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„ALL’AUSTRIACA MARINA… IL SUPREMO MIO VALE”. 
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(1971–2019), plecat prea devreme dintre noi...
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„All’austriaca marina... il supremo mio vale”. A special medal in the collection of the National Museum of 
Banat in Timișoara
(Abstract)

"e collection of medals in the National Museum of Banat from Timisoara boasts a silver medal (inv. no. 130) of 
great artistic, as well as memorialistic value. "e piece recalls the 1875 erection of the monument of Ferdinand 
Maximilian Josef of Habsburg (1832–1867), Archduke of Austria, Emperor of Mexico (1864–1867), in Trieste, 
who would remain in the memory of contemporaries due to his tragic fate.
"e medal was made by Josef Tautenhayn Senior (1837–1911), one of the most important Austrian medalists of 
the 19th century, a perfectionist of forms, famous for the beauty of his medals. With a diameter of 70.4 mm and a 
weight of 133.97 grams, the medal was donated to the museum in 1881 by the Minister of War Szende (Frummer) 
Béla (1823–1882), a native of Banat, along with six other medals.
It presents the biography of Maximilian, who had a brilliant career in the Navy, and the special relationship he had 
with the city of Trieste, chosen as his residence in 1854. Married on July 27th, 1857 to Princess Maria Charlotte of 
Belgium (1840–1927), the couple would settle in Trieste in 1859, in the splendid Miramare Castle built between 
1856–1860 based on the plans of the architect Carl Junker (1827–1882). Here, for several years, Maximilian, 
who was passionate about natural sciences (especially botany), history, art and literature, devoted himself to travel, 
scientific and literary pursuits.
From here, Maximilian and Carlota will leave on April 14th, 1864 by the frigate Novara for Veracruz, after 
Maximilian’s acceptance of the crown of Mexico, in an attempt doomed to failure from the beginning. After the 
execution of Maximilian by the republicans on June 19th, 1867, his lifeless body was brought here by the frigate 
Novara in January 1868, on the way to Vienna.
On July 13th, 1867 a Committee was already formed in Trieste for the erection of a monument dedicated to the 
memory of Maximilian, which brought together personalities of the city and gathered the necessary funds by pub-
lic subscription. "e monument, made by the German sculptor Johann Schilling (1828–1910) was inaugurated 
on April 3rd, 1875 in the presence of Emperor Franz Josef in Giuseppina Square, overlooking the harbour. For this 
festive moment, the medal which is the subject of this article was issued, made of gold, silver and bronze at the 
Vienna Mint, designed and drawn by Prof. Johann Schilling, the designer of the monument, and engraved by Josef 
Tautenhayn Senior. It should be noted that on February 27th, 1875, when the foundation of the monument was 
built, two medals (one silver, one bronze) were deposited in the foundation along with several silver coins circulat-
ing at the time and two documents documenting the erection of the monument.
In 1921, when the monument was dismantled to be relocated, the medals, coins and documents deposited in the 
foundation in February 1875 were discovered, were donated to the Museum of History and Arts in Trieste. "e 
monument was stored behind an annex in the park of Miramare Castle until 1961, when it was placed in a tour-
istic area of   the park. In December 2008, the monument was relocated to its original location, Giuseppina Square 
(now Piazza Venezia), as a sign of acceptance of the past.

* Muzeul Naţional al Banatului, Piaţa Huniade nr. 1, 300 
002, Timişoara; nicoledemian@gmail.com.
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În colecţia de medalii a Muzeului Naţional 
al Banatului (MNaB) din Timișoara, la 

nr. de inv. 1301, se păstrează o medalie din argint 
de o mare valoare artistică, dar și memorialistică. 
Realizată de Josef Tautenhayn Senior (Pl. II.1)2, 
unul dintre cei mai importanţi medaliști austrieci 
ai sec. al XIX-lea, cunoscut ca un perfecţionist al 
formelor, piesa amintește de ridicarea în Trieste 
în anul 1875 a monumentului lui Maximilian, 
arhiduce de Austria, împărat al Mexicului între 
1864–1867, cel care avea să rămână în memoria 
contemporanilor din cauza destinului tragic. 

Medalia ridicării monumentului 
lui Maximilian în Trieste în 
anul 1875 (Pl. I.1–2)
Avers: imaginea monumentului lui 

Maximilian; legendă circulară în lb. italiană: 
ERETTO IN TRIESTE PER LIBERALITÁ – 
D’AMMIRATORI NAZIONALI E STRANIERI 
(Ridicat în Trieste prin generozitatea admiratorilor 
locali și străini); jos în stg.: JOH • SCHILLING / 
INV.; jos în dr.: J • TAUTENHAYN / INC.;

Revers: bustul lui Maximilian din profil spre 
stg. în medalion central rotund; în jurul meda-
lionului, legendă circulară în lb. italiană: ... 
ALL’AUSTRIACA MARINA, CUI POSI TANTO 
AFFETTO, A QUANTI LASCIO AMICI 
LUNGO I LIDI DELL’ADRIA, IL SUPREMO 
MIO VALE. 16. GIUGNO / 1867 (... Marinei 
austriece, căreia i-am dedicat atât de multă afecţiune, 
prietenilor mei pe care i-am lăsat de-a lungul ţărmu-
rilor Adriaticii, ultimul meu adio. 16 iunie 1867), 
reprezentând cuvintele lui Maximilian din testa-
mentul scris cu câteva zile înainte de a fi executat.

Câmpul medaliei este împărţit în patru zone de 
către cele patru personaje înaripate (două mascu-
line, două feminine), care delimitează și în realitate 
cele patru laturi ale monumentului, astfel încât, 
în cazul medaliei, cele patru zone corespund celor 
patru laturi ale monumentului. În fiecare dintre 

1 Registru de inventar medalii, f. 23, nr. inv. 130 (nr. inv. 
general 909.380).
2 Josef Tautenhayn Senior (Viena, 5 mai 1837 – Viena, 1 apri-
lie 1911), sculptor și gravor austriac, cunoscut pentru frumuseţea 
medaliilor sale. A fost elevul gravorului Karl Radnitzky (1818–
1901). Mai târziu, a studiat arta gravării medaliilor la Academia 
de Gravură a Monetăriei din Viena, artă pe care a aprofundat-o 
prin călătorii de studii în Italia, Franţa și Anglia. În 1869 a fost 
desemnat gravor la Monetăria din Viena, iar din 1878 a fost pro-
fesor de gravură la Academia de Arte Frumoase din același oraș. 
A câștigat premii importante și a fost cavaler al Ordinului Franz 
Josef. Semnează J. TAUTENHAYN; J. T. A avut un fiu, Johann 
Josef Tautenhayn Jr. (1868-?), cunoscut sculptor și gravor. Loehr 
1899, 13–16 și pl. II-VI; Forrer 1916, 35–40. 

cele patru zone sunt reprezentări alegorice și câte 
o legendă (reprezentând inscripţiile de pe soclul 
monumentului)3, în lb. italiană, pe două sau trei 
rânduri. Scenele alegorice, care pe monument se 
desfășoară circular, pe medalie sunt situate deasu-
pra legendelor. Cele patru legende, citite în sensul 
acelor de ceasornic, sunt următoarele:

1. A MASSIMILIANO D’AUSTRIA/ 
IMPERATORE DEL MESSICO / MDCCCLXXV 
• (Lui Maximilian de Austria, împărat al Mexicului, 
1875); situată sub alegoria Victoriei;

2. DUCE DELL’ARMATA NAVALE / NE 
CURÒ LO SPLENDORE (Comandant al armatei 
navale, de a cărei splendoare s-a îngrijit); situată sub 
alegoria Marinei de război;

3. CON ANIMO LIBERALE SOCCORSE 
I POVERELLI / COLLA CREAZIONE DI 
MIRAMAR ABBELLÌ TRIESTE / SUA PATRIA 
D’ELEZIONE. (Cu suflet deschis s-a îngrijit de cei 
săraci, prin ridicarea (Castelului) Miramar a înfru-
museţat orașul Trieste, patria sa de adopţie); situată sub 
alegoria orașului Trieste și a Castelului Miramare; 

4. DELLA MARINA MERCANTILE / 
PROTESSE LE SORTI. (A protejat soarta marinei 
comerciale); situată sub alegoria Marinei comerciale.

Argint 900‰; 70,4 mm; 133,97 gr.; muchie lisă.
Provenienţă4: donată în 1881 de ministrul 

Szende Béla (Pl. II.2)5, alături de alte șase medalii6. 

3 Textele inscripţiilor de pe monument au fost redactate de 
avocatul dr. Giovanni de Baseggio, membru al Comitetului 
pentru realizarea monumentului lui Maximilian (vezi partea 
despre ridicarea monumentului în Trieste). 
4 Asemenea multor alte piese din colecţia MNaB, despre a 
căror provenienţă s-au pierdut informaţiile în decursul a celor 
aproape 150 de ani de istorie frământată a muzeului timișo-
rean, și în cazul acestei piese provenienţa era necunoscută. 
Datorită cronicilor privind activitatea Societăţii Muzeale de 
Istorie și Arheologie și a muzeului acesteia, publicate în peri-
odicul TRÉT (1875–1917), în unele cazuri fericite se poate 
identifica provenienţa.
5 Szende (Frummer) Béla (Lugoj, 4 aprilie 1823 – Găvoj-
dia, 18 august 1882). Prenume nobiliar: Keresztesi. Licenţiat 
în Drept la Pesta, a fost jurist-șef al comitatului Caraș în anii 
’40 ai sec. XIX. S-a remarcat în timpul Revoluţiei din 1848–
1849, participând la lupte alături de revoluţionarii maghiari. 
Din 1850, retras pe domeniul său de la Găvojdia, s-a ocupat 
de administrarea acestuia. Ulterior, a avut o carieră remarca-
bilă: vicecomite al comitatului Caraș (1860), comite al comi-
tatului Arad (1867–1869), consilier la Ministerul de Război 
(1869–1872), apoi ministru (din 15 decembrie 1872 până la 
deces). Colonel de honvezi, a fost distins cu Ordinul Coroana 
de Fier, clasa I, Ordinul Sf. Ștefan în grad de cavaler, Ordinul 
Medjidie, clasa II. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/sz/sz26200.htm 
(accesat în 29.11.2017) și Magyar életrajzi lexicon (http://
mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/14841.htm, 
accesat în 29.11.2017). 
6 Cele șapte medalii donate de ministrul Szende Béla au fost 
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MNaB, colecţia Medalii, nr.  inv. 130 (nr.  inv. 
gen. 909.380); stare de conservare foarte bună.

Bibliografie: Pontelly 1881, 87–89; Loehr 
1899, 14 nr. 17; Forrer 1916, 37; Ciana 1967, 447; 
Hauser 2006, 2288. 

*

Ferdinand Maximilian Josef de Habsburg (Pl. 
III)8, al doilea fiu al arhiducelui Franz Karl (1802–
1878) și al arhiducesei Sophie de Bavaria (1805–
1872), s-a născut în 6 iulie 1832 la Schönbrunn 
(Viena). S-a bucurat de o educaţie aleasă, asemenea 
fratelui său mai mare, viitorul împărat Franz Josef, 
dar a fost destinat unei cariere militare, întrucât 
nu era primul la dreptul de succesiune la tron. 
Inteligent, spiritual, cultivat, ambiţios, dar idea-
list și influenţabil, a resimţit toată viaţa limitările 
impuse de statutul de al doilea născut. Era pasionat 
de știinţele naturii, fiind considerat un specialist în 
botanică, dar și de istorie, artă și literatură9.

Interesat de navigaţie, a intrat în 1851 în marină 
ca locotenent pe fregata Novara, avansând în câţiva 
ani până la gradul de contra-amiral (1854), vice-
amiral (1856) și comandant suprem al Marinei 
militare, funcţie pe care a deţinut-o până la ple-
carea în Mexic. Este considerat creatorul Marinei 
austriece, datorită măsurilor de reorganizare și 
modernizare10 pe care le-a luat în această perioadă, 
sfătuit și de consilierii săi, dintre care se remarcă 
Wilhelm von Tegetthoff (1827–1871)11. 

prezentate în adunarea lunară a Societăţii Muzeale de Isto-
rie și Arheologie din 26 ianuarie 1881, piesele fiind descrise 
amănunţit în cronica redactată de secretarul Pontelly István. 
Pontelly 1881, 87–91.
7 https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-
ME591/20 (accesat în 23.01.2020). Sunt prezentate un 
exemplar din argint și unul din bronz al medaliei.
8 Ca arhiduce de Austria a fost cunoscut ca Ferdinand 
Maximilian, ca împărat al Mexicului, Maximilian I, iar pen-
tru cei din familie a fost Max. Pentru biografia lui Maximi-
lian vezi: BLKÖ VI, 200–204; von Hoffinger 1885, 70–72; 
Burian 1990, 507–511; Kahl 2007, 1067–1090.
9 A fost membru de onoare al Academiei de Știinţe și al 
Societăţii Geografice din Viena, al Academiei de Arte Fru-
moase din Milano și al Athenaeum din Veneţia. BLKÖ VI, 
204.
10 Marina a devenit minister separat; a redus numărul ofiţe-
rilor; a reorganizat administraţia, corpul de ingineri, artileria 
și infanteria marină, clerul și personalul medical; lb. italiană 
a fost înlocuită cu lb. germană; a introdus uniforme noi pen-
tru ofiţeri și marinari, atât pentru cei activi, cât și pentru cei 
în rezervă; a înfiinţat un institut hidrografic și un muzeu al 
Marinei; la construirea navelor s-au folosit inovaţii tehnice 
(de ex. motoare cu aburi). BLKÖ VI, 201–202.
11 Trebuie amintit faptul că între celelalte șase meda-
lii donate de ministrul Szende Béla în 1881, împreună cu 

Relaţia lui Maximilian cu orașul Trieste a fost 
una specială. A vizitat orașul pentru prima oară în 
1850, în timpul primei sale călătorii spre Grecia. A 
ales Trieste ca reședinţă în 1854, când a fost desem-
nat contra-amiral al flotei austriece, dar încă din 
1852 închiriase Villa Lazarovich de pe dealul San 
Vito.

În 1855 a decis construirea unui castel încon-
jurat de un parc pe promontoriul stâncos din gol-
ful Grignano, achiziţionând terenul în etape12. În 
1 martie 1856 a început construirea splendidului 
Castel Miramare13 (Pl. VI.1), pe baza proiectului 
arhitectului Carl Junker (1827–1882). Construit 
în stil eclectic, Castelul cu parter, un etaj și meza-
nin, plus un turn de colţ, reprezintă un exemplu al 
istorismului romantic. Interioarele, create de Franz 
și Julius Hofmann la indicaţiile lui Maximilian, 
au fost decorate cu colecţii de artă, de știinţă și 
o colecţie de portrete istorice14. Parcul de 22 ha, 
un amestec între natural și intervenţia omului, 
era destinat pentru relaxare și meditaţie, fiind în 
același timp și un parc dendrologic cu specii de 
arbori exotici aduși din numeroasele călătorii ale 
lui Maximilian. Iniţial, de realizarea parcului s-a 
ocupat grădinarul Josef Laube, înlocuit în 1859 
cu Anton Franz Jelinek, care luase parte la expe-
diţia fregatei Novara în jurul lumii. Maximilian a 
urmărit constant lucrările de amenajare a parcului, 
inclusiv în perioada cât s-a aflat în Mexic, de unde 
a trimis numeroase specii de arbori.

În 27 iulie 1857 s-a căsătorit cu prin-
ţesa Charlotte15 a Belgiei la Bruxelles, cuplul 

medalia în discuţie, se afla și medalia din 1877 reprezentând 
monumentul lui Wilhelm von Tegetthoff, realizată de aseme-
nea de Josef Tautenhayn Senior (col. Medalii, nr. inv. actual 
134). Pontelly 1881, 89.
12 Fabiani 1997, 21.
13 Maximilian a numit Castelul Miramar (denumirea spani-
olă), dar a folosit frecvent și forma italiană Miramare (formă 
pe care o vom folosi în cuprinsul acestui studiu). După moar-
tea lui Maximilian, Miramare a fost folosit de membri ai 
familiei de Habsburg, care își petreceau uneori vara aici. În 
noiembrie 1915, în timpul Primului Război Mondial, piese 
de mobilier, picturi, obiecte de artă decorativă și biblioteca lui 
Maximilian au fost transportate la Viena cu un tren special. 
În 1924, Castelul a trecut în proprietatea statului italian, iar 
în 1929 a fost deschis pentru public. Între 1930–1937, când 
a fost reședinţa permanentă a ducelui Amedeo d’Aosta și a 
familiei sale, interiorul Castelului a suferit modificări. În tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial, Miramare a fost folo-
sit de armata germană, apoi de trupele Aliate până în 1954. 
În 2 iunie 1955, transformat în muzeu de istorie, complet 
renovat și restaurat după fotografii de epocă, Miramare și par-
cul său au fost redeschise publicului. Fabiani 1997, 52.
14 Fabiani 1997, 7, 10–11. 
15 Marie Charlotte Amalie Victorie Clementine Leopoldine 
de Saxa-Coburg-Gotha (Laeken, 7 iunie 1840 – 19 ianuarie 
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stabilindu-se la Milano, deoarece în primăvara 
aceluiași an, Maximilian fusese desemnat de către 
împăratul Franz Josef guvernator general civil al 
Regatului Lombardiei și Veneţiei. Dar chiar și în 
acea perioadă, Maximilian venea des la Trieste pen-
tru a urmări lucrările de construcţie a castelului și de 
amenajare a parcului înconjurător. După îndepărta-
rea sa din funcţie în 1859 și pierderea Lombardiei 
de către Austria, Maximilian și Charlotte s-au 
retras la Trieste. Iniţial, au locuit în Castelleto (sau 
Gartenhaus), aflat în parcul Miramare, mutându-se 
în castel, la parter, abia de Crăciunul anului 186016. 
Aici și-a petrecut Maximilian următorii ani, dedi-
cându-se călătoriilor pe mare și cercetării, pasionat 
de acestea, dar și, probabil, pentru a uita dezamă-
girea provocată de eșecul său în nordul Italiei. În 
același timp, a avut preocupări literare, fiind auto-
rul a mai multor volume în manuscris de poezii, 
descrieri ale călătoriilor, destinate prietenilor și nu 
publicării17. 

Începând cu anul 1850, a întreprins în fiecare 
an călătorii mai lungi sau mai scurte. În vara anului 
1855, comandant al unei flote de 17 vase, a efec-
tuat o călătorie de patru luni, cu opriri la Roma; 
în Grecia; la Beirut; în Palestina (unde a vizitat 
Ierusalimul); în Egipt (cu excursii la Cairo, pira-
midele din Memfis și Sakara, Suez și Marea Roșie). 
În iarna 1859–1860, a călătorit împreună cu 
Charlotte în Sicilia, în sudul Spaniei și la Madeira, 
unde arhiducesa a rămas pe perioada iernii. 
Maximilian și-a continuat călătoria spre Brazilia, 
unde a ajuns în cele mai importante porturi și a 
luat parte la o excursie știinţifică în junglă18. Tot el 
a fost iniţiatorul expediţiei știinţifice de mare suc-
ces în decursul căreia fregata Novara a navigat în 
jurul lumii între aprilie 1857 – august 185919. 

1927), unica fiică a regelui Belgiei Leopold I de Saxa-Coburg-
Gotha (1790–1865) și a Louisei Marie de Orléans (1812–
1850), a fost cunoscută ca împărăteasa Carlota a Mexicului. 
Frumoasă, cultivată, bogată, era ambiţioasă, unii istorici con-
siderând că a avut un rol hotărâtor în decizia lui Maximilian 
de a accepta coroana Mexicului. În 1866, în urma misiunii 
nereușite de a obţine sprijin în Europa pentru Maximilian, 
s-a confruntat cu tulburări psihice, care s-au agravat. A părăsit 
definitiv Castelul Miramare în iulie 1867, familia ei ducând-o 
în Belgia, iniţial, la Castelul Tervueren (distrus de un incen-
diu în martie 1879), apoi la Laeken. Aflată în grija fratelui 
său, regele Leopold al II-lea, și-a petrecut restul vieţii la Cas-
telul Bouchout, în izolare, până la decesul survenit în 1927.
16 Fabiani 1997, 8.
17 Amintim două volume de poeme și patru volume de 
schiţe de călătorie: I. Italia; II. Spania; III. Sicilia, Lisabona, 
Madeira; IV. Albania și Gallo-Africa. BLKÖ VI, 204.
18 BLKÖ VI, 201.
19 Piese din această expediţie au ajuns la muzeul zoologic 
din Trieste, aflat în Piaţa Leipzig (azi, Piaţa Hortis), muzeu 

La Trieste s-a preocupat de soarta familiilor 
sărace, înfiinţând două fundaţii de caritate. Înainte 
de plecarea în Mexic, în aprilie 1864, a dispus ca 
20.000 de florini să fie distribuiţi de Primărie în 
Ajunul Crăciunului, în fiecare an, celor mai sărace 
familii din oraș20. 

Propunerea împăratului Franţei, Napoleon al 
III-lea, de a fi împăratul Mexicului avea să-i schimbe 
viaţa21. Maximilian a refuzat iniţial și abia în 3 
octombrie 1863, când o delegaţie mexicană a venit 
la Miramare și i-a oferit coroana Mexicului, a accep-
tat-o, în pofida a numeroase avertismente, însă doar 
cu condiţia organizării unui referendum, care să-l 
confirme ca împărat.

Istoricii au încercat de-a lungul timpului să des-
cifreze motivele lui Maximilian, resorturile interi-
oare care au stat la baza deciziei de a accepta coroana 
Mexicului într-o încercare ce părea de la bun înce-
put sortită eșecului. Există o vastă bibliografie, iar 
sfârșitul tragic al lui Maximilian și soarta nefericită 
a Carlotei nu au făcut decât să stârnească și mai 
mult interesul publicului pentru acest subiect. 

La 10 aprilie 1864 Maximilian era proclamat 
împărat al Mexicului22, după ce renunţase cu o zi 

care în 1855 a primit numele Civico Museo Ferdinando Mas-
similiano, în urma acceptării de către Maximilian a patrona-
jului acestei instituţii. În prezent, muzeul se numește Civico 
Museo di Storia Naturale și funcţionează într-un nou sediu. 
20 Scrisoarea lui Maximilian din 10 aprilie 1864 adresată 
primarului orașului Trieste, dr. Carlo de Porenta (https://qui-
trieste.it/2014/02/laddio-di-massimiliano-a-trieste, accesat în 
20.08.2020).
21 Între 1857–1860 în Mexic se desfășurase un război civil 
între conservatori și liberali. Din 1858 președintele ţării era 
liberalul Benito Juárez, reales în 1861. În conflict au inter-
venit și unele state europene, ca Spania, Marea Britanie și 
Franţa, care au trimis trupe în Mexic, interesate în recupe-
rarea unor mari datorii. Marea Britanie și Spania și-au retras 
trupele în aprilie 1862 (Franţa și le va retrage abia în 1866). 
În iunie 1863 trupele franceze intrau în capitala Mexicului, 
iar Napoleon al III-lea voia să-l înlocuiască pe președintele 
Juárez (retras în nord împreună cu guvernul republican) cu 
un monarh pro-francez. Pentru cronologia evenimentelor din 
Mexic, vezi: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/mexi-
can/mxchrono.htm (accesat în 27.08.2020).
22 Din perioada în care Maximilian a fost împărat al Mexi-
cului (1864–1867), în colecţiile muzeului timișorean au 
ajuns mai multe obiecte mexicane donate în 1881 de pre-
otul romano-catolic Augustin Weber (1833–1909), originar 
din Banat, capelan de front al Corpului de voluntari austri-
eci, care l-a însoţit pe Maximilian în Mexic. Era vorba de 
tocul de scris, care a aparţinut lui pater Augustin Fischer; o 
ţigară de foi “puros” din 1866; trei monede mexicane mici 
de argint, transformate în mărturii de botez prin atașarea 
unei panglici de mătase și o monedă de 1 peso de argint. În 
prezent, în colecţia de monede și medalii a MNaB se mai 
păstrează o monedă de argint de 5 centavos (1864), mărtu-
rie de botez, perforată, cu panglica lipsă (nr.  inv. 128/1) și 
două dintre decoraţiile lui Weber, legate de episodul mexican, 
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înainte la dreptul de succesiune la tronul Austriei. 
Era recunoscut de statele europene, dar nu și de 
S.U.A., care îl susţineau pe președintele Juárez. În 
14 aprilie 1864, cuplul imperial pleca cu fregata 
Novara spre Veracruz, însoţit de voluntari austri-
eci, unde sosea în 29 mai 1864, iar în 12 iunie 
intra în Mexico City. 

Ajuns în Mexic, Maximilian nu s-a bucurat de 
larga susţinere la care se aștepta și a fost instalat 
doar cu sprijinul numeroaselor trupe franceze. 
Confruntat cu numeroase probleme: mari difi-
cultăţi financiare, ostilitatea populaţiei, un război 
de gherilă, pierderea sprijinului conservatorilor 
datorită ideilor sale liberale, retragerea trupelor 
franceze din Mexic în 1866 la presiunea S.U.A., 
Maximilian a refuzat să părăsească Mexicul și și-a 
mobilizat puţinele trupe rămase. În timp ce trupele 
republicane cucereau oraș după oraș, Maximilian 
s-a retras la Querétaro, care a fost asediat de repu-
blicani timp de 72 zile. Orașul a fost cucerit în 
urma unei trădări în 15 mai 1867, iar Maximilian 
a fost arestat, judecat de către un tribunal militar 
și condamnat la moarte. Deși au existat numeroase 
intervenţii pentru graţierea lui, a fost executat prin 
împușcare în 19 iunie 1867, împreună cu genera-
lii săi, Tomás Mejia și Miguel Miramón, pe dealul 
Cerro de las Campanas de lângă Querétaro23. 

Corpul său neînsufleţit a fost adus din Mexic în 
26 noiembrie 1867 cu fregata Novara de către vice-
amiralul Wilhelm von Tegetthoff la Trieste, unde a 
ajuns în 15 ianuarie 1868, de unde în 16 ianuarie 
a fost dus la Viena cu un tren special. Depus iniţial 
în Biserica Minoriţilor, a fost mutat apoi în cripta 
imperială din Biserica Capucinilor din Viena. 

*

După moartea lui Maximilian, în 13 iulie 
1867 la Trieste s-a constituit un Comitet pen-
tru realizarea unui monument comemorativ24, în 

lăsate de acesta prin testament muzeului timișorean: Ordi-
nul mexican imperial Maria de Guadalupe (rang de cavaler), 
(nr.  inv. 1316) și decoraţia franceză a expediţiei din Mexic, 
datată 1862–1863 (nr. inv. 1283). Vezi Toma-Demian 2010, 
227–240.
23 Relaţiile diplomatice între Austro-Ungaria și Mexic, sus-
pendate timp de 33 ani, au fost reluate abia în septembrie 
1901. În același an, pe locul execuţiei împăratului Maximi-
lian s-a ridicat o capelă memorială. Kahl 2007, 1067–1090 
(https://www.bbkl.de/public/index.php/frontend/lexicon/M/
Ma/maximilianvonmexiko–62917, accesat în 23.01.2020).
24 Informaţiile referitoare la Comitetul pentru ridicarea 
monumentului și descrierea monumentului se regăsesc în 
Documentul ridicării monumentului lui Maximilian (27 
februarie 1875), (https://www.kuk-kriegsmarine.it/edifici/

semn de recunoștinţă a orașului. De la început, 
această operă de artă monumentală s-a aflat sub 
patronajul contelui Friedrich Ferdinand de Beust 
(1809–1886), cancelar imperial, ulterior ambasa-
dor austro-ungar la Londra. Comitetul restrâns, 
care cuprindea personalităţi ale orașului, a fost 
prezidat între 1867–1869 de baronul Pasquale de 
Revoltella (1795–1869), iar după decesul acestuia, 
între 1869–1871 de Antonio cavaler de Vicco. 
Acestuia i-a urmat dr. Carlo cavaler de Porenta (fost 
primar al orașului), președinte între 1871–1875, 
dar membru al comitetului din iulie 1867. În afara 
acestui comitet restrâns, al cărui număr de membri 
a oscilat de-a lungul celor opt ani, a mai existat 
un comitet de promovare format din 26 de mem-
bri. S-a organizat un concurs internaţional la care 
au participat artiști importanţi ai vremii, ale căror 
proiecte se păstrează în arhiva Muzeului Miramare. 
Costurile monumentului s-au ridicat la 70.000 de 
florini, sumă obţinută prin subscripţie publică, 
printre cei care au donat bani aflându-se membri 
ai Casei de Habsburg, împărăteasa Carlota, regele 
Belgiei, regele Italiei și alţi principi. 

În 27 februarie 1875 s-a turnat fundaţia și s-a 
ridicat soclul din granit roșu al monumentului, 
extras din cariera Feriolo de pe lacul Maggiore, 
furnizat de firma F. Galli și Francini. În fundaţie a 
fost depus documentul cu informaţii despre ridica-
rea monumentului și descrierea acestuia, alături de 
două exemplare ale medaliei (unul de argint, unul 
de bronz), împreună cu câteva monede contempo-
rane din timpul scurtei domnii a lui Maximilian, 
în prezenţa semnatarilor documentului25.

Monumentul, înalt de 9  m, a fost executat 
după proiectul sculptorului Johann Schilling26. 

monumenti/monumenti-di-massimiliano/scheda-storica.
html, accesat în 20.08.2020).
25 Primarul Massimiliano d’Angeli; dr. Carlo cavaler de 
Porenta, președintele Comitetului; membrii Comitetului 
restrâns; Josef Röhlich, coproprietar al Turnătoriei Artistice 
din Viena; dr. Giovanni Righetti, director tehnic al Trustului 
Triestin de Construcţii și notarul dr. Ferdinando Batteghel. 
26 Johann Schilling (Mittweida, 23 iunie 1828 – Klotzsche, 
21 martie 1910), sculptor german. A fost elevul lui E. Riet-
schel și F. Drake, apoi ajutorul lui E. J. Hähnel. În 1868 a 
devenit profesor la Academia Regală de Arte Frumoase din 
Dresda. Este autorul unor monumente din Dresda (1864–
1871, 1872 – monumentul lui Rietschel), Viena (1876 – 
monumentul lui Schiller), Leipzig (1876), Gotha (1903 – 
monumentul lui Bismarck). Zádor-Genthon 1968, 236. În 
cazul monumentului lui Maximilian, simbolismul reprezen-
tării se îmbină admirabil cu realismul trăsăturilor lui Maxi-
milian. Paradoxul monumentului lui Maximilian constă în 
faptul că soluţiile adoptate de Schilling aparţin unei culturi 
vizuale germane, deși Comitetul pentru realizarea monumen-
tului era de expresie liberală, filo-italiană. Gransinigh 2014, 
90–92.
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Monumentul este compus din: statuia principală, 
cu o înălţime de 3 m, îl reprezintă pe Maximilian 
în uniformă de amiral, în picioare, cu privirea spre 
Castelul Miramare; cele patru statui de pe cele patru 
laturi, reprezentând cele patru puncte cardinale, 
cu referire la dezvoltarea relaţiilor comerciale și 
maritime ale orașului; un altorelief cu reprezentări 
alegorice ale Marinei de război, Marinei comerci-
ale, ale orașului Trieste și ale Castelului Miramare; 
medalioane cu emblemele Știinţei, Poeziei, Artelor 
și Industriei și cele patru inscripţii de pe cele patru 
laturi27. Sub altorelief sunt reproduse pe o bandă 
circulară ultimele cuvinte ale lui Maximilian28. 
Exceptând soclul din granit, întregul monument 
a fost turnat în bronz prin grija lui Josef Röhlich 
și Franz Pönninger, directorii Turnătoriei Artistice 
din Viena (fondată de A. D. Fernkorn). Lucrările 
de ridicare a soclului și cele de zidărie au fost exe-
cutate de Trustul Triestin de Construcţii, iar gardul 
din fier forjat a fost realizat de firma Schwab din 
Dresda.

Monumentul a fost inaugurat festiv în 3 apri-
lie 1875, în prezenţa împăratului Franz Josef I (Pl. 
IV), în Piaţa Giuseppina din Trieste29 (Pl. V.1–2). 
Pentru acest moment festiv s-a emis și o meda-
lie, realizată în aur, argint și bronz la Monetăria 
din Viena, proiectată și desenată de profesorul 
Schilling și gravată de Josef Tautenhayn, gravorul 
Curţii imperiale din Viena. Monumentul a trecut 
în proprietatea Primăriei orașului Trieste30, cu oca-
zia inaugurării fiind predat formal către un repre-
zentant al orașului printr-un act notarial, care s-a 
depus în arhiva orașului. 

Ecouri ale inaugurării monumentului nu au 
întârziat să apară în presa vremii, inclusiv în ziarele 
de peste Ocean. Astfel, în numărul din 28 aprilie 
1875 al ziarului 4e New York Times, era publicată 
următoarea descriere: „Un frumos monument a 
fost ridicat în Joseph Platz din Trieste, în memo-
ria regretatului împărat Maximilian al Mexicului. 
Soclul este format din două blocuri de marmură, 
cel de jos fiind de formă octogonală, iar cel de sus 

27 Vezi supra, la descrierea legendelor de pe reversul medaliei 
și nota 3.
28 Vezi la descrierea reversului medaliei, legenda circulară 
din jurul medalionului central cu bustul lui Maximilian.
29 Amplasarea în Piaţa Giuseppina (Iosefină) era considerată 
cea mai potrivită din mai multe motive, unul dintre acestea 
fiind panorama frumoasă care se deschidea spre Molo Giu-
seppino (Digul Iosefin), golful Trieste și Castelul Miramare 
(Pl. VI.2).
30 Inaugurarea monumentului a avut loc în timpul manda-
tului de primar al lui Massimiliano d’Angeli. Orașul număra 
114.000 locuitori (incluzând și zonele suburbane), la care se 
adăugau încă 10.300 locuitori (din restul teritoriului triestin).

având o formă cilindrică. Știinţa, poezia, sculptura 
și industria, domenii de care Maximilian a fost inte-
resat, sunt reprezentate în emblemele și medalioa-
nele plasate între figurile alegorice, care înfrumuse-
ţează laturile soclului octogonal. Ultimele cuvinte 
ale nefericitului prinţ sunt înscrise pe o bandă care 
înconjoară ornamentele soclului superior... Statuia, 
care se află în vârful soclului, îl reprezintă pe împă-
rat în uniforma de amiral. Este în postură de salut, 
iar expresia feţei sale este zâmbitoare și plăcută”31. 
În același an, o imagine a monumentului apărea 
în ziarul Canadian Illustrated News din 19 iunie32.

La sfârșitul Primului Război Mondial, Trieste 
a fost inclus în graniţele Italiei. Cum se întâmplă 
frecvent în cazul schimbării administraţiilor sau 
a regimurilor politice, indiferent de zona geogra-
fică, una dintre priorităţile noilor autorităţi a fost 
îndepărtarea monumentelor legate de trecutul 
Habsburgic al orașului. În 1921 monumentul a 
fost demontat și depozitat în mica piaţă din spa-
tele remizei Castelului Miramare, fiind astfel salvat 
de la distrugere, spre deosebire de alte monumente 
din oraș. Lucrările de demontare, care s-au prelun-
git până în 26 martie, au fost executate de firma 
de construcţii Enrico Ferluga în regim de urgenţă 
(din cauza apropierii festivităţilor), care a încasat în 
5 mai 1921 suma de 30.000 de lire33. 

O adevărată surpriză a constituit-o, la mutarea 
monumentului, descoperirea obiectelor depuse 
la baza acestuia în 27 februarie 1875. Piesele au 
fost predate în 21 decembrie 1921 de ing. Ugo 
Boccasini, cel care le-a adunat, lui Pietro Sticotti, 
directorul Muzeului de Istorie și Arte din Trieste: 
a) act notarial, înregistrat cu nr. 33.550 la notarul 
dr. Ferdinando Batteghel din Trieste, 27 februa-
rie 1875, împreună cu documentul nr.  1.100 de 
descriere a monumentului (într-un tub de zinc, 
deteriorat); b) două exemplare ale medaliei monu-
mentului, de argint și de bronz (într-o cutie de 
metal și sticlă, deteriorată); c) două monede mexi-
cane de argint de câte 1 peso (1866); d) o monedă 
aniversară de 2 guldeni (florini) de argint dedicată 
căsătoriei împăratului Franz Josef cu Elisabeth 

31 4e Monument to Maximilian in Trieste, în 4e New 
York Times (28 aprilie 1875), 5 (https://www.nytimes.
com/1875/04/28/archives/the-monument-to-maximilian-
in-trieste.html, accesat în 5.06.2016). Traducerea textului în 
lb. română ne aparţine.
32 https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/canadian-illustra-
ted-news–1869–1883/Pages/item.aspx?IdNumber=3599& 
(accesat în 19.08.2020).
33 Lucrările includeau atât demontarea dificilă, datorită 
dimensiunilor mari ale unor monumente din oraș, cât și 
amplasarea unor piese în depozitele și grădinile Castelului 
Miramare puse la dispoziţie. de Rosa 2014, 470.
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(1854); e) o monedă austriacă de 1 florin (1859) 
și una maghiară de 1 forint de argint (1874); f ) o 
monedă austriacă de 20 kreuzer34 de argint (1869) 
și o monedă austriacă de argint nedeterminabilă 
(1870)35.

În 1961, la iniţiativa unui grup de intelectu-
ali ai orașului, monumentul a fost reasamblat și 
amplasat într-o zonă mai puţin circulată a par-
cului Castelului Miramare (Pl. VII). Aici s-a aflat 
până la sfârșitul anului 200836, când a fost mutat 
pe locul iniţial pentru care fusese proiectat: Piaţa 
Giuseppina, care azi poartă numele de Piaţa 
Veneţia. 

În prezent, Castelul Miramare (Museo Storico 
e il Parco del Castello di Miramare) este unul din-
tre cele mai vizitate muzee din Italia, fiind deschis 
publicului împreună cu parcul37 său. Monumentul 
lui Maximilian, salvat de la distrugere, dar relocat 
de mai multe ori, a fost amplasat din nou în piaţa 
cu vedere la mare și spre Castelul Miramare, ca un 
semn de firească acceptare a trecutului. Medalia 
ridicării monumentului lui Maximilian în 1875, 
rară și deosebit de frumoasă, amintește nu doar 
de Maximilian sau de efemerul și tragicul episod 
mexican, dar și de un moment din istoria orașu-
lui Trieste de care Maximilian era atât de atașat. 
Încheiem cu cuvintele lui Maximilian de rămas 
bun de la oraș din deja amintita scrisoare din 10 
aprilie 1864, adresată primarului dr. Carlo de 
Porenta:

Mia residenza d’elezione e quasi patria per dolce 
affetto, Io l’amai profondamente e nel lasciare l’Eu-
ropa sento qual copia di preziose memorie ad essa Mi 
leghino.

Non dimenticherò mai la gentile cortesia dei 
suoi abitanti, ne le prove di devozione che i Triestini 
costantemente offrirono alla Mia casa ed a Me e queste 

34 În document apare menţionată o monedă “austriacă 
de argint de 20 soldi”. Întrucât nu există o monedă austri-
acă soldi, aici cuvântul are – mai mult ca sigur – sensul de 
monedă divizionară, ceea ce ar corespunde monedei de 20 
kreuzer.
35 de Rosa 2014, 471. Referirea în document la o monedă 
austriacă de argint de 12 soldi (care nu există nici ca denu-
mire, nici ca valoare) nu ne permite identificarea monedei 
divizionare austriece în cauză.
36 Ceremonia oficială a avut loc în 19 decembrie 2008 în 
prezenţa unui public numeros.
37 În aceeași scrisoare din 10 aprilie 1864 adresată prima-
rului dr. Carlo de Porenta (vezi supra, nota 20), Maximilian 
își exprima gratitudinea că parcul Miramare este vizitat de 
locuitorii orașului, scriind că atât timp cât condiţiile o vor 
permite, parcul va rămâne deschis publicului zilnic (https://
quitrieste.it/2014/02/laddio-di-massimiliano-a-trieste, acce-
sat în 20.08.2020).

memorie Mi seguiranno come dolce conforto nella 
lontananza e come felice augurio per l’avvenire38.
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Pl. V. 2. Piața Giuseppina și monumentul lui Maxi-
milian  (https://www.delcampe.net/en_GB/collectables/
postcards/italy/trieste/trieste-piazza-giuseppina-col-mon-
allimperatore-massimiliano-vg-bella-foto-d-epoca-origi-
nale-100-193152028.html).

Pl. VI. 1. Albert Rieger, Miramare (1860), (după Fabi-
ani 1997, 1).

Pl. VI. 2. Piața Giuseppina și monumentul lui Maxi-
milian, vedere spre port (https://www.ebay.com/itm/CPA-
Trieste-Piazza-Giuseppina-e-Monumento-Massimiliano-
ITALY-397653/333374696980?hash=item4d9eae2e14:g:
8lwAAOSwMD5dstta)

Pl. VII. Planul parcului Castelului Miramare cu 
amplasarea monumentului până în anul 2008 (după Fabi-
ani 1997, 56).
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Pl. I. 1–2. Medalia ridicării monumentului lui Maximilian în Trieste în anul 1875, gravor Josef Tautenhayn Senior (1. 
avers; 2. revers). / 1–2. Medal of the erection of monument of Maximilian in Trieste in 1875, engraver Josef Tautenhayn 
Senior (1. obverse; 2. reverse).
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Pl. II. 1. Gravorul Josef Tautenhayn Senior (1837–1911), fotografie de Philipp Wilhelm von Schoeller. 2. Ministrul 
Szende (Frummer) Béla (1823–1882), portret de Rusz Károly (1872). / 1. Engraver Josef Tautenhayn Senior (1837–1911), 
photograph by Philipp Wilhelm von Schoeller. 2. Minister Szende (Frummer) Béla (1823–1882), portrait by Rusz Károly 
(1872).
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Pl. III. Ferdinand Maximilian Josef von Habsburg, arhiduce de Austria, împărat al Mexicului (1864–1867), fotografie 
nedatată de J. Malovich (Trieste). / Ferdinand Maximilian Josef von Habsburg, Archduke of Austria, Emperor of Mexico 
(1864–1867), undated photo by J. Malovich (Trieste).
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Pl. IV. Inaugurarea monumentului lui Maximilian în prezenţa împăratului Franz Josef în 3 aprilie 1875, după o schiţă 
de L. Straß. / Inauguration of the monument of Maximilian in the presence of Emperor Franz Josef on April 3, 1875, after a 
sketch by L. Straß.
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Pl. V. 1. Monumentul lui Maximilian şi Palatul Revoltella la începutul sec. XX. 2. Piaţa Giuseppina şi monumentul lui 
Maximilian. / 1. 4e monument of Maximilian and the Revoltella Palace at the beginning of the 20th century. 2. Giuseppina 
Square and Maximilian’s monument.
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Pl. VI. 1. Albert Rieger, Miramare (1860). 2. Piaţa Giuseppina şi monumentul lui Maximilian, vedere spre port. / 1. 
Albert Rieger, Miramare (1860). 2. Giuseppina Square and Maximilian’s monument, view of the port.



305

Pl. VII. Planul parcului Castelului Miramare cu amplasarea monumentului până în anul 2008. / 4e plan of the Miramare 
Castle park with the location of the monument until 2008.


