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În monografia închinată artelor grafice româneşti, George 
Oprescu aminteşte un portret al lui Zenovie Hagi Constantin 
Pop, desenat în 1850 de Petre Mateescu (1821-1873) şi litografiat 
la Viena, în imprimeria lui Johann Rauh1. Stampa, păstrată 
la vremea respectivă la Biblioteca Municipiului Bucureşti2, 
fusese reprodusă cu decenii în urmă în volumul bogat ilustrat 
pe care Dumitru Z. Furnică l-a consacrat istoriei comerţului 
românesc3. George Oprescu nu a stăruit în analizarea imaginii, 
trecând-o doar în revistă între destul de puţinele lucrări 
cunoscute din creaţia lui Mateescu4. A remarcat cu abia 
disimulată ironie poza marţială a lui Zenovie Pop, atitudine 
subliniată şi de croiala strânsă a redingotei ajustată în talie. 
Ştim însă că această afectare distinsă nu reprezenta decât 
maniera discretă de a se înfăţişa a unei persoane de o mare 
nobleţe spirituală şi căldură sufletească, calităţi manifestate în 
mărinimia cu care a vegheat la îmbunătățirea stării materiale, 
culturale și morale a semenilor săi ardeleni.       

Zamfir alias Zenovie Hagi Constantin Pop s-a născut la 21 
septembrie 17855 în municipiul Hermannstadt/Sibiu, capitală şi 
important centru economic şi comercial din Marele Principat al 
Transilvaniei, integrat la acea vreme în Monarhia Habsburgică. 
Tatăl său, Hagi Constantin Pop, membru de vază în Compania 

grecească, deţinea încă din 1768 în oraş o firmă comercială de 
import, export şi tranzit care avea să cunoască în deceniile 
care au urmat un succes fulminant. Un stimulent însemnat al 
dezvoltării casei de comerţ l-a constituit preluarea de către 
Constantin Pop în 1771, prin căsătoria cu Păuna Hagi Petru Luca, 
a afacerii socrului său6, şi el un venerabil asociat al Companiei 
greceşti şi o figură respectată a burgheziei sibiene. 

Prin ambii păinţi, Zamfir avea obârşii olteneşti, în pătura 
mijlocie a boierimii7. Atât Constantin Pop, cât şi Păuna proveneau 
din Craiova, de care au rămas ataşaţi sufleteşte şi prin relaţiile de 
afaceri pe care au continuat să le întreţină în Bănie, după stabilirea 
lor în părţile ardelene. Tenacitatea cu care negustorul şi-a sporit 
an de an profiturile şi notorietatea i-a înlesnit înaintarea în 
ierarhia socială până la o poziţie privilegiată la care era aproape de 
neconceput să râvnească un român în oraşul săsesc, cu legi atât 
de restrictive faţă de străini. Hagi Constantin Pop s-a numărat 
printre cei dintâi care au dobândit recunoaşterea dreptului de 
concivilitate, în baza decretului de toleranţă al împăratului Iosif 
al II-lea, cumpărând imobilele din Piaţa Mare Nr. 123 şi de pe 
strada Măcelarilor Nr. 218. În cartierul Iosefin, din afara zidurilor 
cetăţii, familia Pop mai deţinea grădina de pe Schewis Gasse – 
între cele mai frumos aranjate din întregul oraş9 –, precum şi 

A noble philanthropist - Zenovie Hagi Constantin Pop

Descending from a family wherein the philanthropic vocation had already manifested itself for at least two generations, Zenovie 
Hagi Constantin Pop acquired this virtue as a spiritual heritage, which he felt bound to pass on to the subsequent generations. 
It is therefore hardly surprising to discover this altruism reborn in the passion with which one of his granddaughters dedicated 
herself to alleviating the suffering of the wounded during the First World War. Zenovie himself  had set such an example when he 
responded to Bishop Andrei Saguna’s urge to do something to comfort the orphans of the 1848-49 war. He always regarded the 
title of nobility, acquired as a reward for his dedication to the public good, as a responsibility, rather than as reason for pride. 
The present study seeks to reconstruct and succinctly reproduce, from published or unpublished sources, the biography of this 
personality, placing a sepcial emphasis on the character traits that Zenovie Hagi Constantin Pop tirelessly carved throughout his 
life, along with his generosity and strive towards never dashing the hopes of the poor.
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terenul de pe actuala stradă Justiţiei pe care au construit biserica 
„Buna Vestire” şi o şcoală confesională. 

În casa cu prăvălie10 din piaţa centrală a Sibiului11 s-au născut 
Zamfir şi ceilalţi fraţi ai săi: Alexandru ori Alexandra – un prim 
copil care a murit foarte de timpuriu, poate chiar la naştere, 
Maria, sora cea mare şi Constantin (Dincă), mezinul familiei (n. 
1790). Părinţii s-au îngrijit de educaţia tuturor, însă îndeosebi 
pe Zamfir au căutat să-l pregătească cât mai temeinic pentru 
ca la vremea cuvenită să fie capabil să preia frâiele firmei care 
„îmbrăcase cu timpul strălucirea unei case de comerţ de mare 
încredere, respectată şi cu renume în întreaga Europă”12. La 
început, copilul a fost „unul dintre şcolarii dascălului grec din 
Sibiu, foarte bine plătit de Companie”13, Dimitrios Zisis din 
Ampelakia14. În şcolile greceşti din Transilvania, cum era şi 
cea înfiinţată în 176615 la Sibiu, elevii învăţau limba elină, însă 
erau pregătiţi inclusiv ca să devină iscusiţi administratori, 
înlesnindu-li-se calea către „o bună stăpânire a aritmeticii, 
a contabilităţii şi a arhivisticii, necesare pentru rânduiala 
registrelor de socoteli şi a copierelor de scrisori, în general 
a arhivei pe care se întemeia managementul afacerilor”16. 
Zamfir a urmat cursurile acestui prim ciclu de învăţământ 
până la vârsta de 14 ani. Nu ştim unde funcţionat şcoala înainte 
de 1797, când, inclusiv prin contribuţia materială şi morală a 
lui Hagi Constantin Pop, s-a iniţiat construirea concomitent 
cu biserica Schimbarea la Faţă de pe strada Măcelarilor şi 
în vecinătat acesteia a unui local destinat special acestei 
funcţiuni, precum şi o locuinţă pentru învăţător17.

În iunie 1799, Zamfir a plecat la Bucureşti pentru a-şi 
continua instrucţia la nivel gimnazial. A fost înscris la şcoala 
grecească a Academiei Domneşti, mutată de Mihail Şuţu de la 
Mănăstirea Sfântul Sava în aşezământul de pe lângă biserica 
Domniţa Bălaşa, şi care era condusă de ilustrul dascăl şi 
cărturar Lambros Photiades din Ianina (1795-1805)18. În cei 
trei ani cât a durat ciclul studiilor, tânărul a fost găzduit la 
intervenţia episcopului Iosif Sevastias chiar în casa în care 
locuiau directorul şi ceilalţi patru profesori ai Academiei. 
Înzestrările sale şi sârguinţa învăţătorilor au condus, 
scria Nicolae Iorga, la o bună procopsire a elevului. „Între 
Zamfirachi, care fu numit, după cel mai elegant onomastic 
elinesc, Zenobiu sau, pe româneasca de atunci, Zenovie, şi 
între profesorul său (Lambru Fotiade) se înnodară astfel 
legături care dăinuiră şi mai târziu”19, la fel cum trainică s-a 
dovedit prietenia legată în acei ani de şcoală cu un alt viitor 
cărturar, Dionisie Fotino20.

La începutul verii anului 1802, Zamfir, care va adopta 
de atunci înainte numele Zenovie, îşi încheiase studiile 
bucureştene. S-a întors la Sibiu, unde însă nu a zăbovit decât 
până în anul următor, când la îndemnul şi pe cheltuiala tatălui 
său se va înscrie la Universitatea din Viena ca să urmeze studii 
comerciale. Nu s-au păstrat decât puţine ştiri despre românii 
care, încă în primul deceniu al secolului al XIX-lea, erau 
înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior apusene, 
învăţând de la „profesori care întrebuinţau altă metodă pentru 
alte scopuri”21. Nicolae Iorga l-a socotit însă pe Zenovie printre 
primii studenţi români ortodocşi care au putut beneficia de o 
asemenea instrucţie în Occident22. Vreme de doi ani (1803-1805), 

Zenovie a învăţat limbile germană şi franceză în paralel cu 
studierea ştiinţelor comerciale. Într-o scrisoare către tatăl său, 
îl informa că „am învăţat de a ţinea corespondenţia, socoteli, 
catastişă (contabilitate) şi orice alt este trebuincios pentru 
negustorie”23. 

Fără îndoială că parcursul de iniţiere în ştiinţa negoţului, 
odată împlinit de Zenovie, avea să-i ofere satisfacţie deplină lui 
Hagi Constantin Pop, „doritor ca fiul său cel mare să meargă 
pe urmele lui”.  Anul 1805, când tânărul Pop isprăvise studiile, 
a adus însă o lovitură grea Austriei, învinsă de armatele lui 
Napoleon Bonaparte, care au ocupat Viena. Nu ştim dacă 
supunându-se unei măsuri luate de autorităţile militare, 
ori făcând un gest voluntar, în acel an Zenovie s-a înrolat în 
armată ca sublocotenent de cavalerie. Această nouă ipostază 
pare să-l fi sedus într-atât pe tânărul abia ieşit din amfiteatrele 
universitare, încât s-a abandonat cu totul, în tovărăşia atâtor 
camarazi la fel de tineri, unui trai vesel şi de bună seamă frivol. 
Lucrul l-a nemulţumit profund pe Hagi Constantin Pop care nu 
a întârziat să-l mustre şi să-l îndemne părinteşte de a evita să 
se pună în situaţii necuviincioase care i-ar fi putut zădărnici 
avansarea în grad, mai ales că „fiind de alt neam” atragea mai 
mult atenţia superiorilor24. Este evident că Hagiul, care slujise în 
tinereţe într-un alt fel armatei habsburgice25, presimţea că ceea 
ce plănuise cu privire la profesiunea fiului său devenea tot mai 
improbabil să se întâmple.  

Zenovie aspira acum la o carieră de ofiţer în oastea 
împărătească şi dădea semne că e preocupat să avanseze 
în ierarha militară. Îşi înştiinţa părinţii, scriindu-le din 
Timişoara, că fusese făcut aghiotant al maiorului Pop care-l 
şi invitase să rămână în regimentul de acolo26. În 1808, când a 
trecut la cele veşnice părintele său, se afla încartiruit la Buda. 
Către sfârşitul anului următor, Păuna i-a cerut cu fermitate 
să revină la Sibiu pentru a prelua conducerea firmei, întrucât 
în vară murise prematur şi fratele mai mic al lui Zenovie. A 
mai întârziat totuşi pentru o vreme să ia decizia renunţării la 
profesia militară. I-a scris Păunei din Bucureşti, de la Craiova 
şi apoi din Viena, între altele şi despre faptul că generalul în 
retragere baron Carol Enzenberg, care era un simpatizant al 
românilor, promisese să-l sprijine în avansarea la gradul de 
căpitan în Landwehr, armata permanentă a statului austriac27. 
O ultimă scrisoare, în care Zenovie semna în calitate de ofiţer, 
a expediat-o de la Viena în 1810 negustorului Stan Popovici28, 
care de mult era omul cel mai apropiat de familie şi rămas 
singur să se ocupe de continuarea afacerii. Curând, Pop avea 
totuşi să demisioneze din armată şi să revină acasă pentru a 
contribui prin cunoştinţele de economie şi finanţe însuşite 
strălucit la Viena la bunăstarea familiei şi la propăşirea 
semenilor săi ardeleni.

Nu era singura schimbare care intervenea în viaţa lui 
Zenovie Pop. În 1812, la vârsta de 27 de ani a luat-o de soţie pe 
Josefine Edlen von Prudezky (n. 6 mai 1783) care era de origine 
austriacă şi pe care o cunoscuse la Viena prin intermediul 
fratelui acesteia, căpitan în armată, cu care Zenovie era prieten. 
Din această căsătorie au rezultat patru copii: Alexandrina (n. 
1 iulie 1815), Eugenia (n. 26 decembrie 1816), Constantin (n. 11 
octombrie 1820) şi Paulina (n. 19 septembrie 1822). Băiatul a 
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fost botezat în ritul ortodox, al tatălui, în timp ce fetiţele au 
preluat confesiunea romano-catolică a mamei lor. În primii 
15 ani de căsnicie cuplul a locuit la Sibiu,  unde era sediul 
firmei comerciale în fruntea căreia se aşezase Zenovie şi unde 
se găsea reşedinţa somptuoasă a familiei, pe care acesta s-a 
preocupat să o extindă şi să o remobileze cu piese comandate 
la Viena29. 

Pe lângă angajamentul tot mai ferm asumat în afacerile 
pentru care şi-a redescoperit lesne simţul înnăscut, Zenovie 
a moştenit de la tatăl său şi vocaţia de a se dedica cu abnegaţie 
semenilor, îndeosebi a celor de o limbă şi de o credinţă cu el. 
A preluat alături de mama sa patronajul fundaţiei bisericeşti 
şi şcolare care funcţiona în suburbiul Iosefin al Sibiului 
încă de când fusese întemeiată aceasta, la finele secolului al 
XVIII-lea, de Stana Hagi Petru Luca şi Hagi Constantin Pop. 
A respectat întru totul ceea ce fusese consfinţit prin actele 
şi statutele fundaţionale, cu privire la funcţionarea eficientă, 
prin administrare corectă şi responsabilă, a patrimoniului şi 
veniturilor bisericii şi ale şcolii. A vegheat să fie bine gestionat 
aşa-numitul  fond hagician instituit de tatăl său, din al cărui 
profit anual se asigurau salariile preotului şi învăţătorului, 
precum şi întreţinerea clădirilor. 

Un document notarial din anul 1814, păstrat în arhiva 
parohială a bisericii Buna Vestire, atestă că Zenovie a 
reprezentat-o pe mama sa în procesul de autentificare 
a donaţiei pe care aceasta a făcut-o pe seama fundaţiei 
hagiciene din cartierul Iosefin, având ca obiect terenurile 
ce aparţinuseră până atunci familiei şi pe care se găseau 
biserica, cimitirul ortodox, casa parohială, şcoala şi locuinţa 
învăţătorului. În acelaşi an şi în cel care a urmat, Zenovie 
Pop s-a îngrijit de restaurarea icoanelor tâmplei din ctitoria 
bunicilor şi părinţilor săi.

Pentru că ocupa o poziţie atât de influentă, dar mai ales 
fiindcă se considera despre el că a „făcut parte din corul celor 
dintâi Greci (fireşte termenului nu i se aplică conotaţie etnică, 
n. n.) culţi”, lui Zenovie Pop i s-a solicitat adesea să înlesnească 
înscrierea copiilor de boieri olteni în instituţiile de învăţământ 
din Sibiu. Băieţii învăţau la şcoala grecească ori la gimnaziul 
săsesc iar fetiţele la şcoala călugăriţelor ursuline. Alţii i-au cerut 
să le recomande institutori şi dascăli de limbi străine: greacă, 
germană, italiană sau franceză, dar şi de pictură. Şi tot de la el se 
aşteapta sprijin pentru plasarea odraslelor boiereşti în centre 
universitare cum erau Viena sau Parisul. 

Ca promotor al culturii greceşti, a publicat şi sprijinit 
apariţia unor producţii literare sau ştiinţifice. În 1803, Zenovie 
a tipărit la Viena tratatul în două volume întitulat Metrică, 
scris în greceşte sub îndrumarea dascălului Photiades, căruia 
i-a şi fost dedicată lucrarea30. În 1818-1819, fostul coleg de la 
Academia Domnească, Dionisie Fotino, avea să beneficieze de 
mijlocirea lui Zenovie pentru imprimarea la Viena a scrierilor 
redactate în neogreacă, Istoria Daciei şi Noul Erotocrit31. 

Relaţii ale casei de comerţ din Sibiu cu lumea occidentală 
existaseră încă de pe când pe firmă figurau numele lui Hagi 
Petru Luca şi Constantin Pop. Legături de afaceri erau 
întreţinute la vremea respectivă îndeosebi cu negustori din 
oraşele croate sau italiene: Zagreb, Fiume (Rijeka), Triest 

şi Veneţia32. După încheierea războaielor napoleoniene, pe 
continent s-a instaurat însă un nou echilibru al sistemului de 
putere, marcat de supremaţia militară şi politico-economică 
a Marii Britanii. Acest fapt a daterminat în mod natural 
reorientarea intereselor firmei sibiene către pieţele din vestul 
şi nord-vestul european. Astfel că, din dorinţa de a lua contact 
nemijlocit cu viaţa comercială franceză şi britanică, Zenovie 
Pop a întreprins o călătorie la Paris, Londra, precum şi în 
alte oraşe importante ale Regatului Unit. S-a aflat în tot acest 
îndelungat periplu în compania lui Gheorghe Simeon Sina 
(1782 sau 1785-1856). Provenind dintr-o familie de renumiţi 
întreprinzători aromâni moscopoleni stabiliţi în Austria, acesta  
conducea, încă din 1822, casa bancară omonimă din Viena33, 
a doua ca importanţă în Austria, după cea a lui Rothschild34. 
Cei doi se împrieteniseră pe vremea când Zenovie fusese 
preceptorul fratelui vitreg al lui Gheorghe35.

Cei doi companioni au sosit în Paris la începutul lui 
decembrie 1826, urmând să petreacă aici mai bine de 
jumătate de an. Intenţia lor era să radiografieze cât mai 
exact funcţionarea sistemului de comerţ şi piaţa financiară 
din metropola franceză. Zenovie cutreiera zilnic străzile şi 
bulevardele în căutarea caselor de comerţ celor mai reputate, 
de unde a achiziţionat pentru uz personal sau pentru prieteni, 
dar şi pentru magazinul din Sibiu, produse manufacturiere 
de lux din cele mai diverse categorii, de la vestimentaţie, 
încălţăminte, mercerie, parfumerie şi bijuterie, până la cărţi. A 
frecventat vestitele restaurante pariziene, alcătuind lungi liste 
cu produse culinare specifice. Serile şi le petrecea asistând la 
concerte şi reprezentaţii teatrale şi a fost periodic oaspetele 
seratelor muzicale şi dineurilor organizate în casele burgheziei 
şi aristocraţiei pariziene. Între gazdele care i-au făcut această 
onoare s-a remarcat sofisticata baronesă Betty Salomon von 
Rothschild36. Salonul ei era locul întâlnirilor hebdomadare ale 
celor mai vestiţi scriitori, muzicieni şi pictori ai vremii, Betty 
fiind o veritabilă patroană a artelor. 

Către jumătatea lunii mai (1827), Pop şi Sina au părăsit Franţa, 
traversând Canalul Mânecii la Dover şi îndreptându-se către 
Londra, cea de-a doua ţintă a călătoriei lor. Au cutreierat şi aici 
magazinele cele mai exclusiviste, punându-se la curent din 
paginile presei londoneze cu actualitatea politică şi financiară. 
N-au lipsit nici concertele şi reprezentaţiile teatrale la care au 
asistat în mai multe rânduri. A urmat o ultimă etapă a vizitei în 
Anglia, cu un itinerar extrem de bogat care a cuprins oraşele 
Oxford, Birmingham, Newcastle, Manchester (unde ajung în 5 
iunie), Liverpool, Chester, Worcester, Bristol, Bath, Salisbury şi 
în final Brightstone, de unde s-au îmbarcat pentru traversarea 
Canalul şi a continua, prin Paris, drumul către casă37. 

Abia întors la Sibiu, Zenovie a fost confruntat cu 
evenimentul dureros al despărţirii de mama sa, care a murit 
în toamna sau iarna anului 1827. Păuna Hagi Constantin Pop 
a fost înmormântată alături de soţul ei, în cimitirul Bisericii 
din Groapă.

Murise între timp şi unchiul Ianache Hagi Petru Luca, iar 
dintre rudele apropiate pe care Zenovie le-a avut în oraş 
rămăsese doar sora mai mare, Maria, căsătorită cu Iosif 
Manicati Safranos. Faptul l-a determinat să ia hotărârea de a 
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părăsi Sibiul şi Transilvania, pentru a profita de oportunităţile 
mai importante pe care le oferea capitala imperială pentru 
dezvoltarea în continuare a afacerii şi educaţia copiilor.

În 1831, Zenovie Pop a realizat transferul defintiv al activităţii 
casei comerciale la Viena38, punând-o sub denumirea 
„Grosshandlungshauses H. C. Popp”, biroul firmei funcţionând 
la parterul clădirii cu numărul 512 de pe Hoher Markt39, 
proprietatea baronului Sina şi chiar în vecinătatea palatului de 
reşedinţă al acestuia. În 1832, Zenovie a vândut şi cele două 
prăvălii şi terenul din mahalaua Petre Boj pe care firma le 
deţinea la Craiova40. Mai rămânea doar responsabilitatea pe 
care şi-o asumase cu privire la fundaţia hagiciană din cartierul 
Iosefin. Chestiunea administrării aşezământului filantropic 
se putea însă lesne regla chiar de la Viena, prin instrumente 
specifice care-i erau la îndemână economistului şi omului de 
finanţe care devenise Zenovie Pop. Totuşi, înaintea plecării 
s-a îngrijit ca biserica ctitorită de bunica şi de părinţii săi 
să fie renovată. A comandat pictorului bucureştean Dimitrie 
Dimitriu, venit de curând în Transilvania, zugrăvirea icoanelor 
pentru o nouă tâmplă iar în 26 decembrie 1831 a aşezat în 
biserică portretele Stanei Petru Luca, Păunei şi al lui Hagi 
Constantin Pop. 

La Viena, Zenovie Pop a putut beneficia de sprijin prețios 
și cordial din partea prietenului Sina care fusese înnobilat de 
curând. Baronul era extrem de influent în mediile financiare, 
fiind director în Banca Națională a Austriei (1825-1849) și mai 
târziu chiar vice-guvernator al respectivei instituții (1849-
1856). Educația aleasă și experiența profesională pe care 
Zenovie o acumulase inclusiv în domeniul economic și juridic 
l-au ajutat să promoveze la rândul său pe treptele celei mai 
înalte ierarhii din administrația statului austriac, ajungând 
să ocupe funcțiile de director al Băncii Naționale (Privilegierte 
Österreichische Nationalbank, din 1843) și de judecător asociat 
al Curții Comerciale (Beisitzer des Handelsgerichts) ori să fie 
ales membru în consiliul de administrație al unei societăți 
naționale importante, precum era prima companie feroviară 
de stat (Dir. der  privilegierte erster Staats - Eisenbahn - 
Gesellschaft)41. 

A fost recompensat pentru meritele sale excepţionale 
în slujirea monarhiei austriece cu ridicarea la rangul de 
cavaler (1855) şi apoi de baron de Böhmstetten (1862)42. În 
virtutea aceastei din urmă calităţi, Zenovie Constantin Pop 
a fost numit pe viaţă (din 1863) senator în Camera superioară 
a Parlamentului Austriac, echivalentul Camerei lorzilor 
britanică.

Să mai adăugăm şi faptul că în 1862 a fost ales membru 
onorar al Societăţii literare ASTRA43.

Câştigului dobândit sub forma recunoaşterii excelenţei 
profesionale i s-au adaugat o serie de împliniri în plan familial. 
Copiii săi s-au căsătorit în familii aristocratice din Austria, cu 
excepţia Eugeniei, al cărei soţ a fost filologul de origine italiană 
Johann (Gian Battista) Bolza. A fost ea însăşi poetă. 

Zenovie Pop a avut patru nepoţi: pe Johanna şi Constantin, 
din partea fiului său, şi pe fiicele Paulinei, Paula şi Maria. După 
ce vreme de câţiva ani şi-a secondat tatăl la conducerea firmei 
din Viena, Constantin Pop a murit prematur în 1852. 

Încă din 1864 au început să apară semne că sănătatea lui 
Zenovie Pop devenise tot mai precară, senatorul fiind nevoit să 
absenteze din această pricină de la şedinţa Dietei transilvănene 
care s-a întrunit în ziua de 3 mai la Sibiu44.

 S-a stins din viaţă la vârsta de 81 de ani, în 29 iunie 1866, 
la două luni de la decesul Josefinei, pe când se afla pentru 
cură balneară la Gleichenberg (azi Bad Gleichenberg), şi a 
fost înmormântat alături de fiul său, în secţiunea ortodoxă 
a cimitirului St. Marx din Viena45. Pe monumentul funerar 
care străjuieşte mormântul situat în primul rând din acest 
sector al cimitirului, numele negustorului se află inscripţionat 
în greceşte şi germană. Locul său de veci e încadrat între 
mormintele a doi români pe care Zenovie i-a cunoscut şi 
de care a fost foarte apropiat în timpul vieţii, boierul oltean 
Gheorghe Brăiloiu (†1850) şi marele filantrop vienez, originar 
din Craiova, Constantin C. Panadi (†1852).

Două dintre dispoziţiile testamentare ale baronului Pop au 
fost adresate unor comunităţi ortodoxe. Prima privea donaţia 
de 2000 fl. făcută mai demult pe seama fundaţiei hagiciene 
din Sibiu, şi stabilea ca banii să poată reveni aşezământului 
la momentul rambursării (către moştenitori) unui împrumut 
pe care administratorii aşezământului îl obţinuseră din partea 
lui Zenovie Pop46. Celalată dorinţă a testatorului a fost să lase 
500 fl. în folosul enoriaşilor săraci ai comunităţii ortodoxe 
greco-române din Viena47. Biserica parohială Sf. Treime, care 
exista încă din 1786 pe strada Fleischmarkt, chiar în centrul 
cartierului grecesc al Vienei, fusese restaurată şi redecorată în 
1858 de baronul Simion Sina, fiul prietenului şi protectorului 
lui Zenovie48.

Deviza, formulată în limba franceză, „Mes devoirs avant 
mes penchants”, pe care baronul Zenovie Constantin Pop şi-a 
ales-o cu prilejul înnobilării sale, exprimă principiul etic după 
care s-a ghidat întreaga viaţă. Stăruinţa de a pune întotdeauna 
datoria înaintea ambiţiilor şi oricăror înclinaţii orgolioase a 
însemnat, de fapt, că şi-a însuşit plenar moştenirea transmisă 
de părintele său, evlaviosul şi neostenitul filantrop şi mecenat 
Hagi Constantin Pop. Această conştiinţă a datoriei pe care o 
avea de împlinit faţă de biserica şi neamul din care provenea 
rezonează şi din formula „de bine voitor, gata spre slujbă”, cu 
care obişnuia să-şi însoţească iscălitura, pe scrisorile expediate 
epitropiei aşezământului fundaţional de la Sibiu.

Odată cu preluarea patronajului firmei sibiene, Zenovie 
Pop şi-a asumat, cum am mai spus, şi adminsitrarea fondului 
hagician, îndeosebi prin observarea raportărilor periodice 
care îi erau adresate cu privire la funcţionarea aşezământului 
bisericesc, şcolar şi filantropic din cartierul Iosefin. În 
paralel cu avizarea şi sancţionarea ratiocinului (bugetul anual 
de venituri şi cheltuieli), Zenovie a contribuit la sporirea 
patrimoniului fundaţiei. Am văzut deja cum s-a materializat 
această preocupare, prin reparaţiile şi înzestrările pe care le-a 
procuart bisericii înaintea mutării sale la Viena. 

După ce biserica Buna Vestire fusese prădată şi devastată 
de insurgenţi în cursul evenimentelor tumultuoase de la 
începutul verii anului 1849, intervenţia patronului s-a dovedit 
promptă. Episcopul Andrei Şaguna mărturisea într-o scrisoare 
către protopopul Sibiului, că „Măria Sa Domnul Zinovie Hadji 
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Costandin Popp, ca vrednicul clironom (moştenitor, din 
Ngr. ϰληρονόμος, n.n.) al patronatului de la biserica aceea după 
moartea părinţilor lui, s-au îndurat a înzestra din nou acea 
s(fân)tă casă a Domnului cu sfânt potir şi altele”49. Totodată 
făcea cunoscută invitaţia care-i fusese adresată în calitatea 
de întâistătător al eparhiei de a prelua de la Zenovie Pop 
patronajul fundaţiei. Transferul acestei funcţii a fost statuat 
printr-un act de donaţie (Widmungs – Urkunde) încheiat între 
părţi în mai 185450. Se convenise ca episcopul să administreze 
întreg patrimoniul bisericesc şi al şcolii prin intermediul 
unei epitropii speciale, compusă din doi asesori consistoriali, 
avocatul Ioan Oniţiu şi comerciantul Antonie Bechniţiu.

Între timp, acest patrimoniu mobil şi imobil fusese 
îmbogăţit substanţial prin contribuţia şi mijlocirile lui Zenovie 
Pop. Decedând în 1852 la Viena negustorul şi filantropul 
Costantin C. Panadi, acesta a lăsat prin testamentul al cărui 
executor fusese desemnat Zenovie Pop51 suma de 4000 de 
florini în valută austriacă52, destinată bisericii creştinilor 
ortodocşi români („für die Kirche der orthodoxen christlichen 
Romanen”) din cartierul Iosefin al Sibiului. Era o donaţie 
extrem de generoasă, dacă o raportăm, de pildă, la cei doar 
1000 fl. dăruiţi de Panadi pe seama bisericii ortodoxe din 
Viena53.

În anul 1853, Zenovie Pop s-a arătat dispus să plătească 
1600 fl. pentru răscumpărarea casei parohiale clădită de Stan 
Popovici pe terenul fundaţiei, şi pe care acesta o înstrăinase, 
vânzând-o unui anume Simon Zeeland. Negocierile purtate de 
episcopul Andrei Şaguna în numele lui Zenovie Pop au condus 
la recuperarea imobilului, proprietarul acceptând să-l doneze 
în schimbul încheierii unui acord de cesiune, prin care urmau 
să-i fie asigurate pe timpul vieţii întreţinerea şi o rentă anuală 
de 100 fl.54. 

În 1854, cu ocazia transferului patronajului fundaţiei 
hagiciene episcopului ortodox de la Sibiu, Zenovie a făcut 
şi mai sus amintita donaţie de 2000 fl., sub forma unor 
obligaţiuni emise de Loteria Statului austriac, pe care le-a 
înregistrat la oficiul de depuneri din Viena55. Aceste lozuri 
produceau dobânzi anuale şi, prin reinvestire de către 
instituţia financiară, câştiguri suplimentare însemnate care 
s-au acumulat de-a lungul mai multor decenii. Din profiturile 
astfel obţinute, fundaţia a putut returna lui Zenovie şi apoi 
moştenitorilor acestuia împrumutul de 1113 fl. pe care baronul 
îl acordase în 1865 pentru a putea fi întreprinse reparaţii la 
biserica, şcoala şi casa parohială din cartierul Iosefin. Trebuie 

subliniat că împrumutul s-a făcut în condiţiile cele mai 
avantajoase pentru administratorii fundaţiei. Ratiocinurile, 
precum şi corespondenţa purtată de eforia bisericească 
cu bancherul familie Pop, Adolf Brücner, dovedesc că 
rambursarea s-a realizat abia către anul 1880, exclusiv din 
dobânzi şi câştiguri obţinute de pe urma acelor depuneri care 
nu au trebuit să fie lichidate. La final, şapte din cele opt lozuri 
pe care Zenovie Pop le-a creat în 1854 au putut fi recuperate 
de fundaţie. 

Un ultim act important săvârşit de Zenovie Hagi Constantin 
Pop în ipostaza de binefăcător al românilor ortodocşi sibieni 
s-a petrecut în anul 1862. Prilejul l-a oferit jubileul pe care se 
pregăteau să-l serbeze soţii Pop la împlinirea unei jumătăţi de 
veac de la căsătoria lor. Zenovie dorea să marcheze evenimentul 
sărbătoresc printr-un gest de mărinimie. La fel cum procedase 
şi în 1854, a depus la Viena în beneficiul fundaţiei patronale suma 
de 200 fl., sub forma a două obligaţiuni emise de Loteria Statului. 
Condiţiile pe care le-a impus privitor la gestionarea acestui fond 
au fost ca: profitul obţinut prin reinvestiri să se transforme în 
lozuri de loterie similare;  din dobânzi să se împărată în fiecare 
an la 1/13 ianuarie o sumă de 9.50  florini între săracii bisericii 
patronale, iar din ceea ce prisoseşte să fie ajutaţi studenţi săraci 
dar vrednici, după cum va găsi de cuvinţă episcopul şi consistoriul 
episcopesc; să li se îngăduie moştenitorilor donatorului „să 
cerceteze din vreme în vreme, în ce stare să află această afieromă 
şi ce dispoziţii s-au urmat cu renta anuală”56.

În arhiva parohială se mai găsesc încă şi alte mărturii despre 
generoziatea celui care ajuns la vărsta senectuţii se străduia să 
o menţină la fel de vie cum o manifestase în întreaga sa viaţă. Îl 
aflăm trimiţând în dar parohilor de la Sibiu veşminte bisericeşti 
croite din ţesături scumpe la Viena, sau dispunând ca „datoria lui 
Nicolae Comănescu să se şteargă din catastiful bisericii şi să i se 
ierte cu atât mai mult cu cât acela fiind sărman şi datoria a luat-o 
asupră-şi de la socrul său, care a fost atâţia ani slujbaş al bisericii 
fără vreo plată fixă, deci merită această facere de bine”57. 

Nelipsite sunt însă şi dovezile despre felul în care beneficiarii 
tuturor acestor fapte de mărinimie şi-au exprimat profunda 
recunoştinţă şi admiraţie faţă de Zenovie Pop, rugându-se „ca 
pentru înaintarea binelui sfintei biserici patronale şi al întregii 
naţiuni române, Domnul să-i dăruiască încă mulţi ani fericiţi 
întru această viaţă, iar după moarte să-l încoroneze cu cununa 
cea neveştejită a faptelor celor bune, întru Împărăţia cerurilor”. 

Anexe

№ IV a Inventarului din 1872, positiunea a 5-a58

Esselenţia Ta!

În răspunŭs la prea cinstită scrisoarea Esselenţii Tale, din 30. I. a. cr. mă grăbesc a esprima adânca mea mulţumire pentru 
comunicaţie care aţi bine voit a-mi da; lângă aceasta vă rog să mă iertaţi, că nu v-am desluşit curat gândul meu pentru o faptă 
folositoare a toată Naţii romanilorŭ, în scrisoarea mea din 19. I. a. cr. eu am socotit, ca să mărturisesc recunoştinţa mea pentru 
alegerea ca membru honorar la Soţietatea literară, prin publicaţie de o carte de obştesc folos, şi în acest scop am gândit, că 
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dacă să va preface cartea D-lui Cernic, de la care vă trimit aici adăogat un esemplariŭ în traducţie populară, mutatis mutandis 
tot poporu românesc cetind acea carte va lua cunoştinţă de legiurea supt care să află, şi de daturile statistice a Imperiului; 
bine voiţi dară, cercetând cuprinsul acei cartei, să-mi daţi o părere despre acela, sau să mă povăţuiţi, cu ce alt jertfă aş putea 
fi folositor eu; eu am aici un translator vrednic şi Dl. Ansy bucuros îmi tipăreşte ori ce carte ce-i voi da; gândul meu ieste, a să 
înfiinţa o publicaţie folositoare la tot poporul care o va ceti, şi de vreme că eu voi ţânea toată cheltuială, Essellenţia Ta! va hotărî 
în câte essemplare să să facă o astfel de publicaţie.
La 1/13 aceştii luni să împlineşte întocmai 50 de ani de când sînt căsătorit, şi am găsit cu cuviinţă a prăznui această zi cu o faptă 
creştinească, drept aceia alăturez Esselenţii Tale! aici periclisit (închis în scrisoare, n. n.) 
2 losuri de la loteria Statului de la 1861 à f. 100. serie 2992./ № 4. I, 4196 / № 14. V cu dobândă de 5% de la 1ª Noemvrie a. c. care 
mă rog să să depune în cassa bisericii patronate după următoarele condiţii
Dobânda anuală de f. 9.50 să să împărţească în tot anul la 1/13 Ianuarie întră săracii bisericii patronată.
Întâmplându-să un câştig după planul a acestor losuri, suma câştigată să să îmbrace tot în astfel de lozuri şi dobânda ce va 
rezulta pănă la f. 500 să să împărţească totdeauna la 1/13 Ianuarie fieşcare anŭ întră săracii bisericii patronată, iară cu prisosul 
să să ajute ştudenţi săraci dar vrednici, după cum va găsi cu cale Episcopul sau conzistoriul episcopesc.
Să aibe drept clironomii mei să cerceteze din vreme în vreme, în ce stare să află această afieromă şi ce dispoziţii s-au urmat cu 
renta anuală; iar Esselenţia Ta! vei bine voi a porunci reprezentanţilor bisericii patronată ca să-mi adevereze primirea acestui 
fond, împreună cu condiţiile mai sus atinse, însă şi în limba germană.
Dl. Baronŭ Simon Sina de 6 săptămâni au venit aici şi să află sănătos, ieri mi-au făcut vizită Baroneassa şi Baronessele; Dl. Baronŭ 
Simon au deşchis Sala Sa în Pălat, pentru Diplomaţi şi începe a le da prânzurile obicinuite.
Aceste şi adăugând multe închinăciuni de la soţia şi familia mea, rămâi cu cele mai bune urări pentru sfintele Sărbători şi Anu 
nou,
al Esselenţii Tale!

În Hristos plecat fiu
şi gata slugă,
Zenobie H. C. Pop
Vienna în 2. Ianuarie 862.
(cu creion roşu) 26/XII 186159

№ pr. 439

Prea cinstite păr. Protopópe!

Scrisórea Măriei Sale Domnului Patronŭ al bisericei de la Bunavestire din Suburbiulŭ Iosefinŭ alŭ Sibiiului Sinobie Popŭ din 
Viena dt. 2 Ianuar. `861 cal. nou. (calendar nou n.n.) dimpreună cu doă obligaţii de câte 100 fl.= 200 fl. de la loteria statutlui din 
a. 1861, ţi-o trimitŭ în Originalulŭ său spre acelŭ scopŭ, ca 
la 1-lea Ianuar. `862 la Sfânta Liturghie să se facă rugăciuni pentru Ctitorŭ şi Doamna şi familia lui;
ca după Liturghie să se vestească poporului motivulŭ rugăciunelor ce s-au făcut pentru lăudatulŭ ctitor şi familia lui, prin o 
cuvântare bisericească;
ca poporului să se vestească fundaţia de 200 fl. pe seama săracilorŭ spre viitoriŭ;
ca acum să se iee 10 fl. val. austr. din banii bisericei şi după Liturghie să se împartă între săraci;
partea scrisórei, carea sună despre Jubileulŭ de 50 de ani şi despre fundaţia de 200 fl. să se petreacă în Protocolul bisericei, 
care însăşi scrisóre să se păstreze între hârtiile preţuite ale bisericei;
ca preacinstia Ta fără zăbavă să conchiemi pre Domnii Epitropii bisericeşti şi să pertractaţi cuprinsul scrisórei potrivit făcând 
celor cuprinse întrânsa.
Se înţelege de la sine, că astfeliŭ are a se tracta acest obiectŭ, ca lucrarea Epitropească cu gratulaţie să sosească la suslăudatulŭ 
ctitorŭ până la ajunulŭ anului nou după calendarul nostru.

Sibiiu 26 Dec. `861 
Andreiŭ Epc.

  60Măria Ta,

A Măriei Tale prea preţuită scrisoare din 2ă Ianuariu 1862. c.n. îndreptată cătră Esselenţia Sa Prea sfinţitului nostru Părinte 
Episcopŭ Andreiŭ Baronŭ de Şaguna ..., [ne-a dezvăluit felul] în care Măria Ta înmulţeşti prea însămnatulŭ numărŭ de fapte 
măreţe, adevăratŭ creştineşti arătate Biserecei susŭ-numite, poporului ţiitoriu de dânsa şi scólei afletore lângă ea atât de cătră 
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fundatorii ei, neuitaţii părinţi ai Măriei Tale, cât şi de cătră Măria Ta însuşi cu nespusă marinimositate; prin care Măria Ta 
alinândŭ acum şi durerile săracilorŭ şi grijindŭ şi pentru subsistinţa studenţilorŭ vrednici de ajutoriŭ ai datŭ din nou dovada 
despre adevăratŭ nobilulŭ simţământŭ, care îţi încălzeşte sufletulŭ în favorea pătimindei omeniri şi a înaintărei binelui publicŭ; 
prin care aşeadară sternezi (eternizezi, n. n.) Măria Ta serbarea acelei zile prea fericite, în care ai încheiatŭ o căsătorie atât de 
norocósă, cât Te bucuri a număra acum alŭ cincizecilea anŭ alŭ ei, cât pe lângă Măria Ta şi prea stimata-ţi soţie săltează de 
bucurie o familie atât de numărósă şi în totă privinţa bine cuvântată şi iubilează întregŭ poporulŭ biserecei desunnite, ştiindŭ 
că trupina (tulpina, n. n.) care a produsŭ fericirea lui cea sufletească, nu se va usca nici odată; – aceea scrisóre Prea Mărite 
Domnule, care pune cunună umanelorŭ fapte prin care atâta aţi escelatŭ, ni s-a împărtăşit noă subscrişilorŭ reprezentanţi ai 
Biserecei patronate de cătră Esselenţia Sa, Prea sfinţitulŭ nostru părinte Episcopŭ în 26 Dechiemvrie 1861 c. v. Nr. pres. 439. ... .
Adeverindŭ noi aşeadară primirea scrisorei desŭ-menţionată şi a acluselorŭ ei, asigurândŭ pe Măria Ta despre aceea, că 
vomŭ împlini cu totă acurateţea şi cu bucurie sufletească atât disposiţiunile făcute de cătră Măria Ta în privinţa fundaţiunei 
de 200 f. cât şi imbiaţiunile Esselenţiei Sale, apoi esprimândŭ Măriei Tale în numele săracilor de la Bisereca patronată cea mai 
cordială mulţămită pentru ajutoriulŭ promisŭ, poftimŭ din adânculŭ inimilorŭ nóstre, ca atotputerniculŭ Dumnezeu, care 
v-au învrednicitŭ a ajunge alŭ cincizecilea anŭ alŭ căsătoriei, să vă lase a o continua tot în această  legătură sfântă pănă la cele 
mai adânci bătrâneţe spre bucuria întregii familii şi spre mângăerea neamului omenescŭ!!!  

Ai Măriei Tale
plecaţi servi
Sibiiu în 27 Dec. 861.                                                                                                       N. N.
                                                                                                                                     N. N.
                                                                                                                                     N. N.
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şi epitropii consistoriali Ioan Oiţiu şi Antonie Bechniţiu mulţumesc în numele parohiei pentru donaţia făcută de Zenovie Pop.
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