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Posta militara greaca pe teritoriul
României (1919) - Completari

Documente referitoare la începerea activității
poștale în România în timpul ocupației din 
Primul Război Mondial

Dumitru F. Dumitru 
la 80 de ani

Am văzut în articolul publicat în philatelica.ro nr. 6(35) /
2014, că militarii din trupele elene staționate în România și
Basarabia puteau expedia corespondența lor pe două căi:

- prin poșta de campanie a Marilor Unități elene, res-
pectiv prin Oficiile Poștale Militare nr. 907, 910, 922 și 924;

- prin poșta civilă română în cazul unităților militare izo-
late față de comandamentele Marilor Unități (și am văzut
exemplul aparte a Regimentului 2 Infanterie din Constanța).

Iată că între timp am descoperit și o a treia modalitate
de transport a corespondenței militare elene din România,
și anume prin oficii poștale militare din afara teritoriului
românesc. Pentru exemplificare să vedem imaginea de la
pag. 6, a unui plic ce conține o scrisoare datată Galați 14-
4-19 (deci 27 aprilie 1919, stil nou), a unui subofițer din
Regimentul 3 Infanterie, rănit și internat într-un spital din
Galați, care comunică familiei, printre altele: Sunt acum în
România, în spital, din fericire doar ușor rănit la mâna
dreaptă ... Nu pot scrie deoarece mă doare mâna, un sol-
dat face acest lucru pentru mine. În adresa sa, trecută pe
scrisoarea interioară, este menționat oficiul poștal militar

Zborul spre libertate 

Dan Simion GRECU 

Profesor Nicolae Salade
maximafilistul anului 2015

Consiliul director al S.R.M.D.V.N. a decis să acorde
domnului profesor Nicolae Salade titlul de "Maximafi-
listul anului 2015" pentru întreaga activitate: organiza-
rea expoziției naționale de maximafilie SIBIUMAX 2015
(articolele publicate de revistele de specialitate din ţă-
rile europene sunt mărturii ale aprecierilor unanime),
editarea revistei Curierul Filatelic, consistenta activitate
în cadrul Asociației Filateliștilor din Sibiu. Felicitări!
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Succesul la public al unui expo-
nat filatelic este asigurat în primul
rând de modul în care acesta reu-
şeşte să capteze atenţia vizitatori-
lor, de la prima privire, printr-un
aspect agreabil care să creeze pri-
vitorului senzaţia că se află în faţa
unei opere  într-o galerie de artă,
nu în faţa unei vitrine de expunere
dintr-un depozit. Membrul de
juriu, deşi are la dispoziţie doar
maxim cinci puncte ca recom-
pensă la capitolul „Prezentare” din
regulamentul (SREV) al FIP [1], îşi
formează o primă impresie, deter-
minantă, asupra exponatului pri-
vind prezentarea generală şi cu
această impresie ca fundal trece la
examinarea şi evaluarea detaliată.
Rezultă, ca fiind lesne de înţeles,
motivul pentru care prezentarea
exponatelor a constituit şi consti-
tuie o preocupare majoră a colec-
ţionarilor-expozanţi.

La toate clasele de expunere a
apărut, ca fiind o problemă deli-
cată pentru soluţionare, necesita-
tea expunerii unor piese filatelice
de dimensiuni atipice în compara-
ţie cu formatele uzuale de dimen-
siuni A4 (210x297 mm) sau
„Letter” (8.5 x 11 inch). Inventivi,
expozanţii au apelat la artificii di-
verse pentru plasarea  colilor de
mărci poştale, scrisorilor şi docu-
mentelor poştale de mari dimen-
siuni, a întregurilor poştale din

categoria mandatelor poştale
sau banderolelor pentru ziare, a
plicurilor mari circulate având nu-
meroase mărci, a plicurilor „Prima
zi a emisiunii” sau a altor piese
agabaritice în raport cu paginile
de expunere. De cele mai multe
ori, se folosea metoda acoperirii
simultane a două pagini de expu-
nere dar, pentru expozant, apă-
reau numeroase probleme
supli men tare în ce priveşte „aten-
ţionarea” organizatorilor asupra
situaţiei excepţionale de expunere
şi în privinţa ambalării separate a
pieselor agabaritice care urmau să
fie amplasate în pagină prin bună-

voinţa echipelor de montare a ex-
poziţiei. La cererile insistente ale
federaţiilor filatelice interesate,
FIP a introdus în regulamente şi
alte dimensiuni ale paginilor de
expunere. Board-ul FIP [2] a apro-
bat în unanimitate să recomande
următoarele formate pentru pagi-
nile de expunere: 21 cm x 29,7 cm
(format A4) sau 3 x 29 cm - 4 pa-
gini pe un rând, 42 cm x 29,7 cm
(format A3) sau 46 x 29 cm - 2 pa-
gini pe un rând, 31 cm x 29 cm - 3
pagini pe un rând. În această nouă
situaţie regulamentară nu mai
erau necesare excepţiile de pre-
zentare; întreg exponatul putea fi
expus pe pagini mai mari, de obi-
cei format A3.

Utilizarea paginilor mai mari, de
fapt duble, poate rezolva o cerinţă
practică de poziţionare a pieselor fi-
latelice dar, oferă şi şansa unei
schimbări radicale în grafica panou-
rilor în ansamblul lor. Maximafiliştii
se numără printre filateliştii care au
remarcat şansele oferite de portiţa
deschisă şi au dezbătut, la întâlnirile
prilejuite de participarea la expozi-
ţii, ideea schimbării conceptului de
grafică a paginilor de expunere şi,
implicit, a panourilor de

Pledoarie pentru prezentarea exponatelor pe pagini format A3
ing. Mihai CEUCĂ

Fig. 2

Fig. 1

[1] Special regulations for the evaluation
of maximaphily exhibits at FIP exhibi-
tions (SREV)
[2] - Pagina web a Federaţiei Internaţio-
nale de Filatelie - http://www.f-i-p.chpagina 30ü
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expunere în ansamblul lor *. Pio-
nierii acţiunilor au fost colegii
francezi din asociaţia „Les Maxi -
ma philes Français” (MF), asocia-
ţie care a lansat şi prima definiţie
a cărţii poştale ilustrate maxime
în anul 1946. Noul concept grafic
a prins rădăcini şi dezbaterile s-au
extins şi în alte asociaţii maxima-
file europene.

Pentru a fi mai convingători în
argumentarea utilităţii modificării
de stil de expunere, maximafiliştii
francezi au trecut la fapte şi au rea-
lizat primele exponate pe pagini cu
format A3 (420x297mm). Revista
maximafiliştilor francezi a prezen-
tat în apariția jubiliară[3] cu numă-
rul 500 din anul 2013 un exponat
şi comentarii de susţinere a nou-
lui format. Autorul articolului şi
posesorul exponatului „Păsări ra-
pace” (Fig. 1 - 2) este secretarul
MF,   colegul  Bruno  Bouveret.
Inovaţia care s-a născut din do-
rinţa de a sparge monotonia pre-
zentărilor „clasice” fusese tema
discuţiilor la câteva întâlniri ale
membrilor MF şi obiect de studiu
la expoziţia pentru tineret de la
„Nesles-la-Vallée” cuprinsă în
programul anual dedicat „Zilei
timbrului” 2013.

Abordarea unei idei nova-
toare în primul rând printre tine-

rii filatelişti s-a dovedit inspirată şi
de succes. După această expozi-
ţie, tot mai mulţi expozanţi din
grupul celor tineri şi foarte tineri
şi-au reorganizat exponatele tre-
cându-le pe pagini A3. Stilul a fost
adoptat şi de expozanţii de la ca-
tegoria „maturi” şi ca urmare, pri-
mul supliment „Maximaphiles
français HS1” al revistei MF este
dedicat exponatului „Arta în Gre-
cia antică” pe pagini A3 (Fig. 3 -
4). Colecţionarul Christian Barret,
webmasterul blogului MF şi mem-
bru al Consiliului MF, a restructu-
rat exponatul care era iniţial
realizat pe pagini A4, trecân du-l

pe pagini A3 şi rezultatul este
spectaculos.

Expoziţia filatelică naţională,
cu participare  internaţională,
„SibiuMax 2015” a oferit trecerea
dezbaterii pe tema utilizării expo-
natelor de maximafilie pe pagini
format A3, de la teoria articolelor
de presă la analiza concretă, pe
panouri, a unui astfel de exponat.
Prezentat în concurs, exponatul
colegului MF Bruno Bouveret,
„Păsări rapace” a fost centrul
atenţiei publicului, maximafilişti-
lor vizitatori precum şi al juriului.
Juriul a apreciat soluţia novatoare
şi a punctat expnatul pentru me-
dalie de Aur. Publicul s-a entu-
ziasmat la fiecare trecere pe la
panourile în cauză apreciind ele-
ganta prezentare grafică. Maxi-
mafiliştii aflaţi în vizită la Sibiu au

transformat, ad-hoc, ocazia într-
un scurt simpozion şi concluzia fi-
nală a fost favorabilă unei abordări
responsabile în vederea extinderii
acestei propuneri de schimbare a
stilului de prezentare a exponatelor.

Am reţinut în urma discuţiilor
colegiale câteva argumente pro
şi contra adoptării expunerii pe
pagini cu format A3. Argumentul
contra cel mai invocat a fost difi-
cultatea realizării grafice şi a
printării paginilor de format
mare. Drept  complicaţie
[3] http://www.maximaphiles-fran-
cais.org /Le-numero-500-de-la-
Revue-en

Fig. 4

Fig. 3

* Damian Läge a utilizat pentru prima
dată formatul A3 într-un exponat de fi-
latelie tematică. (Nota editorului)
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► Responsabilitatea juridică
pentru conţinutul articolelor
aparţine autorilor.
► Responsabilitatea pentru
conţinutul anunţurilor (schimb,
vând, cumpăr) revine exclusiv
celor care au solicitat apariţia

acestora.
► Reproducerea parţială sau
integrală a materialelor din
revistă este permisă numai cu
acordul scris al editorului.
►Manuscrisele spre publicare
se transmit editorului: 
computerstamps@yahoo.ro

este o marcă înregistrată sub nr. 101604

Tipărit la Director: Coriolan CHIRICHEŞ
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Gheorghe Cserni filatelist de
mare performanță în cercetarea
mărcilor poștale românești, ma-
ghiare și austriece s-a mutat la cele
veșnice.

A fost membru în comi-
siile de autentificare a
efectelor filatelice de pe
lângă asociațiile filatelice
din România și Ungaria.

A fost unul din
inimoșii colaboratori ai
filateliei bănățene și nu
numai, fiind unul dintre
susținătorii organizării la Reșița
a bilateralelor România - Ungaria
din anii 1992 și 1996, unde dl
Cserni a fost pionul discuțiilor cu
delegația maghiară condusă de
președintele filateliștilor din Un-
garia, dl Sandor Kurdics.

În anul 1993 a fost  ghidul și în-
drumătorul nostru la Budapesta

unde s-a organizat trilaterala

Ungaria - Rusia - România.
În anul 1996, cu ocazia ani-

versării a 225 de ani de la fonda-
rea Uzinelor Reșița , a fost unul

dintre cei ce au asigurat parti-
ciparea filateliștilor ma-

ghiari la acest eveniment.
Ca președinte al filia-

lei Caraș - Severin al AFR,
am organizat cu dl
Cserni, expozițiile trilate-
rale BANATFILA, cu parti-

ciparea județelor Arad,
Timiș și Caraș - Severin,

expoziții ce s-au desfășurat prin
rotație până în anul 1989.

Gh. Cserni va rămâne veșnic
în amintirea filateliștilor, ca om,
prieten și colaborator.

Foștii colegi filateliști îi vor
păstra veșnică amintire!

Ion BORCA, președinte
Asociația filatelică Caraș - Severin

In memoriam
Gheorghe CSERNI (16 octombrie 1924 - 2015)

Gheorghe Cserni președintele
Filialei AFR Arad, iar după 1990 al
Asociației Filateliștilor Arad, a fost
animatorul vieții filatelice ară-
dene timp de câteva decenii.

A făcut parte din Comitetul
Director al Federației Filatelice
Române. A organizat la Arad mai
multe expoziții naționale și
internaționale. 

Colecțiile sale au fost premiate
cu medalii de nivel înalt (Aur și
Vermeil Mare) la diverse expoziții
naționale și internaționale.

A fost membru de juriu de
nivel național și a publicat nu-
meroase studii filatelice, îndeo-
sebi de istorie poștale, în presa
filatelică din România și Ungaria.

Gilda ROȘCA

defavorabilă a fost prezentată şi necesitatea confecţio-
nării unor noi ambalaje de transport şi expediţie, cu ga-
barit incomod. Aceste argumente au trecut în plan
secund atunci când avantajele au fost scoase în evi-
denţă de majoritatea participanţilor. S-au remarcat nu-
meroase aspecte care, se pare, vor impune noua
tehnică de asamblare. Principalul avantaj reliefat a fost
posibilitatea utilizării mai multor ilustrate maxime pen-
tru întregul exponat. S-a reliefat posibilitatea teoretică
de utilizare a cinci maxime pe suprafaţa unui format A3
în loc de numai patru piese pe suprafaţa echivalentă a
două pagini A4. Aşadar, numărul maxim de ilustrate
maxime ar putea fi, în cazul unui exponat de cinci pa-
nouri cu 80 de pagini, de 198 de ilustrate în loc de
numai 158 pe vechiul format. Diferenţa este conside-
rabilă şi constituie, evident, un mare avantaj pentru
majoritatea temelor. Ca avantaj remarcabil s-a subliniat
şansa oferită de suprafaţa utilă mai mare pentru evita-
rea oricărei şanse de suprapunere a ilustratelor ma-
xime. Spaţiul generos al formatului A3 permite, în
acelaşi timp, o amplasare neregulată a maximelor, fapt
care evită repetarea monotonă a poziţiilor celor două
maxime de pe paginile format A4. Posibilitaea introdu-
cerii unor elemente grafice auxiliare, utile prezentării,

amplifică efectul artistic al panoului în ansmblul lui de
opt pagini A3. Noile posibilităţi de aranjare în pagină a
ilustratelor maxime, texte şi imagini grafice comple-
mentare oferă expozanţilor sau graficienilor solicitaţi
de aceştia, şansa de a-şi etala talentul artistic şi varian-
tele finale adoptate pot fi irepetabile.

Am revenit de câteva ori, singur, la panourile pe
care era montat exponatul devenit material didactic.
Încercam să reevaluez argumentele pro şi contra şi
am constatat că privind cele cinci panouri m-am
mutat într-o galerie de artă. Prea pretenţios? Atunci
mă aflam măcar într-un muzeu modern privind bio-
rame atrăgătoare şi foarte instructive. Între panourile
cu pagini A4 care creau impresia unei mari table de
şah cu pătrăţele regulat distribuite, panourile pe pa-
gini A3 dădeau impresia unor pânze iscusit pictate.

Solicitaţi să opteze pentru exponatul cel mai
agreabil remarcat în zonă, vizitatorii au ales invariabil
exponatul „Păsările rapace”. Ei nu ştiau nici câte
„piese vechi” erau pe panouri şi nici câte puncte îi
acordase juriul.

Sursa imaginilor: revista „Les Maximaphiles Français” no.
500 şi suplimentul ei HS1/2015 (n.a.)
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