FAMILIA AMAN
Familia Aman este celebrã datoritã lui Theodor Aman, nume de
referinþã în pictura româneascã. Fratelui sãu, Alexandru Aman, îi
aparþine iniþiativa înfiinþãrii primei biblioteci publice ºi a primului muzeu
din oraºul Craiova.
Primul Aman stabilit în Craiova, la
sfârºitul secolului al XVIII-lea, este
DIMITRIE AMAN (DIMO), care a
venit din sudul Dunãrii. Era „român
cuþovlah“1 ºi avea „o sorã, Zoe, casãtoritã
în 1797 cu Constantin, fiul lui Cociu
Caludi, un frate Mihail Mammos, negustor
la Sibiu ºi la Viena, mort în 1829 la Sibiu
ºi un altul, vameº la Câineni“.2
Nicolae Iorga a întocmit biografia
lui Dimitrie Aman ca prefaþã la volumul
acestuia de corespondenþã. 3 Dimitrie
Aman era negustor întreprinzãtor ºi s-a
C. Lecca –
ocupat de comerþul cu unt ºi lânã (aproSerdarul
Dimitrie Aman
vizionând cu unt Vidinul). Întreþinea relaþii
comerciale „cu casele din Viena“ ºi cu „Casa cea mare a lui Manicati
Saphranos din Sibiu“.4 A avut în arendã vãmile oltene. În 1818 a primit
rangul de serdar „care fãcea sã intre în rândurile boierimii, cel care
fusese negustorul, vameºul, magazinerul“.5
Din 1821 pânã în august 1822 s-a adãpostit la Sibiu. „Craiova era
pustie, afacerile mergeau prost, casa ocupatã de turci ruinatã“.6 Întors
în Craiova îºi reia activitatea ºi se ocupã din nou de vãmi. În 1823 are
grijã de repararea Bisericii Sf. Troiþã din Craiova.
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Averea sa cuprindea moºiile de la Corlãþelu, Zãnoaga ºi Broscari,
douã vii, case în Craiova, ºi din 1824, în arendã, moºiile Breasta ºi
Slãtioara (Olt).
În 1828, din cauza nãvãlirii ruºilor ºi a ciumei pleacã la Câmpulung,
unde rãmâne pânã în 1831 când se întoarce în Craiova. În acelaºi an este
numit inspector al „mãsurilor ºi cumpenelor drepte“7 ºi rãmâne în funcþie
pânã în 1832. În 1834, serdarul Dimitrie Aman nu mai era în viaþã.
Dimitrie Aman a fost cãsãtorit cu
Zamfira ºi au avut un fiu, Costache
(Constantin) 8. Dupã moartea Zamfirei
(1813), serdarul se recãsãtoreºte cu Despina
(Pepica, Pipi) Paris. De origine greceascã9,
Pepica (cca 1800 – 1868), avea trei fraþi:
Dumitrachi, Costachi ºi Stamati Paris. Mama
lor, Luxandra Paris, locuia în 1826 în casele
ginerelui sãu10. Despina Aman era iubitoare
de muzicã ºi de literaturã, având pian în casã.
Cu Pepica, Dumitru Aman a avut 5 copii:
Gheorghe (Iorgu), Sevastia, Alexandru,
Luxandra ºi Theodor.
Este interesant de urmãrit ascensiuPepica Aman
nea socialã a familiei Aman care a început
în prima jumãtate a secolului al XIX-lea ca urmare a înrudirii, prin
cãsãtorii, cu cîteva neamuri vechi boiereºti ºi a prestigiului dobândit de
serdarul Dimitrie Aman.
Informaþiile despre familia Aman contribuie la cunoaºterea
ambianþei sociale ºi culturale în care au trãit marii comercianþi ºi boieri
ai Craiovei în prima jumãtate a secolului al XIX-lea
COSTACHE AMAN (n.1801-m.1837), primul copil al lui Dimitrie
Aman, a studiat la Viena. Din corespondenþa cu tatãl sãu aflãm cã nu
e atras de medicinã ºi s-a înscris la Real Akademik11. Învãþase mai
multe limbi strãine, cânta la vioarã ºi desena frumos. Întors în þarã ºi-a
ajutat tatãl în afaceri ºi a avut o moºie la Cepturoaia12. Constantin
Dimitrie Aman (~ 1797 – 1841, dupã P.Rezeanu; 1801 – 1837, dupã
Mihai Sorin Rãdulescu) a fost cãsãtorit cu Maria Dâlgeanu (~ 1817 –
1871), fiica serdarului Panait Dâlgeanu. El a avut un fiu (nãscut în 1832
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ºi mort în copilãrie) ºi o fiicã, Elena (1837 – 1860) care s-a cãsãtorit cu
Barbu Bãlcescu, fratele mai mic al lui Nicolae Bãlcescu.
Maria Dâlgeanu s-a recãsãtorit cu Costache Orescu ºi au împreunã
un copil nãscut pe 8 august 1838.
Barbu Bãlcescu (1824 – 1884) a studiat dreptul la Paris, a fost
membru al Corpului magistraþilor (1856) ºi al Curþii de Apel (18591864) din Bucureºti. Din 1864 este avocat în Craiova. În 1874 este
primar al Craiovei. Elena (Aman) ºi Barbu Bãlcescu au avut trei fete:
Olga, mãritatã cu generalul Petre Gigurtu, Zoe, mãritatã cu magistratul
Nicolae Mandrea, ºi Ana (Neti), mãritatã cu doctorul Dumitru Culcer.
Olga Gigurtu (1856-1940), nepoata lui Costache Aman, a debutat
în revista „Ramuri“ (1913) din Craiova cu povestirea „Câte au dispãrut
de când mi-aduc aminte“, semnând cu pseudonimul Ileana. În 1927 a
publicat volumul „Amintiri“, în care îºi povesteºte copilãria, despre
unchiul sãu, Nicolae Bãlcescu, ºi despre oraºul Craiova din ultimele
trei decenii ale secolului al XIX-lea. Din acest volum aflãm mai multe
informaþii despre familia Aman.
Petre Gigurtu (1846 – 1918), soþul sãu, general de brigadã,
absolvent al ªcolii de la Saint Cyr (1868), a luat parte la Rãzboiul de
Independenþã (1877) ºi a fost comandantul Corpului I Armatã. A fost
preºedintele Comitetului de organizare a Monumentului Independenþei
din Craiova, inaugurat pe 21 mai 1913, în prezenþa Reginei Elisabeta, a
principelui Ferdinand ºi a familiei regale.
Olga ºi Petre Gigurtu au avut ºapte
copii: Iulia (1876 – 1878); Alissa (1878 –
1960), mãritatã cu ofiþerul Gh.
Gheorghiu; Daniela (1878 - 1879);
Haretina (1880 – 1968), mãritatã cu ing.
Al Dinopol; Manda (1882 - 1940), mãritatã cu boierul oltean Nicolae
Murgãºianu; Valeria (1884 – 1869), mãritatã cu ing. Vasile Chiru ºi Ion (1886 –
1959), cãsãtorit cu Ana Bobora13.
Ion Gigurtu (1886 – 1959),
strãnepotul lui Costache Aman, s-a
nãscut la Turnu Severin. A urmat cursuIon Gigurtu
rile Colegiului „Carol I“ din Craiova, ale
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Academiei de Mine din Freiburg ºi apoi cele de la Charlottenburg
(Berlin). A fost director al Societãþii „Mica“ ºi apoi ministru al Industriei
ºi Comerþului (1937 – 1938) în guvernul Octavian Goga. În 1940 a
ajuns secretar de stat ºi apoi preºedintele Consiliului de Miniºtri. Dupã
rãzboi este arestat ºi moare în închisoare.
Zoe Mandrea (1858 – 1924),
nepoata lui Costache Aman, „a
patronat un salon literar-artistic în
casa sa din Bucureºti (casã care mai
existã ºi astãzi)“14. A pictat în acuarelã
peisaje de la Floreºti (Gorj), moºia pe
care a moºtenit-o de la pãrinþii sãi ºi
la care a poposit Mihai Eminescu. Împreunã cu soþul sãu, Nicolae Mandrea,
a construit ºcoala din Floreºti ºi a pus
piatra de temelie a bisericii din
localitate. Zoe (Bãlcescu) Mandrea,
nepoata fraþilor Aman dupã mamã, a
vizitat Fundaþia „Alexandru ºi Aristia
Aman“ în ziua de 3 aprilie 1919
Zoe Mandrea
împreunã cu fiica sa, Marguerite A.
Razu, ºi cu soþul acesteia, general de divizie A. Razu15. În 1822 a fondat
Societatea ,,Femeia Românã. A scris volumul de memorii „Icoane din
trecut“, Bucureºti, Tipografia Geniului (Cotroceni), f.a.
Nicolae Mandrea (1842 – 1910) a fost magistrat ºi profesor
universitar la Facultatea de Drept din Iaºi. A fost membru fondator al
Societãþii „Junimea“ din Iaºi ºi prieten cu Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi,
P. Carp, Th. Rosetti. În ziua de 25 ianuarie 1910, N. Mandrea, preºedinte
la Curtea de Casaþie din Bucureºti, vizita Fundaþia Amanilor ºi semna
în caietul vizitatorilor. A murit la Floreºti, dar a fost înmormântat la
cimitirul Bellu din Bucureºti în cavoul construit de unul din fraþii sãi,
arhitectul George Mandrea16.
Soþii Mandrea au avut cinci copii: Radu (1879 – 1963), director
general al C.E.C., care a restaurat conacul de la Floreºti, cãsãtorit a
treia oarã cu Henriette, fiica lui Duiliu Zamfirescu; Theodor (1890 –
1924), cãsãtorit cu Irina Kintescu, descendentã a familiilor olteneºti
Prejbeanu ºi Coþofeanu; Margareta (1881 – 1968), cãsãtoritã cu
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cãpitanul Aristide Razu; Maria (1884 – 1968), cãsãtoritã cu astronomul
Constantin Popovici, de care a divorþat în 1932, ºi Elena – Aristea (1889
– 1980), cãsãtoritã cu inginerul Gheorghe Crãsnaru, descendent dintro veche familie olteneascã17.
Ana Culcer (1859 – 1944) s-a cãsãtorit cu doctorul Dumitru D.
Culcer (1850 – 1927). Dumitru D. Culcer (Tache) este fiul doctorului
Dumitru (1807 – 1867) care a înfiinþat primul spital din Tg. Jiu.
Soþii Culcer au avut cinci copii: Dumitru-Max (1882 – 1969), medic,
Elena (n. 1884 - ?), Maria (1886 – 1968), Ana
(n. 1894 - ?) ºi Vera (1897 – 1954). Maria Culcer
s-a cãsãtorit cu dr. Toma Voiculescu (1877 –
1959) ºi fiul lor este dr. Vlad Voiculescu,
neurolog, membru al Academiei Române18.
Doctorul Max Culcer, nepotul Elenei
(Aman) Bãlcescu, a semnat în registrul vizitatorilor Fundaþiei „Alexandru ºi Aristia Aman“
din Craiova, pe 23 iunie 1909, ºi în iulie 1910,
împreunã cu Dr. Merseting [?], profesor uniAcad. Vlad
versitar din Paris19.
Voiculescu
GHEORGHE (IORGU) AMAN, fiul lui
Dimitrie Aman (n.1818 dupã Paul Rezeanu, 1824 dupã Mihai Sorin
Rãdulescu) s-a cãsãtorit „cu Maria, fiica decedaþilor Petrache ºi Maria
Poenaru, toþi din Craiova, unde se poate vedea
din alãturatul certificat al Oficiului Stãrii
Civile“20.
Iorgu ºi Maria Aman locuiau în suburbia
Sf. Dumitru (str.Matei Basarab), ºi au avut
impreunã mai mulþi copii: Elena (1857 - 1873),
Dimitrie (1858 - 1887), Alexandrina, (1859 1884), Iuliana (1860 - ?), Maria (1863 - 1887),
Anica (1865 - 1875) ºi Alexandru (1867 1867).
Iorgu Aman a decedat pe 24 august 1882
la Bucureºti, la Hotelul Regal, în vârstã de 61
ani. Era de profesie avocat ºi era vãduv (conf.
procesului-verbal încheiat în faþa locului
Iorgu Aman
transcris în Registrul Stãrii Civile Craiova, inv.
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2709 ºi 2712). Soþia sa, Maria, nãscutã în
1837, a decedat în iulie 1867 în strãinãtate
(conform procesului-verbal de aducere
din strãinãtate în þarã a cadavrului decedatei Maria Aman în puterea actului nr.
8090/8 iulie 1867 prin portul TurnuSeverin; transcris în Registrul Stãrii Civile
Craiova nr.2448).
Dumitru Aman (n.7 aug.1858 d.1887) s-a cãsãtorit în 188321 cu Zoe
Butculescu (1859-1947), fiica paharnicului
Constantin Butculescu. Ei au avut un fiu,
Gheorghe Grigore, care a murit în 1914
Dumitru Aman
la Glasgow, unde era cãsãtorit a doua
oarã cu o scoþiancã. George Aman a fost ultimul descendent bãrbãtesc
al familiei Aman.
Alexandrina Boldescu s-a nãscut pe 30 august 1859 la Craiova.
S-a cãsãtorit pe 9 februarie 1884 cu Ulise Bodescu. Ea doneazã Fundaþiei
,,Alexandru ºi Aristia Aman“ din Craiova, în 1932, urmãtoarele tablouri,
portrete de familie, de Theodor Aman, care-i reprezintã pe: Alexandru
Aman, Sevastiþa Socolescu, nãscutã Aman (semnat, 1857), Iancu
Socolescu (semnat), Pepita Racoviþã, nascutã Socolescu (semnat, 1865),
Nicolaus Racoviþã (semnat), Grigore Racoviþã, tatãl lui Nicolaus
(semnat), Cleopatra Racoviþã (semnat, 1871), Jean Racoviþã, fratele
lui Nicolae (semnat) ºi Jean Racoviþã (copie, semnat F.Zahn, 1852),
Constantin Racoviþã (nesemnat), d-na Balº, din familia Racoviþã
(nesemnat), Alexandrina Ulise Boldescu (pastel).
Ulise Boldescu (n.1850, Botoºani – 1908), doctor în ºtiinþe politice
ºi administrative la Bruxelles, a fost avocat al Baroului Dolj ºi deputat
în douã legislaturi. Primar al Craiovei (1890 – 1893, 1899 – 1901) a
iniþiat amenajarea unui abator comunal la standardele europene ale
timpului, a dispus pavarea centrului oraºului ºi a introdus lumina electricã
în oraº. A sprijinit Fundaþia „Alexandru ºi Aristia Aman“.
SEVASTIA (SEVASTIÞA) SOCOLESCU (n.1819 - 1878) este
fiica serdarului Dimitrie Aman. S-a cãsãtorit pe 23 mai 1840, la Craiova,
în Biserica Sf. Troiþã, cu Iancu Socolescu(1814 - 1883). Au fost cununaþi
de Scarlat Paris cu Despina, sora sa.
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Sevastia Socolescu

Iancu Socolescu

Proprietar ºi negustor, Iancu Socolescu a avut ºi rangul de pitar.
Locuia pe strada Sabinelor în suburbia Episcopiei din Craiova. Sevastiþa
ºi Iancu Socolescu au avut trei fete: Ecaterina (n.10 aug.1842, naº fiind
Teodorache Aman care semneazã în registru, decedatã nevârstnicã),
Maria (decedatã pe 13 ianuarie 1846, nevârstnicã) ºi Despa Pepita
(1841 - 1914) care s-a mãritat cu Nicolae Racoviþã.
Sevastiþa Socolescu a decedat pe 14 iunie 1878, în comuna
Socoleºti (Dolj), unde familia avea moºie ºi conac. În certificatul de

Pepita Racoviþã

Nicolae Racoviþã
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deces se precizeazã cã avea 58 de ani. Iancu Socolescu a murit în
Craiova pe 2 ianuarie 1883, având 69 de ani.
Nicolae Racoviþã (1835 – 1894), fiul lui Grigore ºi al Cleopatrei
(n. Brãiloiu) Racoviþã, s-a nãscut în Craiova. A fãcut studii juridice la
Berlin unde ºi-a luat ºi doctoratul în drept. A lucrat în administraþie ºi în
justiþie. A fost ministru ad-interim la Externe (1870), titular la Culte ºi
Instrucþiune Publicã în cabinetul Ion Ghica (1872), preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj (1876 – 1880) ºi primar al Craiovei (1888 –
1890). De asemenea, a fost redactor la „Revista istoricã“ (1862), editatã
de Al. Odobescu la Bucureºti ºi a editat sãptãmânalul „Nepãrtinitorul“,
jurnal politic ºi literar (1867, 1868 ºi 1870), la Craiova. Nicolae Racoviþã
a murit la Roma, dar este înmormântat la Craiova, în Cimitirul Sineasca,
alãturi de soþia sa, Despa Pepita, nãscutã la Craiova pe 1 martie 1841
ºi decedatã la Territet (Franþa) în 1914. Prin Racoviþã, familia Aman sa înrudit cu alte neamuri princiare.
„Tatãl sãu, Grigore Racoviþã (1797 – 1872), era fiul beizadelei
Mihai Racoviþã, fiul domnitorului ªtefan Racoviþã, fiul primului domnitor
din acest neam de veche obârºie moldoveneascã, Mihail Racoviþã“22.
Grigore Racoviþã, paharnic ºi mare postelnic, a trãit în Craiova, unde a
ºi murit. El a fost cãsãtorit cu Cleopatra Brãiloiu, sora omului politic
Constantin N. Brãiloiu. Înrudirea cu familia Racoviþã a adus neamurile
princiare în familia Aman. Dimitrie Paris a fost cãsãtorit cu Maria
Prejbeanu, o urmaºã a lui Constantin Brâncoveanu, domnul Þãrii
Româneºti, iar Urdãreanu este un urmaº al
Cantacuzinilor (ªerban, Domnul Þãrii
Româneºti).
ALEXANDRU AMAN (1820 – 1885)
s-a nãscut în Craiova la 2 octombrie 1820. A
urmat cursurile ºcolii primare „Madona Dudu“
ºi ale Colegiului „Carol I“ din Craiova. A
terminat colegiul „Sf. Sava“ din Bucureºti, în
1844. În acelaºi an pleacã la Paris, pentru a
studia dreptul.
În 1846, îºi ia diploma de bacalaureat în
drept la Paris (înrãmatã mai târziu pentru a fi
expusã la fundaþia din Craiova care îi poartã
numele). În 1847, publicã la Paris lucrarea
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„Jus romana. De usuris et fructibus et mora. Droit français. De
l’effet des obligations. Thèse pour licence“. La 18 ianuarie 1848, i
se acordã diploma de licenþã în drept, eliberatã la 25 aprilie acelaºi an
de Republica Francezã, ºi semnatã de revoluþionarul Carnot. A fost
primul român care a obþinut o astfel de diplomã la acea vreme. În
Franþa a fãcut parte din ,,Societatea studenþilor români de la Paris“,
filiala ,,Asociaþiei Literare“ din Muntenia. Grupul revoluþionarilor români
paºoptiºti de la Paris, din care fãceau parte Bãlcescu, Bolintineanu,
Golescu, Costache Negri, s-a întâlnit pe 8/20 martie 1848 pentru
stabilirea unui program comun în Principatele Române. La aceastã
întrunire a fost ºi Alexandru Aman, care a fãcut parte din Gãrzile
Naþionale pariziene care apãrau oraºul. Idealurile revoluþionare
paºoptiste ºi-au pus amprenta asupra personalitãþii sale. Se întoarce în
þarã în 1848, înainte de intrarea trupelor turceºti ºi ruseºti în Principate
venite sã înãbuºe revoluþia (15/27 septembrie 1848)23.
La Craiova este numit procuror la judecãtorie, secþia I. Principele
Barbu ªtirbei (nãscut la Craiova în 1799), fratele domnitorului Gheorghe
Bibescu, îi conferã rangurile boiereºti de pitar (1851) ºi de serdar (1855).
În cariera sa juridicã a fost cãlãuzit de idei progresiste ºi principii
oneste. În 1854 este numit supleant la Curtea de Apel din Craiova,
secþia a II-a, de cãtre Ioan Al.Filipescu. Din corespondenþa sa reiese
preocuparea sa constantã pentru unitatea naþionalã a românilor ºi
evenimentele politice din þara sa. În preajma alegerilor pentru Unire
este prezent la Craiova ºi supravegheazã scrutinul.
A militat pentru progresul cultural al oraºului sãu. El a fost
preºedintele „Societãþii craiovene pentru învãþãmântul ºi cultura
poporului“, înfiinþatã în 1874, care avea drept scop „rãspândirea
învãþãmântului ºi culturii prin iniþiativã privatã. Astfel se vor fonda ºcoli
primare prin sate, se vor organiza cursuri pentru adulþi, se vor þine
conferinþe de popularizare a literaturii ºi ºtiinþei“24. Statutul societãþii
apare în 1875 la Craiova. Printre membrii societãþii sunt: Gh.Chiþu, pictorul
Selegianu ºi colonelul Cristodulo Cerchez, cel care, în 1877, va ajunge
general ºi erou.
Intenþiile sale nobile de a asigura tuturor accesul la culturã s-au
materializat prin „Fundaþia Alexandru ºi Aristia Aman“, prima bibliotecã
publicã ºi primul muzeu din Craiova.
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AMAN DIMITRIE
1.= ZAMFIRA
2.= DESPINA PARIS
n. 1801 - d. 24 martie 1868
(inv. R.S.C. 2472) avea 67 ani

Copiii
COSTACHE AMAN d.[1837]
= MARIA DÂLGEANU
n. 1817 - d. 1871
recãsãtoritã COSTACHE ORESCU
1805 - d. 1873, în Austria

AMAN
ELENA

ORESCU
ORÃSCU
ORÃSCU
CONSTANDIN IOAN DUMITRANA

n.22 ian. 1837
n. 8 aug.1838
d. 7 febr.1860
înmormântat
la Mântuleasa
= 20 febr. 1853, Craiova
Barbu Bãlcescu
1824 - 12 ian 1884,
(monument Sineasca,
transferat Vâlcea,
în anul 2003),
cununaþi de Constantin
Glogoveanu cu Elena.

d. iun.1841

apare într-un
act de botez
din 1845,
ca naºã

Arborele genealogic al Familiei Aman
Date genealogice întocmite de Aurelia Florescu
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DÂLGEANU

DÂLGEANU
DUMITRU

DÂLGEANU
PANAIT,
serdar
logofeciar
d. 13 ian.1835
Suburbia Mântuleasa
1.= Anica
2.= Zoiþa
n.1793 - d.10 febr.1833

DÂLGEANU
IORDAN,
d.3 oct.1841
Sub. Sf.Voivozi

DÂLGEANU
DÂLGEANU
IOAN, ALECU ALECU, ALEXANDRU
n.1802
d. 23 iun.1874
Str. Unirii
Moºie la Calopãr

DÂLGEANU
MARIA

n.1803 d.23 nov.1873
n.1817 - d.1871
serdar, sameº Dolj,
1.= COSTACHE AMAN
director Prefectura Dolj,
d. [1837]
Moºie Calopãr.
2.=COSTACHE ORÃSCU
1.= ANA URDÃREANU
n.1805-d.24 aug.1873,
divorþ [1847]
Austria
2.= ELISABETA CHIPA, vãduvã
n. 1817 - d. 30 sept.1882

DÂLGEANU
MARGHIOALA

DÂLGEANU
CONSTANDIN
n.15 iun.1848

Arborele genealogic al Familiei Dâlgeanu
Date genealogice întocmite de Aurelia Florescu
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S-a cãsãtorit în 1853 cu Aristia (1833
– 1904), fiica lui Grigore ºi a Elenei Lãceanu.
Grigore Lãceanu (1800 – 1878), negustor
cu rangurile de pitar (1841) ºi serdar (1850),
a fost deputat în divanul ad-hoc al Þãrii
Româneºti (1857). Elena Lãceanu, soþia sa,
a murit în Craiova, în 1873, în etate de 59
de ani. Au donat un teren evreilor din
Craiova pentru un cimitir.
Alexandru Aman ia iniþiativa
organizãrii ,,Asociaþiei Magistraþilor din
România Micã“, care îºi începe activitatea
la 5 mai 1877, pentru strângerea de donaþii
pentru armatã. Fiind preºedinte al Curþii de
Apel din Craiova, Alexandru Aman adreseazã un apel populaþiei,
publicat în Monitorul Oficial din 16/28 octombrie 1877. În listele de
subscripþii apar membrii familiei sale: Grigore Lãceanu, Gheorghe
D.Aman, Alexandrina Aman ºi Aristia Aman. Tot Alexandru Aman s-a
îngrijit de organizarea unei brutãrii pentru ostaºii de la Poiana Mare ºi
Bechet (Dolj). La 26 iulie 1877, regele Carol I trimite o telegramã de
mulþumire lui Alexandru Aman ºi Comitetului Magistraturii din Craiova.
Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu Ordinul Steaua României25.
De-a lungul vieþii a adunat o impresionantã colecþie de artã
cuprinzând lucrãri de picturã universalã din secolul al XVII-lea: tablouri
de ºcoalã olandezã, flamandã, francezã ºi italianã; lucrãri de picturã
româneascã, incluzând ºi 12 tablouri de Theodor Aman ºi lucrãri de
graficã (89 de studii ale fratelui sãu).
În biblioteca familiei Aman erau cãrþi valoroase, româneºti ºi
strãine, unele vechi din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, multe cu exlibrisul manuscris al proprietarului ºi diverse însemnãri ale familiei, ediþii
de lux ºi publicaþii periodice, precum ºi alte obiecte de muzeu.
Alexandru ºi Aristia Aman nu au avut copii. El a murit la Paris în
1885, iar Aristia, la Ems în Germania, în 1904. Monumentul lor funerar,
în stil antic grecesc, existã ºi astãzi în Craiova, în cimitirul Sineasca.
Monumentul este semnat de Carol Stork din Bucureºti.
LUCSANDRA (LUÞA) URDÃREANU, fiica serdarului Dimitrie
Aman, s-a nãscut în Craiova (1828 - ?) ºi s-a cãsãtorit pe 6 aprilie 1847
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cu Gheorghe Urdãreanu, zis Ghiþã (1818 - 1889), a cãrei genealogie
urcã pânã în secolul al XV-lea. „În secolul al XV-lea, posesiunile acestui
mare neam boieresc se întindeau în zona subcarpaticã, de la Olt pânã
la Jiu, având o mare forþã economicã. Dupã 1500, din acest trunchi
s-au desprins familiile Bengeºtilor, Pârâienilor, Bârseºtilor, Urdãrenilor
º.a., care, aºadar, îºi trag originea din vechea boierime autentic
româneascã din nordul Olteniei“26.
Ghiþã Urdãreanu avea moºii pe valea Amaradiei, unde apare ca
subprefect al plãºii. Soþii Ghiþã ºi Luþa Urdãreanu au avut mai mulþi
copii: ªtefan (n.1848, decedat copil), Iancu (1849 - 1907); Maria (1850
– 1924), cãsãtoritã cu Ion Titulescu; Elena (1854 - 1934), cãsãtoritã cu
Toma Marocneanu; Pandelie (1858 – 1902), cãsãtorit cu Alexandrina
de Lapommeraye (1873 - 1926) ºi Nicolae (1864 – 1921, Bucureºti),
cãsãtorit cu Olga Iuraºcu27.
Luþa a trãit toatã viaþa la Craiova, alãturi de copiii favoriþi, Maria
ºi Pandelie, dupã cum povesteºte Olga Gigurtu în cartea sa de amintiri.
Ion Titulescu (1838 – 1883), soþul
Mariei Urdãreanu, licenþiat în drept la Paris,
a fost membru al baroului Dolj, prim
preºedinte al Curþii de Apel din Craiova, ºi
prefect al judeþului Dolj în timpul Rãzboiului
de Independenþã.
Soþii Titulescu au avut trei copii:
Cornelia, cãsãtoritã cu colonelul Gheorghe
Neniºor (1859 – 1915); Nicolae (1882 –
1941), marele diplomat, cãsãtorit cu Caterina
Burcã, ºi Paula, cãsãtoritã cu generalul
Dumitru Christu.
Nicolae Titulescu (1882 – 1941),
nepotul Luþei Aman, s-a nãscut la Craiova,
Ion Titulescu
unde a urmat cursurile Colegiului „Carol I“.
A studiat apoi dreptul la Paris, unde a obþinut doctoratul. La întoarcerea
în þarã este profesor la Facultatea de Drept din Iaºi ºi la cea din
Bucureºti. În 1912 e deputat ºi apoi ministru de Finanþe ºi de Externe.
La Paris face parte din Consiliul Naþional pentru Unitatea Românilor
(1918), ºi din delegaþia României la Conferinþa de Pace (1919). Este
trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar la Londra (1921), delegat
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permanent al României la
Societatea Naþiunilor
(1924) ºi membru al Curþii
permanente de arbitraj de
la Haga (1930). A fost
ales preºedinte a celei
de-a XI-a ºi XII-a sesiuni
a Adunãrii Generale a
Ligii Naþiunilor (1930,
1931). A avut un rol
important în crearea unui
Nicolae Titulescu,
sistem de securitate
împreunã cu Albert Einstein
colectiv (alianþe regionale): Mica Înþelegere (1921) ºi Înþelegerea Balcanicã (1934). Membru
al Academiei Române ºi diplomat ilustru, a fost unul din importanþii
politicieni români recunoscuþi ºi apreciaþi pe plan internaþional.
Cãpitanul Pandelie Urdãreanu (1858 – 1902), cãsãtorit cu
Alexandrina de Lapommeraye (1873 – 1926), este tatãl a trei copii:
Ernest (1897 – 1985), mareºal al Palatului sub Carol al II-lea, al cãrui
om de încredere a fost; Gheorghe (Gicã) (1901 – 1965), inginer,
proprietar al uzinelor „Codlea“ ºi Lelia (1899 – 1990), pictoriþã28.
Elena (Lina) Urdãreanu (1854 – 1934), cãsãtoritã cu Toma
Marocneanu(1834 – 1908) împreunã
cu care a avut trei copii: Lucia (1880
– 1978), cãsãtoritã cu Dumitru Gaicu
din Focºani; Margot, cãsãtoritã cu
Mihai Oromolu (1879 – 1959),
guvernator al Bãncii Naþionale, ºi
Maria, cãsãtoritã cu Mihai Popp din
Craiova, militantã a miºcãrii feministe
din România29.
Mihai Oromolu (1875 – 1945),
licenþiat în drept la Paris, cu cursuri
de literaturã ºi filosofie la Munchen,
a activat în magistraturã în 1900 la
Piteºti, Tîrgoviºte, Buzãu, Constanþa
Mihai Oromolu
ºi Brãila. În 1903 este magistrat la
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Craiova, ºi în 1904, avocat al statului. Este prefect al judeþului Dolj între
1912 – 1913. Membru al Partidului Conservator, este deputat ºi senator,
ministru al Industriei în guvernul Tache Ionescu. Între 1922 – 1926 a
fost guvernator al Bãncii Naþionale a României. Semneazã, alãturi de
Nicolae Iorga, memoriul prin care solicitã apãrarea Basarabiei ºi
Bucovinei de Nord de agresiunea sovieticã (1940). În anii rãzboiului a
fost preºedintele societãþii „Amicii Americii“.
Maria
Popp,
nãscutã
Marocneanu, a studiat în Franþa la un
pension din Paris. S-a cãsãtorit cu
Miºu Popp, moºier oltean. În 1917, în
timpul primului rãzboi mondial a fost
la Iaºi, sorã de caritate, contribuind la
organizarea spitalelor de rãniþi ºi a
fost decoratã cu Crucea Regina
Maria. Revenind la Craiova a
conferenþiat în 1919 despre înfiinþarea
ºi programul ,,Asociaþiei pentru
emanciparea civilã ºi politicã a
femeii“. A fost preºedinta ,,Societãþii
pentru Profilaxia Tuberculozei“, Filiala
surorile Marocneanu
Craiova, care a realizat Sanatoriul de
la Leamna. În 1930 este ajutor de primar la Craiova ºi se ocupã de
instituþiile de binefacere, printre care ºi ºcoala ,,Dima Popovici“. Membrã
a Consiliului Naþional al Femeilor ºi în Consiliul pentru Societatea
Naþiunilor, a primit ,,Meritul Cultural“ de la Carol al II-lea. A scris în
1926 despre ,,Constituþia ºi organizaþia Societãþii Naþiunilor“. În
1939 a fost aleasã prima femeie senator din România.. A sfârºit în
temniþele comuniste30.
THEODOR AMAN (1831 – 1891) este ultimul copil al serdarului
Dimitrie Aman. Theodor, „cel dãruit de Dumnezeu“31, s-a nãscut la 20
martie 1821, la Câmpulung Muscel, unde familia sa se refugiase. ªi-a
petrecut copilãria în casa pãrinteascã din Craiova ºi a început sã înveþe
la ªcoala Centralã din Craiova (profesor de desen Constantin Lecca),
continuând la Colegiul „Sf. Sava“ din Bucureºti (profesor de desen
Carol Walenstein). În tinereþe a avut ºi el un rang mic de boierie – cel
de pitar32. În 1848, animat de puternice sentimente patriotice, este alãturi
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de revoluþionari împreunã cu Ioan
Maiorescu, Eugeniu Carada, Gh.
Chiþu, º.a. fiind ºi membru al Clubului
revoluþionar din Craiova cu sediul în
clãdirea ªcolii Centrale.
În 1850 pleacã la Paris, unde
studiazã pictura cu Martin Drolling ºi
Fr. Picot (1850 – 1854). A cãlãtorit la
Constantinopol, unde a fost primit de
Sultan, cãruia i-a prezentat tabloul
„Bãtãlia de la Olteniþa“. În Crimeea
a pictat „Bãtãlia de la Alma“, expus
la Paris în 1855.
În Craiova a pictat Portretul
Theodor Aman
în timpul studiilor de la Paris Pepicãi Aman, mama sa, în anii 1855
– 1856, Portretul lui Alexandru
Aman, fratele sãu, ºi Portretul Aristiei Aman, cumnata sa, în 1856.
Martor al scenei de entuziasm din faþa ªcolii Centrale de la Craiova din
timpul unei întâlniri prounioniste, în 12 octombrie 1857, picteazã, în acelaºi
an Hora Unirii de la Craiova. Tot atunci picteazã portretele lui Iancu
ºi Sevastiþa Socolescu (cumnatul ºi sora sa), iar mai târziu, portretele
lui Grigore Nicolae ºi Jean Racoviþã (Craiova, 1865). A fost preocupat
de lecturã, citind ºi adnotând paragrafe din Descartes, Voltaire, Hugo,
Dante. În colecþiile Bibliotecii „Alexandru ºi Aristia Aman“ din Craiova,
printre cãrþile familiei, sunt ºi volume care i-au aparþinut lui Theodor
Aman. Pictorul iubea muzica la fel ca mama sa. El însuºi cânta la
violoncel. Theodor Aman a contribuit la înfiinþarea celor douã ºcoli de
Belle-Arte de la Bucureºti ºi Iaºi (1864). A fost numit directorul ªcolii
de Belle-Arte din Bucureºti prin decretul semnat de Alexandru Ioan
Cuza la 5 octombrie 1864.
A fost un pictor productiv (3000 de lucrãri), gravor ºi sculptor,
muzicant amator. Membru post-mortem al Academiei Române (10
septembrie 1991)33.
S-a cãsãtorit cu Ana Politimos (1840 – 1926), cu care nu a avut
copii. Ana Aman fusese cãsãtoritã cu Ion Niculescu-Dorobanþu ºi avea
doi copii: cântãreaþa Zina de Nory ºi un bãiat. Pictorul a murit la 19
august 1891, în Bucureºti.
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Ana Aman

Zina de Nory

,,Cât priveºte înfiinþarea muzeului care îi poartã numele, acesta se
datoreºte în mare parte strãduinþelor neobosite depuse vreme de 17 ani
de vãduva pictorului, pentru a aduce la îndeplinire voinþa soþului ei.“34
Muzeul a fost inaugurat în 1908 în prezenþa lui Spiru Haret, ministrul
Instrucþiunii, cel care a venit ºi la Craiova în decembrie, acelaºi an,
pentru deschiderea ,,Muzeului ºi Bibliotecii Alexandru ºi Aristia Aman“.
Ana Aman a venit sã viziteze Fundaþia Alexandru ºi Aristia Aman pe
31 decembrie 190935.
Familia Aman a început sã se afirme în prima jumãtate a secolului
al XVIII-lea, prin Dimitrie Aman ºi a devenit celebrã prin pictorul
Theodor Aman. Printre rudele familiei Aman existã personalitãþi
importante ale culturii ºi civilizaþiei româneºti. Prestigiul câºtigat de
Dimitrie Aman a fost pãstrat ºi sporit de urmaºii sãi.
*
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Informaþiile despre: Barbu Bãlcescu, Olga ºi Petre Gigurtu, Ion
Gigurtu, Zoe ºi Nicolae Mandrea, Dimitrie ºi Max Culcer, Ulise Boldescu,
Nicolae Racoviþã, Ana Culcer, Alexandru ºi Aristia Aman, Theodor Aman,
Ion Titulescu, Nicolae Titulescu, Mihai Oromolu, sunt preluate din
„Dicþionarul personalitãþilor doljene“. Restitutio. Craiova, Aius, 1999, editat
de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman“ din Craiova.
Date despre familia Aman am primit de la prof. Aurelia Florescu
din Craiova.
Fotografiile în care apare N. Titulescu sunt reproduse din volumul
“Nicolae Titulescu un mare român, un mare european, un mare
contemporan: O restituire fotodocumentarã realizatã de George Potra,
Cristina Pãiuºan ºi Dumitru Preda; Cuvânt înante de Adrian Nãstase”. Bucureºti, Fundaþia Europeanã Titulescu, 2002.
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FUNDAÞIA
,,ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN“
În Craiova au existat oameni cu simþ civic ºi filantropic care au
ctitorit biserici, au construit ºcoli ºi spitale, au înfiinþat biblioteci ºi muzee din averile lor lãsate în acest scop. Ne facem o datorie de onoare,
de a reaminti, în faþa contemporaneitãþii, pe câþiva dintre aceºtia:
Constantin Obedeanu, Ilie Oteteliºanu, Dimitrie ªtirbei, Constantin Dima
Popovici, Theodor Preda, Sofia Caneciu, Petrache Triºcu, Elefterie ºi
Elena Cornetti, Alexandru ºi Aristia Aman, Jean Mihail, Nicolae
P.Romanescu.
Printre ,,Testamentele Craiovenilor cari au avut gânduri bune
pentru oraºul Craiova“, publicate în ,,Arhivele Olteniei“, revistã
apãrutã la Craiova între 1922-1943, sunt ºi cele ale lui Alexandru ºi
Aristia Aman (vezi Anexa 1 ºi 2).
Alexandru Aman, în testamentul sãu din 14 noiembrie 1884, lãsa
moºiile sale: Poiana (Dolj) ºi Corlãþelu (Mehedinþi) pentru: ,,clãdirea ºi în
urmã pentru întreþinerea în oraºul Craiova a unui spital de douã zeci de
paturi pentru cei bolnavi ºi pentru cei bãtrâni ajunºi neputincioºi, din orice
treaptã socialã ºi fãrã nici o distincþiune de avere sau religiune“ (vezi
Anexa 1). În continuare, în testament, spune: ,,Pentru cultura poporului
din oraºul meu natal Craiova, îi leg biblioteca mea, precum ºi toatã
colecþiunea mea de tablouri originale, de diferite ºcoale ºi o micã parte
numai còpii. Portretele originale ale familiei mele, obiecte de artã ºi toate
mobilele, cu acestea sã se înfiinþeze o bibliotecã liberã tuturor ºi un muzeu pentru rãspândirea cultului de frumos în sine, deschis publicului de
douã ori pe sãptãmânã, iar biblioteca în toate zilele...“ (vezi Anexa 1).
Aristia Aman, nãscutã Lãceanu, a susþinut ultimele dorinþe ale
soþului sãu ºi în testamentul sãu, din 14 mai 1901, instituie ca legatarã
universalã a averii sale – Primãria Craiovei – care va trebui sã constru24

Fundaþia „Alexandru ºi Aristia Aman“ în anul 1911

Pepica Aman (strãbunica), Maria Titulescu (mama) ºi Nicolae
Titulescu, copil (ºezând), în 1899.
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iascã un spital ºi sã întreþinã o bibliotecã ºi un muzeu (vezi Anexa 2 ).
De asemenea, Aristia Aman ne spune în acelaºi testament, cum doreºte
sã fie organizate biblioteca ºi muzeul în casele sale. ,,Muzeul va cuprinde într-un apartament din etajul de sus colecþiuni de istorie
naturalã, antichitãþi naþionale ºi istorice, putându-se mãri, fãrã
însã de a se introduce în el secþii de alt gen; în celãlalt apartament
o galerie de tablouri (acolo unde se ºi gãsesc actualmente tablourile
testate de soþul meu oraºului).
În etajul de jos al caselor se va instala biblioteca, utilizânduse cãrþile testate de soþul meu ºi mãrindu-se anual cu cãrþi de ºtiinþã,
proprii a contribui la rãspândirea ºi fortificarea cunoºtiinþelor
orãºenilor doritori a se instrui.
În bugetul fiecãrui an se va prevedea o sumã de bani, cu
care sã se înavuþeascã, în proporþiile cuvenite, muzeul, galeria de
tablouri ºi biblioteca.“ (vezi Anexa 2).
Fundaþia ,,Alexandru ºi Aristia Aman“ a fost conceputã ca o
instituþie culturalã complexã cuprinzând: o bibliotecã, un muzeu ºi o
pinacotecã la care au acces gratuit toþi cei interesaþi conform dorinþei
testatorilor.
Primãria Craiovei, legatara universalã a Amanilor, îl însãrcineazã
pe Toma Herescu sã se ocupe de Fundaþie. Acesta este la început
intendent ºi apoi director al Fundaþiei din 1905. Toma Herescu a fost ºi
primul director al ªcolii Petrache Triºcu din Craiova, inauguratã în 1890,
datoritã tot unui gest filantropic al celui care a dat numele sãu acestei
insituþii de învãþãmânt.1 În iulie 1905, personalul Fundaþiei este format
din: director, intendent, doi servitori ºi un gardian.
Directorul Toma Herescu, pentru ,,a ºti ce are de fãcut în continuare“, solicitã primãriei aprobarea deplasãrii la alte fundaþii similare,
respectiv la Fundaþia Universitarã ,,Carol I“ din Bucureºti, pentru a
vedea cum este organizatã.2 Preocupat de soarta averii instituþiei scrie
primãriei cã ,,arendaºii comunelor Poiana ºi Corlãþelu spun cã acareturile ºi conacurile, pãtulele ºi magaziile sunt în stare improprie pentru a
fi utilizate, deci veniturile sunt micºorate“, iar primarul ar trebui sã însãrcineze pe cineva cu verificarea celor spuse pentru a ºti ce e de
fãcut.3 De asemenea, întocmeºte o listã cu obiectele propuse pentru
licitaþie (Adresa din 7 mai 1905).
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În 1905 se primesc de la Primãrie: 16 tablouri, broºuri cu Anuarul
Baroului, Monografia Spitalului Preda, 2 tablouri: Aman ºi Grigorescu,
cumpãrate de la d-na Irina G. Peseacov.4
Din 1906, directorul Fundaþiei este preocupat de pregãtirile pentru începerea lucrãrilor de transformare a clãdirii principale (pivniþa
trebuie eliberatã, sobele trebuie desfãcute ca ºi grindãria veche ºi tâmplãria). Clãdirea intrã în reparaþii pentru a fi o instituþie culturalã funcþionalã.
În anul urmãtor, pe lângã lucrãrile care se fac clãdirii, se continuã
constituirea colecþiilor bibliotecii ºi muzeului prin achiziþii ºi donaþii. Astfel,
noul director Theodor Popescu, profesor de limba românã la Liceul
,,Carol I“, consemneazã în inventarul fundaþiei pe anul 1907 urmãtoarele
intrãri: cãrþi (Nouveau Larousse Illustré, 7 volume, Grand Dictionnaire Universel Larousse, Der Stein der Weisen, 95 fascicule, Brokhause, 17 volume, Caton Theodorian ,,Prima durere“, Socolescu
,,Analele arhitecturii“, etc.) ºi tablouri (21 tablouri, printre care ,,Parcul“ ºi ,,Supã“, de N. Grant, ,,Capul de evreu“, de N.Grigorescu etc.)
În 1908 se continuã lucrãrile pentru amenajarea clãdirii. În acelaºi
timp se fac achiziþii pentru Fundaþie: ,,o colecþie de monede cumpãrate
de Primãrie de la lt.col. S. Demetriad“, ,,estimate ºi catalogate de dl.
Luigi Paulon pentru a pune bazele unei secþiuni numismatice“; bustul
lui Ion Heliade Rãdulescu, de G. Cireºescu cumpãrat de la sculptor;
cãrþi de la Maria Bildinescu ºi cãrþi de la Librãria Naþionalã din Bucureºti.
Elefterie Cornetti doneazã un tablou în ulei reprezentând familia soþiei,
Tasie Atanasiu ,,gãsind o mãsea de mastodont“ o dã muzeului, iar maiorul
Othon Moschuna doneazã 110 cãrþi.5
Pe 21 iunie 1908 se face recepþia lucrãrilor
de la clãdirea Aman. Procesul verbal e semnat de
primarul N. M. Boboc, executorul testamentar I.
A. Mitescu, arhitectul Petre Antonescu, directorul
Th. Popescu ºi inginerul ºef D. Stamatopol. Comisia
consemneazã lucrãrile care trebuie remediate.6
Pictorii craioveni: Titi Stoenescu, Ion Stãncescu
ºi Grig. Untu se oferã sã selecteze ºi sã aranjeze
tablourile, în mod gratuit. Astfel, sunt aranjate definitiv
I. A. Mitescu
cele douã saloane, comunicã Th.Popescu primãriei
pe 12 iulie. În continuare se fac ultimele pregãtiri: se paveazã curtea, se
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pun transperante, se instaleazã contorul electric etc. Pe 7 octombrie 1908,
d-nii I.Cuþana ºi Th. Defleury sunt numiþi ,,bibliotecari la fundaþie“.
Pe 21 decembrie 1908 se inaugureazã Fundaþia ,,Alexandru ºi
Aristia Aman“ în prezenþa ministrului Instrucþiunii Publice, de atunci, Spiru
Haret. Evenimentul este consemnat ºi pe prima paginã a unui volum,
legat în piele, care are gravat pe coperta I, cu auriu, Muzeul Aman ºi
care este un registru al vizitatorilor acestei instituþii. Alãturi de Spiru Haret
semneazã: general I.Gigurtu-comandant Corp Armatã, C.M.Ciocazanprimarul oraºului Craiova, Ion G. Plessia-senator, Iulian Vrãbiescu-deputat, Th.Popescu-directorul Muzeului, J.Cuþana ºi T.Defleury-bibliotecari
º.a.(vezi Anexa 3). În cele 287 de pagini, numerotate de mânã, întâlnim
semnãturile unor personalitãþi care au vizitat ,,Fundaþia Alexandru ºi Aristia
Aman“ în perioada 1908-1929. ªi celelalte registre ale vizitatorilor, pânã
în 1949, sunt mãrturia prestigiului de care s-a bucurat acest complex
cultural în prima jumãtate a secolului XX.
Dintre vizitatorii anului 1909 citãm câteva nume, respectând formula lor de prezentare: Dr. Alexandru Bogdan, Octav Erbiceanu-prof.
Iaºi, Ana Conta-Kernbach, Severin Ghenadie Georgescu-Episcopul
Râmnicului ºi Noului Severin, Al Tzigara-Samurcaº, K.ªt.Cesianu, Ioan
Rusu ªirianu, C-tin Gãvãnescu-Bucureºti, N. Vulovici, D. Tomescu,
G.I.Ionescu-ªiºeºti, C.S.Fãgeþel, M.Strajan, Ana Th. Aman º.a.7
În continuarea acestui capitol ne vom ocupa, cronologic, de evoluþia
fundaþiei, în special de secþiile muzeului. Despre biblioteca fundaþiei,
care existã ºi astãzi în aceeaºi clãdire, la aceeaºi adresã ºi poartã numele testatorilor, va fi un capitol separat în aceastã lucrare.
Din raportul de activitate pentru anul 1910 aflãm informaþii despre cãrþile ºi cititorii bibliotecii, despre colecþiile muzeului ºi pinacotecii.
Astfel ,,s-au primit bijuteriile lãsate prin testament de rãposaþii soþi Aman
ºi care fuseserã pãstrate la Primãrie pânã acum: un medalion cu peruzele de alamã, o broºã de malahit, un ceasornic de aur cu lanþ de aur
al lui Alexandru Aman, având o cheie de aur ºi douã medalioane, dintre
care unul cu iniþialele A.A., 3 butoni cu pietre de briliant, un ceasornic
vechi de damã cu perle, un inel cu briliant, un ceasornic damã de aur,
etc.8 Bijuteriile s-au expus într-o vitrinã.
În august s-au primit ,,douã medalii de aur de la Expoziþia Universalã
Internaþionalã de la Paris din 1900“, una medalie de metal de la Jubileul
Batalionului I Vânãtori, un tablou în ramã cu semnãtura M.S. Regina
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trimis drept recunoºtiinþã pentru ajutorul dat de Primãrie ,,Vetrei
Româneºti“ º.a.
Directorul, Th.Popescu, descoperã în spatele unei acuarele de
Th.Aman, reprezentând portretul lui Alexandru Aman, un alt tablou
reprezentând-o pe mama pictorului, datat 19 octombrie 1848 ºi semnat
de pictor.
În acelaºi an se achiziþioneazã ,,48 schiþe în peniþã, creion ºi acuarelã, toate lucrate de Aman“. Primãria este de acord sã se cumpere, de
la Magazinul Gluckman, lucrãrile lui Theodor Aman.
Primarul C.M.Ciocazan aprobã organizarea unei expoziþii a pictorilor olteni în sala nr. 2 a Fundaþiei între 15 mai-15 iunie 1910, când
expun: I. Gheorghiu, Stãncescu, Bãlãnescu, N. Rãdulescu, Gr. Untu,
M. Gelep, Gr. Romano º.a.
Primãria trimite 10 broºuri cu ,,Regulamentul Fundaþiunei
Alexandru Aman ºi soþia sa Aristia, nãscutã Grigorie Lãceanu“ din
Craiova. (Vezi Anexa 4). Fundaþia are 3 secþii: biblioteca, pinacoteca ºi
muzeul reunite în casele Aman. Consiliul de administraþie al fundaþiei
se compune din: primarul oraºului, executorul testamentar special
I.Ath.Mitescu, prim preºedintele ºi procurorul general al Curþii de Apel
din Craiova-executori testamentari ºi directorul instituþiei.
Executorul testamentar special Ion Ath.Mitescu(1852-1928) a fãcut
studii de drept la Geneva, fiind licenþiat în 1874. A fost avocat al Baroului Dolj ºi procuror la Curtea de Apel din Craiova. A intrat în politicã ca
membru al Partidului Liberal fiind ºi deputat. Alãturi de Petre Chiþu, a
condus ziarul craiovean ,,Carpaþii“9.
Primarii Craiovei ºi avocatul Mitescu, cât este în viaþã, aveau obligaþia de a se ocupa de fundaþie, respectând testamentul Aristiei Aman.
Din registrul vizitatorilor aflãm cã: ,,Pe 23 apr./ 3 mai 1910 Instituþiunea a fost vizitatã de A.A.L.L.R.R. Principele Ferdinand ºi Principesa
Maria, moºtenitorii tronului ºi personagiile din anturajul lor“ ºi urmeazã
semnãturile: Maria, Ferdinand, A. Constantinescu-ministrul Agriculturii,
lt.col.Grecianu, Elise Grecianu, C.M.Ciocazan-primar, Miºu N.Pop º.a.
În acelaºi an mai semneazã, printre vizitatori: G.Breazul cu cei din Societatea de muzicã ,,Hora“, Titu Frumuºanu, Nicolae Fleva, Leon Bocu-Dir.
ziarului Tribuna Arad, Alex. Oteteleºanu-Bucureºti ºi S.Stoilow-Craiova,
D.G.Kiriac, Al.C.Satmary º.a.10
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Din 1 februarie 1911, directorul fundaþiei este profesorul ªtefan
Ciuceanu(1875-1936). Licenþiat în ºtiinþe istorice la Bucureºti(1900),
având ca profesori pe V.A.Urechea, Gr.Tocilescu ºi Nicolae Iorga, a
predat el însuºi istoria la Gimnaziul ,,T.Vladimirescu“ din Tg.Jiu, Colegiul ,,Carol I“ din Craiova ºi Liceul ,,Moise Nicoarã“ din Arad. A colaborat la ,,Arhivele Olteniei“ ºi a þinut conferinþe în cadrul Societãþii ,,Prietenii ªtiinþei“. Lui i se datoreazã înfiinþarea unor secþii de istorie ºi etnografie
la Fundaþia Aman, dar ºi a Muzeului Olteniei în 1915.11
Implicarea profesorului Ciuceanu în conducerea activitãþii fundaþiei este beneficã pentru dezvoltarea colecþiilor ºi aranjarea muzeului
dupã criterii ºtiinþifice. Fundaþia primeºte donaþii în 1911, de la G.
Mileticiu-medic la Sanatoriul Madona Dudu, lt.col.Ch.Conta, Ionel C.
Filliti-director al Cabinetului Ministrului Afacerilor Strãine din
România, Epitropia Bisericii Harºu prin preotul paroh M. Constantinescu
ºi de la Liceul ,,Carol I“ din Craiova. ,,Am cumpãrat, spune ªt. Ciuceanu,
de la licitaþia publicã organizatã pentru vânzarea averii defuncþilor soþi
Elefterie Cornetti: cãrþi vechi, monede, un piedestal de lemn sculptat ºi
trei tablouri (printre care ºi portretul lui Th.Aman, în aqua forte)“12. De
la Salonul Oficial din Bucureºti a achiziþionat trei tablouri de Marius
Bunescu, H.Hârlescu ºi Nelyes, iar de la N.Bönchis, fost librar în
Craiova, 5 monede vechi de aur(antice). De la C.Alexandrescu din
Bucureºti a cumpãrat monede româneºti de argint din timpul lui Mircea
cel Mare, Petru Muºat, Alexandru cel Bun, Bogdan II, ªtefan Lãcustã
ºi de la I.Eschenasy, ceasornicar, un inel de bronz roman ºi alte monede.
Pe 9 iulie 1911, directorul fundaþiei îi scrie ministrului Instrucþiunii
ºi Cultelor-Spiru Haret-despre situaþia instituþiei. ,,Biblioteca cuprinde
3000 de volume; Pinacoteca are tablouri de Grigorescu, Aman, Mirea
º.a. pe lângã còpii dupã capodoperele Renaºterii italiene; Muzeul are
un caracter familiar, cu obiecte artistice lãsate de defuncþi, dar se
doreºte sã capete, cât mai curând, un caracter regional oltenesc.“13
ªtefan Ciuceanu îi scrie lui N. Iorga cã a gãsit în podul fundaþiei
valoroase acte vechi de la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul
secolului al XIX-lea care au aparþinut familiei Aman. Profesorul le cere
printr-o scrisoare din 14 noiembrie 1911 (vezi Anexa 5) ºi le publicã doi
ani mai târziu, intitulând cartea, ,,Corespondenþa lui Dimitrie Aman
negustor din Craiova 1794-1834“. Cartea este volumul XXV al ,,Studiilor ºi documentelor privind istoria românilor.“
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De la Prefecturã, Fundaþia primeºte ,,281
monede vechi ºi 18 bucãþi oalã, gãsite de Ion
Gh.Mãrãcine din comuna Dobreºti pe când pescuia
raci într-un pârâiaº.“ Din aceste monede, directorul
trimite o parte la Academia Românã, pentru
Cabinetul de numismaticã (secretarul general
D.Sturza mulþumeºte printr-o scrisoare) ºi 10
monede la Gimnaziul ,,Ioniþã Aslan“ din Caracal
(directorul S. Bãleanu mulþumeºte ºi el).
Directorul Teatrului Naþional din Craiova, Emil ªtefan Ciuceanu
Gârleanu, solicitã din mobilierul fundaþiei 6 scaune, 2 fotolii ºi 2 canapele
pentru decoruri. ªt.Ciuceanu, printr-un referat adresat primãriei, este
de acord cu aceastã colaborare ,,pentru a ridica ºi þine nivelul artistic al
acestui teatru bun, modern, în care sã se facã artã adevãratã ºi care,
pe cât îi îngãduie puterile ºi mijloacele, sã-ºi îndeplineascã conºtiincios
greaua sarcinã de templu al artei ºi culturii.“ I. Ath. Mitescu, executorul
testamentar, se ,,opune scoaterii oricãrei mobile“ de la fundaþie ºi nu
este de acord ca mobila Amanilor sã fie expusã pe scenã. ªtefan
Ciuceanu doreºte colaborarea instituþiilor culturale din Craiova,
împãrtãºind ideile lui Emil Gârleanu, pentru cã ,,în Apus sunt muzee pe
lângã teatre“, iar la fundaþie ,,prezenþa numerosului mobilier din
pinacotecã tulburã în adevãr impresiunea generalã artisticã a operelor
de picturã, subordonând tablourile elementului decorativ principalul
accesorului ºi dã sãlii înfãþiºarea unui magazin de diferite obiecte de
artã. Afarã de aceasta, garnitura de mobilã de mãtase portocalie, solicitatã
de dl.director al teatrului local, nu e deloc artisticã oricât ar fi de costisitoare, nu reprezintã un stil contemporan ca majoritatea operelor expuse, nu reflecteazã aceeaºi epocã, nu reprezintã nici o artã localã sau
stil românesc spre a fi admisibil în bibliotecã.“14
În raportul sãu de la sfârºitul anului 191115, ªtefan Ciuceanu, cunoscãtor al muzeologiei, muzeografiei ºi biblioteconomiei, analizeazã
pertinent fundaþia pe care o conduce. În legãturã cu clãdirea spune cã
,,s-au interpretat în mod strâmt ºi timid dispoziþiunile testamentare respective ale defuncþilor fondatori, Alexandru ºi Aristia Aman, clãdindu-se
fundaþiunea exact pe temeliile vechii case Gr. Lãceanu ºi fãrã a ieºi cu
un centimetru din vechile limite... Planul construcþiei al acestei Instituþiuni
nu a fost adaptat scopului acestui aºezãmânt.“ Biblioteca dispune de
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douã sãli, ,,dar salonul muzeului ºi salonul pinacotecii au devenit neîncãpãtoare ºi lipseºte spaþiul de expunere.“
Dupã bibliotecã, cãrþi ºi cititori, se ocupã de muzeu. ,,Muzeul
pãstreazã încã caracterul de muzeu familiar... un complex de obiecte
mai mult sau mai puþin artistice. Muzeul trebuie sã devinã de antichitãþi
istorice ºi naþionale. Organizarea unui muzeu ,,consituie o problemã
delicatã, care reclamã pricepere, tact ºi metodã“. Actuala organizare
trebuie reformatã. Nu este de acord cu patul Amanilor în muzeu, ci
într-o altã încãpere mai micã. Tablourile expuse sunt puþine originale,
multe copii ºi aºezate pe 2-3 rânduri ºi dupã criteriul simetriei ramelor.
Pentru aranjarea lor trebuie ,,o clasificare raþionalã dupã epocã ºi ºcoalã,
dupã natura subiectului (gen) ºi din punct de vedere tehnic.“ Astfel,
pentru pinacotecã propune 6 secþii: Theodor Aman, copiile italiene, pictura olandezã ºi flamandã, pictura francezã, pictura germanã ºi celelalte ºi pictura modernã româneascã.
În opinia sa prezervarea tablourilor este foarte importantã ºi trebuie
sã se þinã cont tot timpul de umezealã, cãldurã, luminã excesivã, praf
etc. O parte din tablouri ,,au culori bolnave, zbârcituri, crãpãturi ºi trebuie
restaurate“. Restaurarea se poate face la Viena, Berlin sau Bucureºti.
ªt. Ciuceanu considerã cã ,,un tablou artistic sau un obiect artistic, spre a fi bine expus are nevoie de luminã, spaþiu ºi legãturã cu
mediul încojurãtor. O primã calitate a unei sãli de muzicã e acustica, iar
a unei galerii de tablouri, o bunã luminã. Un tablou trebuie expus în
mediul ambiant al epocii (sculpturi, mobilier etc.).“ Pentru anul urmãtor, ca bun manager, propune urmãtoarele îmbunãtãþiri: ,,reparaþiuni
pentru consolidarea localului, asigurarea obiectelor de artã, a tablourilor ºi a cãrþilor din fundaþie, mãrirea localului cu douã sãli ºi o cancelarie, restaurarea tablourilor deteriorate, sporirea fondului de cumpãrare,
publicarea unui catalog general al fundaþiei, un post de sub-director
bibliotecar, cumpãrarea unui aparat foto º.a.“
Muzeul a avut mulþi vizitatori ºi în 1911. Printre aceºtia au fost:
Fotin Enescu, E. Porumbaru – fost ministru de Interne ºi Lucrãri Publice,
dr. ªtefan Bogdan, N. Iorga, S. Bouleanu – „cel mai mic scriitor al ,
,Neamului Românesc“, ªt. O. Iosif ºi Victor Eftimiu, Marthe de
Fontanaille-Paris, N. G. Marincu-Leipzig, C. C. Arion-ministrul Instrucþiunii
ºi Cultelor cu Ion Minulescu-poet, G.A.Antonescu-Subdirector Învãþãmânt
primar, G.ªtirbei-Prinþ ºi Corneliu Moldoveanu-poet.16
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În raportul anului 191217, ªt.Ciuceanu propune
soluþii concrete pentru mãrirea localului ,,prin
adãugirea unei aripi de construcþiune care sã
cuprindã la parter o cancelarie a directorului, o salã
a muzeului ºi o salã de bibliotecã, iar în primul etaj
o galerie de tablouri cu luminator în plafon ºi o
camerã de rezervã servind poate pentru un cabinet
numismatic sau etnografic, sau o salã de
expoziþiune. Acest supliment de clãdire ar costa,
dupã umila mea pãrere, 35-40.000 lei, sumã care N.P. Romanescu
se poate obþine printr-un împrumut pe 10 ani, rambursând printr-o anuitate de maximum 7.000, acoperitã din bugetul ordinar al Fundaþiei, dacã
Primãria va renunþa la subvenþia anualã pe care o primeºte din venitul
aºezãmântului, având în vedere cã interesul social superior pretinde ca
unei instituþii naþional-culturale sã i se dea subvenþie nu sã i se ia.“
În opinia sa, bibliotecarii ºi custozii ,,nu pot fi improvizaþi în
funcþiunile lor pe simplu motiv al interesului de partid politic. În þãrile ºi
în vremile de culturã temeinicã e o dogmã nediscutabilã, cã un bibliotecar trebuie sã fie un om de culturã (...), iar un director (conservator)
sau un custode de muzeu trebuie sã posede cel puþin cunoºtinþe aprofundate de muzeologie (tehnica muzeelor), arheologie, artã ºi istoria
artelor, numismaticã, paleografie, etc., dacã nu reprezintã ºi o reputaþiune bine stabilitã.“ Astfel a întocmit 15 scrisori cãtre directorii de
muzee din Rouen, Orleáns, Vienne-Isère, Montpellier, Amiens, Nancy
etc., care îi confirmã ideea cã singurul criteriu de selecþie a personalului este cel ,,al calitãþii, al aptitudinilor intelectuale ºi morale“, sinecurile
urmând a fi radical suprimate ºi înlocuite cu valori reale.
În 1912, s-au cumpãrat: 45 medalii româneºti, 5 monede vechi
româneºti, un topor piatrã preistoric, inele, chei inelare, agrafe, statuete
de bronz romane, vase de lut romane, monede dacice, macedonene,
bizantine, medalii, diplome, acte vechi, hãrþi, gravuri, vederi etc. Pentru
pinacotecã s-au cumpãrat tablouri de Eustaþiu Gr. Stoenescu, I.
Andreescu, Szatmari-tatãl (Portretul lui Gh.Chiþu), Gr. Negoºanu
(Portretul lui Anestin), Gh. Tãtãrescu (D-na Fãlcoianu), H. Baron (acuarelã), A. Verona, G. Petraºcu, Th. Aman (schiþe) ºi s-a primit un
Grigorescu (donaþie de la soþii Elefterie ºi Elena Cornetti). În aprilie
1912, directorul fundaþiei, a vizitat expoziþia ,,Tinerimii Artistice“ din
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Bucureºti pentru achiziþionarea unor tablouri pentru pinacotecã. Însoþit
de Miºu Sãulescu, deputat de Dolj, a vizitat ºi atelierul pictorului Costin
Petrescu din Bucureºti.
Donaþiile mai deosebite au fost de la: defuncþii Elefterie ºi Elena
Cornetti (un colan cu 6 medalioane cu mozaic veneþian, 2 brãþãri aur cu
pietre antice gravate, monede vechi de aur, iconiþe îmbrãcate în argint,
albume cu fotografii de personaje istorice, acte vechi), Victor N.Popp
(o vitrinã pentru monede ºi medalii), Costinel G.Vârvoreanu (un ceas
vechi, monede greceºti ºi romane, inele romane, paftale de argint), Atanase Georgescu (un pomelnic al Obedenilor, vase de lut romane), Serviciul tehnic al Comunei Craiova (19 bucãþi fosile de mamut), Institutul
Geografic al Armatei (88 de hãrþi), Ana Th.Aman (14 gravuri aquaforte), Cãp. Eust.Teodoru (2 stampe de Jean Bachelon).
,,O parte din donatorii cei mai zeloºi sunt elevii Liceului ,,Carol I“
ºi ai ªcolii Comerciale Elementare, adevãraþi pionieri ai muzeului prin
comunele rurale în care îºi au familiile. Printre ei sunt ºi câþiva învãþãtori
îndrumaþi dupã niºte chestionare ticluite cu toate explicaþiunile necesare – am stabilit o adevãratã reþea de investigaþii arheologice – mai cu
seamã prin judeþul nostru.“
ªtefan Ciuceanu, Marius Metzulescu, ajutor de primar ºi ªtefan
Nanu, profesor la Liceul ,,Carol I“, au fãcut excursii istorice în Oltenia ºi
au semnalat starea bisericilor vechi din Gorj. Au vizitat mânãstirea
Jitianu ºi biserica din Mofleni. La Jitianu, mãnãstirea avea ,,o stare de
ruinã“ ºi cu acordul preotului au ridicat mai multe icoane, 2 sfeºnice
împãrãteºti, o cruce de masã lucratã în filigram ºi le-au depus la muzeu.
Evident au fost discuþii între Primãria Craiovei ºi Episcopia Râmnicului,
dar obiectele s-au pãstrat la muzeu. Intervine ºi ministrul Instrucþiunii
publice care cere Primãriei Craiovei sã înºtiinþeze Muzeul de Antichitãþi
din Bucureºti pentru orice obiect care se depune la muzeul local, invocând Legea pentru descoperirea monumentelor antice. Directorul
fundaþiei este de acord cu ,,o înþelegere mai intimã cu Muzeul Naþional
din Bucureºti, în scop de a întreprinde în comun cercetãri arheologice în
Oltenia, a contribui în comun pentru susþinerea cheltuielilor.“
În continuare, ªt. Ciuceanu spune:,,câmpul de operaþiuni al Muzeului nostru s-ar lãrgi enorm fiind considerat ca un fel de sucursalã a celui
Central din Bucureºti, lucrãrile noastre ar corespunde ºi mai mult
cerinþelor unui muzeu modern fiind controlate de cãtre Direcþiunea celui
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din Capitalã. Fundaþia ,,Aman“ are un venit mult superior Muzeului
Naþional de Antichitãþi. Proiectul de asociaþie pe care îl propun între
Muzeul nostru ºi cel din Bucureºti se bazeazã pe binevoitoarea atenþie
ce ni s-a dovedit în mai multe rânduri de cãtre dl. prof.univ.V.Pârvan,
Directorul acelei instituþii, totdeauna animat de cele mai sincere
simþãminte de dragoste pentru propãºirea Fundaþiei ce concordã în totul cu dorinþa de a organiza sistematic Muzeele istorice regionale.“
În acest scop, ªtefan Ciuceanu propune alcãtuirea unor chestionare, care sã fie tipãrite ºi distribuite preoþilor ºi învãþãtorilor din Dolj
pentru a primi indicaþii asupra antichitãþilor din fiecare localitate. Pentru combaterea indolenþei faþã de monumentele istorice ºi pentru sublinierea importanþei ºi menirii unui muzeu istoric regional a þinut numeroase conferinþe publice ºi a apelat la colecþionarii de antichitãþi solicitându-le donaþii.
În 1912 au vizitat muzeul: Ihel ªaraga, Zoe Hagi Preda cu elevele
Institutului Popovici, Dr. Obregia, Remus Comãneanu-artist Teatrul
Naþional Craiova, Ernest Obedeanu-Bucureºti, Grigore Negoºanu-pictor München, Al.Simionescu-doctorand Bucureºti, Georgescu-Paleolog,
Ludovic Basarab-pictor Bucureºti, Em.Gârleanu ºi C. ª. Fãgeþel, º.a.18
Pentru începutul anului 1913, împreunã cu Atanase Georgescu, directorul ªcolii Normale de Învãþãtori ºi Marius Metzulescu, profesor secundar, ªtefan Ciuceanu doreºte sã înfiinþeze o societate istorico-arheologicã cu scopul de a studia sistematic monumentele ºi toate izvoarele
istorice. Pentru muzeu crede cã ar fi un mare succes dacã s-ar face din
aceastã eventualã societate ,,un auxiliar preþios, un fel de societate a
amicilor muzeului care sã lucreze pentru noi ºi mai ales dacã din sânul
membrilor ei s-ar constitui un comitet consultativ al muzeului cu anumite
atribuþiuni regulamentare servind ca un fel de consiliu sfãtuitor pe lângã
director în chestiuni de mai mare importanþã, de exemplu: cumpãrarea
de obiecte ºi de tablouri în valoare superioarã sumei de lei 500, putând fi
consultat ºi de dvs. (primar, n.n.) la numirea funcþionarilor fundaþiei.“19
În 1913 s-a tipãrit, pe cheltuiala fundaþiei, lucrarea lui Nicolae Iorga
,,Corespondenþa lui Dimitrie Aman negustor din Craiova, 17941834“ (300 de exemplare), în prefaþa cãreia autorul alcãtuieºte biografia serdarului. La Craiova cartea a fost cumpãratã, printre alþii, de: C.
Neamþu-director Banca Comerþului, C. Poenaru-magistrat, C. Vorvoreanu,
N.T. Popp, C. Geblescu-proprietari, N. Romanescu-deputat, C. N. Popp41
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director Banca Craiovei, Beyon-Georgescu-jude instrucþie, Dr.
Vernescu-medic Spitalul Preda, Dr. Ch. Laugier, Dr. Cernãtescu, Petre
Andreescu, Elena Farago, generalul Gigurtu, Epitropia Madona Dudu
º.a. La propunerea lui ªt. Ciuceanu, cartea a fost donatã rudelor Amanilor:
Anna Th. Aman-Bucureºti, D-nei T. Marocneanu, D-nei Titulescu, D-lui
ºi D-nei Mihai Oromolu, dar ºi lui I. Ath. Mitescu, August Pessiacov, I.K.
Pessacov-fost primar, V. Mihãilescu-profesor secundar. Toate aceste
nume sunt notate conºtiincios de directorul fundaþiei.
Din raportul de la sfârºitul anului 191320 aflãm cã deºi spaþiul este din
ce în ce mai mic, colecþiile bibliotecii ºi ale muzeului s-au îmbogãþit. Au fost
donate douã vitrine: una din lemn de tei de cãtre C.N. Popp ºi alta din nuc
american de cãtre Jean C. Mihail, cunoscut proprietar din oraº.
Pentru muzeu au fost cumpãrate: medalii, icoane vechi, un chilim
oltenesc, vase romane de la Celei-Sucidava, monede vechi romane,
greceºti, româneºti, etc. Colecþia de ouã încondeiate s-a dublat. De la
primãrie s-au primit 16 tablouri semnate de: N. Rãdulescu, G. Hagiu,
G. Baba, ªirato etc.
Donaþiile mai importante au fost de la: maior Eustaþiu Theodoru
(4 gravuri de Callot ºi 2 de Balechou), pr. Romulus Sãvulescu de la
biserica Hagi-Enuº (o scoarþã olteneascã, icoane vechi), Epitropia bisericii Maica Precistã de la Dud din Craiova (o icoanã veche), casa
Cornetti (acte vechi româneºti), pr.I. Lungulescu (o icoanã veche ºi un
fragment din iconostasul bisericii schitului Cioclovina, de lângã Tismana).
Pentru pinacotecã, din cauza bugetului auster, au fost luate: ,,un tablou
de 60-70 de ani înfãþiºând pe fraþii Costicã ºi Nicolae Haralambie (autor necunoscut) ºi douã acuarele de Carol Szathmary (þãrãnci din
Romanaþi ºi Vâlcea).
Nemulþumit, ªtefan Ciuceanu explicã în finalul raportului sãu: ,,Rãzboiul cu Bulgaria ºi mai ales epidemia de holerã, care a bântuit cu furie
tocmai în Dolj ºi în judeþele limitrofe m-au împiedicat sã fac cãlãtorii
pentru a gãsi ºi achiziþiona obiecte pentru Muzeu.“ Sperã, totuºi, sã
înceapã sãpãturi arheologice cât mai curând.
Printre vizitatorii anului 1913 sunt: M.Seulescu cu Al. Al. Filipescu,
C. A. Negruzzi, M. I. Negruzzi, C. G.. Sturza, sculptorul D. PavelescuDimo, Johan Schmidt-sculptorul, M. Konteschweller, George G.Simonismuzicant-France, Paris cu Cornelia Simonis-pianistã-Siberia, Tomsk,
Sabba ªtefãnescu-prof.univ.Bucureºti cu Dr. ªtefãnescu-medic Craiova,
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Ceasornicul lu Alexandru Aman
– Colecþia Muzeului Oltenia

Ceºti de porþelan care au aparþinut familiei Aman
– Colecþia Muzeului de Artã din Craiova
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Anghel Th. Kiciu-art. sculp. Paris, G. de Boissy-Paris, Const. Iotzuarh.Bucureºti, Iulian Teodorescu-prof. univ. Universitatea Iaºi º.a.21
În 1914, pentru fundaþie, soseºte o invitaþie la Congresul
Internaþional de Etnologie ºi Etnografie din Neuchâtel, care va avea
loc între 1-5 iunie. ªtefan Ciuceanu începuse încã din primul sãu an de
directorat sã creeze ºi o secþie de etnografie în cadrul muzeului, pe
lîngã cea de istorie.
Muzeul primeºte o donaþie de 117 monede antice, din argint ºi
bronz, de la avocatul N. P. Guran, iar de la Alexandru Surupãceanu din
Novaci-Gorj primeºte o vertrebã pietrificatã, un vârf de suliþã, un închizãtor de uºã. Elevul N. Dumitrescu, de la ªcoala de Comerþ gradul al
II-lea din Craiova, a fotografiat gratuit monumente istorice pentru Muzeu
ºi ªt. Ciuceanu îi mulþumeºte printr-o scrisoare.22
Pe 28 februarie 1914, directorul fundaþiei solicitã primãriei un concediu pentru a pleca în Italia într-o excursie organizatã de Societatea
Cultural-Artisticã ,,Ion Stãncescu“ a elevilor Liceului ,,Carol I“ din
Craiova ºi recomandã pe Th. Defleury sã rãmânã în locul sãu. Excursia este pentru documentare la Neapole, Roma, Florenþa, Pisa, Milano,
Veneþia etc. (între 22 martie-15 aprilie 1914).
Din raþiuni politice, ªtefan Ciuceanu este schimbat, la 1 iunie 1914,
cu fostul director Theodor Popescu.
În 1914, printre cei care au vizitat Muzeul Aman sunt: Dr. George
N.Leon-Iaºi cu N. Paulescu, ing. R. de Berenger-ingineur, Veneþia, un
grup de pictori de la Paris, Sophie Preditch-în timpul rãzboiului AustroSârb (21 iul.), Dragits N. Soldovicks-directeur du service de contentieux au M-re des finances Belgrade, Emma Theodorian-nãscutã
Coandã cu ªt. Ciuceanu-prof.Craiova, Velimir Maximilian-actor
Bucureºti (12 dec.) º.a.23
Pe 8 ianuarie 191524 Th. Popescu prezintã primãriei un raport al
anului 1914 ,,când s-a schimbat directorul“. În raport sunt menþionate
achiziþiile pentru muzeu printre care 9 monede româneºti valoroase ºi
tablourile de Verona, ªt.Popescu ºi Vermont cumpãrate de la expoziþia
,,Tinerimii Artistice“ din Bucureºti. În continuare sunt datele referitoare
la activitatea bibliotecii.
Directorul Th.Popescu cere primãriei mãrirea lefurilor personalului fundaþiei, mãrirea sumei pentru achiziþii (bibliotecã, muzeu, pinacotecã), efectuarea reparaþiilor la clãdire ºi a sistemului de iluminat.
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Fundaþia a primit donaþii de la Jean Haggiad din Craiova (3 tablouri, unul semnat de C.Alexandrescu, din 1860), de la Elena G. Chiþu ºi
C. M. Ciocazan (stampe, tablouri semnate de E. Caillé, un rãvaº autograf
T. Vladimirescu etc.). Liceul ,,Carol I“ din Craiova primeºte din partea
fundaþiei, cu acordul primãriei, 59 de tablouri ,,reproducþiuni dupã operele marilor artiºti“ pentru muzeul ºcolii.
ªtefan Ciuceanu în calitate de membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice cere permisiunea de a face fotografii dupã
obiectele antice din muzeu pentru a le trimite la Bucureºti.
Pe 31 mai 1915 ,,Fundaþiunea Aman a fost vizitatã de
A.A.L.L.R.R. Principele Carol al României ºi Principele Nicolae cu
suitele lor dupã depunerea jurãmântului cercetaºilor“ ºi urmeazã semnãturile în registrul vizitatorilor: Carol, Nicolae, general Averescu,
col.adj.Berindei, lt. N. Popp, I.V. Bârliba, º.a. În acelaºi an, printre
vizitatori, sunt: Mihail Drãgãnescu-avocat Craiova; Ovid Zopa-dr. în
philosophie Cernãuþi, Bucovina; Horaþiu Dimitriu-pictor desenator;
Mihãilescu Brãila-artist, Craiova; arhitect Ciortan, Bucureºti; Dr.
Onisifor Ghibu-insp. ºcolar, Sibiu; Gh. Crutzescu ºi Radu CrutzescuBucureºti; I. Rãdulescu-Pogoneanu prof.univ. Bucureºti; Stere, Iaºi;
Marius Bunescu-artist pictor; C. Popovici-prof. univ. Iaºi (astronomul);
G. Roticã-Bucovina; general I. Seulescu-Craiova.25
Raportul anului 191626 este o relatare succintã a activitãþii fundaþiei
pe ultimii doi ani de directorat ai lui Th.Popescu din care aflãm informaþii
despre bibliotecã, muzeu ºi pinacotecã. Activitatea este restrânsã din
cauza rãzboiului, iar în a doua jumãtate a anului înceteazã. În registrul
vizitatorilor întâlnim semnãturi pânã în luna iulie. Printre aceºtia sunt:
I.G.Duca-ministrul Cultelor, Bucureºti, Ioan Andrieºescu-conservator
Muzeul de Antichitãþi Bucureºti, Theodorian-Carada, I.D.
Trajanescu-arhitect, Bucureºti cu Paul Popescu-Molda, pictor profesor, Mihail Burileanu-ºef de cabinet al ministrului Al. G. Radovici,
Bucureºti º.a.27
Urmãtoarea însemnare în registrul vizitatorilor o gãsim în anul
urmãtor. ,,Dl.Maior ºi Consul F. Springer, Primarul oraºului, gãsind îngropate 46 de tablouri ale Fundaþiei Aman, punând sã le repare, înrãmeze ºi monteze, aceste tablouri fiind gata, Sala Pinacotecii se redeschide cu începere de azi, miercuri, 24 octombrie 1917, de când va fi
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permis oficial publicului vizitator civil ºi militar sã o viziteze“, semneazã
custodele Fundaþiunei, C.E.Petrescu.
Ce s-a întâmplat între timp? La 8 noiembrie 1916, Craiova a intrat
sub ocupaþie germanã. Fostul director Th.Popescu s-a refugiat în
Moldova înainte de venirea nemþilor. Înainte de a pleca din Craiova, a
luat monedele de valoare ºi bijuteriile fundaþiei ºi le-a îngropat. La fel a
procedat ºi cu tablourile. La întoarcerea din refugiu a predat monedele
ºi bijuteriile Bãncii Naþionale în august 1918.
Dupã plecarea sa, custodele Constantin Petrescu s-a ocupat de
fundaþie. Pe 2 decembrie 1917, cere Primãriei sã deschidã biblioteca
dimineaþa ºi dupã amiaza pentru cã ºcolile au fost închise de comandamentul german. În februarie 1917, informeazã primãria cã un ofiþer
neamþ s-a interesat cine locuieºte în clãdirea personalului ºi ce este în
casa mare (muzeu, bibliotecã ºi pinacotecã). Ofiþerul considerã cã se
poate face un cartier general aici. Totuºi clãdirea nu a fost rechiziþionatã.
În iunie 1917, custodele întocmeºte un proiect de buget ,,având în
vedere împrejurãrile actuale ºi spiritul testamentelor“ ºi trece la venituri 93.668 de lei provenind din arenda moºiei Corlãþelul (22.000 de lei
luaþi în aprilie), Poiana, moarã, bâlci, chiriile prãvãliilor etc.28
Au fost dezgropate 46 de tablouri, pe 30 iunie 1917, din curtea
bibliotecii ,,sãpatã de soldaþii trimiºi pentru aceasta.“ Tablourile au fost
gãsite într-o stare proastã (3 sunt stricate, multe zgâriate ºi umezite),
iar 11 pânze lipsesc din câte îºi aduce aminte custodele care a asistat la
aceastã operaþiune.29
Cu toatã situaþia grea în care se aflã toatã lumea, custodele solicitã un consiler de la primãrie pentru îndeplinirea unei îndatoriri morale
de pomenire a defuncþilor Amani, pe 20 august ºi 14 septembrie.
La 1 septembrie 1917, e numit bibliotecar ºef Filip Sireteanu. Alegerea nu este potrivitã, iar custodele informeazã primãria în legãturã cu
acesta care confundã averea fundaþiei cu averea sa personalã ºi comite
abuzuri. Fundaþia are nevoie de Mihai Fãtu, prizonier, numit la pãzirea
averii fundaþiei, celãlalt prizonier fiind folosit de familia bibliotecarului
ºef. Custodele Petrescu nu este de acord cu trimiterea în lagãr a prizonierului rãmas la fundaþie, mai ales cã în octombrie s-a redeschis sala
pinacotecii. Cu succesorul lui F.Sireteanu, Ion Mongescu, existã aceleaºi
probleme de onestitate în anul 1918.
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În registrul vizitatorilor anului 1918 întâlnim mulþi nemþi din Berlin,
Leipzig, Weimar, Stuttgart, Bonn, dar ºi pe V. Maximilian, conducãtor
trupã de actori Bucureºti, Sever Buradescu-pictor Craiova, Margareta
Cossãceanu-sculptor Bucureºti, Jean Niþescu Fãrcaº-pictor, º.a. Pe 3
decembrie ,,Fundaþiunea a fost vizitatã de primul ofiþer francez care a
venit la Craiova ºi de ofiþerii români semnaþi aici“ (urmeazã semnãturile).30 Craiova nu mai era sub ocupaþie. La conducerea fundaþiei vine,
din nou, profesorul ªtefan Ciuceanu.
La începutul anului 1919, ªtefan Ciuceanu, director, comunicã primãriei cã registrele inventar s-au pãstrat deºi cei doi directori Sireteanu
ºi Mongescu au adus mari prejudicii fundaþiei. ªtefan Ciuceanu
reaminteºte primãriei despre ,,stabilitatea ºi continuitatea în funcþia de
director al fundaþiei“, a unei persoane competente care sã aibã ,,recomandarea Academiei Române ºi a Muzeului Naþional de Antichitãþi din
Bucureºti“. Îºi anunþã demisia pe 15 februarie 1919 ºi douã zile mai
târziu predã colecþia de medalii, cumpãrate de la C. Orãºianu din
Bucureºti, noului director Th. Popescu. Restul averii va fi inventariat
de Th. Popescu pentru cã ªt. Ciuceanu n-a primit averea cu inventar
de la predecesorul sãu I. Mongescu.31
Th.Popescu solicitã primãriei, pe 10 august 1919, ,,sã scoatã de la
Banca Naþionalã caseta cu bijuteriile ºi monedele depuse ºi sã se restituie instituþiei spre a fi expuse din nou în vitrine la locul lor de altã
datã. Primãria luând în primire colecþiunea de monede ºi bijuterii de
valoare salvate prin îngropare de subsemnatul în momentele de invazie
ale armatelor inamice ºi restituite apoi dupã întoarcerea din refugiu,
le-a depus în pãstrare la Banca Naþionalã cu recipisa nr. 1542 din luna
august 1918, din cauza lipsei de încredere în cinstea directorului de
tristã memorie de atunci.“32 Efectuând o verificare a inventarului din
1916 încoace prin confruntarea registrelor care conþin averea fundaþiei
Aman, Th.Popescu comunicã lipsurile.33
În 1919, printre vizitatorii muzeului au fost: Lucian Grigorescupictor, Constanþa; C. N. Popp-primarul oraºului; general I. RascuBucureºti; N. Georgescu Tistu-student Bucureºti; Ion D. Dongoroziprofesor, Craiova cu Traian Þãlingrãdeanu-profesor Bucureºti; Jean
Negulescu º.a.34
În 1920, s-au primit donaþii de la Lucia Romanescu (un album
reprezentând activitatea lui Nicolae Romanescu, bucãþi de pânzã din
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aeroplanul cu care fiul sãu, Ioan Romanescu, a luptat în Franþa ºi cu
care a avut accidentul mortal, o colecþie de ouã încondeiate ºi altele) ºi
de la inginerul silvic Aron Cãrpiniºanu (o secure de piatrã din epoca
preistoricã). Fundaþia a mai primit ºi un dosar cu 28 de foi conþinând:
contractul de cumpãrare a Grãdinii Bibescu în anul 1853 ºi planul moºiei
Bibescu din 1845.
M. Gelep, subdirector al Fundaþiei, deschide în 1920 un atelier de
restaurat tablouri care îndatã dupã demisia sa din 1 ianuarie1922, în
urma unor neînþelegeri cu directorul de atunci, va fi închis.
Fundaþia este vizitatã în 1920 de: maior C. Dessila; N. Ghika Budeºti
cu Ion D. Trajanescu, arhitecþi; Paul P. Molda-pictor profesor; Frida
Tribalski ºi George Billek-Bucureºti; M. Olarian, Gh. Dumitrescu-Bistriþa;
C. S. Nicolãescu-Plopºor, Iulian C. Vrãbiescu, G. Teodorescu-Romanaþi;
învãþãtoarele ºi învãþãtorii ajutori care urmeazã ªcoala Normalã de
Învãþãtori-cursurile de varã, directorul ªc.Normale Const. Jianu º.a.35
În 1921, se deschide caseta depusã la Banca Naþionalã cu recipisa nr.1542/aug.1918 ºi într-un proces verbal urmeazã lista obiectelor:
27 de monede de aur ºi argint, ceasornice ºi bijuterii.
I.B. Georgescu, primarul oraºului, viziteazã fundaþia ºi spune: ,,aº
dori ca tablourile originale strãine ºi române sã ocupe o singurã salã,
copiile sã fie aºezate în altã salã care s-ar împãrþi printr-un ºnur pe suporþi
în douã: în prima jumãtate a sãlii s-ar aºeza obiectele ce au aparþinut
fondatorilor care deºi fãrã importanþã artisticã, ele urmeazã sã fie pãstrate
mai departe dintr-un sentiment de pietate faþã de dânºii ºi conform actelor de fondaþiune; iar cea de-a doua jumãtate a sãlii s-ar aºeza antichitãþile
ºi obiectele preistorice bine orânduite pe epoci ºi purtând inscripþiuni
desluºitoare. În sala din mijloc s-ar aºeza puþinele lucruri privitoare la
trecutul nostru românesc precum stampe, documente, monezi, mulaje,
obiecte aparþinând cultului, ceramicã ºi produse ale artei populare care
cu timpul ar forma un adevãrat muzeu etnografic regional.
Obiectele fãrã nici o legãturã cu trecutul nostru ºi fãrã nici un
caracter artistic ori care ar fi donatorul lor ºi ori care împrejurare în
care s-au donat sunt de pãrere a fi excluse.“36
Proiectul lui M.Gelep se aprobã în ºedinþa Consiliului Primãriei pe
26 august 1921. Astfel, în sala de sus nr.1 va fi pinacoteca cu tablouri
originale, sala de sus nr.2 (dreapta) se împarte în douã, jumãtate cu
obiectele casei Aman ºi restul va fi pinacotecã cu cópiile, plus douã
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vitrine numismatice. Vestibulul de sus va cuprinde modestele începuturi de muzeu de etnografie, arheologie ºi vitrine cu medalii, iar pe pereþi
tablourile originale care nu încap în sala 1.37
Th.Popescu demisioneazã pe 1 septembrie 1921, iar pe 10 septembrie e numitã directoare a fundaþiei poeta Elena Farago. La venirea
Elenei Farago la conducerea fundaþiei averea instituþiei cuprindea: ,,cãrþi,
tablouri, monede, medalii, obiecte, hãrþi, mobilier.“
Muzeul este vizitat în 1921 de Const.Kiriþescu-insp.gen.ºcolar,
generalul Arion, M.Sãulescu-fost universitar, elevii Liceului ,,Roman
Vodã“ din Roman, un grup de profesori din Ardeal ºi mulþi alþii.38
Activitatea fundaþiei continuã sub îndrumarea competentã a Elenei
Farago. În februarie, inspectorul general al artelor, G.Murnu, vizitând
muzeul remarcã ,,aranjamentul tablourilor care lasã de dorit.“ E.Farago
solicitã primãriei gãsirea unui specialist care sã refacã acest aranjament. Preocupatã de dezvoltarea fundaþiei, directoarea întocmeºte un
proiect de buget în care sã se þinã cont ºi de viitoarelor achiziþii. Averea
fundaþiei este trecutã în registre inventar cu cãrþi, obiecte de artã, tablouri, monede, medalii etc.
Fundaþia primeºte o medalie cu efigia lui Nicolae T.Popp, douã
tablouri ºi un bust de la d-na Goºanec ºi o medalie T. Vladimirescu.
În 1922, ,,azi, duminicã, 18 iunie, Fundaþia a fost vizitatã de Alteþa
Sa Regalã Principele Moºtenitor al României“ Carol, împreunã cu generalii A. Razu, D. Rotaru ºi Obogeanu, care au semnat în registrul
vizitatorilor. În acelaºi an au mai fost: C.C. Giurescu, M. Seulescu ºi D.
Iuraºcu; George Simonis-compositeur, Paris, Al. Tzigara Samurcaº, M.
Ghioculescu-prof. cu elevele Internatului ,,Elena Cuza“ din Craiova;
Elena Passalega; G. Coriolan-directorul liceului Constanþa cu 41 de
elevi; profesorii ºi elevii ºcoalelor din Arad; Societatea ,,Reuniunea de
cântãri ºi Muzicã“ ºi ,,Societatea Filarmonicã“ din Caransebeº însoþiþi
de I.P.S.S.Episcopul Filaret Musta, Fr. Pauch-primarul Caransebeºului,
Sabin Evuþian-directorul Liceului ,,Traian Doda“ º.a.39
Numãrul mare de vizitatori dovedeºte prestigiul de care se bucura aceastã instituþie. În proiectul de buget pentru anul 1923, E. Farago
solicitã bani mai mulþi pentru achiziþii de tablouri, busturi, antichitãþi etc.
De asemenea, scrie primãriei sã aprobe ca Eustaþiu Stoenescu sã renoveze pinacoteca.
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18 iunie 1922. În „Cartea de Onoare“
a Fundaþiei ,,Alexandru ºi Aristia Aman“se consemneazã vizita
Prinþului Carol al II-lea, viitorul monarh al României,

Th.Aman – Dulap sculptat din lemn,
aflat în Muzeul Th. Aman din Bucureºti.

52

În 1923 printre vizitatorii fundaþiei sunt ºi invitaþii Societãþii ,,Prietenii ªtiinþei“ care au þinut conferinþe la Craiova: Ramiro Ortiz-prof.univ.,
Tache Papahagi, prof.I. Simionescu, Petre Sergescu, dar ºi Dr. N.
Minovici, Le peintre Visconte, D. Popovici-Bayreuth ºi Nicolae Bãlan,
mitropolitul Ardealului, însoþit de pr. Breasta.
Muzeul a fost vizitat de grupuri de profesori ºi elevi de la Liceul
de Fete din Blaj, liceele din Maramureº ºi Fãgãraº (140 de elevi), Liceul
,,Petru Maior“ din Gherla ºi ,,Traian Doda“ din Caransebeº (111 elevi),
ªcoala Normalã de Fete din Câmpulung Muscel (54 eleve), ªcoala
Normalã de Fete din Lugoj, Liceul de Fete din Galaþi, învãþãtorii de la
ºcolile din Ardeal etc.40
În 1924 vizitatorii sunt la fel de numeroºi: elevi ºi profesori de la
Liceul ,,Moise Nicoarã“ din Arad, Liceul de Stat ,,Coriolan Brediceanu“
din Lugoj, Seminarul Teologic din Chiºinãu, Liceul de Bãieþi ,,Timotei
Cipariu“, profesorii congresiºti ai ,,Societãþii Ortodoxe“, arhitect Em.
Arnet-Bucureºti, G.Ionescu-ªiºeºti ºi Speranþa ªiºeºti, Const. Dosios,
O. Tafrali, Dr. Jules Guiart de Lyon et de Cluj ºi Dr. Valeriu I. Bologa,
Cluj, care au þinut conferinþe la Craiova41.
Fundaþia ,,Aman“ primeºte, în 1925 din partea Margaretei general Razu, ca donaþie, un tablou lucrat de mama sa, Zoe N. Mandrea,
nãscutã Bãlcescu. Alexandrina Ulise Boldescu doneazã o frescã din
vechea bisericã Sf. Gheorghe ºi douã ceasuri vechi din aur transmise
dupã dorinþa donatoarei defuncte Pepita Nicolae Racoviþã. C. M.
Ciocazan doneazã un tablou reprezentând o doamnã în costum naþional.
Se achiziþioneazã tablourile ,,Vera“, de Ion Niþescu ºi ,,Soþia pictorului“,
de Bulgãraº.42
Printre vizitatorii anului 1925, în registrul vizitatorilor, sunt. F. Trybalsky-artiste peintre, M. Olarian-sculptor ºi pictor, Dimitriu-Bârlad,
Jeanna M. Baculescu, Dimitrie Gusti, G. Vlãdescu-Rãcoasa, V. Pârvan,
T.M. Teodorescu, N. Emerit, I. Vidu-cu ocazia excursiei corului,
congresiºtii din judeþul Cetatea Albã, cercetaºii Cohortei ,,Ovidiu“ din
Constanþa º.a. Publicistul francez Louis de Monti de Rezé vine în vizitã
la fundaþie recomandat de Ministerul Cultelor ºi Artelor. El ,,ne viziteazã þara în scopul de a studia arta româneascã din muzeele ºi
mânãstirile ºi bisericile Regatului.“43
Schweitzer-Cumpãna a avut deschisã o expoziþie la Craiova, în
1925, iar Fundaþia ,,Aman“ primeºte tabloul ,,Sala de aºteptare“ cumpãrat
de la pictor.
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În 1926, au vizitat fundaþia: Lucian Blaga însoþit de Coca Farago,
S. Mehedinþi, I. Rãdulescu-Pogoneanu, care a þinut o conferinþã la
Craiova, Radu Gyr, I. Filiºanu, elevii gimnaziului ,,Principele Mircea“
din Pleniþa-Dolj, ªcoala Comercialã Superioarã de Fete din Cluj,
A.Rugescu – pictor, Schweitzer-Cumpãna º.a.44
În 1927, s-a cumpãrat tabloul ,,Colierul alb“ de la Vera VeslovskiNiþescu pentru pinacoteca muzeului ºi se confirmã primirea donaþiei de
la Elena Stãncescu. Programul fundaþiei era pentru bibliotecã: 8,30 –
13 ºi 14,30 – 19, iar pentru muzeu: 9 – 12 (în afarã de sâmbãtã) ºi 15 –
17 (marþi, joi ºi sâmbãtã). Primãria trimite fundaþiei o copie dupã testamentul Aristiei Aman pentru a se þine cont de orar ºi altele, iar P.
Mãinescu, membru în delegaþia permanentã a fost numit ,,cu supravegherea din toate punctele de vedere a Fundaþiunei.“45
Fundaþia a colaborat ºi cu Asociaþia ,,Aviatorul Doljan“ cu sediul
în Craiova care ,,mulþumeºte pentru banii strânºi (240 lei) pentru
asociaþi“, în acelaºi an.
Muzeul a fost vizitat de Constanþa Hodoº, Stoica D. pictor, general R. Voinescu, Constantin I.Karadja, Dr.Hermann Schroller-Muzeul
Braºov ºi de basarabenii excursioniºti din 7/23 august 1927 ,,pentru
cunoaºterea þãrii ºi înfrãþirea sufletelor, omagiu cetãþii banilor.“46
În 1928, fundaþia primeºte lucrarea ,,Spre infinit“, de sculptorul
Alexandru Severin, un tablou reprezentându-l pe regele Mihai, ºi un
tablou de I.Skalbert, pictor francez, donat de Iulian Vrãbiescu.
Fundaþia este solicitatã de Decanatul Baroului Dolj, cu ocazia
Congresului General al Avocaþilor din întreaga þarã (7-9 septembrie
1928), deoarece participanþii vor sã viziteze instituþiile Craiovei. Ateneul Popular din Tãtãraºi-Iaºi anunþã cã vor veni peste 500 de persoane, majoritatea basarabeni, sã viziteze fundaþia pe 12 iulie 1928.
În registrul vizitatorilor, semneazã printre alþii, în 1928 ºi acad.
Gheorghe Þiþeica care scrie: ,,În semn de admiraþie pentru comorile de
artã strânse în acest muzeu semneazã cei care au mai rãmas din seria
elevilor care au terminat Liceul ,,Carol I“ în 1892.“ În continuare gãsim:
,,Într-un moment de înãlþare sufleteascã C. Diamantescu, inspector
general de siguranþã; I.Teodorescu, prof. Dir. în Ministerul Agriculturii.
Printre vizitatori mai sunt: Arch.Th. Atanasescu, pr. Nicolae Bârzeanu,
fost senator, elevele Institutului ,,Urziceanu“, din Craiova, ªcoala de
Menaj ,,Principesa Elena“, din Caransebeº, ªcoala Profesionalã de Fete
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,,Terileanu“, din Piteºti, învãþãtorii din Sibiu, din Ilfov ºi cei care au venit
cu ,,a IX-a excursie de înfrãþire prin culturã a Ateneului Popular Tãtãrazi
din Iaºi.“47
În 1929 s-a primit o donaþie de la d-na Stãncescu (o statuetã de
pãmânt, un vas mic de pãmânt, douã vase bronz, etc.), iar pentru pinacotecã s-au comandat ºapte rame la firma ,,Laurenþiu Kuselik & Fiu“,
magazin cu rame, poleitorie, Craiova, str.Lipscani nr.5.
Vizitatorii anului 1929 sunt numeroºi. Pe 26 martie gãsim urmãtoarea însemnare: ,,Cu multã plãcere ºi cu mare bucurie am vãzut acest
colþ de frumos ºi luminã, care face mândria neamului celor care l-au
fãcut, oraºului Craiova în care am trãit. Veºnicã pomenire ºi laudã lor.“
I.Bianu. În acelaºi an, au mai trecut pragul fundaþiei: Al. BãrcãcilãTurnu Severin, Ovid Densusianu-fiul, arh. Petre Antonescu, Al. Marcu,
Victor Berariu-preot cat. Cernãuþi, Col. C. Bacaloglu-Rev. ,,Cele Trei
Criºuri“ Oradea, Emil Vârtosu-profesor Bucureºti. De asemenea, au
fost elevii de la Liceul Militar ,,D.A. Sturdza“, din Craiova, studenþii
Societãþii Studenþilor în Medicinã-Cluj ºi participanþii Congresului
Naþional Studenþesc din 1 decembrie 1929, de la Craiova.48
Nicolae P. Romanescu doneazã fundaþiei o colecþie de tablouri:,,de
Parhurs, profesorul lui Rubens, Marinescu, elevul lui Grigorescu, Le
Grip, elevul lui Courbet, Vermont, pânze de ºcoalã flamandã, italianã,
florentinã, gravuri rare de Freudeberg, Delaunay, Goypel, Van Lao,
Bucher, Journaux; miniaturi de piatrã, de fideº ºi porþelan, statuete ºi
vase Woodgood, porþelanuri japoneze, chinezeºti, faianþe italiene,
elveþiene ºi olandeze, aplice ºi lãmpi în stil gotic ºi Renaºtere, zincuri ºi
alãmuri sculptate ºi gravate artistic, stofe antice, mãtãsuri de o þesãturã
bogatã ºi artisticã.“49
Pe 8 aprilie 1930, Elena Farago scrie primarului: ,,obiectele donate de dl. Nicolae P. Romanescu erau depozitate în cãmara unde se
pãstreazã obiectele neexpuse de cãtre predecesorii mei. Dacã dl.
Romanescu ºi-ar fi exprimat mai de mult dorinþa de a le vedea expuse
m-aº fi executat imediat cu aceeaºi promptitudine.“ Spaþiul fundaþiei
devenise prea mic pentru dezvoltarea secþiilor sale.
Societatea ,,Cultul Eroilor“, Filiala Craiova, trimite la fundaþie ,,Programul Serbãrii Naþionale a zilei de 29 mai 1930, Ziua Eroilor Neamului, fãuritorii României Mari, morþi pentru patrie“ ºi o invitã pe Elena
Farago sã participe.
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Inventarul din mai 1930, întocmit de Elena Farago împreunã cu
ing. A. Vincentz, prof. C. D. Fortunescu ºi prof. A. Vasculescu consemneazã: ,,250 tablouri, apoi sculpturi, mobilier, obiecte de artã o colecþie
de monede ºi medalii, manuscrise, giuvaeruri, gravuri, fotografii ºi suveniruri istorice, deosebit de cele 8500 de volume din bibliotecã.“
Fundaþia în 1932 cuprinde biblioteca ºi secþiile: muzeu, pinacotecã
ºi gliptotecã. ,,Muzeul cuprinde, in afarã de galeria de tablouri, 796
monede de aur, argint ºi bronz, 496 medalii ºi plachete, acte, documente, imprimate vechi, vase, bijuterii, bibelouri, covoare olteneºti, icoane,
mobilier de piele de Cordoba, piese de arheologie ºi mineralogie. Muzeul
e deschis pentru vizitatori: joi, duminicã ºi sãrbãtorile între 10 – 12,30, ºi
marþi ºi sâmbãtã între orele 15 – 17. Pentru vizitatorii strãini de oraº ºi
ºcoli, se deschide la cerere ºi în ore neprevãzute. Intrarea e absolut
gratuitã. Doamna custode e obligatã sã primeascã pe orice vizitator, în
persoanã, dând explicaþii la cerere. Muzeul este condus de d-na Elena
Farago, directoare, numitã în anul 1921. Eliza Petrescu este custode,
numitã în 1924, fostã bibliotecarã ºi secretara instituþiei. Pinacoteca
are un catalog tipãrit pentru vizitatori.“50
În acelaºi an s-au primit donaþii de la rudele Amanilor. Lucreþia
Coculescu, nãscutã Popp, a donat 3 tablouri pictate de ea însãºi; ºi
Alexandrina Boldescu, vãduva fostului primar al Craiovei, a donat 12
tablouri ºi un tabel genealogic al familiei sale.
Elena Farago constatând lipsa spaþiului pentru dezvoltarea
colecþiilor fundaþiei îi scrie primarului Craiovei: ,,În interesul bunului
mers al acestei fundaþiuni, ºi în special pentru secþiunea muzeului am
onoarea sã vã rog sã binevoiþi a cunoaºte cã sala a II-a a Muzeului e
condamnatã încã de acum un an, deoarece serveºte de depozit obiectelor
cuprinse în donaþiunea N. P. Romanescu, iar sala a I-a, care funcþioneazã, ºi-a pierdut din armonia ansamblului pentru cã am fost forþatã,
tot din lipsã de spaþii, sã depun ºi acolo o parte din lucrãrile care nu
încãpeau în celelaltã.“
Lipsa spaþiului determinã primãria sã accepte construirea unei clãdiri
anexã la vechea casã a Lãcenilor primitã ca zestre de Aristia Aman.
Pe 9 iulie 1934, primarul îi scrie Elenei Farago sã facã ,,aranjamentul general al muzeului conform cu adresa dvs. din august 1932.“
În acest sens ,,s-au dat instrucþiuni necesare pentru a termina cât mai
curând sala de jos a noii clãdiri în care veþi depozita în mod provizoriu
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obiectele donate muzeului de defunctul N.Romanescu. Pentru detalii
suplimentare vã rugãm sã binevoiþi a vã adresa direct d-lui ing. Otto
Hesselman-Carada.“51
Elena Farago îi rãspunde, pe 24 septembrie 1934, asigurându-l cã
a depozitat donaþia N. P. Romanescu în sala de jos a noii clãdiri ºi a
rearanjat, cu mari ºi remarcabile schimbãri în bine, galeria de tablouri ºi
toate obiectele expuse.
Fundaþia a primit donaþii de la Sicã Georgescu (scrisori de familie
între soþii Aman, între aceºtia ºi familia Racoviþã ºi Quinezu, contractul
de vânzare al moºiei Poiana de Sus, etc.) ºi de la Maria Popp (o statuie
de marmurã albã ,,La Venus acroupie du Vatican“ pe un soclu de marmurã verde ºi un portret pastel al Alexandrinei Boldescu, nesemnat).
Colecþia de numismaticã ºi de arheologie a muzeului era importantã ºi valoroasã, deoarece Comitetul local de organizare al Congresului de Arheologie ºi Numismaticã, care a avut loc la Craiova între 2830 septembrie 1934 solicitã pentru expoziþie anumite piese.52
Elena Farago ºi Otto Hesselman-Carada au desfãcut sigiliile ºi lãzile din donaþia Romanescu care conþineau: diferite costume, cuverturi
de pânzã ºi mãtase, tablouri, desene etc. ,,În cele trei din aceste lãzi am
gãsit caricaturi cu ramele distruse ºi douã tablouri mici, fãrã valoare, cu
pictura alteratã de mucegai. Stofele nu au fost atacate. Dupã aerisire ºi
curãþire am procedat la atârnarea (provizorie) a tablourilor pe pereþii
sãlii, iar a mãtãsurilor, costumelor º.a. în vitrinele care aparþin donaþiei.“53
Caton Theodorian doreºte sã doneze fundaþiei 46 de tablouri (uleiuri, acuarele, aqua-forte,desene) ºi pe 7 august 1935 adreseazã
Primãriei Municipalitãþii Craiova un memoriu. Donaþia nu este acceptatã din lipsã de spaþiu, din pãcate. Din lista tablourilor propuse citãm:
M.Dãrãscu ,,Marinã“ ºi ,,Peisaj la Saint-Tropez“, D.Ghiaþã ,,Þãrance
vânzãtoare de fructe“, Camil Ressu ,,Peisaj din Vlaici-Olt“, ,,Colþ din
Iaºi“, Schweitzer-Cumpãna ,,Pod pe Sena“, ,,Hotel des Tertres“, Fr.
ªirato ,,La pian“, Al.Satmary ,,Coºarii“ etc.54
Printre vizitatorii anului 1935 sunt: prof. Al. Bocza de la Univ. Cluj,
Sabina Paulian, Ionescu Balº, Theodor Costescu-Dir. Palatului Culturii
T. Severin, arh. M. Grünnwald-Braºov, George Trandafir, doctorand în
filozofie, un grup de profesoare din Oradea, Cluj, Reghin º.a.55
În 1936, printre vizitatori au fost: Emilia ªt. Milicescu, Tg.Jiu, general D. Paºalega, prof. I.G. Popescu, Univ. Cernãuþi, Ing. Const.
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Filipescu din Bucureºti cu Sandu Brãiloiu, general Antonescu cu Mihai
Gorici, maior din armata iugoslavã ºi col. Calotescu, Aurel Maillot-prof.
Liceul Militar Craiova, directorul Muzeului Banatului, George ªtefãnescu-artist pictor, elevii Liceului ,,Traian Doda“ din Caransebeº ºi ai
Liceului ,,Oltea Doamna“ din Cernãuþi.56
Patrimoniul fundaþiei se mãreºte în 1937 cu tabloul ,,O vedere din
Veneþia“, de N. Stoica, trei tablouri în ulei, de Mircea Olarian, ºi douã
tablouri de Becu, iar Emma Mateescu din Bucureºti doneazã un ,,hautrelief“ în bronz reprezentându-l pe Caton Theodorian.
Muzeul a fost vizitat în 1937 de pictor Gh. Sârbu, Milorad
Raïtchewich-publicist Yugoslavia, prof. E. Hagiescu-Liceul Militar
Craiova ºi prof. dr. Gh. Ghia , Craiova, I. Marineanu ºi L. Grigorescu,
Berthe Géblescu, née Guittermin Bucarest, Mariana Zamfirescu
Rarincescu, Al. Ciucurencu, Elena Paºalega cu grupul maestrelor care
urmeazã cursuri la Craiova, Societatea Coralã Cântarea României, filiala
Târgoviºte, Octavian Goga, Victor Eftimiu, Ion Lucaci – avocat Ministerul Educaþiei Naþionale.57
În ianuarie 1938, Elena Farago cere aprobarea primãriei pentru
primirea unui portret în cãrbune reprezentându-l pe Ion Theodorian,
fratele donatorului, executat de Coca Nãdejde. Donatorul este Caton
Theodorian.
Theodor Defleury întocmeºte un referat în legãturã cu serviciul
de apãrare antiaerianã în caz de rãzboi la cererea primãriei. Nãscut în
1883, licenþiat în litere, Theodor Defleury este angajat la bibliotecã din
30 octombrie 1908, când încã era student în ultimul an.
În 1938, printre vizitatori sunt: colonel I. Urziceanu, Peter Neumark
London, E. Dumitru Colibaº-pictor, prof. V. Brãtulescu – secretarul
Com. Mon. Istorice Bucureºti, general Tãtãrescu, Dr. Tr. Bendescu,
pr. N. I. Popescul-Carpeni ,,minunat a ºtiut Aman sã-ºi foloseascã averea. Urmaºii îl binecuvânteazã.“ I. T. Zalomir, N. Plopºor, D. Tudor,
Laura Paleolog-Corlate, ing. Germani ºi Irineu Craioveanu, Episcop
locotenent de Râmnic ºi Noul Severin care a scris ,,Veºnicã ºi neºtearsã
memorie fondatorilor, cinste ºi laudã continuatorilor.“58
Primãria Craiovei, pe 19 ianuarie 1939, îi trimite Elenei Farago o
listã pentru inventarele care trebuie fãcute dupã un model. I se solicitã
inventare: ,,ale mobilierului, obiecte casnice, instrumente, scule ºi aparate, obiecte de muzeu, al bibliotecii Aman, al bibliotecii Romanescu ºi
obiecte de muzeu Romanescu.“59
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În 1939, au vizitat fundaþia: prof. Ion Const.Chiþimia-Bucureºti,
Al. Rãdulescu-Cerna, Ion Holdoº, publicist Bucureºti, D. Ghiaþã-pictor, Pictorul T.Romanaþi, G. D. Cocea-Directorul Conservatorului ProArte, Bucureºti, Lucette Balloy-journaliste Paris, Liviu Onu-licenþiat în
litere, prof. Olivotto Violetta º.a.60
Elena Farago solicitã primãriei postul de director cu titlu onorific
(14 martie 1940) ºi i se aprobã demisia pe 15 martie 1940 (Primar Z.
Vasiliu, secretar M. Conescu). Poeta renunþã ,,la salariul care îl primeºte
ca directoare ºi îºi îndeplineºte sarcinile în continuare pentru locuinþã,
încãlzit, luminat ºi serviciu.“61 Deoarece ,,va fi pensionatã de Casa
Scriitorilor ca membrã a Societãþii Scriitorilor Români ºi pensia întrece
cu mult salariul“ renunþã la retribuþia primitã de la primãrie. Fiind funcþionari publici angajaþii Fundaþiei ,,Aman“ nu puteau avea douã salarii din
douã slujbe diferite.
Donaþii se primesc, în 1940, de la Elvira Vrãbiescu (din cãrþile lui
Iulian C. Vrãbiescu), de la Epitropia bisericii Sf. Ilie ºi ªcoala LazaroOteteleºanu (un vas de Sèvres lãsat prin testament de N. C.
Oteteleºanu), prefectura Dolj (douã tablouri de Horaþiu Dimitriu) ºi în
custodie de la Þinutul Olt, conform ordinului d-lui rezident Regal
Constantin Mitãchescu (douã tablouri ,,Batalionul de la Rovine“ ºi
,,Hamlet“, pentru a fi expuse).
Primãria Craiovei comunicã, pe 18 iulie 1940, din Ordinul Ministrului de Interne nr.170/12 iulie 1940, ,,Eliza Petrescu, nãscutã Fineckel,
este de origine etnicã evreiascã, pentru aceste motive se licenþiazã din
serviciu“. Pe 2 septembrie 1940, ,,s-a anulat deciziunea de licenþiere a
d-nei Eliza Petrescu de pe 31 iulie 1940. Pe aceastã datã d-na Eliza
Petrescu se pune în retragere, pentru limitã de vârstã, pentru angajarea
drepturilor la pensie, urmând sã se continue formele iniþiate în acest
scop chiar de Eliza Petrescu“, iar pe 5 septembrie, Elena Farago propune
reîncadrarea fostei custode.
Eliza Petrescu s-a nãscut în 1882 ºi a fost autodidactã. La fundaþia
,,Aman“ a fost angajatã custode ºi secretarã din 1924. Soþul sãu
Constantin E.Petrescu a fost ºi el agajat pe post de custode al fundaþiei.
Maria Mihuþã, de la Primãria Chiºinãu, evacuatã, a fost repartizatã pentru lucru la Biblioteca Fundaþiei ,,Aman“ pe 23 august 1940. Ea
primea salariul de la Ministerul de Interne.
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Ion N.Glogoveanu, Bucureºti, Str.gen.Anghelescu, 14, propune
fundaþiei, din partea lui I.Glogoveanu, urmãtoarele obiecte care aparþin
familiei sale: ,,un scrin dãruit bunicii mele, Elena C. Glogoveanu de
Regele Carol I, în 1880, pentru gãzduirea oferitã la Craiova, cu pajura
þãrii cu coroana României ºi cu iniþialele bunicii E. G.; o cãlimarã de
argint masiv a bunicului Constantin Glogoveanu; un tablou în ulei cu
chipul Elenei Nicolae Glogoveanu, bunica tatãlui meu Nicolae C.
Glogoveanu. Elena C. Glogoveanu era fiica banului Costache Ghica ºi
a Ruxandrei Gh. Cantacuzino-Paºcanu; mai multe gravuri aqua-forte
ºi desene în peniþã ºi în creion de Basarab Manta, Oscar Obedeanu,
Jiquidi“ etc.62
Donaþia a fost primitã de Otto Hesselman-Carada, care o predã
Muzeului Aman cu procesul-verbal din 4 noiembrie 1940. Donaþia cuprinde: un scrin din lemn de nuc sculptat, donat de Carol I, o cãlimarã
argint stil bizantin, paftale de argint, modelul unei medalii din pãmânt
ars, un dosar cu diverse scrisori vechi, invitaþii la Palat ale Elenei
Glogoveanu, un iatagan fãrã teacã care pretinde a fi aparþinut lui T.
Vladimirescu, o diplomã de la expoziþia din 1887 a lt. col. Glogoveanu
pentru articolele produse pe moºia sa, portretul Elenei Glogoveanu în
ulei nesemnat, o bucatã þesãturã orientalã (egipþianã) imprimatã pe
ambele feþe reproducând pasãrea sfântã Tieploch Sinapsis, reproduceri
aqua-forte, ,,Autoportret“ ºi ,,Car cu boi“ de Th. Aman, reproducere în
peniþã ,,O orientalã“ de Th. Aman, ºapte acuarele ºi peniþe de Jiquidi,
desene în creion de Basarab, C. Isvoranu, Oscar Obedeanu, Mirea,
Maria Glogoveanu, aqua-forte de Fr. Hillemacher 1846, autograf G..
Garibaldi, fotografiile caselor Glogoveanu.“63
În 1940, la Fundaþia Aman au fost în vizitã: Ionel NecºulescuCâmpulung, Pictor Petre Liºteava cu P. A. Mainescu, Dr. A. S. AngheloffSofia, Prof. dr. St. Romansky-Sofia, Dr. Arsène Tchakaloff, pr. I. PopescuCilieni, Ing. Carol Marmorosch ºi mulþi refugiaþi din Basarabia ºi Polonia,
elevele Liceului Comercial Fete Arad, în excursie ,,au admirat pe nobilii
Craiovei prin Muzeul Aman“.64
În anul urmãtor, printre vizitatori, sunt: Jacques Lassaigne, Ionescu
ªiºeºti, Aurel Filimon-refugiat, directorul Muzeului ºi Bibliotecii Tg. MureºMinisterul Propagandei, elevii Institutului ,,J. Javet“, Liceului Militar, refugiat
din Chiºinãu, elevele Liceului ,,Regina Elisabeta“ din Craiova.65
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Pe 22 iunie 1941 România intrã în al doilea râzboi mondial. În anul
urmãtor directoarea fundaþiei primeºte o invitaþie din partea Asociaþiei
Ziariºtilor ºi Publiciºtilor din Oltenia: ,,Luni, 22 iunie 1942, de împlineºte
un an de la intrarea României în rãzboiul sfânt de desrobire, în contra
duºmanului de la Rãsãrit ºi [asociaþia] comemoreazã acest eveniment
printr-un festival organizat în sala de teatru a Colegiului Naþional
,,Carol I“ la ora 2100.“ S-a oficiat ºi un Te Deum, la care a participat ºi
Prefectura Dolj, prefect fiind col. Pavel Florescu.
Ministerul Culturii Naþionale ºi a Cultelor, Direcþia Artelor prin
ordinul nr. 30.035/1942 comunicã ,,Mãsurile pentru apãrarea patrimoniului artistico-cultural“ ºi Fundaþiei ,,Alexandru ºi Aristia Aman“ din
Craiova.(Vezi anexa 7.)
Activitatea se raporteazã lunar la primãrie. De exemplu, între 10
mai ºi 10 iunie 1943, sub conducerea Elenei Farago, director onorific,
sub-directorul care este bibliotecarul ºef Th. Defleury s-a ocupat de activitatea bibliotecii, iar Maria Mihuþ, custodele muzeului, ,,a condus ºi a dat
explicaþii la cca. 180 vizitatori, din care 50 sunt semnaþi (pe viitor se va
cere semnãtura tuturor). A supravegheat ordinea generalã ºi aerisirea
pavilionului Romanescu. A trecut în inventarul general 210 volume“.67
Biblioteca ºi muzeul sunt deschise pentru public în 1942. Muzeul
e deschis: luni, miercuri, vineri, sâmbãtã, duminicã ºi sãrbãtorile (afarã
de cele naþionale între 9-12. Joi ºi marþi, între orele 15-18.)
Printre vizitatorii anului 1942 sunt: Constantin Stelian-inspector
ºcolar ºi sanitar, Bucureºti, D-na prefect de Dolj Maria colonel Florescu
Pavel, Ion Colfescu Delaturda - dir. revistei ,,România eroicã“, prof.
Constantin Arginteanu -Bucureºti, prof.dr. Victor Brãtulescu, prof.
Vladimir Dumitrescu – Dir. Muzeului Naþional al Antichitãþii, Bucureºti,
M. Bunescu, Dr. Ion Voinea – prof.universitar º.a.
În 1943, directoarea ºi personalul fundaþiei sunt invitaþi la Te Deum,
pe 27 martie, la Sf.Mitropolie, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la unirea
cu Þara a Basarabiei, la cinema ,,Apollo“ unde se prezintã filmele ,,Noi“
(sintezã de imagini a istoriei neamului, cu text explicativ alcãtuit de prof.
Mihai Antonescu, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri“ ºi ,,Vizita
Majestãþii Sale Regelui pe front ºi a D-lui Mareºal Antonescu“ ºi la Te
Deum-ul de doi ani de intrare a României în rãzboi, pe 22 iunie.
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Biblioteca ºi muzeul îºi continuã activitatea, raportând lunar numãrul
de cititori ºi de vizitatori. De exemplu între 8 martie ºi 8 aprilie au fost
476 cititori ºi 175 de vizitatori.68
În 1943 au vizitat Fundaþia ,,Aman“: Sabin Mureºan-prim bibliotecar, Sibiu, Rãdina I.Remus, pr. prof. I. Popescu-Cilieni, Prof. Despina
Teodorescu, Mihail Drãgãnescu, N. Kretzulescu, F. I. Dumbravã –
asistent univ. Cluj-Timiºoara, Ion Zamfirescu – conferenþiar la Fac.
de Litere Bucurreºti cu C. D. Papastate, George Franga – conservatorul Muzeului Teatrului Naþional Bucureºti, ªtef. Rãdulescu, Ovidiu
Papadima.
Ultima însemnare din Registrul vizitatorilor din anii 1935-1943 este:
,,Pãcat cã localul nu e la înãlþimea operelor de artã care le adãposteºte.
1. Este prea mic din care cauzã unele opere nu au luminã suficientã ºi
deci nu pot fi prezentate în bune condiþiuni. 2. Clãdirea a rãmas ºubrezitã din cauza cutremurului.“ (indescifrabil)
Fundaþia Culturalã Regalã ,,Regele Mihai“ solicitã Fundaþiei
,,Alexandru ºi Aristia Aman“ din Craiova: cãrþi, stampe, tablouri, monede
ºi alte obiecte pentru organizarea unei expoziþii la Sala Dalles din
Bucureºti, cu ocazia ,,Sãptãmânii Olteniei“(4-10 iulie 1943), iar Ministerul Propagandei Naþionale solicitã împrumut douã tablouri: ,,Vederi
din Veneþia“ (inv. nr.201) de N. Stoica ºi ,,Lagunã din Veneþia“
(inv.nr.105) de N. Stãncescu pentru expoziþia intitulatã ,,Italia în pictura
româneascã contemporanã“.69
Th. Defleury este pensionat, împlinind vârsta de 60 de ani ºi în
locul sãu e numit Victor Supuran la 1 noiembrie 1943. Primarul Craiovei,
care semneazã adresa, era generalul D. Popescu.
În 1944, Victor Supuran e însãrcinat, pe 8 ianuarie, ,,cu conducerea efectivã a fundaþiei, Elena Farago ajutându-l pe specialitatea d-sale,
biblioteca“. Între bibliotecarul Preda Savu ºi directoarea onorificã se
creeazã disensiuni în acest timp.
De la organizatorii manifestãrii culturale ,,Sãptãmâna Olteniei“ nu
s-au primit 8 monede dacice de argint ºi o carte (Al. Christophi ,,Articole de ziar“, Craiova, 1888) ºi se cere restituirea lor. În aprilie 1944
s-au înregistrat 792 cititori ºi 107 vizitatori.
Fundaþia solicitã primãriei lãzi în care sã fie împachetate diferitele
obiecte din Muzeul ,,Aman“. Trimite primãriei o listã cu tablourile pentru care se solicitã lãzi speciale.
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V. Supuran, Maria Mihuþ ºi Dem. Mirescu, ºeful Secþiei Economice, fac parte din comisia care va împacheta obiectele fundaþiei în
lãzi. Acum se constatã, printr-un proces-verbal, cã lipsesc: 4 monede
de aur, 10 de argint ºi 3 de bronz din inventar plus 6 monede netrecute
în inventar.70 Pe 15 mai 1944 s-au împachetat în lãzi obiectele Fundaþiei
,,Alexandru ºi Aristia Aman“ ºi au fost depuse în tezaurul Uzinelor
Comunale din Craiova. Au fost depuse 8 lãzi cu tabouri, icoane, monede
etc. care vor fi controlate periodic de comisie.
Rapoartele de activitate ale fundaþiei continuã astfel: între 8 iunie
ºi 8 iulie 1944 au fost 350 cititori ºi 21 de vizitatori.
Pe 29 iulie 1944: s-a fãcut un proces verbal de predare-primire
între Elena Farago ºi Victor Supuran, administratorul delegat al fundaþiei.
În procesul verbal sunt trecute lipsurile din mobilier (galerii pentru draperii, obiecte casnice) ºi obiectele de muzeu deteriorate la cutremur (2
statuete biscuit de Sèvres, tablourile de Th. Aman, potretele lui Jean
Racoviþã, Cleopatra Racoviþã, Gr. Racoviþã cu gãuri în pânzã), precum
ºi lipsurile (o icoanã, monede de argint ºi bronz, 3 monede de aur, o
medalie 40 de ani de la abdicarea lui Cuza, un testament olograf al
Aristiei Aman din 6 noiembrie 1880, o genealogie a familiei Brãtãºanu
ºi alta a familiei Aman, douã chilimuri vechi olteneºti, 32 de ouã încondeiate ºi altele. Procesul verbal nu cuprinde adãugirile 1940-1944 ºi
nici colecþiile lui N. P. Romanescu, Glogoveanu, I. Vrãbiescu etc. S-au
gãsit ºi obiecte neinventariate. De asemenea, au fost ºi cãrþi lipsã.71
Pentru evitarea oricãror alte pierderi lãzile de la Uzinele Comunale sunt verificate lunar de comisia care a împachetat piesele ºi le-a
depus acolo.
Pe 30 august 1944, fundaþia primeºte o adresã din partea primãriei:
,,vã invitãm a lua mãsuri ca întreg serviciul dvs. (personal, arhivã, materiale etc.) dispersate pânã azi, sã revinã imediat la vechile sedii unde
va continua activitatea.“
În septembrie 1944 sunt înregistraþi 698 cititori ºi 72 vizitatori la
fundaþie.
Din cauza pericolului bombardamentelor aeriene, primãria cere
ca tablourile ºi obiectele de la Uzinele Comunale sã fie aduse la fundaþie
pe 6 octombrie 1944, iar pe 9 octombrie numãrul cititorilor creºte la
1024, iar al vizitatorilor la 184.
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Primarul Craiovei, Av. Nellu Sandu, îi scrie directoarei Fundaþiei
,,Aman“, pe 13 martie 1945, sã ia mãsuri ,,pentru luarea în primire a
obiectelor în cauzã de la Uzinele Comunale, prin aceeaºi comisiune
care a procedat la darea lor în aprilie 1944“. 72
În prima lunã a anului 1947, biblioteca n-a funcþionat, iar la muzeu
au fost 18 vizitatori, din februarie se înregistreazã: 872 volume, 654
cititori ºi 15 vizitatori ai muzeului. Activitatea fundaþiei este raportatã
lunar în continuare. Fundaþia primeºte o donaþie de la col. Constantin
Negreanu, prin col. I. Rãdulescu. Donaþia este un bust al cãpitanului
Petre ªtefãnescu, de Oscar Han. Custode al muzeului este
Alexandrina Macrinici ºi bibliotecarã – Margareta Dumitrescu, în iulie
1947, când se înregistreazã 500 de cititori ºi 125 de vizitatori.
Muzeul funcþioneazã 33 de ore pe sãptãmânã, inclusiv duminica
ºi în zilele de sãrbãtoare. Ultimul registru al vizitatorilor, care începe în
1943, are semnãturi pânã în 1949.
Fundaþiile au fost desfiinþate în 1949. Fundaþia ,,Alexandru ºi Aristia
Aman“ a avut aceeaºi soartã. Cãrþile au rãmas în aceeaºi clãdire, unde
funcþioneazã în continuare biblioteca. Obiectele de muzeu au fost preluate de Muzeul Olteniei (creat în 1915), iar tablourile de Muzeul de Artã,
înfiinþat în 1954 în Palatul Jean Mihail, donat de acesta Craiovei.
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BIBLIOTECA
„ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN“
La 21 decembrie 1908 are loc inaugurarea oficialã a Fundaþiei
Alexandru ºi Aristia Aman, moment festiv care s-a desfãºurat în
prezenþa distinsului cãrturar Spiru Haret, marele reformator al ºcolii
româneºti, ministrul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, prezent la Craiova
cu prilejul conferinþelor profesorilor secundari.
Astfel, Primãria oraºului Craiova, ca legatarã universalã, a executat
dorinþele celor douã suflete nobile – Alexandru ºi Aristia Aman, oameni
de înaltã þinutã patrioticã, care au ºtiut cã o bibliotecã înalþã prestigiul
oraºului prin lumina pe care o revarsã asupra locuitorilor lui. Dupã câþiva
ani de pregãtiri ºi amenajãri s-au pus bazele unei noi instituþii: Fundaþia
Alexandru ºi Aristia Aman, aºezãmânt cultural de duratã care a intrat
în conºtiinþa a numeroase generaþii.
Regulamentul de funcþionare a fost supus aprobãrii Consiliului
Comunei Urbane Craiova în ºedinþa din 15 noiembrie 1908, condusã de
primarul oraºului C.M. Ciocazan ºi a fost aprobat în unanimitate de
membrii Consiliului.1Biblioteca Fundaþiei care cuprindea cãrþile rãmase
de la testatori, dar ºi cele cumpãrate între timp sau provenite din donaþii,
cuprindea trei secþiuni: a) cãrþi; b) manuscrise ºi documente; c) stampe,
hãrþi ºi atlase geografice, planuri ºi colecþiuni de muzicã.
Regulamentul bazat pe o concepþie modernã, cuprindea informaþii
referitoare la administrarea Fundaþiei de cãtre director ºi bibliotecari,
conducerea instituþiei cu sarcini precise pentru consiliul de administraþie
ºi director, prevedea norme biblioteconomice, unele valabile ºi azi
precum prelucrarea imediatã ºi corectã a cãrþilor, redactarea fiºelor
pentru cataloage, pãstrarea ºi circulaþia în cele mai bune condiþii a
publicaþiilor, un sistem de informare bine ordonat, îmbogãþirea colecþiilor
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cu cãrþi din toate domeniile de activitate, program adecvat de funcþionare
pentru cititori.
Fiecare carte a bibliotecii trebuia sã fie ºtampilatã cu însemnele
instituþiei Biblioteca Aman Craiova, având în interiorul ºtampilei un
numãr de ordine care era ºi cota de format a publicaþiei respective.
Pentru informarea publicului, biblioteca trebuia sã aibã trei
cataloage, douã pe fiºe, alfabetic ºi de specialitãþi ºi al treilea un
registru de intrare-inventar.
Fiind o bibliotecã publicã, era accesibilã locuitorilor oraºului, excluºi
fiind numai copiii pânã la vârsta de 14 ani, iar pentru adulþi erau precizate
reguli ce stabileau accesul în sala de lecturã, împrumutul cãrþilor,
pãstrarea ºi recuperarea cãrþilor. „Orice carte se va da numai în
baza unui buletin de cerere luat de pe masa bibliotecarului, sau
care vor fi depuse pe mesele de citire în faþa fiecãrui scaun. Lectorul
pe lângã indicaþiunile cãrþii, îºi va nota numele ºi adresa. Acest
buletin nu se va mai înapoia, ci va rãmâne la masa bibliotecarului
spre a se pãstra în bibliotecã, pentru ca la finele anului sã se
poatã face statisticã de ceea ce s-a citit...“ (vezi Anexa nr.4)
Un capitol special din regulament se referea, la completarea
colecþiilor: cumpãrarea din librãrii ºi anticariat, primirea donaþiilor, listele
fiind aprobate de Consiliului de administraþie, format din directorul
instituþiei, executorul testamentar ºi primarul oraºului. „Se va cãuta
pe cât va fi posibil ca toate domeniile cunoºtinþelor omeneºti sã fie
cu timpul reprezentate.Nu este neglijat nici schimbul de publicaþii,
exemplarele duble ºi absolut identice vor putea fi schimbate,
vândute sau dãruite altora din þarã.“
În urma votului Consiliului comunal din 23 septembrie 1909, între
Primãria oraºului Craiova, reprezentatã prin avocatul Constantin M.
Ciocazan, primar (1907-1911) ºi Theodor Popescu – profesor de limba
românã la Liceul Carol I din localitate – numit director al fundaþiei se
încheie un contract.
Dupã numai o lunã de la deschidere, directorul Fundaþiei constatã
afluenþa cititorilor, concluzionând asupra necesitãþii ºi eficienþei unei
astfel de instituþii în oraºul Craiova, iar la un an de la inaugurarea
Fundaþiei Aman, profesorul Th. Popescu întocmeºte o dare de seamã
în care face precizãri cu privire la activitatea desfãºuratã, menþionând
cã biblioteca fusese vizitatã de 7979 cititori, care au consultat 13.101
68

volume. Erau preferate cãrþile de literaturã românã ºi literaturã strãinã,
dicþionarele ºi enciclopediile, cãrþile de filosofie, istorie, artã ºi publicaþiile
periodice. Permanent se fãceau eforturi pentru a gãsi cele mai bune
ore de program pentru public ºi se solicitau fonduri pentru noi achiziþii ºi
pentru tipãrirea cataloagelor.Pentru a satisface cât mai mult cerinþele
publicului cititor, biblioteca a înfiinþat un caiet în care se

Sala de lecturã

însemneazã zilnic orice carte cerutã pe care n-o are biblioteca,
pentru a fi achiziþionate de la librãrii din þarã.2
S-a dovedit astfel cã existenþa unei asemenea instituþii a satisfãcut o lipsã bine simþitã în oraºul nostru, iar ultima voinþã a generoºilor
testatori a fost realizatã prin binefacerile ce instituþia a revãrsat în
sufletele celor doritori de a se instrui, menþiona directorul Fundaþiei
Aman la începutul anului 1910, în corespondenþa cu Primãria Craiova.3
În vederea alcãtuirii bugetului general al comunei pentru anul 19101911, conducerea Fundaþiei propune cheltuieli pentru întreþinerea muzeului ºi bibliotecii, având în vedere noile achiziþii de publicaþii, legarea cãrþilor,
tipãrirea cataloagelor. Biblioteca funcþiona cu doi bibliotecari (Ion
D.Cuþana ºi Theodor Defleury) care asigurau servicii pentru public
atât ziua, cât ºi seara pânã la ora 22, la cererea cititorilor.Personalul
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era preocupat permanent de întreþinerea localului, asigurarea condiþiilor
pentru cititori ºi achiziþia de noi cãrþi pentru înzestrarea bibliotecii.
În 1910, biblioteca a fost vizitatã de peste 4.300 cititori care au
consultat peste 6000 volume – ºi ca urmare Voinþa testatorilor a fost
dusã la îndeplinire, iar publicul dornic de a se instrui în afarã de
ºcoalã a ºtiut sã profite de generozitatea lor. 4
Datoritã unor cheltuieli pentru amenajarea localului, achiziþiile nu
au fost suficiente. Pentru ca biblioteca sã aibã cãrþile imediat dupã
apariþia lor se propunea, sã stabileascã relaþii cu o librãrie localã, care
sã-i rezerve toate cãrþile.
Datoritã nerespectãrii unor articole din Regulamentul de funcþionare al Fundaþiei, la 1 februarie 1911 Th.Popescu este înlocuit cu ªtefan
Ciuceanu, profesor de istorie la Liceul Carol I, discipol al marelui istoric
Nicolae Iorga.
Noul director avea o viziune modernã asupra menirii sociale a unei
astfel de instituþii, susþinând necesitatea angajãrii unui personal specializat,
pasionat ºi sârguincios, iar bibliotecarul trebuie sã posede o culturã
generalã temeinicã ca sã poatã îndruma pe cititori asupra operelor
ce reclamã sã cãlãuzeascã pe lectorii tineri ºi neexperimentaþi în
alegerea cãrþilor, dupã capacitatea intelectualã a fiecãruia, sã fie
în curent cu operele ce apar în toate ramurile de cunoºtinþe, sã aibã
preparaþiunea necesarã ca la organizarea bibliotecii sau la efectuarea unei comenzi, sã ºtie ceea ce trebuie înlãturat ºi reþinut.5
În dorinþa de a încuraja gustul pentru lecturã al tineretului
ºcolar ºi a contribui prin lecturã la îmbogãþirea capitalului de
cunoºtinþe dobândit prin ºcoalã, în bugetul Fundaþiei Aman, primãria
a prevãzut pe perioada 1911-1912 trei premii de lecturã, care sã se
acorde pe baza unui regulament. În arhiva bibliotecii se gãseºte cererea
de înscriere la concurs a elevului Alexandru Iacobescu, mai târziu
bibliotecar în cadrul fundaþiei: Domnule Director, subsemnatul luând
la cunoºtinþã de anunþarea premiilor precum ºi condiþiunile prin
care se poate ajunge la ele, vã rog sã-l consideraþi înscris între
concurenþii celor trei premii a 5o lei, ca fiind cititor asiduu al acestei
biblioteci. Totodatã am depus la d-l Bibliotecar un caet pentru
rezumate. Primiþi vã rog asigurarea respectului ce vã poartã...6
Perioada aceasta de început a desfãºurãrii activitãþilor în cadrul
fundaþiei este extrem de interesantã pentru cercetãtori pentru cã acum
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se pun bazele evoluþiei ulterioare, atât a Fundaþiei, cât mai ales a Bibliotecii Aman care era consideratã o adevãratã ºcoalã de educaþie popularã, care nu trebuie sã fie expusã funcþiunilor politice.7
Interesul manifestat de cãtre cititori faþã de aceastã instituþie se
concretizeazã în numãrul cititorilor care creºte de la an la an ºi al publicaþiilor consultate. Astfel în anul 1911 biblioteca a fost vizitatã de 5870
persoane care au consultat 7951 publicaþii, iar un an mai târziu de 7477
cititori, care au consultat 11.017 publicaþii.
Acest progres se datoreºte în primul rând marelui numãr de
cãrþi cumpãrate în cursul ultimilor 2 ani, sau donate de diferite
autoritãþi publice ºi particulare, precum ºi celor peste 45 reviste
române ºi strãine din toate ramurile de cunoºtinþe - care stau la
dispoziþia publicului.8
Majoritatea cititorilor o formau, ºi atunci, elevii ºcolilor secundare
din localitate, dar biblioteca era frecventatã ºi de alte categorii de cititori:
funcþionari, avocaþi, artiºti, profesori, militari. Cãrþile cele mai solicitate
erau din domeniul literaturii naþionale, apoi revistele, dicþionare, cãrþi de
filozofie, artã, istorie, drept, ºtiinþã.
Profesorul ªtefan Ciuceanu a acordat o deosebitã atenþie completãrii colecþiilor bibliotecii ºi în acest sens a purtat o bogatã corespondenþã cu Primãria Craiovei, întrucât aprobarea listelor de cãrþi ce
urmau a fi achiziþionate trebuia datã de Consiliul de administraþie –
format din executorul testamentar I.Mitescu, directorul Fundaþiei ºi
însuºi primarul oraºului.
Cãrþile se achiziþionau prin cumpãrare pe baza listelor întocmite în
bibliotecã, având la bazã ºi solicitãrile publicului, prin licitaþie sau prin
contract stabilit cu librãriile ºi prin donaþii.
În Raportul întocmit la finele anului 1911 se menþiona despre
corespondenþa cu cele mai însemnate librãrii din marile oraºe ale
Franþei, Germaniei, Belgiei, Italiei, pentru a ne þine în curent prin
cataloagele lor periodice cu cele din urmã publicaþiuni, iar în
ceea ce priveºte abonamentele, biblioteca avea 50 de publicaþii dintre
cele mai valoroase: reviste speciale pentru istorie, literaturã, artã, ºi
biblioteconomie.
Având în vedere caracterul enciclopedic al colecþiilor, prin operele
procurate, s-a urmãrit completarea tuturor ramurilor de cunoºtinþe
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care sunt prea slab reprezentate în Bibliotecã ºi mai ales filosofia,
economia politicã, dreptul, geografia ºi ºtiinþele în general.9
În raportul de activitate pe anul 1912 se menþioneazã donaþiile
însemnate pe care le-a primit biblioteca din partea Academiei Române
(82 volume), Casa ªcoalelor (57 volume), Institutul Geografic (88 hãrþi),
Casa Bisericii (38 volume ºi un abonament gratuit la Buletinul Comisiunii Monumentelor), Ministerul Industriei ºi Comerþului,cât ºi a persoanelor
particulare: Gh. ªtirbei, C. Alexandrescu, V. Mihãilescu, ªt. Ciuceanu,
N. Iorga, Ana Cioculescu.
Rãspunzând solicitãrilor lui ªt. Ciuceanu, Academia Românã a hotãrât sã dãruiascã pentru biblioteca Fundaþiei Aman toate publicaþiile disponibile, iar pe viitor, aceste publicaþii sã fie trimise pe mãsura apariþiei lor.
Cât priveºte informarea cititorilor, conducerea Fundaþiei a avut
preocupãri privind întocmirea fiºelor de catalog, dar din motive obiective
catalogul fãgãduit nu s-a putut realiza, dar se menþioneazã cã în
primele luni ale anului 1913 va fi posibilã ºi aceastã realizare.
Pentru stimularea interesului pentru lecturã ªt. Ciuceanu instituie,
în 1912, un nou concurs public la care sã participe elevii ºcolilor craiovene,
concurenþii fiind obligaþi sã rezume ºi sã sistematizeze în scris, cele
citite din operele de literaturã sau ºtiinþe ale bibliotecii fundaþiei, într-un
caiet special. Concursul consta dintr-un colocviu asupra operelor citite
ºi rezumate în faþa unei comisii compuse din director, un profesor de
literaturã ºi altul de ºtiinþã, iar lista câºtigãtorilor va fi afiºatã publicului.
Studiind documentele de arhivã, constatãm cã schimbãri majore n-au
intervenit ºi cã activitatea bibliotecii s-a concentrat în servirea publicului
cititor ºi prelucrarea noilor publicaþii achiziþionate. Din aceleaºi surse aflãm
cã în ceea ce priveºte personalul n-a intervenit nici o schimbare, doar cã
erau apreciate calitãþile bibliotecarului Th. Defleury care a fost propus
pentru avansare în funcþia nou creatã de sub-director însãrcinat cu
reorganizarea ºi conducerea bibliotecii ºi efectuarea comenzilor de carte.
În perioada 1914-1919, biblioteca trãieºte ºi ea consecinþele
primului rãzboi mondial, aceasta concretizându-se în reducerea
personalului, reducerea ºi chiar anularea comenzilor pentru dotarea cu
publicaþii, schimbarea frecventã a orarului de funcþionare.
Donaþiile Academiei îmbogã’esc însã colecþiile bibliotecii cu lucrãri
de seamã, fãcându-se o însemnatã economie în buget. Deºi populaþia
oraºului era preocupatã de rãzboi ºi se fãceau concent rãri îndelungate,
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totuºi, în anul 1914, numãrul cititorilor a fost destul de mare: 7.266 cititori
au consultat 17.582 de publicaþii, elevii fiind majoritari.
Din nou s-a dovedit ca organizarea acestui aºezãmânt de culturã
a fost sãnãtoasã ºi a rãmas neschimbatã, iar progresele realizate ne
dau mãsura de a aprecia cã s-a îndeplinit voinþa generoºilor testatori
Alexandru ºi Aristia Aman.10
Noi donatori îºi îndreaptã atenþia spre Fundaþia Aman.
La 18 mai 1915 se primeºte o donaþie de cãrþi de peste 600 volume
din partea doamnei Elena Chiþu ºi domnul C.M.Ciocazan, care au dãruit
cãrþile în memoria lui Gheorghe Chiþu, magistrat, primar al oraºului în
1866 ºi a lui Constantin Ciocazan.Înainte de intrarea armatei germane în
oraº, la 8 noiembrie 1916, directorul Fundaþiei ºi bibliotecarul Th.Defleury
se refugiazã în spaþiul neocupat, în Moldova
Urmeazã o perioadã grea pentru Fundaþie, fiind asigurat un interimat
la conducere, mai întâi de cãtre custodele C.E.Petrescu (oct.1916-1918),
mutat în casa fundaþiei ºi însãrcinat sã supravegheze întreaga avere ºi
apoi din iulie 1918 de Ion Mongescu, care împreunã cu bibliotecarul ºef
Filip Sireteanu, numit în septembrie 1917 n-au avut o activitate demnã de
luat în seamã, abuzurile ºi neregurile fiind consemnate în memoriul înaintat
Consiliului Comunal, de cãtre custodele fundaþiei la 30 oct.1918. Unele
reviste franceze ale bibliotecii au fost distruse, iar cãrþile au fost scoase
din bibliotecã, contrar regulamentului, spre a fi cercetate, unele dintre ele
nemaifiind în bibliotecã, iar altele confiscate de cenzura germanã.
Biblioteca continua sã fie frecventatã de cititori ce nu puteau fi
refuzaþi, chiar ºi numai douã ore pe zi în 1917 ajungându-se la 6 ore/zi
în anul urmãtor. Se þineau cursuri de limba germanã, iar în iarna anului
1917, conferinþele profesorilor s-au desfãºurat în localul Fundaþiei.
Cu toate evenimentele grele provocate de ocupaþia germanã,
arhiva Fundaþiei Aman s-a pãstrat în cele mai bune condiþii, dosarele
ºi registrele fiind complete dupã cum consemna ªt. Ciuceanu, la 10
ianuarie 1919, care de la 1 noiembrie1918 revine la conducerea instituþiei
pânã la 15 februarie 1919, încercând sã reorganizeze întreaga activitate.
Din 20 februarie 1919, prof. Th. Popescu îºi reia activitatea pentru
interesanta ºi bogata bibliotecã publicã de circa 8000 volume care aduce
cele mai mari foloase publicului craiovean ºi în special populaþiei ºcolare
din capitala Olteniei. Continuã sã se îmbogãþeascã colecþiile, numãrul
fiind apreciabil, ceea ce dovedeºte interesul manifestat pentru bibliotecã.
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Orarul de funcþionare al bibliotecii în timpul Primului Rãzboi Mondial.
(1918)

Sala de lecturã
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Din partea Gimnaziului de fii de ofiþeri militari, se primeºte o donaþie de 26 hãrþi speciale editate de statul major german privitoare în
mare parte la judeþele Olteniei.
Dupã retragerea armatei germane, activitãþile continuã atât în oraº,
cât ºi în cadrul Fundaþiei, care a fost un focar de culturã, implicându-se
în tot ceea ce þinea de viaþa culturalã a oraºului. Conducerea instituþiei
se preocupã în continuare de întreþinerea localului ºi de asigurarea
activitãþii Fundaþiei. La 31 martie 1921, Th. Defleury este avansat ca
subdirector, iar M.Gelep subdirector al muzeului ºi pinacotecii.
Datoritã unor neînþelegeri cu Primãria Craiova, la 26 august 1921,
profesorul Th.Popescu demisioneazã din funcþia de director al Fundaþiei.
Procesul verbal de predarea averii s-a întocmit în zilele de 8-10
septembrie 1921, când la conducerea instituþiei a fost numitã poeta
Elena Farago.
Începe o nouã etapã pentru Fundaþia Alexandru ºi Aristia Aman.
În galeria scriitorilor, în a cãror biografie spiritualã, biblioteca ocupã
un loc însemnat, o putem include, cu toatã convingerea pe Elena Farago,
delicata poetã venitã din Bârlad la Craiova ºi stabilitã aici pânã la sfârºitul
vieþii. Dupã câte cunoaºtem, nici un scriitor român nu a avut activitate
atât de îndelungatã în bibliotecã, cu atât mai mult, în fruntea ei.
Nãscutã la Bârlad la 29 martie 1878, în familia lui Francisc
Paximade ºi a Anastasiei Thomaide, urmeazã primele douã clase primare
în oraºul natal, apoi pleacã la Brãila. Dupã o scurtã ºedere la Constanþa,
vine la Bucureºti, unde se angajazã guvernantã, mai întâi in casa jurnalistului Gh. Pannu, apoi în cea a lui I.L.Caragiale (1897-1898). Cunoscându-i întreaga poveste a vieþii, dramaturgul a exclamat viaþa de roman, subiect de drama, cuvinte elocvente pentru întregul ei destin. În
Bucureºti frecventeazã cercul socialiºtilor români, unde-i cunoaºte pe
I.C. Frimu, ªt. Gheorghiu, soþii Nãdejde, P. Moºoiu, Racovski, sub
înrâurirea cãrora debuteazã, în aprilie 1902, în ziarul România muncitoare cu pseudonimul Fatma, iar doi ani mai târziu publicã într-o foaie
volantã, 1 Mai, poezia Scrisori, începuturi care vor afirma crezul sãu
literar, îndemnul categoric cãtre o poezie militantã.
Cãsãtoritã cu Francisc Farago, director la o bancã, poeta se stabileºte în preajma rãscoalei din 1907, definitiv la Craiova. Participã
efectiv la rãscoalã. Cu sprijinul lui N.Iorga, tipãreºte marea majoritate
a operelor sale, colaboreazã în presa localã (Ramuri, Arhivele Olteniei,
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Nãzuinþa, din al cãrui colectiv de redacþie face parte), este membrã
fondatoare a Societãþii Scriitorilor Olteni ºi, ca o binemeritatã
recunoaºtere a meritelor sale, este numitã cetãþean de onoare al municipiului Craiova (1947). În volum debuteazã în 1906 la Budapesta cu
Versuri. Urmeazã apoi 25 de volume, între care unele primind premii
oficiale: premiul „Adamaki“ pentru ªoapte din umbrã (Craiova, 1908)
ºi Traduceri libere (Craiova, 1908), premiul Neuschatz pentru Ziarul
unui motan (Buc., 1924), fiind pânã atunci singurul scriitor român distins
cu premiul special de literaturã pedagogicã ºi cu premiul Femina din
Paris, iar Fundaþia pentru literaturã ºi artã îi acordã Premiul Naþional
de Literaturã pentru ansamblul operei poetice“
Elena Farago este numitã directoare a Fundaþiei Aman la 1
septembrie 1921 în locul rãmas vacant prin demisia lui Th.Popescu, iar
predarea averii constând din cãrþi, tablouri, monede, medalii, hãrþi, mobilier
etc., s-a fãcut dupã registrele inventare ale fundaþiei.
Numirea poetei în fruntea Fundaþiei Aman aduce un aºteptat
reviriment în activitatea bibliotecii. Prin prestigiul pe care-l avea pe
plan naþional, prin relaþiile ei cu toate instituþiile ºi oamenii de culturã,
Elena Farago a conceput ºi determinat ca acest aºezãmânt sã devinã o
prezenþã vie în viaþa culturalã a oraºului. Pe lângã bibliotecã fiinþeazã,
datoritã ei, cursurile de literaturã ºi istoria artei din cadrul Universitãþii
libere din Craiova, locuinþa sa transformându-se într-un adevãrat salon
literar. De altfel, dupã un an ºi ceva, la 7 decembrie 1922, Ministerul
Cultelor ºi Artelor, al cãrui director general nu era altul decât poetul Ion
Minulescu, „crede totuºi de a sa datorie sã priveascã cu multã
satisfacþie orânduirea exemplarã a acestei superioare instituþii
artistice, ce face în primul rând cinste acelei primãrii ºi care se
datoreºte în bunã parte râvnei ºi activitãþii depuse de apreciata
scriitoare d-na Elena Farago ce s-a consacrat cu totul acestui
aºezãmânt. Ministerul Artelor gãseºte deci de a sa datorie a vã
face cunoscut [primarului, n.n.] aprecierile lui ºi a vã ruga ca în
interesul instituþiunei ca aceastã inimoasã scriitoare sã fie pusã
cu binevoitorul d-voastrã concurs în mãsurã a continua ºi pe viitor
activitatea sa în aceeaºi direcþie ºi în bune condiþiuni“10 .
Conºtientã cã regulamentul bibliotecii din 1908 necesitã unele
modificãri propune, la 8 aprilie 1925, unele amendamente privitoare la
programul de funcþionare al bibliotecii, sarcini precise pentru bibliote76

cari, regimul împrumuturilor de cãrþi ºi înscrierea cititorilor. Programul
se stabileºte astfel: zilnic 9-12,30; 15-16,30 ºi 20-22,30. Bibliotecarul
ºef Th. Defleury, secondat de bibliotecarul Al. Iacobescu ,,au îndatorirea de a scri ºi de a þine în bunã rânduialã cataloagele, fiºele, etichetele spre punere în funcþie a tuturor cãrþilor aflate în bibliotecã; custodele-secretar, C.E. Petrescu, are îndatorirea de a scrie ºi þine în bunã
ordine registrele, inventarul“11.
Se interzice bibliotecarilor de a împrumuta cãrþi sau alte publicaþii.
O propunere binevenitã, îndrãzneaþã, dar din pãcate, neaprobatã, vizeazã
admiterea elevilor cititori: „Vor fi admiºi printre cititori ºi elevii de
curs inferior, începând cu clasa a III-a a ºcolilor secundare, de
ambele sexe, domnii bibliotecari fiind rugaþi sã nu libereze decât
cãrþile potrivite etãþii lor“16.
Mai târziu în 1928, desfiinþeazã, în interesul cititorilor, vacanþa de
varã a bibliotecarilor, biblioteca funcþionând zilnic 4,30 ore17.
Propunând aceste amendamente regulamentului deja depãºit, Elena
Farago, ca ºi Ion Bianu, este foarte consecventã în respectarea lui,
severã cu bibliotecarii care nu-l respectã, mai ales în ceea ce priveºte
sustragerea cãrþilor sau absenþa de la serviciu, dar este atentã la
doleanþele lor ºi mai ales ale cititorilor, cãrora cautã sã le satisfacã
cererile de carte. Astfel, pentru un grup de studenþi în drept, la cererea
acestora, achiziþioneazã un curs de drept, considerând cã pentru
studenþii sãraci, aceste cursuri sunt o adevãratã binefacere ºi se
poate constata din buletinele bibliotecii ce sunt de cercetat“18.
Completarea colecþiilor bibliotecii constituie o preocupare dominantã a poetei, reflectatã ºi în presa vremii. În 1926, C.D. Fortunescu,
directorul Arhivelor Olteniei, nota în revista sa cã „zestrea bibliotecii
a crescut cu 959 volume ºi cã dupã ani de vitregie ne este plãcut a
ºti cã oblãduirea municipalã de care atârnã aºezãmintele acestea
culturale se intereseazã de ele ºi le dã un sprijin efectiv. Astfel în
ultimele douã luni s-au cumpãrat pentru 10 000 lei cãrþi româneºti
(...) ca sã punã întrucâtva biblioteca Aman la curent cu literatura
ºi ºtiinþa ultimilor 10 ani“15. În 1929 propune pentru achiziþionare
alte 28 volume din clasicii literaturii române, ai literaturii universale,
lucrãri de istorie ºi criticã literarã, filozofie, esteticã, drept, ºtiinþã etc.16
Pentru abonamente, se urmãrea alcãtuirea unor colecþii de bazã. Cu
mici fluctuaþii de la un an la altul, publicaþiile româneºti la care era
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abonatã biblioteca erau urmãtoarele: Cele trei Criºuri, Viaþa
Româneascã, Convorbiri literare, Boabe de grâu, Arhivele Olteniei,
Revista Fundaþiilor Regale, Gândirea, Familia, Viaþa literarã,
Revista clasicã, iar la cele strãine: L’illustration, Mercure de France,
Les nouvelles litteraires, Les Annales, La science et la vie,
Conferencia etc.
O donaþie de aproape 4 000 volume valoroase prin vechime ºi raritate
primitã din partea lui N.P.Romanescu, fostul primar al Craiovei, care
înzestreazã biblioteca ºi cu mobilier corespunzãtor, ridicã, deja, în 1931,
probleme de spaþiu ºi ca atare propune o nouã organizare a fundaþiei.Într-un
raport din 19 noiembrie 1935, Elena Farago dã relaþii primarului privitoare
la aranjarea cãrþilor provenite din aceastã donaþie: „am fiºat în dublu
(autori ºi specialitãþi), etichetat, numerotat ºi aranjat în partea de
jos a dulapurilor bibliotecii (sala a 2-a) 1970 de volume din
donaþiunea N.P.Romanescu. Restul de cãrþi (2 000) le-am depozitat
în sala apartamentului ocupat de mine, care serveºte de cancelarie
(...). Pentru aranjarea definitivã a cãrþilor, singura modalitate ar fi
douã rânduri de rafturi-vitrine americane, mobile, pe care le-am
aranja pe aceste banchete, ulterior, adicã atunci când le-am avea.
Nu se poate face nici un fel de confuzie în provizoratul pe care am
onoarea sã vã rog sã-l aprobaþi, deoarece cãrþile sunt fiºate ºi
numerotate de mine personal ºi ar urma ca tot eu sã adaog dupã
aranjarea definitivã, pe fiecare fiºã, numãrul rafturilor respective,
numãrul de ordine de pe cãrþi rãmânând neschimbat17.
O altã donaþie de aproape 300 de volume aparþine scriitorului craiovean Caton Theodorian, însemnatã prin autografele unor personalitãþi
ale culturii noastre. Intenþia autorului era clar exprimatã: „Intenþiunea
mea, oferindu-vã aceste cãrþi, a fost de a înlesni Fundaþiei ,,Aman“
înfiinþarea unei secþii de manuscrise ºi autografe în biblioteca sa.
Asemenea destinaþie am vãzut ca sã dau cãrþile prevãzute cu autografe ºi dedicaþii în mai multe biblioteci ºi muzee din strãinãtate,
precum: Milano, Veneþia, Florenþa, Pisa, Viena, Lyon, Rouen, Münich
etc. Cãrþile de la mine împreunã cu cele donate de domnii Romanescu,
Ciocazan ºi alþii pot forma foarte frumos secþiunea ce am sugerat“.
Propunerea valoroasã în sine, este inaplicabilã ,,deoarece nu ne putem
îngãdui inovaþii (mai ales dacã ele implicã ºi chestiuni de spaþiu ºi
mobilier special) pânã ce pavilionul ºi întreaga donaþiune N. P.
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Romanescu nu vor fi puse la punct. I-am propus domnului
Theodorian – scrie Elena Farago – sã doneze cãrþile pe care le-a
destinat bibliotecii acestei Fundaþiuni, admiþând ca ele sã fie
înregistrate, fiºate ºi puse la dispoziþia cititorilor deocamdatã“18.
Se pare însã cã biblioteca îºi completeazã colecþiile, în aceºti ani,
mai mult prin donaþii particulare sau ale unor instituþii, decât prin grija
oficialã. Aceasta este ºi sensul notei apãrutã într-o revistã localã: „Muzeul ºi biblioteca Aman mai mult în virtutea inerþiei îºi duc zilele,
trãiesc, dar vegeteazã. ªi acestea nu din cauza conducerii care
face tot ce poate, ci numai cã stãpânirea s-a dezinteresat de
bibliotecã ºi muzeu“, neincluzând în bugetul primãriei nici o sumã de
bani pentru noi achiziþii de cãrþi ºi abonamente la reviste. Din aceastã
cauzã, „biblioteca nu poate spori vizibil“19.
Dintr-un tabel întocmit de Elena Farago la cererea Consiliului de
Miniºtri, din 1940, aflãm date preþioase privind fondul de carte achiziþionat
în perioada 1918-1940: 8358 titluri în 9650 exemplare. La acea datã,
biblioteca avea o salã de 50 locuri, programul fiind de la 9-12,30 ºi 15-17,
cu excepþia lunilor iulie ºi august când funcþioneazã de la 8,30-13. Avea,
de asemenea, „fiºe pe autori, fiºe pe specialitãþi, fiºe speciale pentru
studii critice, pe autorii studiaþi. Toate în ordine alfabeticã. Un catalog special pentru cãrþile româneºti tot în ordine alfabeticã“20. În cei
36 de ani de la înfiinþare ºi pânã în 1944, fondul de carte al bibliotecii era
alcãtuit din 10913 titluri, în 13567 exemplare. Dintre acestea, 7100 titluri
în 9000 de exemplare sunt donaþii, ºi numai 3813 titluri în 4567 exemplare
au fost cumpãrate din bugetul primãriei21.
Pe 15 martie 1940, Elena Farago demisioneazã din postul de
directoare a Fundaþiei Aman, urmând a fi pensionatã de cãtre Casa
scriitorilor români22, dar cere sã rãmânã cu titlul onorific „având în vedere,
pe de o parte, devotamentul ºi competinþa cu care am condus aceastã
instituþie, precum ºi faptul cã lucrãrile de reorganizare ale bibliotecii,
efectuate exclusiv de mine personal sunt în curs ºi greu de efectuat
de o altã persoanã, deoarece sunt pe o sistemã proprie mie, iar pe
de altã parte, dat fiind faptul cã în acest mediu priitor specialitãþii
mele îmi pot continua activitatea literarã în orele libere“23. Primãria
îi aprobã aceastã legitimã cerere, considerând cã ,,faþã de meritele
excepþionale recunoscute d-nei Elena Farago, pe tãrâmul literar ºi
cultural, (aceastã) ofertã a d-sale urmeazã a fi acceptatã, ca fiind
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cea mai indicatã a conduce aceastã instituþie de culturã ºi un element preþios municipiului“24. Din pãcate, nu este lipsitã de necazuri;
invidia unor pseudo-intelectuali locali îºi spune cuvântul, pricinuindu-i
nenumãrate neplãceri, obligând-o sã apeleze la serviciile prietenului sãu,
C. ªaban-Fãgeþel, pentru a interveni la primãrie spre a i se preciza „oficial
cã sunt director onorific ºi consilier literar ºi artistic“ ºi nu administrator, nepretinzând decât ,,ceva omenie“, deºi ,,ar putea fi angajatã,
dupã noile dispoziþii ale legii Casei scriitorilor, chiar cu diurnã“25.
Pânã în anul 1944 sarcinile bibliotecii erau împãrþite între poeta
Elena Farago, care se ocupa de completarea cu cãrþi noi a inventarului,
fiºarea pe autori ºi specialitãþi a cãrþilor, lecturi de studii critice ºi
întocmirea fiºelor pentru fiºierul special de criticã, dar mai ales susþinerea
unei bogate corespondenþe atât cu autoritãþile locale, cât mai ales cu
personalitãþi culturale din þarã pe de o parte ºi Th. Defleury, subdirector
ºi bibliotecar ºef, care servea cãrþi, supraveghea cititorii, þinea evidenþa
cititorilor ºi a publicaþiilor consultate, cel de-al doilea bibliotecar fiind
mobilizat, pe de altã parte.
Activitatea continuã chiar dacã numãrul cititorilor scade din cauza
rãzboiului, biblioteca Fundaþiei Alexandru ºi Aristia Aman fiind deschisã
câteva ore în fiecare zi ºi pentru o scurtã perioadã de timp (8 ian.1944
– 22 iunie 1944) este însãrcinat cu conducerea ºi administrarea Fundaþiei
Aman dr. Victor Supuran, cu menþiunea cã de bibliotecã se va ocupa în
continuare poeta Elena Farago.
Biblioteca Fundaþiei Aman, o mândrie a oraºului Craiova fiind unul
dintre cele mai frumoase focare de culturã ale Olteniei ºi þãrii întregi, a
fost ajutatã în anul 1946 prin donaþii din partea Ministerului Informaþiilor,
Ministerului Artelor ºi Ministerului Educaþiei, subvenþiile de stat fiind
foarte mici sau chiar inexistente în aceºti ani grei de dupã rãzboi.
La 5 martie 1947, Biblioteca Academiei Române lanseazã un apel
pentru toate bibliotecile din þarã cu scopul organizãrii unei conferinþe a
conducãtorilor de biblioteci, privind organizarea unitarã a bibliotecilor
publice, efectuarea împrumuturilor ºi schimburilor de publicaþii,
întocmirea unui catalog general al tuturor bibliotecilor din þarã, înzestrarea
bibliotecii ºi situaþia personalului.
Al doilea rãzboi mondial a adus oraºului, ca de altfel, întregii
omeniri, nu numai pagube materiale sau pierderi de vieþi omeneºti, ci ºi
degradarea ºi chiar distrugerea totalã a unor valori spirituale. La
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Fundaþia Aman, acesta a dus la pierderea unor cãrþi ºi reviste, vinovat
pentru neglijenþã fiind întregul personal, exceptând-o pe Elena Farago.
La 2 ianuarie 1950, inventarul cu bunurile Fundaþiei Aman, întocmit
conform instrucþiunilor Ministerului de finanþe nr. 67720 din 15
septembrie 1949 scoase din inventarul Comitetului provizoriu al Oraºului,
urmând a fi administrate de cãtre Fundaþie, consemneazã la capitolul
cãrþi ºi reviste, cifra de 13139 volume26.
De la acea datã ºi de la cele 13000 volume, fondul de carte este
evidenþiat în continuare în registrele inventare.
Consecinþele celui de-al doilea rãzboi mondial s-au resimþit ºi asupra vieþii fundaþiei craiovene, deºi prin efortul unor salariaþi reuºeºte sã
asigure conservarea patrimoniului bibliotecii ºi muzeului.
În urma reorganizãrilor administrativ-teritoriale care au avut loc
în perioada 1945-1968 au survenit elemente noi, organizatorice în viaþa
bibliotecii.
Pânã în anul 1950, biblioteca a purtat numele testatorilor ºi aºa
era cunoscutã în Oltenia ºi chiar în întreaga þarã, graþie activitãþii culturale
desfãºurate aici. Odatã cu împãrþirea teritorial-administrativã a þãrii ºi
constituirea regiunii Oltenia, biblioteca se va afla în subordinea Sfatului
Popular Regional, devenind Biblioteca Centralã Regionalã, cu sarcini
metodice de îndrumare ºi control a tuturor bibliotecilor raionale ºi
comunale. Slujitorii ei au stãruit pentru ridicarea valorii ºi profesionalismului, pentru crearea unui profil distinct bibliotecii, cu precãdere
afirmarea rolului de centru metodologic pentru reþeaua de biblioteci
publice din zonã.
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri din decembrie 1951 prevedea
îmbunãtãþirea activitãþii bibliotecilor publice, punându-se accent pe
dezvoltarea bazei materiale ºi organizarea activitãþilor.
Biblioteca îºi compartimenteazã activitatea pe secþii, salã de lecturã
ºi împrumut la domiciliu pentru adulþi ºi copii, o secþie documentarã,
bibliograficã ºi metodicã, catalogare ºi aprovizionare.
În cartiere, biblioteca ºi-a extins activitatea prin crearea unor filiale
sau puncte de împrumut pe timpul verii, o bibliotecã sezonierã în parcul
oraºului (azi parcul N. P. Romanescu).
Periodic, au avut loc instruiri ºi cursuri de pregãtire a bibliotecarilor,
schimburi de experienþã atât la sediu, cât mai ales în bibliotecile raionale
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în care accentul se punea pe activitãþile practice. S-au înfiinþat, încã din
1951, 19 biblioteci raionale, un an mai târziu, 29 asemenea biblioteci ºi
155 biblioteci comunale.Activitatea acestora este evidenþiatã cu ocazia
semicentenarului bibliotecii din 1958, în toate bibliotecile din regiune
înscriindu-se 370.146 cititori, care au consultat 444.848 volume.
În scopul organizãrii unui larg schimb de experienþã pentru popularizarea celor mai avansate metode folosite în activitatea practicã a bibliotecilor, Direcþia Învãþãmântului ºi Culturii a iniþiat în anul 1959, þinerea
unor consfãtuiri interregionale între biblioteci, în patru centre din þarã.
Prima consfãtuire a avut loc la 25 mai în oraºul Craiova, cu participarea regiunilor Timiºoara, Hunedoara, Piteºti ºi Craiova.În acelaºi an
s-a înregistrat ºi un interesant schimb de experienþã între bibliotecile
din regiunile Craiova ºi Piteºti, când s-a desfãºurat ºi seminarul cu
tema Sarcinile bibliotecarilor în perioada toamnã ºi iarnã.
Atribuþiile bibliotecii regionale sporesc, prin înfiinþarea serviciului
de îndrumare metodicã pentru bibliotecile raionale ºi comunale, numãrul
lor fiind în continuã creºtere.
De asemenea, sporeºte fondul de carte al Bibliotecii Regionale
Craiova, de la 13.139 în 1950 la 102.511 volume în anul 1960.
Activitatea de informare bibliograficã s-a îmbogãþit pe mãsura
trecerii timpului. De la întocmirea celor mai simple instrumente de
informare (liste de recomandare, indici bibliografici) s-a ajuns la redactarea unor bibliografii de amploare, precum Personalitãþi oltene ºi
Literatura secolului al XX-lea (1968). S-au întocmit indici bibliografici
ai scriitorilor VasileAlecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Alexandru Vlahuþã,
Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Camil Petrescu;
indici bibliografici adnotaþi ai Revistei oltene (1969),
Meridian (1970), Nãzuinþa (1970), precum ºi bibliografia localã Dezvoltarea judeþului Dolj, multiplicatã pentru perioada 1944-1968.
Anul 1968 a fost un an de schimbãri în administraþie la nivel
naþional. Cele 16 regiuni au fost reîmpãrþite în 41 de judeþe, iar Biblioteca Regionalã Craiova devine Biblioteca judeþeanã Dolj.
Baza întregii activitãþi a oricãrei biblioteci o constituie structura ºi
calitatea colecþiilor. Fondul de carte a cunoscut o ascensiune fireascã
crescând din 1950, când avea 13.139, la 102.511 volume în l960, 128.411
volume în 1970 pânã la 229.486 volume în 1977. Fãrã a se neglija funcþiile
tradiþionale, biblioteca publicã a devenit o instituþie activã ºi cu o
82

complexã activitate culturalã. Pe drept cuvânt perioada 1944-1970 o
putem considera bogatã în evenimente înnoitoare, prin rezultatele obþinute
în toate domeniile, dar mai ales prin sistemul de completare a fondului
de publicaþii, corelarea programului de funcþionare a serviciilor ºi secþiilor
cu posibilitãþile reale ale cititorilor de a frecventa biblioteca, prin desfãºurarea unor activitãþi culturale, întãrirea legãturilor cu cititori prin
cele mai diverse forme, lãrgirea sistemului informaþional, creºterea contribuþiei bibliotecii, ca instituþie metodicã în perfecþionarea activitãþii bibliotecilor de pe raza fostei regiuni, actualmente a judeþului.
Seismul din 4 martie 1977 a afectat grav funcþionalitatea bibliotecii.
Activitatea cu publicul s-a restrâns prin închiderea sãlilor de lecturã ºi
temporar a secþiilor de împrumut acasã adulþi ºi copii, întregul personal
participând la acþiunile de înlãturare a urmãrirlor seismului (îndepãrtarea
molozului, reorganizarea ºi repararea rafturilor cãzute, consolidarea clãdirii,
reamenajarea spaþiilor ºi reorganizarea colecþiilor).
În aceastã perioadã s-a trecut la prelucrarea colecþiilor din depozitul general ºi organizarea lui pe formate, la secþia de împrumut pentru
adulþi s-a efectuat prelucrarea biblioteconomicã de întroducere în tehnica împrumutului a fiºei cãrþii ºi a plicului cititorului. Operaþia a permis
organizarea secþiilor pentru adulþi ºi copii în noul spaþiu construit în anii
1979-1980 ºi organizarea colecþiilor în sistem de acces liber la raft.
Organizarea cataloagelor bibliotecii a fost o etapã importantã în
activitatea care s-a desfãºurat în anii 1970-1980. Astfel s-au organizat
cataloage în toate secþiile bibliotecii: alfabetic ºi sistematic (cu un index
alfabetic al catalogului sistematic necesar cititorilor pentru orientarea
universalã, pentru colecþiile de bazã ºi secþiile împrumut adulþi ºi copii);
catalogul alfabetic al periodicelor, care evidenþiazã publicaþiile periodice
româneºti ºi strãine, catalogul publicaþiilor editate sau tipãrite pe teritoriul
Olteniei (apãrut ºi sub forma tipãritã), catalogul pe titluri ºi pe colecþii,
catalog pe subiecte ºi analitic al lucrãrilor de criticã literarã. Micii cititori
beneficiau ºi de un catalog tematic ilustrat.
Pe lângã îmbogãþirea colecþiilor cu cãrþi ºi periodice s-a început
constituirea colecþiilor muzicale (discuri, benzi magnetice, partituri) în
vederea constituirii Secþiei muzicale a bibliotecii. Fonoteca de aur
constituitã în acei ani, se bucurã ºi azi de atenþia cititorilor, impunându-se
prin înregistrarea vocilor unor scriitori de prestigiu ai literaturii române:
Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, George Cãlinescu, George
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Bacovia, Octavian Goga, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Zaharia Stancu,
Alexandru Philippide, Eugen Jebeleanu, Adrian Pãunescu, Marin
Sorescu etc.
În anul 1980 – spaþiile bibliotecii s-au extins prin darea în folosinþã
a unei noi clãdiri, cu douã nivele, în care s-au organizat secþiile de
împrumut pentru adulþi ºi copii. Organizarea accesului liber la raft s-a
fãcut prin expunerea unui bogat fond de carte, fiind astfel mai accesibil
cititorilor.
Pe baze ºtiinþifice ºi organizare îºi va dezvolta biblioteca activitatea
în urmãtorul deceniu, fiind acelaºi focar de culturã ºi civilizaþie în
municipiul Craiova ºi judeþul Dolj.
Urmarea fireascã a îmbunãtãþirii cantitative ºi calitative a colecþiilor, o constituie creºterea progresivã a numãrului de cititori, a frecvenþei
ºi a cãrþilor consultate,în anii 1980-1990, în principalele cartiere ale
oraºului se înfiinþeazã filiale. La început au funcþionat filiale în cartierele
Brazda lui Novac ºi noul cartier Craioviþa Nouã, adãugându-li-se cele
din cartierele Rovine ºi Valea Roºie. Era o formã de apropiere a cãrþii
de cititori – cum de altfel a fost ºi înfiinþarea Bibliobuzului care circula
în locuri foarte aglomerate, în preajma ºcolilor ºi a cartierelor mãrginaºe.
În sezonul estival funcþiona o bibliotecã sezonierã în satul de vacanþã
de la Breasta - Dolj, unde bibliotecarii Secþiei pentru copii, împrumutau
cãrþi copiilor din tabãrã, organizând totodatã întâlniri cu scriitori ºi
concursuri literare.
Se colaboreazã cu celelalte instituþii de culturã ºi cu instituþiile de
învãþãmânt ºi se organizeazã activitãþi culturale în incinta bibliotecii,
urmãrindu-se atragerea unui mai mare numãr de oameni spre bibliotecã. Numai menþionarea celor mai importante activitãþi dã dimensiunea
volumului de muncã ce se va desfãºura în acea perioadã: Concursul
Craiova în literaturã; Festivalul ºi concursul de creaþie literarã Traian
Demetrescu; Concursul de creaþie literarã Elena Farago; ºedinþele
cenaclului literar Traian Demetrescu þinute în bibliotecã ofereau
dezbateri literare sau întâlniri cu cititorii; montaje literare, având la bazã
creaþia literarã a scriitorilor români º.a.
Se organizau activitãþi specifice copiilor: concursuri, lecturi în grup.
S-a constituit cercul Prietenii bibliotecii din care fãceau parte cei mai
buni cititori, care de altfel participau ºi la activitatea culturalã, s-au
organizat expoziþii de artã plasticã intitulate Paleta copilãriei.
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Biblioteca s-a integrat în atmosfera culturalã a oraºului participând cu acþiuni proprii la principalele evenimente: 375 de ani de la prima
unire politicã a Þãrilor Române sub Mihai Viteazul (mai 1975);
Centenarul Independenþei de Stat a României. Remarcabilã a fost
expoziþia de ex-libris (15 nov - 31 dec.1975), la care au expus graficieni
din 26 de þãri fiind prima expoziþie de acest fel organizatã la Craiova.
S-a continuat cu Salonul de primãvarã al Ex-librisului (mai 1977). Cu
acest prilej s-au editat ºi douã cataloage de expoziþie, iar urmarea fireascã a fost constituirea în ianuarie 1976 a unui cerc de bibliofilie ºi ex-libris
Elena Farago ºi organizarea bianualã a unui salon de ex-libris.
La recomandarea UNESCO, 1978 a fost anul comemorãrii
centenarului naºterii scriitoarei Elena Farago, când biblioteca a iniþiat ºi
organizat o serie de acþiuni (medalioane, seri literare-simpozioane,
dezbateri, expoziþii, recitaluri poetice), menite sã punã în valoare
personalitatea poetei omagiate. Acþiunile, reunite sub forma unei decade, au culminat cu o sesiune de comunicãri cu participare naþionalã, la
care ºi-au adus contribuþii inedite prof. univ. dr. C.D. Papastate, prof.
univ. dr. G. Potra, prof.univ.dr.Barbu Theodorescu, conf. univ. dr. Pavel
Þugui, conf. univ. dr. Ion Pãtraºcu, criticul literar Serafim Duicu,
bibliotecari ºi muzeografi.
În 1991, prin decizia nr.458 din 20 septembrie a Prefecturii Judeþului
Dolj, instituþiei i s-a atribuit numele fondatorilor Alexandru ºi Aristia
Aman o recunoaºtere a meritelor celor doi patrioþi olteni care au gândit
instituþia ca un centru complex de culturã cuprinzând o galerie de tablouri ºi un muzeu pe lângã bibliotecã.
Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman este deþinãtoarea
unui important fond de carte cu valoare patrimonialã de nivel naþional.
Constituitã încã de la începutul Fundaþiei Aman, aceastã colecþie s-a
îmbogãþit permanent, ajungând azi la un numãr de aproape 1000 de
exemplare. La început, colecþia a constat din cãrþile lãsate de
testamentari – Aristia ºi Alexandru Aman – într-un numãr de 150 de
volume îmbogãþindu-se, ulterior, prin donaþiile fostului primar al Craiovei,
Nicolae P.Romanescu (4000 de volume, dintre care 41 sunt cãrþi de
patrimoniu) ºi ale lui Gh. Chiþu, prin intermediul lui Const.C.Ciocazan,
precum ºi prin preluarea bibliotecii lui N.Locusteanu, aparþinând Liceului
Ioniþã Asan din Caracal, ºi al bibliotecii Muzeului de Artã din Craiova
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(31 de volume). Un numãr redus de cãrþi provind din bibliotecile
prof.Aurel Mircea, C.V. Pencioiu, Erefterie, Emilian Sãvoiu.
În ultimii ani, Biblioteca Judeþeanã ºi-a îndreptat atenþia spre
achiziþionarea unui numãr însemnat de cãrþi româneºti ºi strãine, carte
manuscrisã sau tipãritã, parte din ele aparþinând bibliotecii savanþilor
Demostene Russo ºi V. Gomoiu. Totodatã colecþiile bibliotecii noastre
s-au îmbogãþit cu primele 5 cãrþi manuscrise, aparþinând prof.univ.dr.doc.
Dan Simonescu ºi bibliofilului N.Vasilescu-Capsali.
O privire de ansamblu asupra acestui fond de carte duce la
concluzia cã ele sunt valoroase prin conþinutul lor ºi reflectã interesele
de lecturã ale cãrturarilor craioveni în decursul vremii. Sunt cãrþi de
retoricã (Ion Molnar, Retoricã..., 1789); gramatici (I.Vãcãrescu,
Cãpãþineanu, 1830); Fabule (D.Þichindeal, Filosoficeºti ºi politiceºti
prin fabule moralnice învãþãturi, 1814; de moralã ºi filosofice (I.
Molnar, Retoricã..., 1798, Paris Mumuleanu, Caracteruri, 1825, Dinicu
Golescu, Adunare de pilde bisericeºti ºi filosoficeºti..., 1826, Loghica
1826, Heinessius, Filosofia cuvântului ºi nãrevurilor, adicã loghica
ºi etica elementarã..., l829); de referinþã (Catavasier greco-slavoromân, 1784, Lesicon romanescu - latinescu-ungurescu-nemþescu...,
1825); de poezii (V.Aron, Vorbire în versuri de glume între Leonat
Beþivul, om din Longobarda ºi între Dorafata, muerea sa, 1815,
Paris Mumuleanu, Rost de poezii..., 1820, ediþie cunoscutã pânã acum
doar într-un singur exemplar, I.Vãcãrescu, Poezii alese), precum ºi
traduceri din Lamartine ºi Montesquieu, fãcute de I.H.Rãdulescu,
respectiv Stanciu Cãpãþineanu. Nu lipsesc, din colecþia de carte
româneascã veche, cunoscutele lucrãri: Carte româneascã de
învãþãturã, tãlmãcitã de Varlaam în 1643, Îndreptarea legii (1852),
cele douã ediþii ale Bibliei (1688 ºi 1795) sau Însemnarea cãlãtoriei
mele de Dinicu Golescu (1826).
Conþinutul variat al cãrþilor, în care predominã cel ºtiinþific ºi
enciclopedic, atestã, în lumea cititorilor, preocupãri pentru o pregãtire
sistematicã, urmare, probabil, a îndemnurilor didactice ale dascãlilor
ªcolii centrale din Craiova, Grigore Pleºoianu ºi Stanciu Cãpãþineanu.
Semnificative pentru orientarea gustului ºi a lecturii de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea sunt ºi cãrþile strãine, mai cu seamã lucrãrile
scriitorilor clasici latini (Cicero, Plaut, Seneca, Vergilius, Varro, Corneliu
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Nepos, Caesar), greci (Plutarh, Homer, Pindar, Heliodor, Diogene,
Laertius, Hipocrat), apoi scriitorii epocii medievale ºi premoderne
(Erasmus, J.J.Rousseau, David Hume, La Rochefoucauld, Klopstok,
Laclos cu Les liaisons dangereuses în mai multe ediþii, Voltaire, ediþia
1791- 1792 în 99 de volume, Montesquieu), ca ºi traducerea francezã a
celebrei gazete The spectator a lui Adison ºi Steele, lucrãri de economie
politicã de Turgot, Smith, Necker (Voyage autour de mond de la perouse),
dicþionare (Le Grand Francais, 1767-1774, în 30 volume; Dictionnaire
universel, historique et critique des moeurs, 1772; Nouveau dictionnaire
allemand-francaise francais - allemand, 1782, Encyclopediana ou
dictionnaire encyclopedique...,1791, Dictionnaire de l’Academie
francaise..., 1798) etc. Multe dintre cãrþile strãine conþin referinþe ºi
despre þãrile române. Spre exemplificare: Joannes Boemus Aubannus,
Mores leges et eitus omnium gentium, Lugduni, 1541; Giovani Bottero,
Le relationi universali..., Veneþia, 1618; Respublica sive Status Regni
Poloniae, Litvaniae, Prussige, Livoniae etc..., Lugd(uni) Batavorum,
1642; L’origine del Danubio..., Veneþia, 1685; Ph. d’Avril, Voyage
en divers etats d’Europe et Asie..., Paris, 1692; Histoire du Prince
Racotzi, Paris, 1707.
Cercetãtorii istoriei cãrþii ºi tiparului vor fi, desigur, satisfãcuþi având
ocazia sã studieze caracterele tipografice, filigranele, aranjamentul
tehno-redacþional, legãtura cãrþilor, unele imprimate în vestite edituri ºi
tipografii (Casa Elzevirilor – Olanda, Baltimore Moretus - Belgia, Pierre
Marteau – Franþa, Sebastian Gryphius – Elveþia, Paulo Manutio –
Veneþia), în renumite centre tipografice ca Amsterdam, Basel, Buda,
Frankfurt, Geneva, Hamburg, Koln, Leyda, Leipzig, Londra, Paris,
Veneþia, Viena sau în centrele tipografice de la Bucureºti, Rm.Vâlcea,
Sibiu, Iaºi.
Autografele ºi ex-libris-urile, aceste însemne de proprietate a cãror
vechime dateazã de cinci secole, înnobileazã cartea prin conþinutul ºi
personalitatea autorului acesteia, introduce rafinamentul artistic în
bibliotecile publice sau particulare ºi ajutã la reconstituirea vechilor
biblioteci. Biblioteca Aman posedã asemenea forme de proprietate
(autografe, ex-libris-uri heraldic, figurativ, colofon, pecete, ºtampilã,
etichetã), aparþinând unor personalitãþi istorice sau din domeniul culturalartistic: Ex libris Bibliothecae Scarlatianae, aparþinând domnitorului
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moldovean Scarlat Calimachi, Ex libris G.Teleki Maria, Ex libris
Baronne de Floen Allercrona ºi Cabinet litteraire St. Aubin, ex librisul ºtampilã cu însemnele familiei craiovene Elefterie Cornetti sau ale
lui F.A. Filipescu, Al. Odobescu, Demostene Russo, precum ºi foarte
numeroasele autografe aparþinând lui Al. Aman, I. Heliade Rãdulescu,
V. Gomoiu, N.P. Romanescu, Elena Farago, Cincinat Pavelescu, Caton
Theodorian, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Ion Pillat, Al. Macedonski,
E. Lovinescu, Emil Gârleanu, M. Sorbul, Perpessicius, N. Titulescu, M.
Sadoveanu, I. Agârbiceanu, V.G. Paleolog, Eugen Constant etc.
A existat chiar intenþia din partea scriitorului Caton Theodorian
de a crea, în 1938, în cadrul Fundaþiei Aman, o secþie de manuscrise ºi
autografe, el donând aproape 300 de volume, remarcabile prin valoarea
lor intrinsecã, ca ºi prin autografele unor personalitãþi ale vieþii culturale
româneºti.
În colecþiile bibliotecii se aflã ºi cãrþile cu autografe aparþinând lui
I.C.Chiþimia, Al. Dima, Iosif Constantin Drãgan, Eugen Jebeleanu, Emil
Manu, Al. Mitru, Marin Preda, Petre Pandrea, Mihai Pelin, George
Potra, Ilie Purcaru, Aug. Z.N. Pop, Barbu Theodorescu, Marin Sorescu,
Dan Simonescu, Mircea Sântimbreanu, H.Zincã, Dan Zamfirescu etc.
Considerate în ansamblul lor, aceste valori bibliofile constituie un
act de îndreptãþitã mândrie, ele înscriind biblioteca noastrã în rândul
aºezãmintelor deþinãtoare de bogate fonduri patrimoniale.
Achiziþiile din ultimul deceniu au îmbogãþit colecþiile bibliotecii cu
lucrãri de specialitate, enciclopedii ºi dicþionare, care se aflã la dispoziþia
cititorilor noºtri în sãlile de lecturã. Printre acestea se numãrã:
Enciclopedia Britanica (40 volume), dicþionarele AXIS (12 volume),
enciclopedia Universalis (30 volume) Enciclopedia religiilor (16 volume), Enciclopedia artelor vizuale (10 volume).
Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman, dupã 1991 a
funcþionat potrivit strategiei culturale promovate de organele legiuitoare,
în concordanþã cu regulamentul de organizare ºi funcþionare a
bibliotecilor publice, asumându-ºi principalele atribuþii de completare,
organizare, conservare ºi valorificare a colecþiilor, întocmirea
instrumentelor proprii de informare, satisfacerea cerinþelor de informare,
lecturã ºi studiu ale populaþiei din municipiul Craiova ºi judeþul Dolj,
efectuarea studiilor ºi cercetãrilor în domeniul valorificãrii colecþiilor,
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sociologiei lecturii ºi acþionãrii pentru aplicarea în plan teoretic ºi practic
a rezultatelor cercetãrilor proprii.
Ca instituþie culturalã aflatã în centrul interesului local ºi regional,
biblioteca ºi-a continuat seria activitãþilor specifice, îmbogãþind paleta
acestora cu oferte de interes pentru cititori ºi oameni de culturã.
Expoziþiile de cãrþi ºi documente s-au bazat în general pe tematici
de interes, prilejuite de evenimente culturale sau istorice, aniversãri,
comemorãri, valorificarea tradiþiilor culturale locale. Menþionãm câteva
dintre acestea: Istoria tiparului în Oltenia, Academicieni olteni, Scriitori
olteni - In memoriam, Donaþii ºi donatori, Valori bibliofile în colecþiile
bibliotecii º.a.
Permanent au avut loc lansãri de cãrþi ale scriitorilor olteni sau din
alte pãrþi, organizate de bibliotecã în colaborare cu editurile sau scriitorii.
Câteva dintre activitãþile culturale ample dedicate unor personalitãþi
locale care prin destinul lor au adãugat la tezaurul culturii naþionale
trãsãturi noi, specifice zonei în care ºi-au desfãºurat activitatea, s-au
permanentizat: Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena Farago, concursul
de creaþie literarã Traian Demetrescu, Mihai Viteazul – Restitutor
Daciae etc.
La acestea s-au adãugat ºi alte programe culturale în ediþii
succesive: Salonul de carte al editurilor craiovene, Scriitori olteni la
Biblioteca Aman, Salonul cãrþii pentru copii, Concursul de creaþie ºi
interpretare Pe aripile poeziei, Zilele Bibliotecii Aman. ªi alte acþiuni
de anvergurã au fost organizate de bibliotecã pentru omagierea
personalitãþilor: Eminescu, 150 de ani de la naºtere; Centenar C.S.
Nicolãescu Plopºor; Titu Maiorescu, 160 de ani de la naºtere; Tudor
Arghezi, 120 de ani de la naºtere; 65 de ani de la naºterea scriitorului
Marin Sorescu; Nicolae Titulescu, 60 de ani de la moartea diplomatului
român; Constantin Brâncuºi-125 º.a.
În toate aceste situaþii au fost editate pliante de prezentare a
expoziþiilor de carte ºi a sesiunilor de comunicãri.
Activitatea de cercetare s-a concretizat în câteva apariþii editoriale:
Institutul de editurã ºi arte grafice Samitca de Nicolae A. Andrei,
Gabriela Braun ºi Albert Zimbler (1998) ºi catalogul selectiv pentru
perioada 1834-1946 Autografe ºi dedicaþii în colecþiile Bibliotecii
Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman din Craiova, realizat de Gabriela
Braun ºi Mariana Leferman (1998).
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Un alt volum editat de bibliotecã în anul 1999, a fost Dicþionarul
personalitãþilor doljene. Restitutio, coordonat de Mariana Leferman,
Gabriela Braun ºi Adrian Nãstase. Lucrarea este ºi astãzi un util
instrument de lucru care oferã cititorilor interesaþi o serie de informaþii
asupra unor oameni de seamã care s-au remarcat de-a lungul timpului
ºi care, prin prezenþa lor creatoare au contribuit la progresul economic
ºi spiritual din aceastã zonã a þãrii. Pentru întocmirea lucrãrii a fost
consultat un bogat material documentar: enciclopedii, dicþionare, tratate
de istorie ºi literaturã, publicaþii periodice ºi s-a apelat la un numãr mare
de colaboratori, care ne-au pus la dispoziþie documente ºi informaþii ce
ne-au ajutat în elaborarea dicþionarului.
Noi servicii au fost create pentru satisfacerea nevoilor unor
categorii speciale de utilizatori. Astfel în anul 1991 a fost inauguratã
Galeria de artã, un spaþiu expoziþional generos care de atunci gãzduieºte
expoziþiile de artã plasticã ale tinerilor talentaþi din municipiul Craiova,
iar la Secþia audio-vizualã, melomanii au posibilitatea sã se întâlneascã
cu personalitãþi marcante ale vieþii muzicale oltene: interpreþi, dirijori,
compozitori, în cadrul acþiunilor organizate în colaborare cu asociaþia
Clubul melomanilor din Craiova, ale cãrei obiective sunt: cultivarea
gustului estetic pentru muzica de calitate, mediatizarea ºi punerea în
valoare a compozitorilor autohtoni, clasici ºi contemporani, orientarea
educaþionalã a tinerilor, cercetarea tezaurului muzical regional ºi
încurajarea tinerelor talente.
Informatizarea bibliotecii a început în anul 1997, odatã cu
achiziþionarea primelor calculatoare. În momentul de faþã biblioteca are
o reþea de 40 calculatoare fiind automatizate toate serviciile bibliotecii.
S-au introdus în baza de date peste 110.000 titluri, colecþiile depozitului
general ºi se lucreazã la introducerea în baza de date informatizatã a
periodicelor ºi documentelor audio-vizuale. Prelucrarea integralã a
documentelor de bibliotecã, precum ºi înscrierea cititorilor se realizeazã
cu ajutorul echipamentelor electronice. Se are în vedere ca pagina Web
a bibliotecii sã prezinte ºi catalogul on line, permiþând astfel utilizatorilor
sã acceseze de la distanþã cataloagele bibliotecii.
În perioada 1998-2000 a fost consolidatã clãdirea principalã a
bibliotecii, casa Aman, construitã în anul 1850, casa în care a locuit
familia Lãceanu, ºi apoi familia Aman, Alexandru ºi Aristia. Clãdirea
cu douã nivele plus spaþiile de depozitare au fost supuse unui amplu
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proces de consolidare. Astfel, 3 sãli de lecturã, secþia de muzicã, spaþiul
unde se organizeazã expoziþiile de carte, depozitele colecþiilor de bazã
au fost complet refãcute, modernizate ºi dotate cu mobilier nou ºi
aparaturã performantã care creeazã o ambianþã plãcutã ºi condiþii
deosebite de lecturã pentru cititori. Colecþiile bibliotecii: carte veche ºi
carte curentã, periodicele, documentele audio-vizuale, peste 400.000
de volume au fost mutate ºi organizate de câteva ori în diferite spaþii
pentru a putea fi servite la solicitarea publicului în sãlile de lecturã, în
timpul desfãºurãrii de consolidare. Întregul colectiv al bibliotecii a fost
implicat în aceste activitãþi de organizare ºi reorganizare, a colecþiilor
bibliotecii. Consiliul Judeþean a asigurat fondurile necesare atât pentru
realizarea investiþiei cât ºi pentru dotãri, a sprijinit ºi susþinut proiectele
de dezvoltare ºi modernizare ale instituþiei. Activitãþile culturale
organizate de Biblioteca Judeþeanã au fost mediatizate prin intermediul
ziarelor ºi revistelor de culturã locale, studiourilor de radio ºi televiziunilor,
iar biroul de informatizare a realizat permanent afiºe, pliante ºi alte
materiale publicitare.
Pagina Web a bibliotecii a prezentat în permanenþã programul
activitãþilor culturale organizate în bibliotecã: lansãri de cãrþi, vernisaje,
simpozioane, expoziþii de carte s.a. S-a constatat cã un numãr tot mai
mare de utilizatori viziteazã pagina, de unde rezultã cã acest mod rapid
ºi modern de aflare a informaþiilor, cu privire la activitatea bibliotecii,
este tot mai solicitat.
Conexiunea la internet se foloseºte nu numai pentru prezentarea
paginii Web, ci ºi pentru accesarea diferitelor informaþii puse la dispoziþia
utilizatorilor.
Pentru cunoaºterea de cãtre marele public a serviciilor pe care le
oferã biblioteca s-au realizat douã ghiduri: Ghidul Bibliotecii Judeþene
Alexandru ºi Aristia Aman ºi Ghidul Casei Memoriale Elena Farago
care se aflã în incinta bibliotecii. Prezentarea electronicã pe CD a celor
douã ghiduri, precum ºi a unor tipuri de manifestãri culturale din anul
2003, s-a lansat în cadrul Zilelor bibliotecii.
S-au scurs 95 de ani de când în oraºul Craiova funcþioneazã oficial
biblioteca publicã cu profil enciclopedic. Ea este perceputã ca locul
unde fiecare cetãþean al oraºului poate obþine informaþiile de care are
nevoie, relativ repede, comod ºi fãrã costuri, folosind calculatorul ca
mod de cãutare a informaþiilor.
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Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman oferã azi peste
500.000 documente, colecþii enciclopedice de cãrþi, publicaþii periodice
ºi documente audio-vizuale, achiziþionând anual în jurul a 15.000
documente de bibliotecã în funcþie de dimensiunile ºi structura socioprofesionalã a populaþiei.
Într-o viziune optimistã, dat fiind cã nimic nu poate înlocui intimitatea
ºi plãcerea actului lecturii, cartea fiind o necesitate vitalã pentru omul
înzestrat cu pasiunea cunoaºterii adevãrului ºi a noului, biblioteca va
rãmâne un spaþiu privilegiat în viaþa omului modern.
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(15) Arhivele Olteniei, 4, nr. 18-19, mart.-iun. 1925, p. 219.
(16) Arh. St. Craiova, Primãria Craiova, serv, ad-tiv, inv. 32 / 1929, f.
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f. 24; inv. 26 / 1926, f. 2; inv. 39/ 1937, f. 50; inv. 56/ 1940, f.1-3; inv. 58/
1940, f.1-2.
(17) Idem, inv. 25 / 1935, f. 62.
(18) Idem, inv. 67 / 1938, f. 71-74.
(19) Arhivele Olteniei, 17, nr. 91-96, ian. apr. 1938, p. 130.
(20) Arh. St. Craiova, Primãria Craiova, serv. ad-tiv, inv. 30/ 1 940, f.
210-211.
(21) Arh. St. Craiova, Primãria Craiova, serv. ad-tiv, inv. 30/1940,
f.54-56.
(22) Ibidem, f.53, 58, 63.
(23) Ibidem, f. 60.
(24) Ibidem, f. 60.
(25) Arh. St. Craiova, fond Ramuri, litera F(Farago).
(26) Idem, serv.economic (depunere), inv. 43 / 1949, f. 1-3.
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Cãrþi strãine vechi

Erasm din Rotterdam – De utraque verborum ac rerum ... Jena:
Impensis Bartholom. Fuhrmani (1512)

94

Hieronimus Eusebius [Opera], vol.9,
Basel: Johann Froben (1516)

95

Aullus Gellius – Noctes aticae, Paris,
Apud. Hieronim de Marnef (1584)

96

Seneca – Opera, Anturpiae,
Officina Plantiniana Balthasaris Moreti (1652)
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I. Donatelli – De Repub. Venetorum, Lugduni Batavorum: Officina
Elzeviriana, 1631. Pe forzaþ un ex libris sub care e scris Bonaventure
et Abraham Elzevir (manuscris)
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Peter Van Der Kun – De Republica Hebraeorum,
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Aphtonii Progymnasmata...Amstelodami,
Apud Ludovicum Elzevirum, 1665
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Cãrþi vechi româneºti

Varlaam, Carte româneascã de învãþãturã (Cazania) Iaºi, 1643
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Îndreptarea legii, Târgoviºte, 1652.
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Biblia de la Bucureºti, 1688.
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Psaltirea lui David, Braºov, 1810.
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Dimitrie Þichindeal – Fabule, Buda, 1814.
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Lexicon... Buda, 1825. Ex libris ºtampilã Alexandru Odobescu.
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Logicã... Bucureºti, 1826. Ex libris ºtampilã D[emosthene] R[usso].
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Mozaicul, Craiova, 1838/1839, nr. 1-52. Condus ºi redactat de Constantin Lecca. Prima publicaþie periodicã din Craiova apãrutã la prima
tipografie din acest oraº (Tipografia Constantin Lecca).
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Le Sage – Bacalaureul din Salamanca. Traducere de Gr. Mihãescu,
profesor la ªcoala Centralã din Craiova, Craiova: Tipografia Pitarului
Constantin Lecca, 1847.
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Dante – Divina Comedie. Infernul. Traducere de Maria P. Chiþu.
Craiova.: Typo-litografia Naþionalã Ralian Samitca, 1883.
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Aman Alexandru, Logicã judecãtoreascã.
Bucureºti, Tipografia C.A. Rosetti, 1851

112

Schiþã pe ultima paginã a lucrãrii lui Al. Aman,
Logicã judecãtoreascã, Bucureºti, 1851,
nesemnatã, reprezentându-l, probabil, pe autor.
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Alte lucrãri aflate în patrimoniul Bibliotecii Aman

Raymond – Tratat elementar despre moral ºi fericire Craiova, în
Tipografia lui Constantin Lecca, 1842.

114

Amelia; Tradusã din franþuzeºte de Gr. Mihãescu profesor în ªcoala Centralã din
Craiova, – Craiova: În Tipografia lui Gheorghe Albeanu ºi tovarãºi, 1846.
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Odobescu, A. I. – Mihnea Vodã cel Rãu; Doamna Chiajna. – Craiova:
Editura Librãriei S. Samitca, 1886.
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Leonardo Da Vinci – Sul Volo degli uccelli e varie altre materie..
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Leonardo Da Vinci - Sul Volo degli uccelli e varie altre materie.
Parigi: E doardo Rouveyre Editore, 1893, ediþie facsimilatã
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Paris. Album de gravures par les premiers artistes de France avec
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Anexa nr. 1

TESTAMENTUL LUI ALEXANDRU AMAN
Având facultatea de a dispune, în lipsã de erezi rezervatari (art.856
cod.civ.), aflându-mã tot într’un timp în deplina libertate de spirit, departe
de orice influenþã moralã, inspirat numai de o vie ºi profundã afecþiune,
ce toatã viaþa mea, în timpul casãtoriei, am avut pentru scumpa ºi iubita
mea soþie Aristia Aman nãscutã Lãceanu, drept mãrturisire a afecþiunei
mele, o institui legatarã universalã pe toatã averea mea mobilã ºi pe tot
venitul bunurilor mele imobile, cu dreptul de a dispune ori cum va voi.
Aceste bunuri sunt: Moºia Poiana Jiului de sus, districtul Dolj,
adjudecatã asupra mea prin ordonanþa definitivã No.583, an 1878
Octombrie 27; Moºia Corlãþelul, districtul Mehedinþi, trei pãrþi din patru
ce am în acest hotar, rãmas nouã fraþilor dupã înproprietãrirea þãranilor
Corlãþeni din acea comunã-una a patra pãrþi moºtenirea mea pãrinteascã;
douã a patra pãrþi cumpãrat dela fraþii mei Teodor Aman ºi Luþa
Urdãreanu, nãscutã Aman, cu actele de vânzare din anii 1876 Octombrie
18, No.253 Trib. Mehedinþi, iar în privinþa celei de a doua, este deciziunea
Curþii Craiova No.30/1860. Leg ca venitul acestor douã proprietãþi
Poiana ºi Corlãþelu, dupã încetarea din aceastã viaþã a mult iubitei mele
soþii Aristia Aman, ºi cu ceeace va voi sã mai adaoge venit din averea
sa, sã serve pentru totdeauna, mai întâiu pentru clãdirea ºi în urmã
pentru întreþinerea în oraºul Craiova a unui spital de douã zeci paturi
pentru cei bolnavi ºi pentru cei neputincioºi, din orice treaptã socialã ºi
fãrã nici o distincþiune de avere sau religiune. Acest spital se va clãdi ºi
administra de comuna Craiova, din venitul menþionatelor proprietãþi. El
se va numi în perpetuu, pentru memoria mea ºi a soþiei mele de fondatori,
<Spitalul Alexandru Aman ºi soþia sa Aristia Aman, nãscutã Grigore
Lãceanu>.
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Pentru cultura poporului din oraºul meu natal Craiova, îi leg
biblioteca mea, precum ºi toatã colecþiunea mea de tablouri originale,
de diferite ºcoale ºi o micã parte numai cópii. Portretele originale ale
familiei mele, obiecte de artã ºi toate mobilele, cu acestea sã se înfiinþeze
o bibliotecã liberã tuturor ºi un muzeu pentru rãspândirea cultului de
frumos în sine, deschis publicului de douã ori pe sãptãmânã, iar biblioteca
în toate zilele afarã de sãrbãtori.
Doresc ca aceste douã aºezãminte, menite sã serve de un bun util
început pentru toþi, prin desvoltarea ºi marele folos ce se vor produce în
timpuri, sã fie instalate la timp ºi pentru totdeauna în casele scumpei
mele soþii Aristia Aman. Aceste institute vor purta iarãºi numele nostru
de fondatori <Alexandru Aman ºi soþia sa Aristia Aman, nãscutã Grigore
Lãceanu>. Ele vor fi întreþinute de municipalitate, tot din venitul
proprietãþilor sus arãtate, Poiana ºi Corlãþelu. Cãrþile, tablourile,
portretele de familie, obiectele de artã ºi mobile vor trece în administraþia
municipalitãþii oraºului Craiova, dupã încetarea din aceastã viaþã a
scumpei mele soþii Aristiþa, ºi când numai se va putea procede la facerea
unui inventariu regulat pentru primire de cãtre Municipalitatea acestei
Urbe, în prezenþa a douã rude din cele mai aproape. Afarã numai dacã
soþia mea va primi ca inventariul sã se facã în timpul vieþei sale; în
acest caz se va proceda în prezenþa sa de cãtre autoritatea comunalã,
iar obiectele inventariate vor rãmânea tot în posesiunea soþiei mele în
tot timpul vieþei sale, fãrã sã fie obligatã la veri o cauþiune pentru
conservarea lor.
Atât acest testament, cât ºi inventariul, se vor imprima, lãsându-se
mai multe exemplare soþiei mele, ºi în lipsa sa, rudelor mele prezinte la
inventariu, pentru a se urma o directã privighere ºi control asupra acestor
aºezãminte de folos public.
Leg fraþilor mei iubiþi: Teodor Aman, Luþa Urdãreanu, nãscutã
Aman, ºi nepotului meu de iubit frate Dumitru Gheorghe Aman, câte o
rentã viagerã de lei douã mii (2000) pe an, pentru fiecare dintr’înºii,
bucurându-se în tot timpul vieþei lor, iar dupã încetarea din aceastã
viaþã a fiecãruia, renta va înceta în folosul soþiei mele Aristia, sau în
acela al aºezãmintelor de care vorbesc mai sus, în lipsa sa din aceastã
viaþã. Aceste rente se vor da fiecãruia de cãtre scumpa mea soþie
Aristia, ori când se va înlesni în cursul fiecãrui an, pentru a nu avea nici
o supãrare din aceasta.
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Leg nepoatelor mele de fraþi ºi surori: Pepita Racoviþã, nãscutã
Socolescu, Alexandrina Boldescu, nãscutã Aman, ºi Maria Titulescu,
nãscutã Urdãreanu, câte cinci mii lei în obligaþiuni de stat de fiecare, iar
celorlalþi nepoþi ºi nepoate de fraþi ºi surori, câte douã mii lei fiecare.
Iar tu, iubitã ºi scumpã soþie, vei ajuta pe acelea din rude, întrebuinþate,
care vor avea mai multã nevoie, când vei putea, ºi dela care vei vedea
mai multã iubire ºi respect.
Vei erija, scumpa mea iubitã, un modest monument în memoria
profundei noastre iubiri ce am avut unul pentru altul în tot timpul cât
bunul Dumnezeu a voit sã þinã împreunarea în aceastã viaþã, ºi sã nu
mã uiþi pe mine, care te-am iubit atât de mult.
Fãcut la anul una mie opt sute opt zeci ºi patru, Noembrie patru
spre zece.
Scris ºi subsemnat de însu-mi.
(ss) Al.Aman. 1884 Noembrie 14, Craiova.
Vãzut de noi la 5 Decembrie 1885.
Preºedinte (ss) C. Filipin.
Grefier
(ss) Th. Gabrielescu.
(ss) Aristia Aman.
Procuror (ss) C.M. Creminianu.

Arhivele Olteniei, 1929, p.161-162.
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Anexa nr. 2

TESTAMENTUL ARISTIEI AMAN
Vãzut 16 Sept. 1904.
Preºedinte (ss) C.Crãsnaru
Grefier
(ss) G.Sotir.
Testamentul meu olograf
Subsemnata Aristia Alexandru Aman, nãscutã Grigorie Lãceanu,
domiciliatã în Craiova, în deplinãtatea facultãþilor mele mintale, cu totul
liberã de orice influenþã sau presiune, dispun, în vederea trecerii mele din
aceastã viaþã, de toatã averea mea imobilã ºi mobilã, precum urmeazã:
1) Institui legatarã universalã averei mele imobile ºi mobile, atât
cea prezinte cât ºi orice alta s’ar gãsi în patrimoniul meu la încetarea
mea din viaþã, în deplinã proprietate ºi posesiune, pe comuna Craiova,
reprezentatã prin Primarul sãu, spre a o întrebuinþa conform
urmãtoarelor condiþiuni ºi sarcini:
2) Primãria Comunei Craiova va clãdi ºi întreþine un spital pentru
cei bolnavi ºi pentru cei bãtrâni ajunºi neputincioºi, alãturi sau împreunã cu spitalul ce s’a lãsat a fi fondat prin mijlocirea sa de cãtre regretatul
meu soþ Alexandru Aman, prin testamentul sãu mistic din 14 Noembrie
1884.
Acest spital se va clãdi ºi întreþine atât din venitul averei mele
imobile, care se compune acum din:
a)Patru prãvãlii cu un etaj asuprã-le, cu locul ºi dependinþele lor,
situate în strada Lipscani, din Craiova, între prãvãliile D-lor Toma Stanovici
ºi casa Ilie Popescu. Din aceste prãvãlii, douã îmi sunt rãmase moºtenire
dela mama mea Elena Lãceanu, iar douã le am de zestre.
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b) O vie situatã în Dealul Oltului, la Drãgãºani, de 24 ½ pogoane,
cu toate ecaretele ºi vasele ei.
c) O livadie, în afarã de oraº, traversatã de Bulevardul ce duce la
1
Parc , acum împãrþitã în trei bucãþi prin facerea bulevardului, ºi care se
mãrgineºte la Nord cu Cimitirul Isdraelit, la Sud cu pârâul ªerca, la Est
cu ºanþul ce desparte aceastã livadie a mea de livadia soþului meu
Alexandru Aman, acum a moºtenitorilor sãi de sânge, ºi la Vest cu
ºoseaua care merge la Bucovãþ.
Cât ºi din venitul averei mele mobile, care se compune din toate
sumele de bani ce se vor afla în casã sau depozitate la Banca
Naþionalã, unde acum se aflã depozitatã de mine suma de 137.000
mii lei, adicã una-sutã-trei-zeci ºi ºeapte mii lei, precum ºi din mobilele
mele aflate în casã.
Sumele de bani ce se vor gãsi la încetarea mea din viaþã, se vor
depune în efectele publice la Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni, ºi
venitul lor se va întrebuinþa în scopurile indicate în acest testament.
3) Voesc, conform ºi dorinþei mult regretatului meu soþ, ca în casele
mele din acest oraº, cu tot locul ºi dependinþele lor din strada
Cogãlniceanu, Primãria Craiovei sã înfiinþeze ºi întreþine pentru totdeauna o bibliotecã publicã în etajul de jos, un muzeu cu o galerie de tablouri
în etajul de sus al acestor case.
Dependiþele acestor case vor servi pentru locuinþa personalului în
serviciul bibliotecei ºi muzeului.
Acest imobil nu va putea lua o altã destinaþiune, Biblioteca ºi Muzeul
se va întreþine cu din venitul averei mele ºi averei soþului meu, conform
testamentului sãu.
Muzeul va cuprinde într’un apartament din etajul de sus colecþiuni
de istorie naturalã, antichitãþi naþionale ºi istorice, putându-se mãri, fãrã
însã de a se introduce în el secþii de alt gen; în celãlalt apartament o
galerie de tablouri (acolo unde se ºi gãsesc actualmente tablourile testate de soþul meu oraºului).
În etajul de jos al caselor se va instala biblioteca, utilizându-se
cãrþile testate de soþul meu ºi mãrindu-se anual cu cãrþi de ºtiinþã, proprii
a contribui la rãspândirea ºi fortificarea cunoºtiinþelor orãºenilor doritori
a se instrui.
1
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E vorba de Bulevardul ce duce dela Poºtã spre Lunca Mofleni.

În bugetul fiecãrui an se va prevedea o sumã de bani, cu care sã
se înavuþeascã, în proporþiile cuvenite, muzeul, galeria de tablouri ºi
biblioteca.
4) Spitalul, biblioteca ºi muzeul vor purta numele de <Alexandru
Aman ºi soþia sa Aristia Aman, nãscutã Grigorie Lãceanu>, sãpate pe
pietre de marmorã, care se vor aºeza la zid, deasupra uºilor de intrare
a acestor localuri.
Pe lângã acestea, în vestibulul de sus al muzeului se va pune pentru
vecie bustul meu ºi al prea iubitului meu soþ, lucrate în marmorã, ºi ale
cãror socluri sã fie legate între ele prin inscripþia <fundatori>.
Doresc ca biblioteca sã fie deschisã publicului în toate zilele de
lucru, iar muzeul Joia, Dumineca ºi sãrbãtorile.
5) Doresc ca mobilele de preþ ºi obiectele de artã sã fie conservate
ºi expuse, dupe cum este ºi voinþa soþului meu.
Astfel, pe lângã mobilele de preþ, se va conserva din argintãrie:
Sfeºnicele cu care s’a servit soþul meu, ºi care se aflã în cele douã
camere ce au fost locuite de dânsul, iar din bijuterii: Ceasornicul soþului
meu, inelul sãu de briliant, pe care l’a purtat, nasturii de mâneci ºi de
piept pentru cãmaºe, precum ºi þigareta de chilimbar, cu care s’a servit
pânã în cele dupe urmà momente ale sale.
Aceste obiecte ºi bijuterii toate se vor încadra în cutii deosebite ºi
pãstra închise sub geam, în muzeu, pentru totdeauna.
Celelalte toate bijuterii ºi argintãrie, de care nu dispun prin acest
testament, ºi pe care le am zestre, daruri sau moºtenire dela pãrinþi, precum
ºi mobile ale mele ce se vor gãsi netrebuincioase, se vor putea vinde prin
licitaþie publicã, cãutându-se de a se prinde pe ele preþurile cele mai
avantajoase, ºi suma ce va rezulta sã se depunã în efecte publice, considerându-se ca capital, la Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni.
6) Tot venitul averei mele imobile ºi mobile se va întrebuinþa de
Primãria Oraºului Craiova, în stabilirea, întreþinerea ºi îmbunãtãþirea
institutelor de care se vorbeºte în acest testament ºi în testamentul
soþului meu.
7) Dacã se va gãsi cã este mai avantagios sã vânzã livadia ºi via
dela Drãgãºani, vânzarea se va face prin licitaþie publicã, dupe cât de
întinse publicaþiuni, ºi se va confirma numai atunci când va eºi un preþ
îndestul de bun.
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Capitalul ce va rezulta din vânzare se va depune la consemnaþie
în efecte publice, ºi dobânda lor va servi la întreþinerea institutelor arãtate
mai sus.
8) Hainele ºi rufãria mea se vor împãrþi la sãraci. Nu se vinde
nimic din ele.
9) Din bijuteriile, proprietatea mea, despre care se vorbeºte mai
sus, leg:
Doamnei Lina Mar-Ocneanu, nepoatã de sorã a mult iubitului meu
soþ, o brãþarã cu un singur ºir de briliante mari ºi un diamant.
Domniºoarei Cornelia Mitescu, fiica D-lui Ion Mitescu, un inel de
briliante, douã mari opale ºi douã-spre-zece mici, precum ºi douã ace
de bagá cu briliante pentru cap.
Domniºoarei Dora Mitescu, fiica D-lui Ion Mitescu, ºi finiºoara
mea, mãrgãritarul meu într’un ºir mare, compus din douã sute nouã
zeci boabe, ºi un inel de briliant marchizã.
Domniºoarei Aristiþa Stoenescu, fiica D-lui Grigore Stoenescu, o
brãþarã de aur cu o singurã piatrã mare de diamant.
Leg Doamnei Aristiþa Smadoviceanu suma de lei 10.000 adicã
zece mii lei.
Leg Domniºoarei Pepi (Iosephina) Pichler, dama mea de companie,
suma de lei 10.000, ºi toate mobilele aflate în camera în care locueºte,
afarã de lada de fier din acea camerã, precum ºi un covoraº, lucrat de
dânsa, ºi care se aflã în salon lângã canapeaua cea micã.
La toþi servitorii mei li se va da salariul pe douã luni.
10) Las suma de 30.000 lei Domnului Ion Ath.Mitescu, ºi-l
îndatorez ca intentându-se vreun proces pentru anularea testamentului
meu, sã aibe a apãra acest testament înaintea tuturor instanþelor
judecãtoreºti din þarã.
Suma ce formeazã acest legat negãsindu-se în casã, se va achita
din venitul averei mele.
11)Voesc ca corpul meu sã fie înmormântat tot în Cimitirul
Sineasca, alãturi cu rãmãºiþele pãmânteºti ale prea iubitului meu soþ.
Doresc ca înmormântarea mea sã fie cât se va putea de bogatã.
12) Dupã încetarea mea din viaþã, Primãria Comunei Craiova este
obligatã a face în primul an toate comandele prescrise de religiunea
noastrã pentru odihna sufletului meu, iar în urmã ºi în totdeauna de
douã ori pe an câte un parastas, unul la 14 Septembrie, ziua încetãrei
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din viaþã a prea iubitului meu soþ, ºi altul în ziua care va fi a trecerei
mele din aceastã viaþã.
13)Primãria Oraºului Craiova va întreþine în bunã stare, cavoul ºi
va îngriji a se planta în totdeauna flori bune ºi frumoase în grãdiniþa ce
se va face deasupra lui.
14) Dupe încetarea mea din viaþã, legatara mea universalã va
imprima în broºuri acest testament, distribuindu-l la cetãþeni, iar alte
imprimate dupe acest testament, încadrate dimpreunã cu testamentul
soþului meu, le va aºeza în sãlile Spitalului, Bibliotecei ºi Muzeului.
15) Numesc executori testamentari pe Primul Preºedinte ºi
Procurorul General de pe lângã Curtea de Apel din Craiova, în persoanele
celor ce vor ocupa acestei funcþiuni, precum ºi pe Domnul Ion Ath.
Mitescu, pe cari în interesul institutelor ce sunt a se fonda ºi în acela al
oraºului Craiova, îi rog sã primescã aceastã sarcinã.
16) Executorii mei testamentari, toþi împreunã, sau fiecare în parte,
vor avea dreptul de control asupra Administraþiunei Spitaluilui, Bibliotecei ºi Muzeului Aman, iar D-l Ion Ath.Mitescu în special asupra
executãrii dispoziþiunilor din acest testament.
Îi rog pe toþi sã stãrueascã întru îndeplinirea ultimei mele voinþi.
17) Orice testament al meu anterior acestuia este ºi rãmâne cu
totul revocat.
18) Acest testament s’a fãcut de mine în douã exemplare, scrise ºi
subscrise de mine însu-mi, din care unul l’am învestit cu forma misticã,
iar celãlalt, olograf, s’a dat în pãstrarea Domnului Ion Ath. Mitescu.
Fãcut astãzi, anul una mie nouã sute unu, luna Mai patrusprezece,
în oraºul Craiova.
(ss) Aristia Alexandru Aman.
Arhivele Olteniei, 1929, p.163-165.
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Anexa nr. 3

Proces Verbal al „Comisiunei interimare a oraºului Craiova“
prin care se hotãrãºte achiziþionarea unor lucrãri pentru fondul de
carte al instituþiei, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman“,
Dosar 1914, f.20.
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Anexa nr. 4

REGULAMENTUL FONDAÞIUNEI
ALEXANDRU AMAN ªI SOÞIA SA ARISTIA,
NÃSCUTÃ GRIGORIE LÃCEANU DIN CRAIOVA
CAP. I
Localul ºi diviziunea lui
Art. 1. Fondaþiunea ,,Aman“ se compune din 3 secþiuni: o
bibliotecã, o pinacotecã ºi un muzeu, toate reunite în casele proprii ale
rãposaþilor soþi Aman, amenajate înadins pentru aceasta.
Numele fondaþiunei, va fi, conform dorinþei testatorilor ,,Muzeul,
Biblioteca ºi pinacoteca Alexandru Aman ºi soþia sa Aristia Aman,
nãscutã Grigorie Lãceanu“.
CAP. II
Administraþiunea
Art. 2. Administraþiunea bibliotecei, a pinacotecei ºi a muzeului se
compune din: un director, care are supravegherea generalã ºi
conducerea instituþiunei.
Doi bibliotecari pentru bibliotecã, pinacotecã ºi muzeu ale cãror
atribuþiuni vor fi indicate de director dupã necesitate.
Directorul vegheazã la siguranþa cãrþilor ºi a tuturor obiectelor ce
se gãsesc în bibliotecã, muzeul ºi pinacoteca, el va îngriji de
confecþionarea ºi întreþinerea registrelor ºi a cataloagelor, va observa
la îndeplinirea tuturor regulilor stabilite sau de fãcut; personalul, materialul
ºi compatibilitatea sînt sub autoritatea sa.
Directorul este responsabil de averea aflatã în localul Fondaþiunei,
dupã inventarul fãcut de Primãrie ºi iscãlit de dânsul.
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CAP. III
Consiliul de administraþie
Art. 3.Consiliul de administraþie este format din:
a) Primarul oraºului Craiova.
b) D.I.Mitescu special executor testamentar ºi ceilalþi doi executori
testamentari, d-ni: prim-preºedinte ºi procurorul general al Curtei de
Apel din Craiova;
c) Directorul Fondaþiunei.
Art. 4.Consiliul de administraþie statueazã asupra întrebuinþãrii
fondurilor prevãzute de Consiliul comunal în fiecare an, prin bugetul
instituþiunei, asupra primirii darurilor oferite, asupra propunerilor de
cumpãrãri sau de schimbãri de fãcut asupra numirii ºi revocãrii
funcþionarilor dupã convocarea care se va face de primar, în fine asupra
oricãror necesitãþi privitoare la aceastã instituþiune, în afarã de chestiunile
de administraþie curentã.
CAP. IV
Biblioteca
Art. 5. Biblioteca fondaþiunei constã din cãrþile rãmase de la
testatori ºi din acelea ce se vor cumpãra treptat pe mãsura mijloacelor
de care va dispune fundaþiunea precum ºi din acelea provenite din
donaþiuni.
Biblioteca va cuprinde trei secþiuni:
a) Cãrþi;
b) Manuscripte ºi documente;
c) Stampe, hãrþi ºi atlase geografice, planuri ºi colecþiuni de muzicã.
Art. 6. Fiecare carte a bibliotecii, tipãritã sau manuscript cum ºi
fiecare stampã, document, hartã geograficã trebuie sã fie timbratã cu
un sigiliu propriu al bibliotecii, iar cele provenite din donaþiuni vor purta
ºi numele donatorului.
Sigiliul va fi aplicat cu cernealã pe recto al titlului dinãuntru imediat
sub acestea, precum ºi pe ultima paginã.
Sigiliul va trebui sã fie simplu de formã lunguiaþã, nu prea mare ºi
cu legenda simplã: Biblioteca ,,Aman“, Craiova.
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Art. 7. La intrarea oricãrei cãrþi, i se va da un numãr de ordine de
intrare, care numãr va fi scris atât în interiorul sigiliului de la titlu, cât ºi
pe eticheta lipitã pe dosul cãrþii.
Dacã cartea are mai multe volume se va repeta pe fiecare acelaºi
numãr.
Art. 8. Cãrþile vor fi aranjate în rafturi dupã înãlþime þinându-se
seama de format care va fi în trei feluri: 1) mic pânã la 18 centimetri, 2)
mijlociu pânã la 28 centimetri, 3) mare de la 28 centimetri înainte.
Formatul cel mare se va aºeza în rafturile de jos, apoi deasupra
cel mijlociu ºi aºa mai departe, putându-se aranja ºi dupã specialitãþi.
Redacþiunea catalogului
Art. 9.Pentru ca publicul sã poatã uza uºor ºi cu folos de orice
carte, biblioteca trebuie sã aibã trei cataloage, dintre care douã vor fi
pe fiºe, iar cel de al treilea va fi un registru intrare-inventar.
Art. 10. Dintre cele douã cataloage pe fiºe, unul va fi alfabetic,
iar celãlalt va fi pe specialitãþi, amândouã vor purta pe ele numãrul sub
care cartea a fost înscrisã în registrul de intrare-inventar.
Art. 11. Orice fiºe din catalogul alfabetic va fi redactatã în modul
urmãtor: în colþul din dreapta se va pune formatul ºi numãrul de intrare
(Care este ºi numãrul cãrþii), iar în cele din stânga întotdeauna cu caracter
latine ºi mai mari, se va pune cuvântul de ordine, care constã din numele
de familie al autorului urmat de numele sãu propriu în parantezã.
Dupã cuvântul de ordine se va pune titlul cãrþii transcris în caractere
latine afarã de cele greceºti cât mai complet ºi mai exact ºi cu toate
particularitãþile sale ortografice. Dacã este traducþiune, se va arãta ºi
se va pune ºi numele traducãtorului. Mai departe, se va scrie oraºul
unde s-a fãcut publicaþia, apoi anul ºi numãrul volumelor.
Art. 12. Pentru traducere se va face o fiºã cu numele traducãtorului
ºi se va face la numele autorului tradus.
Art. 13. Dacã autorul este un pseudonim când se cunoaºte
adevãratul sãu nume, acesta va fi pus ca cuvânt de ordine, iar dupã el
se va pune în parantezã pseudonimul fãcându-se ºi o fiºã specialã de
indicaþiune la pseudonim cu trimitere la nume.
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Art. 14. Când autorul este necunoscut, cartea se va considera ca
anonimã ºi în cazul acesta cuvântul de ordine îl va forma substantivul
cel mai principal de titlu.
Art. 15. Dacã cartea are mai mulþi autori, cuvântul de ordine îl
formeazã numele celui dintâi urmat de celelalte în parantezã ºi pentru
fiecare din ele se va face o fiºã de indicaþiune la numele cel dintâi
urmat de celelate în parantezã ºi pentru fiecare din ele se va face o fiºã
de indicaþiune la numele cel dintâi.
Art. 16. Catalogul de specialitãþi se va face tot pe fiºã, scriindu-se
în colþul din stânga, în locul cuvântului de ordine clasa ºi diviziunea
(spre exemplu: medicina, anatomia) apoi cuvântul de ordine, titlul ºi
celelalte ca ºi caralogul alfabetic.
Art. 17. Amândouã cataloagele, atât cel alfabetic, cât ºi cel de
specialitãþi, nu vor putea fi consultate decât în faþa bibliotecarului.
Art. 18. Manuscriptele vor avea catalog special, cuprinzând
descrierea amãnunþitã a fiecãrui volum, arãtându-se pe scurt subiectul
tratat, reproducându-se primele ºi ultimele cuvinte din text. Se vor arãta
ºi particularitãþile dacã sunt, dacã de la început ºi pânã la sfârºit scrierea
este a aceleiaºi persoane, dacã rândurile sunt în continuu sau pe coloane,
dacã este un exemplar unic sau numai o copie.
Se va arãta apoi data manuscriptului, dacã o are, anul când a
fost început ºi când a fost isprãvit, materie pe care este scris
pergament, hârtie etc., numãrul foilor sau al paginilor, formatul,
dându-se în milimetri, înãlþimea ºi lãþimea, numele proprietarului cãruia
a aparþinut mai înainte etc.
Art. 19. Pentru documente, stampe, hãrþi ºi atlase geografice,
planuri ºi colecþiuni de muzicã se vor face cataloage speciale.
Orele de lucru
Art. 20. Biblioteca fondaþiunii ,,Aman“ va sta deschisã în toate
zilele de lucru în lunile mai, iunie, iulie, august de la orele 8-12 a.m. ºi de
la 2-6 p.m. În lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie,
februarie, martie, aprilie de la 8-12 a.m. ºi 3-7 p.m.
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Persoane
Art. 21. Biblioteca fondaþiunii ,,Aman“ fiind o bibliotecã publicã
va fi accesibilã oricui. Se vor exclude însã:
a) copii pânã la vârsta de 14 ani;
b) oamenii care prin þinuta lor nedemnã sau prin necurãþenia lor
dau motive de excludere;
c) aceia ce au rea reputaþiune dupã aprecierea directorului.
Serviciul în sala de lecturã
Art. 22. Este interzis oricãrui lector de a intra în sala de lecturã
îmbrãcat cu palton, pardesiu sau manta, cu baston, umbrelã sau pãlãrie.
Toate acestea vor trebui sã fie lãsate la garderobã, unde li se vor da
numere de ordine. Garderoba e gratuitã.
Art. 23. Nici un lector nu va aduce cu sine cãrþi de-ale sale proprii
pentru ca sã nu se facã confuziune în graba momentului plecãrii,
schimbându-se cãrþile bibliotecii cu acelea ale sale.
Art. 24. Fiecare lector nu va putea cere mai multe de 5 volume de
odatã, afarã de cazuri excepþionale când se va cere autorizarea specialã
a directorului.
Art. 25. Se interzice conversaþiunile în sala de lecturã ºi orice
zgomot care ar turbura pe cei care lucreazã în salã.
Cererile de cãrþi se vor face în scris pe cartoane speciale în
conformitate cãrora vor fi înapoiate.
Art. 26. Nimeni n-are voie a se servi singur sau a atinge cãrþile
din rafturi.
Art. 27. Orice carte se va da numai pe baza unui buletin de cerere
luat de pe masa bibliotecarului, sau care vor fi depuse pe mesele de
citire în faþa fiecãrui scaun. Lectorul pe lângã indicaþiunile cãrþii, îºi va
nota numele ºi adresa.
Acest buletin nu se va mai înapoia, ci va rãmâne la masa
bibliotecarului spre a se pãstra în biliotecã, pentru ca la finele anului sã
se poatã face statisticã de ceea ce s-a citit, precum ºi de numele celor
ce au frecventat biblioteca.
Art. 28. Cãrþile date spre consultare vor fi înapoiate la masa
bibliotecarului de însãºi persoana care le-a cerut, ele nu vor fi lãsate la
masa unde s-a citit.
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Art. 29. Este interzis a se îndoi foile cãrþii pe motiv cã se însemneazã
pagina unde a rãmas, de asemenea nu se permite de a se desemna sau
a se scrie ceva pe cartea de consultat. Nici chiar erorile de tipar, observate
de lector, nu se vor îndrepta de acesta, ci se vor putea numai semnala
bibliotecarului.
Art. 30. Cerneala se va putea întrebuinþa, ea se va putea procura
chiar de la bibliotecã, îngrijindu-se însã sã nu se pãteze cartea, cãci în
cazul acesta vinovatul va fi obligat a-i plãti costul sau a plãti o
despãgubire proporþionalã cu stricãciunea dupã aprecierea directorului.
De asemenea va plãti costul întreg al cãrþii ºi cel ce îi rupe foile,
fãrã a se putea invoca motive de forþã majorã.
Hârtia pentru notiþe ºi creionul necesar se vor aduce de cãtre
cititor.
Art. 31. Nu se dau cãrþi afarã din salã de lecturã sub formã de
împrumut, nimãnui sub nici un cuvânt.
Art. 32. Se interzice în mod absolut ºi riguros fumatul înãuntrul
bibliotecii, ºi al întregii clãdiri a fondaþiei.
De asemenea se interzice introducerea în sala de lecturã a oricui
fel de consumaþiune, beuturi sau alimente.
Este iarãºi interzis introducerea de câini sau orice alte animale.
Art. 33. Cel ce nu va pãstra buna ordine sau va cãlca dispoziþiunile
de mai sus, va putea fi imediat expulzat din salã ºi local ºi va putea fi
oprit de a mai frecventa biblioteca.
Despre achiziþiuni
Art. 34. Biblioteca pe lângã cãrþile rãmase de la testatori ºi pe
lângã acelea ce s-au cumpãrat sau se vor cumpãra în viitor, îºi va putea
îmbogãþi colecþiunea ºi prin donaþiuni.
Se va cãuta pe cât va fi posibil ca toate domeniile cunoºtinþelor
omeneºti sã fie cu timpul reprezentate.
Art. 35. Pentru donaþiuni, directorul va convoca consiliul de
administraþiune, care va avea sã se pronunþe asupra acceptãrii, iar pentru
cãrþile ºi documentele ce se vor cumpãra, din nou consiliul comunal va
institui o comisiune ad-hoc, din care face parte ºi directorul fondaþiunii,
care va alcãtui liste, þinându-se seama de publicaþiunile cele mai noi ºi
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ferind biblioteca de a-i încorpora biblioteci vechi prin cumpãrarea ale
cutãrei sau cutãrei persoane.
Aceste liste se vor supune cercetãrii ºi aprobãrii consiliului de
administraþie.
Cópii dupã aceste liste întotdeauna se vor pãstra ºi la arhiva
fondaþiunii.
Cumpãrarea cãrþilor astfel stabilite se vor face de primãrie.
Comanda directã cãtre librãrii editoare sau la anticari este
preferabilã.
Dispoziþiuni generale
Art. 36. Exemplare duble ºi absolut identice vor putea fi schimbate,
vândute sau dãruite altor din þarã, dacã propunerea direcþiunii va fi
aprobatã ºi de consiliul de administraþie sesizat de primar.
Art. 37. Pentru a putea feri cãrþile din bibliotecã de deteriorãri
înainte de vreme ºi pentru a le asigura buna lor pãstrare bibliotecarul va
face liste de cãrþile ce trebuiesc legate, înaintându-le primãriei, iar dupã
hotãrârea consiliului de administraþiune se vor trimite cãrþile la legãtorie,
þinându-se un registru special.
Pentru toate trebuinþele bibliotecii de orice naturã ar fi ele, directorul
comunicã numai cu primarul. Acesta singur hotãreºte care chestiuni
trebuiesc supuse deliberãrii consiliului de administraþiune pe care-l
convoacã el.
CAP. V
Muzeul ºi pinacoteca
Art. 38. La alcãtuirea muzeului ºi pinacotecii fondaþiunii ,,Aman“
se va cãuta cât mai mult posibil a le imprima cu timpul, un caracter
regional oltenesc, în tot cazul cât se putea mai puþin strãin nu numai în
Oltenia, dar de þarã ºi de neam.
Art. 39. La început aceste douã secþiuni vor fi formate conform
dispoziþiunilor testamentare din obiectele mai de valoare rãmase de la
testatori, din medalii, monede vechi, obiecte de artã a cãror valoare
artisticã sã fie necesarã îmbogãþirii muzeului, precum ºi din tablourile
testatorilor, la care se vor adãuga ºi alte achiziþiuni noi.
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Art. 40. Direcþiunea va fi obligatã a þine inventare speciale de toate
obiectele de valoare ºi tablourile aflate sau intrate în fiecare secþiune.
Art. 41. Achiziþiunile cele noi se vor procura prin primire de daruri,
conform dispoziþiunilor luate ºi pentru cãrþi sau prin cumpãrare.
Art. 42. Nu se vor cumpãra nici un obiect pentru muzeu sau tablou
pentru pinacotecã decât în urma avizului conform al Consiliului de
administraþie, urmat de recomandaþiunea motivatã a unei comisiuni de
specialiºti instituitã de consiliul de administraþiune, constatându-se toate
cele urmate conform regulei de mai sus, prin procese-verbale, cari se
vor pãstra în arhiva direcþiuni fondaþiunii. Directorul fondaþiunei ºi d-l
I.Mitescu, executorul testamentar, vor face parte din comisiune.
Art. 43. Publicul este admis a vizita muzeul ºi pinacoteca în toate
duminicile, joile ºi zilele de sãrbãtoare, afarã de prima ºi a doua zi de
Crãciun, 1 ianuarie, 3 zile la Paºti ºi 10 mai.
Art. 44. Orele când publicul va putea vizita muzeul ºi pinacoteca
vor fi: în lunile mai, iunie, iulie ºi august 9-12 dimineaþa ºi 3-5 p.m. ºi
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, februarie, martie, aprilie
10-12 dimineaþa ºi 2-4 p.m.
Art. 45. În afarã de zilele ºi orele menþionate în articolul precedent, nimeni nu va putea vizita muzeul ºi pinacoteca decât cu învoirea
specialã a primarului sau a direcþiunii.
Art. 46. Nimãnui nu-i va fi permis a vizita sala muzeului sau a
pinacotecii având umbrele sau bastoane în mânã, ci acestea vor fi lãsate
jos în shimbul unui numãr de ordine în baza cãruia i se vor restitui
lucrurile la plecare.
Art. 47. Fumatul este riguros oprit.
Art. 48. De asemenea se interzice oricui de a atinge cu mâna sau
cu altceva obiectele sau tablourile expuse în sãlile muzeului sau a
pinacotecii.
Art. 49. Copierele tablourilor sunt permise cu învoirea specialã a
primarului. Ele vor fi fãcute în toate zilele de lucru de la 9-11 dimineaþa.
Tabloul de copiat nu va putea fi schimbat de la locul sãu.
Art. 50. Cei ce se vor face culpabili de stricãciuni de obiecte de
ale muzeului sau de pinacoteci, pe lângã despãgubirile ce vor trebui sã
plãteascã, se vor pedepsi conform legii.
Art. 51. Conversaþiunile cu voce tare se interzic publicului în sãlile
muzeului ºi pinacotecii.
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Hotãrâri trecãtoare
Art. 52. Directorul actual al muzeului va face un inventar amãnunþit
de tot avutul bibliotecii, muzeului ºi pinacotecii.
În ele se va trece tot ce se va aduce cu timpul în fondaþie.
Inventarul astfel întocmit se va tipãri în fiecare an, în luna septembrie.
La schimbarea directorului, noul director va primi dupã inventar în seama
ºi rãspunderea sa tot acest avut, cãrþi, tablouri etc. De faþã fiind ºi un
delegat al primarului, care va semna în procesul verbal de predare.
Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj, Primãria
Craiova, Serv. Ad.-tiv. Inv. 4/1911, p.93-102.
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Anexa nr. 5

Cererea lui N. Iorga cãtre Conducerea Fundaþiei „Aman“,
Biblioteca „Al. ºi Aristia Aman“, Dosar 1911, f.75
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Anexa nr. 6

SCRISOAREA LUI CATON THEODORIAN
CÃTRE PRIMARUL CRAIOVEI
prin care îi comunicã cã a donat 284 volume cu autograf
pentru Biblioteca ,,Aman“, alãturând ºi lista cãrþilor donate,
rugând sã se înfiinþeze în cadrul bibliotecii o secþie de manuscrise
ºi autografe
Bucureºti, 29 sept.1938
Domnule Primar,
În dorinþa de a îmbogãþi patrimoniul cultural al Fundaþiei ,,Aman“
din oraºul meu natal Craiova ºi în deosebi de a oferi acestei Fundaþiuni
un numãr de cãrþi, cari purtând fiecare autograful autorului respectiv,
au o valoare specialã, am expediat la începutul lunii iulie a.c., deadreptul
direcþiunei Fundaþiei douã lãdiþe cu 284 (douã sute optezeci ºi patru) de
volume, de autori români, mai toþi dintre cei mai cunoscuþi.
Intenþiunea mea, oferindu-vã aceste cãrþi, a fost de a înlesni
Fundaþiei ,,Aman“ înfiinþarea unei secþii de manuscrise ºi autografe în
biblioteca sa. Asemenea destinaþiei am vãzut cã se dau cãrþilor prevãzute
cu autografe ºi dedicaþii în mai multe biblioteci ºi muzee din streinetate,
precum: Milano, Veneþia, Florenþa, Pisa, Viena, Lyon, Rouen, Münich,
etc. Cãrþile de la mine împreunã cu cele donate de domnii Romanescu,
Ciocazan ºi alþii pot forma foarte frumos secþiunea ce am sugerat.
Sperând cã ºi domnia voastrã veþi împãrtãºi acest mod al meu de
a vedea, voi fi fericit sã aflu din rãspunsul domniei voastre cã aþi dat
cãrþilor pe care le-am trimis destinaþia doritã.
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În orice caz, Domnule Primar, nu voi face nici o obiecþie dacã
acceptarea ofertei mele se va face în condiþiuni altfel vãzute de
dumneavoastrã.
Alãtur lista cãrþilor donate în numãr de 284 (douã sute optzeci ºi
patru), cele trimise la începutul lunii iulie la care se vor mai adãuga 24
(douã zeci ºi patru) notiþe la sfârºitul listei ºi pe care le voi trimite ulterior.
Primiþi vã rog, Domnule Primar, expresia sentimentelor de înaltã
stimã ºi consideraþie ce vã pãstrez.
Caton Theodorian
Str. Þepeº Vodã 71 – Bucureºti 4

Domniei sale
Domnului Primar al oraºului Craiova.
Referat
[al Elenei Farago pe marginea propunerii lui Caton Theodorian]
Cele douã lãdiþe cu cãrþi le-am primit, dar nu le-am desfãcut ºi nu
am comunicat onor. Primãrii, deoarece, între timp, am tratat, personal,
cu domnul Caton Theodorian, cãutând sã-l conving cã cel puþin
deocamdatã, propunerea d-sale e absolut inadmisibilã, deoarece nu ne
putem îngãdui inovaþii (mai ales dacã ele implicã ºi chestiunile de spaþiu
ºi mobilier special) pânã ce Pavilionul ºi întreaga donaþiune N.P.
Romanescu nu vor fi puse la punct.
I-am propus domnului Theodorian, sã doneze cãrþile, pe care le-a
destinat Bibliotecii acestei Fondaþiuni, admiþând cã ele sã fie înregistrate,
fiºate ºi puse la dispoziþia cititorilor deocamdatã. ªi cum d-sa pretindea
sã le ºi cartonãm i-am spus cã se vor cartona rând pe rând împreunã cu
alte cãrþi ale bibliotecii, an de an, dupã prevederile fondului resp(ectiv)
în buget iar dacã în viitorul aranjament al întregii Fondaþiuni (dupã
terminarea noului Pavilion) va fi loc ºi vor exista posibilitãþile
materiale inerente creãrii a cele noi secþiuni propuse de d-sa i se
va satisface dorinþa.
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Pentru a evita orice bãnuialã de rea voinþã din parte-mi, l-am
sfãtuit pe domnul Theodorian sã se adreseze onor Primãrii, fãrã a cãrei
aprobare eu n-aº putea sã îngãdui înfiinþarea acelei noi secþiuni (autografe ºi manuscrise) chiar dacã Fundaþia ar poseda mijloacele necesare.
5.X.938.
Elena Farago.

Urmeazã lista cãrþilor donate.

Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj, Primãria. Serv.
Ad-tiv, dos. 31/1938 (inv.67), f. 71-74.
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Anexa nr. 7

MINISTERUL CULTURII NAÞIONALE ªI AL CULTELOR
DIRECÞIA ARTELOR
No.30.035/1942

MÃSURI PENTRU APÃRAREA
PATRIMONIULUI ARTISTICO-CULTURAL
Pentru a pune la adãpost bunurile artistice de eventualele avarii,
depe urma acþiunii atacurilor aeriene, Marele Stat Major, prin mãsurile
luate din vreme, a ajutat evacuarea celor mai mari pãrþi din patrimoniul
artistic naþional.
Unele autoritãþi civile în a cãror atribuþiuni este conservarea acestor
bunuri, au socotit cã prin mãsura luatã de Marele Stat Major, le înceteazã
orice îndatorire privitoare la supravegherea amintitelor valori care
constitue unul din tezaurele noastre naþionale.
În consecinþã se atrage atenþiunea tuturor autoritãþilor civile ca sã
treacã de urgenþã la verificarea conservãrei valorilor evacuate. Toþi
cei ce primesc vreo retribuþie dela Stat, sunt obligaþi a urmãri ºi a se
interesa continuu de buna întreþinere a bunurilor ce au fost lãsate în
pãstrarea lor, fiind responsabili de toate avariile cauzate din lipsa unei
continui îngrijiri.
Directorii de Muzee, de biblioteci ºi arhive, precum ºi conservatorii salariaþi sau onorifici, sunt obligaþi sub pasibilitate de a fi
sancþionaþi de a face un control lunar, pentru a constata starea în care
se pãstreazã averea artisticã ºi culturalã, consemnând constatãrile în
Proces Verbal, care se va înainta Direcþiei Artelor din Ministerul Culturii Naþionale, care în legãturã cu Marele Stat Major Secþia 4-a, vor lua
grabnice mãsuri de urmare.
Se vor cerceta cu deosebitã atenþie picturile ºi icoanele care þinute
mai multe luni închise în întunerec sau umiditate, pot mucezi sau îngãlbeni.
Deasemenea, se vor examina documentele de pergament, actele istorice,
cãrþile vechi ºi mai cu seamã þesãturile de mãtase ºi lânã din veacurile
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trecute, comori româneºti, care fãrã de o atentã ºi continuã îngrijire
sunt ameninþate de a fi pierdute când rãmân uitate prin lãzi igrasioase
unde pot fi atacate de insecte distrugãtoare.
Ori de câte ori va fi cazul de a se lua mãsuri ca desinfectãri,
insoriri, consolidãri ºi mai ales orice fel de curãþiri ºi restaurãri, se va
lua avizul autoritãþilor competinte, ele nefiind îngãduite decât cerând
aprobarea specialã a Direcþiei Artelor.
O lege specialã va stabili sancþiunile pentru toate culpele, ce
cauzeazã distrugerea sau deteriorãria patrimoniului artistic ºi cultural
naþional.

Biblioteca „Al. ºi Aristia Aman“, Dosar 1942, f.76
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Anexa nr. 8

FONDUL BIBLIOTECII „AMAN“ DIN 1908

Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj.
Colecþia Foi Volante, nr. 672, p.10.
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Anexa nr. 9
Bucureºti, 1931 iulie 9

CIRCULARÃ
A MINISTRULUI INSTRUCÞIUNII ªI AL CULTELOR,
N.IORGA, ADRESAT PRIMARULUI ORAªULUI CRAIOVA
PRIVITOR LA ÎNFIINÞAREA UNEI BIBLIOTECI
COMUNALE SAU UNIFICAREA TUTUROR
BIBLIOTECILOR EXISTENTE ÎN ORAª
România
Ministerul Instrucþiunii ºi al Cultelor
Casa ªcoalelor ºi a Culturii Poporului
Nr. 27369. Seria F
9 iulie 1931
Domnule Primar,
O fundamentalã necesitate a timpurilor de civilizaþie, pe cari le
trãim, este luminarea sufleteascã cât mai intensã a pãturilor adânci ale
populaþiunii.
Numai cu aceastã condiþie un popor se poate lupta cu celelate în
marea bãtãlie de supremaþie intelectualã.
Pentru aceasta însã populaþiunea trebuie ajutatã, îndrumatã ºi bine
pregãtitã. Mijlocul de pregãtire cel mai eficace este cartea, care trebuie
pusã necontenit la îndemnã a cât mai mulþi, a tuturor.
Dar fiindcã ºi cartea ca toate celelalte este scumpã ºi nu o poate
avea mai ales populaþiunea nevoioasã, care trebuie cu deosebire ridicatã
sufleteºte, se impune organizarea ºi funcþionarea de biblioteci publice.
Aºa fiind, Ministerul Instrucþiunii ºi al Culturii Naþionale face apel la
dv., ca pãrinte sufletesc al tuturor cetãþenilor din acest oraº, sã faceþi
toate forþãrile pentru înfiinþarea unei biblioteci comunale, înzestratã cât
151

mai puternic cu tot felul de publicaþiuni, decare sã se poatã folosi de la
umilul absolvent de curs primar, pânã la intelectualul cel mai recunoscut.
Dacã în localitate, funcþioneazã mai multe asemenea biblioteci,
recomandãm cãlduros întrunirea lor într-una singurã, cât mai bine
organizatã, pentru ca prin puteri unite sã se dobândeascã folos cât mai
desãvârºit. A lucra prin risipirea de forþe sau prin sforþãri divergente,
când este vorba de ridicarea maselor prin culturã, este a compromite
de la început aceastã generoasã activitate.
Recomandãm de asemenea organizarea acestor biblioteci
comunale subt conducerea directã a corpului profesoral din localitate.
Pentru aceasta vã rugãm a convoca de urgenþã corpul didactic secundar
din oraºul dv. pentru ca prin 2-3 delegaþi ai sãi sã seprocedeze cât mai
urgent la organizarea ºi punerea în funcþiune a Bibliotecii comunale.
Aceºti delegaþi vor fi de preferinþã dintre profesori secundari, ce vor
rãmâne fãrã catedre pe urma desfiinþãrii de scoale secundare.
Nãdãjduim domnule primar, cã înþelegeþi ca ºi noi rolul precumpãnitor al bibliotecii în dezvoltarea culturalã a neamului nostru, nu ne
îndoim, cã apelul de faþã rãspunde gândurilor dv. de bine pentru
concetãþenii ce v-au chemat în fruntea lor ºi cã veþi pune tot sufletul
pentru realizarea lui cât mai grabnicã ºi cât mai rodnicã.
Ministrul Instrucþiunii ºi al Cultelor
N. IORGA

Domnului Primar al oraºului Craiova
(Rezoluþia) Se va avea în vedere cã Municipiul are deja Muzeul ºi
Biblioteca Aman.

Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj, Primãria Craiova
Serv. ad-tiv., dos. 31/1931 (inv.32), f. 31.
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Anexa nr. 10

REGISTRUL INVENTAR PE 1930/1931 (SELECTIV)
Muzeul. Sala I. Pinacoteca (113 tablouri) din care enumerãm
selectiv:
,,Apus de soare în portul Chicago“ – Dãrãscu, ,,Coºarii“ –
J.A.Steriade, ,,Ulmul“ – N.Grant, ,,Printre mesteceni la Stãniºoara“ –
A.Verona, ,,Portretul d-nei F“ – Tãtãrescu, ,,ªantierul portului Galaþi“ –
Al. Satmary, ,,Naturã moartã“ – I.Andreescu, ,,Portretul d-nei...“ –
G.D.Mirea, ,,O lae de þigani“ – Eust. Stoenescu, ,,Trandafiri“ – Opriºan
Rãdulescu, Efect de lampã“ – M. Bunescu, ,,Cap de þãrancã“ – N.
Grigorescu, ,,Un vagabond“ – C.C. Stork, ,,Moara lui Stamate“ – G.
Petraºcu, ,,Noapte“ – Zoe Mandrea, ,,Sala de aºteptare“ – SchweitzerCumpãna, potretele lui Alexandru Aman, Aristia Aman, Pepica Aman,
Autoportret – Th. Aman, ,,Interiorul unei catedrale“ – Lepié 1872, ,,Fructe“
(picturã pe lemn) – Meucci, ,,Melancolie“ (acuarelã) – H. Baron, ,,Peisaj“
– Dulac, ,,Bãrbatul indiscret“ (picturã pe lemn) – Geyer, ,,Plimbare în
parc“ (picturã pe lemn) – J.B. Lefebre, ,,Sodoma“(picturã pe aramã) –
Daniel V. Heil, ,,Portretul unui bãrbat“ (pe lemn) – A.E.,1630 etc.
Sculpturi: ,,Tors“ (marmurã) – A. Chiciu, ,,Meduzã“ (piatrã) –
Severin, ,,Cap de expresie“ – Olteanu, ,,Bustul lui Th.Aman“ (ghips) –
F. Stork etc.
Mobilier: 2 fotolii ºi 5 scaune(piele de Cordoba), 2 canapele (stofã
de mãtase), un birou cu încrustaþii în lemn etc.
Muzeul. Sala 2. Tablouri (46): ,,În cârciumã“ (picturã pe lemn) –
D. Teniers, ,,Cavalcadã“ – A. Leopold, ,,Cavalcadã“ – Serres,
,,Socoteala“ (picturã pe lemn), ,,Cap de italian“ – Q.R., ,,Frumoasa
Violante“ (copie dupã Tizziano), ,,Sfânta familie“ (copie dupã Raffaelo
Sanzio) etc.
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Sculpturi: ,,Bust de femeie“ (miniaturã marmurã) – Pugi, ,,Venera
din Milo“ (bronz) – R. Sauvage, ,,Cele trei graþii“ (alabastru), ,,Venus
cu mãrul discordiei“(alabastru) etc.
Obiecte de artã, mobilier ºi monede: 4 vase mici de Tanagra, 2
vase mari japoneze, un ceasornic porþelan, douã sfeºnice de argint
(Al.Aman, 1871), o pendulã onix, oratoriul de lemn, trei sfeºnice lemn
sculptat (biserica Jitianu), uºi împãrãteºti, un fragment frescã (biserica
Creþeºti), un fragment tâmplã (biserica schitului Cioclovina), o icoanã
îmbrãcatã în argint, steagul oraºului Craiova din 1872, steagul
Principatelor Unite, districtul Dolj 1860, o farfurie pictatã (Le passage
du pas de Suèze cu cardinalul Richelieu ºi Ludovic al XVII-lea) etc.
Vitrina Aman (lemn palisandru, ornamente metal, geam-bombat)
cu bijuteriile ºi obiectele familiei: ceas aur A.A., trei butoni cu
mãrgãritar, doi butoni cu briliante, un þigaret chilimbar, un inel cu briliant,
broºe, cercei, un ceas de aur cu capacul cu email, o statuetã de os, un
portret miniaturã de fildeº, o statuetã a lui Shakespeare, un toc din
metal auriu cu numele Aristia gravat pe el, 6 ceºti cu farfurioare de
Sèvres cu coroana regalã ºi monograma L.B. 1844, douã ceºti cu
coroana regalã ºi monograma N, douã statuete de Saxa, un toc sidef, o
tabacherã de argint, un ceas de aur cu lanþ etc.
Vitrina E. Cornetti (din nuc sculptat, cu încrustaþii de sidef) cuprinde:
paftale de argint, o cartuºierã din argint, gãteli de cap din argint aurit,
un jungher cu mâner ºi teacã de argint, un cuþit cu plãsele de os ºi
argint, un cuþit cu mâner de argint ºi monogramã, o cruce de alamã
auritã (o decoraþie de la 1877), o tabacherã de baga de argint, iconiþe
din lemn îmbrãcate în argint, o braþarã de aur cu trei pietre antice gravate,
un colan cu ºase medalioane îmbrãcate în aur, o brãþarã cu diamante,
medalioane etc.
Vitrina mare cu 685 monede romane din timpul republicii, monede
imperiale (din argint ºi bronz), monede greceºti, bizantine ºi româneºti
(aur, argint, bronz), monede medievale ºi moderne.
Vitrina mai micã cuprinde 122 medalii.
Antreul de sus cuprinde: tablouri (portretele d-nei Triºcu, Dima
Popovici, Gh.Chiþu, d-na Davilla, D.Haralamb, Maria Haggiad, Ion
Anestin etc.), litografii (Camera legiuitoare a României din 1859,
Deschiderea Divanului Ad-hoc din 1857, Biserica Stavropoleos din
Bucureºti, Obºteasca adunare din 1831), fotografii, fresce mari de la
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biserica Creþeºti, o frescã micã de la biserica Sf.Dumitru, o icoanã
veche, o vitrinã din frasin sculptat (acte, reviste, fotografii, iconiþe,
topoare vechi, vârfuri de sãgeþi, pistoale, paftale, fosile etc.), vitrina de
lemn de tei (pecetea Primãriei Craiovei din 1831, oale vechi din lut,
fragmente din figurine de Tanagra, inele romane ºi bizantine de aur, o
cheie inelarã, fibule, ciocan de piatrã etc.) ºi obiecte de artã ºi mobile
(o canapea, fotolii, scaune ºi taburele cu piele de Cordoba, douã
manechine îmbrãcate în costume populare, vas de bronz etc.)
Scara (de sus în jos): fotografii, decret al guvernului provizoriu
1848 Muntenia, o hartã a Valahiei din 1790, desene de I.Stãncescu, un
portret de Steriade, gravuri.
Antreul de jos cuprinde: 85 desene în creion ºi peniþã, aqua-forte
(înrãmate) de Th. Aman, o vitrinã cu ouã încondeiate, o piatrã cu inscripþia
bisericii Harºu, douã amfore de teracotã.
Biblioteca: sala nr.1, pe lângã dulapurile cu cãrþi, busturile lui
Heliade Rãdulescu, B.P. Haºdeu, M. Eminescu, tablouri înrãmate ale
testatorilor, autoportret Th. Aman (gravurã), diploma de bacalaureat ºi
de licenþã ale lui Al. Aman, diplomele de pitar ºi serdar, ale lui Aman.
Biblioteca: sala nr. 2, în afara dulapurilor care conþin cãrþi, aici
sunt: hãrþi, bustul lui Al. Aman (ghips de Dimitriu Bârlad), tablouri,
fotografii, Cartea de Aur a Monumentului Independenþei, un dulap pentru
monedele neexpuse (125), medalii ºi plachete (478) ºi douã sfeºnice de
argint cu iniþialele A.A., statuete, o fructierã de argint ºi încã alte obiecte
neexpuse, acte vechi, corespondenþa Aman, un aparat pentru
dezinfectarea cãrþilor ,,Axion“, un aparat pentru incendiu ,,Minimax“.
Inventarul este semnat de Elena Farago ºi custodele-secretarã
Eliza Petrescu care l-a ºi scris (1930-1931).

Biblioteca „Al. ºi Aristia Aman“, Inventar 1930/1931/ 1939
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Anexa nr. 11
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Fondaþiunea „Al. ºi Aretia AMAN”
Ramuri 1932
Catalogul
Galeriei de Tablouri
No. Pictorul
Fondatorii:
1. Th.Aman

Titlul Tabloului.

Portretul lui (nesemnat)
ALEXANDRU AMAN
2. Th.Aman
Portretul Doamnei
ARISTIA AMAN
3. Nesemnat
Portretul D-nei El. Lãceanu
4.
„
Serdarului D. Aman (tatãl lui Alex.Aman)
5.
„
Portretul lui Gr. Lãceanu
(tatãl d-nei Arist.Aman.
6.
„
Portretul lui Ion Hagiad.)
7. Frankenberger
„
D-nei Zissy. 1858.
8. Carol Szatmary
„
lui G.Chiþu.
9. F.Zahn
„
lui Jean Racoviþã. 1852.
10. Both
Priveliºte din Italia.
11. Dulac
Peisagiu.
12. Alexandrescu
Portretul lui Ion Hagiad.
13. Nesemnat
Familia Haralamb:
D.Haralamb, tatãl Generalului Haralamb, fost Locotenent
Domnesc, la 1866; soþia sa Alexandrina, fiica Generalului Magheru ºi
fiul lor.
14. P.Alexandrescu
Portretul d-nei Maria Hagiad.
15. Pesky
O doamnã în costum naþional.
16. Dulac
Peisagiu.
17. Nesemnat
Nicolae ºi Costicã Haralamb.
18. Schoefts
Portretul d-nei Balº din familia Racoviþã.
19. G.D.Mirea (nesemnat)
Portretrul lui Dima Popovici.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Nesemnat
Vedere din Veneþia.
„
Portretul d-nei El.Braboveanu.
G.D.Mirea (nesemnat)
Portretul lui Triºcu.
Frankenberger
Portretul familiei Marcu Zissy pãrinþii d-nei
Cornetti. 1858.
Nesemnat
Portretul lui Const.Braboveanu.
G.D.Mirea (nesemnat)
Portretul d-nei Triºcu.
Nesemnat
Portretul lui Gh.Chiþu, la 20 ani
„
Vedere din Veneþia.
G.D
Portretul d-nei.....
Nesemnat
Portret.
Th.Aman
Coºul cu struguri.
Th.Aman (nesemnat)
Portretul d-nei Davila.
Goºanec
Cap de studiu.
Th.Aman
Portretul lui Jean Racoviþã.
„
Portretul Cleopatrei Racoviþã
(mama lui Nicolaus). 1871.
„
Portretul lui Gr.Racoviþã.
(tatãl lui Nicolaus Racoviþã).
„
Portretul lui Nicolaus Racoviþã. 1865.
A.Verona
Printre mestecãni la Stãniºoara.
„
Intrarea în Biserica Mân. Cozia.
Th.Aman
Laptagiu.
„
Lecturã în parc.
„
Odaliºca cu mandolina.
A.Verona
Când cad frunzele.
„
O zi frumoasã.
Th.Aman
Portretul lui Iancu Socolescu în 1857.
„
Portretul lui Alexandru Aman.1856.
„
Portretul Pepitei Aman. 1855.
„
Portretul Aristiei Aman. 1856.
Th.Aman
Portretul Sevastiei Socolescu,
nãscutã Aman. 1857.
Andreescu
Naturã moartã.
ªtefan Popescu
Nucul.
Ostrowsky
Cap de studiu.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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Th.Aman
A. Verona
Th.Aman
„
N.Grandt
Th.Aman
„
„
Nesemnat
Th.Aman

Doamnã pictând.
Flori.
Autoportret.
Cu furca în prag.
Vedere din parc.
Vasul cu cireºi.
Portretul lui Alex.Aman.Aquarelã.
Pepita Aman. Aquarelã.
Potretul lui Th.Aman. Aquarelã.
Portretul Pepitei Racoviþã,
nãscutã Socolescu. 1890.
Th.Aman
Pomiera cu cireºe.
Marin Bunescu
Efecte de lampã.
Nesemnat
Portretul d-nei F.
Horaþiu Dimitriu
Castaldi. (pict. de lemn)
N.Grandt
Supa. Aquarelã.
Th.Aman
Þãrancã cu copaia pe cap.
Gropeanu
Aleia Poemului liric de la Versailles.
Scalbert
Baie Românã. Pastel.
Strâmbu
Douã prietene.
I.Stãncescu
Interior din San-Marco.
Vera Wselowsky-Niþescu Colierul alb.
I.Niþescu
Stradã din Paris.
Nesemnat
Stradã din Turtucaia.
I.Stãncescu
Portret.
Bulgãraº
Portretul soþiei.
Dãrãscu
Apus de soare.
I.Stãncescu
Desiº de pãdure.
Opriºan Rãdulescu Studiu de portret.
I.Stãncescu
Autoportret
I.B.Creþoiu
Interiorul Bisericei Suceviþa.
I.Niþescu
Flori.
Creþoiu
Mitropolia din Bucureºti.
I.Stãncescu
Moºul Chitarist.
A.Ventzel
Crini.
Lucreþia Coculescu Mater Ciacoza.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Opriºan Rãdulescu Iluzii. Picturã pe sticlã.
I.Stãncescu
Interior din San-Marco.
Lucreþia Coculescu Portretul unei copiliþe.
„
Aurora la mare.
I.Stãncescu
Bust de femeie. Copie dupã ªaplin
„
Crepuscul. Dupã Chabas.
Opriºan Rãdulescu Schiþã Pict. pe carton.
I.Stãncescu
Interiorul Biser. de la Cãlimãneºti.
Eustaþiu Stoenescu Schiþe
„
Schiþe
„
O laie de þigani la drum.
Opriºan Rãdulescu Trandafiri.
Eustaþiu Stoenescu Studiu pentru tabloul: o laie de þigani la drum
Szarmary Al.
ªantierul portului Galaþi.
Kimon Lobhi
Preumblare pe malul lacului.
N.Pãtraºcu
Moara lui Stamate.
N.Vermont
Efect de luminã
A.Ventzel
Viorele.
I.Stãncescu
Lagunã.
Eustaþiu Stoenescu Schiþe
„
Schiþe
„
Schiþe
Gr.Negoºanu
Portretul Artistului Anestin.
I.Niþescu
Vera
N.Vermondt
Pescarul turc din Constanþa.
J.A.Steriade
Portretul lui Jean Vazani.
Zoe Mandrea
Noapte
I.Stãncescu
Nud de femeie.
Schveitzer-Cumpãna
Sala de aºteptare.
Pan Ioanid
Joc la bâlci
Eustaþiu Stoenescu Studiu pentru tabloul:
O laie de þigani la drum
Gr.Romano
Spre înserate.
D.Harlescu
În sala de aºteptare.
Eustaþiu Stoenescu Studiu pentru tabloul: o laie de þigani la drum
N.Grandt
Cinci cumetre
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122. „
Ulmul
123. Nelyes
Lucrãtori în port
124. J.A.Steriade
Coºarii.
125. Cecilia Cuþescu-Stork
Un Vagabond
126. A.Verona
Petrecere câmpeneascã
127. N.Grigorescu
Biserica din sat
128. „
Ovreiul. pict. pe lemn
129. „
Cap de þãrancã
130. Burada
Nud blond
131. Nesemnat
Sfânta familie. Copie dupã Rafaelo.
132. „
Triumful lui Bachus.
133. „
Socoteala. pict pe lemn.
134. „
Scenã Bachicã
135. Nieris
Interior de Bisericã
136. Amerlink
Pustnicul care citeºte
137. Salvi Sassofeato. copie
Sfânta Cecilia
138. Solomon
Fetiþa ºi calul
139. Van Styr
Grup de animale. Picturã pe lemn
140. Bienaimé
Dantelãreasã
141. Nesemnat
Interiorul unui palat ducal
142. Nef
Interior de Bisericã
143. Selagiani (copie)
Înmormântare în orient.
144. Nesemnat
Sfântul Anselme
145. „
Rugãciune
146. L.B.
Serenada
147. I.B.Lefebvre
Preumblare în parc.Pict.pe lemn.
148. Grossot
La lumina lãmpii
149. Nesemnat
Cristos pe cruce. Pict. pe metal.
150. Lepié
Interiorul unei Catedrale. 1872
151. Costa de Milano
Oraº cu cetãþuie.Pict. pe alamã.
152. Nesemnat
Magdaleana
153. Jean de Bethune-Le roy Scenã biblicã
154. Icoanã broderie în mãtase ºi argint reprezentând pe Sf. Gheorghe
ºi scene din viaþa sa. Viena 1773/ II a.
155. Bernatz
Eºire din Bisericã
156. Nesemnat
Ruine. Pict pe lemn.
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157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

N.B.Gregoire
E.A.Haunen
Nesemnat
Meucci
Nesemnat
Bemindt
Geyer
Adela Jean
Nesemnat
„
Rembrandt (copie)
Respintzens
Wateau (copie)
H.Baron
„

Fumãtorul
Doamna care lucreazã la ciorap. 1834.
Femeia care se scrie.
Fructe. Pict. pe lemn.
Fumãtori
Vânzãtori de obiecte antice
Bãrbatul indiscret. Pict. pe lemn.
Somnul Antiopei. Copie dupã Coregio
Portretul unei femei
Italiancã. Mozaic.
Corpul de gardã. Pict pe lemn.
Bãtrânul ºi fata. 1841.
Petrecere câmpeneascã.
Melancolie. Aquarelã.
Portretul Anei de Austria mama lui Ludovic
al XIV-lea ºi soþia lui Ludovic al XIII-lea.
Wateau (copie)
Petrecere câmpeneascã.
Nesemnat
Cap de tânãr.
Daniel van Hell
Oraº în flãcãri
A.R.
Cap de italiancã
Nesemnat
Speranþa.
Tiziano Vecelio (copie)
Danaé e amore.
Bianchini (copie) Venere cu oglindã.
Nesemnat
Cap de tânãr.
A.Leopold
Cavalcada.
George van Kauen Noaptea pe lunã.
Serres
Cavalcada.
Corrot. Copie semnatã Rossert
Peisaj.
Nesemnat
Bãtrânã cu ºal.
Demonceaux
Gaston, Duce de Orleans.
„
Henriette d’Angeleterre,
soþia Ducelui de Orleans.
Nesemnat
Muºchetarul.
D.Tenniers
În cârciumã.
Tizian
Frumoasa Violanta.
Nesemnat
.
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191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
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Baudry (copie) semnat Ostrowsky La fortune et l’enfant.
A.E.
Portretul unui bãrbat. 1630. Pict. pe lemn.
A.E.
Portretul unei femei. 1630. Pict pe lemn.
Nesemnat
Luptã navalã.
Szatmary C.
Þãrancã din Romanaþi. Aquarel.
„
Þãrancã din Vâlcea.
B.Stanovici
Saint-Jean de Luz.
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Tablouri statistice privind activitatea bibliotecii din cadrul
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Scrisoarea lui Th. Aman cãtre fratele sãu, Alexandru
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Fiºa ceasului de aur al lui Alexandru Aman
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Fiºa ceasului de aur al Aristiei Aman
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Fiºa ceasului de aur al lui Gheorghe Chiþu
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Anexa nr. 17

Schema genealogicã a familiei Aman,
întocmitã de Mihai Sorin Rãdulescu, „Arhiva Genealogicã“, an I (VI),
1994, Nr. 1-2, p.73, anexa nr. 2
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