, după cel de-al doilea război mon
di1al, să fie rea~ez·ată lîngă edifiiciul Bibliotecii Centrale 
Universitare, pe locul fo tului monument al evocării Uni
rii tuturor românilorns. 

• • 
Calitat·ea lui I. Schmidt Fa ur de bun: cunoscător ril 

a natomiei, relevată în toate situaţii1e şi predilect, cu 
prile jul realizării unor nuduri, calitatea de a surprinde 
şi a reda stările sufleteşti, interiorizările perrson·ijelor tra
tate sînt com.ponente care au imprimat compoziţiilor mo
numentale o notă distinctă. TTatarea t emelor de evocare 
i storică , conturarea atît r eaducerea din epocă a atmo
sf rei evenimentului, conturarea atît a personajelor din 
prim p1a n cî:t ş.i a celor ce dau adîncime compoziţiei sînt 
calităţi demne de a fi ana liz·1te în reontextul epocii car e 
le-a generat. Re·1lizări ale unui a rti st care s-a confrun
tat cu numero „ts·e greutăţi, inerente unei perioade ele 
mari dificultăţi financiare, monumente1e ele for public 
care au r ezista t multor vicisitudini sîn.t o moştenire 
semnificativă a tît prin m esaj ul lor care ne readu c în me.,. 
rnori·e pe cei c·ire a u contribuit la înălţar·ea lor, cît şi 
prin calităţHe a:rtistke, a rhitecturale , urbanistice. Tre·
cet'ea anilor, prezenţa acestor valori de p atrimoniLt în 
for public, interesul n oilor generaţii de a cunoaşte aces
te moşteniri , toate impun, ca şi în multe alte cazuri, 
.efortul de a readu ce în a tenţia cititorului informaţiile 
dcspr crea tor ş i op r ele sale. Datelor mai sus evocate, 
deşi parţia1e, inco n1pl te, ignorînd multe alte rCI" aţii ale 
autoTului, este neoes·ar să li se alăture n oi inform aţii 
pentru conturarea unei biogr:afii în care să s• l'egăsească 
omul şi creaţia sa, epoca şi modul cun-1 s-a transmi · pînă 
la n oi o asemenea moştenire. 

133 „ Aclevărnl ", 17 [·br uar ie 1929; „U11'ive'l'S'/l.l", an X LVl, 4 iunie 
1928 art icolul l u i V. 11., despre monumentul E minescu ; „ U1 1ive·rsu.t, an 
XLV I, 20 octombri e 1928, art icolul lui V. D., Statuia lui l: mi nescu gata 
mode l ată . · me nţiona cţ1 m onurncnlul va fi a mplasat în faţa U niver
s i1[1ţii l in .l aşi şi cr, se p recon iza ci zvelirea la 16 iunie 1929 . 

1 3.1 „Ta.f'mli . . „" p . 46-47; „Adevă1'1.tl", 3 iunie 1928. 
1~1 s Arh. Şl. Iaşi, inv. 505, fo nd Pd1nă1•ic1 .la ş·i, do a r H1 / l928, f . l 

_\t e neul P opular ,. T o111a. Cosnw" din Păcurari, secţ iun ea J\lfonument M. 
Emi ne u - Jas i interv ine în octo mbri e 192 pentru a obţ ine delega
rea in gi ner ului ~l e la crvic iul t ehni c a l Primări.c i l aş i care sţ1 facă deli
in itarca terenulu i clin faţa Unive r s it ăţ ii unele urma u a începe lu r[trile 
la fundaţ ia so l ulu i monument ului Miha i E mine.cu. La 18 ctomhr ie 1928 
se avizase o am[ la:are p rov izor ie a monumentulu i Em inescu în faţa mo
numcntulu i M. l\:og[tlniccanu. La 25 oc tombrie 1928 ing ine rul delegat 
arăta crt a făc u t clcl imit·arca amplasamentului p rov izoriu aşezînd-o s ime
tr ic cu cca a l ui I\.ogăln iceanu ş i în raport cu strada Carol 1. La această 
acţiune a u participat de legaţ ii comitetului monumen~ului ş i sct~lJ?toru~ 
1. Schmidt; dosar 12/ 1928. Dem ersur ile făcute ele onutetul e uHţiat tva 
pentru obt ine rca sum e i ele 150.000 le i oferită de P rim 1'1ria m un ic ipiulu i 
l a. i clin ~xerciţ iul f inanc iar 1926, v ez i f. 2, 2 v. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
(o' .. ·.A .. ) „Unive1•sitatea. Ale ,"Ca.ndni I oan. C1~za din Iaşi - 1•ccto'l'atul 
J 60 - 19"1-1" J.i1ventar arhivist ·ic , val. I, Duc. 19 5, p. 256, poz iţia 11 66, 
propune rile ci in 1927 pentru ridicarea m onumentului Miha i E minescu, 
p. 293 poziţia 1432, proi ctu l de regulame nt pen t r11 rn numcntul M. 
Em inc cu . 
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