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1)  Ms. II 186, f. 29

2)  NaÛionalul,VI, 553, noiembrie 7, 1895; Ms.II/186, f. 30

3)  PlanÕa parterului semnat| arhitect I. Siquotos (?). Arh. BVAU, Mapa FundaÛiunea V.A. Urechia.

„S| d|ruim oraÕului nostru un Palat al Culturii“ 

Biblioteca – Societatea Cultural| – Palatul Cultural
 „V.A. Urechia“

Înc| din primii doi ani de funcÛionare a Bibliotecii „Urechia“ num|rul volumelor intrate se dublase,
num|rul cititorilor a crescut ceea ce a f|cut ca spaÛiile de care dispunea biblioteca s| devin| insuficiente.
V.A. Urechia a început s| se preocupe de ridicarea unei construcÛii speciale, informaÛie introdus| în
circulaÛie Õi prin pres|.  Se miza pe puterea de persuasiune a gazetelor.  Alimentate cu informaÛii, ziarele
le-au diseminat, le-au transformat în opinii publice, au menÛinut în actualiate problema pân| la construirea
cl|dirii în anii 1933–1943.

În septembrie 1894, prin articolul Biblioteca public| „Urechia“ s-a deschis seria abord|rilor prin
pres| a necesit|Ûii unui local special. S-au pus în pagin| datele pentru „a se vedea l|murit avântul ce ia
aceast| instituÛiune pe fiecare an“, spaÛiul ocupat în cl|direa liceului fiind insuficient pentru rapida
dezvoltare a bibliotecii1) Gazeta NaÛionalul sublinia în anul 1895: „Ad|ug|m c| s|lile din cl|direa
liceului, în care biblioteca e acum instalat|, devenind neînc|p|toare, e vorba s| se cl|deasc| un local
anume, idee de mult urm|rit| de D. Urechia, generosul donator c|ruia oraÕul GalaÛi îi datoreÕte
biblioteca cu acelaÕi nume.“2)

În anii 1896 Õi 1897, în articolele, titrate cu majuscule, BIBLIOTECA „URECHI{“, se sublinia
necesitatea imperativ| a localului în raport direct cu creÕterea utilit|Ûii publice a instituÛiei. ColecÛiile
crescuser| de peste 5 ori de la inaugurare, depozitate în acelaÕi spaÛiu, iar num|rul anual al utilizatorilor
serviciilor bibliotecii era de ordinul miilor. Se atr|gea atenÛia asupra interdependenÛei dintre calitatea
serviciilor publice ale bibliotecii Õi disponibilit|Ûile funcÛionale ale unui local special construit.S-a
semnalat pericolul distrugerii cl|dirii liceului prin pr|buÕirea zidurilor sub greutatea c|rÛilor, cu speranÛa
convingerii autorit|Ûilor administraÛiei publice.

„Se înÛelege Õi mai potrivit ar fi dac| statul sau g|l|Ûenii ar lua iniÛiativa de a face un local anume
pentru bibliotec|“, subliniau unele gazete, dând curs iniÛiativei lui V.A. Urechia, care „se preocup| zi Õi
noapte cu cestiunea cl|dirii palatului bibliotecii“. În luna mai 1897 el avea schiÛele unui proiect pentru
„Palatul FondaÛiunea V.A. Urechia. Bibliotec|. Ateneu. Galatz“, cum se intitula planÕa parterului,
rezervat muzeului, depozitelor, dou| înc|peri pentru bibliotec| Õi un hol foarte mare. În planÕa etajului,
cea mai mare suprafaÛ| era afectat| s|lii de serb|ri, bibliotecii fiindu-i rezervate trei înc|peri, dou|
depozite Õi dou| „od|i“.3)

Imaginea faÛadei „Palatului“ a intrat în circuitul informaÛional naÛional Õi internaÛional prin
corespondenÛa lui Urechia, ziare Õi c|rÛi. Presa din GalaÛi, BucureÕti sau IaÕi au abordat permanent Õi
alarmant starea precar| a bibliotecii din lips| de spaÛiu.

Cum nu era obiÕnuit s| aÕtepte totul de la alÛii, caracteristic| fiindu-i acÛiunea personal|, cu speranÛa
stimul|rii orgoliului naÛional Õi local, V.A. Urechia a încercat acÛiunea pe cont propriu de a invita
personalit|Ûi din FranÛa Õi nu numai, pentru susÛinerea de conferinÛe cu scopul procur|rii fonndurilor
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4)  Biblioteca Public| „Urechi|“. Drapelul, 1899, 4 februarie. EdiÛia de sear|.; Drapelul, 590, 23 mai 1899. Ms. II/186, f.
42v-44, 46

5)  Ms. II/656.

6)  GalaÛii Õi PoÕta, 7 noiembrie 1899; Ms. II/186, f. 48v, 49

7)  GalaÛii, 21 ianuarie; Orientul, 22 ianuarie, 1900; Ms. II/186, f. 50

necesare începerii construcÛiei. Gazeta Drapelul scria în februarie 1899: „Ceea ce lipseÕte Bibliotecii
Urechi| din GalaÛi este localul. Ôtim c| fondatorul a Õi îns|rcinat pe un arhitect de valoare cu facerea
planurilor pentru un nou local. De unde parale îns|? D. Urechia nu disper| de a g|si mijlocul s|-Õi
realizeze visul... el sper| c| tot asemenea cum BucureÕtii au dobândit Ateneul, GalaÛii vor avea pân| în
doi ani palatul Bibliotecii Urechia.“

Autorul articolului a asociat opiniilor sale informaÛia prinvind iniÛiativa de a organiza conferinÛe
publice cu participare str|in| pentru colectarea fondurilor: „D. Urechia preg|teÕte pentru toamna viitoare
o serie de conferinÛe, cu scopul de a aduna sumele trebuincioase la zidirea palatului «Bibliotecii
Urechia» din GalaÛi“.4)

La 14 mai îi scria bancherului A. Dall’Orso din GalaÛi: „Cunoscând, Dle. Dall’Orso, Palatul, eu
încerc s| sper c| veÛi binevoi a numi refuza o întrevedere la Colegiul al II-lea a Senatului /miercurea
viitoare/.“5) Spera în o subvenÛionare a B|ncii Marmorosch Blank din GalaÛi, al c|rui principal acÛionar
Õi director era Dall’Orso? Nu este exclus. În decembrie 1919, acesta va depune o scrisoare din 1899 la
Societatea Cultural| „V.A. Urechia”, care a fost reprodus| faÛada Palatului InstituÛiei Urechia în publi-
caÛiile Societ|Ûii Õi pe c|rÛi poÕtale ilustrate.

În octombrie 1899 directorul Liceului „V. Alecsandri“, Gr. GuÛu, a înaintat un raport Ministerului
InstrucÛiunii prin care a f|cut cunoscute dificult|Ûile aplic|rii noului program Õcolar Õi cauza ocup|rii unor
spaÛii de c|tre Bibliotec|: „Pentru înl|turarea primei cauze, adic| desp|rÛirea Bibliotecii «Urechia» de
liceu, s-ar cere închirierea unei case în apropiere de liceu.“ SoluÛia închirierii a fost reluat| în deceniile
urm|toare f|r| finalitate.

Gazetele GalaÛii Õi PoÕta din GalaÛi au publicat în noiembrie 1899, informaÛii amintind  raportul
directorului liceului: „D-l Urechia n-a abandonat proiectul s|u de a organiza o serie de conferinÛe [sus-
Ûinute] de b|rbaÛi iluÕtri din FranÛa în interesul adun|rii de fonduri pentru construcÛiunea palatului
FundaÛiunii Urechia din GalaÛi. Acuta unui local anume pentru asemnea FundaÛiune este de cea mai
mare urgenÛ| dup| cum arat| Õi actualul director al liceului din GalaÛi în raportul s|u c|tre D-l Ministru
al InstrucÛiunii Publice, raport prin care, de curând, se aduce meritate laude acestei instituÛiuni.“6)

Ziarele GalaÛii Õi Orientul au reluat problema în ianuarie 1900: „Un local special se impune... S| sper|m
c|, cu timpul, Õi aceast| cerinÛ| va fi satisf|cut|; fondatorul ei nu disper| de a g|si mijlocul s|-Õi realizeze
visul...“7)

V.A. Urechia era convins de posibilitatea realiz|rii construcÛiei. Pe ce îÕi baza optimismul? Pe
sprijinul guvernului? Pe contribuÛia administraÛiei centrale judeÛene Õi comunale? Pe bun|voinÛa
potentaÛilor? Pe participarea populaÛiei din GalaÛi? Probabil pe toate la un loc. Era un f|uritor de vise, Õi-Õi
construise unul nou, ultimul s|u vis frumos, Palatul InstituÛiunii Urechi| din GalaÛi.

În noiembrie 1901 înc| mai spera s| vad| cel puÛin început| construcÛia palatului. Va publica în
frontispiciul Buletinului FundaÛiunii Urechi| fotografia faÛadei Palatului, Õi extrasul din raportul lui
Valeriu Surdu privind localul: „Strâmtoarea localului, de câÛiva ani este o împiedecare pentru instalarea
Õi p|strarea acestor colecÛiuni, precum Õi pentru înlesnirea folosirii lor. Necesitatea unui local propriu
Õi înc|p|tor este foarte simÛit| Õi un viitor apropiat o va impune. În fruntea Buletinului nostru, punem
icoana viitorului palat al FundaÛiunii.“
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8)  Local pentru Biblioteca Urechia. GalaÛii, 41, 22 februarie 1903; Ms. II/186 64v

9)  Arh. BVAU, Ds. XXXIII, 1903, f. 28: Proces Verbal nr. 2. Ast|zi 30 martie1903, fiind a doua convocare f|cut| de
Comitetul Societ|Ûii corpului didactic pentru a aduce la îndeplinire ideea strângerii unui fond pentru un local propriu biblioteca
„Urechi|“, idee de care a fost animat comitetul l|sat de r|posatul V.A. Urechia, a proclamat urm|torul Comitet: 1) P.S. Episcopul
Pimen Georgescu. 2) Generalul Pencovici. 3) G. ÔiÕman. 4) D. G. Maxim. 5) I. Bastache. 6) I. C. Atanasiu , 7) Col. I. Irimescu, 8)
Gr. GuÛu. 9) N. Madgearu, 10) Col. Coslinski, 11) M. Pantazi, 12) M. Stroescu. Dl Director Gr. GuÛu va convoca Comitetul pentru
a se constitui. Urmaez| 20 de semn|turi.

10)  Arh. BVAU, Ds. XXXIII, 1903, f. 20

ViaÛa vis|torului Vasile Alexandrescu Urechia a fost curmat| la câteva zile dup| aparÛia Buletinului
FundaÛiunii, rezolvarea problemei localui fiind „l|sat| moÕtenire“ viitorimii.

G|l|Ûenii i-au transformat speranÛele în fapt. Dup| zeci de ani au construit Palatul Cultural „V.A.
Urechia”. Este un exemplu demn de a-i fi relatat| istoria.

Comitetul Bibliotecii, constituit la 3 aprilie 1902, cunoscând dificult|Ûile funcÛionale Õi încerc|rile
lui V.A. Urechia pentru determinarea administraÛiei publice de a se trece la construcÛia unui local propriu,
a pus cu prioritate pe ordinea de zi atragerea societ|Ûii civile la aceast| dificil| întreprindere. Împreun|
cu Societatea corpului didactic, Comitetul Bibliotecii îÕi propune s| apeleze la cet|Ûenii GalaÛiului,
lansând prin pres| informaÛii privind discuÛiile preliminare.

La 22 februarie 1903, ziarul GalaÛii publica articolul Local pentru Biblioteca Urechia, în care, dup|
ce se arata c| dezvoltarea instituÛiei este blocat| de lipsa spaÛiului informa pe g|l|Ûeni:

„Având în vedere toate aceste inconveniente Õi în dorinÛa ca Biblioteca «Urechia» s| aib| propriul
s|u local, înc|p|tor Õi bine condiÛionat sub toate punctele de vedere pentru destinaÛia sa, societatea
corpului didactic, în urma mai multor consf|tuiri avute, a decis s| se puie în fruntea unei miÕc|ri spre
a se aduna fondurile necesare construirii unui local nou pentru Biblioteca «Urechia». Comitetul societ|Ûii
va lansa chiar zilele acestea un apel c|tre toate persoanele cu vaz| din oraÕ, rugându-le s| se adune spre
a forma un comitet, care s| lucreze la strângerea fondurilor necesare…

Lucrurile merg într-adev|r r|u din punct de vedere economic în tot oraÕul, încât a cere sacrificii
noi publicului nostru n-ar fi tocmai potrivit; totuÕi nevoia este aÕa de mare încât g|l|Ûenii vor Õti s|
aprecieze împrejur|rile Õi scopul înalt urm|rit Õi îÕi vor da, ca în toate alte ocazii, obolul lor pentru
aceast| oper| mare de binefacere. Nu ne îndoim c| ei vor îmbr|ÛiÕa cu c|ldur| apelul ce li se face Õi se
vor sili a face tot ce omeneÕte va fi posibil.“8)

La 9 martie Societatea corpului didactic lanseaz| o invitaÛie pentru consultare „în privinÛa
mijloacelor de a se putea strânge un fond pentru cl|direa bibliotecii Urechia“. PrezenÛa a fost sub
aÕtept|ri, 18 persoane, iar reprezentanÛii autorit|Ûilor au absentat. Pe 30 martie a fost convocat| o adunare
public| (20 de participanÛi), Õi a fost „proclamat un Comitet pentru strângerea fondurilor“, format din
12 persoane.9)

Este de reÛinut c| au r|spuns invitaÛiei, considerând o datorie cet|Ûeneasc| de a participa la o astfel
de întreprindere în calitate de beneficiari ai serviciilor bibliotecii, Õi „delegaÛi ai AsociaÛiunii absolvenÛilor
Õcoalelor de arte Õi meserii.“10)

La 8 mai 1903 a fost aleas| conducerea Comitetului: preÕdinte Episcopul Pimen Georgescu,
generalul Pencovici, delegatul României în Comisia European| a Dun|rii, vicepreÕedinte, Primarul Ion
E. Bastache, Prim PreÕedintele Tribunalului D.G. Maxim Õi Directorul liceului Gr. GuÛu, membri delegaÛi
irevocabili.

Comitetul Bibliotecii s-a constituit în elemntul lucrativ al noii structuri organizatorice. D.G. Maxim,
ca un jurist, a elaborat Õi a prezentat operativ, la 15 mai, statutul Õi astfel s-a instituÛionalizat Comitetul
privat al construcÛiei localului Bibliotecii „V.A. Urechia” din GalaÛi, cu scopul de „strângere a unui fond
îndestul|tor construirii unui local înc|p|tor“…, având „dreptul a primi, cu învoirea Ministerului
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11)  Arh. BVAU, Ds.XXXIII, 1903, f. 36, 40–43

12)  Arh. BVAU, Ds. XXXIV, 1904 f. 42–44

13)  Arh. BVAU, Ds XXXV, 1905, f. 21

14)  Arh. BVAU, Ds. XXXVII, 1907, f. 18–19: Gestul este de reÛinut cu atât mai mult cu cât Procopian vizitase  Biblioteca
în 1905, donaÛia fiind determinat| Õi de ceea ce constatase personal.

15)  Arh. BVAU, Ds. XXXIX, 1909, f. 37, 39

InstrucÛiunii Publice, ori ce donaÛiune sau legate f|cute construcÛiunii, Õi aceasta având în vedere c|
Biblioteca «V.A. Urechia» este recunoscut| ca persoan| moral|, prin decret regal, în condiÛiunile
articolului 811 din codicele civil.“

„PreÕedintele sau delegatul s|u purta relaÛiunile cu ministerele sau alte autorit|Ûi, în calitatea sa
de preÕedinte al Comitetului administrativ al Bibliotecii“.11)

Prin Biblioteca „V.A. Urechia”, ca persoan| juridic|, se întocmeau actele, inclusiv cele contabile,
oficializate cu „sigiliul Bibliotecii Õi semn|tura“ lui V. Surdu, secretar al Comitetului.

Deci, o structur| organizatoric| privat| ce îÕi propunea s| strâng| fonduri prin Õi pentru o instituÛie
public| de stat, încercându-se astfel o modalitate de utilizare a fondurilor b|neÕti publice Õi cele din surse
particulare.

De reÛinut este faptul c| începutul în strângerea fondurilor aparÛine beneficiarilor direcÛi ai
serviciilor Bibliotecii; un grup de absolvenÛi ai liceului din seria 1902–1904, „drept recunoÕtinÛ| faÛ| de
instituÛiunea de care ei s-au folosit“, au angajat pe cont propriu un spectacol Õi suma rezultat| a fost
depus| la Bibliotec| ca „prim fond la cl|direa“ localului, cu care s-a Õi deschis contul construcÛiei.12)

AceÕti tinerii sunt semnatarii anonimi ai actului de fundaÛie, neîngropat la temelia Palatului
Bibliotecii „V.A. Urechia”.

Cu ce sunt mai meritorii semn|tura, numele înscris ori portretul votiv al unui „ctitor“, înâmpl|tor
în funcÛie pe când începe ridicarea sau restaurarea unui edificiu de utilitate public|, faÛ| de gestul cu
valoare de simbol al acelui grup de tineri abia ieÕiÛi din adolescenÛ|? Ei au Ûinut „s| d|ruiasc| prima
piatr|“ – semnificant gest – pentru instituÛia ce le-a fost loc de cunoaÕtere, meditaÛie Õi refugiu de
zgomotul, deseori demagogic, al adulÛilor, în anii de Õcoal|.

Urm|toarea depunere în cont a fost f|cut| de dasc|lii lor. Societatea corpului didactic a donat în
1905, prin Cercul didactic, lichidit|Ûile pentru fondul de construire a cl|dirii Bibliotecii. La rândul lor,
Õcolile au organizat serb|ri, independent ori în colaborare, sumele realizate fiind depuse în acelaÕi cont.13)

Cadrele didactice din epoc| au concretizat Õi prin aceast gest mandatul încredinÛat de V.A. Urechia în
1890.

Prima donaÛie personal| este semnalat| în februarie 1907. A. Procopian din BucureÕti, urmare unui
articol despre starea deplorabil| în care funcÛiona Biblioteca, impresionat de „sinceritatea raportului
publicat de Universul“, hot|r|Õte s| completeze donaÛia de c|rÛi f|cut| cu 12 ani în urm| în numele
fratelui s|u, cu o sum| pl|tit| în rate lunare.14)

Strângerea fondurilor în acest ritm nu l|sa loc pentru speranÛe. AlocaÛii bugetare sau
subvenÛii în acest scop nu s-au acordat, ba dimpotriv|, cuantumul lor a fost redus. Comitetul
privat... a intrat într-un con de umbr|. Comitetul Bibliotecii a continuat s| pun| în practic|
prevederele statutului, a capitalizat puÛinele sume strânse, a încercat s| determine administraÛia
public| de stat central| Õi local| pentru a participa la formarea capitalului ce se înfiripa, plasate
în Titluri de rent|.15)
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16) Arh. BVAU, Ds. XLIII, 1913, f. 1, 3, 16, 18/ 20; Ds. XXXIX(A), f. 5,  26, 28/30

17)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1), Soc. Cult. VAU., f., 258: Stimate Domn (Doamn|) La 12 octombrie a.c., s-a Ûinut în
amfiteatrul liceului întrunirea prealabil| de constituire a comitetului Õcolar al liceului „V.Alecsandri“. La iniÛiativa f|cut| prin ziare
pentru aceast| întrunire a r|spuns cu mult| bun|voinÛ| un mare num|r de persoane, cari, cu cea ocaziune, luând cunoÕtinÛ| de
situaÛiunea precar| în care se g|seÕte Biblioteca Public| „V.A. Urechia“, acest institut de cultur| alipit pe lâng| liceu, au ales un
comitet provizoriu care s| se ocupe cu urm|toarele chestiuni:1). Închirierea deocamdat| a unui local pentru mutarea Bibliotecii, care
nu mai încape în localul liceului. 2). Constituirea unei societ|Ûi culturale format| din toat| p|tura cult| din GalaÛi Õi Covurlui Õi
g|sirea mijloacelor prin cari s| se întemeize un mare palat de cultur| în GalaÛi, în care va fi instalat| definitiv Õi Biblioteca Urechia.
Comitetul provizoriu, dup| mai multe ÕedinÛe Õi consf|tuiri, a alc|tuit un proiect de statut pe care-l va supune discuÛiunii Õi aprob|rii
adun|rii generale a persoanelor iubitoare de cultur| din toate ramurile de activitate. Aceast| adunare general| va avea loc în
amfiteatrul liceului Duminic| 14 Decembrie a.c. la ora 10 a.m Suntem de mai înainte convinÕi, Stimate Domn, c| Õi Dumneavoastr|,

Pân| la primul r|zboi mondial grijile, eforturile Õi speranÛele pentru începerea construcÛiei sau,
soluÛie de moment, închirierea unei cl|diri speciale au fost în preocup|rile Comitetului Bibliotecii.
Hot|rârea cu care membrii Comitetului bibliotecii Õi cei asociaÛi lor au acÛionat pentru punerea în oper|
a proiectatului Palat al InstituÛiunii Urechia, a fost determinat| Õi de admiraÛia pentru gestul inegalabil al
donatorului, de creÕterea Õi valoarea colecÛiilor, de necesitatea condiÛiilor de conservare Õi punere în
circulaÛie a acestora.

În anul 1913 s-a reactivat iniÛiativele pentru g|sirea unor soluÛii privind localul. S-a iniÛiat
constituirea altei structuri, „Comisia mixt| pentru localul Bibliotecii“16), format| din împuterniciÛi ai
Consiliului local Õi Comitetului Bibliotecii, o încercare a administraÛei publice locale de a-Õi conjuga
eforturile financiare cu cele ale Ministerului InstrucÛiunii pentru cump|rarea sau închirierea unei cl|diri,
ca soluÛie imediat|, f|r| reuÕit| Õi de aceast| dat|.

Dup| încheierea ostilit|Ûilor conflagraÛiei din 1916–1919, se vor relua c|ut|rile în vederea
rezolv|rii acestui deziderat major din istoria bibliotecii, altfel spus, se va reactiva iniÛiativa din 1903, pus|
în alt| structur| organizatoric|.

Înc| nu se liniÕtise ecoul tunurilor r|zboiului Õi diferite grupuri sociale c|utau mijloace potrivite
pentru ameliorarea st|rii morale Õi materiale a g|l|Ûenilor, care putea fi dep|Õit| prin fortificare spiritual|,
prin cultura minÛii, a energiei Õi a voinÛei. Pentru satisfacerea acestor cerinÛe, crearea mediului în care s|
fie cultivate, s-au înfiinÛat societ|Ûi Õi asociaÛii de tot felul, structuri organizatorice la îndemâna societ|Ûii
civile.

Între acestea se particularizeaz| Socitetatea Cultural| „V.A. Urechia”, prin motivaÛia imediat| a
întemeierii, originaliatea simbiozei între procurarea mijloacelor materiale Õi s|vârÕirea actului cutural, prin
perseverenÛa cu care Õi-a finalizat scopul propus, construirea Palatului Cultural „V.A. Urechia”, destinat
celei mai mari instituÛii culturale, Biblioteca „V.A. Urechia”, finalizând astfel iniÛiativa fondatorului ei;
întâmplarea f|cuse ca g|l|Ûenii s| aib| o mare bibliotec| public| Õi cei din 1919, de team| s| nu o piard|
din cauza altei întâmpl|ri, s-au hot|rât s|-i ridice un Palat, conservând-o pentru viitorime.

Profesorul George Ar|mescu, în adunarea pentru alegerea Comitetului Õcolar al Liceului „V.
Alecsandri“, a prezentat condiÛiile de funcÛionare a Bibliotecii „V.A. Urechia”, limitate prin reducerea
spaÛiului acesteia. Cunoscându-se evoluÛia celor dou| c|i, închirierea unei cl|diri Õi construcÛia cl|dirii
proprii, ce au fr|mântat p|tura cult| Õi administraÛia local| de la sfârÕitul secolului trecut Õi încerc|rile
de instituÛionalizare a unor structuri cu acest scop, s-a conturat soluÛia întemeierii unei societ|Ûi culturale
care s| aib| ca obiect de activitate r|spândirea culturii Õi rezolvarea problemei localului Bibliotecii
Publice „V.A. Urechia”. Acordul celor prezenÛi s-a concretizat în alegerea unui comitet provizoriu care
s| se ocupe de preg|tirea înfiinÛ|rii, atunci nominalizat|, a Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia”.

Comitetul provizoriu redacteaz| proiectul de statut Õi prin scrisoarea publicat| la 7 decembrie,
sintetizând evoluÛia ideii Õi scopului înfiinÛ|rii societ|Ûii, anunÛ| adunarea general| de constituire pe 14
decembrie 1919. Scrisoarea este un model de comunicare public|:17)
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care v| daÛi seama de însemn|tatea unei opere culturale ca aceea la întemeierea c|reia v| invit|m, veÛi încuraja str|duinÛele
iniÛiatorilor Õi veÛi contribui în m|sur| egal| cu ei, la consolidarea acestei instituÛii de cultur| absolut necesar| GalaÛilor. V| rug|m
deci, Stimate Domn, s| binevoiÛi a lua parte la adunarea general| de la 14 Decembrie a.c., când se va constitui definitiv societatea
Õi se va alege comitetul ei. În numele comitetului provizoriu,G. Ar|mescu.
Profesor

18)  Arh. BVAU, Ds. cit. f., 24–27, 359–370; Societatea Cultural| „V.A. Urechia” din GalaÛi. Satutul. GalaÛi 1919

Prin urmare, iniÛiativa înfiinÛ|rii Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia” a aparÛinut corpului profesoral
al Liceului „V.Alecsandri“, iar administrarea a fost asigurat| în primul rând de juriÕti, ceea ce i-a garantat
acÛiunile Õi au ferit-o de interesele meschine ale denigratorilor Õi ariviÕtilor. Lucru firesc. Era în spiritul
„mandatului“ încredinÛat de V.A. Urechia prin scrisoarea de donaÛie Õi Cuvântul inaugural rostit la 11
noiembrie 1890; cea mai înalt| funcÛie instituÛional–juridic| judeÛean| fusese asociat| celei mai înalte
funcÛii ecleziastice ca protectoare, iar corpul profesoral, Õi fiecare membru în parte, instituit cu autoritatea
moral| de a ap|ra Õi a reclama conservarea Õi înmulÛirea Bibliotecii Publice.

Adunarea general| s-a Ûinut în amfiteatrul Liceului „V. Alecsandri“ la 14 decembrie 1919, când s-a
semnat de c|tre cei prezenÛi procesul–verbal de constituire, s-a aprobat Statutul, au fost proclamaÛi
membrii de onoare, s-a ales Comitetul general Õi cenzorii.

EsenÛa statutului Comitetului privat din 1903 se reg|seÕte în statutul Societ|Ûii Culturale „V.A.
Urechia“, constituit| îns| ca persoan| juridic|, indepenedent| de instituÛia de stat în beneficiul c|reia a
lucrat, Biblioteca „V.A. Urechia“, ceea ce a permis valorificarea inÛiativei private Õi libera administrare
a patriomoniului imobil, mobil Õi lichid în scopul propus.

Statutul stipula simplu Õi clar în primul articol: „Se întemeiaz| în oraÕul GalaÛi o societate sub
numele de Societatea Cultural| „V.A.Urechi|“.

S-a dat numele fondatorului Bibliotecii Publice. Devenit| o permanenÛ| în conÕtiinÛa g|l|Ûenilor,
instituÛia ce-i purta numele era recunocut| ca pivot al oric|rei iniÛiative culturale, iar scopul noii Societ|Ûi
Culturale privea direct Biblioteca, Muzeul Õi Pinacoteca, componente ale „FundaÛiunei Urechi|“ gândit|
în anii 1898–1901, era s| materializeze palatul proiectat de el înc| din anul 1897.

„Scopul acestei Societ|Ûi este r|spândirea culturii în general Õi propagarea culturii româneÕti în
special, prin toate mijloacele Õi sub toate formele,“ stipula al doilea articol, pentru ca cel de-al treilea s|
fie consacrat lucr|rii ce o va purta în nemurire:

 „a) A îngriji, de acord cu Comitetul administrativ al Bibliotecii «Urechi|», la instalarea acestei
biblioteci, provizoriu, într-un local ce se va închiria.

 b) A cl|di un palat naÛional (o cas| naÛional|) în care s| fie ad|postit| definitiv Biblioteca Public|
«Urechi|».

Acest palat va trebui s| cuprind| Õi înc|perile necesare pentru instalarea Õi aranjarea unui muzeu
naÛional, precum Õi s|li spaÛioase pentru Ûinerea de conferinÛe Õi cursuri publice.“18)

Alfons Dall’Orso a propus Õi s-a acceptat imprimarea imaginii „Palatului InstituÛiunei „Urechia“
dup| scrisoarea lui V.A. Urechiea din mai 1899 în antetul Societ|Ûii, pe coperta rapoartelor anuale Õi pe
c|rÛi poÕtale ilustrate, vândute în scopul acumul|rii de fonduri, cum nota dr. Fl. Begnescu, secretarul
general al Societ|Ûii pe pagina a patra a scrisorii: „Dup| al|turata figur| s-a f|cut én tètul societ|Ûii:
Scrisoare este dat| Societ|Ûii de Dl Dall’Orso.“

A. Dall’Orso a fost membru fondator Õi de onoare, membru delegat al Comitetului general în Comi-
tetul executiv, participând direct la activitatea ei, la administrarea Õi fructificarea capitalului lichid prin
Banca Marmorosch Blank.

Cu privire la membrii Societ|Ûii, Statutul nu impunea restricÛie. Al|turi de persoanele fizice, Socie-
tatea a avut membri Õi instituÛii ale administraÛiei publice locale, instituÛii bugetare, societ|Ûi culturale Õi
financiare (b|nci) Õi unele instituÛii din vârful piramidei culturii româneÕti, aclamate de adunarea general|.
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19)  Arh. BVAU, Ds. XXXIX(A), 1909/1924, f. 61; Ds. XXII(1), Societatea Cultural| VAU, f. 28, 232

20) Ds. XXII(1), Societatea Cultural| VAU, f. 232

Statutul a prev|zut patru categorii de membri: de onoare, de drept, fondatori Õi activi, cu drepturi
Õi obligaÛii specifice.

Membri de onoare au fost cei „aclamaÛi de adunarea general| dintre fruntaÕii culturii româneÕti“
Õi cei ce au donat suma minim| de 10.000 lei, numele lor urmând fie „s|pate cu litere de aur în marmor|,
la locul de cinste ale acestei intituÛii“, prevedea Statutul.

În adunarea din 14 decembrie 1919 au fost aclamaÛi ca membri de onoare: Regina Maria, preÕedinta
de onoare, Mitropolitul Miron Cristea, primat al României, Mitropolitul Pimen al Moldovei, fost primul
preÕedinte al Comitetului Bibliotecii, 1902–1909, Episcopul Nifon al Dun|rii de Jos, Arhiepiscopul Gurie
al ChiÕin|ului Õi Hotinului, rectorii universit|Ûilor din BucureÕti, IaÕi, Cluj Õi Cern|uÛi, PreÕedintele Õi
Secretarul General al Academiei Române, PreÕedintele Societ|Ûii Scriitorilor Români, PreÕedintele Aso-
ciaÛiei pentru literatur| Român| din Transilvania, Profesorul Nicolae Iorga, Vasile Stroescu Õi cei doi fii
ai lui V.A. Urechia, dr. Alceu Urechi| Õi ing. Nestor Urechi|.

Din anul 1921 sunt consemnaÛi ca membri de onoare fondatori Õi cei care au donat 10.000 lei, sum|
prev|zut de statut: Ioan Corvissiano, Ioan Dima, Ioan Gabor, Max Auschnitt, Virgil Soare, Anastase
Venianim (1922), Costandache Constantinescu (1923), Deodat Ú|ranu, Damian Dr|g|nescu, Banca Mar-
morosch Blank (A. Dall’Orso), Sfatul Negustoresc GalaÛi (1924). 

S-a instituit categoria „membri de drept“ numai pentru conduc|torii celor trei instituÛii prev|zute
de actul de donaÛie Õi scrisoarea lui Spiru Haret, Episcopul Dun|rii de Jos, Primul PreÕedinte al Tribu-
nalului Covurlui Õi Directorul Liceului „V. Alecsandri“, membri ai Comitetului Bibliotecii Publice
„V.A. Urechia”, asociat prin statut în realizarea scopului prev|zut, participant la administrarea Societ|Ûii
al|turi de Comitetul executiv. Faptul are înc|rc|tura juridic| asupra dreptului de proprietate asupra
Palatului Cultural „V.A. Urechia“, ca beneficiar| de investiÛie.

De aici Õi interpretarea Comitetului Bibliotecii din 1919, precum c| s-a realizat unificare cu Socie-
tatea Cultural|, fapt adus la cunoÕtinÛ| ministerului Õi instituÛiilor cu care era în relaÛie: „Cu acest|
ocaziune, avem onoarea a v| aduce la cunoÕtinÛ| c|, Comitetul Administrativ instituit prin testamentul
V.A. Urechia, s-a contopit cu Societatea Cultural| V.A. Urechia, care împreun| cu noi are scopul de a
cl|di în oraÕul GalaÛi un local monumental în care se va instala definitiv biblioteca, având Õi o sal| mare
pentru conferinÛe.“19)

PreÕedintele Comitetului, Episcopul Nifon, a deleat în 1920 pe casierul Societ|Ûii Culturale s| efec-
tueze operaÛiunile financiare extrabugetare ale Bibliotecii, acesta fiind Õi membru în Comisiunea Interima-
r| a Comunei GalaÛi.

Unificarea nu a fost acceptat| de c|tre Ministerul InstrucÛiunii Publice.
În anul 1929, Comitetul Bibliotecii hot|r|Õte cooptarea ca membru a PreÕedintelui Societ|Ûii

Culturale „V.A. Urechia”, pentru a participa la administrarea Õi subvenÛionarea întreÛinerii Bibliotecii.
PreÕedinle Societ|Ûii, A. Bogdan, comunic| în scris acordul, considerând c| Societatea Cultural|

face parte din Comitetul Bibliotecii, drept pentru care aduce mulÛumiri: „Luând cunoÕtinÛ| de comuni-
carea ce ni s-a f|cut de D-l Director al Liceului V. Alecsandri, în numele Comitetului testamentar al de-
functului V.A. Urechia, c| Societatea Cultural| „V.A. Uechia“ a fost cooptat| în sus zisul comitet, am
onoarea a v| aduce la cunoÕtinÛ| c| aceast| cooptare este primit| cu mult| satisfacÛie de Societate Õi v|
rug|m ca, atât Domnia Voastr| cât Õi întregul Comitet, s| primiÛi mulÛumirile noastre pentru aceast|
delicat| atenÛiune.“20)

Din 1932, directorul Bibliotecii, prof. Em Constantinescu, a fost ales secretar general al Societ|Ûii,
administrând împreun| cu preÕedinÛii sau vicepreÕedinÛii acesteia problematica construcÛiei Palatului pân|
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la finalizare. Acestora se ataÕeaz| în exercitarea atribuÛilor Õi Anton Panaitescu, bibliotecar/director al
Bibliotecii din 1940. El va înainta documentaÛiile pentru lucr|rile de executat în anii 1941-1943, 1948.

Dincolo de aspectul juridic, interferenÛa Õi conlucrarea Comitetelor de conducere a celor dou| insti-
tuÛii a fost benefic|, de la proiectarea pân| la realizarea cl|dirii, ca s| ne referim numai la principalul
obiectiv al activit|Ûii lor.

Membri fondatori ai Societ|Ûii au devenit Õi cei ce s-au înscris în primul an al înfiinÛ|rii Societ|Ûii
Õi au donat minim 1.000 de lei, precum Õi persoanele prezente la adunarea de constituire, care au subscris
pe loc suma minim| de 500 lei.

Lista membrilor fondatori stabilit| în 1921, publicat| în anul 1923, menÛioneaz| persoane fizice,
unii fiind trecuÛi în anul 1924 în rândul membrilor de onoare fondatori, categorie introdus| atunci, insti-
tuÛii Õi societ|Ûi. AceÕtia Õi cei veniÛi de dup| fac parte din istoria celor dou| instituÛii, Societatea Cultural|
Õi Biblioteca Public| Õi a marei lor realiz|ri, Palatul Culturii „V.A. Urechia” din GalaÛi, drept care este
o datorie de onaore s| le consemnate numele Õi în aceste pagini de istorie:

Persoane fizice: A. Lazaris, Damian Dr|g|nescu, Evaghelos A. Nicolaides, Grigore ManiÛiu, Ioan
Negoescu, Ludvig Iosiek, Al. Calavrezos, Jean Mihalakis, Senor A. Saporta, Desoina Constantinide, S.
N. Sillavoteanu, Apostol P. Popa, P. Topali, Anghirloglu, Fotiadis, Kiprianos Polyghenidies, Florescu
PetriÕor, M. Ruc|reanu, Alfons Dall’Orso, Episcopul Nifon, Ioan Prodrom, Filip Heilpern, Charles
Sappris, E. M. & Th. Moscos, Jean Krasopoulos,Theodorides, Anton Loiso, Kalantzis, P. Atanasulis,
Epaminonda Manzaris, B. D. Georgievici, N.G.Kiriakides, M. Dobrescu, fost deputat, Al Dimitriu,
George Trancu, GhiÛ| Dumitriu, Farmacist TatuÕescu, Iosef Ornstein, Deodat A. Ú|ranu, D.V. Cerchez,
Aurel Bogdan, General Stratilescu BucureÕti, Theodor Thenea, Dr. Nic. Alexandrescu, Dr. Wecsler.

InstituÛii: Prim|ria OraÕului GalaÛi, Banca Marmorosch Blank, AsociaÛia ZiariÕtilor din GalaÛi,
Banca Româneasc| (GalaÛi), Banca de Credit Român (GalaÛi), Banca Moldova (GalaÛi), Banca
Comercial| Român| (GalaÛi), Societatea Maritim| Italo–Român|.

Membrii activi, respectiv cei ce au pl|tit cotizaÛia minim| anual|, stabilit|, la început 50 lei, a fost
categoria cea mai numeroas|. Calitatea de membru activ s-a acordat Õi celor ce au subscris pe liste mini-
mum 100 de lei, aderând astfel la scopurile Societ|Ûii. MulÛi au r|mas anonimi, deÕi cotizaÛia sau
contribuÛia însumat| trebuie s| fi fost substnaÛial|.

Anonimi sunt Õi donatorii de „c|r|mizi“, „pietre“ sau „marmure“, cump|r|torii de c|rÛi poÕtale ilus-
trate, participanÛii la reuniunile ÕtiinÛifice (conferinÛe), culturale (Õez|tori, spectacole Õi serb|ri distractive/
baluri, serate) organizate cu deosebire pân| în anii ’930.

Administrarea Õi conducerea Societ|Ûii era asigurat| de Comitetul general compus din membrii aleÕi
de adunarea general| Õi membrii de drept, Episcopul, Prim PreÕedintele Tribunalului Õi Directorul
Liceului „V.A. Alecsandri“, într-o structura de funcÛii ce asigurau participarea unui num|r important de
persoane la luarea hot|rârilor, avizarea Õi controlul deciziilor: preÕedinte de onoare, preÕedinte activ, doi
vicepreÕedinÛi, casier, secretar general, doi secretari, trei cenzori, membri delegaÛi ai Comitetului general
cu mandat pe 4 ani.

Comitetul general, cu majoritate simpl|, discuta, elabora Õi aproba programul, executarea planului
de venituri Õi cheltuieli, orice alt| problem| ce privea Societatea. El reprezenta, prin preÕedintele activ,
Societatea în toate împrejur|rile Õi înaintea instanÛelor judec|toreÕti, instituÛiilor administrative Õi finan-
ciare, în relaÛiile publice. În lips|, vicepreÕedinÛii preluau atribuÛiile acestuia, iar în lipsa lor, cel mai în
vârst| dintre membrii Comitetului. AbsenÛele nemotivate de la trei ÕedinÛe consecutive, erau echivalentul
demisiei din Comitet.

Comitetul general alegea Comitetul executiv Õi, anual, 5 membri delegaÛi, care lucrau permanent
cu Comitetul executiv; unul era dintre membrii Comitetului Bibliotecii Publice „V.A. Urechia”, care,
astfel, participa efectiv Õi supraviza acÛiunile Comitetului executiv, ca mandatar al Comitetului general.
Membrii delegaÛi primeau îns|rcin|ri Õi deleg|ri de atribuÛii în numele Societ|Ûii în relaÛiile cu instituÛiile,
instanÛele Õi publicul. Comitetul executiv Õi membrii delegaÛi comunicau Comitetului general activit|Ûile
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21)  Societatea Cultural| „V.A. Urechia”. GalaÛi, 1925, p. 25

prestate la sfârÕitul fiec|rui trimestru.
Comitetul de cenzori, ales de c|tre adunarea general|, verifica trimestrial casa Õi contabilitatea Õi

prezenta raport Comitetului general Õi adun|rii generale.
S-a prev|zut, deci, o larg| participare la luarea deciziilor, controlul încruciÕat al acÛiunilor pentru

asigurarea corectitudinii Õi securit|Ûii contra oric|ror încerc|ri de deturnare a investiÛiilor Õi scopului
statutar. Era firesc: Societatea administra o avere public| privat| ce trebuia ferit| de imixtiuni.

ConfiguraÛia primului Comitet general reprezenta instituÛiile ce formau structura socio-economic|
a GalaÛiului Õi persoane fizice alese, unii fiind Õi conduc|tori de instituÛii: Episcopul Nifon, Mihail
Orleanu, fost Ministru, Aurel Bogdan, Prim PreÕedinte al Tribunalului Covurlui, Comandor Eug. Botez
(Jean Bart), I. Calafoteanu, mare comerciant, dr. Alex. Carnabel, I. Toh|neanu, G. Ar|mescu, Gr. ForÛu,
August Fr|Ûil|, Const. Calmuschi, C. Nazarie, profesori ai Liceului „Alecsandri“, dr. Fl. Begnescu, medic
veterinar, I. Ornstein, Alfons Dall’Orso, Theodor Thenea, avocat, Arthur TatuÕescu, famacist, Grigore
ManiÛiu, Dimitrie Cerchez, Corjescu, magistrat, Comandor Niculescu Rizea, Grigore Trancu–IaÕi, dr.
N. Alexandrescu, Carp, directorul navigaÛiei, N. Filipide, preotul Ludovic Cosma, Paul PaÕa, institutor,
George Tomescu, GhiÛ| Dumitriu, Ludovig Iosiek, Costandache Constantinescu, Amiral EustaÛiu, Zaharia
Soare, I. Prodrom, Costic| R|Õcanu, S. Pinelles, C.N. Toneanu, avocat, Damian Dr|g|nescu, C.Z.
Buzdugan, Deodat A. Ú|ranu, avocat, Virgil BeniÕache, avocat, I.N. Mantu, Haimovici Vania, I. Moise.

În anul 1921, între cei 53 de membri ai Comitetului general, 30 mai erau dintre cei aleÕi în 1919,
dovada seriozit|Ûii în asumarea r|spunderii odat| cu acceptarea de a face parte din coducerea Societ|Ûii.
InstituÛiile nu au mai fost nominalizate.

În anul 1922 Societatea avea 84 de membri cu cotizaÛia la zi. Calitatea de membru se pierdea prin
neplata cotizaÛiei, demisii, excluderi, decese.

La adunarea general| din 6 aprilie 1924 este ales pentru urm|torii 4 ani noul Comitet general, com-
pus din 51 de membri, mulÛi nominalzaÛi pentru prima dat|, unii preluând conducerea socet|Ûii în deceniile
urm|toare: G. Ar|mescu, dr. N. Alexandrescu, Aurel Bogdan, dr. Florin Begnescu, Vergiliu BeniÕache,
Maria Catano, Ecaterina Carnabel, Constantin Codreanu, E. Caraman, dr. Ion Capâru, preotul Ludovic
Cosma, I. Calavre, Emil Codreanu, Iorgu Caramfil, Amiral EustaÛiu, August Fr|Ûil|, ForÛu Grigore,
Zaharia Ionescu, Haimovici Vanea, B. Gottesman, Alfons Dall’Orso, GhiÛ| Dumitriu, Ioan Prodrom,
Ludovig Jossiek, ing. MiÕicu, Menelaus Mantu, Nini (Nicolae) Mantu, Gr. ManiÛiu, I. Gh. Munteanu,
Constantin Nazarie, Mihai Orleanu, I. Schönfeld, Gh. Onose, Ioan BorÕ, Emanoil Constantinescu, C. G.
Popescu, ing. Popovici, GhiÛ| Vasiliu, Corneliu ManiÛiu, Dumitru Dr|g|nescu, Aurel Scurtu, comandor
FocÕa, Artur TatuÕescu, Teodor Thenea, V. Úoni, I.E. Vasiliu, Ioan Velichi, Anastase Venianim, dr.
Wexler, Gr. Mih|ilescu.21)

Din arhiva conservat| se mai poate reconstitui Comitetul general din 1931, pe baza bruionului unui
indice actualizat; num|ra 50 de membri, nr. 51 fiind liber. Datarea s-a f|cut cu numele membrilor de
drept, Anton V. Andrei, directorul liceului „V. Alecsandri“ între 10 mai 1930 Õi 11 iunie 1931, Cozma
Petrovici, Episcopul Dun|rii de Jos, G. P. Scheianu, Prim PreÕedintele Tribunalui, între care a fost trecut,
apoi radiat, Õi primarul Cristache Teodoru:

Aurel Bogdan, radiat, înscris Gr. ManiÛiu ales preÕedinte (1932?–n.n.), Alf. Dall’Orso, Dr. Florin
Bengescu, Prof. C. Nazarie, Prof. Gh. Ar|mescu, sub el în creion, Cristache Teodoru, Ion Prodrom, Dr.
N. Alexandrescu, Prof. Gr. Cotlaru, Prof. I. Ghesingher, Col. C. Negulescu, Prof. Ermil Caraman, Dr.
Ceap|ru. Pr. Ec. L. Cozma, Ionel Calavre, Av. Emil Codreanu, Em. Constantinescu, Dna Dr. Carnabel,
GhiÛ| Dimitriu, radiat,  înscris (O. Rang), Dna Leonte, Vasile C. Robea, Prof. August Fr|Ûil|, Arh. Virgil
I. Ionescu, în creion ad|ugat Cric, Amiral Zaharia Ionescu, G. Warlam, L. Iosick, (Dl Ciudin), (Consilier
Vernescu), Corneliu ManiÛiu, Nini Mantu, Menelaus Mantu, Ing. MiÕicu, Prof. I. G. Munteanu, Av. Gr.
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22)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1) Soc. Cult. f. 19–20

23)  Societatea Cultural| „V.A. Urechia” GalaÛi, 1923, p. 4, 25

Mih|ilescu, M.G.Orleanu ( Pas. Todicescu), G. Onose, Prof. Alex. Zaharia, Ing. Popovici, General
Florescu (Dl P|l|nceanu), Paul PaÕa, N.N. Lenguceanu, Av. Th. Tenea, I. Toh|neanu, D.V.Úoni (Prof.
L|z|rescu), Const. R|dulescu, I.E. Vasiliu, Dr. Wexler, Av. C. G. Popescu (Gl.Grigorescu) Prof. D.
Dacianu, Const. Codreanu.

Membri activi:Prim|ria municipilui GalaÛi. Banca Marmorosch Blank, Banca Româneasc|
(GalaÛi), Banca de Credit Român (GalaÛi), Ioan Negoiescu, Despina Constantinide, Apostol Popa, Ioan
Prodrom, Anton Loiso, Avocat G. Iorgala, Penciu dir. B|ncii GalaÛilor, Amiral EustaÛiu, D.M. Gelles,
Preotul I. Gâdei, Av. Ion Dragna, Dra MiloÕ, Dna Paraschivescu, Nicolae Nicolau, radiat, Av. Teodor
Missir, Haimovici Vania, Teich dir. B–ca de Credit Român, Dr. Ritter, N. Longinescu, A. Andrei. 22).

Indicele însumeaz| 243 membri ai Societ|Ûii, cu radieri Õi ad|ugiri, iar pe fila 18 se afl| înscris|
menÛiunea „142 membri înscriÕi“. (În ce an?– n.n.)

Activitatea curent| a Societ|Ûii era condus| de Comitetul executiv. Este o datorie de onoare s| fie
consemnate pentru istorie numele personalit|Ûilor ce au f|cut ca Societatea Cultural| s| tr|iasc| efectiv,
s-au dedicat acestui act civic, construcÛia Palatului Cultural pentru Biblioteca Public| „V.A. Urechia”.

În prima duminic| de dup| adunarea general| de constituire, 21 decembrie 1919, Comitetul
general a ales Comitetul executiv format din Aurel Bogdan, PreÕedinte activ, G. Ar|mescu Õi Gr.
ForÛu, VicepreÕedinÛi, dr. Fl. Begnescu, Secretar General, Paul PaÕa, Secretar, Gr. ManiÛiu, Casier.
Membrii delegaÛi ai Comitetului general au fost aleÕi: Ecaterina dr. Carnabel, Niculescu Rizea, Alfons
Dall’Orso, Const. Calmuschi, GhiÛ| Dumitriu.

Conform statutului, cei ce absentau de la ÕedinÛe era eliberaÛi din funcÛie. În 1923 au fost înlocuiÛi
Paul PaÕa, la cerere, Õi Costic| R|Õcanu, pentru absenÛe, cu N. Vernescu Õi Emanoil Constantinescu, „pe
restul de un an al periodului pentru care au fost aleÕi de Comitetul general“: Castano M., Codreanu
C-tin, Caraman E., Ceapâru Ioan, Calavre I., Codreanu Emil, Caranfil Iorgu, Maria Gelles, Gottesmann
B., Dragnea I., M|gur| I., Mantu M., Mantu N., Munteanu I.G., Nicolescu, preot, Onose G., Pralea Ion,
Popovici, ing., R|Õcanu Ion, Ritter Otto, Stoica, protoereu, Scurtu Aurel, Soare Virgiliu, Úoni V., deputat,
Vasiliu I.E., Velichi Ion,Venianim Anastasiu, Varlam, dr.Wexler.

Comitetul executiv a fost completat cu B. Gottesman, iar mandatul de membru delegat a fost acor-
dat Õi lui Nicolae Mantu Õi I. Dragnea. Ca cenzori au fost aleÕi Constantin Codreanu, avocat, E.
Caraman, profeosr Õi dr Wexler. 23)

Comitetul general a lansat la 21 decembrie 1919 o Chemare c|tre opinia public| din întreaga Ûar|,
solicitându-se ralierea la iniÛiativa g|l|Ûean|.

Ce nobile sentimente nutreau oamenii acelor vremuri! Cât de în|lÛ|tor era gestul Õi efortul lor inves-
tite pân| la finalizarea operei ce Õi-au propus s| o realizeze în folosul oamenilor! CâÛi se mai ridic| ast|zi,
fie Õi numai la piciorul piedestalului pe care faptele i-au aÕezat pe cei de atunci?

Pe coloanele de la intarea în Palatul Cultural, ce ad|posteÕte ast|zi Teatrul dramatic, vor trebui
aÕezate pl|cile de marmur| despre care face vorbire Statutul Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia”; pe una
s| fie incizate numele membrilor Õi donatorilor, iar pe cealalt| mesajul lor pentru viitorime, formulat în
Chemarea lansat| în acel sfârÕit de an, 1919, când Pacea Õov|ia înc| în a-Õi g|si locul. Cei de atunci, Õi
de dup|, au contribuit voluntar, Õi-au asumat r|spunderea pentru edificarea Palatului aÕezat în inima
GalaÛiului, care radiaz| Õi ast|zi cultur| în beneficiul obÕtei:

„CHEMARE
Un nou r|zboiu a ar|tat, prin jertf| a milioane de vieÛi, o nou| zare. 
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24)  Nedelcu Oprea. Societate Cultural| „V.A. Urechia” din GalaÛi. 100 de ani de la înfiinÛarea primei biblioteci publice din
judeÛul GalaÛi. GalaÛi, 1974, p. 517–521.

C|tre aceast| nou| zare, se îndreapt| paÕii, Õov|ielnici înc|, ai P|cii. 
Spre mai mult| iubire de oameni, spre mai adânc| înÛelegere a suferinÛelor lor, spre mai mult|

dreptate.
Iar spre aceast| zare, duce un singur drum: drumul culturii. 
Cultura minÛii, cultura inimii, cultura energiei, trebuie s| ne fac| mai înÛelepÛi, mai buni, mai

socotiÛi.
Trebuie! Orice jertf| trebuie s| duc| spre mai bine. 
Altfel, nu suntem vrednici de morÛii noÕtri! 
AÕa dar, mai mult| cultur|! 
Mai mult| Õi mai bun|! 
Numai filmele cinematografului – aÕa de rar bune –, care turbur| atât de mult Õi învaÛ| atât de

puÛin, numai glumele revistelor care, neputând în|lÛa cât de puÛin, se mulÛumesc s| coboare cât de mult,
Õi numai presa nevoilor zilnice nu pot forma echivalentul moral al suferinÛelor grozave din care, toÛi, abia
am ieÕit. 

GalaÛii sunt sortiÛi Õi prin aÕezarea lor la întâlnirea marilor ape româneÕti Õi prin marele num|r
de suflete care tr|iesc aici, s| cheme Õi s| fr|mânte tot mai mult| viaÛ|.

S| facem ca aceast| viaÛ| s| fie cât mai vrednic| de noi toÛi! 
S| d|ruim oraÕului nostru un Palat al Culturii, în care s| se poat| ad|posti Õi s| se poat| folosi

toat| comoara celor aproape 50.000 de c|rÛi ale Bibliotecii «Urechi|», în care s| se poat| Ûine cele mai
folositoare cursuri Õi conferinÛe, unde s| se poat| auzi Õi vedea cele mai frumoase producÛiuni artistice.

Aceast| chemare, Comitetul Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia» din GalaÛi o îndreapt| c|tre toÛi
oamenii de bine de pe tot cuprinsul Ú|rii, dar mai ales c|tre toÛi concet|Ûenii lor.

Ea se îndreapt| c|tre toÛi cei care se gândesc înc| la n|zuinÛele mai înalte ale sufletului lor, c|tre
toÛi cei cari se gândesc cu marea grij| a r|spunderii, la preg|tirea ce sunt datori a da copiilor lor Õi c|tre
toÛi cei cari s-au folosit vre-o dat| de bog|Ûiile Bibliotecii «Urechi|».

Comitetul acestei Societ|Ûi, va folosi toate mijloacele bune pentru strângerea fondului Õi primeÕte
cu drag| inim|, nu numai orice dar, dar Õi orice sfat bun, de oriunde ar veni el.

Ôi, mai întîiu, Comitetul scoate un num|r de bilete, întruchipând c|r|mizile, a 2 lei una Õi pietrele
a 20 lei una Õi marmurele a 50 lei una, cu care urmeaz| s| cl|dim Palatul Culturii, aceast| cas| a
noastr|, a tuturor, care se va cl|di din obolul tuturor Õi se va în|lÛa m|reaÛ| în inima oraÕului.

ToÛi b|rbaÛii, toate femeile Õi toÛi copiii s| întind| mâna, pentru a pune o marmur|, o piatr| sau
o c|r|mid|, pentru locaÕul care ne trebuie Õi cu care în curând, ne vom mândri.

Aceasta ne-am simÛit datori a o face, pentru cinstea Õi viitorul cultural al oraÕului nostru.
Dumnezeu s| ne ajute!

COMITETUL“
Textul respir| idealurile, speranÛele, patriotismul fierbinte în prelungirea sacrificiilor de pe fron-

turile reîntregirii neamului, preocup|rile Õi fr|mânt|rile intelectualit|Ûii g|l|Ûene a anilor imediat postbe-
lici, hot|rât| s|-Õi pun| toat| energia în slujba refacerii r|nilor morale ale r|zboiului, pentru crearea unui
cadru larg, unei baze materiale în scopul organiz|rii Õi r|spândirii culturii în toate straturile sociale ale
comunit|Ûii g|l|Ûene, considerat| singura calea de redresare spiritual| Õi material|.24)

Dintre instituÛiile aclamate ca membri de onoare ai Societ|Ûii, arhiva a conservat acceptul Aca-
demiei, sub semn|tura lui D. Onciu, preÕedinte, Õi J. Negruzzi, secretar general, felicitând pe iniÛiatorii
Societ|Ûii: „Academia Român| a luat cunoÕtinÛ| cu deosebit| bucurie de cuprinsul actelor publicate în
broÕura primit| împreun| cu Chemarea Societ|Ûii, care poart| numele unuia dintre cei mai activi membri
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25)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1) Soc. Cult. f., 325

26)  Idem, f. 306.

27)  Idem, f. 33: Act de vânzare (copie) Subscrisa Ecaterina C|pitan D. Carp, v|duv|, proprietar|, domiciliat| în GalaÛi,
declar c| de bun| voia mea Õi dup| matur| chibzuinÛ| am trecut de veci în vânzare c|tre Societatea Cultural| „V.A. Urechia” din
GalaÛi, imobilul proprietatea mea, ce posed în acest oraÕ GalaÛi, str. Domneasc| nr. 59, adic| locul cu cl|dirile aflate pe acest loc dup|
întinderile Õi st|pânirea actual|, care este cuprins între str. Domneasc|, proprietatea Gheorghiade, Mihail Duca Õi Diaconescu. PreÛul
vânz|rii este de 500000 (cincisutemii) lei. În schimbul acestui preÛ, am convenit ca comitetul conduc|tor al societ|Ûii s|-mi serveasc|
o pensie viager| de 40000 (patruzecimii) lei anual, pl|tibil în dou| rate egale de câte 20000 (dou|zecimii) lei semestriale cu
anticipaÛie, adic| la fiecare 22 iunie Õi 22 decembrie al fiec|rui an. Deosebit îmi rezerv dreptul de habitaÛiune în camera din corpul
principal Õi una din atenansele cl|dirii cum Õi curtea în comun. Societatea este obligat| ca tot în acest preÛ s|-mi fac| Õi înmormântarea
cuviincioas|, iar la moarte s| m| înmormânteze cu p|rinÛii mei, Panaite Teodosia Malaxa, pe loc ce avem de veci, f|când Õi un
monument. Va pl|ti bisericilor Vovidenia Õi Sf. Gheorghe Modest din GalaÛi cum Õi m|n|stirii Adam din JudeÛul Tutova câte 3000
(treimii) lei fiecare. Aceast| sum| se va transforma în rent| cea mai avantajoas| Õi din venit s| se foloseasc| pentru trebuinÛele
bisericii. Ecaterina D. Carp n|scut| Malaxa. Subscrisa Societate Cultural| „V.A. Urechia“ prin preÕedintele ei respectiv, declar c|
consimt la acest act de vânzare, iar acum la facerea prezentului act de vânzare am num|rat suma de lei 20000 (douzecimii) lei, prima

r|posaÛi ai InstituÛiunii noastre. Felicit|m Societatea, pentru c| a ajuns s|-Õi aib| propriul ei local de
bibliotec| Õi pentru activitatea ce n|zueÕte a îndeplini într-un centru aÕa însemnat cum este GalaÛii Õi
facem c|lduroase ur|ri ca s|-Õi vad| cât mai curând atins| Ûinta de a-Õi avea Palatul Culturii, din care
roadele activit|Ûii ei s| se r|spândeasc| cu putere în toate direcÛiunile pân| la hotarele patriei întregite
Õi peste acele hotare.“25)

Academia a fost al|turi de Societate pân| aproape de terminarea operei ei. Unii academicieni,
intelecuali reprezentativi ai culturii Õi ÕtiinÛei româneÕti Õi nu numai, patrioÛi prin fapte, nu prin vorbe, în-
tre care se detaÕeaz| savantul, dr. Gheorghe Marinescu, care a slujit, se poate spune f|r| exagerare,
Societatea întru r|spândirea culturii, strângerea fondurilor Õi ap|rarea intereselor ei.

ExperienÛa nereuÕit| a Comitetului privat pentru construirea localului din 1903 a dus la concluzia
c| Societatea Cultural| „V.A. Urechia“ trebuie s| aib| personalitate juridic|, acordat| prin Decret Regal
nr. 4294 din 22 octombrie 1920. Aceasta-i va da prestigiul Õi independenÛa, f|r| de care nu ar fi putut s|-Õi
realizeze scopul.

S-a încercat Õi realizarea unor insemne de onoare Õi aduc|toare de venituri, între care se menÛio-
neaz| insigna emailat| pentru fiecare categorie de membri Õi funcÛii, pân| la preÕedinte de onoare.26) Se
p|streaz| desenele a trei variante: un scut titrat cu turn cu 5 creneluri în trei culori, câmpul pe fond albas-
tru dominat de soare galben, pe razele superioare având înscrisul SOCIETATEA, pe disc CULTURAL{,
acoperit în partea inferioar| de o carte deschis|, roÕie, cu înscrisul VENIÚI DE LUAÚI LUMIN{, sub
lauri cu înscrisul 1919, sub ei V.A. URECHIA GALAÚI Õi înscrisul MEMBRU ACTIV. Din primul
proiect s-a dedus sigiliul Societ|Ûii, scutul fiind înlocuit cu un disc, turnul Õi înscrisul „membru activ“
fiind eliminate. Pentru preÕedintele de onoare – Regina Maria – urma s| se realizeze o diplom| de c|tre
pictorul Nicolae Mantu. (A mai fost realizat|?–n.n.)

Înc| din primul an Societatea a înregistrat rezultate fructuase în strângerea fondurilor, capitalizate
la Banca Marmorosch Blank. În raportul prezentat la adunarea general| din 22 mai 1921 se consemneaz|
existenÛa unui capital de 328.518,55 lei, pentru ca în 1922 capitalul s| fie de 452.061,50 lei. Principalele
surse în formarea acestuia au fost donaÛiile membrilor de onoare, cotizaÛiile membrilor fondatori Õi activi,
vânzarea de bilete „c|r|mizi, pietre, marmure“, subscripÛiile publice, spectacolele, serb|rile, balurile.

Îndat| ce s-a ivit ocazia, au fost f|cute primele investiÛii imobiliare în vederea soluÛion|rii pe
moment a problemei localului Bibliotecii.

Ecaterina Carp, descendent| Panaite Malaxa, face o ofert| pentru vânzarea imobilului s|u, cl|dire
Õi teren, din str. Domneasc|, nr. 59, în condiÛii avantajoase. La 23 iunie 1921, Socitatea încheie contractul
de vânzare nr. 2514, autentificat de c|tre Tribunalul Covurlui.27) Pe acest teren se va ridica Palatul Cultu
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pensie viager| adic| primul semestru de 22 iunie. Nr. 2514 autentic 23 iunie 1921 Transcris sub nr. 2463/23/VI/1921 Trib. Covurlui.

28) SOCIETATEA CULTURAL{ „V.A.URCHIA“ GALAÚI. Dare de Seam|. GalaÛi, 1923, p. 7–8 

ral „V.A. Urechia“, Societatea intrând definitiv în posesia lui în anii 1927/1928, dup| un Õir de procese
cu vânz|toarea Õi succesorii Õi din cauza obstrucÛiilor Ministerului InstrucÛiunii Publice, titularul unui
contract (încheiat anterior vânz|rii) de închiriere a cl|dirii pentru internatul Ôcolii Normale de fete „Regi-
na Elisabeta“.

CondiÛiile în care a fost cump|rat imobilul sunt consemnate în raportul Comitetului general
prezentat adun|rii generale din 1922: „Cump|rarea imobilului de c|tre Societate s-a f|cut pe preÛul eva-
luat de lei 500.000 în schimbul c|ruia Societatea serveÕte D-nei vânz|toarte o rent| viajer| de lei 40.000
anual; Õi cum din cauza deÛinerii de Minister  a localului cump|rat, nu s-a putut servi de Societate D-nei
vânz|toare locuinÛ| în acel imobil, conform prevederilor actului de vânzare, Societatea a pl|tit fostei
proprietare suma de 20 mii lei anual, drept indemnizaÛie de chirie.

Ast|zi Societatea se g|seÕte în proces cu vânz|toarea tocmai din cauz| c| nu a putut la timp înde-
plini clauza contractului de vânzare în ce priveÕte camerele de locuit Õi din pricin| c| Societatea prin
faptul închirierii curÛii imobilului creând venituri noi, vânz|toare socoteÕte ast|zi preÛul vânz|rii în
raport cu aceste venituri ca vilitate.“28)

În contract a fost prev|zut folosirea comun| a curÛii. Societate a închiriat curtea pentru „gr|din|
de var|“, mai tîrziu concesionat| pentru Teatrul Paradis, o surs| de venituri substanÛiale.

Procesele au început imediat dup| încheierea actului de vânzare, deschise fiind de E. Carp Õi suc-
cesori, continuate Õi dup| decesul acesteia. În ÕedinÛele Comitetului Õi adunarii generale, Aurel Bogdan
prezenta inform|ri asupra mersului proceselor. Un istoric al problemei pân| la procesul abia început de
al treilea succesor, îl va face avocatul Emil Codreanu, membru al Comitetului general, într-o scrisoare
c|tre secretarul general al Societ|Ûii, Fl. Begnescu, în anul 1926:

„Iubite Domnule Begnescu,
M| întrebi Õi ceri r|spunsul meu, asupra acÛiunii introdus| de c|tre d–na Olga Constantinescu,

contra Societ|Ûii „Urechea“, Õi anume : S|-Ûi spun în mod precis, în ce const| diferendul Societ|Ûii cu
familia defunctei Ecaterina Carp.

Din dosarul pe care Ûi l-am încredinÛat ai putut vedea, c| defuncta E. Carp, având o oarecare
avere, înc| din 1918, unul dintre nepoÛi, a f|cut înaintea Tribunalului Covurlui o cerere de punere sub
interdicÛie. În consiliul de familie constituit în vederea acestei cereri de punere sub interdicÛie, s-a dat
o lupt| mare între rudele care b|nuiau c| vor fi l|sate prin testament ca legatari universali de c|tre
Ecaterina Carp. Aceast| cerere de punere sub interdicÛie, desigur c| a afectat pe Ecaterina Carp, Õi
dânsa a menifestat sup|rarea ei, mai cu seam| contra nepoatei sale Olga Constantinescu Õi contra soÛului
s|u Alex. Constantinescu, care de fapt era cel care punea la cale toate aceste m|suri jicnitoare pentru
defuncta. Aceasta se poate vedea din corespondenÛa defunctei cu un nepot al ei P. Filipescu, pe care l-a
l|sat legatar universal, Õi în care are chiar ironii la adresa «moÕtenitoarei Ecaterina Carp».

În urma raportului medical dat de c|tre comisiunea de medici numit| de Tribunal spre a examina
pe Ecaterina Carp, raport care era nefavorabil cererii de punere sub interdicÛie, nepoÛii care au f|cut
aceast| cerere, nu au mai st|ruit în ea, r|mânând în suspensie.

Mai târziu, Ecaterina Carp a vândut imobilul din str. Domneasc| Societ|Ûii «Urechia» Õi apoi, a
f|cut un testament în favoarea nepotului ei P. Filipescu.

Filipescu ca legatar universal a f|cut o tranzacÛie cu Societatea Urechia, prin care atrage procesul
dintre ea Õi defuncta E. Carp, pentru anularea actului de vânzare, proces care fusese câÕtigat de Societate
la Tribunal Õi era înaintea CurÛii de Apel, în schimbul sumei de lei 100.000, pe care a primit-o de la
Societate.
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29)  Idem, f. 223

30)  Arh. BVAU,  Ds. XXII(1) Soc. Cult. f. 247

31)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1) Soc. Cult. f., 311. Vânz|tor a fost avocatul Virgil Soare, membru fondator al Societ|Ûii, care
va crea probleme, pân| la demisie în 1925.

Dup| un an de la punerea în posesia averii l|sat| de E. Carp, dlui Filipescu, legatarul universal,
d-na Olga Constantinescu face proces pentru anularea actului de vâzare intervenit între Societate Õi
E.Carp, precum Õi a testamentului, pe motiv c| în epoca când aceste dou| acte au fost f|cute, d-na
Ecaterina Carp, era în stare de smintire. Anularea testamentului este cerut| pentru c| are interesul s|
anuleze efectul tranzacÛiei dintre Societate Õi P. Filipescu, legatarul universal, alt interes nu exist|
deoarece nu s-a g|sit alt| avere. În aceast| acÛiune reclamanta trebuie s| fac| dovada st|rii de smintire
a defunctei, deoarece art. 449 cod civil spun: «Dup| moartea unei persoane, actele s|vârÕite de ea nu
vor mai putea fi atacate pentru motiv de smintire de minte, de cât în cazul când interdicÛiunea acelei
persoane va fi fost pronunÛat| sau CERUT{ ÎNAINTEA MORÚII SALE, afar| de cazul când dovada
smintirei minÛii rezult| chiar din cuprinderea actului ce se atac|.»

Dup| citirea acestui articol din lege, uÕor poÛi s|-Ûi dai seama pentru care motive s-a f|cut cererea
de punere sub interdicÛie în 1918 Õi pentru care motive aceast| cerere a fost l|sat| în suspensie pân| la
moartea ei, precum Õi interesul pe care îl are reclamanta de a face dovada smintirei minÛii defunctei E.
Carp.

Cu toat| dragostea, E. Codreanu. GalaÛi, 1 iunie 1926“.29)

Lectura scrisorii este util| Õi pentru a se putea percepe rolul dr. Gh. Marinescu în aceste procese.
Prof. Marinescu autentificase discern|mântul E. Carp. La ultimul termen, 11 aprilie 1927, el a fost citat
ca martor. Sesizând intriga reclamantului, profesorul comunica lui Fl. Begnescu la 12 aprilie 1927: „M-am
prezentat, ieri, ca martor chemat de dl Constantinescu, rud|, prin alianÛ|, cu defuncta Ecaterina Carp.
Am constat c| acest domn are mai mult un spirit de avocat de cât judec|tor – sau de juec|tor de instrucÛie
de cât de adev|rat magistrat. A voit s| m| pun| în contradicÛie cu mine însumi. De aceea am fost nevoit
s|-i dau o lecÛie destul de sever|.

Nu Õtiam c| certificatul pe care vi l-am dat îmi va cauza nepl|ceri de acest fel. În orice caz, am
rectificat unele p|reri ce el voia s|-mi atribuie. Din partea Societ|Ûii Urechia nu s-a prezentat nimeni.“30)

Dup| plata a înc| unor sume, aprope jum|tate din valoarea contractat|, inclusiv pentru succesori,
se intr| definitv în proprietatea imobilului Õi terenului aferent.

Chiar în aceste condiÛii, Societatea Cultural| a fost în avataj. Ecaterina Carp a fost considerat|
printre primii mari donatori, fiind omagiat| in memoriam în adunarea general| din 6 aprilie 1924.

Au fost de neînÛeles îns| obstrucÛiile Ministerului InstrucÛiunii Publice pentru eliberarea cl|dirii
Õi mutarea Bibliotecii „V.A. Urechia“, deÕi era titularul ambelor instituÛii. AcuzaÛiile aduse ministerului
erau întemeiate. Acesta, dup| ce în iulie 1921 i s-a refuzat de c|tre Ministerul de r|zboi preluarea cl|dirii
consulatului german, a tergiversat eliberarea fondurilor pentru cump|rarea unui imobil g|sit de Societate
Õi Bibliotec|, preÛul fiind dublat.31) MenÛinerea internatului în cl|direa Societ|Ûii era avantajoas| pentru
minister, chiria reprezentând 1/3 din cea practicat| pe piaÛ|.

Activitatea Bibliotecii a fost afectat|, parte din colecÛii trebuind a fi depozitate în l|zi, activitatea
cu publicul redus|, accesul la multe colecÛii fiind practic imposibil. Liceul a fost împiedecat pentru folo-
sirea integral| a spaÛiilor în procesul de instrucÛie.

Se poate spune c| din cauza birocraÛiei din Ministerul InstrucÛiunii,  Societatea Cultural| nu a putut
realiza ceea ce îÕi propuse prin Statut: mutarea provizorie a Bibliotecii, pentru ca „apoi s| lucreze în
liniÕte la adunarea de fonduri pentru realizarea primordialului s|u scop, cl|direa palatului culturii pe



Pagina 15 din  60

32)  Socitetatea Cultural| „V.A. Urechia”. Darea de seam|…, 1925, p. 17, 18

chiar locul imobilului actual, loc destul de înc|p|tor Õi de propice.“32)

Societatea a avut sentinÛ| judiciar| pentru evacuarea internatului înc| din prim|vara anului 1921,
nepus| în executare, optându-se pentru calea amiabil|, Õcoala fiind tot o instituÛie de cultural|, cum se
motiva abÛinerea de la executarea silit|.

În ianuarie 1922 se reiau diligenÛele. G. Ar|mescu Õi I. Prodrom sunt delegaÛi de Comiteul executiv
pentru a prezenta oferta de cump|rare de c|tre minister a unui imobil pentru internat. În martie se hot|r|-
Õte evacuarea internatului, o comisie, format| din Aurel Bogdan, Alfons Dall’Orso Õi Margareta Gelles,
director al Ôcolii Õi membru în Comitetul Socit|Ûii, au prezentat direct alte oferte de cump|rarea sau închi-
riere a unor imobile pentru internat. SoluÛionarea a fost din nou amânat|. La adunarea general| din 10
decembrie 1922, raportorul, Fl. Begnescu, spera c| se va reuÕi s| fie mutat| Biblioteca:

„Este îns| net|g|duit c| atâta timp cât Societatea nu va fi putut muta Biblioteca Õi nu-Õi va avea
sediul s|u, activitatea ei cultural| nu poate lua o dezvoltare mai mare. Comitetul Societ|Ûii are îns| mari
speranÛe c| în vara viitoare va putea realiza, dup| o prealabil| amenajare a localului, mutarea Bibliotecii
Urechia, soluÛionarea pentru Ministerul InstrucÛiunii devenind mai uÕoar| prin faptul c|, Õcoala
ortodox|, mutându-se în localul propriu, Ministerul ar putea închiria imobilul C|minului preoÛesc în care
s| se mute dormitorul Ôcoalei Normale de fete, evacuând imobilul Societ|Ûii. În acest scop, pe lâng|
numeroasele intervenÛiuni ce s-au f|cut se va interveni din nou, ar|tând soluÛionarea uÕoar| a cestiunii
Õi este desigur datoria Ministerului de InstrucÛie, ca s| nu stea în calea unei activit|Ûi particulare, de
însuÕi resortul s|u, Õi pe care tocmai este indicat s| o ajute.“ 

La adunarea din 15 aprilie 1923, acelaÕi raportor va infroma cu am|r|ciune:
„Suntem înc| în situaÛia nepl|cut| de a anunÛa membrilor Societ|Ûii c|, cu toate intervenÛiile f|cute

de Comitet la Ministerul de InstrucÛie, D-l Ministru nu a binevoit a ne r|spunde Õi deci evacuarea
imobilului Societ|Ûii pentru a putea muta acolo provizoriu Biblioteca Urechia, a r|mas în suspensie ca
Õi în trecut.“

În iulie 1923 se trimite o nou| delegaÛie, G. Ar|mescu Õi Gr. ManiÛiu, pentru a explica verbal minis-
trului Angelescu starea de fapt Õi s| depun| propuneri de localuri pentru internat. Gr. ManiÛiu dezv|luie
o stare de lucruri surprinz|toare. Directori Õi inspectori generali din minister au recomandat prezentarea
la ministru a unei delegaÛii format| din prefect Õi parlamentari. El ignor| recomandarea Õi contacteaz| pe
ministrul Angelescu. Contstat| c| acesta nu Õtia (ori se f|cea) de existenÛa Societ|Ûii Culturale „V.A.
Urechia”, de scopurile ei Õi cu atât mai puÛin c| este proprietara imobilului unde funcÛiona internatul
Ôcolii Normale de fete.

DelegaÛiile anterioare nu ajunser| la ministru? Acesta fusese în octombrie la GalaÛi, vizitase liceul,
nu Õi Biblioteca, dar era imposibil s| nu fi luat cunoÕtinÛ| de existenÛa Societ|Ûii Õi starea de lucruri
privind imobilul acesteia, întrucât liceul avea nevoie de spaÛiu. Gr. ManiÛiu îl determin| pe ministru s|
ia o hot|râre. Un directorul general a fost îns|rcinat s| se ocupe personal, atuorizând plata majorat| a
chiriei Õi c|utarea unui imobil pentru internat.

Gr. ManiÛiu, revinit la GalaÛi cu aceast| speranÛ|, depune o informare la Comitetul executiv, text
ce poate fi reÛiut ca document pentru aceast| istorie:

„Domnule PreÕedinte,
Potrivit îns|rcin|rii ce am primit din partea Onor. Comitet al Soc. Culturale V.A. Urechia în

ÕedinÛa din…, m-am prezentat la Ministerul Instr. Publice, miercuri în ziua de 4 iulie c., unde am luat mai
întâi contact cu dl KiriÛescu, directorul general al înv|Û|mântului secundar, cu care dl Ar|mescu, plecat
cu 2 zile înaintea mea la BucureÕti, vorbise mai înainte.

Dl KiriÛescu mi-a spus c| chestiunea eliber|rii imobilului SocitetÛii este ca Õi rezolvit| Õi totodat|
a dispus ca s| mi se încredinÛeze personal dou| adrese, una privind pe Dl Insp. Ar|mescu Õi una pe dna



Pagina 16 din  60

33)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1) Soc. Cult., f. 37–38

Directoare a Ôcolii Norm. de fete, Õi pe care adrese Õi eu la rândul meu vi le prezint aci cu rug|mintea
de a le înainta celor în drept.

NemulÛumit cu acest rezultat, i-am exprimat Dlui KiriÛescu teama mea, c| numai cu atât nu se va
putea face nimic Õi l-am rugat, s| mearg| personal cu mine la dl Ministru Angelescu. Dl Director general
mi-a spus, c| ar fi mai bine s| vin| mai târziu o delegaÛie compus| din oameni cu greutate din GalaÛi,
deputaÛi, prefect etc., pentru a se prezenta Dlui Ministru în aceast| afacere.

Neputându-m| împ|ca nici cu aceast| soluÛie, m-am prezentat singur Dlui Ministru Angelescu,
c|ruia i-am ar|tat scopul venirii mele, i-am l|murit chestiunea Õi am st|ruit pentru mutarea imediat| a
dormitorului Ôc. Norm. din localul Societ|Ûii. Prin discuÛia avut| am putut constata c| dl Ministru
Angelescu nu cunoaÕte de loc chestiunea. N-avea cunoÕtinÛ| de Societatea noastr|, nici de faptul c| este
proprietara unui imobil, în care se afl| dormitorul Õcolii norm. de fete etc., de aceea, la început mi-a
declarat categoric, c| consimte la mutarea „Õcolii normale de fete“, dar c| nu înÛelege s| dea 5 bani
peste chiria actual| Õi aÕa mai departe. Dup| lungi explic|ri îns|, dl Ministru Angelescu s-a convins de
dreptatea cauzei noastre Õi de necesitatea absolut| a mut|rii dormitorului Õi a chemat în cabinetul s|u
pe dl GhiÛescu, direct. gen. al înv|Û|mântului Normal–Primar, c|ruia, în prezenÛa mea, i-a dat toate
desluÕirile Õi l-a îns|rcinat personal s| se îngrijeasc| de mutarea grabnic| a dormitorului, autorizându-l
totodat| s| pl|teasc| o chirie de 60 pân| la 100 mii Õi chiar mai mult. Apoi dl Ministru m-a asigurat, c|
în curând chestiunea se va rezolvi spre mulÛumirea Societ|Ûii, iar dl GhiÛescu la rândul lui m-a asiguarat
c| va veni curând la GalaÛi Dl Longinescu, Inspector general al înv|Û|mântului Normal–Primar, care va
avea depline puteri de a pl|ti închirierea unui alt local pentru Sc. Normal| de fete etc.

C| lucrurile se vor întâmpla aÕa sau altfel, viitorul ne va ar|ta, eu personal  n-am putut obÛine alt
rezultat, de cât cel ar|tat Õi pe care v| rog, s| binevoiÛi a-l comunica onor. Comitet, dimpreun| cu faptul,
c| cheltuielie, ce am avut cu c|l|toria la Buc. etc. înÛeleg s| le suport eu personal, f|r| ca Societatea s|
contribuie cu nimic din fondul ei. PrimiÛi, dle PreÕedinte, asigurarea stimei mele, G. ManiÛiu“. 33)

Rezerva lui Gr. ManiÛiu s-a dovedit a fi justificat|. Directorul general a trimis o adres| c|tre Ôcoala
Normal|. Aceasta solicit| Societ|Ûii pretenÛiile privind chiria, dar nu Õi cump|rarea sau închirierea unui
alt imobil pentru internat. Comitetul executiv al Societ|Ûii respinge în septembrie 1923 cererea, insistând
asupra evacu|rii. Ministerul vireaz| chiria pe ultimii doi ani; Societatea o refuz|, depunând-o la admi-
nistraÛia financiar|.

În acealÕi an Societatea îÕi pune speranÛa în posibilit|Ûile lui N. Iorga de a interveni pentru eva-
cuarea cl|dirii. N. Iorga fusese invitat de Liga Cultural| Õi Universitatea Popular| s| Ûin| prelegerea la
deschiderea acesteia. Comitetul executiv hot|r|Õte s| amâne adunarea general| la data respectiv|, pentru
a da prilejul lui N. Iorega s| participe la lucr|ri, având posibilitatea s| se informeze corect Õi direct asupra
st|rii de fapt a Bibliotecii Õi posibilit|Ûilor de ameliorare a condiÛiilor de spaÛiu.

De dou| ori s-a amânat adunarea, dar N. Iorga nu a mai venit. S| fi auzit/v|zut articolele din pres|,
Universul Õi GalaÛii Noi, renunÛând la a se confrunta direct cu situaÛia din GalaÛi?

Ziarul GalaÛii Noi publicase în decembrie 1923, la cererea „unui grup de cet|Ûeni“, articolul  În
chestiunea Bibliotecii „V.A. Urechia. Pentru Domnul Nicolae Iorga“, cu formul|ri acuzatorii privind
lipsa de preocupare pentru starea Bibliotecii „V.A. Urechia“ a lui N. Iorga, în calitatea sa de inspector
ministerial, Õi a Societ|Ûii Culturale, pentru nerespectarea prevederilor satutului de a muta imediat Biblio-
teca, vizând Õi Comitetul Bibliotecii, pe directorul acesteia, Prim|ria GalaÛi Õi Ministerul InstrucÛiunii
pentru abandonarea instituÛiei ce-i aparÛine.

Comitetul executiv a trimis o scrisoarea directorului ziarului, semnat| „Doi membri a Soc. VAU“,
o dare se seam| public|, ce prezint| realiz|rile obÛinute în cei trei ani de existenÛ| Õi poziÛia faÛ| de Biblio-
teca „V.A. Urechia“, devenit| document al istoriei acestei instituÛii:
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„Stimate Domnule Burbea,
V| suntem adânc recunosc|tori pentru c| Õi în chestiunea într’adv|r dureroas| a Bibliotecii «V.A.

Urechia» ca Õi în at|tea chestiuni de interes general luaÛi atitudine Õi aduceÛi preÛiosul D–niei Voastre
concurs, ceea ce desigur nu poate decât s| v| fac| cinste.

Am citit Õi noi articolul pe care-l citaÛi, publicat în «Universul», ca Õi articolul dvs relativ la
Biblioteca Urechia, Õi suntem încredinÛaÛi c| aceast| alarmare în adev|r justificat|, nu poate decât s|
foloseasc| acestei instituÛii, care are nevoie de concursul tuturor cet|Ûenilor conÕtienÛi ai acestui oraÕ.

În leg|tur| cu binele – mult puÛin – ce fiecare din noi putem face pentru o instituÛie menit| s| fie
fala oraÕului nostru Õi pentru a pune la dispoziÛia D–voastr| un preÛios material informativ, noi, ca unii
ce cunoaÕtem de aproape activitatea Soc. Culturale «V.A. Urechia», în care suntem membri Õi c|reia D-
nia Voastr| îi puneÛi întrebarea «Ce face Societatea «V.A. Urechia» pentru salvarea bibliotecii», v|
comunic|m urm|toarele:

I. Societatea Cultural| V.A. Urechia, s-a înfiinÛat la finele anului 1919 cu îndoitul scop: a). de a
da Bibliotecii V.A. Urechia un locaÕ vrednic de tezaurul ce ea cuprinde Õi b). de a putea reuni în acelaÕi
locaÕ înc|p|tor Õi modern, toate manifestaÛiile cultural–naÛionale ale acestui oraÕ. AÕa fiind, însuÕi
scopul Societ|Ûii «V.A. Urechia» mai sus l|murit, nu o îndrept|ÛeÕte prin nimic a se amesteca în actuala
administraÛie a Bibliotecii Õi nici în situaÛia averii ei, care amândou|, Õi prin testamentul fondatorului
Õi printr-o lege special| cad numai în sarcina unui comitet special instituit Õi compus din P.S.S. Episcopul
Dun|rii de Jos, primul preÕedinte al Tribunalului Covurlui Õi directorul Liceului V. Alecsandri.

II. Pentru îndeplinirea scopului ei, Societatea V.A.U. a întins Õi întinde mereu mâna spre toÛi cei
care o înÛeleg, Õi din munca Õi st|ruinÛa ei a ajuns pân| acum la urm|toarea frumoas| situaÛie material|
care d| dreptul la Õi mai frumoase n|dejdi: a). 435.850 lei bani depuÕi la Banca Marmorosch Blank plus
procentele lor, b). 60.000 lei chirie anual| a Gr|dinei imobilului Societ|Ûii, c). 500.000 lei Legatul de-
functului D. A. Ú|ranu, d). 30.000 lei chirie de încasat pe doi ani de la imobilul Societ|Ûii deÛinut de
Ministerul InstrucÛiunii, deci o sum| de peste un milion de lei, la care trebuie s| ad|ug|m imobilul din
str. Domneasc| nr. 59 din localitate, unde Societate pl|nueÕte s| dea ad|post Bibliotecii Urechia.

III. Societatea, urm|rindu-Õi cu persistenÛ| scopul ei iniÛial de a ridica un Palat al culturii acestui
oraÕ, pl|nueÕte înc| de când a devenit proprietara sus citatului imobil s| ad|posteasc| acolo Biblioteca
Urechia pentru a o face accesibil| publicului Õi a asigura mai bine paza întregului ei avut, pentru ca apoi
s| se dea cu totul grijii marii construcÛiei pl|nuite.

Din preciz|rile de mai sus, credem, domnule Director, c| reiese limpede c| pân| la luarea în
primire a Bibliotecii Urechia, Societatea cultural| V.A.U. nu are nici o c|dere s| se amestice direct în
conducerea Õi administrarea unei averi care de nimenea Õi sub nici o form| nu i-a fost încredinÛat|.

RecunoaÕtem îns| c| Soc. V.A.U. – Õi aici suntem cu totul al|turea de D-voastr| – are obligaÛiunea
moral| de a se adresa comitetului legal constituit al Bibliotecii Urechia, Õi a-l ruga s|-i fac| cinstea unui
r|spuns cu privire la toate acuz|rile alarmante relevate în articolul D–niei Voastre Õi mai ales cu privire
la m|surile ce au luat pentru ca întregul avut al Bibliotecii s| fie inventariat Õi p|strat în cele mai bune
condiÛiuni, aceasta cu atât mai mult cu cât Õtim c| o inventariere, s-a început înc| de acum un an! –
Credem c| acest r|spuns l|muritor este numai decât necesar Õi pentru a pune odat| cap|t tuturor
nedumeririlor ce din timp în timp apar în presa noastr|.

Ca încheiere ad|ug|m l|murirea c| Societatea V.A.U. ar fi pus Biblioteca Urechia în funcÛiune în
propria ei cas| înc| de când a devenit proprietar|, dac| nu ar fi întâlnit în cale un duÕman atât de
puternic pe cât de ciudat: Ministerul InstrucÛiunii adic| al Culturii NaÛionale, care ocup| aceast| cas|
cu o chirie derizorie, pentru dormitorul Ôcoalei normale de fete! Toate adresele, toate audienÛele Õi inter-
venÛiile au r|mas de prisos, cum de prisos a r|mas pân| Õi obligaÛia benevol| a Societ|Ûii de a c|uta Õi
indica Ministerului o alt| locuinÛ|.

VeÛi recunoaÕte Õi Dnia Voastr| c| este într-adev|r Õi dureros Õi ciudat c| o Societate de Cultur|
s| se împiedice tocmai de neajutorarea Ministrului Culturii NaÛionale Õi în aceast| chestiune credem c|
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Societatea are mare nevoie Õi de concursul Dniei Voastre. MulÛumindu-v| de ospitalitatea ce veÛi binevoi
a da în ziarul D-voastr| acestor câteva l|muriri v| rug|m a primi deosebita noastr| consideraÛie. Doi
membri ai Societ|Ûii «V.A.U.»“34)

Contemporanii acestui început de secol Õi mileniu, citind Õi numai acest articol, pot recepta corect
eforturilor depuse pentru realizarea atunci Õi în perspectiv| a problemei localului Bibliotecii Publice „V.A.
Urechia” prin construirea Palatului Cultural.

La adunarea general| a Societ|Ûii din 6 aprilie 1924 s-a menÛinut hot|rârea de a nu evacua forÛat
internatul de fete. Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, C. Calmuschi, încearc| s| conving| ministerul
s| cumpere pentru internatul de fete un imobil vis-à-vis de cel al Societ|Ûii, motivul distanÛei, pretextat
de minister în alt| situaÛie, ne mai putând fi invocat. Scrisoarea este un document ce atest| presiunile co-
mune ale Societ|Ûii Culturale Õi ale Bibliotecii „V.A. Urechia“ asupra Ministerului InstrucÛiunii pentru
preluarea localui, cu speranÛa c| acesta va reacÛiona favorabil fiind titularul bibliotecii:

„Ast|zi, Dl PreÕedinte al Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“ Õi câÛiva Dni membri din Comitetul
acestei Societ|Ûi,… m-au rugat a v| transmite, c| sunt gata a pune la dispoziÛia onor. Minister acel local
pentru Biblioteca „V.A. Urechia”, dac| se va muta internatul Ôcoalei Normale, luându-Õi îns|rcinarea
de a face Õi amenaj|rile necesare… Dac| Dvoastr| acceptaÛi aceast| propunere, pentru care va veni o
delegaÛie a Societ|Ûii „V.A. Urechia”,… pentru a se evita orice neînÛelegere asupra bunului mers al
administraÛiunii Õi conserv|rii Bibliotecii „V.A. Urechia”, iar eu sunt la dispoziÛia Dvoatsr| spre a v|
da l|murile cele mai prielnice Õi mai imparÛiale.“

C. Calmuschi va relua opiniile sale cu privire la acÛiunea societ|Ûilor culturale str|ine, care dispu-
neau Õi de o baz| material| substanÛial| în comparaÛie cu cele româneÕti, sperând c| astfel va sensibiliza
pe ministru de a r|spunde favorabil:

„În orice caz, Domnule Ministru, soluÛionarea localului Õi bunei funcÛion|ri a Bibliotecii „V.A.
Urechia” nu mai sufer| nici o întârziere. Societ|Ûi str|ine, cu pretenÛiuni culturale Õi cu tendinÛe de
propagand|, îÕi au localurile lor, pe care le afirm| prin firme mari, ca o sfidare aruncat| bibliotecii
noastre, instituÛie de stat, dar cu neputinÛ| de a se miÕca. Societatea româneasc| din GalaÛi Õi, în primul
rând, intelectualitatea, alarmat| de duÕmanii din l|untrul Õi din afar| ai culturii nostre, a început a se
angaja serios de soarta Bibliotecii „V.A. Urechia”, a manifesta în diferite chipuri îngrijorarea lor, Õi
aÕteapt| cu încredere Õi cu speranÛ| de la luminata Dvoastr| solicitudine în rezolvarea acestei chestiuni
atât de însemnate pentru cultura româneasc| în acest oraÕ aÕa de important, dar cu atâÛea str|ini în el
Õi în apropierea atâtor str|ini.“35)

„Luminata solicitudine“ nu a acÛionat. Ca Õi articolele din pres|, aceast| intervenÛie, Õi cele ce au
urmat, a r|mas f|r| ecou. În august 1927 Ministerul InstrucÛiunii prin r|spunsul la o nou| solicitare a
Societ|Ûii confirm| lipsa de voinÛ|, ignorând hot|rârea judec|toreasc| de evacuare din 1922:

„Ministerul este p|truns de rolul frumos al acelei societ|Ûi Õi de aici interesul ce-l aveÛi de a vi se
libera localul, nu poate îns| jertfi nici interesele numitei Õcoale, deoarece socoteÕte c| importanÛa ei
primeaz|, având în vedere num|rul de absolvente care-l d| Õcoala în fiecare an, tot atâtea lumin|toare
ale satelor Õi elemente de propagand| cultural|.“36)

Aceast| fraz|, redactat| de DirecÛia contabilit|Ûii ministerului, aÕezat| dup| menÛiunea c| nu s-a
g|sit un alt imobil cu toate eforturile directoarei Õcolii M. Gelles, s-a v|zut mai sus câte oferte au fost
f|cute, sun| fals. Contabilitatea era interesat| s| menÛin| cl|direa, chiria fiind modic|.
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Dar M. Gelles? Contractul de exploatare a gr|dinii „Paradis“ de c|tre C. Gelles „s-o fi împiedecat“
de a g|si/accepta cl|direle propuse? Presa se pare c| a avut dreptate.

Societatea a pus în exploatare terenul ce-l deÛinea pentru acumularea de fonduri. A concesionat
gr|dina pentru amenajarea unui cinematograf înc| din 1921, apoi teatru de var|/iarn|, devenit „Gr|dina
Paradis“, unde se prezentau spectacole, filme, alte reuniuni. Chiria constituia un venit constant.

Suspiciuni au existat Õi în leg|tur| cu evoluÛia încheierii contractelor de concesionare, asociate
dificult|Ûilor pe care le-a întâmpinat Societatea „V.A. Urechia” pentru preluarea imobilului Õi mutarea
Bibliotecii pân| la terminarea construcÛiei proiectate. Se pare c| nu au fost chiar întâmpl|toare; relatarea
evenimentelor poate fi instructiv| pentru contemporani.

M. Gelles, care era Õi membr| a Societ|Ûii, dup| prima contractarea gr|dinii sesizeaz| ministerul
ca fiind imcompatibi| cu funcÛionarea internatului de fete. La 17 mai 1922, ea va înainta Societ|Ûii adresa
ministerului, însoÛit| de somaÛia „c| subsemnata nu poate permite continuarea lucr|rilor“. Ministerul
ignora Societatea, r|spunsul fiind adresat Õcolii; sub motiv c| închiriase „toat| cl|direa“, ministerul a
cerut s| comunice Societ|Ûii c| nu „permite instalarea nim|nui acolo în curte“. Dup| preluarea
contractului de concesionare a gr|dinii de c|tre ing. C. Gelles, 22 octombrie 1922, „imcompatibilitatea
a disp|rut“ din limbajul directorului Õcolii Õi a ministerului.

Concesionarea gr|dinii pân| în 1926, transformat| în „teatru de var|, cu ad|posturi în caz de ploi,
o sal| pentru spectacole în timpul iernii Õi o locuinÛ| pentru vânz|toare“, a rezolvat unele dintre proble-
mele Societ|Ûii prin veniturile asigurate de Gelles.37)

Avocatul Virgil Soare a suspectat Comitetul executiv de interese obscure. În afar| de intervenÛiile
în ÕedinÛe, trimitea scrisori în care consemna dezacorduri cu Comitetul executiv. În finalul scrisorii din
5 februarie 1924 sublinia: „G|sesc c| unii membri din comitetul executiv prin anumite atitudini ale lor
poate scuzabile, dar în orice caz din motive str|ine Õi contrare intereselor Societ|Ûii V.A. Urechia, au
adus societ|Ûii pagube mari materiale Õi morale, aÕa c| aceste persoane, din aceste puncte de vedere, pe
care le voi dezvolta la adunarea general| a societ|Ûii, pe care sper c| o veÛi convoca, nu mai pot sta în
fruntea acestei societ|Ûi culturale. Din acest punct de vedere, comitetul executiv ar trebui s|-Õi depuie
mandatul Õi a se realege un altul, care, aflânddu-se în fruntea acestei societ|Ûi, nu va face decât s| apere
interesele societ|Ûii, f|r| de niciun altfel de considerent.“

Intrigat de lipsa de reacÛie a preÕedintelui Societ|Ûii, în 29 februarie solicit| s|-i fie pus la dispoziÛie
dosarul imobilului Societ|Ûii. La r|spunsul c| acesta poate fi consultat la Curtea de Apel, V. Soare
r|spunde dur lui Aurel Bogdan, încriminându-l: 

„Domnule PreÕedinte,
La scrisoarea mea din 29 februarie, prin care ceream s|-mi puneÛi la dispoziÛie dosarul imobilului

din GalaÛi, strada Domneasc| nr. 59, proprietaea Societ|Ûii a c|rui preÕedinte aveÛi onoarea s| fiÛi, am
primit adresa nr. 291 prin care mi se face cunoscut c| Societatea nu are niciun dosar Õi m| trimite la
dosarul procesului intentat de defuncta Carp, la Curtea de apel local|. Acest r|spuns e demn de un
prescorniÛoiu oarecare, nu de preÕedintele unei Societ|Ûi persoan| moral| sub preÕedinÛia de onoare a
M.S. Regina României Întregite.

Cum domnule preÕedinte? La Curtea de apel s| caut eu hot|rârea de evacuare ce aÛi avut contra
Ministerului de InstrucÛie, hot|râre ce nu aÛi executat? La Curtea de apel s| caut contractul de închiriere
cu Jeles, ofertele ce aÛi primit Õi ce aÛi f|cut cu acea ocazie? CorespondenÛa ce aÛi avut cu diferitele
persoane Õi instituÛii relativ la acest imobil?

Cum? Domnia Voastr| nu aÛi simÛit nevoia Õi mai ales îndatorirea de a face dosare pe afaceri, care
dosare s| formeze arhiva Societ|Ûii? AveÛi Domnia Voastr| vre un interes de a v| sustrage controlului?
Sau poate gândiÛi c| prezenÛa Domniei Voastre în capul Societ|Ûii o scuteÕte de documente Õi de probe?
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Sau poate, mai Õtii, o fi vreo m|sur| contra acelora ce fac opoziÛie conduc|torilor de ast|zi ai Societ|Ûii?
C|ci Domnia Voastr| m|car ca consilier de Curte ÕtiÛi c| o Socitetate trebuie s| aib| acte […].

În consecinÛ| v| rog s| binevoiÛi a-mi r|spunde la toate aceste întreb|ri Õi a dispune s| se
constituiasc| dosarele Societ|Ûii pe afaceri.

De asemenea, v| rog, a-mi comunica când credeÛi c| veÛi fi gata cu aceasta pentru a putea veni s|
examinez actele de care am nevoie.

PrimiÛi, v| rog, domnule preÕedinte asigurarea stimei mele.“
Aurel Bogdan pune rezoluÛia: „La dosar f|r| r|spuns, fiind redactat| în termeni necuviincioÕi.“
În adunarea general| din 6 aprilie 1924, V. Soare va reproÕa Comitetului executiv c| nu a f|cut

nimic pentru Biblioteca „V.A. Urechia”, c| s-au adus conferenÛiari de limb| francez| Õi lumea nu cunoaÕ-
tea limba, iar expunerile nu au prezentat interes. ÎÕi va înainta demisia din Comitetul general (ulterior Õi
din Societate), motivând:

„1) Refuzul dumneavostr| persistent, cu toate cererile mele repetate, de a-mi pune la dispoziÛie
spre a-l studia dosarul imobilului din GalaÛi, strada Domneasc| nr. 59, proprietatea Societ|Ûii.

2) Nu înÛeleg s| r|mân într-un comitet în care dumneavoastr| atribuiÛi acelora de care trebuie s|
ascultaÛi, rolul de oameni de paie, conducând Societatea exclusiv dup| bunul Dv plac, ducând-o la
ruin|.“

Prin Tribunal someaz| Societatea s|-i restituie suma de 10.000 lei Õi radierea lui din rândurile mem-
brilor fondatori, pentru c| „scopurile…nu au fost îndeplinite de societatea a c|rui preÕedinte sunteÛi,
întrucât g|sesc c| nu-mi face nici o cinste orice cârd|Õie cu Dv.“

A. Bogdan a fost constant în rezoluÛii: „La dosar f|r| r|spuns“.
Este curioas| poziÛia acestui avocat. Arhiva a conservat deschiderea lui spre gâlceav|.38) C| nu a

vut dreptate în toate cazurile, i-a demonstrat-o timpul: în loc de ruin|, Societatea a l|sat un Palat monu-
mental pentru epoc| Õi pentru ziua de azi.

De la scrisori, V. Soare trece la atac prin pres|. În revista sa, Sic Cogito, public| un articol încri-
minator la adresa Societ|Ûii. C. Calmuschi, directorul Bibliotecii „V.A Urechia“ a fost suspectat de c|tre
Comitetul executiv al Societ|Ûii c| ar fi fost autorul; el va nega implicarea, citând martori pe V. Soare Õi
Fl. Begnescu, Õi va cere preÕedintelui A. Bogdan s| dea o dezminÛire public|:

„Domnule PreÕdinte,
Mi s-a comunicat din multe p|rÛi, c| în Comitetul Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“, s-ar fi ridi-

cat b|nuiala, poate chiar acuzarea, c| eu aÕi fi inspirat, dac| nu chiar am scris, articolul din revista «Sic
Cogito» a Dlui Virgil Soare. M-am ridicat cu toat| energia omului corect Õi leal împotriva acestor
invenÛiuni, pe care le-am desminÛit în modul cel mai categoric, iar ultima dat| chiar faÛ| de Dl Begnescu
Õi în prezenÛa Dlui Virgil Soare, care, pe cuvântul s|u de onoare, s-a asociat la desminÛirea mea.

Societatea „V.A. Urechia”, ca orice lucru omenesc, poate fi criticat| pe drept sau pe nedrept. Dar
de la aceasta Õi pân| la a mi se aduce mie învinuirea a orice se scrie contra Societ|Ûii „Urechia“ este
o distanÛ| enorm|. Eu nu am f|cut nici cu gândul cel mai mic act de ostilitate contra acestei onor.
Societ|Ûi; din contra, anul trecut când elevii de liceu jucau într-o revist| în care eram scos pe scen|, eu
am cedat insistenÛelor D–voastr|, ca s| nu interpretaÛi opunerea mea ca un act de ostilitate, deÕi cedam
contra convingerilor mele Õi a regulamentelor Õcolare.

CredeÛi-m|, Domnule PreÕedinte, c| nu mi-a lipsit niciodat| curajul de a ar|ta pe faÛ| p|rerele
mele, f|r| s| alerg la sprijinul cuiva sau la subterfugiul anonimatului. De aÕi avea vreun motiv s| fiu
contra D–voastr|, l-aÕi ar|ta pe faÛ|; dar pân| acum nu-l am Õi sper c| nu-l voi avea nici în viitor.

Fac apel la loialitatea D–voastr|, Domnule PreÕedinte, rugându-v| s| faceÛi uz de aceast|
scrisoare a mea în faÛa onor. Comitet al Societ|Ûii «V.A.Urechia» Õi s| puneÛi cap|t pe viitor acestor
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colportaje sup|r|toare. Prof. C. Calmuschi.“39)

B|nuiala avea un oare ce temei; existau diferenÛe de opinii faÛ| de relaÛiile dintre Societate Õi
Bibliotec|, puse de C. Calmuschi în discuÛie public|, în adun|ri ale notabilit|Ûilor, între care Õi conducerea
Societ|Ûii, acuzat| c| tergiverseaz| evacuarea internatului pentru a fi mutat| Biblioteca Õi nesusÛinerea
financiar| a acesteea. Împ|carea s-a soldat cu împuternicirea lui C. Calmuschi pentru a interveni la minis-
ter pentru obÛinerea localului societ|Ûii pentru bibliotec|, f|r| reuÕit|, cum s-a v|zut mai sus.

Se poate afirma c| prezenÛa juriÕtilor în fruntea Societ|Ûii Culturale nu a îndep|rtat b|nuielile de
intenÛii, dar a salvat proprietatea asupra imobilului cump|rat. Concesii, ca nepunerea în execuÛie a hot|-
rârii de evacuare a internatului, poate Õi din cauza concesion|rii gr|dinii pe patru ani, au defavorizat
Biblioteca, r|mas| f|r| local pân| în 1940.

În Comitetul general al Societ|Ûii se contura tot mai mult ideea ca Palatul Cultural s| fie multi-
funcÛional, pentru toate tipurile de „manifestaÛiuni culturale“:conferinÛe, concerte, serb|ri, universitate
popular|, expoziÛii artistice.

În Apelul adoptat de adunarea general| din 10 decembrie Õi publicat în broÕur| în 1923, s-a precizat
c| în cl|dire urma s| fie un Ateneu:

„Apel
Bunul început f|cut prin fondarea la finele anului 1919 a Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia», cu

scopul primordial ce Õi-a propus: adunarea de fonduri care s| serveasc| cl|dirii unui m|reÛ Palat al
Culturii în oraÕul nostru, a început s| dea roadele sale. Ast|zi, Societatea Cultural| «V.A. Urechia»,
recunoscut| de corpurile legiuitoare ca persoan| moral|, posed| pe lâng| imobilul din str. Domneasc|
Nr. 59, unde urmeaz| a fi cl|dit palatul proiectat, Õi un capital, care ad|ugându-se la legatul de lei cinci
sute mii testat de regretatul s|u membru fondator Õi bunul român Deodat Ú|ranu, înglobeaz| suma de
peste un milion de lei.

Pentru ajungerea la scopul final, acela de a avea un local de înalt| cultur|, în care s| fie ad|postit|
Biblioteca Urechia, în care s| fie un muzeu Õi o sal| de pinacotec| Õi expoziÛiuni artistice, o sal| de
conferinÛe etc., Õi unde s|-Õi aib| sediul societ|Ûile culturale Õi s| fie locul de întâlnire al intelectualit|Ûii
Õi a celor iubitori de cultur|, este îns| nevoie de sprijinul material al tuturor cet|Ûenilor, f|r| deosebire.
Facem dar iar|Õi tuturor apel a se înscrie în aceast| Societate cu orice sum|, Õi vom mulÛumi când fiecare
din cei înscriÕi vor putea spune generaÛiilor viitoare: am pus o c|r|mid| pentru Ateneul G|l|Ûean.“40)

Apelul marcheaz| o prim| etap| în mersul pentru constituirea capitalului necesar, urmându-i altele
cu acelaÕi scop. StimulaÛi de legatul lui Deodat Ú|ranu, subliniat cu aldine în Apel, în speranÛa c| exem-
plul îi va fi urmat, se lanseaz| Õi ideea multifuncÛionalit|Ûii viitorului palat, inclusiv g|zduirea tuturor
societ|Ûilor culturale reunite în Ateneul G|l|Ûean, pentru a le atrage în investiÛie.

Temerea c| spaÛiile pentru Biblioteca Õi Muzeul „V.A. Urechia” vor fi restrânse, iar amplasarea ei
în economia construcÛie va fi nefuncÛional| s-a adeverit: sala de conferinÛe Õi de spectacole, cu anexele
respective a devenit elementul central al construcÛiei, spaÛiile pentru biliotec| fiind fracÛionate pe trei
nivele.

În raportul prezentat la adunarea general| din aprilie 1923 s-a subliniat Õi necesitatea intensific|rii
activit|Ûilor culturale: „Este bineînÛeles c| Societatea noastr| în primii s|i paÕi a urm|rit mai mult
realizarea primului s|u scop: strângerea de fonduri, încât activitatea ei cultural| s-a m|rginit anul acesta
în aceea de a solicita la diferite persoane marcante ale ÕtiinÛei româneÕti pentru a veni la GalaÛi în scopul
Ûinerii unei serii de conferinÛe publice. Societatea va c|uta ca pe lâng| scopul urm|rit cu asiduitate de
a aduna cât mai multe fonduri, s|-Õi întind| cât mai mult activitatea ei cultural|, ce, desigur, va constitui
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unicul ei scop dup| realizarea cl|dirii Õi mut|rii Bibliotecii.“
Lucr|rile adun|rii generale din 6 aprilie 1924 au fost publicate, cuprinzând Õi rezumatul ÕedinÛelor

de Comitet Õi darea de seam| din 1923. Cuvântul înainte, este o sintez| a activit|Ûii Societ|Ûii la împlinirea
a patru ani de la înfiinÛare. Nu f|r| emfaz|, autorii cuvântului declarau:

„Împlinind patru ani de existenÛ|, Societatea Cultural| „V.A. Urechia“ priveÕte cu satisfacÛie
trecutul de munc| al membrilor ei, prin a c|ror str|duinÛ| Societatea a parvenit s| însumeze un fond
însemnat; iar pe t|râmul cultural prin seria de conferinÛe Ûinute de cei mai de seam| înv|ÛaÛi ai Û|rii Õi
sprijinit| de Uniunea Universitar| Francez| a dat un imbold fericit celorlalte societ|Ûi Õi o faÛ| nou|
oraÕului GalaÛi, pe vremuri numai eminamente comercial.

Cu chez|Õia acestui trecut, Societatea Cultural| „V.A. Urechia“ priveÕte cu încredere viitorul Õi
mulÛumind tuturor celor ce cu fapta Õi cu banul au ajutat-o, n|d|jduieÕte c| în curând va sosi ceasul când,
în|lÛând m|reÛul palat al culturii, ad|postind cum se cuvine cultura româneasc| ca Õi cultura universal|,
va atrage privirile Õi celor de peste Prut Õi celor de peste Dun|re spre oraÕul lumin| în r|s|ritul României
Mari.“

Darea de seam| este o trecere în revist| a mersului Societ|Ûii de la înfiinÛare, a modului ei de acÛiu-
ne, a acumul|rilor materiale pentru construcÛia propus|, a activit|Ûilor culturale cu dublu scop:

„Sunt patru ani de la închegarea Societ|Ûii noastre – gl|suia raportorul, Fl. Begnescu–, patru ani
de munc|, de când ideea de a înzestra cu un palat cultural oraÕul nostru, Õi de a ad|posti în el Biblioteca
«V.A. Urechia», a r|s|rit în sufletul Õi inima cet|Ûenilor intelectuali g|l|Ûeni, care au pus bazele Societ|Ûii
Culturale «V.A. Urechia»“, a-i c|rei membri suntem cu toÛii de la început.

PlecaÛi în ziua de 14 Decembrie 1919, dat| ce va r|mâne memorabil| pentru Societatea noastr|,
Õi numai cu idealul sufletesc, acela care cu perseverenÛ| Õi st|ruinÛ| str|bate totul, putem spune c| ast|zi,
dup| patru ani de munc| Õi trud|, Societatea închegat| atunci a ajuns, cu perseverenÛa Õi idealul acelora
ce i-au pus temelia, la un rezultat real Õi cât se poate de mulÛumitor.

Nu m| voi referi la munca asidu| Õi dezbr|cat| de oarece interes personal al Comitetului c|ruia
dv. i-aÛi încredinÛat conducerea. Fiecare cet|Ûean ce simte româneÕte are datoria s| contribuie la opera
întreprins| de Societatea Cultural| «V.A. Urechia» Õi Comitetul s|u de conducere nu Õi-a f|cut decât
datoria.

Trebuie, Õi suntem datori cu toÛii, ca s| sl|vim în aceast| adunare, care încheag| patru ani de
munc|, pe aceia care au plecat spre ideal al|turi de noi, dar care prea repede ne-au p|r|sit.

Cinstim memoria mult regretatului nostru membru de onoare fondator Deodat Ú|ranu, care a
plecat la munc| odat| cu noi Õi care a l|sat Societ|Ûii Õi din rodul muncii sale de o viaÛ| întreag|,
testându-i suma de o jum|tate de milion.

Cinstim memoria regretatei Ecaterina Carp, n|scut| Malaxa, care prin actul încheiat cu Societatea
noastr|, a f|cut ca numele s|u s| fie totdeauna legat de acel al Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia».

Cinstim memoria regretatului Damian Dr|g|nescu, care nelipsit din nici o iniÛiativ| cultural|, ori
de binefacere, nu a lipsit de la început dintre noi Õi ca membru fondator, cu cunoscuta-i modestie, a donat
Societ|Ûii suma de 9.664 lei, când era înc| în viaÛ|.

Numele lor vor r|mâne neÕterse în analele Societ|Ûii Õi în sufletele noastre.
Ast|zi Societatea, dup| o munc| de patru ani, a realizat pentru scopul cl|dirii Palatului Culturii

o sum| de peste 2 milioane lei, Õi posed| imobilul din strada Domneasc|, nr. 59.
Suntem datori a mulÛumi d-lui I. Prodrom, Primarul oraÕului Õi Onoratului Consiliu Comunal, care

în bugetul oraÕului pe exerciÛiul curent au prev|zut pentru fondul Societ|Ûii suma de un milion lei, care
intr| în suscitatul capital total.

Suntem datori iar|Õi cu aceast| ocaziune a mulÛumi d-nelor, d-Õoarelor Õi d-lor din societatea
g|l|Ûean|, care de atâtea ori au contribuit cu preÛiosul domniilor lor concurs la reuÕita festivalurilor Õi
serb|rilor în beneficiul sporirii fondului Societ|Ûii.
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Societatea neavând înc| un sediu propriu pentru ÕedinÛ|, Comitetul s|u s-a putut întruni regulat
în saloanele d-lui Dall’Orso, Const. Codreanu, fraÛii Mantu Õi Bogdan, Õi cum d-nia lor fac parte din
Comitetul de conducere, cred a fi în asentimentul dv. al tuturor de a le aduce mulÛumirile noastre.
Comitetul, în cursul celor patru ani, a Ûinut optzeci de ÕedinÛe, în afara de adun|rile generale ce s-au Ûinut
de obicei în salonul de recepÛie a Palatului Administrativ, ori în incinta în care ne afl|m, graÛie
buneivoinÛei domnului Prefect de JudeÛ Õi Domnului Director al Liceului.

Comitetul este în nepl|cuta situaÛie de a declara c|, cu toate silinÛele sale, nu a putut înc| îndeplini
dezideratul statutelor, de muta provizoriu Biblioteca «V.A. Urechia» în localul ce posed|. Nu este îns|
vina sa. Societatea «V.A. Urechia», Societate Cultural|, nu putea s| uzeze de un eventual drept de a
evacua forÛat o alt| instituÛie de cultur|, c|ci dup| cum cunoaÕteÛi imobilul Societ|Ûii este ocupat de Mi-
nisterul InstrucÛiunii pentru dormitorul Ôcoalei Normale de fete. Toate numeroasele intervenÛiuni scrise
sau prin delegaÛii prezentate d-lui Ministru al InstrucÛiunii Publice, o interpelare chiar în Parlamentul
Û|rii, nu au avut înc| un rezultat cu toate promisiunile d-lui Ministru. De alfel d-l Ministru i s-au amintit
din nou promisiunile f|cute de pe Banca Ministerial| cu ocazia interpel|rii d-lui Deputat Ionescu Õi cre-
dem c| cu ocazia termin|rii anului Õcolar, d-sa le va aduce la îndeplinire, Õi în vara aceasta, dup|
amenaj|rile pe care Societatea le va face imobilului s|u, Biblioteca va putea fi mutat| provizoriu Õi pus|
la dispoziÛia marelui public. Odat| ce lucrul acesta se va fi realizat, Societatea va putea merge mai
departe spre realizarea palatului cultural al oraÕului.“41)

Incerc|rile organiz|rii de activit|Ûi culturale dateaz| din primii ani de funcÛionare, spectacole cine-
matografice, artistice Õi serb|ri, considerate în primul rând ca aduc|toare de venituri, încasate integral ori
procentual de Societate. De exemplu, spectacolul cu revista „La Calendele greceÕti“, menÛionat în d|rile
de seam| tip|rite ca o realizare deosebit|, a fost scris de R. Constantinescu Õi G. Mih|ilescu, lecturat în
ÕedinÛe ale Comitetului excutiv al Societ|Ûii, pus în scen| de soÛia amiralului EustaÛiu Õi N. Mantu,
interpretat de „artiÕti“ g|l|Ûeni, prezentat de câteva ori, realizând o bun| reÛet| în beneficiul Societ|Ûii.

Ôi directorul Bibliotecii, C. Calmuschi, a realizat (regizat) spectacole cu elevii liceului, elevele
Ôcolii normale de fete Õi „domniÕoare din elita GalaÛiului“. În noiembrie 1921, a solicitat sprijinul Socie-
t|Ûii pentru cump|rarea combustibilului necesar bibliotecii, unde trebuia „s| înceap| în sala bibliotecii,
repetiÛiile revistei mele «Noi suntem urmaÕii Romei» ce se va reprezenta în folosul Societ|Ûii Culturale
«V.A. Urechia» Õi a Societ|Ûii AsistenÛei Publice.“

La unele spectacole valoarea biletelor era destul de mare. De exemplu în martie 1922 s-a închiriat
filmul „Crinul vieÛii“„înscenat de Miss Loïe Fuller, dup| opera M.S. Regina“, la care al|turi de bilete s-au
editat programe de lux cu preÛ separat42),venitul net fiind sub nivelul cheltuielilor.

S-a încercat Õi organizarea unor spectacole în colaborare cu instituÛii teatrale, cum a fost proiectatul
festival „Molière“ împreun| cu Teatrul NaÛional din BucureÕti, dedicat tricentenarului marelui scriitor,
amânat din cauza alegerilor.

ConferinÛele publice, ÕtiinÛifice, de cultur| general| naÛional| Õi universal|, de informare Õi educaÛie
social|, precum Õi seratele literare ori muzicale au f|cut obiectul unor iniÛiative meritorii. Sporadice la
început, aÕezate în programe Õi cicluri cu tematici omogene mai apoi, cu deosebire pentru perioada
1922–1928, au ocupat un loc ce merit| a fi reÛinut de istoria Societ|Ûii „V.A. Urechia”. Dup| 1930, efortu-
rile fiind concentrate spre construirea Palatului, conferinÛele au fost întâmpl|toare.

Este de subliniat încercarea de a pune bazele unei Tribune permanente a conferenÛiarului, inclusiv
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instituirea unor cicluri tematice cu sprijinul Ateneului Român Õi al Academiei Române.43)

La Tribuna conferenÛiarului Societ|Ûii au urcat, al|turi de intelectualii g|l|Ûeni, personalit|Ûi ale
vieÛii culturale Õi spirituale româneÕti Õi str|ine. S-au abordat o diversitate de subiecte ÕtiinÛifice, literare,
artistice, filozofice Õi politice, ceea ce atest| contrtibuÛia Õi preocuparea  Societ|Ûii pentru întreÛinerea
efervescenÛei vieÛii intelectuale, pentru informarea Õi formarea cultural| a comunit|Ûii g|l|Ûene. Au fost
prezenÛi reprezentanÛii ai vieÛii ÕtiinÛifice Õi culturale din România Õi din str|in|tate, FranÛa în special. Este
de reÛinut sistematicul efort pentru contactarea Õi obÛinerea acordului virtualilor conferenÛiari, pentru
întocmirea programelor pe cicluri, pentru m|suri organizatorice, de la stabilirea spaÛiului de desf|Õuare,
la tip|rirea afiÕelor, informarea public|, difuzarea biletelor, pân| la „spectacolul artistic“, uneori.

Comitetul executiv miza pe faptul c| prezenÛa unor personalit|Ûi de marc| va atrage publicul, se vor
realiza Õi veniturile atât de necesare începerii lucr|rilor la Palat. Metodologia este demn| de consemnat.

În ianuarie 1922 se hot|r|Õte organizarea primului ciclu de conferinÛe, programate a se Ûine în sala
Teatrul Central, cu capacitatea cea mai mare în GalaÛiul vremii. S-a stabilit prima list| de posibili con-
ferenÛiari ce urmau s| fie invitaÛi în vederea alc|tuirii programului pentru lunile februarie–mai. Mizându-
se pe un efect sensibilizator, scrisorile au fost însoÛite de prima darea de seam| a Societ|Ûii, tip|rit| în
1921, care punea în tem| cu scopul Õi primele realiz|ri d|t|toare de speranÛe pentru realizarea lui.

Au fost invitaÛi N. Iorga, S. MehedinÛi, I. Simionescu, Grigorovici, Dr. Urechia, C. Banu, Ovidiu
DensuÕianu, Osvald Teodoreanu Õi I. Petrovici.44) 

Dup| dou| luni secretarul general al Societ|Ûii, dr. Fl. Begnescu, informa dezam|git Comitetul exe-
cutiv: „la scrisorile adresate personalit|Ûilor din Ûar|,… nu a r|spuns decât d-l Ministru C. Banu prin
Õeful de cabinet“, care comunica c| ministrul „cu vie satisfacÛie a luat cunoÕtinÛ| de noua formaÛiune
Cultural| «V.A. Urechia». În ceea ce priveÕte fixarea conferinÛei,… nu poate face promisiunea“.45)

Unii Õi-au amânat venirea. Filozoful Ioan Petrovici (tecucean la origine), de exemplu, va r|spunde
cu întârziere motivat|, la 15 mai 1922:46)

„R|spund cu întârziere scrisorii Dvoastr| prin care interveneaÛi s| fac o conferinÛ| la Societatea
«V.A. Urechia» din GalaÛi. Explicarea e c| m-am reîntors în IaÕi abia la sfârÕitul lui Aprilie când am Õi
luat cunoÕtinÛ| de conÛinutul scrisorii Dv. Prins toat| luna Mai la IaÕi, unde am reluat lecÛiunile, cu toat|
pl|cerea ce aÕ avea s| fiu la dispoziÛia Dvoastr| chiar în luna aceasta, nu o pot îns| face. De altfel îmi
închipui c| aÛi Õi rânduit seria conferinÛelor pe acest an. V| comunic totuÕi cu pl|cere c| pentru anul
viitor prin Februarie – Martie, aÕ veni cu drag| inim| la GalaÛi, dac| bineînÛeles continuaÛi cu
conferinÛele Õi la anul, ceea ce îmi închipui c| o veÛi face.“

Primul eÕec nu a dezarmat Comitetul executiv. Imediat se lanseaz| invitaÛii pentru o nou| serie de
conferinÛe. Se uzeaz| de relaÛiile personale ale membrilor Societ|Ûii, dovedite a fi foarte utile, precum Õi
colaborarea cu alte structuri culturale de stat ori private.

În 1922 se propune societ|Ûilor culturale din GalaÛi s| devin| membri ai Societ|Ûii „V.A. Urechia,
pentru c| „realizându-se cu un moment mai de vreme scopul, cl|direa Palatului Culturii, toÛi, Õi în special
societ|Ûile culturale, vor profita de aceasta, dat fiind c| acest palat va fi apoi centrul cultural Õi de
reuniune a tuturor societ|Ûilor culturale.“ S-a încercat reunirea acestora în „Ateneul G|l|Ûean“, cu scopul
conjug|rii eforturilor pentru organizarea de acÛiuni culturale. Ôi-au dat acordul Cercul Cultural „Al.
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47) Dare de seam|…, GalaÛi, 1925, p. 15

48)  Op. cit, p. 21

VlahuÛ|“, Biblioteca Õi Cercul Cultural „Lyra“, AÕez|mântul Cultural „Max Nordau“, Õi, din 1924,
Biblioteca Õi Cercul Cultural „Ronetti Roman“.

Singura corespondenÛ| redactat| sub antetul „Ateneul g|l|Ûean al societ|Ûilor culturale reunite“,
a fost o „Împuternicire“ pentru contactarea Ateneului Român în vederea întocmirii unui program de confe-
rinÛe susÛinute de ateneiÕtii din BucureÕti. Comitetul executiv al Societ|Ûii a refuzat s| semneze, antetul
convenit iniÛial, Ateneul G|l|Ûean „V.A. Urechia”, fiind modificat. Nu era vorba de orgoliu. Societatea
Cultural| era o structur| creat| cu scop bine motivat, pus| sub semnul autorit|Ûii numelui patronului
Bibliotecii Publice. RenunÛarea la patronim putea avea consecinÛe negative.

În 1923 s-a încercat o colaborare cu Liga Cultural| în stabilirea unui program comun . Farmacistul
Aurel Scurtu, preÕedintele filialei g|l|Ûene a Ligii, scria lui Fl. Begnescu: „Sunt de acord. Liga nu va Ûine
decor, este o conferinÛ| în fiecare lun|. În decembrie la 5, în ianuarie la 15–20, februarie 15–20, martie
15–20 / celelate duminici libere/. “

Abia în anul 1924 se reuÕeÕte programarea unui ciclul de conferinÛe, februarie – mai Õi octombrie
– decembrie, continuat, prin amânare, în ianuarie 1925.

InformaÛiile Õi datele conservate ofer| posibilitatea unei analize, fie Õi secvenÛial|, a travaliului
organizatorilor, a intenÛiilor de omogenizare tematic|, a climatului cultural întreÛinut de Societatea
Cultural| „V.A. Urechia” în anii interbelici.

InvitaÛii au fost puÕi în tem| cu dublul scop al programului cultural, fiind solicitaÛi s| contribuie,
cedând un procent din încas|ri. Unii au renunÛat la drepturile lor, chiar Õi la cheltuielile de transport Õi
diurn|, în favoarea scopului Societ|Ûii. Se poate spune c| astfel autorii conferinÛelor au participat la
realizarea Palatului Cultural din GalaÛi.

CorespondenÛa, cât| s-a conservat, permite reconstituirea nomenclatorului celor prezenÛi Õi subiec-
tele abordate, important| pentru istoria r|spândirii instituÛionalizate a culturii Õi construirea edificiului
tribunei ei, parte a efortului naÛional din anii interbelici pe calea civilizaÛiei moderne.

Darea de seam| la aniversarea primilor patru ani de activitate, sub titlul „ConferinÛele Societ|Ûii
Culturale „V.A. Urechia” insereaz| 25 de autori Õi temele abordate în perioada 17 februarie 1922 – 25
ianuraie 1925: „În dorinÛa îndeplinirii prevederilor statutelor sale, Societatea Cultural| „V.A. Urechia”
a organizat ciclurile sale de conferinÛe culturale, f|când apel la cele mai distinse persoane ale culturii
Õi ÕtiinÛei… EmulaÛia produs| de acest îndemn în oraÕul GalaÛi, nu poate s| fie decât spre mulÛumirea
intelectualilor noÕtri Õi spre folosul culturii care este Ûinta spre care Societatea „V.A. Urechia” va merge
mai departe conform statutelor ei.“47)

Tribuna conferenÛiarului Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia” a fost inaugurat| de George Trancu
cu o tem| de importanÛ| major| în epoc|, Societatea NaÛiunilor, susÛinut| la 17 februarie 1922. Urm|-
toarea intervenÛie a avut loc îns| dup| un an, dificult|Ûile fiind, probabil, generate Õi de condiÛiile puse
de Societate, cedarea a 20% din încas|ri în fondul constucÛiei Palatului Cultural. AfirmaÛia o susÛinem
cu menÛionarea faptului c| s-a negociat îndelung cu Ioan TimuÕ din BucureÕti pentru expunerea Aspecte
din Japonia, însoÛit| de filme documentare, Ûinut| la 23 ianuarie 1923, care a adus un venit bun Societ|Ûii,
2.000 lei. 

La 19 februarie se hot|r|Õte s| se fac| invitaÛii personale 48) „c|tre D-nii I. Cantacuzino, Prof. dr.
G.Marinescu, Prof. dr. Victor BabeÕ, Sadoveanu, Matei Cantacuzino, Argentoianu, Petrovici Õi Prof.
Simionescu, solicitându-li-se a se înscrie pentru conferinÛe“. ConferenÛiarii de la „Misiunea Universitar|
francez| urmeaz| a fi invitaÛi pe rând… conform scrisorii misiunii.“
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49) Arh. BVAU, Ds. XXII(1), Soc. Cul.VAU, f. 111–112, 160:  Luni 14 IV 1924.  Domnule PreÕedinte, Am primit amabila
Dtr| invitaÛiune îns|, dup| cum vedeÛi, împrejur|ri mai presus de voinÛa mea m| oblig| Õi m| împiedic| astfel de a putea fi Duminic|
20 la GalaÛi, dac| etste posibil a se amâna pentru 7 zile, voi fi cu siguranÛ| Duminic| 27 Aprilie la GalaÛi pentru Ûine conferinÛa.
Subiectul îl voi comunica în cursul acetsei s|pt|mâni. Scriu aceste rânduri din Gara GalaÛi, în cea mai mar grab| Õi rog a fi scuzat
de neglijenÛa cu care sunt întocmite. PrimiÛi v| rog încredinÛarea consideraÛiei mele deosebite. Generalul V. Rudeanu

22 X 1924 ChiÕineu., Iubite Domnule PreÕedinte, V| rog s| aveÛi deosebita amabilitate de a pune conferinÛa mea, din ziua
de 16. X. inclusiv, înainte la orice dat|. Subiectul r|mâne tot cel vechi „Neamul Românesc dup| pacea de la Versailles“. AÕi fi vrut
mai curând, dar nevoile serviciului sunt atât de numeroase Õi imperioase aci în Basarabia încât nu mai pot absenta f|r| neajunsuri.
V| încredinÛez iubite Domnule PreÕedinte de mult distinsa mea consideraÛiune Õi v| rog s| binevoiÛi a primi expresiunea sentimentelor
mele cele mai sincere Õi deosebite. General V. Rudeanu

50) Arh. BVAU, Ds. XXII(1), Soc. Cult., f. 56, 76, 93, 87, 111, 310

Nu toÛi cei solicitaÛi acceptau ori r|spundeau la invitaÛii; nu de puÛine ori organizatorii au fost puÕi
în dificultate. Mihail Dragomirescu a fost invitat în 1924 s| inaugureze primul ciclu de conferinÛe rostite
de la pupitrul Societ|Ûii de ateneiÕti, rugat fiind s|-i contacteze pe cei ce vor dori s|-Õi rosteasc| opiniile
la GalaÛi. În locul lui r|spunde I.C. Bobescu Õi el va deschide seria conferinÛelor anului cu expunerea
Momente din ViaÛa lui Costache Negri, cel ce ca pârc|lab a început modernizarea GalaÛiului, iar ca lo-
cuitor al satului Mânjina a introdus judeÛul Covrului în istoria revoluÛiei din 1848, a primei Uniri din 1859
Õi în cele ce le-au urmat în a doua jum|tate a secolului.

Ion Toh|neanu îl invitase pe Octavian Goga, care trebuia s| vin| la Br|ila, dup| cum îi comunicase
Ionel I. Teianu, întâlnire contramandat|, scriitorul nefiind de g|sit. I. Toh|neanu a comunicat vestea lui
Fl. Begnescu, întrebând în disperare:  „Cum azi e miercuri, arat|-mi ce s| fac? Pe cine anunÛ la afiÕe?
Pe generalul Rudeanu?“

Acesta era în evidenÛe ca virtual conferenÛiar, promitea Õi amâna, ultima fiind f|cut| printr-o
scrisoare redactat| în 1924 din gara GalaÛi, reprogramat| telegrafic pentru luna mai, apoi octombrie de
la ChiÕin|u, cu tema „Pacea de la Verssailles Õi neamul Românesc“, ce trebuia s| precead| sau s| urmeze
conferinÛei despre Societatea NaÛiunilor din 1922. Va fi prezent la pupitrul conferenÛiarului în octombrie
1924.49)

AfiÕul îl va anunÛa pe Alex. PerieÛeanu, director Õi inspector general CFR, care a abordat o tem|
de actualitate, Problema Monetar|, având în vedere starea finanÛelor imediat postbelice.

De la o problem| economico–financiar| se trece la una ce Ûine de genetic| Õi rezultatele cerecet|rii
în domeniu, susÛinut| de academicianul, dr. Ion Cantacuzino. Foarte exact, savantul, f|r| a reproÕa, cere
precizarea datei, ca urmare a modific|rii celei stabilite: „Titlul conferinÛei mele va fi: GeneraÛiunea
spontan| Õi originea vieÛii. Eu înÛelesesem c| va avea loc Duminic|, 6 aprilie; ori, în scrisoarea pe care
Mi-aÛi trimis o v|d indicat| ziua de 7 aprilie. Te rog s| m| l|mureÕti în aceast| chestiune.

În caz c| dispuneÛi de un aparat de proiecÛiune, voi avea câteva diapozitive de proiectat.“50)

Dr. I. Cantacuzino a inaugurat colaborarea Societ|Ûii „V.A. Urechia” cu oamenii ÕtiinÛelor medicale
pe durat| îndelungat|, în special cu neurologul, academicianul, dr. Gheorghe Marinescu, care se va ataÕa
Societ|Ûii timp de peste un deceniu, pentru realizarea programului cultural, conferenÛiar Õi organizator,
expert Õi martor în procesul  privind imobilul, cum s-a v|zut.

Gh. Marinescu era obiÕnuit s| conferenÛieze pentru strângerea de fonduri în vederea realiz|rii de
edificii culturale Õi sociale. AcÛiona în acest scop ori unde se afla Õi era solicitat.

În anul 1924, îi scria lui Iosif Dona: „Dup| cum Õtii, studenÛii în medicin| îÕi cl|desc c|minul lor,
destinat a-i pune, în parte, la ad|post de mizerie. Este a noastr| datorie de a-i ajuta. Am f|cut la
BucureÕti dou| conferinÛe, care le-au adus 20.000 lei.“ Dup| ce îl informeaz| c| va Ûine o conferinÛ| la
ConstanÛa „în folosul liceului „Mircea“ (construire de local)“, conchide: „Nu uita, iubite Coleg, c-avem
datorii sfinte de împlinit faÛ| de studenÛi, Õi orce mân| de ajutor ce le d|m vine Õi în folosul Û|rii Õi al
nostru. Faci un sacrificiu, ca Õi mine, dar el va fi larg r|spl|tit în conÕtiinÛa c-am f|cut o fapt| bun|“.
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51)  Acad. dr. A. Kreindler. ViaÛa Õi opera profesorului Gheorghe Marinescu. Buc., 1954, p. 31

52)  CorespondenÛ| (1889–1938) Gheorghe Marinescu. Buc.,1968, p. 11, 51

53)  Arh. BVAU, Ds. XXII(1), Soc. Cult., f. 176

ÎÕi formase un crez despre rolul intelectualului: „Scopul omului de ÕtiinÛ| este c|utarea adev|rului,
iar idealul lui, bun|starea omenirii.“ 51) A murit cu gândul neîmp|cat c| nedrept|Ûile dominau în
România. În testamentul redactat în 1938, cu trei ziele înainte de a pleca „în lumea din care nimeni nu s-a
mai întors“, transmitea generaÛiilor de dup| el: „adev|rul trebuie spus: prea mult| nedreptate în blagos-
lovita Ûar| româneasc|! Ea este datorit| uÕurinÛei sau grabei cu care s-au dezlegat problemele vitale ale
patriei. Lipsa de adev|rat| educaÛie cet|Ûeneasc| Õi a sentimentului datoriei, precum Õi orgoliul imens
sau unele ambiÛiuni trec|toare au dat naÕtere la multe anomalii sociale. Cine le va îndrepta? Când oame-
nii noÕtri politici sau guvernanÛii noÕtri vor îndr|zni s| priveasc| în faÛ| cruda realitate Õi-Õi vor da
seama de greÕelile f|cute?“52)

Câte din aceste gânduri va fi transmis profesorul Gh. Marinescu comunit|Ûii g|l|Ûene de la pupitrul
Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia”? CâÛi dintre cei prezenÛi la întâlnirile cu el vor fi înÛeles mesajul lui?
Cert, unii dintre membrii Societ|Ûii care au Õi acÛionat cu tenacitate pentru împlinirea nobilului scop pro-
pus, construirea unei moderne „Tribune“, de la pupitrul c|reia s| se prop|v|duiasc| astfel de adev|ruri.

Cu aceast| convingere va fi al|turi de Societatea Cultural| „V.A. Urechia” pân| la sfârÕitul vieÛii.
A g|sit Õi la GalaÛi un teren de acÛiune, de implicare direct| în ridicarea cultural| a oamenilor pentru
progresul general al societ|Ûii româneÕti, cum o f|cea oriunde se afla.

În prrima scrisoarea, 19 martie, trimis| lui Fl. Begnescu, propune ca Õi la GalaÛi s| se fac| o colect|
„pentru subscripÛia pe care o face «Universul» în favoarea studenÛilor“. Aici, îns|, încas|rile mergeau
la fondul Palatului Cultural.

Conlucrarea s-a bazat Õi pe prietenia cu dr. Fl. Begnescu, extins| Õi la ceilalÛi membri. În decembrie
1924 anunÛa noua conferinÛ|, Despre spiritism, lui Aurel Bogdan, preÕedintele Societ|Ûii, care îÕi expri-
mase dorinÛa de a participa la s|rb|torirea a 60-a aniversare a dr. Gh. Marinescu organizat| de Academie
Õi minister odat| cu a 70-a aniversare a dr. V. BabeÕ, scria lui Aurel Bogdan: „Am fost foarte fericit
primind telegrama prin care îmi aminteÕti c| binevoiÛi a lua parte, cu sufletul, la s|rb|toarea modestului
dvs. ConferenÛiar de la ateneul «V.A. Urechia». V| rog s| ar|taÛi salut|rile mele cordiale amicului
Begnescu Õi tuturor membrilor Societ|Ûii.“53)

Urmând la pupitrul g|l|Ûean al conferenÛiarului imediat dup| dr. Cantacuzino, dr. Gh. Marinescu
îl continu|, s-ar putea spune, Õi tematic, cel puÛin cu primele subiecte abordate. A considerat tribuna
public| de la GalaÛi, la fel ca cea de la Ateneu Õi de oriunde avea ocazia, „atelier de aplicaÛii deosebite“
a cercet|rilor sale. El va susÛine un ciclu de expuneri, însoÛite de demonstraÛii cu plaÕe Õi proiecÛii, urmate
de consultaÛii acordate celor ce doreau.

Era un om al detaliului organizatoric, venirile lui la GalaÛi fiind precedate de scrisori pentru
definitivarea temei, preciz|ri privind condiÛiile de expunere, modific|ri ale orei sosirii, detalii de ordin
personal: „în camer| vreau o ceaÕc| de lapte cald“. Definitivarea primei teme Õi celor ce aveau s| urmeze
a f|cut obiectul a patru scrisori între 19 martie Õi 21 aprilie 1924. În prima scrisoare a comuniat temele
a dou| conferinÛe, „Rolul intelectualilor în viaÛa Õi civilizaÛia naÛiunilor“ Õi „ViaÛa, sufletul Õi opera lui
Pasteur“ (o tip|rise în 1923), urmat| de alte dou| scrisori, oprindu-se la primul subiect cu adausul „Õi
Gândirea biologic|“Õi dac| va avea succes promitea a vorbi „despre Spiritism Õi Metaphisic|, la o dat|
asupra c|reia ne vom înÛelege când voi veni la GalaÛi“. În cea de-a patra scrisoare, anunÛa ora de sosire
a trenului la GalaÛi, rugând „s| preveniÛi pe aceea care au nevoie de concursul meu medical“, inclusiv prin
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pres|.54)

Cu prima tem| el se va fi adresat Õi autorilor Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia”. Coborând din
laboratorul cercet|rilor fundamentale biogenetice în cel al practicii sociale, aduce un suport teore-
tico–ÕtiinÛific gestului membrilor acesteia. ConferinÛa Rolul intelectualilor în viaÛa Õi civilizaÛia naÛiunilor
Õi gândirea biologic|, susÛinut| în aprilie 1924, confirm| concepÛia lui despre rolul cercet|riilor Õi
descoperirilor ÕtiinÛnÛifice: „ÔtiinÛa pur| din laboratoare trece de-a dreptul în uzine Õi în atelierele unde
primeÕte aplicaÛiile cele mai deosebite.“

În octombrie revine Õi rosteÕte conferinÛa „Hipnotism, Sugestie Õi Gândire“, completând aria temei
propuse iniÛial.55) Cu aceast| tem| Õi cele ce i-au urmat, profesorul a coborât de la tribuna Academiei,
unde, în mai 1922, comunicase opiniile sale de cercet|tor Õi specialist neurolog al domeniului Õi pericolul
invaziei de „doctori în ÕtiinÛele oculte“, sprijiniÛi Õi de pres|, la tribuna Societ|Ûii Culturale din GalaÛi,
pentru a-Õi face „datoria, în calitate de profesor de neurologie“, de „a reabilita hipnotismul, de a protesta
în contra acestor «doctori de ÕtiinÛe oculte», – c|ci asemenea ÕtiinÛe nu exist|, ÕtiinÛa fiind lumin| Õi
adev|r…, aceÕti ocultiÕti… întreÛin un spirit de obscurantism.“

Istoria se repet|: cum ar aprecia savantul generalizarea ast|zi a practic|rii „ocultismului“ susÛinut|
cu „generoziate“ de mas-media?

Convins de importanÛa Õi bunele intenÛii ale membrilor Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“,
profesorul Marinescu a înÛeles s| fie al|turi de ei, s|-i ajute pentru a aduce la pupitrul Societ|Ûii savanÛi
Õi buni oratori pentru public. În octombrie a comunicat lista „colegilor“ care au acceptat, urmând a fi
contactaÛi pentru stabilirea programului: „domnii BabeÕ, Murnu, Gusti, ÚiÛeica, Simionescu,
R|dulescu–Motru Õi Dr. Mironescu, conferenÛiar la Facultatea de medicin| Õi excelent conferenÛiar
pentru public. Dl Gusti, foarte ocupat, n-ar putea veni decât în timpul vacaÛei de PaÕti.“56)

Promisese lui Aurel Bogan c| va îndeplini „dorinÛa exprimat|“ de acesta la 17 decembrie, Õi în ia-
nuarie va vorbi „«despre spiritism», în condiÛiile deja cunoscute.“ Organizatorii îl programeaz| f|r| s|-l
înÕtiinÛeze pentru 4 ianuarie 1925. DeÕi surprins c| nu a fost prevenit, avea Õi dificult|Ûi de s|n|tate,
succesul pe care l-a avut expunerea despre hipnotism, conjugat| tematic cu cea despre spiritism, proiectat|
înc| din 1923, l-a determinat s| accepte programarea: „V| rog s| m| credeÛi c| nu m-aÕteptam ca
conferinÛa s| fie aÕa de curând; ar fi fost bine s| m| preveniÛi mai de timpuriu; în sfârÕit voi veni pentru
c| aÛi anunÛat-o. ConferinÛa aceasta este cea mai dificil| pentru care voi face proiecÛie, dar diapozitivele
mele sunt 9/12. PreveniÛi dar ca s| se g|seasc| un chasiu de acele dimensiuni, almintrelea nu se va putea
face proiecÛie“57), detalia el.

Urm|toarea prezenÛ| la tribuna Societ|Ûii Culturale a lui Gh. Marinescu este atestat| arhivistic în
decembrie 1926. Tema se înscrie în intenÛiile formulate în 1922 la Academie, combaterea acÛiunile aÕa
numiÛilor „doctori de ÕtiinÛe oculte“, care, între altele, „descopereau Õi criminali“. Abordând teoria lom-
brosian|, în vog| înc| de la sfârÕitul secolului XIX, savantul neurorlog va prezenta viziunea sa privind
Teoriile lui Lombroso despre crim|, geniu Õi nebunie, sperând ca va interesa „publicul cult din GalaÛi“.
Pentru accesibilitate a venit cu „proiecÛii Õi demonstraÛii“; a rugat insistent de „a se face cele necesare
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ca toÛi Õi eu de asemnea s| fie mulÛumiÛi.“58)

Tot în anul 1926, va fi conferenÛiat despre cancer, cum reiese din scrisoarea dr. G. Teodorescu c|tre
Societatea Cultural|.

Ultima conferinÛ| a savantului Gh. Marinescu, consemnat| arhivistic, este ViaÛa sufletul Õi opera
lui Pasteur, proiectat| în 1924, Ûinut| în 4 decembrie 1927, dup| participarea sa ca martor în procesul
pentru imobilul Societ|Ûii.59) În anul1936 a intenÛionat de a mai veni la GalaÛi, dar sosirea nu este atestat|.

S-a insistat pe relaÛia dintre savantul Gh. Marinescu Õi Societatea Cultural| cu intenÛia de a
completa informaÛiile, puse în circulaÛie public| prin volumul citat, CorespondenÛ| (1889–1938), cu
participarea omului de ÕtiinÛ| la viaÛa public| gl|Ûean|, pentru a fi reÛinut| de istoria culturii g|l|Ûene
Õi contribuÛia sa la ridicarea Palatului Cultural „V.A. Urechia“.

Probleme ale medicinii Õi a m|surilor profilactice privind s|n|tatea public| Õi individual| au fost
abordate de la tribuna Societ|Ûii g|l|Ûene de o sum| de personalit|Ûi ale vremii, fie Õi numai cu o singur|
prezenÛ| la pupitru. Dup| refuzul dr. E. Steiner pentru luna mai 1924, dar cu n|dejdea „c| voi putea s|
am prilejul fericit la toamn|“, dr. Theodor Mironescu, recomandat ca bun orator de c|tre Gh. Marinescu,
va conferenÛia despre „Principii de alimentaÛie, diet| Õi regim“ în ianuarie 1925, pentru ca în 1926 s|-Õi
exprime regretul c| nu poate da curs invitaÛiei, l|sând a se înÛelege c| va veni în anul 1927.60)

Amân|ri au mai fost solicitate Õi de c|tre dr. V. BabeÕ din cauza s|n|t|Ûii. A promis c| va veni Õi
va susÛine mai multe conferinÛe, timpul implacabil curmând în 1926 buna intenÛie a savatului. Este posibil
c| va fi dorit s|-Õi înceap| seria de conferinÛe cu tema susÛinut| la Ateneul Român în 1925, CredinÛ| Õi
ÕtiinÛ|, în care era abordat| problematica tratat| Õi de dr. Gh. Marinescu, dezvoltarea intelectual| Õi falsi-
tatea f|c|torilor de minuni.61)

În 1927 urma s| soseasc|, pe 27 decembrie, nepotul lui V. BabeÕ, dr. Aurel A. BabeÕ, colaborator
al unchiului s|u Õi preÕedinte al Societ|Ûii de Anatomie, care Õi-a propus s| susÛin| un ciclu de conferinÛe
privind boala secolului. El va scrie doctorului Begnescu:

„Sociétè Anatomique de Bucarest
Dr. A BabeÕ Président, Maitre de Conférence
Iubite Dle Begnescu,
AÕ dori ca în primul rând s| te asigur c| doresc ca susÛinerea conferinÛei promise s| fie numai o

amânare Õi nici decum o renunÛare.
Sunt multe motive cre m-au hot|rât a amâna conferinÛa; cel mai imporatant îns| este c| doresc ca

conferinÛa s| afc| parte dintr-o campanie bine organizat| de lupt| în contra cancerului. Cum îns| în
aceast| campanie sunt alte etape care trebuiesc s| precead| conferinÛa, care nu au fost realizate, m| v|d
obligat a o amâna.

Venirea mea la GalaÛi constituie dealtfel pentru mine Õi o deosebit| pl|cere, aceea de a petrece
câteva momente în sânul familiei Dtale, care mi-a dat o atât de larg| Õi prieteneasc| ospitalitate în
vremurile grele.

Complimente Õi s|rb|tori fericite la toÛi ai Dtale,
Cu dragoste, A BabeÕ“62) 
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Nu Õi-a pus în practic| proiectul. O campanie de educaÛie public| privind cancerul va propune Õi
dr. George Teodorescu într-o scrisoare trimis| Societ|Ûii Culturale la 5 ianuarie 1927, devansându-l în
intenÛii pe dr. A. BabeÕ. Este de reÛinut aceast| ofert| de program tematic propus de specialiÕti pentru a
folosi cadrul organizatoric al Societ|Ûii în activitatea de educaÛie public|, cu intenÛia de extindere la alte
instituÛii de pe raza judeÛului, simÛit| ca datorie cet|Ûeneasc|:

 „Scopul acestor conferinÛe este de a populariza câteva noÛiuni asupra teribilului flagel constatat
fiindc| boala face ravagii în toate straturile sociale din cauz| Õi c| marele public nu are nici o educaÛie
în prealabil…

Un început de propagand| l-am f|cut anul trecut, când am vorbit la SfÛii Împ|raÛi (C|minul
Cultural de pe lâng| Parohia „SfinÛii Împ|raÛi“ din GalaÛi, cu o intens| activitate privind educaÛia
cet|Û|nesc|, condus| de preotul Ludovic Cosma, membru fondator al SocteÛii „V.A. Urechia“), iar anul
acesta la o societate de sport, unde am fost invitat cu mult| insistenÛ|.

Ôtiu de asemenea c| aproape concomitent cu ConferinÛa de al SfÛii Împ|raÛi, s-a Ûinut Õi la
Societatea Urechia de dr. Marinescu o conferinÛ| cu acelaÕi subiect! Dar 1 sau dou| conferinÛe la
populaÛia GalaÛiului este egal cu nimic!

De aceea anul acesta am hot|rât s| duc lupta contra cancerului mai aprig, Ûinând o serie de
conferinÛe în diverse centre ale oraÕului, în diferite s|li publice care îmi procur| aceast| ocaziune, pe la
Õcoalele primare pentru p|rinÛii copiilor – poate chiar Õi la Universitatea popular|, sub o form| mai
detaliat| bineînÛeles, apoi cred c| va veni rândul câtorva comune mai mari din judeÛ.

Mi-ar fi foarte pl|cut Onorate Domnule PreÕedinte ca la Propaganda Social| Õi Cultural| pe care
intenÛionez s| o întreprind, «Societatea Ureche»(sic) din GalaÛi ar binevoi s|-mi dea concursul“,63)

conchidea dr. Teodorescu. CâÛi îl urmeaz| ast|zi?
ConferenÛiarii din alte domenii abordau temele ce le aveau la îndemân|, independente din punct

de vedere tematic. 
În decembrie 1924 a fost prezent profesorul Gheorghe ÚiÛeica, vicepreÕedinte al Academiei, cu o

tem| despre diaspora român|, De la Românii din America, comunitate ce se înt|rise prin emigraÛia arde-
lenilor dup| dualismul austro–ungar din 1867.

Al. Tzigara–SamurcaÕ a conferenÛiat despre Rolul artei în România, pentru ca Gala Galaction
(misionar, precizeaz| înscrisul tip|rit) s| susÛin| o tem| de importanÛ| atunci Õi acum, Reeducarea noastr|
naÛional|, solicitat Õi la Br|ila:

„Mult Stimate Domnule Begnescu,
ConferinÛa pe care voi rosti-o în GalaÛi, la Societatea Dv V.A.Ureche (sic) (15 II, viitor) se

intituleaz|: «Reeducarea noastr| naÛional|». În acelaÕi timp, fiindc| Br|ilenii au prins de veste c| voi
fi la GalaÛi, vor Õi ei s| le vorbesc ceva.

V| rog, deci, potriviÛi lucrurile în bun| înÛelegere cu dl Mircescu – aduc|torul acestui cuvânt – ca
s| pot s| apar în aceeaÕi zi de 1 Februarie, în ambele oraÕe, GalaÛi Õi Br|ila (sau Br|ila Õi GalaÛi).

Cu deosebite salut|ri, G. Galaction“. 64)

Eugen Botez (Jean Bart) împreun| cu soÛia sa, Manya Botez Õi B. Metzner au participat la un fes-
tival organizat de Societate în ziua 1 februarie 1925 65), susÛinând o sear| literar–muzical|. Scriitorul a pre-
zentat „citiri literare“, alternate cu interpretarea unor piese muzicale, „Preludii“ de Debussy, „Rapsodia
II“ de Liszt , „Suite“ de E. Ksotisk Alf. Hurum, „La Gitana“ de Fritz Kreisler Õi „Air roumain“ de P. D.
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Sarasate, în execuÛia celor doi.
În aprilie 1925 va fi prezent la tribun| filozoful C. R|dulescu Motru, contactat fiind de Ioan BorÕ,

consilier la Curtea de Apel, membru al Comitetului Societ|Ûii; acesta va atrage atenÛia asupra m|surilor
organizatorice pentruc| în aceeaÕi zi erau Õi alte conferinÛe la GalaÛi.

„Stimate Dle Begnescu,
Duminic| 5 aprilie c. este conferinÛa lui R|dulescu Motru despre „Ideologia RevoluÛionar|“. ÔtiÛi

c| Dl PreÕedinte Bogdan mi-a spus s| m|duc pe la el Õi am fost, dup| cum Ûi-am comunicat, astfel c| mi-a
spus c| vine Õi cu soÛia. Deci trebuie aranjat astfel ca s| nu ne facem de râs, c|ci dup| cum s-a întrerupt
seria conferinÛelor, dc| nu facem afiÕaj din timp Õi reclam| atât în ziare cât Õi verba, risc|m s| nu avem
lume de fel. Lucru ce R|dulescu Motru mi-a atras atenÛiunea c|, cum mai sunt conferinÛe în acest| zi aci,
la GalaÛi, i-ar fi foarte nepl|cut s| vorbeasc| într-o sal| goal|. Te rog ia înÛelegere cu dl PreÕedinte. Ôi
eu am s| caut s|-l v|d.

Trebuie rezervat o camer| cu 2 paturi.
La revedere,cu deosebit| consideraÛiune Õi preÛuire, Ioan BorÕ“.66)

R|dulescu Motru în scrisoarea sa nu pune nici o condiÛie, ba roag| s| nu fie nici cel puÛin aÕteptat
la gar|, deÕi sosea noaptea:

„Stimate Domnule PreÕedinte,
Sâmb|t| 4 Aprilie, ora 11 noaptea, voi fi la GalaÛi precum v-am promis, pentru conferinÛa de a

doua zi. Fiindc| ora este prea înaintat|, rog s| nu se deranjeze nimeni pentru gar|. Dup| cum am
convenit cu d-l consilier BorÕ, voi merge la Hotel Athenée Palace. BinevoiÛi numai a-mi reÛine aci o
camer| din vreme. Titlul conferinÛei: Ideologia revoluÛionar|.

Cu cele mai prieteneÕti salut|ri, C. R|dulescu Motru“. 67)

Ôi în anul 1926 au fost unii care au comunicat c| nu pot da curs invitaÛiilor. Ion Bianu scrie c| o
nou| r|ceal| îl pune în imposibilitate de a veni la GalaÛi. Spera îns| s| dea curs într-un viitor apropiat:

„Domnule Begnescu,
Când ne-am v|zut aici eram r|cit, în urm| m-am îmboln|vit serios Õi a trebuit s| stau câteva zile

în pat, iar apoi s| stau în cas| spe a evita o alt| r|ceal|.
În asemnea condiÛii repetabile numai putea fi vorba s|-mi fac pl|cerea de a r|spunde  – cum aÕ

dori din toat| inima – la poftirea ce mi-aÛi f|cut din partea inei instituÛii culturale atât de însemnat|.
Deci deocamdat| amânare – s| dorim pe cât mai scurt timp.
Salut|ri deosebit de prieteneÕti, I. Bianu“.68)

Tot din motive de s|n|tate Nestor Urechia, contactat de M. Mantu, propune s| vin| la GalaÛi la 10
sau 17 aprilie 1927, nepermiÛându-Õi deplas|ri în timpul iernii. El îÕi va detalia motivaÛia particip|rii:

„Stimate Dle Mantu,
Fica mea, Dna Aimée Urechia, mi-a comunicat c| aÛi dori s| Ûin Õi eu o conferinÛ| la Societatea

«V.A.Urechia». Ideea aceasta am avut-o, dar diferite împrejur|ri m-au împiedecat s| pun în practic|.
Marea dificultate, care se prezint| Õi anul acesta, este c| starea s|n|t|Ûii mele nu-mi permite s|

m| deplasez în toiul iernii. N-aÕ putea s| Ûin conferinÛa decât în April (de ex. Duminic| 10 apr., sau,
preferabil Duminic| 17 April, adic| Dum. Floriilor). – Ca subiect, am ales ceva instructiv Õi amuzant:
«studenÛimea român| la Paris, în trecut». Este, în mare, descrierea traiului studentului V. A. Urechia la
Paris. Ar fi o «causerie», f|când parte din comemorarea solemn| a împlinirii a 25 de ani de la moartea
lui V.A.Urechia (+1901).



Pagina 32 din  60

69) Arh. BVAU, Ds. XXII(1), Soc. Cult., f. 260, 266, 285

70) Arh. BVAU, Ds. cit., f. 283–284

VeÛi studia Dv din Comitet ce se poate organiza.
BineînÛeles, eu nu cer onorar de conferenÛiar. De asemenea nu veÛi avea nici o cheltuial| pentru

deplasare cu trenul, fiindc| am permanentul meu de inginer. R|mâne numai spezele de trai în GalaÛi.
V| rog s| primiÛi prea stimate Dle Mantu, exprimarea sentimentelor cele mai alese, Nstor Urechia
P.S. Cu aceeaÕi poÕt| veÛi primi o broÕur| «Fermec|toarea Natur|», un fel de antologie a

lucr|rilor mele literare.
Activitatea mea literar| o puteÛi urm|ri în revista bilunar| «Propilee literare».“
I se face cunoscut Õi accept| data fixat|, pentru ca în martie 1927 s| comunice imposibilitatea veniri

la GalaÛi:
„Prea Stimate Dle Dr. Begnescu,
Omul propune Õi ... D–zeu dispune. M| preg|team, cu atâta dragoste Õi entuziasm, s| dau modestul

meu concurs valoroasei Societ|Ûi Culturale «V.A. Urechia»... Õi iat| c|, într-o bun| zi, a trebuit s|
întrerup orice activitate din cauza unei grave hipertensiuni arteriale. Doctorii consultaÛi, printre care
drul Dumitrescu – Mante, mi-a interzis, pe cel puÛin dou|–trei luni, orice munc| fizic| Õi intelectual|, cu
obligaÛia s| stau în complet repaus.

AÕa fiind, sunt nevoit s| renunÛ a Ûine conferinÛa proiectat| pe ziua de 17 aprilie; aceast| renunÛare
o fac cu cel mai adânc regret; conferinÛa era gata, pus| la punct, nu mai aveam decât s-o Ûin...

V| rog s| comunicaÛi dlui PreÕedinte Õi onor Comitetului aceast| nenorocit| întâmplare Õi v| rog
st|ruitor s| m| scuzaÛi.

Am luat concediu de la Minister pentru a m| odihni Õi a urma tratamentul strict ordonat de doctori.
BineînÛeles c| n-am perdut speraÛa spre a putea, dup| întremare, s| dau concursul meu Societ|Ûii

«V.A.Urechia».
V| rog s| primiÛi, prea stimate Dle Dr. Begnescu, încredinÛarea celor mai alese a mele sentimente.

Inginer Nestor Urechia.“ 69)

Tot în decembrie dr. Th. Mironescu va cominc| Õi el c| nu poate veni din cauza programului
înc|rcat:

„Mult Stimate Domnule Begnescu,
M|gulit foarte mult de invitaÛia ce mi-aÛi f|cut în numele Cercului „Ureche“ (sic) am înrâziat cu

r|spunsul ca s| v|d cum aÕ putea fxa mai bine ziua ConferinÛei ce doream a face.
Cu mare regret, îns| v|d c| nu are s|-mi fie posibil ca s| pot Ûine conferinÛa în anul acesta, fiind

ocupat cu niÕte publicaÛii în curs care m| împedic| s| prepar o astfel de ConferinÛ|.
Regret din tot sufletul, v| rog s| m| scuzaÛi c| nu am putut r|spunde amabilit|Ûii Dv Õi v| rog

primiÛi cu aceast| ocaziune cele mai distinse salut|ri din parte-mi, Dr. Th. Mironescu“.70)

În ianuarie 1927, arhitectul S.G.CoÛifide a propus lui M. Mantu Õi A. Bogdan ca s| se fac| un
angajament cu trupa de teatru condus| de Hociung pentru dou| spectacole, un procent stabilit urmând a
fi în folosul societ|Ûii: „E vorba de o trup| de tineri Õi talentaÛi actori din BucureÕti, care au intenÛia s|
întreprind| un turneu prin oraÕele de provincie. Conduc|torul trupei, Dl Hociung, un distis membru al
trupei Sturza–Bulandra de la teatrul Regina Maria, îmi este un bun prieten. Cum Õtiu c| GalaÛii are foarte
rar pl|cerea de a avea spectacole de teatru alese, cred potrivit ca aceast| trup| s| dea câteva
reprezentaÛii la GalaÛi.

În ceea ce priveÕte succesul moral al spectacolelor, v| pot afirma c| iscusinÛa actorilor Õi piesele
ce preg|tesc sunt cea mai bun| chez|Õie. V| dau al|turat o not| numelui actorilor Õi pieselor ce vor fi
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jucate... Maestrul de Mircea Ôtef|nescu Õi Nebuniile dragostei de Ragnard“.71)

Nae Ionescu va comunica în februarie 1927 imposibilitatea venirii la GalaÛi, amânarea fiind f|cut|
pentru alt an, f|r| a fi stabilit:

 „Stimate Domnule PreÕedinte,
Regret foarte mult c| ocupaÛiunile mele Õi mai ales cursurile Õi examenele, – care se Ûin Õi

Duminica, – m| împiedic| s| r|spund la graÛiosul d-v apel.
Voi fi îns| cu totul la dispozoiÛia d-v în alt an Õi onorat s| fac o conferinÛ| la Societatea d-v.
PrimiÛi v| rog, Domnule PreÕedinte, încredinÛarea consideraÛiunii mele.
M. Tonca“.72)

La 27 martie, Liga pentru Unitatea Cultural| a Tuturor Românilor a organizat o festivitate ani-
versar| dedicat| unirii Basarabiei cu România, la care roag| s| participe Õi membrii Societ|Ûii:
„Cu onoare v| rug|m a lua parte la Ôez|toarea festiv| pe care Liga a organizat-o în onoarea Consula-
telor Statelor Anglia, FranÛa, Italia cu prilejul s|rb|torii celei de a IX-a Aniversare a Unirei
Basarabiei cu Patria Mam|. Festivitatea va fi prezidat| de D-l Ministru Trancu IaÕi.“73)

Faustullus(?) va comunic| lui Fl. Begnscu rezultatele intervenÛiilor pentru viitorii conferenÛiari:
„prof. MehedinÛi e ocupat pân| în mai. Asemenea Õi d-n prof. Tzigara–SamurcaÕ, care va dezvolta la
Ateneu: «Puterea moral| a ÔtiinÛelor». D-n conferenÛiar Universitar I. Jianu a promis a conferenÛia în
mai; d-n prof. de Estetic| M. Dragomirescu a promis pentru a treia Duminic|: «Clasicism». Îi se va pl|ti
numai cheltuiala. Cere a i se trimite o adres| formal| direct d-lui, Aleea B|icoianu nr. 17, sau prin mine.
Prin amici am întrebat verbal pe d-nii Prof. Tafrali Õi M. Dallea, IaÕi.“74)

Totul fiind ipotetic, program|rile au fost contramandate.
Pentru prima parte a anului 1927 s-a stabilit un program cu sprijinul FundaÛiei „Principele Carol“.

D.V. Úoni cel care preluase atribuÛiile cu privire la contactarea virtualilor conferenÛiari. El a stabilit cu
FundaÛia o suit| de cinci conferinÛe sub egida Societ|Ûii , cantonate în domeniul istoriei Õi criticii literare
Õi de art|; a comunicat la 29 aprilie programul pentru luna mai Secretarului general al Societ|Ûii:

„Iubite Domnule Begnescu,
Dl Mugur, direct. general al FundaÛiiei «Principile Carol», mi-a comunicat c| accept| ca s| se

înceap| de la 8 mai înainte conferinÛele ce se vor Ûine la GalaÛi sub patronajul Societ. «V.A.Urechia».
În cazul acesta prima conferinÛ| va fi Duminic|, 8 mai, a dlui Marcu despre Dante.
Celelalte conferinÛe vor urma astfel:
15 mai dl O. Cizek despre Rembrandt
22 mai T. Vianu despre Centenarul romantismului
29 mai V. Voiculescu Lirismul în creÛia popular|
5 iunie Gh. D. Mugur Natura
Ar fi bine s| anunÛaÛi toate acetse conferinÛe de pe acum chiar Õi v-aÕ ruga mult s|-mi comunicaÛi

unde se vor Ûine.
Cu distinse salut|ri, D. V. Úoni“.
Ciclu de conferinÛe a înceaput pe 8 mai, cu expunerea despre Dante, susÛinut| de profesorul

Alexandu Dem. Marcu. D.V. Úoni, deÕi nu a participat la prima conferinÛ|, a fost informat despre defi-
cienÛele organizatorice Õi Õi-a exprimat speranÛa c| la urm|toarea, 15 mai, nu se vor repeta:
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11 decenbrie, Dl Batzaria, Anton Pan, Comunicat sc|pat trenul. Duminic| 18 decembrie, Profesor Simionescu, Bun| Úar|, Rea
tocmeal|, Úinut|. MarÛi 27 decembrie, Dl Dr. Doc. A BabeÕ, renunÛat. Duminic| 15 ianuarie, Dna PrinÛes| Cantacuzino, Politica
cultural|. Duminic| 5 februarie, M. Sadoveanu Cronicarul Ion Neculce. Duminic| 12 februarie, Tzigara SamurcaÕ, Dou| dimensiuni
ale arte româneÕti. Duminic| 19 februarie, Gral Rudeanu, [GalaÛiul Õi frontiera noastr| de la r|s|rit]. Duminic| 26 februarie, Dl
Profesor Istrate Miclescu. Duminic| 4 martie Dl Prof. Dr. Mezincescu, noiembrie 1927– martie 1928

„Stimate Domnule Begnescu,
Rogu-v| s|-mi cominicaÛi dac| Duminica viitoare –15 mai– se va putea Ûine cu succes a doua con-

ferinÛ| din ciclul anunÛat – findc| ast|zi plec – la ora 5 – la BucureÕti Õi trebuie s| anunÛ conferenÛiarul.
Cine e conferenÛiarul Duminica viitoare?

Despre cum s-au desf|Õurat lucrurile Duminica trecut| am aflat – dar n|d|jduim c| se vor repara
în viitor..., la ce or| v-aÕ putea întâlni ast|zi Õi unde ?

Cu distinse salut|ri, D. V. Úoni“.
Nu a mai fost necesar. Directorul general al FundaÛiei, G. Mugur, va suspenda telegrafic pe 14 mai

trimiterea conferenÛiarilor: „Pân| la limpezirea situaÛiei de acolo nu poate pleca nici un conferenÛiar.“75)

Ce trebuia s| se limpezeasc|? Este greu de precizat! Suspendarea ciclului de conferinÛe a fost o gre-
Õal|, cum se comit ori de câte ori primeaz| orgoliile, cele politice mai ales.

Programul ciclului pentru sezonul 1927–1928 a fost deschis pe 4 decembrie de dr. Gh. Marinescu,
cum s-a v|zut, c|ruia trebuia s|-i urmeze, la 11 decembrie, scriitorul N. Batzaria, cu o expunere despre
Anton Pann, dar a sc|pat trenul. A fost îns| prezent la pupitru, pe 18 ecembrie 1927, profesorul Ioan
Simionescu, membru al Academiei Române, geograf, om politic, cu o tem|, ce s-ar potrivi m|nuÕ| Õi
ast|zi: Bun| Úar|, Rea tocmeal|. 76)

A fost invitat Õi Osvald A. Teodoreanu care nu era programt, mizându-se pe solicitudiena acestuia:
participase în anul 1926 la programul de conferinÛe al Societ|Ûii. La 17 decembrie va telegrafia: „Sosit
abia ieri din BucureÕti, gripat Õi obosit, regret din suflet c| nu pot r|spunde amabilei invitaÛiuni care îmi
aminteÕte cele mai pl|cute Õi în|lÛ|toare momente ce am petrecut anul trecut la GalaÛi, împreun| cu atât
de distinÕi Õi iubiÛi prieteni. Salut Festivalul vostru, c|ruia îi urez acelaÕi sr|lucit succes Õi rugându-te
a transmite omagiile mele întregii Societ|Ûi, primeÕte însuÛi din parte-mi o cald| îmbr|ÛiÕare.“77)

În ianuarie 1928, pupitrul conferenÛiarului la GalaÛi a fost ocupat de PrinÛesa Cantacuzino cu tema
Politica cultural|, urmat| de Nicolae Iorga, care telegrafia pe 19 ianuare c| „soseÕte sâmb|t| seara“, deÕi
în nu era înscris în program.

ConferinÛele lunii februarie încep cu Mihail Sadoveanu, oprit asupra unei teme predilecte, surs|
de inspiraÛie pentru romanele sale cu tematic| istoric|, Cronicarul Ion Neculce. A urmat la pupitru Al.
Tzigara–SamurcaÕ, revenit dup| patru ani la GalaÛi, tot cu o tem| inspirat| din arta plastic| româneasc|,
Dou| dimensiuni ale artei româneÕti. În aceeaÕi lun| generalul Rudeanu vine Õi reia o tem| abordat| de
V.A. Urechia, de C. Calmuschi Õi presa interbelic|, importanÛa oraÕului în zona de sud–est a României,
GalaÛiul Õi frontiera noastr| de r|s|rit.

În program sunt menÛionaÛi Istrate Miclescu Õi dr. D. Mezincescu, f|r| precizarea temelor Õi dac|
au venit ori nu.

Nu este lipsit de importanÛ| s| arunc|m o privire pe „EvidenÛa program|rii conferinÛelor. Domnii
ConferenÛiari înscriÕi în Ciclul de ConferinÛe 1927–1928“ în ciorn|, aÕa cum s-a conservat.78)
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Din lipsa evidenÛelor nu se poate reconstitui continuitatea lista conferenÛiarilor ce au urmat.
Activitatea a continuat Õi dup| 1930, chiar dac| sporadic, în condiÛiile când preocuparea principal| era
construcÛia Palatului Cultural.

Dr. G. Angelescu a solicitat  în mai 1930 amânarea datei conferinÛei sale, prin reprogramarea celui
ce urma la pupitru dup| el:

„Iubite Domnule Ifrim,
M| v|d abligat s|-Ûi scriu ast|zi din nou, de oarece sunt absolut abligat s| plec 10 zile Õi nu pot

veni la 25 mai.
Pune pe cel ce trebuie s| fac| conferinÛa la 8 Iunie s| schimbe cu mine Õi eu voi veni la 8 Iunie.
Te rog s| m| scuzi c| îÛi fac aacest neajuns, îns| chestiuni de familie m| forÛeaz| s| plec la Viena

pentru câteva zile.
PrimeÕte te rog salut|rile mele prieteneÕti. Dr. G. Angelescu“.79)

AlternanÛa conferinÛelor susÛinute de români cu cele susÛinute de francezi în anul 1924 a avut un
efect benefic asupra auditoriului, cunosc|tor sau nu al limbii franceze.

În programarea conferenÛiarilor francezi au fost implicate instituÛii Õi persoane, care s-au angajat
cu seriozitate pentru a asigura prezenÛa acestora la tribuna Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“. PreÕe-
dintele Aurel Bogdan a stabilit o prim| leg|tur| cu Õeful Misiunii Franceze Universitare, Charles le Rey,
prin Francis Rey, reprezentantul FranÛei în Comisia European| a Dun|rii la GalaÛi, care trimis un concept
de scrisoare c|tre Consulatul francez, la rându-i urmând a înainta propunerea Ambasadei FranÛei din
BucureÕti. Francis Rey a transmis o prim| list| a conferenÛiarilor, obÛinut| direct, iar consulatul din GalaÛi
îi face cunoscut c| a f|cut cuvenitele diligenÛe la Ambasad|.

Charles le Rey i-a f|cut cunoscut c| Ministrul FranÛei la BucureÕti i-a comunicat propunerile Õi
condiÛiile celor ce urmau s| vin| la GalaÛi. A. Bogdan le accept|, dar a solicitat Õi acordul unor
conferenÛiari în acest scop.

Imediat s-a primit scrisoarea cu primele teme formulate de c|tre conferenÛiarii respectivi pentru
programarea datelor: „Comme suite à ma lettre du 12 fvrier, j’ai l’honneur de vous soumettre les deux
sujets que M. Thauby pourrait traiter: Causerie: l’oeuvre de Napoleon I-er. Conférence: l’évolution de
la Société française. Pour des raisons personnelles, M. Thauby désirerait être appélé à GalaÛi au début
du mois de Mars, soit le 1-er, soit le 8. M. Thevenin m’a indiqué les deux sujets suivants: Causerie:
Renan, souvenirs personnels. Conférence: Mistral et la poésie provençale“,80) tem| extins| la miÕcarea
provensal| în expunerea susÛinut| la GalaÛi la 13 aprilie 1924, „Mistral et le mouvement régionaliste en
Provence“.

Subiectele îns| au fost schimbate chiar de autori, f|r| a se mai aÕtepta opinia organizatorilor. De
exemplu, în ianuarie 1925, Henrry Thauby a trimis dou| telegrame, una lui Fr. Rey la Comisia European|
a Dun|rii, anunÛând pentru 8 ianuarie conferinÛa sa, Un psichologue de l’incescient (sic) Marcel Proust
Õi a lui Amities Voilquin, pentru ca imediat s| telegrafieze Societ|Ûii Culturale, modificând subiectul s|u,
Debut de l’orientalisme dans la littérature française, f|r| A. Voilquin.81)

Ciclul conferinÛelor susÛinute de membrii Misiunii Franceze a fost inaugurat în martie 1924 de H.
Thauby, cu tema L’évolution de la Société Française, revenind mai apoi cu temele La Renaissance Õi La
révolution sociale du 18-ème siècle.

A urmat la pupitru Y. Auger, care a prezentat pentru g|l|Ûeni o expunere despre scriitorul Alfred
de Vigny, iar M. Thèvenin despre Mistral et le mouvement régionaliste en Provence.
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Biblioteca avea în colecÛie o scrisoare Õi o poezie a acestui prieten Õi colaborator al lui V.A. Urechia
Õi Vasile Alecsandri, precum Õi manuscrisele muzicale ale Cântecului gintei latine, premiat la Montpellier,
Mistral fiind preÕedintele juriului. Nu Õtim dac| au fost expuse le-au v|zut francezii.

Charles le Rey s-a oprit asupra vieÛii Õi operei lui Victor Hugo Õi La litérature Française de la Re-
naissance, urmat de Lébrun, care face trecerea de la literatur| la arta plastic| prin expunerile  La peinture
Française de l’école de Barbizon, L’art Française de la Renaissance Õi La Révolution dans l’art
dramatique du 17-ème siècle, iar Henry încheie prima serie a expunerilor cu tema Le Théâtre au 18-sècle.

Lesne se poate constata construcÛia unitar| a ciclului francez, cu teme derivate, RenaÕterea, princi-
palele terenuri de manifestare ori succesive, secolele 17 Õi 18, din care nu puteau lipsi aspectele sociale
ale revoluÛiei franceze.

Tot în anul 1924 s-a dorit a fi aduse la GalaÛi Õi trupe artistice franceze. Comitetul executiv a solici-
tat sprijinul lui Francis Rey de la Comisia European| a Dun|rii pentru a interveni în vederea susÛinerii
de c|tre Thibaut a unui concert la GalaÛi. LegaÛia FranÛei îi r|spunde c| problema se rezolv| numai prin
impresarul acestuia.82)

Societatea Cultural|, ca de altfel Õi Biblioteca „V.A. Urechia“, a întreÛinut relaÛii culturale cu toate
consulatele existente la GalaÛi, cu reprezentanÛii statelor membre ale Comisiei Europene a Dun|rii,
materializate în donaÛii de c|rÛi, periodice Õi materiale documentare prin Societate sau direct Bibliotecii.
Asemenea schimburi sunt atestate cu FranÛa, Italia (Õi prin Ministerul InstrucÛiunii), Anglia, Germania,
Grecia, Belgia, Spania, Suedia, Norvegia Õi altele. În arhiva Societ|Ûii s-a p|strat lista nominal| Õi adresele
a 17 consuli din GalaÛi83), deseori fiind invitaÛi la reuniunile ÕtiinÛifice Õi culturale organizate de Societate.

Unii conferenÛiari prezentau expuneri pentru realizarea de venituri proprii. Impresarul profesorului
englez dr. Roeder, egiptolog, care a susÛin| tema Egiptul Õi mormântul lui Tutankhamon, a acceptat s| ce-
deze cota pentru Societate dup| negocieri, prestabilind num|rul Õi valoarea biletelor.84)

Manuscrisele, bruioanele sau rezumatele din pres| ale conferinÛelor rostite pe dimensiunea celor
dou| decenii ar fi fost un interesant material documentar pentru cunoaÕterea diverselor puncte de vedere
expuse atunci pe o gam| atât de variat| tematic, pentru caracterizarea ariei preocup|rilor intelectuale,
culturale, de informare Õi educaÛie cet|Û|neasc| a g|l|Ûenilor. Ziarista Eleonora I. Burbea de la GalaÛii
Noi, a simÛit necesitatea rezum|rii conferinÛelor în pres|, util| publicului Õi Societ|Ûii; va propune
secretarului general Fl. Begnescu s|-i fie trimise astfel de informaÛii, f|r| a se da curs: „V-aÕ ruga – serviÛi
indirect Soc. Urechia – dac| s-ar putea, ca dup| fiecare conferinÛ|, s| mi se trimit| un succint rezumat
al acesteia. Între atâÛea tineri din auditoriu se va g|si probabil unu, care ar avea amabilitatea s| fac|
acest rezumat, ce cu pl|cere l-aÕ publica apoi în ziar.“85)

Structura surselor de finanÛare a construcÛiei reconstituit| pe baza bilanÛului Societ|Ûii prezentat în
1924, singurul conservat arhivistic, poate fi reÛinut| între aceste pagini ca model de conjugare a eforturilor
individuale cu cele publice într-un scop nobil, extrapolat| pân| la terminare construcÛiei. ContribuÛiile
individuale unite cu subvenÛia instituÛiilor administraÛiei publice de stat, prim|ria Õi ministerul, se afl| in-
vestite în cl|direa ce str|juieÕte „inima oraÕului“, Palatul Cultural „V.A. Urechia“

Pentru colectarea acestora s-a practicat larg| gam| de mijloace prev|zut| de statut: cotizaÛii,
donaÛii, legate, subvenÛii, subscripÛii publice, timbre, carÛi poÕtale ilustrate cu faÛada palatului, „bilet –
c|r|mid| – piatr| – marmur|“, loterii, serb|ri publice Õi Õcolare, conferinÛe, spectacole, baluri – organizate
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diferenÛiat, pentru elit| în sala Palatului Administrativ, cu invitaÛii Õi preÛuri pe m|sur|, în s|li publice
ieftine, pentru cet|Ûenii de rând – denumite Õi „festivit|Ûi ori serate dansante“. Toate au fost aduc|toare
de venit.86)

Dintre cei 54 de membri fondatori pân| în 1924, 13 au contribuit cu sume de peste 10.000 lei (inclu-
siv Prim|ria GalaÛi, Sfatul Negustorilor Õi Banca Marmorosch Blank), însumând 140.000 lei, 41 cu sume
între 1.000 Õi 10.000 lei, respectiv 84.946,60 lei Õi 10 cu suma 500 lei, respectiv 5.000 lei; cotizaÛiile celor
173 membri activi au însumat 40.060 lei, totalul cotizaÛiilor fiind de 270.006,60 lei.

DonaÛiile persoanelor fizice au fost importante surse de finanÛare. Între membrii de onoare fondatori
se detaÕeaz| Deodat Ú|ranu, deputat, care, cu al s|u legat testamentar de 500.000 lei, echivalentul valorii
imobilului cump|rat de Societate în 1921, r|mâne pentru istorie principalul investitor particular. Dup|
el a fost citat| în 1924 Ecaterina Carp, vânz|toarea imobilului, c|reia i s-a achitat 284.030,70 lei, diferenÛa
de 216.070,30 fiind considerat| donaÛie. Alte donaÛii au însumat 35.395,30 lei. Pe 12 liste de subscripÛie
s-au colectat 9.996 lei, iar valoarea biletelor „c|r|mizi, pietre Õi marmure“ vândute a fost de 21.129 lei.
Totalul donaÛiilor a însumat 872.590,90 lei.

Veniturile proprii, chirii 91.000 lei, serb|ri, spectacole, conferinÛe, baluri, s-au ridicat la suma de
379.679,20 lei, plus dobânzile la capitalul depus în martie 1924, însumând 71.024 lei.

Prim|ria GalaÛi este citat| cu o prim| contribuÛie de 1.000.000 lei, din dou| promise în decembrie
1923, condiÛionat de începerea luc|rilor de construcÛie în 1924, virat| în contul Societ|Ûii la 13 mai 1924.

Comisiunea Interimar| solicit| cu acest prilej ca Primarul s| fie membru în Consiliul de adminis-
traÛie al Societ|Ûii. I. Prodrom era membru în Comitetul general. 87) De aici informaÛia eronat| din Almana-
hul al oraÕului GalaÛi pe 1924, unde primarul este menÛionat la categoria membrilor de drept88), rezervat|
exclusiv Comitetului Bibliotecii.

Nu sunt menÛionate alte instituÛii Õi societ|Ûi, cum ar fi Cercul Intim–Club care a virat în 1923 suma
de 5.000 lei „drept subvenÛie“, Tribunalul Maritim, care în 1921 a depus suma de 1.500 lei achiziÛionând
bielete (c|r|mizi sau marmure).89)

Conform bilanÛului, la 30 martie 1924 averea Societ|Ûii era compus| dintr-un capital lichid de
2.184.199,60 lei Õi imobilul, teren Õi cl|diri, evaluate la 500.000 lei; deci valoarea total| a averii era
2.684.199,60 lei.

Aceasta înseamn| c| ponderea surselor private (cotizaÛii, donaÛii, venituri proprii, dobânzi) în cons-
tituirea capitalului era de 63 %,iar contribuÛia Consiliului local GalaÛi reprezenta 37 %. Pân| la terminarea
cl|dirii ponderea contribuÛiei financiare a administraÛiei publice de stat locale Õi centrale, inclusiv pentru
dotare,va dep|Õi pe cea provenit| din surse private, cum se va vedea mai jos. 

Cum s-a ajuns la acumularea acestor sue? Arhiva fiind pierdut|, este greu de stabilit exact. Datele
din 1924 pot fi completate cu unele informaÛii din alte surse. Între anii 1924–1932 capitalul Societ|Ûii a
crescut cu înc| dou| milioane.

ConferinÛele au adus Õi ele venituri; dividentele la depozitele bancare de asemenea. Veniturile de
la gr|dina/teatru „Paradis“ au fost substanÛiale, numai pe primii trei ani încasându-se 180.000 lei, la care
se ad|uga Õi valoarea „biletelor-c|r|mid|“ aplicat| pe biletele de intrare Õi încas|rile de la spectacolul
lunar pentru Societate. Înc| din 1923 s-a acceptat ca organizatorii de spectacole Õi activit|Ûi distractive,
în special în perioada s|rb|torilor, s| ataÕeze biletelor câte un „bilet-c|r|mid|“ de 2 lei, l|rgind astfel aria
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celor ce Õi-au dat „obolul pentru realizarea palatului lor cultural“.
Chiria pl|tit| de Ministerul InstrucÛiunii pentru cl|direa ocupat| de internatul Ôcolii Normale de

fete, mic|, îns| în ani s-a adunat. Legatului lui D. Ú|ranu, se adaug|, în 1926, cel al lui Costandache
Constantinescu, membru în Comitetul general, în sum| de 50.000 lei90).

La 11 mai 1931 era aproape stabilit s| se închirieze o cl|dire pentru Biblioteca „V.A. Urechia“.
„Relativ la imobilul Societ|Ûii, chestiunea a r|mas deocamdat| în suspensie, din cauza schimb|rilor

ce se fac la prim|rie. Se admite îns| ca închirierea imobilului Societ|Ûii s| se fac| f|r| reparaÛii Õi cu o
chirie anual| între 20.000–120.000 lei. Se hot|r|Õte apoi s| se fac| cât mai grabnic repararea exterioar|
a imobilului.“91)

În anul 1932, Lucia BorÕ, în articolul Biblioteca „V.A. Urechia“ din GalaÛi,  face cunoscut| suma
capitalizat|, insuficient| pentru construirea palatului. Pentru informare asupra remarcabilei iniÛiative Õi
a eforturilor depuse în timp, începe prin a nominaliza componenÛa Comitetului executiv din anul 1919,
subliniind c| „toÛi în trecut Õi în prezent au depus Õi depun l|udabile sforÛ|ri pentru a organiza diferite
festivaluri, baluri, serate muzicale, serb|ri câmpeneÕti, conferinÛe instructive, cu conferenÛiari aduÕi Õi
din alte p|rÛi, încununând astfel cu mult succes, greaua misiune impus| pentru binele public. Azi Socie-
tatea Cultural| «V.A. Urechi|» posed| un capital de 4.000.000 lei Õi este în c|utarea unei cl|diri pe care
s-o amenajeze pentru scopurile sale culturale. Ôi astfel G|l|Ûenii, numai datorit| propriului lor efort, vor
avea în curând, dac| nu m|reÛul palat visat, – un frumos c|min al culturii, pe care s|-l arate cu mândrie
celor ce viziteaz| oraÕul.“92)

Societatea Cultural| nu putea renunÛa la Palat pentru un „c|min al culturii“. Va încearc| din nou
s| obÛin| sprijinul public pentru trecerea la construcÛia propus|.

În 1932 a publicat un nou apel c|tre comunitatea g|l|Ûean|, o foaie volant| intitulat| „Program“.
Pentru stimularea orgoliului local, s-ar putea zice, se atrage atenÛia asupra absenÛii instituÛiilor culturale
la GalaÛi, „primul port al Romîniei Õi unul din principalele municipii ale Û|rii“, în comparaÛie cu „alte
oraÕe cu mult mai mici, mai s|race Õi de mai puÛin| însemn|tate, care se mândresc cu numeroase aÕez|-
minte Õi l|caÕuri de cultur|; Aradul, Tg. MureÕ, Sibiul, T. Severin, Craiova Õi multe altele au palate cul-
turale, teatre în adev|ratul sens al cuvântului, nu numai s|li de cinematograf, biblioteci, s|li de confe-
rinÛe.

OraÕul GalaÛi cu ce s-ar putea mândri? Ce ar putea ar|ta el unui vizitator str|in care s-ar interesa
Õi de altceva decât miÕcarea portului, docuri, pesc|rii, Õantiere Õi alte aÕez|minte industriale Õi de negoÛ?

Cu toate acestea, oraÕul nostru dispune de o nepreÛuit| comoar| naÛional| – ce i-a fost d|ruit|
acum vreo 40 de ani de c|tre omul de bine Õi vrednicul român V.A. Urechia. Este vorba de o bogat|
bibliotec|, ce poart| numele generosului donator, una din cele mai înzestrate din Ûar| cu zeci de mii de
volume, mii de stampe Õi tablouri, manuscripte, medalii, monede Õi obiecte de muzeu.

Dar în ce stare se g|seÕte ast|zi? Îngr|m|dit| în câteva înc|peri din cl|direa Liceului „V.
Alecsandri“, ea corespunde foarte puÛin scopului pentru care a fost creat|, fiind prea puÛin accesibil|
marelui public.

De aceea câÛiva oameni de iniÛiativ| Õi de inim| au pus în ziua de 14 decembrie 1919 bazele unei
societ|Ûi culturale, purtând tot numele V.A. Urechia…“ care „a strâns ca o albin|, din cotizaÛii, donaÛiuni,
festivale etc. un fond, care azi se ridic| la suma de aprope 4 milioane în numerar, plus imobilul din str.
Domneasc|, nr. 59, în valoare de circa 4 milioane.
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Programul societ|Ûii este cl|direa în oraÕul nostru a unui palat cultural, în care s| se
ad|posteasc| biblioteca «Urechia», Õi s|-Õi manifeste activitatea lor toate societ|Ûile culturale din oraÕ:
Universitatea Popular|, Liga Cultural|, AsociaÛia Corpului Didactic etc.

Pentru realizarea cât mai grabnic| a acestei m|reÛe opere de cultur| naÛional|, este absolut
necesar sprijinul puternic atât al prim|riei municipiului cât Õi al tuturor cet|Ûenilor, cari numai astfel
vor avea mândria s| vad| în cuprinsul oraÕului lor în|lÛându-se un falnic l|caÕ, închinat prop|Õirii
culturale, pentru a înl|tura definitiv r|ut|cioasa caracterizare a GalaÛiului, c| nu ar fi altceva decât un
oraÕ cumplit de negustori.

Iat| pentru ce comitetul Societ|Ûii «V.A. Urechia» adreseaz| un c|lduros apel c|tre toÛi cet|Ûenii
acestui oraÕ, s| contribuie fiecare dup| puterea sa, pentru a duce mai repede la bun sfârÕit idealul ce Õi-a
f|urit.“93)

Este pilduitor c| Societatea Cultural| „V.A. Urechia“ f|cea apel c|tre cet|Ûenii Õi instituÛiile anilor
treizeci, s| depun| eforturi pentru a se dovedi c| oraÕul GalaÛi nu este un „oraÕ cumplit de negustori“,
citând versul lui Barbu NemÛeanu.

S| fi avut un efect Programul Õi articole publicate de pres|? S| fi hot|rât Comitetul general al
Societ|Ûii s| riÕte începerea lucr|rilor cu capitalul lichid existent? Ce forÛ| s| fi declanÕat energiile comu-
nit|Ûii pentru punerea în oper| a „idealului“ Societ|Ûii Õi, prin ea, al cet|Ûenilor Õi al administraÛiei publice
de stat locale?

În 1933 proiectul a fost gata. Înc| din ianuarie 1924 Comitetul executiv constituise o comisie for-
mat| din Alfons Dall’Orso, N. Mantu, Gr. ForÛu Õi Constantin Codreanu, pentru studiul diferitelor planuri
în vederea demar|rii construcÛiei. La 12 februarie 1924 arhitectul S.G. CoÛifide a prezintat proiectul
Palatul cultural în oraÕul GalaÛi, cu care Õi-a obÛinut diploma de arhitect, inspirat de „intenÛiunile Societ|-
Ûii „V.A. Urechia“. 

Proiectul CoÛifide nu a fost admis din cauza costurilor Õi dimensiunilor terenului. Comitetul exe-
cutiv a apreciat c| „planurile ar îndeplini condiÛiunile vizate de Societate, necesit| îns| cheltuieli de
aproximativ 30 milioane lei Õi un loc mai spaÛios de cât acela ce-l posed| Societatea. Pentru o asemena
cl|dire s-ar preta locul proprietatea Varnali din str. Domneasc|“, vum se consemneaz| rezumatul
ÕedinÛei publicat în 1925. Se discutase Õi posibilitatea extinderii terenului prin cump|rarea unei p|rÛi din
curtea megieÕului Gheorghiade. TranzacÛia se pare c| nu a mai avut loc. Ulterior s-a discutat posibilitatea
schimbului de propriet|Ûi cu Varnali.

S.G. CoÛifide revine la 21 ianuarie 1927; el scria lui A. Bogdan:
 „DeÕi de mult| vreme nu am avut ocaziunea s| v| v|d, am urm|rit cu atenÛie activitatea Soc. V.

Ureche, datorit| în bun| parte Domniei–Voastre, Domnul Mantu m-a informat c| Prim|ria a cump|rat
terenul din fundul parcului municipal ceea ce ste un pas mai mult la punerea în aplicare a planului de
a construi palatul societ|Ûii în acel loc. Eu persist cu tot entuziasmul în dorinÛa de a contribui la
realizarea acestei opere.“94)

Despre cedarea unui teren de c|tre Prim|ria GalaÛi a scris Õi Em. Constantinescu, directorul
Bibliotecii „V.A. Urechia“ în 1930: „Societatea «V.A. Urechia» depune l|udabile str|duinÛe pentru reali-
zarea principalului s|u obiectiv: l|caÕul propriu al acestei biblioteci Õi muzeului anexat ei. Ea a întâm-
pinat – incontesabil – mult| bun|voinÛ| din partea Prim|riei municipiului GalaÛi Õi mai ales a actualului
primar (avocatul Christachi D. Teodoru – n.n.), în privinÛa ced|rii unui teren propriu pentru în|lÛarea
mândrului Palat al Culturii, cu care ea vrea s| împodobeasc| oraÕul GalaÛi. Se aÕteapt| împlinirea
formalit|Ûilor cerute de legile Õi regulamentele comunale pentru ca aceast| promisiune s| fie tradus| în
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fapt| Õi astfel s| se poat| pune cât mai curând piatra de temelie a edificiului, care trebuie s| fie cea mai
falnic| podoab| Õi adev|ratul titlu de mândrie al oraÕului nostru.

ÎncurajaÛi de bunavoinÛa Õi interesul ce am întâmpinat pretutindeni, ne leg|n|m cu n|dejdea c|
acest ideal de cultur| se va realiza cât de curând. Altfel ar fi p|cat s| se lase mai departe acest tezaur
în condiÛiuni aÕa de puÛin prielnice pentru împlinirea menirei lui, trecându-se cu o condamnabil|
uÕurinÛ|, peste frumosul gând al întemeietorului s|u, care a d|ruit oraÕului GalaÛi tot rodul muncii sale
de o viaÛ| întreag| de str|duinÛi Õi sacrificii.“95)

ConstrucÛia s-a realizat pe terenul Societ|Ûii.
S-a solicitat planul cl|dirii Bibliotecii Universitare din Cluj pentru informare. Este un atestat al

intenÛiei de a se construi o cl|dire funcÛional| pentru bibliotec| public| în primul rând.
A fost organizat concursul pentru proiectarea palatului. A fost acceptat proiectul propus arhitectul

Ion D. Enescu din BucureÕti.
S-au conservat planÕele faÛadelor principal|, lateral| Õi spate, „Anteproiect pentru Biblioteca

V.A. Urechia“, motto-ul arhitectului fiind „Griphonul“. Pe frontonul faÛadei principale este inscripÛionat:
BIBLIOTECA V.A. URECHIA.

La 18 august 1933, Grigore ManiÛiu, PreÕedinte, Õi Emanoil Constantinescu, Secretar genral solicit|
Prim|riei eliberarea autorizaÛiei de construcÛie, anexând planurile cl|dirii, precizând c| este destinat „pen-
tru instalarea Bibliotecii «V.A. Urechia», eventual pentru formarea unui muzeu municipal“. PlanÕa faÛa-
dei avea acum inscripÛionat pe friza frontonului „FundaÛia V.A. Urechia“. Este Õi aceast| inscripÛionare
o confirmare c| spiritul lui V.A. Urechia a c|luzit permanent pe cei ce au acÛionat pentru prop|Õirea instu-
Ûiei înfiinÛate în 1890, preconizat| în anul 1897 a fi „FondaÛia V.A. Urechia. Bibliotec|. Muzeu.“ Mai
târziu planÕa a fost ref|cut|, publicat| Õi în c|rÛi poÕtale ilustrate, inscripÛia pe fronton fiind îns|
„Societatea „V.A. Urechia“.96)

În cererea de autorizare s-a solicitat scutirea de orice taxe, având în vedere c| scopul cultural Õi de
utilitate public| a construcÛiei:

„Societatea Cultural| «V.A. Urechia» GalaÛi.
Domnule Primar, 

Subsemnatul Grigore ManiÛiu, PreÕedintele Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia» GalaÛi, cu onoare
v| rug|m s| binevoiÛi a dispune s| ni se dea cuvenita autorizaÛie pentru construcÛia C|minului Cultural
al Societ|Ûii, conform planurilor al|turate, întocmite de D-l Arhitect I.D. Enescu din BucureÕti. Cl|direa
urmeaz| s| se ridice pe terenul proprietatea Societ|Ûii, str. Domneasc| nr. 59, iar lucr|rile se vor executa
în antrepriza D-lui Inginer Margulius, sub direcÛiunea D-lui Arhitect I.D. Enescu.

Societatea construieÕte acest imobil pentru instalarea Bibliotecii «V.A. Urechia», eventual pentru
formarea unui muzeu municipal Õi va avea o sal| special| pentru conferinÛe, deci, scopul este cultural
Õi de utilitate public|, iar dup| des|vârÕirea lucr|rilor întreg| aceast| istituÛie r|mâne oraÕului. Pentru
acest motiv, Societatea fiind convins| de solicitudinea Domniei Voastre ca Õi a întregului Onorat Consiliu
pentru asemnea opere de propagand| cultural|, v| roag| s|-i acordaÛi scutirea de orice fel de taxe.

PrimiÛi, v| rog Domnule Primar, asigurare osebitei noastre consideraÛiuni. GalaÛi, 14 august 1933
PreÕedinte, Gr. ManuÛiu. Secretar general Em. Constantinescu.“
Consiliul Comunal aprob| autorizarea Õi scutirea de taxe cuvenite municipiului. Pe verso scrisorii

s-a înscris hot|rârea: „18 august 1933. DelegaÛia Consiliului în ÕedinÛa sa de ast|zi a aprobat eliberarea
autorizaÛiei cu scutire de plata oric|ror taxe cuvenite municipiului.“97)
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 AutorizaÛia s-a eliberat dup| ce Õi-au dat avizul proprietarii de cinematografe Õi s|li de spectacole,
coform prevederilor legii concurenÛei.

Nu este lipsit de importanÛ| s| se sublinieze faptu c| în deceniul al patrulea, când s-a ridicat Palatul,
reprezentanÛii legali ai Societ|Ûii au fost preÕedinÛii Grigore ManiÛiu, unul dintre cei mai activi Õi insistenÛi
membri pentru dep|Õirea servituÛiilor întru realizarea scopului înc| de la înfiinÛare, Õi avocatul I.E. Vasi-
liu, vicepreÕedinte pictorul Nicolae Mant. Secretarul general, directorul Bibliotecii „V.A. Urechia“
profesorul Emanoil Constantinescu, a reprezentat Societatea, a redactat actele necesare din 1930, în 1941
fiind Õi ajutor de primar. Dup| 1942, documentaÛiile privind sumele necesare pentru terminarea Õi dotarea
Palatului au fost redactate Õi de Anton Panaitescu, bibliotecar/director al Bibliotecii „V.A. Urechia“.

În mai puÛin de doi ani s-a ridicat edificiul cu care ast|zi se mândreÕte GalaÛiul, valoarea lucr|rilor
dep|Õind capitalul Societt|Ûii. În anul 1934 se lanseaz| un nou Apel prin care se aduce la cunoÕtinÛ| publi-
cului c| „Societatea Cultural| «V.A. Urechia» a ridicat în scurt timp m|reÛul palat cultural“ Õi apeleaz|
la instituÛii Õi cet|Ûeani pentru a-Õi da obolul în vederea termin|rii lui. Mjloacele pentru colectarea de
fonduri erau aceleaÕi. Este o remarcabil| dovad| c| atunci când sunt concentrate energiile, iar structurile
organizatorice sunt conduse de oameni cu bun| credinÛ|, se pot face lucruri deosebite.

„APEL
C|tre toÛi cet|Ûenii oraÕului GalaÛi Õi c|tre toÛi iubitorii de cultur| de pretutindeni

Societatea Cultural| „V.A. Urechia“ a ridicat în scurt timp m|reÛul palat cultural din str. Dom-
neasc| nr. 59. El este o podoab| a oraÕului Õi ar putea face fal| oric|rui oraÕ din apusul civilizat. Dar
sforÛ|rile, ori cât de mari, ele totuÕi nu vor fi de ajuns pentru terminarea complect| a palatului. De aceea
Societatea se adreseaz| în primul rând Municipiului GalaÛi, reprezentat prin Dnul Primar Õi prin
Domnii Consilieri Comunali, Õi mai face apel:

La Ministerul InstrucÛiunii Publice,
 „ Prefectura JudeÛului Covurlui,
 „ InstituÛiunile locale,
 „ Cet|Ûenii Municipiului Õi
 „ toÛi iubitorii de cultur| din toat| Ûara
Õi-i roag| s| contribuie la terminarea acestui palat cultural.
Comitetul Societ|Ûii a pus în vânzare în acest scop c|rÛi poÕtale fotografii, reprezentând noul

palat, cu preÛul de lei 20 bucata, spre a putea fi cump|rate de oricine.
În afara de aceste fotografii, Societatea Ûine la dispoziÛia persoanelor m|rinimoase pentru sub-

scripÛie «CARTEA DE AUR» a Societ|Ûii, expus| la libr|ria Eminescu din str. Domneasc|. Subscrierile
în «CARTEA DE AUR» încep de la suma de 500 lei în sus. Aceast| «CARTE DE AUR» a Societ|Ûii se
va p|stra în arhiva bibliotecii Õi numele subscriitorilor vor deveni nemuritoare pe placa de marmor|
din aula palatului...

Ôi pentru ca cel mai s|rac cet|Ûean s| poat| contribui cu obolul s|u la terminarea acestui aÕez|-
mânt de cultur|, Comitetul a pus în vânzare carnete cu c|r|mizi a 2 <doi> lei bucata, Õi carnete de
marmure a 50 <cincizeci> lei bucata.

Cu puÛin Societatea a f|cut mult, mult de tot. Valoarea lucr|rilor efectuate pân| acum întrec cu
mult suma efectiv cheltuit|. Ôi ceeace s-a f|cut, s-a f|cut nespus de exact Õi de bine, iar Societatea
voieÕte s| duc| opera pân| la des|vârÕirea total|.

Palatul nu se face pentru Societate, el este al oraÕului, al cet|Ûenilor acestui oraÕ, Õi de aceea s-a
l|sat fiec|ruia posibilitatea s|-Õi dea obolul s|u mic sau mare, pentru ca tot cet|Ûeanul s| poat| spune:
«Ôi eu am contribuit la des|vârÕirea acestei opere frumoase, la ridicarea acestui Ateneu al oraÕului. El
este Õi al meu!»“98)



Pagina 42 din  60

99)  Arh. BVAU, Ds. XXXIX(A), 1909/1924, f. 87v; Ds. LXI, 1934, f. 95

100)  Arh. St. GalaÛi, Fond Prim|ria oraÕ GalaÛi, Ds. 7/1933, f. 11, 13, 15, 20, 22/23, f. 26; Ds.19/1938, f. 70; Ds. 32/1939,
f.. 34; Arh. BVAU, Ds. LXVI, 1939, f. 146

101) Idem, Ds. 25/1941, f. 7

În anul 1934 Consiliul comunal GalaÛi, posibil ca efect al Apelului Õi articolelor publicate în pres|,
acord| Bibliotecii „V.A. Urechia“ o subvenÛie de 1.000.000 lei, cedat de Comitetul Bibliotecii „pentru
continuarea cl|dirii Palatului Cultural“.99)

În aprilie 1935, Societatea se adreseaz| Prim|riei, precizând c| Palatul era ridicat la roÕu din 1934
Õi cu sprijinul acordat de „V. Sl|vescu, fost Ministru al FinanÛelor“, c| se executau plafoanele, suma chel-
tuit| fiind de 2.000.000, iar pentru terminare mai erau necesare înc| 4.000.000 lei.

În martie 1937 se solicit| expres prevederea în bugetul pe exerciÛiul financiar 1937/1938 a sumei
de 1.000.000 lei „pentru a putea continua lucr|rile începute la Palatul Cultural al Societ|Ûii noastre“,
sum| înscris| Õi în bugetul anului în curs pentru pentru care se cerea ordonanÛarea.

Nicolae Mantu, vecepreÕedinte Societ|Ûii, Õi Em. Contsantinescu, secretar general al Societ|Ûii, au
argumentat cererea cu aceeaÕi motivaÛie notificat| în Apel: „Dat fiind c| acest palat va fi o podoab| a
municipiului GalaÛi, ad|postind o valoroas| bibliotec| ce ast|zi nu are un ad|post sigur Õi nu poate fi
vizitat|.“ RezoluÛia contabilit|Ûii sun| sec: „S-au trecut în buget 200.000 lei“.

Societatea a solicitat din nou Consiliului local o sum| „cu titlu de contribuÛie pentru terminarea
lucr|rilor palatului cultural al societ|Ûii noastre. Cum în prezent am început aceste lucr|ri, V| rug|m
respectuos a ne ordona aceast| sum|, neavând nici un fel de alte fonduri.“100)

S-a aprobat doar 100.000 lei Õi s-au executat îns| lucr|rile de sistematizare pe vertical|, s-a adus
p|mânt fertil Õi s-au plantat 56 salcâmi piramidali pentru înfumuseÛarea curÛii de c|tre Serviciul tehnic,
devizul fiind decontat de Prim|rie.

În anul 1939 Ministerul InstrucÛiunii a acordat suma de „20.000 ca ajutor pentru cl|direa localului
bibliotecii“, desigur la insitenÛele directorului Bibliotecii, Em. Constantnescu

Pentru terminarea Palatului era mare nevoie de bani. Cât se va fi strâns din vânzarea c|rÛilor poÕtale
ilustrate cu faÛada palatului, a carnetelor cu c|r|mizi, pietre ori mamur|, câÛi îÕi vor fi înscris numele în
Cartea de aur de la libr|ria Eminescu? Nu vom Õti atâta vreme cât nu va fi g|sit| arhiva.

Important pentru g|l|Ûenii care au contribuit Õi pentru cei ce beneficiaz| de faptul împlinit este c|
Palatul ce str|juieÕte centrul civic al oraÕului a fost zidit pân| în anul 1940, valoarea lucr|rilor executate
fiind estimat| la 9.000.000 lei.

Biblioteca Public| „V.A. Urechia“ s-a instalat dup| cutremurul din noiembrie1940 în palat, deÕi
lucr|rile, de finisaj Õi dotare în special, nu erau terminate.

În februarie 1941 preÕedintele Societ|Ûii, av. I.E. Vasiliu, se adreseaz| Ministerului EducaÛiei,
Cultelor Õi Artelor cu rug|mintea de a sprijini terminarea lucr|rilor la cl|dire. Radu Rosetti nu se oboseÕte
s| r|spund|. La 12 martie o va face, la ordin, directorul de cabinet, prof. A.P. Tudor:

„Domnul Ministru a primit petiÛia D-v referitoare la Biblioteca Urechia din GalaÛi, v| exprim| viile
Domniei Sale mulÛumiri pentru interesul ce-l puneÛi pentru satisfacerea nevoilor reale Õi mari ale acelei
veterane Õi importante instituÛii culturale… regret| îns| c|, deocamdat|, Ministerul nu dispune de fonduri
de a-i veni în ajutor.“101)

I.E. Vasiliu nu dezarmeaz|. La 23 aprilie se adreseaz| lui Ion Antonescu, cerându-i sprijinul. A
început cu rezumatul istoriei Bibliotecii Õi Palatului. Dup| ce aratat c| lipsa de spaÛiu a restrâns activitatea
Bibliotecii „V.A. Uechia“, iar lucr|rile la Palatul Cultural au fost oprite de doi ani, a descris funcÛiona-
litatea construcÛiei, a motivat intervenÛia sa cu necesitatea deschiderii pentru public a Bibliotecii.
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I.E. Vasiliu a relatat c| a apelat la fostul ministru Petre Andrei, la Radu Rosetti, al c|rui r|spuns
îl anexeaz|. A uzat de armele diplomaÛiei pentru a obÛine sprijinul PreÕedintelui Consiliului de MiniÕtri,
generalul Ion Antonescu, Õi reuÕit.

Scrisoarea orginal| poart| insemnele circulaÛiei ei:
„PreÕideÛia Consiliului de MiniÕtri
 nr. 33438, 23 aprilie 1941
Intrarea P.R. 1749, 17 mai 1941

Domnule General,
În calitatea mea de preÕedinte al Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia» din GalaÛi îmi permit a v|

ar|ta urm|toarele:
Marele învâÛat V.A. Urechia a d|ruit oraÕului GalaÛi o mare Õi valoroas| bibliotec| care se g|seÕte

sub conducerea Õi în bugetul Ministerului EducaÛiei NaÛionale. Aceast| bibliotec| a funcÛionat de la
început în etajul Liceului «V.Alecsandri», dar cum localul devenise neînc|p|tor, s|lile bibliotecii au fost
reduse Õi c|rÛile împachetate în l|zi.TrebuinÛele culturale ale oraÕului era împlinite de dou| bibliotecii
evreieÕti bogate Õi foarte frecventate. Evenimentele politice Õi mai ales cutremurul au desfiinÛat aceste
izvoare de cultur|.

Cu mulÛi ani în urm| un num|r de intelectuali au c|utat s| înfiinÛeze o societate care a adunat
fondurile necesare s| cl|deasc| un palat cultural în care s| fie ad|postit| Õi Biblioteca Urechia.

Cl|direa se compune din o sal| de spectacole înc|p|toate Õi conceput| dup| cele mai moderne
cerinÛe Õi din localul bibliotecii cu s|lile necesare depozitelor de c|rÛi Õi sal| de cataloage. Întreaga
cl|dire are instalaÛii moderne de ventilaÛie, ap|, lumin| Õi calorifer care poate funcÛiona Õi separat numai
pentru bibliotec|. Dac| s-ar putea face instalaÛiile de mobilier Õi scen| ar putea funcÛiona îndat|. Sala
de spectacole a fost f|cut| pentru a da oraÕului un teatru modern Õi din venitul lui s| se poat| Ûine
biblioteca la curent cu publicaÛiile periodice Õi c|rÛi.

Dac| sala de spectacole poate fi amânat|, biblioteca trebuie pus| imediat în funcÛiune Õi de aceea
de doi ani decând am oprit lucr|rile din lips| de fonduri m-am adresat întâi fostului Ministru Andrei, care
admisese înscrierea în buget a sumei de cinci-sute-mii-lei pe doi ani, dar care mai apoi a fost redus| de
Ministerul de FinanÛe.

M-am adresat de curând Õi D-lui Radu Rosetti care, îns|, ne-a dat al|turatul r|spuns.
Biblioteca a fost silit| s| se mute din vechiul local Õi a depus întregul material în s|lile neterminate

ale cl|dirii noastre, c|rÛile stând în vrafuri pe jos Õi neputând fi aranjate din lips| de mobilier. Localul
n-a suferit nimic de cutremur Õi poate fi pus imediat în funcÛie, dac| se fac amenaj|rile necesare, ca
stelaje de fier Õi tabl| cât de economicoase pentru aranjarea c|rÛior, lucrare ce se poate efectua de Õcoala
de meserii local|, cum Õi parchetarea Õi mobilarea cu o mas| Õi scaune în sala de lectur|.

Dac|mi-am permis s| v| derenajez în aceste momente grele Õi de mari griji pentru D-st|, e c| am
fost încurajat de gestul f|cut cu Politehnica din BucureÕti Õi c|minul studenÛesc din Sibiu. Oropsitul
nostru oraÕ mai are înc| o mare ruin|, baia comunal| – care a costat patruzeci de milioane Õi acum se
d|râm| nefiind terminat|, fie din incapacitate, fie din invidie politic|.

Cu aceast| ocazie îmi permit a v| atrage atenÛia c| oraÕul este greu robit de aÕa zisele regii
comunale, întocmite de vechile regimuri liberal Õi naÛional Û|r|nesc, o afacere Malaxa în proporÛii reduse
dar cu acelaÕ sistem de jaf. Dac| politica a încetat, oamenii s|i continu| a st|pâni oraÕul prin sistemul
colectivist care cu greu poate fi doborât.

Nu îndr|nesc a v| reÛine mai mult Õi numai autorizat de D-str| a-Õi putea da l|muriri mai ample.
Al|tur Õi fotografia localului situat în faÛa Palatului Prefecturii, pe strada Domneasc|.
PrimiÛi, v| rog, asigurarea profundului devotament Õi admiraÛie.
Avocat I.E. Vasiliu,
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103) Idem, f. 4

PreÕedinte al Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia» GalaÛi.“102)

Scrisoarea în original a fost imedita trimis| la Ministerul de Interne, iar DirecÛia AdministraÛiei
locale o expediaz| Prim|riei GalaÛi pentru relaÛii autorizate:

,,Ministerul Afacerilor Interne
DirecÛia AdministraÛiei locale
Nr.07020/ 27 mai 1941

Domnului Primar al Muncipiului GalaÛi,
Avem onoarea a v| trimite, în original, însoÛite de dou| anexe peteÛiunea primit| pe lâng| adresa

PreÕedenÛiei Consiliului de MiniÕtri Nr. 33438 P.R./1749/941, semnat| de Dl. I.E. Vasiliu «PreÕedintele
Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia» din GalaÛi, rugându-v| s| binevoiÛi a exmina cererea Õi a ne da
relaÛiuni în cauz|, odat| cu restituirea. Ministru“.

Em. Constantinescu, ajutor de primar, cel mai în m|sur| s| refere, a remis ministerului un succint
Õi exact document ce a detrminat sprijinul finanÛ|rii unor lucr|ri, chiar în condiÛii de r|zboi. Manuscrisul
se afl| pe verso adresei de mai sus: „Societatea Cultural| «V.A. Urechia» din GalaÛi a ridcat în acest oraÕ
un frumos Õi înc|p|tor palat cultural, în care s| se ad|posteasc| Biblioteca «V.A. Urechia» lipsit| de un
local propriu. Pentru împlinirea acestui scop este nevoie de anumite amenaj|ri, ar|tate în petiÛia
Domnului PreÕedinte al Societ|Ûii adresat| Domnului General Antonescu.

În momentul de faÛ| Biblioteca «Urechia» este în cea mai mare parte evacuat| la Caracal, din
ordine superioare, Õi nu va reveni în GalaÛi decât dup| trecerea evenimentelor prin care trecem.

Prim|ria oraÕului GalaÛi a contribuit Õi ea în câteva rânduri cu sume imporatnte pentru
des|vârÕirea operei începute de Soc. Cultural| «Urechia». În situaÛia actual|, bugetul Prim|riei este în
imposibilitate de a mai satisface asemenea cerinÛe, de altfel frumoase Õi necesare.

Cererea Dlui PreÕedinte al Societ|Ûii Culturale este just| Õi suntem de p|rere a fi susÛinut| Õi
încurajat| de autorit|Ûile superioare, în primul rând Ministerul Culturii NaÛionale, atunci când
împrejur|rile vor îngâdui acest lucru.“103)

Ministerul Culturii NaÛionale Õi al Cultelor solicit| în noiembrie 1941 Bibliotecii „V.A. Urechia“,
posibil ca urmare a dispoziÛiilor primite în urma inervenÛiilor sus citate, „un tablou cu situaÛia cl|dirii în
constrcuÛie Õi neterminat|, precum Õi lucr|rile ce urmeaz| a se executa.“ Ermelin Caraman, directorul
liceului Õi membru al Comitetului Bibliotecii a pus rezoluÛia: „Soc. V.A. Urechia s| fie pus| în cunoÕtinÛ|.
Dl Bibliotecar s| comunice Ministerului c| lucr|rile Palatului V.A. Urechia privesc Societatea V.A.
Urechia – persoan| moral| Õi juridic|.“

Ministerul revine, cerând direct Bibliotecii s| înainteze urgent Õi fotografiile dup| planul cl|dirii,
general Õi pe etaje, a faÛadelor Õi interioarelor. A. Panaitescu va r|spunde detaliat: „Acest Palat Cultural
este proprietatea Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia», persoan| moral| Õi juridic|, care a luat fiinÛ|
pentru a ajuta ca Biblioteca «V.A. Urechia» s| prospere an de an Õi s| formeze la GalaÛi, mare port la
Dun|re, un mare Centru de cultur|.

Ast|zi Societatea Cultural| «V.A. Urechia» nu mai dispune de niciun fel de fond cu care s| poat|
termina cl|direa. Toate intervenÛiile f|cute pentru procurarea fondurilor necesare termin|rii acestui
Palat Cultural au fost z|darnice, c|ci fondul necesar pentru a duce la bun sfârÕit aceast| oper| de cultur|
naÛional|, nu a fost g|sit. Pentru terminarea acestui Palat Cultural este nevoie de 5–6 milioane lei, care
ulterior se vor putea acoperi din veniturile realizate de sala de spectacole, care este amenajat| pentru
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teatru Õi are 700–800 de locuri.“
Fototgrafiile au fost trimise dup| o nou| solicitarea ministerului, la 11 februarie 1942, inclusiv cu

un deviz, precizând suma consumat|, 9 milioane, Õi cea necesar|,  estimat| la 11,5 milioane lei.104)

La 31 octombrie 1943 soseÕte o comisie ministerial|, nominalizat| în invitaÛia trimis| membrilor
Comitetului executiv al Societ|Ûii: „Domnii membri ai Comitetului Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“
sunt rugaÛi s| binevoiasc| a se întruni Duminic| 31 octombrie orele 8½ a.m. în holul Palatului Societ|Ûii,
urmând ca la ora 9 s| primeasc| vizita Dlor MiniÕtri: Dr. Tomescu, arh. I. Enescu, General C. Vasiliu
Õi O. Vl|descu.

Comitetul executiv avea urm|toarea componenÛ|: Dan S|r|Ûeanu, Menelaus Mantu, Emanoil
Constantinescu, Nicolae Mantu, Grigore ManiÛiu, Ermelin Caraman, Constantin Nazarie, Ion Calavre,
Gheorghe Petrescu–DâmboviÛa, Nicolae Velichi.105)

Nu s-au p|strat documente privind rezultatele acestei vizite. În decembrie 1943 s-au alocat 3,5
milioane de c|tre PreÕedenÛia Consiliului de MiniÕtri Õi un milion de c|tre Prim|ria GalaÛi, motivat de
necesitatea reparaÛiilor ca urmare a seismului din 19 noiembrie 1941.

Din punct de vedere juridic construcÛia Õi terenul aferent au fost proprietatea Societ|Ûii Culturale
„V.A. Urechia“, care, conform Statutului, se constituise cu scopul de a construi Palatul pentru Biblioteca
Public| „V.A. Urechia“, inclusiv sala de conferinÛe. Ea a administrat bani privaÛi, colectaÛi de la populaÛie
prin diferite acÛiuni culturale, Õi bani publici, subvenÛii de la administraÛia local| Õi central|.

La 21 octombrie 1945, Comitetului executiv, prezenÛi fiind N. Mantu, M. Mantu, Gh. Petrescu
DâmboviÛa, I. Calavre, Em Constantinescu, N. Velichi, au luat la cunoÕtinÛ| din expunerea prezentat| de
N. Mantu: „nevoile cele mai imperioase ale Palatului Cultural „V.A. Urechia“ Õi anume: lucr|rile de
urgenÛ| ce trebuie f|cute pentru ca în timpul iernii s| se poat| evacua apa din conductele de ap| din inte-
riorul Palatului Õi pentru a evita stric|ciunile rezultate din îngheÛul ei, obligându-ne la cheltuieli de sute
de mii de lei, pe care le-am avut acum Õi care stric|ciuni în cea mai mare parte au fost f|cute, iar restul
trebuie numaidecât executate; lucr|rile necesare f|cute la calorifer pentru ca s| poat| fi în trebuinÛat|
cu combustibilul motorin| în locul c|rbunilor, ca mijloc de economie pentru a r|spunde obligaÛiilor de
a da sala înc|lzit| la reprezentaÛiile deja angajate… Necesitatea de a pune geamurile sf|r|mate prin
bombardamentele din timpul r|zboiului“.

A fost  autorizat „N. Mantu de a îndeplini lucr|rile mai sus ar|tate…, s| depun| sumele disponibile
pe numele Soc. «V.A. Urechia», cu dreptul de a ridica sumele necesare pentru nevoile Palatului, la Banca
de Credit Român.

Se ia act dup| declaraÛiile Õi scriptele prezentate de Dl N. Mantu, c| situaÛia material| a Soc. în
prezent (20 Oct. 1945) este aproximativ de 2 milioane la venituri Õi cheltueli de 500.000 lei…

Comitetul ratific| angajamentele s|lii pentru reprezentaÛiile Õi conferinÛele ce au avut loc, precum
Õi cheltuielile f|cute pentru diversele lucr|ri efectuate.“

La urm|toarea întrunire, 11 aprilie 1946, „la locuinÛa Dlui N. Mantu din str. Cuza Vod|, 34“
Comitetul executiv va stabili noile valori ale chiriei pe categorii de activit|Ûi, spectacole, conferinÛe, întru-
niri, serb|ri,  Õi durata în ore pentru lunile aprilie–mai, majorate pentru perioada de iarn|. Avându-se în
vedere inflaÛia galopant|, urmau a fi reactualizate lunar. Au participat N. Mantu, C. Nazarie, Gr. ManiÛiu,
M. Mantu, G. etrescu DâmboviÛa, Em. Constantinescu, N. Velichi.

Angajarea s|lii se f|cea pe baz| de contract, cu plata unui avans de 20%. În caz de renunÛare f|r|
anuÛarea cu 15 zile înainte, avansul nu se mai restituia. Tot atunci s-a majorat salariul intendentului Õi
îngrijitorului Õi s-a stabilit angajarea unui electrician pl|tit pe spectacol. Procesul verbal întocmit atest|
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corecta administrare a Palatului.106)

Odiseea Palatului Cultural a început în anul 1946. În luna mai este rechiziÛionat de c|tre garnizoana
sovietic| pentru Casa ofiÛerilor, cu aprobarea Ministerului de Interne, la propunerea Prefecturii.

La 12 mai 1946 se întocmeÕte, la cererea sovieticilor, un proces verbal de inventariere a cl|diri,
instalaÛiilor, dot|rilor pe fiecare camer|, cu excepÛia a dou| de la subsol unde erau depozitate c|rÛile,
obiectele de muzeu, alte materiale ale bibliotecii ce nu fuseser| evacuate, între Õeful Õi comandantul Casei
ofiÛerilor Õi VicepreÕedintele Societ|Ûii Culturale, Nicolae Mantu. Au asitat un reprezentant al Prim|riei,
nenominalizat în text, Õi Comisarul de poliÛie I. Suciu, semnatari ai actului, pe care s-a aplicat sigiliul
Prim|riei. Este singurul document conservat ce prezint| o descriere complet| a cl|dirii, camerele Õi
configuraÛia interioar|, instalaÛiile, mobilierului Õi dot|ri, de la Õterg|toarele de la intrare, la cortina de
pe scen|, face parte din istoria Societ|Ûii Ûi Palatului Cultural „V.A. Urechia“:

„Proces Verbal
12 Mai 1946

Ast|zi, la data sus indicat|, la cererea Dlui Maior CRASILSCICOV, Ôeful Casei OfiÛerilor Õi Loc.
RAEV, Comandantul Casei OfiÛerilor Sovietici, ne-am întrunit în localul Palatului Cultural „V.A.
Urechia“ pentru a proceda la inventarierea localului Õi mobilierului afl|tor în|utru, precum Õi a tuturor
instalaÛiilor afl|toare în acest local, care urmeaz| a fi rechiziÛionat de c|tre Casa OfiÛelor Sovietici din
GalaÛi. 

În prezenÛa DOMNILOR OfiÛeri Maior KAPICKEF Õi Locotenent RAEV precu Õi a Dlui Comisar
SUCIU, I.. de la CircumscripÛia III-a a Chesturii GalaÛi, am procedat la urm|toare inventariere:

1.– Prima camer| cu faÛa spre Sud din etajul de sus, unde este localul bibliotecii – aceast| camer|
se g|seÕte în perect|  stare de cur|Ûenie, cu pereÛii în perfect| stare, cu dou| radiatoare în perfect| stare
de funcÛionare, cinci ferestre duble de la care lipseÕte un geam.

2.– Sala de la mijloc /sala de lectur|/, cu patru radiatoare, cu frestre duble Õi un singur geam spart
la un din ferestre. Are de asemenea dou| closete Õi fiecare înzestrat cu câte un lavoir toate noi Õi în
perfect| stare. PereÛii în perfect| stare.

3.– Una camer| cu faÛa spre Nord, în perfect| stare, cu patru ferestre duble de la care lipseÕte un
geam interior, are 2 radiatoare Õi toÛi pereÛii în perfect| stare.

4.– La intrarea imdeiat| de la scara spre sala de lectur|, se g|seÕte o mic| intrare cu un radiator
Õi cu o fereastr| în perfect| stare.

5.– La antresolul din pareta Nord se g|sesc dou| camere mici în perfect| stare, un closet Õi o
chiuvet| în perfect| stare, dou| radiatoare Õi la una din ferestre are lips| un geam, iar la uÕ| lipseÕte
geamul, toate celelalte sunt geamuri duble, toÛi pereÛii în perfect| stare.

6.– La antresolul din partea de Sud, se afl| o camer| cu dou| ferestre duble de la care lipseÕte un
geam din partea din afar|, se g|seeÕte una mas| mare Õi 16 scaune c|ptuÕite cu pluÕ de culoare carmin
Õi un cuier cu picior.

7.– La antresol se mai afl| o camer| mare, chiar deasupra coloanelor de la Hol, care va servi
pentru depozit de c|rÛi. În ea se afl| depozitate 20 de dulapuri cu vitrine în partea de sus, pentru a se
expune obiecte de muzeu.

8.– SALA CALORIFERULUI, unde se g|sec dou| cazane înzestrate cu toate cele necesare Õi cu
dou| injectoare. De asemenea se g|sesc 2 rezervoare pentru combustibil, unul de 2000 litri Õi unul de 500
litri, toate în perfect| stare. De asemnea se mai afl| Õi o chivet|, de asemenea se mai afl| Õi o mas| mare
precum Õi un bust în ghips bronzat al Majet|Ûii Sale Regele MIHAI. Mai se g|seÕte o machet| în ghips,
înfîÛiÕând pe Regele CARUL I, Regina ELISABETA Õi Împ|ratul FRANTZ  JOSEF, 5 strapontine, 14
perechi scaune Õi 4 Õterg|toare de picioare.
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9.– SALA DE SPECTACOLE în perfect| stare, cu 356 scaune Õi strapontine, toate c|ptuÕite în pluÕ|
carmin; de asemenea în stânga Õi dreapta scenei se g|sesc dou| avanscene cu câte 8 scaune fiecare,
toate c|ptuÕite în pluÕ| carmin. Împrejurul s|lei, se g|sesc 16 loje cu 69 de scaune, toate c|ptuÕite în
pluÕ| carmin, iar deasupra intr|rii în sala de spectacol se g|seÕte Balconul cu 5 loje cu 11 scaune
montabile Õi cu 19 scaune nemontabile, toate în pluÕ| carmin. Împrejurul s|lei de spectacol se mai
g|sesc 26 de l|mpi electrice aplicate pe perete cu globuri albe, iar la uÕe roze, dintre care dou| f|r|
becuri. Deasupra lojelor se afl| 16 cupe pe picioare pentru 16 l|mpi electrice, f|r| becuri, numai cu
cele 16 fasunguri. La loja nr. 14 pluÕul de la uÕa de intrare are o parte t|iat| Õi lips|. La culoarele
lojelor, atât la ridicarea pe sc|ri cât Õi la scoborâtul lor în Hol are câte o lamp| aplicat| pe pereÛi,
numai cu globuri, îns| f|r| becuri.

SCENA CU DEPENDINÚEELE EI.
CAMERILE ARTIÔTILOR.  Pe scen| se g|sec 6 cabine pentru artiÕti.
Cabina nr. 51 are o fereastr| dubl|, în perfect| stare; ca mobilier posed|: una oglind| de cristal,

una chiuvet|, un cuier, un radiator.
Cabina nr. 53 cu ferestre în bun| stare. Ca mobilier posed|: una oglind| de cristal, un cuier de

perete, o chiuvet|, un radiator Õi un coÕ pentru hârtii.
Cabina nr. 18. Freastr| în bun| stare, posed|: un radiator Õi o chiuvet|; ca mobilier posed|: una

oglind| cristal, un cuier de perete Õi un cuier pe picioare, cinci scaune mici de lemn, dou| mese lungi Õi
înguste, un bec.

Cabina nr. 12. Are lips| un geam de la o fereastr|, posed| un radiator Õi o chiuvet|. Ca mobilier:
una oglind| de cristal, dou| mese lungi Õi înguste, un cuier cu picior Õi unul de perete, Õase scaune mici
de lemn, un bec.

Cabina nr. 14. Are un geam spart la o fereasrtr|; ca mobilier posed|: una chiuvet|, un radiator,
o oglind| de cristal, una mas| lung| Õi îngust|, un cuier de perete.

Cabina nr. 49.  Ferestre cu geamuri în perfect| stare, posed| un radiator Õi una chiuvet|. Ca
moblier are: o mas| lung| Õi îngust|, un cuier, 6 scaunne de lemn de la orchestr|.

SCENA PROPRIU ZIS{. SCENA.
Cortin| de pluÕ carmin, cu lips| unui sfert din ea, din partea stâng|, care este înlocuit| cu o bucat|

de satin de culoare crem. 2 sufite de pluÕ| carmin. 2 sufite de pânz| albe. un plafon de pânz| alb|. 4 sc|ri
de lemn, dou| drepte Õi dou| pe dou| p|rÛi. 4 radiatoare. 3 rivalete cu câte 20 fasunguri îns| numai cu
8 becuri. 2 culise pluÕate carmin. 

(manuscris:) De asemenea se mai afl| dou| amfore (vase), unul în dreapt| Õi unul stânga scenii.
În subsolul scenei la magazie se g|seÕte tabloul general al electricit|Ûii, care are lips| 9 siguanÛe. De
asemenea se mai afl| un bec portativ cu sârm| pentru prob|; de asemenea magazia mai posed| dou|
radiatoare Õi o chiuvet|. La uÕa acestei magazii se g|seÕte una bar| de fier, iar uÕile de pe scen|, la cea
mare posed| 2 bare iar la ce mai mic| posed| o bar|.

********
În subsolul, în care de scobori din culoarul din dreapta holului, se g|sesc o camer| în perfect|

stare, care serv| ca bufet. Aci are un closet unde sunt ad|postite 18 scaune de lemn alre orchestrei. De
asemenea se g|sec 2 l|mpi cu becurile respective. Al|turi de acest subsol se mai g|seÕte o camer|, în
stare proast| din cauza unui accident de canaliazare.

********
Casa de bilete la dreapta Õi stânga Holului, una are un geam spart.

********
În acest Palat se mai g|sesc dou| guri de incendiu, una la culoarul din stânga din împrejurimea

s|lii de spectacol Õi una pe scen|, singurile care posed| câte un hidrant de incendiu. Pentru aceste guri
de incendiu am predat de asemenea în perfect| stare 14 metri de furtun de pânz|, cu dou| capre la furtun,
precum Õi un spritz de metal. La uÕile de fier de la intrarea principal| în Palat, se g|sesc patru geamuri
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mari sparte. De asemenea am predat Õi o Õterg|toare de metal pentru picioare din faÛa sc|rilor de piatr|
de la intrarea principal|, precum Õi 3 Õterg|taore de metal în faÛa fiec|rei uÕi de fier de la intrarea
principal| în Palat, iar uÕile batante de la intrarea în hol au trei mânere lips|.

*********
Intreaga instalaÛiune a conductelor de ap| din interiorul Palatului, în urma reparaÛiilor f|cute, se

g|sesc în prezent în perfect| stare.
Drept care s-a dresat prezentul proces verbal în dou| exemmplare.
(ss) indiscifrabil, ofiÛerii ruÕi

N. Mantu
indiscifrabil; parafa Pim|ria Municipiului GalaÛi.“107)

Comitetul executiv al Societ|ÛiiCulturale „V.A. Urechia“ va încerca s| se opun|. La 22 iunie 1946,
se întruneÕte Õi hot|r|Õte s| se adreseze justiÛiei pentru ca Palatul s| fie exceptat de la rechiziÛii.

 „Proces Verbal
Ast|zi, 22 iunie 1946

SubsemnaÛii membri în Comitetul executiv al Soc. «V.A.Urechia», întruniÛi spre a lua cunoÕtinÛ|
de actuala situaÛie a Palatului Cultural al Societ|Ûii Õi de diferitele chestiuni ce s-au ivit în ce priveÕte
folosirea lui în conformitatea cu scopul ce s-a avut în vedere la construirea lui, am constat Õi am hot|rât
cele ce urmeaz|:

1)La data de 12 Mai 1946, Palatul «V.A.Urechia» a fost pus la dispoziÛia garnizaonei Sovietice
din GalaÛi prin adresa Prefecturii Nr. 155898 din Mai 1946, cu care s-a f|cut cunoscut acestui Comitet
c| Ministerul de Interne, la propunerea Pref. de Covurlui, a aprobat ocuparea localului «V.A.Urechia».
FaÛ| de cele ar|tate mai sus, subsemnaÛii membri al Comitetului executiv al Societ|Ûii, am hot|rât s| se
fac| demersurile pe calea justiÛiei, întrucât un Palat Cultural nu poate fi scos de la destinaÛia lui pur
cultural| în scopul pentru care a fost creat. Cu aceast| ocazie Dl Prim PreÕedinte al Tribunalului V.
Voinescu, în calitate de executor al donatorului V.A. Urechia, ne aduce la cunoÕtinÛ| c| Biblioteca l|sat|
de defunctul V.A. Urechia, care a fost evacuat| din cauza evenimentelor de r|zboi de c|tre Ministerul
EducaÛiei NaÛionale la liceul din Caracal, de unde directorul liceului a trebuit grabnic s| o evacueze la
locuinÛa sa pentru a pune liceul la dispoziÛia armatei sovietice, cu care ocazie, din lips| de mijloace de
transport a scos aceast| bibliotec| Õi obiecte de muzeu din l|zi Õi a transportat-o la locuinÛa sa unde se
g|seÕte în prezent. Cum în momentul de faÛ| localul este terminat, iar situÛia acestei biblioteci este foarte
precar|, g|sim c| este imperios necesar de a se lua m|suri grabnice pentru readucerea Biblioteciii
Urechia la GalaÛi Õi ad|postirea ei în localul construit în acest scop, chestiune care este în strâns|
leg|tur| cu redarea localului ocupata în acest moment de garnizoana armatei sovietice.

2)Se împuterniceÕte Dl VicepreÕedinte N. Mantu s| procedeze la întocmirea inventarului Õi
semnarea lui faÛ| de reprezentarea armatei sovietice, cu rezerva ca Societatea «V.A.Urechia» înÛelege
s| fac| demersurile necesar pentru a-Õi rec|p|ta acest local de cultur|.

Drept care am încheiat acest proces verbal. N. Mantu, Secretar general Em. Constantinescu, M.
Mantu, Ioan Calavre, N. Velichi, G. Petrescu DâmboviÛa, Gr. ManiÛiu.108)

RechiziÛionarea a fost parÛial|, de vreme ce Societatea administra sala de spectacole Õi încasa chiria
pentru folosirea ei, inclusiv de la formaÛiile artistice ale armatei sovietice, cum se poate constata din
Registrul de încas|ri Õi cheltuieli.109)
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N. Mantu este împuternicit „s| fac| demersurile necesare pentru a-Õi rec|p|ta acest local de
cultur|.“ Cei prezenÛi, deÕi cunoÕteau scopul construcÛiei realizate de Societatea Cultural| „V.A.
Urechia“, nu procedeaz| la predarea imediat| Õi necondiÛionat| a Palatului c|tre Biblioteca „V.A.
Urechia“, c|reia îi era destinat. Se va face cunoscut Ministerului EducaÛiei NaÛionale, la 6 noiembrie
1946, c| se pune la dispoziÛie spaÛiile construite pentru Biblioteca „V.A. Urechia“, cu condiÛia ca acesta
s| finanÛeze confecÛioneze mobilierului necesar. FuncÛionarii ministerului nu cunoÕteau care era situaÛia
nici a bibliotecii Õi cu atât mai puÛin a cl|dirii; au tratat oferta cu t|cere.

La 3 decembrie 1946 Prim|ria face cunoscut Ministerului de Interne c| sovieticii nu mai au nevoie
de cl|dire Õi solicit| s|-i fie predat| în custodie pân| la noi dispoziÛiuni, cu motivaÛie ce nu avea nimic
comun cu realitatea: „Comitetul de conducere al Societ|Ûii «V.A. Urechia», fiind instalat înainte de 1944
de reacÛionari notorii, a c|utat prin toate mijloacele s| ne fac| greut|Ûi, nedându-l spre folosinÛ| maselor
populare democrate.“110)

Lesne se poate observa total| contradicÛie dintre afirmaÛiile semnatarilor adresei Prim|riei Õi prac-
tica folosirii s|lii de c|tre toÛi ce o solicitau, se înÛelege, contra cost, chiria fiind singura surs| de venit
pentru întreÛinerea cl|dirii Õi executarea în continuare a luc|rilor necesare.

IntervenÛiile lui N. Mantu, posibil Õi ale lui I.E. Vasiliu, care se afla la BucureÕti, dublate de cele
ale directorului bibliotecii, prin Ministerul EducaÛiei NaÛionale, au avut efect; sovieticii au început retra-
gerea din cl|dire. Au predat îns| palatul Prim|riei, nu Societ|Ûii de la care îl luaser| în primire.

DeÕi era clar pericolul de a se pierde construcÛia, cu atâÛia juriÕti în structura Comitetului executiv,
în Comitetul Bibliotecii, la rându-i inactiv, nu s-a realizat c| predarea Palatului Bibliotecii Publice „V.A.
Urechia“ cu toate actele juridice necesare, bazat în primul rând pe prevederile Statutului Societ|Ûii Cultu-
rale, ar fi fost singura soluÛie de p|strare a cl|dirii.

La 22 decembrie 1946 Comitetul executiv a hotîrât s| se adreseze Comitetului Bibliotecii pentru
a prelua spaÛiile construite în care s| fie instalat| Biblioteca; deci, nu predarea în proprietate, ci numai
în folosinÛ|. Este clar| lipsa capacit|Ûii de a sesiza pericolul pierderii propriet|Ûii. Au hot|rât atunci s| se
aÕtepte „completa evacuare a localului nostru de c|tre reprezentanÛii garnizoanei sovietice, pentru a ne
edifica asupra destinaÛiei ce intenÛioneaz| a-i da autoritatea ce îl ia în primire, Õi dup| aceea s| se fac|
cuvenitele demersuri pe cale legal| pentru a intra de drept Õi de fapt în posesiunea cl|dirii ce aparÛine
numai Societ|Ûii noastre culturale, pe care subsemnaÛii o reprezent|m Õi în numele c|reia hot|râm.“111)

La 28 decembrie 1946 s-a trimis directorului liceului o adres| pentru a prelua spaÛiile destinate
Bibliotecii Publice „V.A. Urechia“, ocupate din nioimenbrie 1940, subliniindu-se dreptul de proprietate
exclusiv| al Societ|Ûii:

„Societatea Cultural| „V.A. Urechia“
GalaÛi, Strada Domneasc| nr. 59
Nr. 3, din 28 Decembrie 1946

Domniei Sale,
Domnului Director al Liceului „V. Alecsandri“ GalaÛi

Avem onoarea a v| aduce la cunoÕtinÛ|, c| Palatul „V.A. Urechia“, proprietatea Soc. Cult. «V.A.
Urechia», care s-a construit în scopul principal de a fi local propriu pentru ad|postirea bibliotecii donate
de c|tre profesorul universitar V.A. Urechia oraÕului GalaÛi, se g|seÕte în momentul de faÛ| terminat, cu
înc|perile destinate bibliotecii publice mai sus ar|tate.

Cum Societatea „V.A. Urechia“ pune la dispoziÛie acest local, v| rug|m s| binevoiÛi a lua, în
calitatea Domniilor Voastre de executori testamentari ai defunctului profesor, al|turi de D-l Prim
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PreÕedinte al Tribunalului Covurlui Õi de Înalt P.S.S. Episcopul Dun|rii de Jos GalaÛi, m|suri urgente
pentru instalarea bibliotecii în înc|perile destinate din palatul construit în acest scop.

Societatea, punând la dispoziÛia Domniilor Voastre localul bibliotecii, doreÕte s| nu se schimbe
destinaÛia pentru care a fost construit Õi nici a-i face modific|ri f|r| avizul Õi consimÛ|mântul Comitetului
de conducere al Societ|Ûii.

p. PreÕedinte, N. Mantu, Secretar, E. Constantinescu.“112)

Aceast| hot|râre a fost determinat| Õi de eÕuarea încerc|rilor de tratative ale lui Nicolae Mantu cu
Reingerowitz, Ajutorul de Primar, pentru preluarea Palatului de dup| eliberarea lui de c|tre arm sovietici.

La 2 ianuarie 1947, are loc o nou| întrunire a Comitetului executiv; N. Mantu informeaz| pe cei
prezenÛi, M. Mantu, G. Petrescu DâmboviÛa. E. Constantinescu, N. Velichi Õi I. Calavre, privind cererea
de a se pune la dispoziÛie Palatul, conform inventarului semnat de el. Ajutorul de Primar a refuzat,
„motivând c| Prim|ria a primit adres| de la Ministerul de Interne prin care este autorizat| s| ia în
primire acest Palat“, f|r| a ar|ta adresa respectiv|.

S-a stabilit Õi s-a  somat Prim|ria Municipiului GalaÛi „ca pân| în ziua de 9 Ianuarie 1947 s| i se
predea cheile Palatului Õi a delega o persoan| pentru ca faÛ| cu reprezentanÛii Societ|Ûii s| se fac|
predarea conform inventarului încheiat“ în mai 1946, în caz contrar urmând „s| se procedeze conform
legii“. N. Mantu a fost împuternicit „s| fac| Õi s| semneze toate formalit|Ûile necesare pentru ca
Societatea s| poat| intra cât mai curând în drepturile sale.“113)

De aceast| situaÛie au profitat sovieticii, au evacuat complet Palatul abia în prim|vara anului  1948.
Prim|ria s-a adresat Comisiei Superioare a Persoanelor Juridice din Ministerul JustiÛiei. Societatea

a fost citat| s| se prezinte pe data de 9 ianuarie 1947 cu  actele de constituire Õi cele necesare pentru a jus-
tifica proprietatea Õi activitatea ei.

N. Mantu convoac| Comitetul executiv pe 4 ianuarie Õi informeaz| despre noua stare de fapt. În
acest proces verbal se consemneaz| pentru prima dat| intenÛia de a se construi înc|peri pentru locuinÛa
bibliotecariului Õi intendentului. S-a hot|rât redactarea unui memoriu în care s| se arate, „ detaliat activi-
tatea Societ|Ûii Culturale de la înfiinÛarea ei, pe care s|-l înainteze Dlui Avocat I.E. Vasiliu din BucureÕti,
PreÕedintele Societ|Ûii «V.A. Urechia», pentru a se prezenta în ziua de 9 ianuarie a.c. înaintea Comisiunii
pentru controlul persoanelor juridice, a susÛine interesele Societ|Ûii, a depune memoriul de mai sus, a
ar|ta activitatea acestui Comitet, care, în mare parte e alc|tuit, înc| de la înfiinÛarea Societ|Ûii, care, du-
p| o munc| neobosit| Õi o str|duinÛ| de 25 de ani, a reuÕit s| aduc| la îndeplinire unul din scopurile
pentru care a fost creat| Societatea Õi anume, s| înalÛe Palatul Cultural «V.A. Urechia» pentru
ad|postirea bibliotecii donat| prin testament oraÕului GalaÛi, r|mânând a se rezolva Õi celelelalte scopuri
pentru care a luat fiinÛ| Societatea Õi anume, a se cl|di câteva înc|peri pentru Dl Bibliotecar Õi
Intendentul Palatului.

Odat| cu memoriul de mai sus, Comitetul deleag| pe Dl Vice PreÕedinte s| trimit| Dlui I.E. Vasiliu
registrele Societ|Ûii, diversele acte Õi chitanÛe din care se poate vedea atât activitatea desf|Õurat| de
Comitet, cât Õi faptul c| Comitetul n-a refuzat niciodat| s| pun| la dispoziÛie Sala de ConferinÛe la orice
cerere f|cut| de diferitele InstituÛii Culturale, Sindicate, AsociaÛii, tuturor Õcolilor care au cerut sala
pentru manifest|ri culturale, armatei sovietice pentru conferinÛe, concerte Õi altele numai contra costului
iluminatului Õi înc|lzitului.“

La 20 ianuarie, Comisia Superioar| a Persoanelor Juridice din Ministerul de JustiÛie emisese decizia
nr. 6 cu o sum| de prevederi, între care Õi convocarea adun|rii generale, prezentarea d|rii de seam|, con-
firmarea membrilor noi Õi alegerea structurilor de conducere, trimis| Societ|Ûii. La 21 februarie s-a trimis
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somaÛia pentru a se prezinta îndeplinirea prevederilor deciziei din 20 ianuarie. Societatea a angajat un
avocat pentru reprezentarea „în cererea de OrdonanÛ| PrezidenÛial|, apelul la OronanÛa PrezidenÛial|
Õi procesul în contencios.“

Abia la 10 martie 1947 a fost convocat Comitetul general. S-a hot|rât, „în conformitate cu preve-
derile art. 26 din Statutele Societ|Ûii… convocarea Adun|rii generale pentru data de 30 Martie a.c. orele
11,30, în localul Liceului «V. Alecsandri», cu urm|toarea ordine de zi:

1) Darea de Seam| a comitetului Õi a cenzorilor Õi desc|rcarea acestora de c|tre adunarea
general|

2) SituaÛia financiar| Õi administrativ|
3) Alegerea Comitetului general
4) Aprobarea de c|tre adunarea general| a noilor membri înscriÕi
Comitetul executiv al Societ|Ûii este îns|rcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei hot|râri,

îndeplinind formele legale.“
La ÕedinÛa au fost prezenÛi: Gr. ManiÛiu, C. Nazarie, N. Mantu, M. Mantu, Em. Constantinescu, N.

Velichi, Gh. Petrescu DâmboviÛa, Ion Corivisianu, Aurel Scurtu, Scarlat R|dulescu, E. Ciudin, Dr. Al.
Dacian,Vasile Robea, N. Gamulea, P. Chelemen, Geles CoÕula, Gh. Manoliu, Gr. Penciu, C. Anghelopol,

La 12 martie 1947, s-a întrunit Comitetul executiv „pentru a duce la îndeplinire hot|rârea luat|
de Comitetul general al Societ|Ûii, în ÕedinÛa din 10 Martie a.c.,“ Õi a „dispus publicarea în ziarul local
«Ecoul» convocarea acestei adun|ri, cu ordinea de zi respectiv| Õi invitarea individual| a membrilor
Societ|Ûii cu drept de vot. Cu acest prilej Comitetul executiv a luat cunoÕtinÛ| de adresa Onor Minister
de JustiÛie, DirecÛiunea Judiciar|, Serviciul pentru Controlul persoanelor juridice, Nr. 15921, din 21
februarie 1947 Õi a hot|rât ca îndat| dup| Adunarea general| s| îndeplineasc| toate cele cerute prin
adresa de mai sus, în conformitate cu deciziunea Nr. 6, din 20 Ianuarie 1947 a Comisiunei Superioare
a Persoanelor Juridice din Ministerul de JustiÛie.“114)

Acesta a fost ultimul act încheiat de Comitetul executiv al Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“, iar
hot|rârile luate au devenit caduce.

Corpul de InspecÛie Õi Control al Ministerului JustiÛiei a întocmit Õi depus raportul pentru emiterea
deciziei de dizolvare a Comitetului executiv pentru c| „nu a îndeplinit formele cerute de legea persoa-
nelor juridice Õi legea pentru controlul persoanelor juridice f|r| scop lucrativ.“

Motivat astfel, Ministerul JustiÛiei emite în baza Legii pentru controlul persoanelor juridice nr. 11
din 14 ianuarie 1944, decizia de dizolvare Õi instituirea Comisiei interimare, pentru a gira „interesele
Societ|Ûii pân| la alegerea organelor statutare.“

„Ministerul JustiÛiei
Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul JustiÛiei,
Având în vedere raportul DSlui SubSInspector General de Control A. B|rbulescu din Corpul de

InspecÛie Õi Control al acestui Minister, înregistrat la nr. 10685/947,
V|zând dispoziÛiunile articolului 8, punctul IV, aliniatul 5, din Legea pentru controlul persoanelor

juridice nr. 11 din 14 ianuarie 1944, 
DECIDEM

Art.1.S Actualul Comitet Executiv permanent de conducere al Societ|Ûii Culturale «V.A. Urechia»
cu sediul în GalaÛi, se dizolv| pe data prezentei Deciziuni Õi se instituie în locul lui o comisie format| din
urm|toarele persoane: Ilie Rainici, Primarul Municipiului GalaÛi, ca PreÕedinte, Alexandru Costescu
Ajutor de Primar, Dna Prof. Mândru, Prof. N. Lalu, Dr. Ursu, PreÕedintele AsociaÛiei ARLUS, Prof.
HerÕcovici, Avocat I. Calavre, Directorul Liceului Vasile Alecsandri, în funcÛiune, Õi Gogu Iorgache ca
membri.
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Art. 2.S Aceast| Comisiune Interimar| va gira interesele Societ|Ûii pân| la alegerea organelor sale
statutare.

Art. 3.S Domnul Director al Afacerilor Judiciare din acest Minister este împuternicit cu aducerea
la îndeplinire a prezentei Deciziuni.

Dat| la 15 martie 1947
Ministru LucreÛiu P|tr|Õcanu
Nr. 23401“ 115)

În Comisia Interimar| au fost incluÕi dintre membrii Comitetului executiv numai avocatul Ioan
Calavre Õi dintre membrii Comitetului Bibliotecii directorul Liceului „V. Alecsandri“ în funcÛiune, cel
de atunci Õi care îi va urma, conform cu practica constituirii acestui Comitet.

Comitetul executiv al Societ|Ûii Õi-a încetat activitatea.
Ilie Rainici preia, la 12 ianuarie, 1948 arhiva de la pictorul Nicolae Mantu, vicepreÕedintele Socie-

t|Ûii: „un registru de procese verbale, un registru de încas|ri Õi pl|Ûi, cu ultima înregistrare f|cut| la
1august 1947, numerar în cas| Lei 965.495, îns| f|r| s| ni se dea Õi numerarul, precum Õi procesul verbal
de inventariere încheiat în ziua de 15 Mai 946, privind Palatul „V.A. Urechia“ din GalaÛi.“116)

Primarul a solicitat Serviciului contencios alPrim|riei un referat privind statutul juridic al Societ|Ûii.
Avocatul M. Zeider îl întocmeÕte pe baza Statutului din 1919 Õi Decziei din 1947 a Ministreului JustiÛiei,
ar|tând c| dizolvarea Comitetului de conducere s-a fc|cut pentru c| Societatea „a încetat orice activitate
Õi nici nu a îndeplinit formele cerute de legea persoanelor juridice Õi legea pentru controlul persoanelor
juridice f|r| scop lucrativ“, Comisia interimar| urmând a organiza adunarea general| pentru alegerea
organelor statutare.

M. Zeider informeaz| cum se alege Õi din cine se compune Comitetul precizând: „Conform statu-
tului fac parte de drept din Comitet, conform actului de donaÛie a defunctului V.A. Urechia, Õi urm|-
torii:Episcopul Dun|rii de Jos, Prim PreÕedintele Tribunalului Covurlui Õi Directorul Liceului V.
Alecsandri din GalaÛi.“

DeÕi exista o list| membrilor, el a consemnat: „Cum nu exist| o list| a membrilor acestei societ|Ûi
Õi cum în conformitate cu statutul poate fi membru al societ|Ûii oricine pl|teÕte cotizaÛia Õi ader| la
programul de activitate al societ|Ûii, urmeaz| a se face înscrieri de membri noi Õi dup| completarea unui
num|r suficient s| se convoace adunarea general|.“

A opiniat c| Õi Statutul Societ|Ûii „nu mai corespunde necesit|Ûilor actuale, ar trebui s| fie
modificat Ûinând seama de dispoziÛiunile l|sate de defunctul Urechia prin actul de donaÛie. Modificarea
statutelor se poate face numai prin votul unanim al tuturor membrilor societ|Ûii.“117)

În ziua de 7 aprilie 1948 a avut loc ÕedinÛa Comisiei Interimare. Procesul verbal consemneaz|
hot|rârile luate: modificarea statutului, „Ûinând îns| seama de dispoziÛiile l|sate de defunctul V.A. Urechia
prin actul de donaÛie“, înscrierea de noi membri Õi verificarea registrului vechi, data adun|rii generale Õi
ordinea de zi a acesteia. S-au constituit comisii, formate din juriÕti, profesori, directorul Bibliotecii, pentru
modificarea statutului, pentru verificarea registrului membrilor Õi inventarului, pentru verificarea
conserv|rii c|rÛilor, pentru stabilirea tarifelor Õi administrarea s|lii de spectacole.

Acesta este unicul act încheiat de Comisia Interimar|. ConÛinutul atest| intenÛia de continuare a
activit|Ûilor a Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“:

„Proces verbal
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ÔedinÛa Comisiei Interimare a Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“ Ûinut| sub preÕidenÛia Dlui Ilie
D. Rainci, Primarul Municipilui GalaÛi, în ziua de 7 aprilie 1948, ora 17 în localul Prim|riei.

Având în vedere convocarea Nr. 3767 din 6 aprilie 1948 în urma c|ruia au r|spuns prezent Domnii
Alex. Costescu – Ajutor de primar, Prof. N. ConÛ – Directorul Liceului „Vasile Alecsandri“, Doctor V.
Ursu – PreÕedintele AsociaÛiei ARLUS, Av. I. Calavre, Prof. N. Lalu – Directorul Liceului „C.A.
Rosetti“Õi secretarul Comisiunii, Gheorghe Iordache, Intendentul Palatului Palatului „V.A. Urechia“,
A. Panaitescu bibliotecar, Av. M. Zeider Õi George Patrichi – Ôeful Serviciului Administrativ.

Dup| deschiderea ÕedinÛei, se intr| în ordinea de zi, care cuprinde:
1/. Înscrierea de noi membri
2/. Fixarea datei aproximative a adun|rii generale
3/. Ordinea de zi a adun|rii generale
4/. SituaÛia din punct de vedere material a exploat|rii Õi întreÛinerii s|lii „V.A. Urechia“
5/. Transportul în curs de executare a Bibliotecii aflate în evacuare la Caracal
6/. Diverse
Domnul Primar Ilie Rainici d| citire raportului Serviciului Contencios care arat| cauzele care au

dus la numirea Comisiei Interimare precum Õi forma de organizare a Societ|Ûii, pentru a lucra în mod
normal.

Se arat| de asemnea c| întrucât statutele societ|Ûii sunt vechi Õi nu mai corespund necesit|Ûilor
actuale, s| fie modificate, Ûinând îns| seama de dispoziÛiile l|sate de defunctul V.A. Urechia prin actul
de donaÛie.

Se decide înscrierea de noi membri care vor pl|ti o cotizaÛie lunar| de 5 lei dup| ce vor completa
Õi semna adeziunea de înscriere.

Pentru a uÕura Õi a da posibilitatea unui num|r cât mai mare de cet|Ûeni a deveni membri ai
bibliotecii, se stabileÕte modalitatea de înscriere.

Pentru trecerea în evidenÛe a celor noi înscriÕi se va înfiinÛa un registru Õi se vor imprima de
urgenÛ| formularele de adeziune Õi carnetul de chitanÛier a c|ror model se stabileÕte în ÕedinÛ|.

Comisiunea Interimar| decide a se convoca adunarea general| pentru Duminic| 25 Aprilie a.c.
ora 10 dim. în sala de lectur| de la etaj a Bibliotecii „V.A. Urechia“, cu care ocazie se fixeaz| Õi ordinea
de zi ce va fi discutat| Õi care cupride:

1/. Darea de seam| a Comisiei Interimare 
2/. Modificarea Statutului
3/. Alegerea Comietetului General
Se aprob| ca propunerile asupra modific|rii statutului, care nu mai corespunde,  s| fie f|cute de

Domnul Av. I. Calavre în colaborare cu Dl Av. M. Zeider.
Comisiunea format| din Dl Consilier Av. I. Calavre Õi Dl Dr. V. Ursu urmeaz| s| ridice Õi s|

verifice în numele Comisiei Interimare registrul de membri Õi de inventar depus de Dl Pictor Mantu Õi
pentru care Dl PreÕedinte I.D. Rainici a dat chitanÛ| de primirea lui.

Se d| citire raportului D-lui Panaitescu, bibliotecar, care art| c| primul vagon cu stampe Õi c|rÛi
a Õi fost adus din evacuare de la Caracal, iar pentru stradania Õi munca ce a depus Comisiunea îi aduce
mulÛumiri.118)

Domnul PreÕedinte arat| c| Comisiunea Interimar| în situaÛia actual| se prezint| dintr-un început
cu aceast| realizare la care, în mare m|sur|, Prim|ria a dat tot sprijinul atât moral cât Õi material pentru
readucerea la GalaÛi a Bibliotecii.

Pentru o cât mai bun| conservare a c|rÛilor aduse, Comisiunea Interimar| aprob| verificarea
mobilierului s| se fac| de Dl. Prof. N. Lalu, Directorul Liceului „C.A. Rosetti“ Õi de Dl Panaitescu,



Pagina 54 din  60

119) Idem, f. 8

120) Iedm, f. 14, 15

121) Idem, f. 16

122) Arh. BVAU, Ds. XVIII, 1948, f. 17

bibliotecar.
Privitor la situaÛia s|lii, Domnul Ilie D. Rainici, PreÕedintele Comisiunii, arat| c| este de p|rere

a-Õi creia venituri pentru a avea posibilitatea de a o p|stra, conserva, îmbun|t|Ûi Õi chiar m|ri.
Pentru a se creia un fond permanent cu care s| se fac| faÛ| cheltuielilor ce are de suportat sala,

se hot|r|Õte ca în viitor organizaÛiile care vor folosi sala s| achite o sum| minim| cu care s| se acopere
cheltuielile de cur|Ûenie, lumin| Õi un fond de amortisment.

Pentru aceasta se aprob| o comisiune special| compus| din Av. Calavre, prof. N. ConÛ Õi prof.
Nicolae Lalu, care s| stabileasc| un tarif, Ûinându-se seama de cheltuielile ce are de suportat sala de
spectacole.

Se hot|r|Õte ziua de joi 22 Aprilie a.c. ora 17 s| se convoace Comisia Interimar| a biblioteci
(sic!?), pentru a se stabili în am|nunt modul de desf|Õurare a adun|rii generale.

ÔedinÛa se ridic| la ora 19,3
PreÕedintele Comisiei Interimare, Primarul Municipiului GalaÛi,

Ilie D. Rainici.“119)

Adunarea general| a fost convocat| pentru 14 mai 1948 în sala de lectur| a Bibliotecii.120) Nu s-au
p|strat documentele adun|rii, dac| au existat, prin urmare nu se Õtie ce s-a hot|rât.

Societatea, deÕi nu a fost dizolvat|, Õi-a încetat activitatea; fost ales un Consilier girant (?) al
acesteia. În anul 1948  era numit| Ateneul Popular „N. B|lcescu“. Referatul din 27 noiembrie, 1948,
semnat de av. Ion Calavre, membru al Societ|Ûii Culturale din anul 1923 Õi al Comisiei Interimare din
1947, „în numele Comitetului girant al fostei Societ|Ûi Culturale «V.A. Urechia», actual Ateneul Popular
«N. B|lcescu», în calitate de Consilier girant al fostei Soc. Cult. «V.A. Urechia»“121), atest| faptul.

S-a considerat ca pentru a trece Palatului Cultural în folosinÛa Bibliotecii „V.A. Urechia“ Õi din
punct de vedere juridic s| fie naÛionalizat. Inspectoratul Ôcolar GalaÛi va înainta la 24 octombrie propu-
nerea c|tre Ministerul Înv|Û|mântului:122)

„Avem onoarea a v| aduce la cunoÕtinÛ| c| la GalaÛi se afl| Palatul Societ|Ûii „V.A. Urechia“ unde
funcÛioneaz| Biblioteca „V.A. Urechia“ proprietatea Ministerului Înv|Û|mântului Public, Dir. Înv.
Superior. 

Cum aceast| societate nu-Õi mai are rostul, deoarece scopul iniÛial a fost cl|direa palatului, lucru
ce s-a realizat, cum palatul ad|posteÕte biblioteca de 50000 (cincizeci mii) volume necesar| Õcolilor din
GalaÛi, v| rug|m s| binevoiÛi a da o decizie ministerial| prin care palatul Societ|Ûii „V.A. Urechia“s|
treac| în deplin| proprietate a Ministerului Înv|Û|mântului Public, Dir. Înv. Superior.

Prin naÛionalizarea acestui bun s-ar asigura buna funcÛionare a Bibliotecii Õi întreÛinerea
localului. Inspector general Õef, I. Botez.“

În noiembrie 1948, Biblioteca a solicitat Ministerului Înv|Û|mântului s| se comunice dac| „s-au
f|cut formele de naÛionalizare la Ministerul Înv|Û|mântului Public, Serviciul Contencios“ pentru Palatul
Cultural „V.A. Urechia“, având anexate documente prin care se dovedea c| acesta a fost predat de Socie-
tatea Cultural| în 1946, c| era proprietatea Bibliotecii „V.A Urechia“, la rândul ei, proprietatea Ministe-
rului Înv|Û|mântului Public, deci proprietate de stat, conform actului de donaÛie Õi decretului regal de
înfiinÛare. Pentru documentare s-au trimis Statutul, Darea de seam| a Societ|Ûii din 1924 Õi Istoricul
Bibliotecii Publice „Urechia“ din 1905, semnat de Valeriu Surdu.
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Ministerul nu a r|spuns. Directorul Bibliotecii revine la 21 ianuarie 1949 cu adres|, apoi telegrafic,
la DirecÛia Conteciosului solicitând „a dispune comunicare urgent| a situaÛiei naÛionaliz|rii Palatului
Urechia GalaÛi, întrucât în vederea redeschiderii Bibliotecii Urechia urmeaz| a face cheltuieli din fondul
alocat de Ministerul Înv|Û|mântului Public.“ 123)

La 14 februarie 1949, urmare solicit|rii DirecÛiei Contabilit|Ûii din Ministerul Înv|Û|mântului, se
precizeaz|: „Singura surs| de venituri, ar fi Sala de Spectacole care se afl| în Palatul Cultural V.A.
Urechia, al Societ|Ûii Cultural «V.A. Urechia»,… pentru care s-au f|cut formele de naÛionalizare la
Ministerul Înv|Û|mântului Public, Serviciul Contencios… Ne permitem a ruga s| binevoiÛi a interveni
pentru a se comunica rezultatul naÛionaliz|rii Palatului V.A. Urechia.“124)

În luna martie 1949 faptul era împlinit. Ministerul Înv|Û|mântului face cunscut Bibliotecii c|
Palatul va fi atribuit Ministerului Artelor, solicitând situaÛia spaÛiilor ocupate. În r|spuns directorul
preciza:

„Avem onoarea a raporta c| ordinul de mai sus prin care ne faceÛi cunoscut c| patrimoniul
Societ|Ûii Culturale „V.A. Urechia“, prin decizia de dizolvare va fi atribuit Ministerului Artelor Õi
InformaÛiilor – faÛ| de importanÛa lucr|rilor de instalare Õi organizare care necesit| cheltuieli Õi
r|spunderi – pentru noi este insuficient, întrucât întrega avere a bibliotecii a fost readus| din dispersare
Õi depozitat| în Palatul Cultural V.A. Urechia, construit special în acest scop.“125)

La 29 martie 1949 a fost emis| decizia Consiliului de MiniÕtri prin care Societatea Cultural| „V.A.
Urechia“ era dizolvat|, întrega avere mobil| Õi imobil| fiind trecut| în patrimoniul Statului Õi atribuit|
Ministerului Artelor Õi InformaÛiilor, cominicat| în copie Bibliotecii la 19 noiembrie:

„CONSILIUL DE MINIÔTRI
DECIZIUNEA Nr. 270.

Consiliul de MiniÕtri în ÕedinÛa din 29 Martie 1949;
V|zând raportul D-lui Ministru al JustiÛiei nr. 963 din 17 Martie 1949,
Având în vedere dispoziÛiile art.9 alin. 2 Õi 6 din legea pentru controlul persoanelor juridice f|r|

scop lucrativ:
DECIDE

Art. 1. Societatea cultural| „V.A. Urechia“ cu sediul în GalaÛi, recunoscut| persoan| juridic|, se
dizolv| pe data pe data prezentei deciziuni.

Art. 2. Întreaga avere mobil| Õi imobil| a acestei societ|Ûi dizolvate, va trece în patrimoniul
Statului Õi se va atribui Ministerului Artelor Õi InformaÛiilor

 Art. 3. Domnii MiniÕtri ai JustiÛiei, Artelor Õi InformaÛiilor sunt împuterniciÛi cu aducerea la
îndeplinire a prezente deciziuni.

Dr. Petru Groza, Ôt. Voitec, A. Bunaciu, V. Mârza, T. Iord|chescu, N. Profiri, Al. Bârl|deanu, B.
Ôchiopu, Ed. Mezincescu, Gh. Vasilichi, Stanciu Stoian.“126)

Ministerul Artelor Õi InformaÛiilor a predat Palatul Cultural în custodia Prim|riei, care, din 3 martie
1950, a solicitat chirie pentru spaÛiul ocupat, construit special Õi proprietatea bibliotecii. Pe 9 martie
Biblioteca „V.A. Urechia“ va raporta Ministerului Înv|Û|mântului situaÛia creat|:

„În prezent acest palat este administrat de Serviciul LocuinÛe Õi Localuri Închiriate GalaÛi ca o
gospod|rie chibzuit|...
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FaÛ| cu ordinul Dvs de mai sus, v| rug|m s| binevoiÛi a interveni la organele de resort pentru a
se da dispoziÛii Serv. LocuinÛe Õi Localuri Închiriate s| considere contractul încheiat între Biblioteca
noastr| Õi acel serviciu ca nul Õi neavenit.“ A. Panaitescu a solicitat s| intervin| pentru clarificarea
situaÛiei, anexând Õi copia dup| „actul de dar“ din 1946. Serviciul Contencios emite la 12 noiembrie 1949
un aviz în care confirm| cele relatate de directorul bibliotecii, menÛionând: „Credem c| se procedeaz|
greÕit dac| Comitetul Provizoiu ia atitudine de proprietar faÛ| de bibliotec|.

Biblioteca nu poate fi desp|rÛit| de imobilul construit special, în parte pentru aceasta. Ea a fost
legat| de scopurile fostei Societ|Ûi Culturale dizolvate Õi trebuie s| r|mân| în imobil, oricare ar fi auto-
ritatea care se va preocupa de funcÛionarea ei. În aceast| privinÛ| socotesc c| de drept Biblioteca nu mai
poate r|mâne în preocup|rile Ministerului nostru.“127) Ministerul FinanÛelor a comunicat scutirea de chirie
în mai 1950, conform prevederilor general valabile.

În aprilie 1950 Prim|ria va solicita transferul Palatului. Biblioteca „V.A. Urechia“ va reatenÛiona
Ministerul Înv|Û|mântului, solicitând intervenÛia pentru a-i fi ei transferat Palatul:

„La dizolvarea Soc. Cult. «V.A. Urechia», care a construit Palatul cu acelaÕi nume special pentru
ad|postirea Õi funcÛionarea bibliotecii, s-a intervenit la Ministerul Înv|Û|mântului Public pentru a se face
formele necesare ca localul s| fie naÛionalizat Õi s| intre în patrimoniul Ministerului de care depinde
instituÛia noastr|, îns| la naÛionalizare localul a fost atribuit Ministerului Artelor Õi InformaÛiilor,…

Pentru clarificarea situaÛiei, rug|m binevoiÛi a interveni la Ministerul Artelor Õi InformaÛiilor în
sensul ca localul s| intre în patrimoniul Ministerului Înv|Û. Public, dac| nu în întregime cel puÛin
apartamentele construite Õi amenajate special pentru funcÛionarea bibliotecii, care s-au ocupat de noi
în baza Actului nr. 3/946 al fostei Soc. Cult. «V.A. Urechia», proprietara imobilului, anexat în copie.“

Comitetul pentru Art|, înfiinÛat în locul Ministerului Artelor, la cererea Ministerului Înv|Û|mântului
Public, va transfera Palatul în folosinÛa acestuia.

Ca urmare, la 5 august Palatul Cultural este preluat de c|tre Biblioteca „V.A. Urechia“, de la SecÛia
Inventar a Prim|riei Õi Sala de conferinÛe de la Serviciul LocuinÛe Õi Localuri Închiriate, cu proces verbal,
inclusiv parte din personalul s|lii:

„Proces Verbal
5 august 1950

SubsemnaÛii Constantinescu Ioan, Õeful SecÛiei Inventar a Comitetului Provizoriu al OaraÕului
GalaÛi, Õi Panaitescu Anton, directorul Bibliotecii „V.A.Urechia“, în conformitate cu ordinul Comitetului
pentru Art| de pe lâng| Consiliul de MiniÕtri, nr. 21624/2/VIII/1950 Õi a Deciziunii nr. 20640 din 25 iulie
1950 a acestui Comitet, prin care ni se face cunoscut c| imobilul din GalaÛi, str. Republicii nr. 59,
împreun| cu toate bunurile mobile care provin de la fosta Societate Cultural| V.A. Urechia din GalaÛi,
se trece din folosinÛa Comitetului pentru Art| în folosinÛa Ministerului Înv|Û|mântului Public;
deoarece Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane GalaÛi preluase aceste bunuri prin proces
verbal din 3 martie 1950,

ast|zi, data de mai sus, am procedat la predarea Õi primirea bunurilor imobile ale fostei Societ|Ûi
Culturale „V.A.Urechia“, dup| cum urmeaz|:

Denumirea Õi descrierea bunului:
1.– Un corp de cl|dire în bun| stare în strada Republicii nr. 59, compus din subsol, parter Õi etaj,

cu instalaÛii de ap| ce necesit| reparaÛii Õi complet|ri, instalaÛie de lumin| necomplet| Õi instalaÛie de
calorifer în stare de funcÛiune. [SuprafaÛa cl|dit| 990 m..p.]

2.– Curte – suprafaÛ| necl|dit| 2717, 68 m.p.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în cinci exemplare
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Am predat,
Ôeful secÛiei Inventar a Comitetului Provizoriu OraÕ , I. Constantinescu 

Am primit,
Director Biblioteca „V.A.Urechia“  A. Panaitescu

V|zut 
Seful SecÛiei Administrative V. Pop

GalaÛi, 5 august 1950“
Adaus în cerneal|:VS-au mai predat urm|toarele:
1.- un registru de procese verbale ale Societ|Ûii „V.A.Urechia“
2.- un registru încas|ri Õi pl|Ûi
3.- un proces verbal de inventariere de 12 mai 1946."
Pentru predarea invenarului s|lii de spectacole s-a întocmit un proces verbal separat în aceiaÕi dat|.

Documentul atest| gradul de dotare, realizat| între anii 1940–1944, face parte din istoria Societ|Ûii Cultu-
rale Õi a Platului Cultural“ V.A. Urechia“:

„Denumirea Õi descrierea bunului:
Scaune tapiÛate cu pluÕ roÕu, montate 320, 100 uzur| 50%, 220 uzur| 20%
Scaune tapiÛate cu pluÕ roÕu, portative 112, 59 uzur| 50%, 60 uzur| 20 %
Oglinzi mici de cristal monate în perete, 2 uzur| 20%
M|suÛe de lemn înguste 4, uzur| 50%
Cuiere de perete cu 7 cârlige 3, uzur| 50%
Gr|tare de fier pentru Õters picioarele, fixate 3, uzur| 20%
Gr|tare de fier pentru Õters picioarele, portative 2, uzur| 20%.“128)

La 21 august, Biblioteca „V.A. Urechia“ GalaÛi a comunicat ministerului c| a preluat integral Pala-
tul cu existentul din teren, sesizând lipsuri de mobilier, instalaÛie de iluminat, ap| Õi sanitare, modul cum
administra Palatuli, inspirat din procesul verbal din 1946 al Comitetului executiv al Societ|Ûii Culturale:

„Sala de conferinÛe sau teatru, care are circa 500 locuri, la cerere se pune la dispoziÛia
organizaÛiilor de mas|, instituÛii etc., care precizeaz| ziua Õi ora când are loc conferinÛa sau spectacolul,
luându-se urm|toarele taxe, stabilite de Comitetul Provizoriu al OraÕului GalaÛi:…

Palatul «V.A. Urechia» trecând în folosinÛa Ministerului Înv|Û|mântului Public, Biblioteca
«V.A. Urechia», care-l ocup| efectiv Õi pentru care a fost special construit, neavând alocate fondurile
necesare în buget pentru cheltuieli de întreÛinere, reparaÛii etc., urmeaz| ca aceste cheltuieli s| fie
suportate din venitul s|lii de conferinÛe, pân| la acordarea fondurilor bugetare necesare, în care sens
v| rug|m s| binevoiÛi a dispune cele legale…

Cum Biblioteca «V.A. Urechia» ia o nou| dezvoltare, acum dup| ce i s-a acordat întregul Palat
Cultural cu acelaÕi nume, construit special în acest scop, pentru a corespunde noilor cerinÛe Õi a avea
o frumoas| activitate, dublând num|rul cititorilor Õi c|rÛilor citite, are neaparat| nevoie s|-Õi completeze
fondul de c|rÛi cu toate publicaÛiile Õi c|rÛile nou ap|rute, în care scop propunem ca sumele r|mase
disponibile din venitul s|lii s| fie folosite pentru cump|rarea de c|rÛi noi Õi reviste. Totodat| raport|m
c| toate sumele realizate de la sala de conferinÛe se depun prin virament în contul Bibliotecii
«V.A. Urechia» de Trezorerie Nr. 096057 de la Banca de Stat GalaÛi.“129)

În sfârÕit, Sala de conferinÛe era exploatat| în scopul prev|zut prin Statutul Societ|Ûii Culturale. Din
august 1950, Palatul a fost administrat de bibliotec|, deÕi nu avea asigurat nici personalul Õi cu atât mai
puÛin fondurile necesare. Sala de conferinÛe mai întâi Õi apoi întreaga cl|dire vor primi alte destinaÛii.
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La sfârÕitul anului 1950 Sala de festivit|Ûi era numit| fost| „N. B|lcescu“, mai apoi a fost reboteza-
t| „Alexandru Sahia“ sau „Ôtefan Gheorghiu“, iar Ateneul Popular care organiza activit|Ûi culturale, in-
clusiv în colaborare cu biblioteca, se numea „Mihai Eminescu“, probabil înfiinÛat cu prilejul s|rb|toririi
Centenarului Mihai Eminescu în ianuarie 1950.

Palatul Cultural sau Teatrul „V.A. Urechia“, Ateneul „N. B|lcescu“, AÕez|mântul Cultural
„Alexandru Sahia“ sau Sala „Ôtefan Gheorghiu“, cum a fost intitulat în devizele respective, a fost reparat
în anul 1951 din fondurile alocate de Ministerul Înv|Û|mântului, administrate de directorul bibliotecii.

În dosarul respectiv s-a conservat o declaraÛie manuscris a muncitorului Alexandru Nistor, devenit|
document istoric, care arat| cum fost pus în ianuarie 1951 de c|tre „tovar|Õul Ulieru Jan (sic?), condu-
c|torul Bibliotecii «V.A. Urechia» s| ciopleasc| literele Palatul Cultural V.A. Urechia Õi s| scrie Palatul
Cultural Alexandru Sahia“.130)

În perioada respectiv| director al Bibliotecii a fost numit George ChiriÛ|. S| fi fost el!? De ce Jan
Ulieru? Cine urma s| dea ordinul de Õtergere Õi scriere a noului nume? Mai curând a fost o iniÛiativ| a
acestui fals Ulieru! Numele lui Sahia nu a mai fost scris.

Biblioteca Public| „V.A. Urechia“ a fost transferat| la 10 octombrie 1950 Ministerul Înv|Û|-
mântului în folosinÛa Comitetului AÕez|mintelor Culturale de pe lâng| Consiliul de MiniÕtri „împreun|
cu întregul inventar“.131) Biblioteca va relua în primire Palatul, care îl administra integral din august 1950,
directorul A. Panaitescu semnând de predare Õi de primire.

În inventarul anexat procesului verbal de predare-primire, din 22 octombrie 1950, la capitolul
„imobil“ se consemneaz| „suprafaÛa construit| 990 m.p. Õi suprafaÛa necl|dit| 2.717,68 mp“.132) Aceste
înscrisuri s-au f|cut pe baz| de acte oficiale, acte de proprietate ce trebuie g|site pentru reconstituirea
dreptului Bibliotecii „V.A. Urechia“ asupra Palatului Cultural.

La 27 decembrie 1950, Sfatul Popular al OraÕului Republican GalaÛi împreun| cu Sfatul Popular
al Regiunii GalaÛi hot|r|sc ca Biblioteca Õi Sala de festivit|Ûi „V.A. Urechia“ s| treac| din subordinea
regiunii în cea a oraÕului, hot|râre neacceptat| de administraÛia central| de stat.133)

În decembrie 1951, la inventarierea patrimoniului cultural în întrega Ûar|, Biblioteca „V.A. Urechia“
Õi Palatul Cultural au fost luate în evidenÛa Comitetului pentru AÕez|mintele Culturale, dar în aprilie 1952
sala de festivit|Ûi a fost predat| în folosinÛa SecÛiei Culturale a oraÕului GalaÛi, în baza unei înÛelegeri cu
Comitetul pentru AÕez|mintele Culturale. Procesele verbale cuprind descrierea cl|dirii, starea fizic|,
lucr|rile de executat, fiind menÛionat| Õi perioada construcÛiei – 1933/1943.

În anul 1954, la solicitarea Ministerului Culturii în perspectiva înfiinÛ|rii Teatrului dramatic în Pala-
tul Cultural, directorul A. Panaitescu trimite un memoriu, o trece în revist| a istoriei cl|dirii, ultimul efort
pentru p|strarea ei în folosinÛa Bibliotecii. Cu acest memoriu se încheie capitolul istoriei Societ|Ûii
Culturale Õi Palatului construit pentru Biblioteca „V.A. Urechia“ datorit| eforturilor membrilor ei Õi ano-
nimilor cump|r|tori de „c|r|mizi“, „pietre“ sau „marmure“, Õi, într-o anume m|sur|, instituÛiilor adminis-
traÛiei publice de stat:

„Ca urmare a ordinului Dvoastr| nr. 70070 din 17/V/1954, comunic|m urm|toarele: Imobilul
Bibliotecii noastre nu are niciun fel de locatari, fiind în întregime folosit de Bibliotec|, afar| de sala de
festivit|Ûi care este folosit| de Sfatul Popular OraÕ GalaÛi, fiind predat| cu Proces Verbal, conform
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dispoziÛiilor Comitetului pentru AÕez|mintele Culturale, pentru diferite spectacole Õi teatru.
Din punct de vedere juridic, imobilul aparÛine Ministerului Culturii de care aparÛine Õi Biblioteca,

deoarece acest imobil este proprietatea Bibliotecii, fiind special construit pentru Biblioteca
«V.A. Urechia» de fosta Societate Cultural| «V.A. Urechia», fondat| special cu acest scop Õi desfiinÛat|…
în 1947(sic! 1949).

Societatea Cultural| «V.A. Urechia», înc| înainte de a fi desfiinÛat|, prin adresa nr. 3 din 28
decembrie 1946, a pus la dispoziÛia Bibliotecii (prin executorii testamenatri (sic!) ai întemeietorului
Bibliotecii) întreg localul, Palatul Cultural «V.A Urechia» din GalaÛi str. Republicii nr. 59.

În baza acestui act, conducerea bibliotecii, prin tov. Panaitescu Anton, a luat toate m|surile
necesare, a readus întreaga avere a Bibliotecii din dispersare Õi a instalat Biblioteca în noul s|u local
propriu, Palatul Cultural «V.A. Urechia», unde funcÛioneaz| Õi ast|zi.

Imobilul fiind compus dintr-o singur| cl|dire Õi la parter având sal| pentru diferite manifest|ri
culturale în leg|tur| cu activitatea Bibliotecii, printr-o Decizie a fost dat| în folosinÛ| Comitetului pentru
Art| de pe lâng| Consiliul de MiniÕtri, pentru a fi folosit| ca sal| de spectacole Õi pentru turneile teatrale,
i-ar biblioteca Õi-a continuat activitatea mai departe în apartamentele unde fusese instalat| (subsol, etaj
I Õi etaj II).

Între timp, reieÕind o serie de greut|Ûi, deoarece Comitetul Provizoriu al OraÕului GalaÛi impusese
Bibliotecii s| pl|teasc| chirie Õi chiar s| o evacueze, intervenindu-se la forurile competente, dup| mari
greut|Ûi Comitetul pentru Art| de pe lâng| Consiliul de MiniÕtri a dat Decizia nr. 20460 din 25 iulie 1950,
prin care Palatul Cultural «V.A. Urechia» intra în folosinÛa Ministerului Înv|Û|mântului Public, fiind
forul tutelar de care aparÛinea Biblioteca «V.A. Urechia».

În baza acestei Decizii, nr. 20460/950, Biblioteca Õi-a reluat în primire imobilul, Palatul Cultural
«V.A. Urechia», pe baz| de Proces Verbal, predarea f|cându-se de Comitetul Provizoriu al OraÕului
GalaÛi, care folosea localul pân| în acel moment (numai sala de festivit|Ûi, deoarece în restul localului
a funcÛionat biblioteca).

La data de 10 octombrie 1950, Biblioteca «V.A. Urechia» GalaÛi prin Decizia nr. 107401/950, dat|
de Ministerul Înv|Û|mântului Public, trece cu tot patrimoniul s|u în folosinÛa Comitetului pentru
AÕez|mintele Culturale de pe lâng| Consiliul de MiniÕtri… Aceast| trecere s-a f|cut cu scopul de a se
asigura o coordonare a tuturor bibliotecilor, deoarece Biblioteca «V.A. Urechia» devenise Bibliotec|
Central| Regional| pentru Regiunea GalaÛi.

Al|turat se anexeaz| o serie de acte Õi decizii cuprinzând situaÛia juridic| atât a Bibliotecii cât Õi
a localului, Palatul Cultural «Ôtefan Gheorghiu», fost «V.A. Urechia» (deoarece între timp i s-a schimbat
denumirea, iar Biblioteca a r|mas pe mai departe «V.A. Urechia»).

În anul 1952, luna aprilie ziua 1, conform dispoziÛiilor Comitetului pentru AÕez|mintele Culturale,
s-a predat cu Proces Verbal din nou sala de festivit|Ûi Sfatului Popular al OraÕului GalaÛi, spre folosinÛ|,
situaÛie în care se g|seÕte Õi în momentul de faÛ|, Biblioteca neputând folosi sala pentru acÛiunile sale de
mas|, deoarece trebuie s| pl|teasc| chirie, deÕi Sfatul Popular al OraÕului GalaÛi nu pl|teÕte nici un fel
de chirie Bibliotecii sau Ministerului Culturii, care le-a dat în folosinÛ| sala, lucru care este cu totul
injust Õi în acelaÕi timp frâneaz| activitatea bibliotecii, deoarece nu are fonduri s| pl|teasc| chirie pentru
folosirea s|lii cu ocazia manifest|rilor de mas|… situaÛie care trebuie analizat|..“134)

CoexistenÛa Bibliotecii cu Societatea în Palatul Cultural sub acelaÕi patronim a avut drept conse-
cinÛ| transferul semnificant al numelui lui V.A. Urechia. G|l|Ûeanul de ieri Õi de azi, particular Õi oficial,
a instituÛionalizat numele lui V.A. Urechia: Biblioteca, Palatul Cultural Õi, o vreme, Teatrul dramatic au
fost substituite sintagmei–nomen „V.A. Urechia“. „Merg (vin) la (de la) V.A. Urechia“. „M| duc la spec-
tacol la V.A. Urechia“, însoÛit| de determinativul instituÛiei, când se impunea individualizarea Bibliotecii
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„V.A. Urechia“ de Sala „V.A. Urechia“ din Palatul Cultural, ridicat de Õi spre mândria g|l|Ûenilor de ieri,
ast|zi Õi de mâine.


