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(Abstract)
During World War II, the Romanian officer Vasile A. Marinescu took pictures
of his life in the army and made an amateur photographic war album with images
and notes from the geographical areas where he was mobilized and from the front.
The album was recently discovered, as part of a private collection, and a research
work on it commenced in 2020. In this article we intend to present and analyse the
album and its content as an object - subject, a historical record and to try to answer
a few critical questions related to: 1) the purpose of this kind of photographic album
made by an amateur military-photographer; 2) the type of narrative built and its
relevance; 3) the role of such visual construction both as a useful tool for
understanding historical events and for overcoming individual traumas caused by war.
Keywords: cultural and military history; 20th Century Romania; World War II;
photographic war album; visual narratives.

Argument
Pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, ofiţerul român Vasile A.
Marinescu a fotografiat şi a construit ca amator un album fotografic de război care
cuprinde imagini şi note din zonele geografice în care a fost concentrat şi de pe front.
Albumul a fost descoperit recent, face parte dintr-o colecţie privată şi a fost supus
cercetării în anul 2020. Prin articolul de faţă ne propunem să prezentăm şi să
analizăm albumul şi conţinutul acestuia ca obiect – subiect şi sursă istorică, şi să
încercăm să răspundem unor întrebări critice legate de 1) scopul alcătuirii unui
asemenea album fotografic de către un ofiţer-fotograf amator, 2) tipul de naraţiune
construită şi relevanţa acesteia pentru cercetarea istorică, pentru studiile de memorie
(culturală) 3) rolul unei astfel de construcţii vizuale într-un context mai larg, ca
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instrument util pentru înţelegerea unor evenimente istorice, dar, posibil, şi pentru
depăşirea unor traume individuale cauzate de război.
Sursa principală investigată o reprezintă albumul fotografic – fotografiile conţinute, adnotările existente pe paginile albumului şi pe reversul unor fotografii. Adiţional,
au fost desfăşurate interviuri cu deţinătorul arhivei, dl. Mircea Pănculescu, pentru a
obţine informaţii despre autorul fotografiilor şi activitatea sa în perioada războiului şi
traiectoria albumului în timp. Informaţiile obţinute au fost confruntate cu surse din
arhive digitale, mărturii şi jurnale publice, publicaţii oficiale, literatură de specialitate.
Introducere
Dezvoltarea domeniilor studiilor culturale şi vizuale în anii 1980 şi 1990 a
suscitat un interes crescut pentru studierea fotografiei vernaculare1, cea realizată de
amatori şi a unor obiecte construite cu fotografii non-artistice. În plus, sfera de
cunoaştere a culturii materiale a pus accentul pe fotografie ca obiect-subiect, purtător
de însemne. Materialul fotografic a fost utilizat de la începuturile sale sub forma unui
instrument de suport vizual, a avut în primul rând un rol informativ, o anexă pentru
diferite clase de obiecte, fiind mult mai târziu reevaluat ca obiect cultural cu un
mediu propriu de producţie2. Acest statut este propriu fotografiei în măsura în care ea
e prezentă în muzee şi/sau e un obiect „colecţionabil”.
Totodată, fotografia nu mai este considerată demult o ilustrare obiectivă a
realităţii ci, mai cu seamă, un decupaj subiectiv, o interpretare a acesteia, care reflectă
viziunea autorului-fotograf despre lume, valorile şi reperele sale socio-culturale3.
În acelaşi timp, materialul fotografic furnizează dovezi4, conţine o mărturie: „Toate
fotografiile pot avea o contribuţie în istorie şi orice fotografie în anumite circumstanţe
poate fi folosită pentru a sparge monopolul pe care Istoria (cu I mare, n.m) îl deţine
asupra timpului”5 şi autentifică participarea la anumite evenimente istorice a
autorului fotografiei, a celui fotografiat. Fotografia de război cât şi albumul fotografic oficial şi vernacular de război fac parte astăzi din importante colecţii private şi
publice, precum Imperial War Museums6 din Marea Britanie, devenind un obiectsubiect de cercetare în diferite domenii ale cunoaşterii.
„Fotografiile cuprind în ele lumea iar în acelaşi timp au nevoie să fie cuprinse
(...) albumele au constituit modalitatea consacrată de aranjare (...) garantându-le
longevitatea”, acţionând asupra lor, cuprinzându-le şi astfel o fotografie devenind o
imagine a unei imagini7. Albumul fotografic încorporează fotografii, le ordonează
1
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sub forma unei naraţiuni vizuale (subiective), cu o cronologie dată, într-un obiect
fizic asemănător unei cărţi. Albumul poate fi realizat de profesionişti sau de amatori,
spre a fi consumat în spaţiul public şi în cel privat.
Introducerea albumului fotografic ca obiect de cercetare a generat întrebări
legate de formatul albumului şi tipul de fotografie realizat, autor/fotograf şi contextul
socio-cultural de apartenenţă, practicile de producţie şi de utilizare, locul şi rolul
obiectului în spaţiul vieţii domestice şi în cea publică, în cazul în care a fost publicat.
Formatul fizic al obiectului album poate condiţiona construcţia naraţiunii aflată între
paginile sale. Dacă albumul fotografic de familie a luat la începuturile sale forma
unei naraţiuni limitate de opţiunile oferite de şablonul de carton perforat, această
limită a fost depăşită în mod creativ de autorii de albume fotografice vernaculare de
familie, de călătorie, de război din prima parte a secolului al XX-lea. Albumul fotografic s-a diversificat tematic pe scară largă, dezvoltându-se albumul de eveniment,
albumul de călătorie şi albumul de război, produse oficiale sau vernaculare. Eliberarea
de şablonul rigid al primelor formate împreună cu „democratizarea experienţelor prin
traducerea lor în imagini”8, odată cu epoca Kodak a reprezentat şi un act de posedare
a naraţiunii vizuale, o internalizare a actului fotografierii conducând astfel la o
construcţie personalizată compoziţional, dar şi material în obiectul album.
Un tip aparte de album fotografic îl reprezintă „albumul povestit”, cel în care
fotografiile, uneori şi alte fragmente de cultură materială precum hărţi, sunt însoţite
de texte explicative mai mult sau mai puţin intime, personale. Notele scrise de autorii
albumelor – fotografi înşişi sau terţe persoane, pot fi însemnări formale care cuprind
informaţii geografice, datări, nume de monumente (frecvent în albumul oficial), până
la însemnări foarte personale despre grupul fotografiat, experienţe, interacţiuni
(frecvent în albumul vernacular), aşa cum apar adesea şi în numeroase albume
fotografice de război.
„Precum scrisorile şi jurnalele, albumele fotografice reprezintă mărturii ale
experienţei personale ale oamenilor care sunt create, colectate şi privite”9. Albumul
fotografic contribuie la construcţia unei naraţiuni (acceptabile) despre sine şi lume, o
naraţiune deopotrivă fragmentară şi personală, care ilustrează şi obliterează, acoperă
şi descoperă deopotrivă detalii cu privire la evenimentele trăite şi ilustrate10. În acest
sens, materialul fotografic vernacular de familie, dar şi de război a intrat în ultimele
decade de timp în atenţia unor cercetări legate de fotografie ca formă de terapie
(fototerapie)11, inclusiv pentru depăşirea traumelor cauzate de participarea la evenimente istorice precum războiul, sau viaţa petrecută în zone de conflict. Unele studii
au avut ca punct de plecare experimente legate de rolul practicării „scrierii
expresive” despre evenimente de viaţă traumatice, care au arătat că această practică
poate ajuta persoanele să facă faţă unor tensiuni şi emoţii negative acumulate ca
participanţi sau martori ai unor astfel de evenimente. 12. De-a lungul timpul s-a
observat faptul că scrierile creative – jurnale, scrisori, poezii trimise de soldaţii aflaţi
8
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pe front au jucat un rol pozitiv în viaţa acestora, în gestionarea situaţiilor traumatice
post-război. În mod analog, unii cercetători consideră că fotografia şi alcătuirea de
naraţiuni vizuale pot funcţiona asemănător scrierii expresive/creative. Ambiguitatea
mediului, dubla capacitate a fotografiei de a arăta şi de a ascunde, totodată, a făcut ca
„fotografiile personale să fie deosebit de atractive pentru cei care încearcă să se
recupereze în urma experienţelor traumatice13. Cele mai multe tehnici utilizate sunt
construite post-eveniment şi sunt ghidate de specialişti.
În ceea ce priveşte în mod specific albumul vernacular de război, Samantha
Sue Schwarz14, în urma analizării unui astfel de obiect din cel de-al Doilea Război
Mondial realizat de bunicul său, Hahn, opinează că acesta ar fi putut fi un vehicul
utilizat intuitiv de soldaţi fotografi amatori în confruntarea cu momentele traumatice,
tehnica constând în alcătuirea unor naraţiuni vizuale care au ajutat la rememorarea şi
analizarea (tăcută) a unor evenimente şi la alcătuirea unor naraţiuni acceptabile
despre trecut într-un spaţiu sigur, în absenţa unui public – albumul fotografic în sine.
Aşa cum afirmă Schwarz, în timp ce unii soldaţi au încercat să combată trauma
resimţită prin scriere creativă, precum poezii, jurnale, alţii au căutat doar să suprime
şi să ignore situaţia. Însă soldatul Hahn „pare că a adoptat o poziţie ambivalentă
acesta ignorând amintirile sale de război, neîmpărtăşindu-le direct, dar exprimându-le
şi prelucrând experienţele sale creativ prin asamblarea albumului său fotografic”15.
Tipurile de album fotografic de război şi rolul acestora
1. Albumul fotografic de război oficial
Fotografiile de război oficiale au fost realizate de fotografi profesionişti de
război, parte a corpului de militari. Fotografiile şi albumele de război oficiale au avut
un rol declarat documentar şi de propagandă. „Încă de la începuturile sale, fotografia
de război s-a bazat pe presupunerea că ar putea să ofere posterităţii mărturii de o
acurateţe indiscutabilă (...) însă procesele mecanice şi chimice de fotografiere nu au
produs imagini ale războiului modern aşa cum este el în realitate”16. De aceea,
fotografia de război, prin procesul inerent de „democratizare a imaginii” a renunţat la
viziunea exclusivistă şi idealizată a eroului de război, promovată anterior de artele
plastice, aducând în prim plan individul – soldatul oarecare, scene şi detalii până
atunci neexplorate din viaţa cotidiană de pe front17.
Fotografia de război şi albumul fotografic de război oficial s-au dezvoltat
odată cu mediul fotografic, mărturie stând o serie de 50 de daghereotipii realizate în
1847, de un fotograf necunoscut, care a ilustrat scene realiste din războiul MexicanAmerican în Saltillo, Mexico18, astăzi parte a colecţiei Amon Carter Museum of
American Art. Însă, Războiul Crimeii rămâne primul război documentat fotografic,
în ciuda mobilităţii reduse a fotografilor pe front, datorită dificultăţilor avute în
13
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manevrarea echipamentului fotografic masiv şi a tehnicii de fotografiere disponibile.
Totodată, Războiul Crimeii este şi cel care a declanşat procesul de „democratizare a
imaginii” din zone de conflict, deşi a păstrat parţial un ton idealizat de prezentare19,
împrumutat din reprezentările anterioare eroice ale războiului, distanţat „pacifist, şi de
aceea pe placul regilor şi al reginelor şi al pieţei de consum”20.
Carol Popp de Szathmáry21 este unul dintre primii fotografi care a realizat
fotografii de război în intervalul 1853-185422 pe durata Războiului Crimeii. Cu
această ocazie, Szathmáry a devenit autorul primului reportaj fotografic de război, iar
în 1877-1878 a realizat „Albumul Resbelului de Independenţă 1877-1878”, fotografiile ilustrând principalele etape şi operaţiuni militare la care a participat Armata
Română. Rămânând tot pe teritoriul românesc, un exemplu de album fotografic
oficial de război, din Primul Război Mondial, de această dată, a fost realizat de
Constantin Acsinte, în calitate de fotograf de război. „Fotografiile au fost realizate
între anii 1917-1920 şi înfăţişează diferite imagini de pe front, din spatele frontului,
răniţii în spitale, imagini aeriene ale frontului, (...) trupele cazate la Cernăuţi,
Chişinău, Bălţi, Misiunea Franceză, inspecţia regelui pe front, (...) diferite aspecte de
viaţă socială–retragerea rromilor, înmormântarea Eroului Necunoscut, daunele
provocate de bombardamente etc.”23
Imaginile publice ale războiului modern sunt rezultatul a trei priviri fotografice
dominante şi anume: a fotografilor de război şi fotografia documentară şi de propagandă; a fotografilor comerciali şi fotografia comercială de masă şi a fotografilor
avangardişti, din lumea artei24. De exemplu, în Statele Unite, un valoros Album
fotografic de război din Primul Război Mondial25 care conţine preponderent imagini
aeriene, a fost realizat de cunoscutul fotograf Edward Steichen, astăzi parte a
colecţiei Art Institute of Chicago. „Untitled Album of World war I Photographs,
1918/19” a fost alcătuit de Steichen în 1919, după întoarcerea sa de pe front, din
Franţa, când fotografii din album au fost publicate şi au circulat în presa vremii26.
De la începutul secolului al XX-lea, tehnica fotografică şi materialul fotografic
s-au democratizat, odată cu declanşarea fenomenului Kodak Culture27, care a fost
motorul fotografiei de amator, inclusiv al fotografiei realizate pe durata celor două
războaie mondiale. Primul Război Mondial „în care s-a luptat pe principiile producţiei
19
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de masă” a fost şi primul „ilustrat printr-un instrument de larg consum”28. Unul
dintre cele mai ample proiecte europene de recuperare a memoriei vizuale a Primului
Război Mondial din resurse oficiale şi istorii private îl constituie astăzi colecţia 19141918 Europeană29.
2. Albumul fotografic vernacular de război
Albumul fotografic vernacular ca formă narativă vizuală s-a născut în familie,
odată cu apariţia şi dezvoltarea mediului fotografic şi s-a transformat odată cu acesta.
Primul format de album fotografic standard comercializat a fost cel destinat
fotografiilor tip carte de visite, fotografie lipită pe carton tare, format patentat în
1854 de A.A.E. Disderi. Albumul fotografic vernacular de război s-a dezvoltat la
graniţa dintre albumul de familie şi albumul fotografic de război oficial.
Albumul de familie conţine straturi de amintiri vizuale destinate primordial
unui spaţiu privat, acestea fiind povestite, văzute, repovestite şi revăzute în familie.
Obiectul în sine a devenit astfel „un mediu primordial de comunicare” între generaţii,
parte a fenomenului Kodak Culture, despre care sociologul Richard Chalfen opinează
că a produs mutaţii în organizarea memoriei, oferind „modalităţi de a privi lumea
structurate şi modelate în ceea ce priveşte construcţia şi interpretarea realităţii”,
privire mediată inclusiv de aparatul fotografic în sine30. Fotografia şi albumele
fotografice vernaculare devin „produse ale culturii de apartenenţă şi reflectă valorile
subiective ale acelei culturi”31.
„Fotografia soldaţilor”, aşa cum a fost numită de Jay Winter, reprezintă
„veriga lipsă” din imaginea războiului modern ilustrat public de fotografii profesionişti şi este constituită din milioanele de fotografii realizate de soldaţi, militari, în
afara unor scopuri pecuniare sau de propagandă, ci doar pentru „a-şi documenta
experienţa de viaţă militară” din timpul războiului32. Albumul fotografic de război
realizat de fotografi amatori apare ca formulă narativă derivată din albumul de
familie, de cele mai multe ori sub forma unui jurnal vizual de călătorie33, construit
spre a fi consumat preponderent în spaţiul familial, ca o evocare a unor evenimente
personale trăite într-un context istoric specific, cu o durată dată. Într-o anumită
măsură, fotografiile au fost destinate şi micului comerţ, dar şi construcţiei de amintiri
cu şi despre camarazii de pe front34.
Albumele fotografice de război realizate de fotografii amatori sunt rezultatul
unor decizii de fotografiere, al unei priviri subiective asupra evenimentelor trăite,
constituindu-se în surse de „amintiri private ale războiului” în viziunea lui Justin
Court35. Naraţiunile vizuale obţinute devin decupaje din teatrul mare al războiului,
uneori foarte îndepărtate de naraţiunile vizuale cunoscute publicului larg. Naraţiunile
28
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vizuale s-au acumulat de ambele părţi ale baricadei războiului. De exemplu, în istoria
recentă au fost descoperite anumite albume fotografice private de război ale unor
fotografi-amatori, în special din cel de-al Doilea Război Mondial care au născut
discuţii şi controverse datorită formulelor narative conţinute, departe de imagini
oficiale difuzate public.
Unul dintre cele mai controversate albume este cel de la Auschwitz36 deţinut de
un militar german – Karl-Friedrich Höcker (Hoecker), descoperit într-un apartament
din Frankfurt, astăzi partea a colecţiei United States Holocaust Memorial Museum şi
devenit sursă de inspiraţie a romanului „The Constant Soldier”, de William Ryan.
Albumul prezintă aspecte din viaţa privată a unor militari germani, femei şi bărbaţi,
care administrau lagărul de concentrare, oameni care pot fi văzuţi în fotografii cântând,
râzând, petrecând, în niciuna dintre imagini nefiind prezent lagărul propriu-zis sau
victime umane. Aşa cum a observat scriitorul Ryan „Dacă Hoecker a dorit să păstreze
câteva amintiri despre Auschwitz, în niciun caz nu erau cele despre lagărul de concentrare. (...) Distanţa dintre aceste fotografii cu fete atrăgătoare, zâmbitoare şi toate
celelalte fotografii pe care le cunoaştem despre Auschwitz este deconcertantă.”37
Trebuie însă menţionat faptul că în spaţiul public au fost expuse şi discutate
albumele fotografice vernaculare în care soldaţi germani au fotografiat viaţa din
ghettouri, pentru propria colecţie sau chiar pentru a trimite fotografiile realizate sub
formă de imagine souvenir prietenilor. Unii fotografi amatori din rândul soldaţilor
germani au fost însă motivaţi de interese cu totul diferite încercând să surprindă, de
exemplu, acţiunile ascunse de armata nazistă. „Soldatul austriac Hubert Pfoch a realizat
ilegal fotografii ale transportului deportaţilor din Austria spre Treblinka”38. Dintr-o altă
perspectivă, „WW2 People's War”39 reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte
de recuperare a istoriei orale, scrise şi vizuale ale celui de al Doilea Război Mondial,
narat de cei care l-au trăit sau au amintiri directe legate de acesta. În urma proiectului
condus de BBC în perioada 2003-2006 a rezultat o amplă arhivă digitală construită în
scopuri educaţionale şi care include interviuri, cărţi, jurnale, poezii, scrisori şi fotografii
şi albume fotografice de amatori din perioada războiului care reflectă scene din viaţa
cotidiană şi scene de război trăite de soldaţii participanţi apropiate de naraţiunea
jurnalului vizual de călătorie.
Al Doilea Război Mondial nu a fost primul război în care soldaţi, ofiţerifotografi amatori şi-au documentat propriile experienţele trăite pe front cu fotografii
personale şi prin albume fotografice. Primul Război Mondial a produs, de asemenea,
numeroase albume fotografice vernaculare. De altfel, „din perspectiva istoriei fotografiei, Primul Război Mondial este primul conflict de mari proporţii în care materialele fotografice au fost utilizate pe scară largă atât la nivel public sub formă de
reportaj şi propagandă cât şi la nivel privat pentru păstrarea unor amintiri”40. Albumele
36

Ryan , 2017, Historia Magazine, (accesat 08.02.2021. URL http://www.historiamag.com/unseenauschwitz/
37
Ryan, 2017.
38
Milgram Yadvasem, (accesat 08.02.2021. URL https://www.yadvashem.org/education/otherlanguages/romanian/educational-materials/warsaw/photos.html ).
39
BBC, WWII – People’s war, (accesat 08.02.2021. URL https://www.bbc.co.uk/history/
ww2peopleswar/about/ ).
40
Court, 2017: 80.

247

fotografice vernaculare se îndepărtează narativ de viziunea oficială a războiului,
demonstrând şi ilustrând mai curând importanţa camaraderiei dintre soldaţi şi
varietatea aspectelor de viaţă şi a experienţelor prin care trec aceştia pe front41.
Albumul fotografic poate constitui astfel o metodă de rezistenţă la stres şi de depăşire a
traumelor individuale suferite în timpul războiului prin ideea de construcţie a unei
naraţiuni despre, prin revizitarea sa sau completarea sa cu alte fotografii. Un exemplu
relevant îl reprezintă un album de amator realizat de un soldat al United States Signal
Corps, pe frontul din Franţa, astăzi parte a The Graphic Arts Collection a Priceton
University42. Albumul conţine note dactilografiate, fotografii care ilustrează scene de
viaţă cotidiană trăită în tranşee, peisaje urbane cu clădiri bombardate, dar şi fotografii
ale protagonistului în acelaşi spaţiu, întors pe timp de pace, la o vârstă matură, într-o
formă personală de reenactment. Alcătuirea unui album reprezintă un proces de
selecţie, dar şi de reflecţie asupra experienţelor trăite, de confruntare cu propriile
amintiri, dar, în cazul multor soldaţi şi de despărţire de acestea, aşa cum procedează cel
de la United States Signal Corps sau prin izolarea albumului de celelalte materiale
fotografice personale, cum face Herbert Hahn, analizat de Schwartz în cercetarea sa43.
Ofiţerul fotograf-amator V.A. Marinescu şi albumul fotografic
Pentru a utiliza fotografiile şi albumul fotografic ca sursă consistentă din punct
de vedere socio-cultural şi istoric, am investigat o serie de aspecte precum: identitatea
fotografului şi scopul realizării fotografiilor; circumstanţele în care a fost descoperit
albumul fotografic; traiectoria albumului; identificarea personajelor fotografiate şi a
tipurilor de uniforme militare, echipamente care apar în imagini, descifrarea şi
analizarea descrierilor, explicaţiilor adăugate de autorul fotograf pe spatele fotografiilor
şi pe paginile albumului; ce evenimente au fost fotografiate, în ce manieră, ce nu a
fotografiat, ce a omis autorul-fotograf. Investigarea acestor aspecte a adus informaţii
relevante despre autor, despre conţinutul fotografiilor, despre perspectiva asupra
evenimentelor ilustrate şi rolul construcţiei acestei naraţiuni.
Vasile A. Marinescu44, a participat ca ofiţer (necombatant) al Armatei Române,
Compania 54 Auto, la cel de-al Doilea Război Mondial, pe Frontul de Răsărit. În
calitate de fotograf amator, V. A. Marinescu a realizat un album fotografic personal de
război numit „Album din concentrări şi front 1939-1941”. Nu se cunoaşte cu precizie
dacă acest album este singurul realizat de Marinescu, obiectul fiind păstrat în familie,
separat de arhiva de negative şi diapozitive a acestuia.
În perioada interbelică autorul a participat la viaţa publică a Bucureştiului,
remarcându-se prin scrierile sale din domeniul turismului. În perioada comunistă
41
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autorul a dus o viaţă modestă, a lucrat ca statistician, continuând să fotografieze şi să
susţină public prezentări tematice de diapozitive45. Albumul fotografic de război a
fost descoperit de nepotul său, Mircea Pănculescu, în casa mamei sale, în anul 2016,
obiectul fiind plasat într-un loc puţin accesibil, ascuns, „mama ştia de el, nepoţii nu
ştiau”46, aşa cum a precizat acesta. Albumul nu a fost discutat sau prezentat niciodată
în mediul familial, în special din cauza faptului că Marinescu a fost arestat după
încheierea războiului, în 1948, probabil datorită poziţiei sociale din perioada interbelică, dar şi pe fondul participării la acţiunile Armatei Române pe Frontul de
Răsărit. Membrii familiei cunosc doar faptul că fost eliberat la scurt timp după
arestare, invocându-se o greşeală de nume.
În prima partea a celui de-al Doilea Război Mondial Marinescu a făcut parte din
compania 54 auto, deservind ofiţerii urmând ca, în cea de a doua parte a războiului să
lucreze pe camioane pentru transportul răniţilor. Obiectul „Album. Amintiri din
concentrări şi front 1939-1941” cuprinde fotografii şi însemnări din prima perioadă a
războiului, într-una dintre fotografii fiind introdusă o notă despre concentrarea din luna
mai 1941 şi şofatul unui automobil Ford Eifel. Din cea de a doua perioadă a războiului
nu s-au păstrat mărturii fotografice. Obiectul a fost descoperit în contexul digitalizării
unui eşantion din arhiva profesională de materiale fotografice şi documente personale,
activitate iniţiată în anul 2018 printr-un proiect cultural în scopul descoperirii şi
promovării de noi surse fotografice româneşti din mediul privat.
Figura nr. 1: Album fotografic copertă

Sursa: Arhiva Mircea Pănculescu. Toate drepturile aparţin deţinătorului: Mircea Pănculescu.
Reproducerile sunt publicate cu acordul deţinătorului. Menţiunile precedente
sunt valabile pentru toate fotografiile din articol,
nu le mai reproducem de fiecare dată, pentru a economisi spaţiu.
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Note de interviu, Mircea Pănculescu, ianuarie 2021.
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Descrierea fizică a albumului fotografic şi a materialului fotografic conţinut
Albumul fotografic este alcătuit din file de carton moale, cu dimensiunea14,4x22,2 cm, de culoare gris închis, legat cu un şnur gris şi conţine 20 de file
perforate standard pentru inserarea fotografiilor – o fotografie pe o pagină, copertele
fiind create artizanal din alte două file de album. Pe coperta 1 este inscripţionat
manual, cu cerneală argintie, textul „Album din concentrări şi front 1939-1941”,
unde „şi front” pare a fi o completare ulterioară, pe coperta 4 fiind adăugat un timbru
de hârtie inscripţionat manual, cu mină de pix de culoare albastră, textul „concentrări
1939-1940 (C)”. Fotografiile din album sunt datate de autor, în mare parte, ele fiind
realizate în anii 1939 şi 1941.
Interiorul albumului a fost adaptat de Marinescu propriilor sale nevoi de
expunere a fotografiilor, acesta adăugând colţuri de prindere din carton cu celofan,
pentru introducerea unor fotografii de diferite dimensiuni. Materialul fotografic inserat
în album variază ca formă de prezentare, doar primele şase fotografii din album, au fost
tipărite pe formatul standard al filelor de album, cu dimensiunea de 16x11 cm.
Figura nr. 2: Interior partea 1. Concentrare August 1939

Dimensiunile celorlalte fotografii sunt mai mici, variind ca format, după cum
urmează: 6x6 cm, 6x8 cm, 8,5x8,5cm, 8,5x6,5cm, 8,5x6 cm. Albumul conţine 102
fotografii, nefiind completate toate paginile interioare. Prezentarea vizuală variază la
început de la o fotografie pe pagină, la două şi până la şase fotografii pe pagină,
stabilizându-se în partea a doua a albumului la un ritm de două-trei fotografii pe
pagină. Fotografiile au fost tipărite în bună parte la atelierul „Fotocopii M. Bilinski,
Calea Victoriei 38, Bucureşti”, aşa cum atestă ştampila de pe spatele unora dintre
acestea, în mai multe tranşe, pe durata războiului. Primele şase fotografii datate August
1939 au fost scoase pe hârtie fotografică „Agfa Brovira”, cele datate „Iaşi 1941” pe
hârtie „Mimosa Sunotyp”, în timp ce marea majoritate au inscripţionată marca „Agfa
Lupex”. Aceste trei tipuri de hârtie fotografică cu gelatino-bromură de argint au fost
produse în Germania şi au fost foarte populare în perioada celui de-al Doilea Război
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Mondial. Unele fotografii sunt însoţite pe spate de note personale ale autorului, nume
de localităţi, detalii despre subiect şi context. Pe aproape fiecare pagină de album a
fost adăugat un titlu care descrie generic conţinutul secvenţelor, localizarea
geografică, data la care au fost fotografiate. Materialul a fost realizat cu cel puţin
două aparate de fotografiat, un aparat pe film mediu 6x9cm, şi un aparat pe film
format 6x6 cm. Este posibil ca unele dintre fotografii să fi fost realizate de un
fotograf profesionist de război, conform precizărilor familiei. Unul dintre aparatele
folosite de Marinescu pe front a fost un „Kodak cu burduf”47, vândut în ultima parte
a vieţii, celălalt aparat nefiind cunoscut. Nu au fost identificate în arhiva Marinescu,
până în momentul de faţă, negative ale fotografiilor tipărite în acest album, însă
există material fotografic care atestă faptul că fotograful a utilizat ambele formate
de-a lungul activităţii sale ca fotograf amator.
Albumul este delimitat în două părţi, una dedicată perioadei de concentrări,
care ocupă o treime din spaţiul vizual al albumului, cea de a doua prezentând imagini
de pe Frontul de Răsărit, aşa cum l-a parcurs autorul, ofiţerul Marinescu.
Prima parte este compusă din trei capitole scurte, dedicate perioadelor de
concentrări din luna mai 1939, cu şase fotografii de dimensiuni mari, nelocalizate,
statice, cu scene studiate, portrete de grup restrâns sau extins cu bărbaţi în uniforme
militare şi cu compania; luna mai 1941, Prahova, cu scurte secvenţe fotografice de
mici dimensiuni de la Fabrica de Anvelope din Floreşti şi din împrejurimi, portrete
de grup cu bărbaţi în uniforme militare şi automobile; primăvară 1941 Bacău Gherăeşti cu scurte secvenţe fotografice de mici dimensiuni „în repaus”, portrete de
grup cu bărbaţi în uniforme militare şi femei în peisaj natural. Acestea sunt singurele
secvenţe fotografice din album în care apar persoane de gen feminin. Cele trei
capitole, din care unul static şi două extrem de dinamice din punct de vedere vizual,
se încheie cu secvenţe fotografice cu maşini şi bărbaţi în uniforme militare în peisaj
natural şi o notă personală „Rechiziţii de maşini”.
Figura nr. 3: Partea 1 Concentrare Mai 1941

47

Note de interviu, Mircea Pănculescu, ianuarie 2021.
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Partea a doua a albumului este dedicată vieţii de pe front şi începe cu scurte
secvenţe vizuale de două-trei imagini grupate pe câte o pagină a albumului indicând
drumul şi evenimentele de război la care a fost martor Marinescu respectiv, la Iaşi
(România) – bombardamente aeriene şi peisaje urbane din centrul oraşului (Str. Ştefan
cel Mare, Piaţa Unirii); la Bălţi (indicaţia regăsită doar pe spatele imaginilor) şi la Tg.
Călăraşi (astăzi Rep. Moldova) – clădiri bombardate şi portrete de grup cu bărbaţi în
uniforme militare; un avion doborât; trecerea Prutului cu bacul la Ripiceni (astăzi Rep.
Moldova) şi dealuri în apropierea Nistrului, la Raşcov, precum şi portrete de grup cu
maşină şi în peisaj natural.
Figura nr. 4: Partea 2 Frontul de Răsărit. Iaşi 1941

Compania 54 Auto din care face parte ofiţerul Marinescu a staţionat la
Donceva (astăzi Rep. Ucraina) lângă Razdelnaia şi la Odessa (astăzi Rep. Ucraina) în
vara anului 1941 şi se deschide cu câteva secvenţe informale din viaţa cotidiană a
militarilor prezentate pe două file – bărbieritul în aer liber, jocul de table, masa de
prânz cu colegii.
Figura nr. 5: Partea 2 Frontul de Răsărit. Donceva 1941
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Naraţiunea vizuală se focalizează apoi pe tema războiului48, fiind introduse
fotografii de la vizita de inspecţie pe Frontul de Răsărit a M.S. Regele Mihai şi a
generalului Antonescu la Compania Corpul IV condusă de Gen. Sănătescu, la
Donceva 49 (nedatată), urmate de secvenţe care surprind doborârea unui avion în
aceeaşi localitate, o slujbă de înmormântare la cimitirul din Kurtova (sau Curtowa) şi
sfinţirea fântânii din Donceva, ruinele unei biserici „distruse de bolşevici”50. Detalii
despre conţinutul fotografiilor au fost notate de autor pe spatele acestora. Un scurt
capitol introduce tema „inundaţiilor de la Nistru”, cu fotografii tip portret de grup în
peisaj natural, în vecinătatea apei la limanul Hagi-Beg, a unor cazemate distruse şi a
podului peste Nistru. Secvenţa dedicată inundaţiilor se închide, autorul întorcându-se
la scenele de pe front şi din spatele frontului – avion doborât la Mişcenko (Rep.
Ukraina); spitalul din Kurtova (sau Curtowa); cimitire de război şi cruci, Monumentul
„Cota 102”, „înhumarea ultimilor eroi Tătarca” (Odessa)51. Capitolul Donceva ocupă
peste o treime din spaţiul vizual al albumului. Ultimul capitol este dedicat Odessei,
fotografiată în toamna anului 194152, cu adnotarea „Odesa în primele zile de ocupaţie”.
Figura nr. 6: Partea 2 Frontul de Răsărit. Odessa 1941

48

Această secvenţă reprezintă un punct important de întâlnire cu istoria mare, aşa cum este ea
consemnată de fotografi jurnalişti precum Willy Pragher, un fotograf german care a documentat
participarea Armatei Române pe Frontul de Est, colecţia sa aflându-se la Arhivele de Stat Freiburg:
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=20677. De asemenea, în 1943,
Pragher a participat alături de o delegaţie de jurnalişti din Bucureşti la o fotodocumentare a Odessei
pentru realizarea unui album care să evidenţieze rezultatele gurvernării româneşti.
49
Datare posibilă intervalul 24-29 august 1941, conform informaţiilor date de Buzatu Gheorghe et alii
(2008).
50
Identificări conform notelor de pe verso-ul fotografiilor.
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Capitolul ocupă circa 20% din spaţiul vizual al albumului şi cuprinde secvenţe
fotografice cu peisaje urbane, monumente istorice (se identifică Mănăstirea Pantelimon,
faţada Palatului Justiţiei), clădiri bombardate, fotografii de grup cu bărbaţi în haine
militare şi civili în peisaj urban, portrete de militari în peisaj urban din zona istorică a
oraşului, în faţa Teatrului de Operă şi Balet, în faţa statuii lui Puşkin situată pe
bulevardul Primorsky. Albumul se încheie la Tiraspol cu trei portrete de grup cu
bărbaţi îmbrăcaţi militar „compania 54 Auto în refacere”.
Albumul fotografic ca sursă istorică
Fotografia memorialistică de album personal a fost întotdeauna o sursă demnă
de exploatat pentru demersul istoric, indiferent de domeniu. Odată ce imaginea
rămâne imprimată pe substratul fotosensibil, aceasta devine devine document istoric,
poate chiar mai repede decât îi ajunge declanşatorului să-şi ducă acţiunea la capăt.
Aceste imagini se consideră astfel testimoniale ale unor momente ce ajung parte din
construcţia unui discurs istoric venind să confirme sau să infirme ceea ce apare în
alte surse scrise sau tridimensionale. Dintre acestea, cele care sunt poate cele mai
interesante sunt fotografiile personale de album.
Un asemenea caz îl reprezintă albumul fotografic realizat de V.A. Marinescu.
După cum ne spune şi titlul, acesta cuprinde instantanee din concetrările şi participarea la război a unui militar. Având în vedere faptul că era concentrat, ne arată că
aceasta nu era militar de carieră, ci era un civil absolvent al şcolii de ofiţeri de rezervă.
Privind toate imaginile în care apare, ne putem da seama că acesta purta gradul de
sublocotenent iar arma sa este geniul (vezi Figura 2, personajul din centrul imaginii).
Primul lot de şase fotografii arată că ofiţerul V.A. Marinescu era concentrat la
Centrul de Instrucţie Motomecanizat, redat în legenda pozelor ca „C.I.M.M.”,
concentrare efectuată în august 1939. Prin concentrare înţelegem faptul că sublocotenentul de rezervă era chemat la unitate pentru a satisface un stagiu de instruire,
după care, de regulă, se întorcea la viaţa civilă. În cadrul acestui stagiu, ofiţerul
participa la pregătire şi reîmprospătarea cunoştinţelor militare atât teoretice, cât şi
practice, prin exerciţii. Faptul că respectivul era concentrat la Centru de Instrucţie
Motomecanizat ne arată că acesta avea ca specialitate tracţiunea automobilă. Centrul
de Instrucţie Motomecanizat fusese înfiinţat la 1 ianuarie 1939 prin contopirea
Regimentului de Tracţiune Automobilă, unitatea auto centrală a armatei, cu şcolile de
şoferi şi tehnice auto. Din contopirea rezultată, respectivul corp avea în organică:
două batalioane auto, dotate cu autocamioane, autocamionete şi autoturisme, un
batalion de reparaţii auto a două companii şi un batalion de autobuze, format din
patru companii de autobuze a câte patru secţii şi un grup de reparaţii specializat pe
autobuze. 53 Sediul acestui centru era în Târgovişte.
În prima fotografie din album ne găsim în faţa unui grup de şapte ofiţeri,
format din doi căpitani de cavalerie şi cinci sublocotenenţi de geniu (vezi figura 2).
Aceştia poartă ţinuta zilei, model 1934.54 Putem vedea că aceştia sunt la origine din
unităţi diferite, cel din dreapta jos poartă pe epoleţi cifra specifică a Regimentului 2
53
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Ministerul Apărării Naţionale, 1934, tabel anexă Ţinuta No. 7, K.7.C.
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Pionieri de Gardă „Carol al II-lea” dar, fiind ofiţer de rezervă, nu poartă şi alte
însemne specifice ale acestei unităţi. Uniformele sunt atât de bine păstrate deoarece
ofiţerii de rezervă aveau dreptul de a păstra uniforma acasă şi de a o purta la ordin.
Aceasta se observă şi în următoarele două fotografii în care avem acelaşi grup de
ofiţeri pozaţi studiind o hartă, exerciţiu teoretic practicat în cazul unor asemenea
concentrări. În a treia chiar putem observa cum unul din cei doi capitani de cavalerie
îşi poartă baretele de decoraţii la piept. Acestea ţin locul decoraţiilor în mărime
naturală la ţinuta zilei sau de campanie. După cum se poate distinge ultima panglică
de medalie, putem trage concluzia că aceasta este Medalia „Crucea Comemorativă
1916-1918” şi, deci, respectivul ofiţer este un veteran al Primului Război Mondial.
Figura nr. 7: Partea 1 Concentrare August 1939

După cum arată modul de purtare a ţinutelor, cu diagonalele centurilor peste
revere, vestoanele uşor nepotrivite, iese în evidenţă detaliul că aceştia nu sunt
obişnuiţi cu echiparea zilnică în uniformă şi este un alt marcaj al faptului că avem
de-a face cu ofiţeri de rezervă. Observaţia că ofiţerii sunt de cavalerie şi de geniu nu
trebuie să ne mire. Pentru cavalerie se declanşase un proces de motorizare, prin
înlocuirea transportului cu cai cu cel cu camioane şi crearea unor escadroane 55
blindate uşor pentru cercetare. Arma geniului era patronul trupelor auto la momentul
respectiv, deci ofiţerii auto erau în genere genişti, dacă nu făceau parte din altă armă
care avea nevoie de componenta auto.
Următoarele fotografii, ce descriu aceeaşi concentrare, arată aplicaţia în teren
la care participă sublocotenentul căruia îi aparţine albumul. Prima fotografie prezintă
un căpitan de cavalerie, decorat, alături de doi sublocotenenţi de geniu, lângă un
automobil, cu un colorit civil şi care probabil făcea parte din rechiziţiile temporare
sau aparţinea vreunui concentrat care s-a prezentat în serviciu cu propria maşină.
Lipsa oricărei inscripţionări proprii armatei duce tot către această concluzie. Alte
două fotografii portretizează ofiţerii cu trupa, cel mai probabil, formată din elevii
55
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şcolilor ataşate C.I.M.M.-ului de care aminteam în rândurile precedente, cea de
maiştri auto şi cea de şoferi. Dacă prima este luată în curtea cazărmii din Târgovişte,
a doua este din teren, ieşind în evidenţă două autocamioane tractor Skoda, folosite la
scară largă de către Armata Română în anii 1930 şi perioada războiului. Această
imagine ne mai arată şi un subofiţer, instructorul trupei, cât şi o parte din trupă ce
sunt echipaţi în combinezoanele proprii companiilor de tancuri şi mecanizate,
indicând astfel toate tipurile de arme şi specialităţi ce se instruiau în C.I.M.M.
Figura nr. 8: Partea 1 Concentrare August 1939

Pentru această primă parte a albumului putem să tragem câteva concluzii
preliminare, axate pe modul în care funcţiona Armata Română la sfârşitul perioadei
interbelice. Putem să observăm uniformele, echipamentul, vehiculele, modurile de
instruire şi de chemare sub arme. În afară de acestea, mai trebuie scos în evidenţă
faptul că avem de-a face cu o armă tehnică şi anume arma auto. Lucrările de profil
asupra acestor aspecte legate de logistica războiului purtat de Armata Română sunt
relativ puţine iar publicarea unor asemenea detalii legate de pregătire şi instruire
constituie un real interes pentru istoria militară de astăzi.
Aceste detalii se regăsesc şi în al doilea lot de imagini prezente în album.
Acesta arată o a doua concentrare la care a fost supus sublocotenentul de rezervă
Marinescu de această dată în mai 1941, tot la Centrul de Instrucţie Motomecanizat.
Data concentrării s-a efectuat cu o lună înainte de intrarea României în cel de-al
Doilea Război Mondial ceea ce surprinde un aspect al mobilizării ce este mai puţin
cunoscut.
Pe prima pagină a acestei părţi din album regăsim cinci fotografii (vezi figura 3).
Primele trei, din partea superioară, arată o sală de curs în care este studiat şasiul unei
maşini, cu toată partea mecanică montată. Se observă faptul că materialul didactic
luceşte, semn că este nou. Toţi participanţii la curs sunt echipaţi în combinezoane de
tanchişti, pentru a putea efectua lucrările practice în siguranţă. Pe de altă parte, cele
două imagini din partea inferioară arată un exerciţiu în teren. Observăm în prima dintre
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ele două autocamioane pline cu ofiţeri care se deplasează în teren accidentat, atacând o
pantă în marş. În a doua vedem doar un singur autocamion, dar, putem să ne dăm
seama de forma băncilor în interior şi cum ataca o rampă.
Aceste elemente, deşi par poate de puţină importanţă pentru ochiul neantrenat
cu terminologia şi specialitatea militară, pentru un specialist sau un pasionat de
istorie militară sau de istorie automobilistică aduce în atenţie o serie de detalii care
sunt rar de regăsit. Spre pildă, ne putem da seama de capacităţile autocamionului
tractor Skoda pe care îl utilizau trupele auto la momentul respectiv, cât şi despre cum
erau instruite cadrele trupelor pentru a utiliza aceste autocamioane.
În a doua pagină afectată concentrării mai sus menţionate avem şase fotografii,
dintre care trei, din partea superioară reprezintă poze de grup. Prima este interesantă
deoarece arată grupul de ofiţeri echipaţi în combinezoane. Pentru cei care studiază
normele de echipare şi de uniformă, detaliile acestor combinezoane sunt importante
deoarece aici se pot observa detalii ce în alte imagini lipsesc, cum ar fi dispunerea
gradelor pe o pastilă de postav la manşete sau modul de coasere a fermoarelor şi a
buzunarelor cu clape. Dintre armele identificabile, putem vedea la şepcile celor
prezenţi însemnele armelor geniu şi cavalerie, prezente şi anterior, dar şi infanterie,
de această dată. A doua imagine din acest rând ne arată un grup de ofiţeri în ţinute
zilnice care stau în poziţii relaxate în ceea ce pare a fi o maşină de teren descoperită.
A treia imagine însă ne arată tot grupul de ofiţeri, de această dată şi cu subofiţeri
alături, din diverse arme, unii în ţinuta zilei, alţii în combinezoane. Interesant este
detaliul din fundal, unde putem observa un autocamion de transport pe o rampă iar în
plan îndepărtat apare o parte a unui autoturism. Aceasta ne arată că respectivii se află
iarăşi la o aplicaţie în teren sau la studiu practic.
Figura nr. 9: Partea 1 Concentrare Mai 1941
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Cele trei fotografii din partea inferioară descriu o probabilă vizită de documentare la Fabrica de anvelope Banloc-Goodrich. În prima şi a treia fotografie putem
vedea silueta fabricii în fundal, dar în prima vedem şi un ofiţer în centrul imaginii. În
a treia însă observăm un automobil decapotat, cel mai probabil o maşină militară de
comandament, după silueta caroseriei şi ofiţerilor care sunt surprinşi alături. Poza a
doua arată însă doi ofiţeri într-un automobil civil, lipsa oricărei inscripţii militare
ducând către această concluzie.
Figura nr. 10: Partea 1 Concentrare Mai 1941

Ultimele două poze din această concentrare arată iarăşi două aspecte ce merită
notate. Primul aspect este acela al unui însemn pentru disciplinarea şoferilor. Acesta
aparţine Automobil Clubului Regal Român şi este compus dintr-o carcasă de
automobil accidentat şi câteva sfaturi de condus scoase în evidenţă. Deşi gramatica
are uşor de suferit, mesajul este foarte clar. Folosirea de „cotitură” în loc de curbă şi
„întrece” în loc de depăşire sau „încrucişare” pentru trecere unul pe lângă celălalt fac
pitorească această fotografie. A doua imagine arată un grup de ofiţeri extins, cu un
ofiţer superior în prim plan. Totodată, pe lângă bena autocamionului de instrucţie,
mai observăm şi autoturismul Ford Eifel înmatriculat cu numărul 9451-B, ce aparţine
sublocotenentului şi cu care a fost concentrat. Nu putem să nu remarcăm faptul că
autorul a scris „Eiffel” după numele inginerului francez iar nu „Eifel” cum ar fi
trebuit să se numească respectivul autoturism produs în fabricile germane şi botezat
după un vârf din respectiva ţară.
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Figura nr. 11: Partea 1 Concentrare Mai 1941

Următoarele imagini ne vor include de această dată în clipele de imediat
dinainte şi apoi din timpul celui de-al doilea război mondial. Primul indicator asupra
acestui fapt este că cei trei ofiţeri portretizaţi în cele trei imagini care compun pagina
sunt deja în ţinuta de campanie model 1941. Observăm bonete cu dispunerea
gradului în unghi în partea din faţă, iar epoleţii sunt cusuţi în umăr cu tresele aplicate
direct.56 Notele însă sunt foarte importante deoarece deducem că sublocotenentul
nostru a rămas concentrat cu autoturismul Ford Eifel dar acum aflăm că a fost
încadrat în Regimentul 4 Pionieri cu care se afla în acel moment la Bacău. Pionierii
constituiau partea componentă a armei geniului care se ocupa cu minări şi deminări
de obiective cât şi cu construcţii.
Albumul continuă pe următoarele două pagini cu fotografii în care apar şi
personaje feminine în diverse ipostaze. Din punct de vedere al istoricului militar însă,
în una din aceste imagini putem observa că autoturismul autorului a fost acum
încadrat în unitatea respectivă. Se observă numărul de înmatriculare ce acum este
militar, aşa cum fuseseră acestea desemnate începând din anul 1939. Prima cifră era
întotdeauna 0 după care urmau serii de cifre, aici numărul 015646. În 1941, aceste
numere au fost reformate când au fost introduse şi indicative pentru subsecretariatele
de stat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale din care făceau parte unităţile
respective. Astfel, a fost desemnată litera U pentru armata de uscat, A pentru
aeronautică, M pentru marină şi I pentru înzestrare.57 Însă, aici nu este cazul, ceea ce
ne arată că încă nu au fost declanşate operaţiile militare, iar ofiţerii cu care este pozat
autorul sunt, bine-înţeles, genişti.
56
57

Ordin general nr. 7 din 4 aprilie 1941, pp. 349-354.
Scafeş, Cornel I. et alii (1996): 198.
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Figura nr. 12. Partea 1 Concentrare Mai 1941

Pagina următoare care poartă titlul de „Rechiziţii auto” prezintă rechiziţionarea
unor autoturisme civile care însă, aşa cum ne arată una dintre imagini, s-a făcut
concomitent cu concentrarea şoferilor, şoferi care au fost încadraţi odată cu maşinile,
urmând să primească uniformă şi să fie încadraţi ca militari concentraţi. În imagini
vedem atât coloana de automobile, cât şi şoferii încorporaţi odată cu ele.
Alte trei imagini sunt luate din Iaşi unde vedem clădiri ce au suferit distrugeri,
un avion de observaţie surprins pe cer cât şi un vechi tramvai al Iaşiului trecând pe
lângă statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii. Astăzi, locul respectiv este
pietonal iar tramvaiul circulă doar perpendicular de locul unde este luată fotografia şi
pe traseul surprins, pe bulevardul Cuza Vodă. Fotograful se afla pe terasa hotelului
Traian, care există şi astăzi, de unde se observă un stâlp şi balustrada din fier forjat a
scării (vezi Figura 4).
Începând cu pagina următoare ne aflăm în război. Două imagini surprind
distrugeri din Târgul Călăraşi, oraş ce se află în Basarabia şi astăzi poartă chiar acest
nume fiind sediul unui raion. În vremea aceea era comună urbană, adică oraş, fiind în
cadrul administraţiei româneşti sediu de plasă al judeţului Lăpuşna, aflat la nord de
Chişinău. [În unele hărţi din perioada interbelică chiar este redat cu denumirea
de „Tg. Călăraşi”, n.a.]. Observăm apoi un avion de transport sovietic de mari
dimensiuni, tip Tupolev TB-1 sau TB-3 pe care autorul îl arată ca fiind doborât. Cel
mai probabil acesta a fost lovit de aviaţia de vânătoare sau artileria antiaeriană şi a
fost obligat să aterizeze forţat, deoarece nu pare a fi suferit avarii prea mari, singurele
vizibile fiind acelea în zona carlingii. Bine-înţeles că cei curioşi le-au escaladat
pentru a fotografia în cele mai variate ipostaze.
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Figura nr. 13: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941

Următoarea serie prezintă câteva imagini de pe malurile râurilor întâlnite în
campanie, o trecere pe bac realizat din portiţe de pontonieri, trecere folosită şi de
populaţia civilă, cât şi două panorame cu Nistrul, una cu un grup de ofiţeri şi un
subofiţer iar a doua doar cu doi ofiţeri. În a treia se observă şi un pod de pontoane
realizat pentru trecerea râului.

Figura nr. 14: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941
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Pagina ce urmează prezintă două detalii ce merită notate. Primul este acela că
aflăm subunitatea din care face parte sublocotenentul şi anume Compania 54 Transport
iar a doua, îi observăm componenţa acestei companii, atât ca oameni cât şi ca
tehnică. Vedem astfel cap de coloană un automobil civil rechiziţionat pe post de
comandă, un autobuz şi în continuare turisme şi autocamioane ce compun compania
respectivă.
Compania este subiectul şi în următoarele două file în care ofiţerii sunt
surprinşi în diverse ipostaze relaxate mai puţin în ultima imagine unde se observă
stabilirea unui traseu pe hartă în faţa unui autocamion Ford, campat la Donceva (vezi
Figura 5).
Fluxul este întrerupt de două fotografii ce arată o vizită a Regelui Mihai I şi a
mareşalului Ion Antonescu, în care sunt surprinşi şi generalul Sănătescu şi colonelul
Creţulescu.

Figura nr. 15: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Donceva

Albumul continuă cu aspecte din viaţa religioasă a comunităţii, fiind ştiută
munca de misionariat dusă de preoţii ortodocşi români în timpul Campaniei din Est
pentru a redeschide biserici distruse şi a sluji şi pentru populaţia locală. Un asemenea
exemplu îl avem chiar în imaginile alăturate.
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Figura nr. 16: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Nistru

Următoarele pagini de album descriu lucrări genistice din zona Nistrului, atât
cele româneşti, cum vedem un pod de pontoane, realizat pentru trecerea trupelor, cât
şi inamice, prin cazemate distruse, teren pregătit înainte de 1940 când frontiera între
România şi Uniunea Sovietică se afla pe acest râu. Din punct de vedere al istoricului
militar, aceste imagini, deşi puţine, arată atât folosirea armei geniu, cum ar fi
surprinderea unei ambarcaţiuni în lucru, cât şi pregătirile genistice ale teritoriului
înainte de declanşarea conflagraţiei mondiale.
Fiind ofiţer ale cărui atribuţii sunt mai mult legate de spatele frontului,
următoarele imagini surprind un spital de campanie, un avion doborât şi o serie de
cimitire ale eroilor, construite în spatele frontului. Aceste imagini sunt foarte
importante din punct de vedere istoric deoarece cimitirele eroilor construite de către
armată au fost distruse după întoarcerea frontului iar aceste imagini sunt singurii
martori ale existenţei lor, mai ales pentru cele de mici dimensiuni (aici două cazuri).
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Figura nr. 17: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Cimitire (jos Ripiceni)

Penultima serie de fotografii, împărţită pe şase pagini, descrie scene din
Odessa în primele zile ale intrării trupelor române în acest oraş. Deşi par a aparţine
unui turist, pentru că redau monumente din oraş, cum ar fi statuia lui Puşkin, faleza
Mării Negre şi Opera sau scene simple, cu un vagon de tramvai sau un lustragiu.
Războiul este totuşi prezent în distrugerile din oraş, clădirile bombardate, sacii de
nisip puşi pentru ranforsarea adăposturilor şi, „la pièce de résistance”, o drezină
blindată pe cale ferată. (vezi figura 6)
Figura nr. 18: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Odessa
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Nu trebuie să neglijăm prezenţa autoturismelor sau a camioanelor Companiei
54 Auto, subunitate la care era ataşat ofiţerul nostru, care apar în mai toate imaginile.
Identificăm astfel un autoturism rechiziţionat cu care probabil s-au deplasat
protagoniştii imaginilor. Spunem rechiziţionat deoarece în fotografia în care apare
monumentul Puşkin i se observă numărul de înmatriculare, încă civil, 4426-B. Având
în vedere că în imaginile anterioare este prezentat în frunte, cel mai probabil vorbim
de autoturismul de comandă al companiei.

Figura nr. 19: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Odessa

Ultima pagină arată Compania 54 Auto în refacere la Tiraspol. Aceasta indică
faptul că imaginea este luată după încheierea luptelor din Odessa când respectiva
companie a avut nevoie de reîmprospătarea forţelor, ceea ce presupune şi pierderi.
Nu cunoaştem dacă acestea au fost doar de material sau şi umane [Registrul istoric al
CIMM este disparat şi este în curs de solicitare, iar lucrările de istorie a armei auto
sunt mai generale în ceea ce priveşte angajarea subunităţilor acestora, n.a].
Vedem aici întregul corp ofiţeresc şi de trupă al companiei surprins atât în
capul coloanei de autocamioane, cât şi în localul dat pentru locuire. A treia imagine
arată doar ofiţerii în faţa coloanei de camioane. Interesant este faptul că în prima
imagine vedem chiar Fordul sublocotenentului nostru.
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Figura nr. 20: Partea 2 Frontul de Răsărit 1941. Tiraspol

Câteva concluzii
În scopul acestui demers a fost supus cercetării albumul foto „Album. Amintiri
din concentrare şi front. 1939-1941”. Am formulat o ipoteză de încadrare geografică
şi istorică a obiectului album şi a experienţei narate în paginile acestuia. Am realizat
o analiză a caracteristicilor vizuale şi istorice ale fondului „imagine” prezentat în
album, cât şi a caracteristicilor fizice ale obiectului fotografie folosit în conceperea
acestuia. Am prezentat un cadru teoretic, inclusiv o scurtă istorie a apariţiei
obiectului album fotografic de război profesionist şi vernacular.
V.A. Marinescu era familiarizat din prima tinereţe cu practica fotografierii, a
albumului de familie, a albumului şi a jurnalului de călătorie, mărturie stând arhiva
sa de materiale fotografice şi documente, cărţi şi articole publicate. Albumul de
amintiri din război vine ca o continuare a acestei practici, fiind alcătuit spre a fi arătat
în spaţiul privat, în familie. Aici se recunosc scene trăite direct de autor, concentrările, instantanee de război (avioane doborâte, soldaţi morţi, clădiri bombardate),
viaţă cotidiană în concentrare şi pe front (vizita la fabrică, slujbe de înmormântare,
inundaţii), evenimente de zi cu zi din viaţa sa, a camarazilor săi (picnic cu doamne, la
masă, jocul de table, bărbieritul, plimbare în oraş), a comunităţilor în care a staţionat
– întâlnirea cu Celălalt (biserici distruse de bolşevici, sfinţirea fântânii din localitate,
localnicii pe bac) traversate de elemente de „istorie mare” (inspecţia oficială, vizita
regelui).
Naraţiunea urmăreşte temporal şi spaţial mişcările de pe frontul de Răsărit,
uneori permiţând grupaje tematice, cum este cel dedicat cimitirelor şi eroilor de
război. Autorul alege să prezinte evenimente a căror martor este într-o manieră
indirectă, care obliterează tema frontală a războiului. Un grupaj aparte de fotografii
este prezentat în ultima parte a albumului, primele zile la Odessa, după ocupaţie,
grupaj care ocupă o cincime din spaţiul vizual al albumului. Autorul prezintă o serie
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de fotografii cu peisaje urbane din centrul oraşului, clădiri istorice importante din
oraşul bombardat, şi fotografii de grup sau portrete în peisaj urban cu monumente sau
clădiri landmark cultural – statuia lui Puşkin, Opera. Această privire fotografică
eludează tema directă a violenţei războiului, prezentând prin prisma propriei culturi,
apropiată poate chiar de practici turistice specifice, un oraş monumental, deşertificat,
golit, localnicii fiind vizibili într-o singură fotografie de grup în care personajul
notează că îşi face pantofii. Grupajul arată rezultatul brutalităţii, al violentei războiului în afara prezentării corpului uman inert – singurele cadavre surprinse de camera
foto fiind cele ale cailor – printr-o formulă de „marcare culturală” personală a
spaţiului văzut şi de fotografiere sub formă „de amintire”, specifică albumului de
călătorie pe timp de pace (instantanee cu monumente istorice, personaje fotografiate
în faţa unor clădiri istorice).
Naraţiunea vizuală construită de Marinescu este o naraţiune intimă şi incompletă, o interpretare personală prin prisma propriei construcţii culturale, a spaţiilor
traversate, a evenimentelor la care a participat, la care a fost martor. Fotograful
amator este cel care alege şi decupează ceea ce doreşte să fotografieze. „actul de a
alege acele fotografii legate de un eveniment care vor fi văzute de ceilalţi este parte a
unei construcţii culturale. Alegerea este legată de un anumit context, de viaţa
personală a fotografului actant”58.
Albumul capătă sensuri diferite în funcţie de privitor, fiind un instrument util
în înţelegerea experienţelor personale ale militarilor şi a diferitelor moduri subiective
de trăire a războiului şi a traumelor de pe front. În cea mai mare parte, modul de
construcţie a naraţiunii din albumul fotografic de V.A. Marinescu, fotografiile
reprezentând imagini care ilustrează direct sau indirect acte de violenţă care
alternează cu scene din viaţa cotidiană socială a soldaţilor, a camarazilor, este foarte
apropiat de cel regăsit în alte albume similare precum cel achiziţionat de Princeton
University, albumul soldatului Herbert Hahn sau cele prezente în arhivele digitale
europene, britanice. Astfel de albume prezintă viaţa din interior a experienţelor de
război, plasând persoanele actante direct în scene pe care se petrec acţiunile, dar fără
a arăta acţiunile petrecute59.
Albumul Marinescu face parte dintr-o serie de naraţiuni vizuale care dezvăluie
şi subliniază tensiunile dintre „amintirile private” şi naraţiunile convenţionalizate
despre război şi reprezintă o sursă valoroasă pentru înţelegerea modului în care
oamenii au experimentat şi au dat sens unui război care s-a întins mult dincolo de
tranşee. Astfel, albumul prin formulele sale de prezentare a frontului ar putea
constitui un exemplu de instrument intuitiv creativ de rezistenţă individuală folosit de
soldaţi, ca modalitate de a suporta o traumă structurală şi este posibil să fi contribuit
la crearea unei amintiri-naraţiuni vizuale suportabile pentru autor, despre experienţele de război trăite.

58
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Berger, 2013: 67.
Court, 2017:91.
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