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HORIA FLĂMÂNDU - Compoziţie sculpturală 

 

Compoziţie din piatră, h- 4.10 m, lângă piscina Hotelului “Cleopatra”, Saturn 

 

Observaţii: Autorul – fost profesor la UNA Bucureşti; influenţat de arta lui 

Constantin Brâncuşi; participant la Tabăra de sculptură de la Măgura: 1971 



 
 

 
 

AURELIAN BOLEA – Compoziţie sculpturală “Venus” 

 

Compoziţie din piatră, h- 2.80 m, Hotel “Florica”, Venus 

Observaţii: Autorul – participant la Tabăra de sculptură de la Măgura: 1970- 

1974 



 
 

 
 

IOANA MARIA COCEA – Compoziţie sculpturală “Neptun” 

 

Compoziţie din piatră, h- 3.80 m, vis-à-vis Hotel “Majestic”, Jupiter 

Observaţii: Autoarea –Ioana Maria Cocea,  fiica lui N.D. Cocea, antimonarhist şi 

scriitor de stânga, sculptor elogiat de criticii de specialitate. Participantă la Tabăra de 

sculptură de la Măgura: 1985 



 

 
 

 
 

SILVIA RADU – Compoziţie sculpturală “Neptun”, 1974 

 

Compoziţie din marmură, h- 3.20 m,  Hotel “Neptun” 

Observaţii: Silvia Elena Radu (n. 30 iunie 1935, în satul Pătroaia) este un sculptor 

și pictor român, personalitate de prim rang a artei plastice românești. Silvia Elena 

Radu este soția scuptorului român Vasile Gorduz. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/30_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1935
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Gorduz


 Studii  

 Absolventă, în 1960, a Academiei de Arte Frumoase (Institutul de Arte 

Plastice ,,N. Grigorescu“), clasa Profesorului Ioan Lucian Murnu. 

 Din 1961 expune la majoritatea expozitiilor anuale, municipale si ocazionale 

organizate de Ministerul Culturii si de Uniunea Artistilor Plastici din Romania. 

 Expoziții personale- selecție 

 1965 Expoziție la Sala Dalles, București 

 1986 Expoziție de pictură la Muzeul de Artă din Constanța 

 1989 - pictură, sculptură, porțelan, Sala Dalles, București; 

 2003 Galeriile U.A.P. din Bistrița și Tg. Mures; Biserica Evanghelică din 

Herina; 

 2003 Muzeul de Arta, Cluj-Napoca, împreună cu Vasile Gorduz 

 2007 Galeria Calina, Timișoara. 

 Expoziții de grup- selectie 

 1979 Expoziția Bienalei de la Veneția 

 1992 Expoziția U.N,E.S.C.O., Paris, împreună cu Mircea Corneliu Spătaru 

 1998 Expoziția Internațională de la Budapesta, organizator Sorin Dumitrescu 

 Lucrări de artă monumentală 

 1965 - "Legenda Mesterului Manole" Parcul Herăstrau, București; 

 1986 - „Statuie comemorativă pentru eroii neamului”, satul Potlogeni 

 1969 - "Sculpturi ambientale" stațiunea Costinești; 

 1971 - "Neptun", sculptură de marmură, stațiunea Neptun; 

 1994 - "Sfântul Gheorghe" sculptură în bronz, piața Sf Gheorghe, Timișoara. 

 Premii 

 1968 - Premiul al 2 lea pentru sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici, 

 1974 - Premiul al 2 lea pentru artă monumentală; 

 1999 - Premiul Expoziției Memorie și Proiect 

 2003 - Premiul „Prometeus Opera Omnia” al Fundației Anonimul, împreună 

cu Vasile Gorduz 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Gorduz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galeria_Calina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Corneliu_Spătaru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Dumitrescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Gorduz


 

 

 
Ansamblu sculptural “Monumentul eroilor din sudul Dobrogei” –  

Piata Revolutiei, Mangalia (granit, bronz), 1998 

 

 
 

“Poarta luminii” “Altarul” “Inaltarea” 

 



DANIEL DIVRICEAN            DORU NUŢA                      ADRIAN DUMITRU  

Specialist în metal                                   sculptor             ceramist 

Pe sculptura numită "Înălţare" sunt montate două "plăci": una cu o inscripţie 

reproducând un citat din Horaţiu "Dulce et decorum est pro patria mori"("Este 

dulce şi frumos să mori pentru patrie") şi o alta cu lista eroilor din Mangalia cazuţi 

în cele două războaie mondiale. 

 

 

Lista eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă: 

 

- În Primul Război Mondial, 1916-

1918 

 

 1. Plt.Oprisan Dumitru 

2. Plt.Buluc Ioan 

3. Serg.Gheorghe Teodoru 

4. Serg.Ioan Stoia 

5. Cap.Harduvli Iordan 

6. Cap.Dumitru Cosoreanu 

7. Cap.Stavru Nicolae 

8. Cap.Caracas Armeniac 

9. Sold. Trandaboru Aldea 

10. Sold.Radu Stefan 

11. Sold.Cristea Mihai 

12. Sold. Ioan Mecu 

13. Sold.Caravan Florea 

14. Sold.Vasile Pohrib 

15. Sold.Benvie Tudor 

16. Sold.Aldea G.Aldea 

17. Sold.Constantin Ciontea 

18. Sold.Ariesanu Ilie 

19. Sold.Ioan Comitescu 

20. Sold. Iulius Cicht 

21. Sold.Ramazan Mustafa 

22. Sold.Bertula Geamai 

23. Sold.Ionus Mememt 

24. Sold.Amet Hagi Mustafa 

 

- În cel de Al Doilea Război 

Mondial,1941-1945:  

 

1. Lt. Dobre Constantin 

2. Serg.Buciu Ioan 

3. Serg.Blacioti Nicolae 

4. Sold. Ion Mecu 

5. Sold. Gheorghe Nitoi 

6. Sold. Pandelica Dan 

7. Sold. Dieaconescu Dumitru 

8. Sold. Crosoveanu Oprea 

9. Sold.Rosu Ilie 

10. Sold.Coltea Nicolae 

11. Sold.Ana Dumitru 

12. Sold.Urucu Gheorghe 

13. Sold.Beldie Gheorghe 

14. Sold.Georgescu Traian 

15. Sold.Georgescu Gheorghe 

16. Sold.Traian Duplescu 

17. Sold. Lepadatu Banica 

18. Sold. Tacu Vanghele 

19. Sold.Bonciu Ion 

20. Sold.Bonciu Dumitru 

21. Sold.Goschin Dumitru 

22. Sold.Agorasti Ion 

23. Sold.Ceara Ilie 

24. Sold.Ceara Nicolae 

25. Sold.Fuega Ion 

26. Sold.Stefanescu Ion 

27. Serg.Rasim Salim 

28. Sold. Chiajim Salih



 

 

          
 

IOANA MARIA COCEA – Compoziţie sculpturală “Muzica” 

 

 

 

Compoziţie din piatră, h- 3.80 m, vis-à-vis de restaurantul Cazino, Mangalia 

 

Observaţii: Autoarea –Ioana Maria Cocea, fiica lui N.D. Cocea, antimonarhist şi 

scriitor de stânga: artist elogiat de criticii de specialitate.  

Participantă la Tabăra de sculptură de la Măgura: 1985 

 



 
 

ION IRIMESCU – Compoziţie sculpturală “Tinereţe”, 1964 

 

Compoziţie din bronz, h-3m, Hotel “Astra” Mangalia 



Ion (Nicu) Irimescu (n. 27 februarie 1903, Arghira, comuna Preotești - d. 28 
octombrie 2005, Fălticeni) a fost un sculptor român, profesor și membru de onoare 
al Academiei Române. 

Centenarul artist plastic român a fost fiul lui Petre Irimescu, proprietar, și al Mariei 
Cazaban, pedagogă; a fost căsătorit cu Eugenia Melidon, profesoară. 

Biografie 

După absolvirea școlii primare din Fălticeni, urmează cursul secundar la Liceul Nicu 

Gane din același oraș (1915-1924), unde a participat la punerea în scenă a unor piese 

de teatru, pictând decorurile. Între 1924 și 1928 este student al Școlii Naționale de Arte 

Frumoase din București, unde i-a avut ca profesori de sculptură pe Dimitrie 

Paciurea și Oscar Han. În timpul studenției, a pictat biserica cu hramul Sf. Arhangheli 

Mihail și Gavril din Oprișeni-Fălticeni. 

 Operă, expoziții, colecții, muzee 

În anul 1928, la absolvirea academiei, are loc debutul său la Expoziția de Pictură și 

Sculptură din București. În 1930, obținând o bursă de studii a școlii române 

din Fontenay-aux-Roses, pleacă la Paris și se înscrie la Académie de la Grande 

Chaumière, unde lucrează sub îndrumarea profesorului Joseph Bernard, fiind în special 

influențat de sculptura lui Antoine Bourdelle. În 1932 i se acordă Mențiunea de onoare a 

Societății artiștilor francezi, pentru lucrarea Autoportret, expusă la Salonul de primăvară 

de la Paris. Din 1933, anul întoarcerii înRomânia, Ion Irimescu participă la toate 

expozițiile organizate, atât în țară cât și în străinătate. În 1940 este numit profesor la 

Academia de Belle Arte din Iași, mai târziu (1950) la Cluj, iar din 1966 funcționează ca 

profesor de sculptură la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din București. 

În 1956 participă la Bienala din Veneția, expunând la pavilionul românesc 15 lucrări, iar 

în 1961 expune la Expoziția de sculptură contemporană, organizată pe lângă 

Muzeul Rodin din Paris. Expune de asemeni la Berna, Helsinki, Budapesta, Dresda, 

Moscova, Varșovia, Praga, Paris, Stockholm, Londra, Roma, Berlin, Bonn, Istanbul, 

Ankara, Tel Aviv, Damasc, Cairo, Alexandria. 

În 1975 donează muzeului orașului Fălticeni un mare număr de sculpturi și desene, cu 

care se inființează Colecția "Ion Irimescu". Este ales în 1978 președinte al Uniunii 

Artiștilor Plastici din România, unde activează până în 1989. 

Mențiunea de onoare a Societății Artiștilor Francezi (1932), Premiul Fundației Elena și 
Anastase Simu (1935), Meritul Cultural în grad de Cavaler clasa I, Premiul Ministerului 
Culturii și Artelor (1942), Maestru emerit al artei (1954), Premiul de Stat clasa I 
(1955), Artist al Poporului (1964), președinte al Uniunii Artiștilor Plastici (1978-1990), 
membru de onoare al Academiei Române (1992), Ordinul Steaua României în grad de 
Mare Ofițer (2001), Premiul pentru Excelență în Cultura Română (2001). 

Prin Decretul nr. 3 din 13 ianuarie 1964 al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, sculptorului Ion Irimescu i s-a acordat titlul de Artist al Poporului din Republica 
Populară Romînă „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul 
teatrului, muzicii și artelor plastice”.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/27_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1903
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arghira,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/28_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/28_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2005
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fălticeni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptor
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Română
http://ro.wikipedia.org/wiki/1924
http://ro.wikipedia.org/wiki/1928
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Națională_de_Arte_București
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Națională_de_Arte_București
http://ro.wikipedia.org/wiki/București
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Paciurea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Paciurea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oscar_Han
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fontenay-aux-Roses
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_Bourdelle&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1932
http://ro.wikipedia.org/wiki/1933
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/1940
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iași
http://ro.wikipedia.org/wiki/1950
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/1966
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Veneția
http://ro.wikipedia.org/wiki/1961
http://ro.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
http://ro.wikipedia.org/wiki/1975
http://ro.wikipedia.org/wiki/1978
http://ro.wikipedia.org/wiki/1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_de_Stat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Artist_al_Poporului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Steaua_României
http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_de_Stat_al_României
http://ro.wikipedia.org/wiki/Artist_al_Poporului_(România)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Populară_Romînă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Populară_Romînă


La 27 februarie 2003, Academia Română îl sărbătorește cu prilejul împlinirii vârstei de 

100 de ani. Este al doilea artist român aflat în viață la sărbătorirea Centenarului său, 

după Cella Delavrancea. 

La sfârșitul vieții, s-a retras la Fălticeni, unde s-a ocupat de muzeul care adăpostește 

jumătate din operele sale și pe care Irimescu le-a donat orașului (aproximativ 300 

sculpturi și 1000 desene), dând naștere astfel celei mai mari colecții permanente de 

autor din România. Una dintre lucrările lui, statuia prințului cărturar Dimitrie Cantemir, se 

află la Biblioteca Ambrosiana din Milano, între statuile lui Dante și Shakespeare. 

La 28 octombrie 2005 marele sculptor moare și este înmormântat în cimitirul parohiei 

Oprișeni. 

 

 

 

 
 

MAXIMILIAN SCHULMAN – Compoziţie sculpturală 

 

Compoziţie din piatră, h- 2,85 m, hotel Corsa, Mangalia 

http://ro.wikipedia.org/wiki/27_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2003
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cella_Delavrancea


 
 

PATRICIU MATEESCU – Compoziţie sculpturală “Mihai Eminescu”, 1995 

În zona falezei şi a vilelor “speciale” Mangalia 

Sculptură din ceramică dată cu bronz, montată pe un miez de beton. 

 



Articol în revista de cultură“Contemporanul”, fondată în 1881 

 

 

 Confraţii din România l-au cam uitat pe sculptorul Patriciu Mateescu. la fel, ţara noastră 

(citeşte responsabilii cu soarta ei), care nici de cei ce mai supravieţuiesc prin ea nu-şi aduce 

aminte decât în campaniile electorale, l-a uitat, evident, pe unul dintre artiştii importanţi de la 

graniţa între secolele XX şi XXI. Patriciu Mateescu, însă, nu şi-a uitat nici o clipă patria. O poartă 

în gândurile lui, în sentimente, în amintiri şi, îndeosebi în lucrul mâinilor, adică în arta pe care la 

venerabila-i vârstă continuă să o profeseze cu pasiune.  

Câteva sumare date biografice despre acest sculptor fericit în patria adoptivă dar mereu 

neîmpăcat cu gândul că a trebuit, la un moment dat, să-şi părăsească locurile natale, sunt absolut 

necesare pentru a înţelege dimensiunea personalităţii sale. S-a născut în 1927 la Răchitoasa, 

judeţul Bacău. A studiat la Academia de arte frumoase din Bucureşti între 1946–1950, la clasa 

maestrului Cornel Medrea. În anii de tinereţe şi de maturitate şi-a concentrat interesul asupra 

sculpturii în material ceramic, fiind, în România, un pionier al genului. Mulţi ani s-a perfecţionat 

în tehnica sculpturii în teracotă. la Târnăveni a învăţat tehnica gresiei arse la temperaturi foarte 

înalte. Multe lucrări de-ale sale, realizate în acest material, au decorat în anii 70 noi edificii 

ridicate pe litoralul Mării Negre. În 1970 a pus bazele fundaţiei Hamangia, a cărei activitate urma 

să fie dezvoltarea artei ceramicii, în oraşul Medgidia, pentru ca în anul următor să aibă loc acolo 

primul simpozion de creaţie dedicat realizării unor lucrări monumentale din ceramică. o nouă 

direcţie estetică şi o tabără de creaţie, ce vor fi continuate în deceniile următoare, luau astfel 

fiinţă. 

 Până la plecarea sa din ţară, Patriciu Mateescu se opune cu consecvenţă direcţiei artistice 

oficiale, adică realismului socialist. Lucrările de ceramică monumentală, amplasate în diferite 

oraşe ale României vădesc libertatea viziunii şi a execuţiei sale. După emigrarea în Statele Unite 

ale Americii, artistul continuă să lucreze asiduu, în serii de lucrări, dintre care voi aminti: „florile 

carpatine” şi „florile californiene”, realizate din moduli sferici, şi „florile iubirii” realizate din 

porţelan, „capricioşii albaştri” şi „capricioşii negri”, „monştri ai subconştientului”, cum i-a numit 

chiar autorul lor, inspiraţi de monştrii lui Goya, „gugumanii”, „florile răului”, „mâinile cereşti” 

etc.  

Treptat, Patriciu Mateescu renunţă la reprezentările figurative, făcând prin seria 

„gugumanilor” trecerea spre compoziţiile abstracte. Şi, de asemenea, renunţă la orice fel de 

glazuri colorate, în favoarea negrului pe care-l consideră „culoarea” cea mai puternică. După 

1995, artistul revine temporar în patria natală, animat de cele mai sincere sentimente, spre a dărui 

României, la intervale nu foarte lungi, patru lucrări monumentale, amplasate în patru zone cu 

valoare istorică şi simbolică. Astfel, pe malul Mării Negre, la Mangalia, va instala un bust al 

lui Eminescu, pe malul Dunării, la Orşova, lucrarea intitulată „Danubia”, un memorial dedicat 

românilor ucişi pe când încercau să fugă din România comunistă, aruncându-se în Dunăre, ca să 

ajungă în fosta Iugoslavie, apoi compoziţia intitulată „Rugă pentru România”, la Blaj, şi lucrarea 

„Noua Românie” amplasată la Snagov, pe insulă, în imediata vecinătate a mânăstirii. atât 

execuţia, cât şi transportul şi montarea celor patru lucrări de for public s-au făcut de fiecare dată 

exclusiv pe cheltuiala autorului.  

Patriciu Mateescu n-a aşteptat recompense, nici onorarii, nici măcar o susţinere logistică, 

ci doar recunoaşterea sa ca artist dăruit sculpturii ceramice şi breslei sale. După 2002 a urmat o 

perioadă în care Patriciu Mateescu n-a mai revenit în ţară decât rar, în vizite private. Părea că 

darurile sale artistice pentru locurile natale s-au terminat. Şi totuşi, n-a fost aşa.  



Dorul de casă care-l macină de când a plecat a mai rodit încă o dată în forma unei coloane 

monumentale, din material ceramic, pe care de curând artistul a transportat-o din America, în 

moduli, pe o navă care a adus-o în România, spre a fi montată şi amplasată nicăieri altundeva 

decât în satul său natal, la Răchitoasa, judeţul Bacău. lucrarea inaugurată acolo la sfârşitul lunii 

octombrie 2011 a primit un titlu cât se poate de explicit: „coloana dorului de ţară”. E imposibil ca 

ea să nu ne ducă cu gândul la cealaltă coloană, dăruită României de Brâncuşi, probabil tot ca 

semn al apartenenţei la un spaţiu bine definit geografic şi încărcat cu istorie, tradiţii şi 

spiritualitate. noua lucrare monumentală a lui Patriciu Mateescu aparţine seriei abstracte. este o 

compoziţie suplă, armonioasă, dezvoltată pe verticală, ca un ax ce leagă pământul de cer, alcătuit 

din moduli ce par împletiţi între ei, asemenea unui brâu. În satul său natal autorul avea să 

descopere cu bucurie, deloc întâmplător, o urmă a vieţuirii familiei sale pe acolo. În spaţiul micii 

biserici de lemn monument istoric, preotul satului, părintele Iulian Huminiuc i-a arătat cristelniţa 

pe care este gravat anul 1927, cel al naşterii lui Patriciu Mateescu, şi numele donatorului, nimeni 

altul decât tatăl său, inginerul Mihail m. Mateescu. spre marea bucurie a autorului, parohul 

bisericii a acceptat ca noua lucrare monumentală, „coloana Dorului de ţară” să fie amplasată chiar 

în imediata vecinătate a acestei frumoase biserici din lemn. artistul a fost impresionat şi de 

implicarea primarului comunei Răchitoasa, Ovidiu Ivanciu, în acţiunea de instalare a coloanei în 

satul său natal. Împreună cu viceprimarul, acesta a lucrat efectiv la turnarea betonului în 

interiorul modulilor ce compun lucrarea. la inaugurare, Patriciu Mateescu li s-a adresat 

localnicilor din Răchitoasa cu cuvintele „fraţi de cristelniţă”, în amintirea botezului său şi a celor 

din sat în cristelniţa dăruită bisericii de inginerul mateescu. 

Discret, fără emfază, acest artist român care a contribuit de-a lungul timpului la 

dezvoltarea unui gen şi a unui stil, şi-a mai exprimat încă o dată, ataşamentul faţă de ţara sa, cum 

puţini dintre cei plecaţi o fac. gestul său are valoarea simbolică a unei definitive reîntoarceri 

acasă. 

  

Luiza Barcan 

 

 



   
 

MIHAI MIHAI – Compoziţie sculpturală piatră, 2 elemente 

 

Compoziţie sculpturală piatră, h- 3m, lângă Hotelul “Paradiso”, Sanatoriul 

Balnear Mangalia 

Autorul: sculptorul Mihai Mihai, participant la  Tabăra de sculptură Măgura, editia 1971, 

1974 ( lucrarile “Ciuha” si “Ciuha masca”) 

 Tabăra de sculptură Măgura a fost organizată în perioada 1970 - 1985. Inițiativa a aparținut 

sculptorului Gheorghe Coman, sprijinit de Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru a 

marca 16 secole de la prima atestare documentară a orașului Buzău.  

Programul prevedea ca vreme de 16 ani, câte 16 sculptori, în fiecare an în majoritate alții, să vină 

la tabăra Măgura, în județul Buzău, unde, timp de două luni (august și septembrie), să creeze o 

sculptură, pe o temă la alegere, într-un bloc de piatră pe care îl primea prin tragere la sorți.  

În cei 16 ani, la Măgura au lucrat 163 de sculptori, în urma cărora au rămas 256 de lucrări în 

piatră, donate județului de către creatori, în cadrul unei festivități, reprezentând cel mai mare 

ansamblu național de sculptură în aer liber din țară. Din păcate, sculpturile nu sunt marcate pentru 

ca vizitatorii să poată cunoaște autorul și titlul lucrării.  

Terenul de 21 ha, pe care sa află lucrările, aparține Mănăstirii Ciolanu, dar acum este în 

administrarea autorităților culturale ale județului Buzău, care plătesc o chirie mănastirii. Numele 

care i s-a dat taberei se datorează faptului că piatra folosită a fost procurată din comuna Măgura, 

această tabără situându-se, de fapt, în comuna Tisău, vecină cu Măgura. 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Măgura,_Buzău
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Buzău
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatră
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Ciolanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tisău,_Buzău


FARUL “GENOVEZ”  – UNUL DIN SIMBOLURILE MUNICIPIULUI 

MANGALIA 

 

 
 
          Farul “Genovez” din Mangalia a fost construit între anii 1858-1860, de o 

companie engleză, acest nume fiind dat în amintirea negustorilor genovezi de 

altădată, care au practicat intens comerţul în Dobrogea în sec. XIII-XIV. 



 
 

 
 

 



     
GENOVEZII ÎN DOBROGEA – MONOPOL LA PONTUL EUXIN 

 

Coloniştii Republicii au controlat comerţul maritim din zona Pontului Euxin între anii 1261 şi 

1484, lăsând numeroase vestigii şi punându-şi amprenta asupra culturii dobrogene. Potrivit 

istoricului Ştefan Andreescu, navigatorii italieni şi-au continuat activitatea şi după ce turcii au 

cucerit Dobrogea de la urmaşii lui Mircea cel Bătrân. Cu acordul Imperiului Bizantin, genovezii 

au stăpânit cetăţile de la Gurile Dunării (Cetatea Albă, Sulina, Vicina, Chilia, Donavici şi Sancti 

Georgi) şi şi-au înfiinţat baze în porturile din Constanţa şi Pangalia. Numeroşi istorici susţin că 

cetăţile Enisala şi Licostomo (locaţie probabilă Chilia Veche) au fost construite de inginerii 

republicii, teoria fiind confirmată de particularităţi arhitectonice şi de vestigiile descoperite în 

situri.Comunitate vestită de navigatori, Genova sau Zena, cum este ea denumită în dialectul local, 

s-a înfiinţat în urmă cu aproape două milenii în actuala regiune italiană Liguria şi s-a identificat 

întotdeauna cu domeniul maritim. După o istorie zbuciumată, portul "Genuia" este considerat şi 

în prezent, al doilea ca mărime din Marea Mediterana, după Marsilia. Fosta colonie romană, 

controlată ulterior de tribul lombarzilor, Genova a devenit republică încă din anul 1100, fiind 

unul dintre cele mai vechi oraşe ale lumii cu organizare democratică. Istoria maritimă a Zenei 

este una extrem de bogată, navele republicii ajungând de-a lungul timpului, "peste mare", în 

nordul Africii şi Orientul Mijlociu. Printre posesiunile sale din Evul Mediu timpuriu s-au numărat 

şi insulele vecine, Cerdela, Corega şi mai ales Sicilia, colonii pentru care multe decenii s-au 

războit cu marea sa rivală Veneţia, şi aceasta din urmă republică. 

 

 

 

 

La mijlocul secolului al XIII-lea, Dobrogea se află sub dominaţia Bizanţului, imperiu care 

adusese în zona creştinismul ortodox, dar care în acea perioadă începuse să tremure deja sub 

loviturile pericolului musulman. Fostele colonii greceşti din vestul şi nordul Mării Negre 

reprezentau o ţintă extrem de interesantă pentru marinarii genovezi care aveau nevoie de noi pieţe 

de desfacere. Potrivit istoricului Ştefan Adreescu, autorul cărţii "Genovezi, români şi tătari în 

spaţiul pontic", influenţa republicii în zona Dobrogei începe în 1261, când printr-un tratat de 

alianţă Bizanţul le preda marinarilor italieni monopolul comercial în Marea Neagră. Este anul de 

naştere a dominaţiei genoveze pe teritoriul pontic şi al începutului unei perioade extrem de 

înfloritoare, care avea să dureze timp de mai bine de două secole.  Monopolul este confirmat de 

un document datat 1360 şi care aparţine unui notar genovez, Antonio de Podenzolo, care îşi avea 

sediul în cetatea Chilia, unul dintre centrele republicii. Acesta este cel care aminteşte despre 

activitatea comercială extrem de bogată, despre tranzacţiile cu grâu, peşte, vin sau miere, produse 

care luau drumul Constantinopolelui. 
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Imediat după alianţa din 1261, comercianţii Zenei au sosit în Dobrogea şi s-au stabilit în 

vechile colonii greceşti, "centrul operaţional" fiind însă în nordul provinciei, la gurile 

Dunării, unde controlau cetăţile Moncastro (Cetatea Albă), Chilia şi Vicina (Isaccea). 

Portulanele vremii menţionează şi activitatea desfăşurată la Caffa (in Crimeea), dar mai 

ales profitabile tranzacţii încheiate la Solina (Sulina),  Proslaviţa (Nufarul), Sancti Georgi 

(Sfantul Gheorghe), Donavici (Dunavat). Pe raza actualului judeţ Constanţa erau preferate 

porturile Constanta şi Pangalia (Mangalia), dar acestea erau mai degrabă baze de tranzit 

şi mai puţin "cartiere generale". Despre Constanţa, geograful Pietro Visconti menţiona 

într-un portulan datat 1318 că este o bază auxiliară a republicii, unde existau câteva 

depozite de grâne, câteva dane de debarcare special create pentru genovezi, un dig de 

protecţie şi un zid exterior de apărare împotriva potenţialilor atacatori. Vechiul Tomis se 

laudă şi în prezent cu misteriosul far genovez, despre care se presupune că ar fi fost 

ridicat prin sec. al XIII-lea. Unele voci susţin însă că farul, functional până în 1913, a fost 

de fapt ridicat prin 1850 de o companie engleză. 


